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ФОТОСИНТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮПИНУ
ВУЗЬКОЛИСТОГО В МОНОПОСІВАХ ТА АГРОЦЕНОЗАХ
В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
Викладено результати трирічних досліджень по вивченню впливу
норм висіву люпину вузьколистого в монопосівах та бобово-злакових сумішах на формування фотосинтетичної продуктивності рослин.
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Зернові бобові культури, в тому числі і люпин вузьколистий, набувають особливого значення. Завдяки підвищеній концентрації білка в зерні
вони представляють собою головне і, практично, незамінне джерело сировини для виробництва білкових добавок до зерна ячменю, вівса, кукурудзи
та інших фуражних культур з низьким вмістом протеїну [1]. Крім того, за
рахунок них зменшується антропогенне навантаження на ґрунт, покращується його екологічний стан (люпин вузьколистий залишає після себе в
грунті 150-200 кг/га біологічного азоту). Вирощування люпину вузьколистого в сумісних посівах зі злаковими культурами на зелений корм дає змогу збільшити вихід кормових одиниць та перетравного протеїну з одиниці
площі [5].
Підвищення врожайності сільськогосподарських культур повинно відбуватися за рахунок поліпшення умов інтенсивності та ефективності фотосинтезу, збільшення площі листкової поверхні й періоду “роботи” листків,
що сприятиме зростанню господарсько - цінного продукту.
Доведено, що при формуванні площі листкової поверхні 40-50 тис.
2
м /га можна отримати 3-5 т/га зернових, 55-65 - бульб картоплі та коренеплодів, 60-70 т/га зеленої маси кукурудзи тощо. Проте надлишковий розвиток листкової поверхні може бути негативним явищем, оскільки погіршуються умови освітлення листків нижнього ярусу [3]. Тому, дослідження по
вивченню оптимальних умов вирощування люпину вузьколистого за різних норм висіву в монопосівах та сумішах є актуальними.
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Матеріали та методика досліджень. Вивчення фотосинтетичної діяльності рослин люпину вузьколистого проводилось у тимчасовому досліді
Інституту сільського господарства Полісся (с. Грозине Коростенського району Житомирської області) впродовж 2007-2009 рр. на дерновопідзолистому супіщаному ґрунті.
У досліді вивчали особливості формування асиміляційного апарату
люпину вузьколистого перспективного сорту Переможець власної селекції
в монопосівах (з нормами висіву 1,2; 0,9; 1,5 млн сх. н./га) та сумішах (з
нормами висіву (млн сх. н./га): люпин 0,6 + овес 2,5; люпин 0,6 + овес 2,5
+ пелюшка 0,175; люпин 0,6 + овес 2,5 + вика 0,25). Агротехніка вирощування - загальноприйнята для зони Полісся. Мінеральні добрива Р60К90
вносили під передпосівну культивацію. Сівбу проводили суцільним рядковим способом. Посівна площа ділянки – 122 м2, облікова – 50 м2; повторність чотириразова.
Площа листкової поверхні визначалась шляхом обведення контурів
листків на папері з подальшим вирізуванням і зважуванням та перерахуванням площі [6]. Чисту продуктивність фотосинтезу вираховували за формулою Кідда, Веста та Бріггса:
;
де Фч.пр. - чиста продуктивність фотосинтезу, (В2 і В1) – приріст ваги
сухої маси з 1 м2 за обліковий період, (Л1 + Л2) х ½ – площа листків за даний проміжок часу, n – число днів облікового періоду.
Фотосинтетичну поверхню ценозу люпину вузьколистого та його
сумішок визначали за формулою А. А. Ничипоровича [7].
Результати досліджень. У формуванні врожаю велике значення має
фотосинтетична діяльність рослин, яка визначається розміром фотосинтезуючих органів, тобто листків. Чим більша площа листкової поверхні, тим
повніше фіксується посівами сонячна радіація і тим енергійніше протікає
процес накопичення органічної речовини, що обумовлює збільшення врожайності культури. Чиста продуктивність фотосинтезу (ЧПФ) дає можливість визначити лімітуючі показники підвищення продуктивності посіву,
визначити потенціал рослин і, навіть, прогнозувати врожайність культури.
ЧПФ відображає продуктивність культури протягом доби на 1 м2 площі
листків. Чиста продуктивність фотосинтезу - це органічна речовина, яка
накопичується за добу в масі рослин [4].
Метеорологічні умови вегетаційних періодів відзначались контрастністю, різнилися як між собою , так і від середніх багаторічних даних. Так
2007–2008 роки були посушливими, в окремі періоди середньодобова температура значно (на 9-23 %) перевищувала середні багаторічні показники.
Несприятливі погодні умови склалися також і на початку вегетації в 2009
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році, які характеризувалися пониженими температурами та недостатньою
кількістю опадів. Проте, достатня кількість опадів у травні - червні 2009
року сприяла кращому росту й розвитку рослин і формуванню високого
врожаю.

Рис. 1 Формування площі листкової поверхні залежно від норм
висіву люпину вузьколистого та його сумішок
За результатами досліджень встановлено, що формування площі листкової поверхні рослинами люпину вузьколистого та його сумішами залежить
від кількості опадів за вегетацію. Так, в роки з посушливими періодами
(2007, 2008) люпин вузьколистий в монопосівах формував асиміляційну поверхню на рівні 0,65-2,97, а суміші ─ 1,86-16,01 тис. м2/га залежно від фази
розвитку та норм висіву (рис. 1). У рік з оптимальним зволоженням (2009 р.)
─ 0,55-19,67 і 2,73-38,96 тис. м2/га відповідно. Необхідно відмітити, що
незалежно від року, наростання площі листкової поверхні відбувається до
фази сизих бобів як в монопосівах так і в сумішах. Найбільшу площу асиміляційної поверхні (1,1-19,7 тис. м2/га) в фазі сизих бобів серед монопосівів
забезпечив варіант з найбільшою нормою висіву (1,5 млн сх. н.) люпину вузьколистого. Серед сумішок виділяються варіанти, де в травостій введено
третій бобовий компонент (пелюшка, вика), площа листкової поверхні даних
посівів становить 2,73-38,96 тис. м2/га. В цілому сумішки мали більшу листкову поверхню за монопосіви в 2,4-8,9 разу, а відповідно і врожайність зеленої та сухої маси (особливо в рік з оптимальним зволоженням) їх була вища
1,4-2,3 разу за монопосіви (за винятком 2007 року).
Визначення чистої продуктивності фотосинтезу показало, що монопосіви у фазі кущення здатні накопичувати 7,32-8,54 г/м2 за добу органічної маси, у фазі цвітіння – 1,34-9,73, у фазі сизих бобів – 4,58-11,63 г/м2 за
добу, залежно від року вегетації (рис. 2).

Корми і кормовиробництво. 2010. Вип. 66

5

Серед сумішок за приростом асиміляційної поверхні виділяється варіант з нормою висіву люпину вузьколистого 0,6 млн. сх. н./га + овес 2,5
млн. сх. н./га, де відмічено високі показники ЧПФ - 0,72-15,10 г/м2 за добу.
У 2009 році при достатній кількості опадів у період вегетації рослини за добу формували більшу асиміляційну поверхню (монопосіви в 2 - 6
разів, суміші в 6 - 20 разів) порівняно до 2007-2008 років.
Монопосіви

Сумішки

Рис. 2. Формування чистої продуктивності фотосинтезу залежно
від норм висіву люпину вузьколистого та його сумішок.
Нами виявлена кореляційна залежність між площею листкової поверхні та кількістю опадів за вегетаційний період, густотою і висотою рослин монопосівів люпину вузьколистого та сумішок, залежно від умов вирощування (табл. 1).
Як видно з даних таблиці, зв’язок досліджуваних параметрів неоднозначний, коливається в широких межах і має різний ступінь залежності.
Відмічено, що більш тісний зв’язок у посушливі роки спостерігається між
площею листкової поверхні та густотою рослин (r=0,81-0,99) як у фазі цвітіння, так і в фазі сизих бобів. У рік з оптимальним зволоженням грунту
сильний кореляційний зв’язок у фазі цвітіння та сизих бобів встановлено
між площею листкової поверхні та кількістю вологи (r=0,90-0,92), висотою
рослин (r=0,58-0,93).
Коефіцієнт детермінації показав, що площа листкової поверхні посівів, як в роки з посушливими періодами так і в рік з оптимальним зволоженням (до фази сизих бобів) на 81-99 % залежить від густоти рослин.
Висота рослин та сума опадів мали значний вплив 34-86 % на формування асиміляційної поверхні, тільки в рік з достатньою кількістю вологи.
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Висота рослин, см

Густота рослин, шт.
/м2

Кількість
вологи за
вегетацію,
мм
0,17
0,35
0,81*
0,99*
0,49
0,15

цвітіння

сизі боби

цвітіння

сизі боби

цвітіння

сизі боби

Фаза
вегетації
коефіцієнт
кореляції

Примітка : *- достовірно; t05 = 2,18

Площа листкової поверхні,
тис. м2/га

Показник

0,02

0,24

0,97*

0,66*

0,12

0,03

коефіцієнт
детермінації
У=32,96+0,04*х

У=30,69+0,08*х
0,78*

0,38

0,94*

0,91*

У=104,78+2,82*
х
У=67,82+5,88*х

- 0,34

0,89*

коефіцієнт
кореляції

У=8,55+0,18*х

У=8,23+0,05*х

рівняння
регресії

0,61*

0,15

0,88*

0,82*

0,11

0,77*

рівняння
регресії

У=44,07+0,94*х

У=44,54+0,31*х

У=109,91+17,97*
х
У=108,93+13,17*
х

У=22,47-0,53*х

У=21,27+0,77*х

2008 р.
коефіцієнт
детермінації

2007 р.

0,93
*
0,58
*

0,35

0,92
*
0,90
*
0,92
*

коефіцієнт
кореляції
0,34

0,86*

0,13

0,84*

0,81*

0,84*

У=71,38+0,37*х

У=38,46+1,23*х

У=158,00+2,66*х

У=81,84+10,70*х

У=7,72+0,88*х

У=15,04+0,84*х

рівняння
регресії

2009 р.

1. Залежність між площею листкової поверхні посівів і умовами вирощування

коефіцієнт
детермінації

Висновки. Для отримання максимальної кількості біологічної маси в
роки з посушливими умовами оптимальною нормою висіву люпину вузьколистого в чистих посівах є 1,5 млн сх. н./га, при достатній вологості ґрунту доцільно висівати 0,9 млн сх. н./га. Найбільш ефективними агроценозами виявились трикомпонентні, які мали високі показники площі листкової поверхні, а саме 10,3-43,9 тис.м2/га та чистої продуктивності фотосинтезу - 0,49-9,2 г/м2 за добу, як в посушливі так і у вологі роки.
Встановлено кореляційний зв’язок між продуктивністю фотосинтезу
та кількістю опадів (r=0,89-0,92), густотою стояння (r=0,81-0,99) і висотою
рослин (r=0,58-0,93) залежно від умов вегетації.
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ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ І
ЯКОСТІ КОРМУ
Висвітлені результати спільних досліджень по створенню вихідного
матеріалу конюшини лучної для подальшої селекційної роботи в створенні
нових високопродуктивних сортів стійких до хвороб і шкідників та високими адаптивними властивостями.
Ключові слова: конюшина лучна, переопилення, гібридизація, добір,
сорт.
Важлива роль у формуванні продуктивності конюшини лучної належить сорту. Виходячи з потреб виробництва, селекція цієї культури спрямована на створення сортів різноцільового напрямку використання. При
цьому більша увага приділяється підвищенню насіннєвої продуктивності і
якості корму, а також екологічній стабільності сорту.
Багаторічний досвід свідчить, що для створення сортів з комплексом
вищевказаних ознак потрібно вдосконалювати традиційні методи селекції.
Враховуючи те, що всі ознаки сорту, які формують його продуктивність,
комплексні і зумовлені складною взаємодією генотипу рослини і
зовнішнього середовища, їх створення потребує застосування різноманітних методів синтетичної селекції протягом багатьох поколінь 3.
Обов’язковим при цьому є наявність вихідного матеріалу, який мав
би в собі ознаки високої кормової і насіннєвої продуктивності з покращеними показниками якості, стійкими до хвороб і шкідників та високими
адаптивними властивостями.
Матеріал і методика дослідів. Дослідження проводились у 20072009 роках на дослідних полях Інституту кормів УААН і Тернопільського І
АПВ. Об’єктами вивчення був колекційний матеріал конюшини лучної
різного географічного походження в кількості 84 зразків. Селекційна робота проводилась методами міжсортової гібридизації з подальшими
індивідуально-сімейними та сімейно-груповими доборами. Широко використовувався метод полікросу.
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При вивченні колекційного матеріалу використовувались методичні
вказівки по селекції багаторічних трав ВІК (А. С. Новоселова і інші, 1978 ),
Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур
(2001), Методичні вказівки по вивченні світової колекції ВІР (ВІР-1979 р.),
а також окремі методики. Статистичне опрацювання експериментальних
даних проводились за Б. А. Доспеховим (1979 р.).
Зразки в колекційному розсаднику висівалися на ділянках 2-6 м2 без
повторень вручну. Стандарти розміщувались в колекційному розсаднику
через 10 номерів. За стандарт взяті сорти занесені до державного Реєстру
сортів рослин України.
Результати та їх обговорення: У результаті досліджень колекційних зразків конюшини лучної було виділено і відібрано ряд високопродуктивних біотипів, які використовувались як батьківські компоненти при
штучній та природній гібридизації. Серед них слід виділити високу
комбінаційну здатність та ефект гетерозису високі за окремими господарсько-цінними ознаками сортозразки Глорія, Глорія місцева поліпшена,
Тернопільска 3, Тернопільска 4, Передкарпатська 33 і Полтавска 75
(Україна); Raden (Чехія); Polossum (Угорщина); Primes (Бельгія); Zemara
(Німеччина); Zovrin (Румунія) та інші (табл. 1).
Як свідчать дослідження, важко досягнути поєднання в одному сорті
високої насіннєвої продуктивності та урожаю кормової маси високої
якості. Кореляційні зв’язки між цими ознаками дуже слабкі, або й зовсім
відсутні.
1. Характеристика деяких господарсько-цінних ознак кращих
колекційних зразків конюшини лучної (у середньому за 20072009 рр.)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Урожай, 1 кг/ м2
Назва зразка
Тернопільська
4, ст.
Raden
Zovrin
Oregon
Zemara
Pilossum
Тернопільска 5
Терніпольска 2
НІР05

Висота рослин, см

Вага 1 рослини в фазі
бутонізації,
г

Облистяність, %

зелена
маса

суха речовина

1 укіс

2 укіс

4,65

79,3

63,7

61,1

59,8

44,2

5,0
4,9
4,89
4,94
4,92
5,00
4,90
0,21

1,12
0,9
0,89
0,96
1,06
1,10
1,02
0,04

65,6
64,1
62,3
66,8
63,4
64,9
65,0

62,2
62,4
59,2
62,2
63,0
67,4
60,4

71,9
63,6
77,0
80,3
82,4
66,7
63,7

48,5
40,8
44,4
46,3
44,6
47,9
42,4

Враховуючи цю складність у роботі з перехреснозапильними багаторічними культурами, при створенні вихідного матеріалу застосовують
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методи штучної та природної гібридизації з наступним формуванням
одержаних цінних біотипів у складногібридні популяції. Ця робота проводилась у розсадниках штучної гібридизації, полікросу, обмеженого
міжсортового запилення та насичуючих схрещень.
Штучна внутрішньовидова гібридизація дає змогу контролювати
підбір батьківських форм, комбінувати в гібридному потомстві різноманітні ознаки та властивості, впливати на розвиток гібридного потомства
шляхом цілеспрямованого підбору батьківських компонентів з метою
підсилення дії потрібних ознак. У гібридах застосовувались насичуючі
схрещення гібридів F1 та F2 з батьківською формою, яка має найбільший
прояв потрібної ознаки.
Для проведення штучної гібридизації закладались розсадники в яких
проводилась порівняльна оцінка колекційних зразків та добір потрібних
біотипів при індивідуальному розміщенні рослин. При доборі батьківських
компонентів враховувались показники кормової і насіннєвої продуктивності, якості та стійкості до найбільш поширених хвороб і шкідників 1.
Теорія і практика селекційної роботи з багаторічними травами
підтверджує перспективність використання для гібридизації місцевих
зразків, які внаслідок тривалого вирощування в типових грунтовокліматичних умовах під впливом природного добору мають сформовані
ним ознаки і властивості, які потрібно закріпити у гібридного сорту, а саме: адаптованість до місцевих умов, імунітет до хвороб, швидкість відростання після скошування, оптимальний період цвітіння, облистяність та
інші ознаки. Важливе значення, при цьому, має також властиве місцевим
зразкам домінування при гібридизації, тому їх краще використовувати як
батьківські форми. Другим компонентом схрещувань, в основному, є географічно віддалені форми. Такий підбір забезпечує високий ефект гетерозису та формування пластичності гібридного матеріалу 2.
У наших дослідженнях схрещування щорічно проводились по 25-30
комбінаціям на 15-16 тис. квіток. Ступінь зав’язування коливався від 6 до
25 %, а ефективність роботи – від 1 до 10 %. Проте навіть така кількість
одержуваних гібридів свідчить про перспективність цього методу. При подальшому застосуванні насичуючих схрещувань нами отримано ряд форм
з високими показниками кормової та насіннєвої продуктивності, підвищеною облистяністю рослин за рахунок високого прояву ознак багатолисточкового листя та бінарності суцвіть, які перевищують стандарт на 30-60 %.
Поряд з методом штучної гібридизації, для створення вихідного матеріалу застосовується також природна гібридизація. Практикою селекційної роботи з перехресними видами доведено, що в тих випадках, коли
селекція ведеться на ознаки, які контролюються природнім добором, в основу роботи повинно бути покладене широке перезапилення вихідних
форм з різноманітною генетичною основою. Тому нами застосовувались
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методи створення складно гібридних і синтетичних популяцій на основі
біотипового добору. Для цього використовувались відібрані окремі біотипи з різних сортозразків за комплексом морфо - біологічних та господарсько-цінних ознак. Одержані гібриди оцінювались і кращі з них
об’єднувались в складні гібридні популяції. Ця робота проводилась в розсадниках діалельних насичуючих схрещувань, або обмеженого перезапилення. На ізольованих ділянках материнські і батьківські сорти або декілька сортів висівалися черезрядно. В залежності від завдань селекції виділяються материнські сорти або при запланованому реципрокному схрещуванні залишались як материнські, так і батьківські форми, які збиралися
окремо. При такій схемі в реципрокних схрещуваннях проводиться оцінка
комбінаційної здатності батьківських компонентів, що дає змогу виявити
ефект гетерозису та ЗКЗ і характер поєднання потрібних ознак у гібридному потомстві. За ефект ЗКЗ приймають відхилення середнього показника
певної ознаки у потомства кожного біотипу від середнього показника цієї
ознаки у всіх біотипів.
Для створення синтетичних популяцій методом полікросу необхідно
використовувати клоновий матеріал, який пройшов попередню оцінку по
ЗКЗ. Для створення синтетичних популяцій розсадник полікросу закладається насінням біотипів, що характеризуються високим ЗКЗ. Популяції
оцінюються за основними господарсько-цінними ознаками, а потім кращі з
них об’єднуються у синтетичну популяцію з подальшою оцінкою в
порівнянні із стандартом. Ряд синтетичних популяцій протягом останніх
років мають стабільні показники за продуктивністю, зберігаючи ефект гетерозису в поколіннях (табл. 2). Вони більш екологічно пластичні ніж сорти – стандарти. Селекція на якість кормової маси ведеться на збільшення
облистяності рослини.
Гібридизація при штучному та природному перезапиленні
поєднується з різними видами доборів, які мають значення для підвищення
результативності при формуванні та вивченні гібридного матеріалу.
Вони покращують загальний фон селекційного матеріалу та створюють передумови для прояву морфо-біологічних та господарсько-цінних
ознак. У залежності від завдання селекції застосовують масовий індивідуально – сімейний, сімейно – груповий, масовий позитивний і негативний,
біотиповий та інші види доборів.
Таким чином, упродовж останніх десяти років було сформовано
різноманітний вихідний селекційний матеріал, який буде вивчатись за
кормовою і насіннєвою продуктивністю, якістю зеленої маси, стійкістю до
умов перезимівлі, основними видами хвороб і шкідників, посухостійкістю
та іншими абіотичними та біотичними факторами. Створено і занесено до
Державного реєстру сортів рослин України сорти конюшини лучної Тер-
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нопільська 3, Тернопільська 4, Анітра, Спарта та передані в державне сортовипробування - Павлина і Політанка.
2. Продуктивність кращих номерів конюшини лучної
(у середньому за 2007-2009 рр.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва сортозразка
Тернопільська 4, ст.
Syn 4/03F2
Syn 2/05F3
Syn 4/03F3
БМС №2
Primes (добори F3)
Тернопільска 4, (добори F4)
НСР05

зелена маса
ц/га
±
484,5
559,6
+75,1
567,9
+83,4
547,5
+63,0
559,1
+74,6
548,1
+63,6
559,3
+74,8
49,5

Урожайність
суха речовина
ц/га
±
99,9
111,6
+11,7
119,2
+19,3
127,6
+27,7
117,7
+17,8
118,6
+18,7
118,9
+19,0
10,5

насіння
ц/га
±
2,6
3,45 +0,85
3,87 +12,7
2,85 +0,25
3,8
+1,20
3,55 +0,95
3,60 +1,00
0,27

Висновки. Одержання вихідного селекційного матеріалу конюшини
лучної методами складногібридних та синтетичних популяцій і використання біотипічного добору дає змогу створювати сорти з комплексом господарсько-цінних ознак, які відповідають вимогам виробництва із стабільною кормовою і насіннєвою продуктивністю, стійкими до біотичних і
абіотичних факторів.
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НОВИЙ ГЕНЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ В СЕЛЕКЦІЇ ШТАМБОВО-ДЕТЕРМІНАНТНИХ ФОРМ ГОРОХУ ПОСІВНОГО НА
УЛАДОВО-ЛЮЛИНЕЦЬКІЙ ДОСЛІДНО-СЕЛЕКЦІЙНІЙ
СТАНЦІЇ
Морфобіологічні особливості традиційних сортів гороху, тобто сортів з довгим вилягаючим стеблом, індетермінантним типом росту, парнопірчастим з вусиками типом листків, осипаючим насінням, роблять їх дедалі менш конкурентоспроможними у порівнянні з сортами нових морфотипів, перш за все з безлисточковими (вусатими) та морфотипу «хамелеон». Найбільшого поширення набули вусаті форми гороху як найперспективніші в плані стійкості до полягання. Розгалужені вусики у таких сортів
зумовлюють досить міцне зчеплення рослин між собою. Крім того, в таких
стеблостоях (за відсутності бур’янів) поліпшується фітосанітарний стан,
оскільки рослини по всій довжині краще освітлюються сонцем. Селекційна
практика свідчить, що стійкість таких сортів до полягання неможлива без
ознаки укорочення міжвузлів.
Форма з вусатим типом листків вперше була виявлена
В. К. Соловйовою в 1949 році як спонтанна мутація у сорту Свобода. При
схрещуванні таких рослин з акацієвидними вперше були отримані рослини
з новим типом листків – багаторазово непарнопірчастим [1].
В. В. Хангільдін для гена, відповідального за розвиток вусатого типу
листків, запропонував позначення leaf. Для аналогічної мутації, описаної в
1965 році, Гольденберг увів позначення af (afilia). В. В. Хангільдіним було
встановлено тісне зчеплення гена af з геном забарвлення сім’ядоль i. Була
визначена відстань між цими генами 5,36 ± 0,13 процентів кросинговеру [2].
Форма «хамелеон» отримана в 1989 році А. М. Зеленовим у результаті схрещування зразка із Індії «Вусикова акація» з безлистим (вусатий з
редукованими прилистками) сортом Filby з Великої Британії. «Вусикова
акація» (tendriled acacia) — форма з акацієвидним типом листків, у котрих
замість верхньої пари листочків – вусики (від 0 до 2 пар). Ознака контролюється рецесивним геном tac. Сам А. М. Зеленов ознаку «хамелеон» характеризує перш за все як ярусну гетерофілію, коли на стеблі спершу
утворюються листки з вусиками і листовими пластинками, на наступних
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вузлах – вусаті листки, далі – новий тип складного листка, а в генеративній
зоні – листки, що «мало чим відрізняються від звичайних» [3].
У наших дослідах в колекційному та гібридному розсадниках рослини морфотипу «хамелеон» на нижніх вузлах утворюють листки типу «вусикова акація», але найчастіше без вусиків або й просто трійчасті, далі на
більшості вузлів утворюються складні розгалужені листки з вусиками та
незчисленними видозміненими пластинками (саме за цими листками ідентифікуємо морфотип «хамелеон»), на верхніх вузлах (але не завжди по всій
генеративній зоні) – листки типу «вусикова акація», майже завжди з вусиками. Вусаті листки у рослин морфотипу «хамелеон» спостерігаються
вкрай рідко.
Форми зі штамбовим (фасційованим) стеблом представляють собою
інтерес для селекції головним чином як донори ознак підвищеної кількості
квіток на цвітоносі, збільшення кількості плодоносних вузлів, дружного
дозрівання. Однак, кількість створених сортів штамбового типу відносно
невелика, оскільки штамбові форми, в основному, малопродуктивні, внаслідок того, що велика частина утворених бобів мають незначну кількість
насіння (по 2-3 насінини). Досягненнями селекції в цьому напрямку можна
вважати сорти Штамбовий 2, Штамбовий напівкарлик, Штамбовий мозковий 3.
Більшість дослідників при вивченні успадкування ознаки фасціації
отримували моногібридне розщеплення, часто – при дефіциті рецесивних
форм. Ознака обумовлюється рецесивним геном fa, локалізованим в IV
хромосомі. Лампрехт для пояснення дефіциту рецесивних форм запропонував гіпотезу про існування ще одного гена fas, необхідного для прояву
ознаки фасціації [2].
Значний інтерес для селекції представляють форми гороху з детермінантним типом росту стебла. Характерним для детермінантного типу розвитку є те, що головний і бокові пагони закінчують свій ріст не вегетативною брунькою, а генеративним органом – найчастіше 1–2 квітконосами.
Такі форми, за якими надалі закріпилась робоча назва «детермінанти луганського типу», були отримані у свій час Поповою (1972) [4], Свєнціцким
[5], А. М. Шевченком [6]. Свєнціцкий в 1987 році описав одержану ним лінію гороху з детермінантним типом росту, ввів позначення det (determinate
growth) для рецесивного гена, який контролює ознаку «обмежений ріст» та
встановив його локалізацію в VII хромосомі [5].
У 1991 році В. М. Уваровим у Всеросійському НДІ зернобобових та
круп’яних культур була отримана нова рекомбінантна форма гороху «люпиноїд» [6]. Її відмінною особливістю є наявність апікального квітконоса,
який містить до 11 почергово розташованих квіток. Генетичний аналіз показав, що формування даної ознаки зумовлене комплементарною дією двох
рецесивних генів: det (детермінантний тип росту стебла) та fa (фасціація
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стебла). Під впливом гену det на рослині утворюється два продуктивні вузли, фасціація виражена в зближенні 2—3 верхніх вузлів та зрідка – в подвоєнні черешків листків [7]. Компактне розташування бобів на апікальному квітконосі сприяє одночасному їх дозріванню, однак у всіх зразків спостерігається дисбаланс високої потенціальної і реальної продуктивності,
який пояснюється високою абортивністю квіток, бобів та насіння [6].
На Уладово-Люлинецькій дослідно-селекційній станції перші екземпляри морфотипу люпиноїд вищепились у 1995 році в F2 гібридної комбінації 1576/92 × Штамбова форма 2 та оберненої. 1576/92 – селекційна лінія, що поєднує ознаки «детермінантний тип росту стебла» та неосипаючість насіння. Штамбова форма 2 – колекційний зразок власної селекції,
фасційоване стебло, насіння звичайне, осипаюче. Слід відмітити, що у люпиноїдів та штамбових форм з неосипаючим насінням виповненість бобів
та вирівненість насіння були кращими, ніж у відповідних зразків зі звичайним насінням [8]. Дуже важливим на сучасному етапі селекції є завдання
створити продуктивні зразки гороху, які поєднували б в одному генотипі
цілий ряд господарсько-цінних рецесивних ознак: тип розвитку «люпиноїд», листки морфотипу «хамелеон», неосипаючість насіння, укорочені міжвузля.
Матеріал та методика досліджень. Зі створених нами в даному напрямку гібридних комбінацій, такими, що дають перші інформативні результати, можна вважати комбінації АЗ-106 × 1277-140/05 та 1277-140/05 ×
АЗ-106.
Селекційна лінія 1277-140/05 характеризується такими ознаками:
жовте неосипаюче насіння, фасціація стебла, утворення на головному пагоні двох, рідко трьох плодоносних вузлів, два апікальні цвітоноси, один з
них – верхівкова колосовидна китиця з великою кількістю квіток. По закінченні цвітіння спостерігається деяка абортивність квіток верхівкового
цвітоноса, рідше можливе утворення недорозвинених бобів. Лінія не має
ознаки укорочення міжвузлів, однак висота стебла до апікального цвітоноса становить всього 40-60 см, що дає підстави характеризувати її як середньорослу.
Лінія АЗ-106 має листки типу «хамелеон», жовте осипаюче насіння,
індетермінантний тип росту, укорочені міжвузля, висота рослин дещо коливається за роками, становить від 35 до 65 см.
Розсадник гібридизації і гібридний закладаються з густотою посіву
250 тис/га, за схемою 40 × 10 см.
Гібридизацію проводили влітку 2006 року, по комбінації 1277-140/05
× АЗ-106 було запилено 102 квітки, одержано всього 53 гібридних боби,
203 насінини, з них лише 148 кондиційних. По оберненій комбінації було
запилено 82 квітки, одержано 39 гібридних бобів, 237 насінин, з них 217
кондиційних.
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Гібридні покоління F1 та F2 висівали популяціями, в період вегетації
проводились фенологічні спостереження. Добір елітних рослин починається з F2, проводиться в осіннє-зимовий період при розборі снопів. Після
збирання проводили структурний аналіз рослин F1 та F2 та батьківських
форм за ознаками загальної висоти рослини, висоти до першого плодучого
вузла, кількості неплодучих та фертильних вузлів, загальної маси рослини,
маси насіння, кількості бобів на плодоносі, кількості насінин в бобі, маси
тисячі насінин та ін.
Наявність класів розщеплення в F2 за морфологічними ознаками фіксували при спостереженнях в полі, підрахунок фенотипів за класами розщеплення проводили в лабораторних умовах. Відповідність фактичного
розщеплення теоретичному оцінювалася за критерієм χ2 [9].
1. Розщеплення за фенотипом в F2 гібридної комбінації 1277140/05 × АЗ-106
Тип
листків
Af - Tac-

af af Tac -

Af - tac
tac

af af tac
tac

Стебло

f

Fa - Det fa fa Det Fa - det det
fa fa det det
Fa - Det fa fa Det Fa - det det
fa fa det det
Fa - Det fa fa Det Fa - det det
fa fa det det
Fa - Det fa fa Det Fa - det det
fa fa det det

486
136
153
39
158
48
52
10
114
26
20
4
41
5
7
4

Сума

1303

9:3:3:1

F
(f-F)2/F χ2
458
1,73
153
1,81
153
0,00
51
2,77 6,31
151
0,35
50
0,10
50
0,06
17
2,72 3,23
92
5,13
31
0,73
31
3,76
10
3,81 13,43
32
2,49
11
3,03
11
1,27
4
0,05 6,84
χ205
=5,99

81:27:27:9:27:9:9:3:27:9:9:3:9:3:3:1

F
412,3
137,4
137,4
45,8
137,4
45,8
45,8
15,3
137,4
45,8
45,8
15,3
45,8
15,3
15,3
5,1

(f-F)2/F
13,18
0,01
1,76
1,01
3,08
0,10
0,84
1,82
3,99
8,57
14,54
8,32
0,50
6,91
4,48
0,23

χ2

69,36
χ205
=25,00

Результати та обговорення досліджень. Як і очікувалось, в F1 в
обох гібридних комбінаціях рослини мали домінантні ознаки: нефасційоване стебло, індетермінантний тип росту, довгі міжвузля, пазушне цвітіння, звичайний тип листків (парнопірчастий з вусиками), осипаюче насіння.
Тут і далі: Тип листків: Af - Tac - – звичайний парнопірчастий з вусиками, af af Tac - – вусатий, Af - tac tac – вусикова акація, af af tac tac –
хамелеон. Тип розвитку стебла: Fa - Det - –нефасційований індетермінантний, fa fa Det - – штамбовий (фасційований) індетермінантний, Fa - det det
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– нефасційований детермінантний, fa fa det det – штамбово-детермінантний
(люпиноїд).
2. Розщеплення за фенотипом в F2 гібридної комбінації АЗ-106 ×
1277-140/05
Тип листків

Стебло

9:3:3:1

f

(f-F)2/F
18,66
9,66
4,49

Fa - Det fa fa Det Fa - det det

617
132
145

F
518,6
172,9
172,9

fa fa det det

28

57,6

15,23

Fa - Det fa fa Det Fa - det det

203
38
45

166,5
55,5
55,5

8,00
5,52
1,99

fa fa det det

10

18,5

3,91

Fa - Det fa fa Det Fa - det det

134
31
30

113,1
37,7
37,7

3,88
1,19
1,57

fa fa det det

6

12,6

3,43

Fa - Det fa fa Det af af tac tac
Fa - det det
fa fa det det

30
9
15
1

30,9
10,3
10,3
3,4

0,03
0,17
2,13
1,73

Af - Tac -

af af Tac -

Af - tac tac

Сума

1474

χ2

48,0
5

19,4
1

10,0
6

4,05
χ205
=5,99

81:27:27:9:27:9:9:3:27:9:9:3:9
:3:3:1
χ2
F
(f-F)2/F
466,4
48,64
155,5
3,54
155,5
0,70
51,8

10,95

155,5
51,8
51,8

14,54
3,69
0,90

17,3

3,06

155,5
51,8
51,8

2,96
8,37
9,19

17,3

7,36

51,8
17,3
17,3
5,8

9,19
3,96
0,30
3,93

131,27
χ205
=25,00

У F2 спостерігалось розщеплення за всіма вказаними ознаками. Тобто
були рослини високо-, середньо- і низькорослі, за типом листків – звичайні, вусаті, вусикова акація та хамелеон, за типом стебла – звичайні індетермінантні, штамбові індетермінантні, нефасційовані детермінантні та штамбово-детермінантні (люпиноїд). Результати обліку розщеплення наведено
в таблицях 1 та 2. Як видно із таблиць, спостерігається значний дефіцит
рецесивних форм tac tac, fa fa, та det det відносно домінантних фенотипів.
Відношення суми фенотипів Tac – до tac tac становило 4,90 : 1 для гібридної комбінації 1277-140/05 × АЗ-106 та 4,76 : 1 для гібридної комбінації
АЗ-106 × 1277-140/05. Відношення Fa -: fa fa, становило 3,79:1 та 4,78:1,
Det - : det det 3,51:1 та 4,26:1 для гібридної комбінації 1277-140/05 × АЗ106 та для гібридної комбінації АЗ-106 × 1277-140/05 відповідно. Також в
обох гібридних комбінаціях спостерігається значний дефіцит штамбоводетермінантних форм відносно як штамбових, так і детермінантних. Дефіцит форм af af не спостерігається. Внаслідок дефіциту рецесивів фактичне
розподілення не відповідає 81:27:27:9:27:9:9:3:27:9:9:3:9:3:3:1. Однак при
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аналізі мінімумів показника χ2 випливає висновок про незалежне успадкування гена tac від генів af, fa та det.
За результатами лабораторного аналізу F3 з урожаю 2009 року відібрано понад 50 елітних штамбово-детермінантних рослин з вусатим типом листків, з листками типу хамелеон та вусикова акація.
Висновки. 1. На Уладово-Люлинецькій дослідно-селекційній станції в
селекційний процес задіяні штамбово-детермінантні форми (люпиноїди) та
форми з листком типу хамелеон для створення продуктивних ліній гороху
посівного, які поєднували б стійкість до полягання з типом розвитку «люпиноїд».
2. Підтверджено незалежне успадкування селекційно-цінних генів tac,
af, fa та det, підтверджена рецесивна природа обумовлених ними ознак.
3. В F2 спостерігалось вищеплення всіх можливих рекомбінантів за
типом розвитку та типом листків при значному дефіциті рецесивних форм.
4. Із популяції F3 відібрано значну кількість елітних штамбоводетермінантних рослин для подальшого селекційного опрацювання.
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ПРОЯВ ТРАНСГРЕСІЇ ЗА ОСНОВНИМИ КІЛЬКІСНИМИ
ОЗНАКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ БОБІВ КОРМОВИХ В F2
Проведено оцінку частоти і ступеню прояву позитивних трансгресій у гібридів другого покоління (F2) бобів кормових за кількісними ознаками: висота рослин, кількість продуктивних вузлів, кількість бобів на рослині, кількість насінин з однієї рослин, маса насіння з рослини.
Ключові слова: боби кормові, гібридна популяція, частота і ступінь
трансгресії, кількісні ознаки.
Створення нових високопродуктивних сортів бобів кормових та
збільшення площ їх вирощування відкриє шлях до розв'язання питання
рослинного білка для потреб тваринництва, що є значною проблемою в
Україні [1].
Трансгресивна селекція, яка базується на відборі найкращих особин
у гібридній популяції, є одним з основних методів покращання самозапильних культур [2, 4].
При розщепленні гібридів прослідковується значна мінливість ознак
які є відмінними від батьківських форм. Тому для практичної селекції на
адаптивність велике значення мають позитивні трансгресії які отримані в результаті появи рекомбінантів за різними господарсько-цінними ознаками [3].
Трансгресія гібридів може відбуватися і при наявності у батьківських форм неалельних генів, які діють за принципом компліментарності.
Але позитивні трансгресії (найбільш цінні в селекційній практиці), як правило, виникають у комбінаціях з повним або частковим домінуванням
ознаки кращого батька чи з наддомінуванням при неалельній взаємодії
генів [3].
Тому вивчення прояву генетично обумовлених ознак і залежності їх
величини від умов довкілля, а також можливості виділення трансгресивних
форм з гібридних популяцій набуває як теоретичне, так і практичне значення в селекції рослин.
Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводили в Інституті кормів НААН України. Матеріалом для досліджень було шість
сортозразків бобів кормових різного еколого-феографічного походження –
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Янтарні (Росія), Omar (Чехословаччина), Cargo (Данія), Бауска (Латвія),
Mіkko (Фінляндія), Білун (Україна) і тридцять гібридних комбінацій F2, які
отримані у результаті гібридизації за повною діалельною схемою схрещувань за третім методом Гріффінга [5]. У дослідах сорти і гібриди висівали в чотирикратній повторності з площею ділянки 1,8 м2.
Ступінь і частоту позитивної трансгресії розраховували за методикою Воскресенської-Шпита [3].
Ступінь трансгресії розраховували за формулою:
ТС 

П Г  100
 100 , %
ПР

де ПГ – максимальне значення ознаки у гібридів другого покоління
даної комбінації схрещування (у середньому за трьома кращими рослинами);
ПР – максимальне значення ознаки у батьківських форм даної
комбінації схрещування (у середньому за трьома кращими рослинами).
Частоту трансгресії розраховували за формулою:
ТЧ 

А 100
,%
Б

де А – кількість гібридних рослин, що перевищують кращу батьківську форму (у середньому за трьома кращими рослинами);
Б – кількість проаналізованих за даною ознакою гібридних рослин за
комбінацією.
Результати досліджень. Математичною обробкою підтверджено
дані структурного аналізу батьківських форм та гібридних популяцій першого і другого покоління, що найбільшою частотою позитивної трансгресії
за ознакою „висота рослини” серед матеріалу, що досліджувався, характеризувалися гібридні комбінації: Бауска × Білун (32 %), Білун × Бауска (32
%) (табл. 1).
За ознакою „кількість бобів на рослині” найвищою частотою трансгресій характеризувалися гібридні комбінації: Білун × Бауска (36 %), Янтарні × Omar (32 %) і Mіkko × Omar (32 %), найнижчою – Cargo × Білун (4
%), за ознакою „кількість насінин з однієї рослини” – гібридні комбінації:
Білун × Бауска (48 %), Mіkko × Omar (44 %), Янтарні × Omar (40 %) і Янтарні × Cargo (40 %), найнижчою – Білун × Янтарні (4 %).
За показником індивідуальної насіннєвої продуктивності „маса
насіння з однієї рослини” найвищою частотою трансгресій характеризувалися гібридні комбінації: Mіkko × Omar (48 %), Янтарні × Omar (40 %),
тоді як найнижчою – Cargo × Бауска (8 %), Бауска × Mіkko(8 %), Cargo ×
Білун (8 %).
Окрім частоти трансгресії, важливим показником, який застосовується при аналізі успадкування в гібридних поколіннях є її ступінь прояву.
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Маса насіння з
однієї рослини

Янтарні × Mіkko
Mіkko × Янтарні
Mіkko × Omar
Omar × Mіkko
Omar × Cargo
Cargo × Omar
Cargo × Бауска
Бауска × Cargo
Бауска × Omar
Omar × Бауска
Omar × Янтарні
Янтарні × Omar
Янтарні × Бауска
Бауска × Янтарні
Бауска × Mіkko
Mіkko × Бауска
Mіkko × Cargo
Cargo × Mіkko
Cargo × Янтарні
Янтарні × Cargo
Янтарні × Білун
Omar × Білун
Cargo × Білун
Бауска × Білун
Mіkko × Білун
Білун × Янтарні
Білун × Omar
Білун × Cargo
Білун × Бауска
Білун × Mіkko

Кількість насінин
з однієї рослини

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Кількість бобів
на рослині

Комбінація

Кількість продуктивних вузлів

№
п/п

Висота
рослини

1. Частота позитивних трансгресій гібридів (F2) бобів кормових
за основними господарсько-цінними кількісними ознаками, %

24
–
8
–
–
–
28
8
–
–
–
12
–
–
–
–
–
28
16
20
–
–
16
32
20
–
–
24
32
–

28
–
32
16
–
–
24
28
–
12
24
40
16
28
–
–
–
–
20
36
–
–
–
32
–
16
–
20
28
–

16
–
32
–
–
20
12
8
–
–
–
36
16
16
8
–
–
20
8
28
–
12
4
16
–
12
–
20
36
28

12
–
44
–
–
16
20
–
–
–
–
40
8
16
–
–
–
8
16
40
–
8
–
12
–
4
–
16
48
–

24
–
48
–
–
16
8
–
–
–
12
40
16
24
8
–
–
32
28
36
–
32
8
28
12
12
–
8
64
16

Прояв позитивної трансгресії відмічено за показниками структури
рослин бобів кормових у гібридних комбінаціях (F2): Янтарні × Mіkko,
Mіkko × Omar, Янтарні × Cargo, Бауска × Білун, Білун × Cargo, Білун × Бауска, за усіма кількісними ознаками що вивчалися (табл. 2).
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Маса насіння з однієї рослини

Янтарні × Mіkko
Mіkko × Янтарні
Mіkko × Omar
Omar × Mіkko
Omar × Cargo
Cargo × Omar
Cargo × Бауска
Бауска × Cargo
Бауска × Omar
Omar × Бауска
Omar × Янтарні
Янтарні × Omar
Янтарні × Бауска
Бауска × Янтарні
Бауска × Mіkko
Mіkko × Бауска
Mіkko × Cargo
Cargo × Mіkko
Cargo × Янтарні
Янтарні × Cargo
Янтарні × Білун
Omar × Білун
Cargo × Білун
Бауска × Білун
Mіkko × Білун
Білун × Янтарні
Білун × Omar
Білун × Cargo
Білун × Бауска
Білун × Mіkko

Кількістьнасінин з
однієї рослини

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Кількість бобів на
рослині

Комбінація

Кількість продуктивних вузлів

№
п/п

Висота рослини

2. Ступінь трансгресії гібридів (F2) бобів кормових за
основними господарсько-цінними кількісними ознаками, %

3,4
-11,4
3,2
-9,7
-9,7
-8,6
11,7
2,6
-10,8
-4,3
-12,9
2,2
-4,8
-3,6
-6,8
-2,3
-4,5
11,4
3,6
6,0
2,4
-8,6
3,7
13,4
2,3
-1,2
-7,5
8,5
15,9
-8,0

13,3
-1,7
13,1
1,6
-4,9
-6,6
21,2
15,4
-13,1
4,9
9,8
34,4
5,2
15,5
-5,0
-1,7
0,0
-5,0
8,6
24,1
-12,5
-12,5
-3,1
9,4
-9,4
3,1
-6,3
4,7
31,3
-3,1

1,6
-12,8
45,3
-6,2
-3,3
12,0
12,5
8,3
-4,7
-13,6
-8,2
43,7
4,8
6,6
0,8
-5,5
-10,9
9,0
1,6
42,9
-5,8
8,1
0,8
11,3
-0,8
4,2
-4,0
10,9
47,6
8,5

4,5
-18,2
36,4
-15,9
-12,2
4,9
4,9
-9,8
-5,3
-13,2
-7,5
47,5
5,0
7,5
-9,1
-11,4
-15,9
2,3
7,3
46,3
-7,3
2,4
-2,4
4,9
-11,4
2,4
-12,2
7,3
41,5
-6,8

13,1
-7,3
63,7
-1,9
-10,0
17,1
1,9
-8,2
2,9
-12,6
9,8
48,9
11,9
23,4
7,8
-4,9
-4,9
17,2
27,3
47,8
-0,6
17,9
3,0
19,9
5,5
10,7
-3,7
5,2
56,4
4,9

Ступінь позитивної трансгресії за ознакою „висота рослини” проявилася у 14 гібридів другого покоління та коливалася від 2,2 % (комбінація
Янтарні х Omar) до 15,9 % (комбінація Білун x Бауска).
За показником кількість продуктивних вузлів на рослині» серед матеріалу, що досліджувався, найбільший ступінь позитивної трансгресії було відмічено в комбінаціях: Янтарні × Omar (34,4 %), Білун × Бауска (31,3
%), Янтарні × Cargo (24,1 %), Cargo × Бауска (21,2 %), найнижчим показником – у комбінації Бауска × Omar (-13,1 %).
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За ознакою „кількість бобів на рослині” найбільшим ступенем позитивної трансгресії характеризувалися наступні комбінації: Omar × Янтарні
(23,6 %), Mіkko × Янтарні (22,2 %), Omar × Бауска (21,1 %), Cargo × Білун
(20,0 %), Білун × Янтарні (20,0 %).
Найвищим ступенем позитивної трансгресії за ознакою „кількість
насінин з однієї рослини” характеризувалися такі комбінації, як Янтарні ×
Omar (47,5 %), Янтарні × Cargo (46,3 %), Білун × Бауска (41,5 %), найнижчим – Mіkko × Янтарні (-18,2 %), Omar × Mіkko (-15,9 %) і Mіkko × Cargo
(-15,9 %).
При цьому відмічався значний вплив на параметри ознаки „маса
насіння з однієї рослини”, таких ознак як: „кількість насінин з однієї рослини” і „маса однієї насінини”. Ступінь позитивної трансгресії за ознакою
„маса насіння з однієї рослини” проявилася у 21 гібридних популяцій другого покоління і коливалася від 1,9 % (комбінація Cargo × Бауска) до 63,7
% (комбінація Mіkko × Omar).
Висновки. За результатами дослідження встановлено високий рівень
частоти і ступеня прояву позитивних трансгресій у поколінні гібридів F2
бобів кормових за ознаками: „висота рослин”, „кількість продуктивних
вузлів на рослині”, „кількість бобів на рослині”, „кількість насінин з однієї
рослини” і „маса насіння з рослини”.
Значними ступенем і частотою позитивних трансгресій за вищезазначеними ознаками характеризувалися наступні комбінації: Білун × Бауска, Mіkko × Omar, Янтарні × Omar, Янтарні × Cargo, Бауска × Білун, Янтарні × Mіkko.
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Чернігівський інститут агропромислового виробництва НААНУ
АДАПТИВНА СЕЛЕКЦІЯ КОРМОВОГО ЛЮПИНУ В ЗОНІ
ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
Висвітлено основні результати селекційної роботи з створення сортів кормового люпину з підвищеною адаптивною здатністю. Створені
та пропонуються для виробництва високопродуктивні по насінню та зеленій масі, ранньостиглі, стійкі до фузаріозу та посухи, з низьким рівнем
алкалоїдів та високим вмістом білка сорти люпину жовтого Прогресивний та білого Щедрий 50. Виділені і вивчаються в конкурсному сортовипробуванні константні лінії з високою резистентністю до антракнозу.
Ключові слова: люпин кормовий, селекція, генофонд, гібридний матеріал, сорт.
Широке використання в практиці землеробства інтенсивного обробітку ґрунту, мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин, а також
інших засобів інтенсифікації, виявило їх негативний вплив на ґрунт - його
хімічні, фізичні і біологічні властивості. Встановлено пригнічуючу дію добрив і пестицидів на активність ґрунтової мікрофлори і зооценозу, в результаті чого знижується як потенційна, так і ефективна родючість.
У зв’язку з загальним погіршенням екологічних умов у біосфері, рядом країн запропоновані різні системи так званого біологічного чи альтернативного землеробства. Вони орієнтовані не на інтенсифікацію за рахунок
технічних чи хімічних засобів, а на розкриття потенціалу культурних рослин, особливо бобових. Саме бобовим рослинам в альтернативних системах біологічного землеробства приділяється особлива увага, адже головним при цьому є надходження азоту в ґрунт. Бобові культури не тільки
фіксують атмосферний азот, який є основним джерелом живлення рослин
в біосистемах, а також і сприяють раціональному використанню ґрунтового азоту, фосфору, калію, кальцію і магнію.
У своїх працях такі вчені, як академік А. О. Бабич, І. П. Такунов,
М. І. Лукашевич зазначають, що без зернобобових культур практично не
можливе біологічне землеробство [1, 3, 5]. Біологічна фіксація азоту з повітря соєю становить 91 кг/га, горохом – 72, квасолею – 44, викою – 86, кормовими бобами – 90, люпином - до 250 кг/га. Завдяки цьому вони в знач-
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ній мірі забезпечують власну потребу в азоті і залишають його в ґрунті для
наступних культур. Логічно, що вони є найкращими попередниками для
наступних культур у сівозміні, підвищують родючість ґрунту, збагачують
його органічною речовиною і завдяки біологічній фіксації бульбочковими
бактеріями поліпшують азотний баланс у землеробстві, що сприяє зростанню врожаїв зернових, технічних, кормових та інших польових культур.
На Поліссі із зернобобових культур, люпин по праву повинен займати одне з провідних місць, оскільки є найменш вибагливим до умов вирощування серед культур даної групи. Він забезпечує добрі врожаї на низькородючих ґрунтах без внесення добрив, завдяки своїй здатності засвоювати фосфор з важкодоступних сполук орного і підорного шарів ґрунту, а біологічно чистий азот (як вже згадувалося) - з повітря і, навіть, залишати його до 50-100 кг/га в ґрунті для наступних культур сівозміни.
Маючи глибокопроникаючу кореневу систему, люпин засвоює з підґрунтових горизонтів промиті туди інші біофільні елементи і повертає їх через
свою біомасу в орний шар ґрунту, виступаючи агентом біологічного кругообігу і фітомеліорантом.
Зерно кормового люпину містить 34-42 % білка і вважається досить
добрим компонентом для виготовлення повноцінних комбікормів, збалансованих за протеїном і амінокислотами, а за біологічною цінністю наближається до найціннішого білка сої. В зеленій масі в розрахунку на суху речовину міститься 18 - 22 % білка 4. Крім того в насінні білого люпину
міститься від 6,2 до 12,0 % олії. В енергетичному плані важливо й те, що
зерно люпину, порівняно з соєю, не потребує термічної обробки крім простого помолу на дерть, тому що практично не має в своєму складі нітратів,
інгібіторів трипсину і танінів, які пригнічують кишкову мікрофлору і інші
перетравні ферменти.
З огляду на вищесказане, особливо прикро констатувати той факт,
що починаючи з 80-х років минулого століття посівні площі під люпином,
у силу різних причин (ураження хворобами, пізньостиглість, нестабільна
врожайність насіння за роками, схильність до вилягання, розтріскуваність
бобів, швидке відтворення високого рівня алкалоїдів у існуючих сортів,
недотриманням технології вирощування люпину та інші) у нашій країні
почали різко скорочуватися, і до цього часу, нажаль, суттєво збільшити їх
не вдається (рис. 1). Поряд з цим спостерігається значний дефіцит кормового білка, який на даний час за різними даними коливається в межах 2530 % (Макаренко П. С., Петриченко В. Ф., Ярмолюк М. Т., Рак Л. І.), і веде
до значної перевитрати кормів на одиницю продукції.
Таким чином, недоліки існуючих сортів поряд з великим дефіцитом
рослинних білків для відгодівлі тварин, постійно посилюють проблему
стосовно створення і впровадження нових, більш цінних, адаптованих до
конкретних умов вирощування сортів люпину. Пріоритетним напрямком у
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селекції повинно стати поєднання в одному генотипі ознак екологічної
стійкості та зернової продуктивності.

Рис. 1. Посівні площі під люпином на Україні за роками
(1971-2009 рр.)
Матеріали і методика досліджень. Селекція кормового люпину велася за повною схемою селекційного процесу. Основним методом створення вихідного матеріалу була внутрішньовидова гібридизація. Широко
використовувався в селекції штучний інфекційний фон.
Основні елементи агротехніки люпину в дослідах загальноприйняті в
зоні Полісся. Фенологічні спостереження проводились згідно з методикою
Держкомісії по сортовипробуванню с.-г. культур (2000 р.). Уражуваність
антракнозом – за методикою Кирика Н. Н. і Безнощенко В. П. (1993 р.) та
Корнійчука М. С. (1993). Добір на насіннєву продуктивність вівся за кількістю бобів і насіння в них.
Якісне визначення алкалоїдів у насінні – за допомогою реактиву Бухарда (розчин йоду в йодистому калії).
Збирали врожай насіння комбайном “Сампо-130” прямим комбайнуванням. Селекційний розсадник 1-го року збирали вручну з підрахунком
зібраних рослин і подальшим обмолотом їх на молотарках МПСУ –500,
МТП – 300, МК –130.
В лабораторних умовах у насінні і сухій речовині зеленої маси
визначався вміст загального азоту за К’єльдалем з подальшим перерахунком на білок. Вміст алкалоїдів у насінні – йодометричним методом за А. В.
Веселовою і Б. А.Шустерман (1967).
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Результати досліджень. У сільськогосподарському виробництві
нашої країни найбільш поширені були два види кормового люпину: жовтий (Lupіnus luteus L) і білий (Lupіnus albus L). В останні роки все більшого поширення набувають кормові сорти вузьколистого люпину (Lupіnus
angustіfolіus L.)
Враховуючи сучасні проблеми при вирощуванні даної культури селекцію люпину жовтого необхідно спрямовувати на створення універсальних ранньостиглих сортів з низьким вмістом алкалоїдів і високою урожайністю, стійких проти антракнозу, фузаріозу і вірусних хвороб, вилягання та
посухи. Селекція білого люпину спрямовується в основному на створення
сортів зернового типу, як на кормові так і на харчові цілі. При цьому необхідно створити низькоалкалоїдні, ранньостиглі, стійкі до хвороб сорти з
високою генеруючою здатністю на центральному суцвітті і обмеженим галуженням бічних пагонів (детермінантні та напів-детермінантні форми).
Для зменшення норми витрати насіння під час посіву, ведеться селекція
направлена на зниження його крупності, але з умовою – не допустити зниження загального рівня врожайності зерна.
Підвищення адаптивної здатності створюваних сортів , на наш погляд, слід досягати шляхом залучення в селекційний процес генотипів різного еколого-географічного походження з господарсько-цінними ознаками, з одного боку, і місцеві форми, чи гібридний матеріал раніше створений в конкретній зоні, що спроможні адекватно реагувати на зміну факторів навколишнього середовища - з іншого боку.
У Чернігівському інституті агропромислового виробництва НААНУ
зібрана, вивчена і використовується в селекції колекція генофонду люпину, яка налічує 603 сортозразки з більш ніж 20 країн світу. Всі колекційні
зразки паспортизовані, створені і зареєстровані в Національному центрі
генетичних ресурсів рослин України (Інститут рослинництва ім. В.Я. Ю’рєва) базова (свідоцтво №11, від 17.11.2005 р.) та ознакова (свідоцтво
№ 57, від 23.12.2008 р.)) колекції люпину. Виділені джерела та донори господарсько-цінних ознак серед колекційних зразків а також селекційні лінії
створені в Чернігівському інституті в попередні роки, постійно залучалися
до селекційного процесу.
Результатом такої роботи стали створені нові сорти: люпину жовтого
Прогресивний та білого Щедрий 50 (в Реєстрі сортів рослин України з
2009 року). Сорти високопродуктивні за насінням та зеленою масою, з коротким періодом вегетації, стійкі до фузаріозу, а сорт Прогресивний за роки дослідження характеризувався порівняно високою стійкістю проти антракнозу та посухи.
Сорт Прогресивний – створено методом внутрішньовидової гібридизації (лінія 6056 х Дукач) з подальшим індивідуальним добором на штучному інфекційному фоні. Сорт універсального типу.
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Квітки хромово-жовті, стебло та листя темно-зеленого кольору. Насіння крапчасте (коричнево-чорний малюнок на білому фоні), округлониркоподібне. Маса 1000 насінин – 117 г. Сорт скоростиглий (вегетаційний період 98 - 102 дні), стійкий до фузаріозу (ураження фузаріозом на інфекційному фоні 4,0%), не вилягає. Вміст білка в насінні 41,4 %, алкалоїдів
0,019 %. Забезпечує середній урожай зерна 2,2-2,6 т/га, сухої речовини зеленої маси – 6,5-7,8 т/га. Різновидність maculatus Atab.
Щедрий 50 - сорт створено методом внутрішньовидової гібридизації
(Олежка х Старт) з подальшим індивідуальним добором на штучному інфекційному фоні.
Квітки блакитного кольору, рослини мають темно-зелене забарвлення. Насіння біле, маса 1000 насінин 300-350 г. Сорт універсального типу,
високопродуктивний, забезпечує врожайність зерна 3,2-4,5 т/га, сухої речовини зеленої маси 8,5-9,0 т/га. Тривалість вегетаційного періоду 115-119
днів. Вміст білка в насінні 39,6 %, алкалоїдів в насінні 0,023 %. Характеризується високою стійкістю до фузарiозу (9,0 % на iнфекцiйному фонi) не
вилягає, з високою азотфiксуючою здатнiстю.
Одними з пріоритетних напрямків у селекції для науковців лабораторії люпину, в даний час, є робота на стійкість проти антракнозу. До
гібридних схрещувань, у якості батьківських форм, залучаються створені
останнім часом антракнозостійкі сорти російської селекції: Надьожний,
Демидовский, Престиж (люпин жовтий), Гамма, Дега (люпин білий) та
інші сортозразки з колекції люпину Чернігівського ІАПВ, що мали незначне ураження антракнозом в епіфітотійні роки.
Крім того, вже зараз нами виділені і вивчаються в конкурсному сортовипробуванні константні лінії люпину жовтого і білого, що крім високої
продуктивності, короткого періоду вегетації, високого вмісту білка та
низького алкалоїдів, проявляють високу резистентність до цієї небезпечної
хвороби. Це лінії люпину жовтого за номерами: 7851 (Брянський-81 х
Гай), 7699 (Брянський 81 х Гай), 7859 (л.6747 х Дукач), 7847 (798/22 х
Дружний 165) та 7836 (798/22 х Брянський 27); лінії люпину білого: 7799
(к-2359 х л.6589), 7809 (л.6868 х Гамма) 7802 з гібридної комбінації л.6870
х Гамма.
Висновки. Створення на основі перспективних ліній нових високопродуктивних, адаптованих до несприятливих умов вирощування сортів, а
також використання із чітким дотриманням технології вирощування створених останнім часом сортів люпину жовтого і білого, на нашу думку,
сприятиме "відродженню" даних видів люпину в нашій країні, що дають
змогу позитивно вирішити білкову проблему в кормовиробництві, а також
ресурсозбереження в землеробстві.
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ОСОБЛИВОСТІ УСПАДКУВАННЯ РЯДУ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК У ГІБРИДІВ F1 ВИКИ ЯРОЇ
(VICIA SATIVA L.)
Наведені результати вивчення успадкування ряду господарськоцінних кількісних ознак у гібридів F1 вики ярої в залежності від умов вирощування.
Ключові слов: вика яра, діалельна схема схрещувань, гібриди, гетерозис, успадкування, домінування, кількісні ознаки.
Успадкування кількісних ознак у гібридів F1 вики ярої є маловивченим, а тому в літературі зустрічаються досить спірні дані з цього приводу
1,2,5. Це пов’язано з тим, що автори використовували в своїх дослідженнях різноманітні за походженням гібриди та вивчали їх у різних екологічних умовах.
Агрометеорологічні умови. Березень 2009 року видався тепліше
звичайного, середньомісячна температура була на 2…2,5°С вище норми.
Квітень характеризувався жорстким дефіцитом опадів, низькою відносною вологістю повітря, заморозками. Період сходів вики ярої розтягнувся майже на дві декади.
У травні спостерігався також нестійкий температурний режим із значними зниженнями температури та заморозками, перехід через +15°С відбувся значно пізніше середньо багаторічних дат (20. 05) на фоні дефіциту
вологи. Ростові процеси у рослин значно уповільнилися. Ефективні опади
спостерігалися лише наприкінці місяця.
Початок червня видався надзвичайно спекотним, середньодекадні
температури перевищували норму на 2-3°С. Спостерігалося пригнічення
рослин.
Температура липня також значно перевищувала норму, а серпень характеризувався значною нестачею опадів.
Матеріал і методика. Об’єктом досліджень служили 71 гібридна
комбінація вики ярої від схрещування сортозразків к-789, к-34712, Дробинка, Білоцерківська7, Мутант широколистий, Білоквіткова, добір із 332/2 ,
Toplesa та Гібридна 85, що ввійшли до складу діалельної схеми .
Аналізували по 30 рослин батьківських форм та гібридів F1.
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Для вивчення характеру успадкування і рівня гетерозису визначали
ступінь домінування hp, який розраховували за формулою B. Griffinq(4).
hp= Fn-MP/HP-MP, де hp – оцінка ступеню домінування;
Fn – середня арифметична ознаки у рослин гібрида n-го покоління;
MP - середня арифметична ознаки у обох батьківських форм;
HP – значення ознаки у батька з максимальним його проявленням.
Групування отриманих даних проводилось згідно класифікації G. M.
Beil, R. E. Aktkins(3).
Характер успадкування висоти рослин вики ярої має важливе значення, так як є одним із прямих показників урожайності зеленої маси. У
дослідженнях 2009 року висота рослин батьківських форм становила 63,576,3 см. Висота їх нащадків в основному була нижчою, а звідси і ефект депресії у більшості гібридних комбінацій. Суттєвий гетерозисний ефект
(hр=1,28-12,7) був у гібридних комбінаціях: к-789 х Дробинка, к-789 х Мутант широколистий, к-789 х Білоквіткова, к-789 х добір 332/2, к-789 х Toplesa, де материнською формою виступає високорослий зразок к-789. Позитивного наддомінування набули і ті гібридні комбінації, у яких одним із
батьків були зразки Дробинка, Мутант широколистий та Білоквіткова. Це
гібриди Дробинка х Мутант широколистий (hр=1,78), Дробинка х Білоквіткова (hр=2,19), Дробинка х Toplesa (hр=3,72), Білоцерківська 7 х Мутант
широколистий (hр=2,09), Мутант широколистий х к-789 (hр=1,91), Мутант
х Дробинка (hр=3,49), Мутант широколистий х Білоцерівська7 (hр=3,16),
Мутант х Білоквіткова (hр=7,8), Мутант широколистий х Toplesa (hр=2,78),
Білоквіткова х Дробинка (hр =1,44).
Отже, наведені результати свідчать про те, що за ознакою висота рослин ефект гетерозису мав місце у даних зразків, як правило, у прямих та
зворотних схрещуваннях із даними сортозразками. Повне позитивне наддомінування є лише у гібридної комбінації Toplesa х Дробинку (hр=1), а
часткове позитивне наддомінування (hр=0,53) – у к-789 х Білоцерківська7.
З точки зору господарського використання більш цінними є гібриди з
гетерозисним проявом ознаки, а саме к-789 х Мутант широколистий, Мутант широколистий х Дробинка, к-789 х Дробинка, Мутант широколистий
х Білоквіткова.
Ознака висота прикріплення нижнього бобу є визначальною при механізованому збиранні вики ярої. Вона напряму пов’язана із скоростиглістю рослин.
При схрещуванні сортозразків із різною висотою прикріплення нижнього бобу, гібриди F1 мають відхилення в сторону гіршого батька. Часткове позитивне домінування відмічено у гібрида к-789 х доб. 332/2
(hр=0,06). У гібридів к-789 х Дробинка, к-789 х Мутант широколистий, к34712 х Дробинка, Дробинка х доб. 332/2, Білоцерківська 7 х Мутант широколистий, доб. 332/2 х к-789, доб. 332/2 х Гібридна 85 виявлено часткове
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негативне домінування (hр=-0,64-(-0,99)). Решта гібридних комбінацій виявили депресію за даною ознакою (hр=-1,12-(-10,31).
Показники ступеню фенотипового домінування ознаки ,,кількість
продуктивних вузлів’’ свідчать про різний тип успадкування. Часткове позитивне домінування було відмічено у к-789 х к-34712 (hр=0,67), к-34712 х
Білоквіткова (hр=0,86), Дробинка х к-34712 (hр=0,82), Мутант ш. х доб.
332/2 (hр=0,87), Білоквіткова х к-34712 (hр=0,11), Toplesa х к-34712
(hр=0,80), Toplesa х доб. 332/2 (hр=0,36), Гібридна 85 х Білоцерківська 7
(hр=0,57) і Гібридна 85 х Toplesa (hр=0,6). У гібрида Мутант широколистий х Гібридна 85 спостерігалось повне позитивне наддомінувння. У гібридів Білоквіткова х Гібридна 85 та доб. 332/2 х Toplesa виявлено часткове
негативне домінування. Депресія проявилась у к-34712 х Мутант широколистий (hр=-1,72), к-34712 х доб. 332/2 (hр=-9,59), доб. 332/2 х к-34712
(hр=-6,65) і Гібридна 85 х доб. 332/2 (hр=-1,78). В основної кількості гібридних комбінацій відмічено гетерозис.
Кількість бобів на рослині є основною складовою структури урожаю
насіння. Аналіз характеру успадкування за даною ознакою дав змогу виявити кращі комбінації. Серед них: к-789 х Дробинка, к-789 х Мутант широколистий, к-789 х Білоквіткова, к-789 х Toplesa, Дробинка х к-789, Дробинка х Toplesa, Мутант х к-789, Мутант широколистий х Toplesa, Toplesa
х Дробинка, Toplesa х Мутант широколистий (hр=1,37-75,29), які перевищили найбільш продуктивного батька на 5-126 %.
Часткове позитивне наддомінування було відмічено у к-789 х к34712, к-34712 х Білоквіткова, Мутант широколистий х доб. 332/2, Білоквіткова х к-34712, доб. 332/2 х к-789, Toplesa х доб. 332/2 (hр=0,18-0,90). Часткове негативне домінування у гібридів к-789 х Гібридна 85 (hр=-0,33),
Білоквіткова х Гібридна 85 (hр=-0,83), Гібридна 85 х Білоцерківська 7(hр=0,66) , Toplesa х Білоквіткова (hр=-0,33). У гібридів к-34712 х Мутант, к34712 х доб. 332/2, Мутант широколистий х Гібридна 85, 332/2 х к-34712,
доб. 332/2 х Toplesa, Гібридна 85 х 332/2 – депресивний характер (hр=1,20-(-6,56)).
Дані за результатами успадкування кількості насінин на 1 рослину
показали різний характер прояву ознаки за комбінаціями. У Дробинки, Білоцерківської 7, к-789, Мутанта широколистого і Toplesа у прямих схрещуваннях виявили гетерозис в гібридних комбінаціях майже з усіма сортозразками. Рівень його за даною ознакою варіює 1,02- 69,8. Проміжне успадкування (hр=0) у гібрида доб. 332/2 х к-789. Часткове позитивне домінуваня було відмічено у Гібридна 85 х к-34712 (hр=0,06). У гібридів к-789 х
Гібридна 85, к-34712 х Білоквіткова, Мутант широколистий х доб. 332/2,
Білоквіткова х к-34712, Білоквіткова х Дробинка спостерігалось часткове
негативне домінування. Депресію виявлено у зразків к-789 х к-34712 (hр=1,06), к-34712 х Мутант (hр=-2,76), к-34712 х доб. 332/2 (hр=-6,61), Мутант
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широколистий х Гібридна 85 (hр=-2,91), Білоквіткова х Гібридна 85 (hр=1,81), доб. 332/2 х к-34712 (hр=-4,48), доб. 332/2 х Toplesa (hр=-1,65), Гібридна 85 х Білоцерківська 7 (hр=-1,5), Гібридна 85 х доб. 332/2 (hр=-5,17),
Гібридна 85 х Toplesa (hр=-3,79).
Успадкування основних господарсько-цінних ознак гібридів F1
вики ярої (2009 р.)
Ознака
(на 1 рослину)
Висота рослин, см
Висока прикр. ниж. бобу,
см
Кількість пагонів, шт.
Кількість продук. вузлів,
шт.
Кількість бобів, шт
Кількість насінин , шт.
Вага насіння, г
Висота рослин, см
Висока прикр. ниж. бобу,
см
Кількість пагонів, шт.
Кількість продук. вузлів,
шт.
Кількість бобів, шт.
Кількість насінин , шт.
Вага насіння, г

Гібридна комбінація
♀
76,30

F1

♂

hp

К-789 х добір із 332/2
81,60
73,40
4,66

гетерозис

56,65

51,90

46,50

0,06

част.поз.домінув.

1,30

2,10

1,40

15,0

гетерозис

2,30

7,60

4,80

2,91

гетерозис

9,90
6,40
50,70
32,50
3,60
2,10
К-789 х Дробинка
76,3
85,1
74,8

3,87
4,57
7,00

гетерозис
гетерозис
гетерозис

12,70

гетерозис

56,65

57,00

62,50

-0,88

част. нег. домінув.

1,30

1,60

1,10

4,00

гетерозис

2,30

5,40

2,80

11,40

гетерозис

3,95
22,30
1,60

3,95
7,90
4,10
55,29
22,30
36,50
25,30
8,47
1,60
2,90
1,60
0,00
К-789 х Мутант широколистий
76,3
86,3
69,9
4,13

Висота рослин, см
Висока прикр. ниж. бобу,
56,65
52,70
52,40
-0,86
см
Кількість пагонів, шт.
1,30
1,70
1,10
5,00
Кількість продук. вузлів,
2,30
6,00
3,30
6,40
шт.
Кількість бобів, шт.
3,95
7,80
4,20
31,00
Кількість насінин , шт.
22,30
40,00
22,80
69,80
Вага насіння, г
1,60
3,10
1,50
31,00
Білоцерківська 7 х Мутант широколистий
Висота рослин, см
63,5
73,4
69,9
2,09
Висока прикр. ниж. бобу,
54,5
52,60
52,40
-0,81
см
Кількість пагонів, шт.
1,10
1,90
1,10
0,00
Кількість продук. вузлів,
2,05
6,60
3,30
6,32
шт.
Кількість бобів, шт
3,20
10,10
4,20
12,80
Кількість насінин , шт.
17,20
42,90
22,80
8,18
Вага насіння, г
1,10
3,30
1,50
10,00
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Характер успадкування

гетерозис
гетерозис
проміжне успад.
гетерозис
част. нег. домінув.
гетерозис
гетерозис
гетерозис
гетерозис
гетерозис
гетерозис
част. нег. домінув.
проміжне успад.
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гетерозис
гетерозис
гетерозис
гетерозис

У рослин за ознакою ’’вага насіння’’ на 1 рослину в основному був
відмічений появ гетерозису і повного позитивного домінування (hр=1,069,0). Але у гібридів к-34712 х Мутант широколистий, к-34712 х доб.
332/2, Білоквіткова х Гібридна 85, Гібридна 85 х Дробинка, Гібридна 85 х
Білоцерківська 7, Гібридна 85 х доб. 332/2, Гібридна 85 х Toplesa все ж
спостерігалась депресія за цією ознакою.
Висновок. У гібридів F1 вики ярої за ознаками структури врожаю насіння в залежності від комбінацій схрещувань та умов вирощування спостерігали різний характер успадкування – від часткового негативного домінування до позитивного домінування чи наддомінування ознаки. Враховуючи широкий спектр успадкування ознак за комбінаціями, виділено гібрид F1 к-789 х доб. 332/2, який майже за усіма ознаками, що вивчали, має
гетерозисний характер домінування. Виключенням є ознака ’’висота прикріплення нижнього бобу ’’, за якою гібрид має часткове позитивне наддомінування. Гібриди к-789 х Дробинка, к-789 х Мутант широколистий і Білоцерківська 7 х Мутант широколистий також виявили бажаний характер
успадкування, але за висотою прикріплення нижнього бобу вони мають
часткове негативне домінування у поколінні F1.
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Проведена оцінка гібридів F1 елементів продуктивності за ступенем
домінування і гетерозису.
Ключові слова: квасоля, батьківські форми, гібриди, гетерозис,
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Внутрішньовидова гібридизація залишається одним із ефективних
методів створення цінного вихідного матеріалу квасолі. Вивчення
характеру мінливості ознак продуктивності в системі батьки-нащадки, на
основі гібридологічного аналізу дає змогу дати оцінку характеру їх
успадкування. У зв’язку з цим, основним завданням наших досліджень
було вивчення ефекту гетерозису, ступеню домінування, коефіцієнтів
успадкування за господарсько-цінними ознаками .
Методика досліджень. Ступінь домінантності (hр) визначали як
відношення різниці величини ознаки в гібридів F1 і середньої
арифметичної батьківських пар до різниці величини ознаки кращої
батьківської форми і середньої арифметичної батьківських пар [1, 2].
Оцінку ступеню домінування ознак у гібридів квасолі визначали згідно
градації: hр<-1 - негативне наддомінування (негативний гетерозис); 1<hр<-0,5- негативне домінування; -0,5 < hp<0,5 - проміжне успадкування;
0,5<hр<1,0 - позитивне домінування; hр>1,0 - позитивне наддомінування
(позитивний гетерозис).
Ступінь істинного гетерозису (Гіст), який визначали шляхом
порівняння гібриду першого покоління з кращою батьківською формою [1,
3, 4].
Результати досліджень. Для гібридизації, як вихідний матеріал,
були взяті сорти вітчизняної та закордонної селекції. Материнськими
формами виступили наступні сорти: Мотольська біла (Білорусь),
Білоруська 288 (Білорусь), № 94-112 (Україна), Лехчево 6 (Болгарія);
батьківськими: Бийчанка (Росія), Подільська кущова (Україна).
Домінування і зверхдомінування за всіма абсолютними показниками
мали гібриди, одержані від схрещування сортів різного еколого-
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географічного походження (№ 94-112 х Бийчанка) та в комбінації Лехчево
6 х Бийчанка, також спостерігалось домінування та зверхдомінування за
основними абсолютними показниками. Тільки за ознакою висота рослин,
спостерігалось від’ємне домінування (-0,04). В усіх гібридних комбінаціях
відмічено домінування за ознакою кількості вузлів на рослині (табл. 1).
1. Домінування ознак у гібридів квасолі першого покоління
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Показники
Надземна маса
рослини
Висота рослини
Загальна кількість
вузлів
Кількість
продуктивних вузлів
Кількість бобів
Кількість насінин
Маса насіння

Мотольська
біла х
Бийчанка

Комбінація
Білоруська 288
№ 94-112 х
Подільська
Бийчанка
кущ.

Лехчево 6 х
Бийчанка

-0,11

-0,22

1,15

0,50

0,13

-0,10

0,16

-0,04

0,05

0,80

0,50

0,34

0,08

-0,60

0,50

0,26

-0,21
-0,24
-0,13

-0,54
-0,49
-0,57

0,57
0,77
1,08

0,32
0,60
0,55

У двох гібридних комбінаціях відмічено негативне домінування
майже за всіма показниками продуктивності, які вивчались.
Ступінь істинного гетерозису (Гіст), який визначали шляхом
порівняння гібриду першого покоління з кращою батьківською формою
для кількісних ознак гібридів квасолі наведено в табл. 2.
2. Прояв істинного гетерозису (Гіст.) у гібридів квасолі першого
покоління
Комбінація
Мотольська
біла х
Бийчанка
Білоруська 288 х
Подільська
кущ.
№ 94-112 х
Бийчанка
Лехчево 6 х
Бийчанка

Надзем- Висота Кількість
на маса рослини вузлів
всього
рослини

Кількість
продуктивних вузлів

КільКількість Маса
кість
насінин насіння
бобів

-35,24

4,44

-15,22

0,00

-44,12

-49,15

-36,92

-36,67

4,99

58,82

-66,67

-57,14

-50,00

-63,54

103,55

48,77

50,0

50,00

57,14

90,00

89,66

33,30

-7,98

15,0

5,00

12,86

40,00

37,93

Найбільший прояв гетерозису за показниками продуктивності був
отриманий від схрещування форм (№ 94-112 х Бийчанка). Істинний
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гетерозис відмічався в гібридах за показниками: " надземна маса рослини",
"висота рослини", "загальна кількість вузлів", "кількість продуктивних
вузлів", "кількість бобів", "кількість насінин на рослині", "маса насіння з
рослини" і становив для усієї рослини відповідно: 103,55, 48,77, 50,0, 50,0,
57,14, 90.0 та 89,66.
У комбінації першого покоління (Лехчево 6 х Бийчанка) ефект
гетерозису проявлявся за більшістю ознак, які пов'язані з урожайністю
рослин, а саме: "маса надземної частини рослини", "кількість насінин на
рослині", "маса насіння з рослини", які були відповідно 33,3, 40,0 та 37,93.
Невисокі значення Гіст відмічено за наступними кількісними ознаками
рослин квасолі: "кількістю продуктивних вузлів", "кількість бобів", але за
ознакою "висота рослини" в цій комбінації не виникло переваги над
батьківськими формами.
Відсутній ефект гетерозису у таких комбінаціях, як Мотольська біла
х Бийчанка і Білоруська 288 х Подільська кущова за усіма кількісними
ознаками, які є складовими насіннєвої продуктивності, крім ознаки "висота
рослини".
Висновки. Проведений гібридологічний аналіз одержаних гібридів
квасолі першого покоління дав можливість оцінити ознаки продуктивності
за характером їх домінування та ефектом гетерозису. Найбільшими
показниками
домінування
та
ефектом
істинного
гетерозису
характеризувались гібридні комбінації: № 94-112 х Бийчанка, Лехчево 6 х
Бийчанка.
Бібліографічний список
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2. Омаров Д. С. К методике учета и оценки гетерозиса у растений //
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На основі вивчення колекційних зразків стоколосу безостого
встановлено рівень прояву кількісних ознак та їх мінливості, кореляційні
зв’язки та їх щільність. Відібраний вихідний матеріал для гібридизації.
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Багаторічні злакові трави є основними культурами при сінокісному і
пасовищному використанні. Вони відіграють вирішальну роль у лучному
кормовиробництві, докорінному поліпшенні і створенні сіяних сіножатей і
пасовищ. Найбільшу цінність серед злакових трав має стоколос безостий.
Він займає провідне місце в Україні як сінокісна і сінокісно-пасовищна
культура. Відростає напровесні і швидко після скошування і випасання,
стійкий проти витоптування худобою. Крім того, він відзначається високою
поживністю, рівень якої залежить від умов вирощування. Так, за даними
Н. Г. Андрєєва у 100 кг сіна стоколосу безостого міститься 7,5 кг
перетравного протеїну і понад 62 кг кормових одиниць. Корм,
виготовлений зі стоколосу добре засвоюється організмом тварин, не
викликає негативних явищ. Він сприяє підвищенню продуктивності та
якості кормової продукції, до складу якої входить. Велику роль відіграє і як
відновник родючості ґрунту. Певного значення набула ця культура в період
енергетичної кризи, бо є основним компонентом травосумішок при
створенні культурних пасовищ, які дають найбільш дешевий корм.
Стоколос безостий – верховий кореневищний злак озимого типу
розвитку. Він відзначається довговічністю, зимо - та посухостійкістю.
Важливою біологічною особливістю є стійкість до надмірного зволоження
ґрунту [1]. Як кореневищний злак, добре розмножується вегетативно і може
знаходитися в травостої 8-10 років, маючи здатність зберігати кормову і
насіннєву продуктивність. Характерною особливістю стоколосу безостого є
те, що при повній стиглості насіння поле залишається зеленим, бо значну
частину травостою становлять вегетативні пагони, що також є додатковим
кормом.
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Матеріали і методика досліджень. Досліди проводили на території
ПІАПВ ім. М. І. Вавілова, який розташований на Лівобережному степовому
плато р. Дніпро. Ґрунт – опідзолений. Розміщення дослідних ділянок,
фенологічні спостереження,
польові оцінки проводили згідно
“ Методичних вказівок по вивченню колекції багаторічних кормових трав”
[2]. Посадка проводилася в оптимальні строки. Ділянки розміщені в 2-х
повтореннях. Спосіб посадки рядковий з шириною міжряддя 1 м. Ділянки
2-х рядкові, завдовжки 8 м, облікова площа 8 м2. Збирали колекційний
матеріал вручну. У фазі викидання волоті одне повторення скошували на
зелену масу, інше залишали до дозрівання насіння.
Результати досліджень. Найбільш економічно безпечним і вигідним
шляхом розв’язання проблеми інтенсифікації і розвитку агропромислового
комплексу є створення високопродуктивних сортів, стійких до стресових
умов середовища, хвороб, шкідників та з високими показниками якості
продукції. Тому метою нашого дослідження було вивчення генетичного
різноманіття зразків стоколосу безостого, вивчення еколого-біологічних
аспектів джерел господарсько-цінних ознак у колекційних зразках
стоколосу безостого і їх відмінностей з метою отримання нового вихідного
матеріалу для створення високопродуктивних сортів у напрямку
підвищення адаптованості до умов вирощування при відповідній якості
продукції.
З метою отримання перспективного для селекції матеріалу ми
використали зразки колекції стоколосу безостого. Значна частина їх
представлена формами різного географічного походження. Серед них
зразки з Росії, США та Канади, Норвегії, Польщі. Генофонд зразків з
України представлений матеріалом з Інституту зрошуваного землеробства,
також введено в колекційний розсадник чотири зразки Полтавського
інституту агропромислового виробництва ім. Вавілова, районований сорт
стоколосу Полтавський 52. Упродовж двох років всі колекційні зразки були
всебічно вивченні за мінливістю кількісних ознак, на основі чого були
відмічені характерні особливості кожної з них, які характеризували ознаки
кормової та насіннєвої продуктивності. У кожному зразку по кожній
рослині вивчалися такі показники як кількість і довжина всіх видів
вегетативних та генеративних пагонів, довжина суцвіть, кількість мутовок,
кількість міжвузлів та інші ознаки. По всіх зразках колекційного
розсаднику та в кожному з них вивчалося варіювання таких ознак, як маса
сухої речовини і насіння з іншими простими ознаками, які їх обумовлюють.
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1. Варіювання кількісних ознак стоколосу безостого в
колекційному розсаднику
Кількісні ознаки
Кількість міжвузлів
Кількість мутовок
Довжина суцвіть
Кількість генеративних пагонів
Насіння (вага)
Кількість вегетативно-подовжених пагонів
Довжина вегетативно-подовжених пагонів
Площа листової пластинки
Повітряна суха маса з рослини (вага)

Варіювання (Y)
0,8
11,8
18,5
29,7
21,6
55,7
48,9
3,8
69,2

Коефіцієнт варіації є відносним показником мінливості.
Використання коефіцієнта варіації має значення при вивченні варіації
ознаки, яка має позитивне значення. За величиною варіювання всі ознаки
мінливості можна поділити на три групи: незначні, середні і значні.
Одержані дані свідчать про те, що найбільш стабільні ознаки та незначне
варіювання спостерігалося по площі листової пластинки, кількості
міжвузлів, коефіцієнт варіації (V) складав 0,3 та 3,8% (табл. 1).
Середньоваріюючими були ознаки: кількість мутовок та довжина суцвіть,
коефіцієнт варіації у них становив 11,8 та 18,5 %. Порівняно високий
коефіцієнт варіації спостерігався у зразках за ознаками: кількість
генеративних пагонів, вага насіння, довжина і кількість вегетативно
подовжених пагонів, повітряно-суха маса на рослину (V = 21,6-69,2%). Ми
звертаємо увагу, що стабільними є ознаки насіннєвої продуктивності в
наших умовах, а ознаки кормової продуктивності в значній мірі залежать
від погодних умов. Це свідчить про те, що є можливість відібрати вихідний
матеріал за ознаками підвищення насіннєвої продуктивності. Правильний
вибір вихідного матеріалу сприяє успіху селекційної роботи. Селекціонеру
потрібно знати за якими ознаками добір буде найбільш ефективнішим.
Тому дослідження кореляційних зв’язків між кількісними ознаками має
велике значення.
Основні господарсько-цінні ознаки, такі як урожай кормової маси та
насіннєва продуктивність, обумовлюються багатьма елементами структури
продуктивності. Тому встановити кореляційні зв’язки між ними є досить
важливо, бо це дасть змогу оцінити складні ознаки за допомогою простих
[3]. Були виявлені щільні та стійкі корелятивні зв’язки між вегетативною
масою з рослини та кількістю подовжено-вегетативних пагонів (r=0,660,92), менш тісний зворотній зв’язок (r= -0,37- -0,62) між кількістю
вегетативно подовжених та генеративних пагонів. Кореляційні зв’язки
вказують також на тісну стабільну залежність між кількістю насіння з
рослини та кількістю генеративних пагонів (r=0,46-0,89). Майже немає
залежності між вегетативною масою та висотою рослини (r= -0,17-0,24).
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2. Коефіцієнт кореляції кормової та насіннєвої продуктивності
Кореляційні фактори
Вегетативною масою та кількістю подовженовегетативних пагонів
Кількістю генеративних та вегетативних пагонів
Кількістю насіння з рослини та кількістю
генеративних пагонів
Вегетативною масою та висотою рослини

Коефіцієнт кореляції
Середній
Межі коливання
0,79

0,66-0,92

-0,48

-0.37- 0,62

0,64

0,46-0,89

0,15

-0,17-0,24

Висновки. Аналізуючи вищевикладене, можна зробити висновки, що
при вивченні генетичного різноманіття колекційних зразків стоколосу
безостого одержані дані свідчать про те, що ознаки насіннєвої
продуктивності в наших умовах є більш стабільними, а ознаки кормової
продуктивності в значній мірі залежать від погодних умов. Тому є
можливість відібрати вихідний матеріал за ознаками, які впливають на
насіннєву продуктивність стоколосу безостого.
Встановлені кореляційні зв’язки між кількісними ознаками. Були
виявлені щільні та стійкі кореляційні зв’язки між вегетативною масою з
рослини та кількістю подовжено-вегетативних пагонів, менш тісний
зворотній зв’язок між кількістю вегетативно-подовжених та генеративних
пагонів. Виявлена тісна стабільна залежність між кількістю насіння з
рослини та кількістю генеративних пагонів. У результаті проведеної роботи
на основі детального вивчення зразків та встановлення зв’язків між
ознаками виділений вихідний матеріал, який залучений до гібридизації і
буде в подальшому вивчатися.
Бібліографічний список
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ОПТИМІЗАЦІЯ СОРТОВОГО СКЛАДУ ОЗИМОГО
ТРИТИКАЛЕ В ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ І ПОЛІССІ
УКРАЇНИ
Викладено зональні та регіональні підходи до районування сортів
озимого тритикале з врахуванням їх адаптованих властивостей,
екологічної пластичності і напрямів використання.
Пропонується при сортовивченні головну увагу звертати на
генетичну стійкість до найбільш поширених хвороб, умов перезимівлі і
районувати сорти з високим вмістом білка та клейковини в зерні. За
результатами дворічних даних (2008-2009 рр.) пропонуються до
вирощування в регіоні нові сорти озимого тритикале з господарськоцінними ознаками.
Ключові слова: сорт, адаптивність, якість, білок, клейковина
урожайність, стійкість, пластичність.
Тритикале (Triticosecale Wittmack) – міжродовий гібрид між
пшеницею і житом. В останні роки успішно освоює нові площі в західному
Лісостепу і Поліссі України внаслідок забезпечення високої
продуктивності, підвищеної стійкості до багатьох грибних захворювань,
збалансованому амінокислотному складу зерна, низькому вмісту в ньому
анти поживних компонентів, підвищеному збору білка з гектара посіву в
порівняння з житом і пшеницею.
Тритикале займає проміжне положення по сукупності біологічних
позитивних характеристик між пшеницею і житом. Однак, є ряд
специфічних особливостей культури за якими тритикале суттєво
відрізняється від батьківських видів [1].
Багаторічна ціленаправлена селекційна робота дала змогу успішно
ліквідувати окремі агрономічні і технологічні недоліки, такі як
високорослість, пізньостиглість, низьку фертильність і урожайність,
проростання зерна в колосі, а також трудність в обмолоті.
За мету даних досліджень ставилось вивчення господарсько-цінних
ознак нових сортів озимого тритикале перспективних і районованих до
вирощування в Лісостепу і Поліссі України, та відбору кращих, які в
конкретних умовах стабільно забезпечують високий збір білка з 1 га і
надійну рентабельність.
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Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводились у
2007-2009 рр. за методикою державного сортовипробування. Об’єктом
досліджень були сорти озимого тритикале вітчизняної і зарубіжної селекції,
які вивчали в Лісостепу і Поліссі області. У ході досліджень визначали
стійкість сортів до вилягання, хвороб, вміст в зерні клейковини, білка та
його збір з 1 га посіву, урожайність – на двох фонах мінерального живлення.
Досліди закладалися в двох зонах області Лісостепу (Волинський
інститут АПВ і Поліссі – ТзОВ «Україна» Ковельського району).
Результати досліджень. Головне завдання наших досліджень
полягало в тому, щоб на основі сортовивчення рекомендувати
сільгоспвиробникам до вирощування в зоні Лісостепу і Полісся кращі
сорти озимого тритикале за комплексом господарсько-цінних ознак і
особливо виробництва білка з 1 га.
Аналіз отриманих даних показує, що більшість сортів, які
досліджувались, не однаково реагують на підвищення рівня мінерального
живлення, як в плані урожайності так і за вмістом білка та клейковини в
зерні. Це до певної міри і характеризує інтенсивну спрямованість сорту [2].
З наведених даних в таблиці №1 бачимо, що урожайність сортів, при
підвищені рівня мінерального живлення в Лісостепу, значно зросла.
1. Урожайність сортів озимого тритикале по зонах області на
різних фонах мінерального живлення
Сорт
Раритет
(контроль)
Ратне
Славетне
Валентин
90
Паво
Середнє
по досліду

Рік
реєстррації

N60Р60К60
урожайність,
± до
ц/га
контролю
Лісостеп

N90Р100К120
урожайність,
± до
ц/га
контролю

 до
N60Р60К60

2008

57,4

-

68,3

-

10,9

2007
2004

66,3
70,0

+8,9
+12,6

71,4
74,6

+3,1
+6,3

5,1
4,6

2008

61,0

+3,6

71,4

+3,1

10,4

персп.

69,5

+12,1

82,9

+14,6

13,4

-

64,8

-

73,7

-

8,9

Полісся
Раритет
(контроль)
Ратне
Славетне
Валентин
90
Середнє по
досліду
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2008

39,5

-

43,5

2007
2004

36,0
50,0

-3,5
+10,5

46,0
52,5

+3,5
+9

10,0
2,5

2008

42,5

+3

47,5

+4

5,0

-

42,0

-

47,3

-

5,3
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4,0

Середній показник по досліду становить 8,9 ц/га. На Поліссі урожайність зерна збільшилась лише на 5,3 ц/га.
У зоні Лісостепу, як на низькому так і на високому фоні мінерального
живлення, найвищу урожайність показали сорти тритикале Паво та
Славетне.
Високий приріст урожайності на фоні N90Р100К120 у Лісостепу
забезпечили сорти Паво і Раритет. А сорт Славетне дав найнижчу
прибавку урожайності на цьому агрофоні, лише 4,6 ц/га.
Посилення мінерального живлення сортів тритикале позитивно
вплинуло не тільки на підвищення урожайності, але й на вміст білка в
зерні і в кінцевому підсумку на валовий його збір з 1 га (див табл. 2). Про
це також свідчать дані сортовивчення на Устимівській ДСР [3].
2. Середні дані за вмістом клейковини білка в зерні та
виробництво його з 1 га в різних зонах області (2008-2009 рр.)
Сорти

Вміст
білка,
%

Раритет
Ратне
Славетне
Валентин 90
Паво
Середнє

12,04
11,60
11,75
12,03
10,67
11,61

Раритет
Ратне
Славетне
Валентин 90
Середнє

14,60
14,20
12,07
14,50
14,2

N60P60K60
Вміст
Збір
клейковини,
білка з
%
1 га, ц
Лісостеп
6,90
17,4
7,69
17,2
8,18
16,9
7,34
15,5
7,42
14,1
7,51
16,2
Полісся
5,76
18,8
5,11
24,4
6,03
19,9
6,76
22,4
5,92
21,4

Вміст
білка,
%

N90P100K120
Вміст
Збір
клейковини,
білка з
%
1 га, ц

11,92
12,03
12,01
11,80
11,80
11,91

8,14
8,59
8,96
8,42
9,78
8,78

18,7
19,3
18,2
17,8
15,8
18,0

13,49
12,85
14,29
13,95
13,65

5,86
5,91
7,50
6,63
6,48

19,3
21,6
22,2
21,3
21,1

У зоні Лісостепу за вмістом білка в зерні і його збору з 1 га
спостерігаються значні коливання та відсутність закономірностей, через
велику різницю в урожайності сортів.
На фоні N60P60K60 найбільше білка в зерні мали сорти Раритет,
Валентин 90, а на підвищеному фоні – Ратне і Славетне. Найменше білка в
зерні на двох фонах мінерального живлення було в сорту Паво. Але через
високу урожайність цей сорт за збором білка з 1 га (9,78 ц), перевищив всі
інші, при вирощуванні на високому фоні мінерального живлення. На
низькому фоні найкращий показник був у сорту Славетне – 8,18 ц/га.
У зоні Лісостепу хороші дані за вмістом клейковини в зерні тритикале
і її якості отримано по сортах Ратне і Раритет. Про високі хлібопекарські
властивості цих сортів свідчить дослідження Інституту рослинництва ім.
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В. Я. Юр’єва. Загальна оцінка якості хліба з борошна тритикале Ратне і
Раритет становить 4,5-5,0 балів [4].
На Поліссі високий збір білка з 1 га забезпечили сорти Славетне і
Валентин 90. Проте найбільший вміст клейковини в зерні на фоні N60P60K60
мав сорт Ратне, а на високому – Славетне (22,2 %)
Якщо в зоні Лісостепу середній показник за вмістом білка в зерні
тритикале на двох фонах удобрення становив 11,61 і 11,91 % , то на
Поліссі 14,2 - 13,65 %. Але за збором білка з 1 га отримано набагато кращі
дані в Лісостепу, де середній показник по досліду на високому агрофоні
досяг 8,78 ц/га проти 6,48 ц/га на Поліссі.
3. Оцінка фітосанітарного стану сортів озимого тритикале
(Лісостеп)
Хвороби
Кореневі
гнилі
Бура
листкова
іржа
Септоріоз

Поширення, %

Ступінь ураження,%

N60P60K60 N90P100K120

N60P60K60

N90P100K120

0,0-17,2

0,0-32,9

0,0-1,91

0,0-3,50

18,9-80,0 51,1-83,3

2,1-21,11

8,0-13,31

27,7380,7

31,8565,43

61,4100,0

62,5-95,2

Сорти, які показали
відносну польову
стійкість
N60P60K60
N90P100K120
Всі сорти
Всі сорти
стійкі
стійкі
Валентин 90,
Валентин
Ратне,
90, Ратне
Славетне
Паво,
Валентин
Валентин 90
90, Паво

У дослідах по зоні Лісостепу вивчали стійкість сортів до хвороб і
вилягання.

Рис. Стійкість сортів до вилягання в зоні Лісостепу
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Як на низькому, так і на високому фоні всі сорти показали високу
стійкість до кореневих гнилей. Бурою листковою іржею найменше
поражались сорти Валентин 90, Ратне, Славетне. Відносну польову
стійкість до септоріозу мають сорти Паво і Валентин 90. Ці дані
підтверджуються і дослідженнями проведеними в Інституті рослинництва
ім. В. Я. Юр’єва [4].
Кращими за стійкістю до вилягання виявились сорти Валентин 90 і
Паво. Найменш стійким до вилягання в цій зоні є сорт Ратне.
Висновки. 1. За комплексом господарсько цінних ознак найбільш
придатними до вирощування в зоні західного Лісостепу України є сорти:
 зернофуражного використання: Паво, Валентин 90, Славетне;
 продовольчого використання: Раритет, Ратне.
2. У зоні Полісся для використання на продовольчі цілі при
вирощуванні з застосуванням мінеральних добрив у дозі N60P60K60,
найбільш придатні сорти Ратне і Славетне, а на зернофураж – Валентин 90
та Славетне, які забезпечили збір білка 6,76 - 6,03 ц/га.
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Наведено результати аналізу польової схожості насіння цукрових
буряків під впливом гідротермічних факторів упродовж 1999-2009 рр.
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схожість, врожайність, цукристість коренеплодів, густота сходів,
енергія проростання.
Польова схожість насіння цукрових буряків сьогодні коливається в
межах 50-70 %. За даними С. П. Вахнія в зоні нестійкого зволоження
(Білоцерківський район, Київської області) польова схожість упродовж
1994-2008 рр. коливалась в межах від 54 % у 2007 році до 74 % у 2005 році
[2]. Тобто, це значить, що 30-50 % висіяного щорічного насіння не дають
сходів. Встановлено, що кожен відсоток зниження польової схожості
насіння цукрових буряків зменшує збір цукру на 1,5-2 % [6, 5].
Урожайність і, особливо цукристість, знижується як за рахунок зменшення
густоти стояння, так і продуктивності окремої рослини з одиниці площі.
За інтенсивної технології виробництва цукрових буряків однією із
важливих ланок є сівба на кінцеву густоту стояння. Тому висока польова
схожість є визначальним фактором рівня врожайності і якості врожаю, і
насамкінець, необхідною умовою реального сприйняття терміну „ сівба на
кінцеву густоту ”.
Польова схожість – кількість пророслого насіння в польових умовах
виражена у відсотках до кількості висіяного схожого насіння. Залежить
вона від багатьох факторів: спадкових (мінливість насіння за схожістю і
розмірними характеристиками), способами вирощування і підготовки
насіння до сівби, агротехніки в період підготовки ґрунту – сівба, наявності
шкідників і хвороб та гідротермічних умов у період сівба – сходи [10, 3, 9,
4]. Спостереження, проведені в попередні роки, показали, що на кожному
буряковому полі добре вирівняному за родючістю, перед збиранням має
місце наявність різних груп рослин за масою: близько 70-80 % урожаю
складають рослини середньої і нижче середньої маси і близько 20-30 %
рослин вище середньої маси, що в певній мірі негативно впливає, на
врожайність цукрових буряків. Така мінливість рослин на буряковому полі
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залежить, крім всього іншого, і від різноякісності висіяного насіння [8, 7,
1]. Отже, польова схожість насіння – це інтегральне вираження
генетичних, ґрунтових, гідротермічних, біотичних та антропогенних
факторів.
Для створення високопродуктивних посівів цукрових буряків
необхідно вийти на параметри оптичної і біологічної густоти, що залежить,
насамперед, від польової схожості насіння. У зв’язку з цим ми провели
моніторинг посівів цукрових буряків на предмет польової схожості і
продуктивності.
Матеріали і методика дослідження. Комплексну систему
спостережень і оцінку посівів цукрових буряків проведено протягом 1999 2009 рр. у Калинівському районі Вінницької області. При цьому визначали
залежність польової схожості насіння від лабораторної та гідротермічних
умов у період сівби; залежність продуктивності цукрових буряків від
польової схожості насіння та гідротермічних умов вегетативного періоду.
Результати дослідження. Сівбу цукрових буряків у зоні Уладово –
Люлинецької ДСС розпочинають переважно після завершення сівби ранніх
ярих зернових культур. Результати багаторічних спостережень, а також
спеціальних дослідів свідчать, що кращими календарними строками сівби
цукрових буряків у зоні станції є період з кінця березня до початку другої
декади квітня, за умови, що ґрунт дозріє, добре розробляється і
середньодобова температура його на глибині 8 -10 см досягає (+5 - +6)°С
[11].
З точки зору гідротермічного коефіцієнта (ГТК), то він у цей період,
як правило, коливається в межах від 1 до 3, що забезпечує польову
схожість насіння цукрових буряків 70 – 75 %. У середньому за період, що
аналізується (1999 - 2009 рр.) польова схожість становила 74,2 % за ГТК –
2,04. Найменша польова схожість відмічена в 2004 р. (69,8%) і в 2005 р.
(70,5%), за ГТК відповідно 2,85 і 2,20, найбільша – в 2001 р. (75,4 %), в
2009 р. (74,4 %) і в 1999 р. (74,0 %), за ГТК відповідно 2,13; 0,25 і 1,81
(табл. 1). Як бачимо за ГТК у період сівба – сходи в 2009 р – 0,25,
отримано високу польову схожість – 74,4 %. Варто зазначити, що
коефіцієнт кореляції (ч) між ГТК і польовою схожістю насіння за період
1999 - 2009 рр. становить 0,76, тобто значний.
Другим фактором, що значно впливає на польову схожість, є
лабораторна схожість насіння цукрових буряків. За період, що
аналізується, вона коливалась від 82,2 % (2008 р.) до 88,6 % (2001 р.). За
лабораторної схожості 82,2 і 88,6 % польова схожість відповідно становила
72 % і 75,4 %, в той же час за лабораторною схожістю 86,2 % польова
схожість становила 71,7 % (2003 р.), за 83 % - 72,1 % (2007 р.). На нашу
думку проблем з польовою схожістю було б менше, якби сорти і гібриди
оцінювали за енергією проростання насіння і за температури (+7 - +8)°С.
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Згідно ДСТУ 2242 енергія проростання визначається за постійної температури (+20)°С.

1. Польова схожість насіння цукрових буряків залежно від
гідротермічних умов у період сівба-сходи (Калинівський район,
Вінницька область)
Рік
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Середнє

Схожість насіння,%
лабораторна
польова
84,2
74,0
84,1
72,1
88,6
75,4
86,3
73,2
86,2
71,7
83,6
69,8
85,3
70,5
84,8
71,2
83,0
72,1
82,2
72,0
86,6
74,4
85,0
74,2

Індекс
0,88
0,86
0,85
0,85
0,83
0,83
0,83
0,84
0,87
0,87
0,86
0,85

ГТК у період
сівба-сходи
1,81
1,35
2,13
0,92
2,53
2,85
2,20
2,85
3,6
2,0
0,25
2,04

Коефіцієнт кореляції за період, що досліджується, між лабораторною
і польовою схожістю насіння цукрових буряків – дуже тісний і становить
0,94.
Продуктивність посівів цукрових буряків упродовж 1999-2009 рр
була різною і залежала як від польової схожості насіння, так і
гідротермічних умов вегетаційного періоду. Найвища врожайність
цукрових буряків - 325,2 ц/га в 2007 р, найменша – 256,9 ц/га в 2005 р., за
польової схожості насіння відповідно 72,1 і 70,5 %, понад 280 ц/га
коренеплодів цукрових буряків відмічено в 2001, 2002, 2006 і 2008 рр. (
табл. 2). Коефіцієнт кореляції між польовою схожістю і врожайність
коренеплодів за період, що аналізується, становить 0,86. тобто тісний.
Тісний зв’язок (r = 0,90) отримано і між ГТК у період вегетації і
врожайністю коренеплодів. Так, за ГТК 1,4 (2007) урожайність
коренеплодів становила 325,2 ц/га, за 1,88 – 296,6 ц/га ( 2006), за 2,0 –
297,3 ц/га (2008), за 1,0 – 268,5 ц/га (2009).
Цукристість коренеплодів цукрових буряків упродовж 1999 – 2009
рр коливалась у межах 13,4 – 18,3 % (див. табл. 2). Як і врожайність
цукристість коренеплодів визначає цілий ряд факторів, які регулюються,
насамперед, гідротермічними умовами: це польова схожість насіння,
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наявність вологи, ураженість листкового апарату та коренеплодів хворохворобами, пошкодження шкідниками та ін.
2. Продуктивність посівів цукрових буряків залежно від
гідротермічних умов вегетаційного періоду ( Калинівський
район, Вінницька область)
Рік
1999
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Сорт, гібрид
Уодн 35, Слов’янський
94
Уодн 35, Слов’янський
ЧС 94, БЦ ЧС 57, Яодн
64, УЛВ ЧС 37
УЛВ ЧС37,
Слов’янський ЧС 94,
Уодн 35
УЛВ ЧС 37,
Слов’янський ЧС 94,
Уодн 35, КВ-Збруч, Укр.
ЧС 70, Яодн 64
УЛВ ЧС 37,
Слов’янський ЧС 94,
Уодн 35, Яодн 64
УЛВ ЧС 37,
Слов’янський ЧС 94,
Уодн 35, Яодн 64, Ялт
ЧС 72
Яодн 64, Ялт ЧС 72,
УЛВ ЧС 37,
Слов’янський ЧС 94,
Уодн 35, Укр. ЧС 70,
Аббатіса, Весто, БЦ ЧС
57
Уодн 35, Укр. ЧС 70,
УЛВ ЧС 37, Аббатіса,
Весто, Сідней, Яміра,
Харбер, Галина
Укр. ЧС 70, УЛВ ЧС 37,
Уманський ЧС 97,
Олександрія, Весто,
Портланд, Яміра,
Крокодил
Олександрія, Весто,
Портланд, Яміра,
Крокодил, БЦ ЧС 57,
Слов’янський ЧС 94
Слов’янський ЧС 94,
УЛВ ЧС 37, Крокодил,
Укр. ЧС 70

ГТК за
вегетаційний
період

Густота
сходів,
шт./м

1,08

10,5

257,3

13,5

1,49

10,2

277,6

17,0

1,60

10,7

289,6

16,3

1,77

10,4

287,1

17,8

1,28

10,2

275,2

17,1

1,86

10,0

277,2

16,1

1,29

10,0

256,9

15,8

1,88

10,1

296,6

14,8

1,90

5,5

325,2

13,4

2,0

5,5

297,3

15,8

1,0

5,7

268,5

18,3

Урожайність, Цукристість,
ц/га
%
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Погодні умови – серйозний фактор ризику. Надмірні опади в до - і в
післяпосівний періоди (2004, 2005, 2006 рр.) дуже часто спричиняють
зниження польової схожості насіння і в кінцевому результаті не
забезпечували оптимальної густоти стояння рослин цукрових буряків.
Цукристість коренеплодів у ці роки становила відповідно 16,1 %, 15,8 14,8
%. Висока середньодобова температура в період „ змикання листків у
міжряддях – збирання ” (ГТК – 2,0) в 2007 р. сприяли інтенсивному росту
коренеплодів ( урожайність – 325,2 ц/га) і зниженню їхньої цукристості
(13,4).
Спекотна і суха погода упродовж третьої декади липня, серпня і
вересня (ГТК – 0,6) у 2009 р. призвела до пригнічення росту рослин,
відмирання нижніх листків і сповільнення росту коренеплодів, але при
цьому зросла їхня цукристість – 18,3 % (див. табл. 2).
Між гідротермічними умовами в липні – серпні і цукронакопиченням
існує дуже тісний кореляційний зв’язок: за період, що аналізується,
коефіцієнт кореляції між ГТК за липень – серпень і цукристістю становив
– 0,92.
Висновки.
1. Для створення високопродуктивних посівів цукрових буряків
необхідно вийти на параметри оптичної і біологічної густоти стояння
рослин, що залежить, насамперед, від польової схожості насіння. Від її
рівня залежить тривалість появи та повнота сходів, рівномірність
розміщення рослин у рядку і зрештою їх продуктивність.
2. Упродовж 1999 – 2009 рр. польова схожість насіння цукрових
буряків у зоні діяльності УЛДСС коливалась в межах 69,8 – 75,4 %, а в
середньому за ці роки вона становила 74,2 %. Тобто, у виробничих умовах
26,8 % насіння не давало сходів.
3. Польова схожість насіння цукрових буряків залежить у першу
чергу від біотичних факторів, із них внутрішні – лабораторна схожість.
Коефіцієнт кореляції за період, що досліджувався, між лабораторною і
польовою схожістю дуже тісний і становить 0,99.
4. Важливим фактором, що значно впливає на польову схожість
насіння цукрових буряків, є гідротермічні умови в період сівба – сходи.
Коефіцієнт кореляції між ГТК і польовою схожістю за період 1999 – 2009
рр. – значний (r = 0,76).
5. Урожайність коренеплодів цукрових буряків упродовж 1999 –
2009 рр. була різною і залежала як від польової схожості насіння, так і
гідротермічних умов вегетаційного періоду. Коефіцієнт кореляції в
першому випадку становив 0,86, в другому – 0,90.
6. Цукристість коренеплодів, як і врожайність, регулюються
гідротермічними умовами вегетаційного періоду та густотою стояння
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рослин, остання залежить від польової схожості насіння. Коефіцієнт корекореляції за період, що аналізувався, між ГТК за липень – серпень і
цукристістю становив 0,92.
7. Подальші дослідження в цьому напрямку дадуть змогу глибше
проаналізувати характер змін польової схожості насіння, як інтегрального
вираження генетичних, гідротермічних, біотичних та антропогенних
факторів.
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Кіровоградський інститут агропромислового виробництва НААНУ
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ТА
БАКТЕРІАЛЬНИХ ДОБРИВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ГОРОХУ
ВУСАТОГО ТИПУ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ
УКРАЇНИ
Наведено результати досліджень впливу бактеріальних препаратів
азотфіксуючої та фосформобілізуючої дії у поєднанні з мінеральними
добривами на продуктивність гороху сортів вусатого типу.
Ключові слова: горох, урожайність, білок, мінеральні добрива,
біопрепарати.
Розв’язання проблеми дефіциту рослинного білка значною мірою
залежить від ефективності вирощування культур з високим його вмістом.
У вирішенні цієї проблеми головна роль належить однорічним
зернобобовим культурам, а саме гороху [1] оскільки він є повноцінним за
амінокислотним складом та засвоюється в 1,6 разу краще, ніж білок
пшениці [2].
Крім того, зернобобові культури – єдине і невичерпне джерело
збагачення ґрунту азотними сполуками, за рахунок фіксації азоту, а тому
мають важливе агротехнічне значення [3]. Сучасні технології вирощування
бобових повинні базуватися на управлінні процесами забезпечення високої
зернової продуктивності та якості зерна і спрямовуватись на максимальне
використання біологічного потенціалу продуктивності культури [4, 5].
Інтенсивні сорти гороху вусатого типу характеризуються підвищеною
здатністю засвоювати фотосинтетичну активну радіацію і поглинати
велику кількість елементів мінерального живлення. А тому вони поіншому, ніж сорти звичайного листочкового типу реагують на бактеріальні
препарати, рівень мінерального живлення та погодні умови. Для
північного Степу України досліджень з впливу біопрепаратів
азотфіксуючої та фосформобілізуючої дії на врожайність гороху та вміст
білка в насінні проведено дуже мало, а для нових сортів вусатого типу
вони повністю відсутні. Це й зумовлює актуальність проведення наукових
досліджень.
Матеріали і методика досліджень. Досліди з сортами гороху
безлисточкового морфотипу Царевич (у Державному реєстрі сортів
України з 2008 р.) та Харківський еталонний (національний стандарт)
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проводилися за багатофакторною схемою згідно методики польової справи
Б.О. Доспєхова та методики державного сортовипробування; інокуляція
посівного матеріалу за методикою використання бактеріальних препаратів
і рекомендацій в день посіву; візуальний і вимірювально-ваговий методи
використовувалися для фенологічних спостережень та для визначення
біометричних показників формування врожаю; біохімічний – для
встановлення біохімічного складу вирощеної продукції; статистичний –
для встановлення достовірності отриманих результатів.
Польовий дослід закладався у науковій сівозміні лабораторії селекції
та насінництва сільськогосподарських культур і науково-консультаційного
забезпечення за методом блоків. Грунт дослідних ділянок – чорнозем
звичайний середньогумусний глибокий важкосуглинковий з вмістом
гумусу в орному шарі 4,63%, гідролізованого азоту – 12 мг на 100 г ґрунту,
рухомих фосфору та калію 11,6 та 11,8 мг на 100 г ґрунту відповідно, рН5,4. Клімат зони північного Степу Правобережжя України атлантикоконтинентальний з холодною малосніжною зимою та жарким літом.
Середня багаторічна сума опадів становить 499 мм, середньорічна
температура повітря сягає 7,9С. Характерною особливістю погоди є
коливання як кількості опадів, так і температури, а дощові періоди
змінюються посухою. Метеорологічні умови в 2007-2009 роки проведення
досліджень відрізнялися як між собою, так і від середньобагаторічних
показників, що дало змогу отримати широкий спектр експерименту.
Результати досліджень. Сорти з високою врожайністю відіграють
значну роль у підвищенні продуктивності сільськогосподарського
виробництва. Резервом підвищення продуктивності гороху та зростання
збору рослинного білка є використання бактеріальних препаратів на основі
азотфіксуючих і фосформобілізуючих мікроорганізмів. Так, якщо при
вирощуванні гороху сорту Харківський еталонний у контрольному варіанті
урожайність у середньому за 2007-2009 рр. становила 1,82 т/га, то обробка
насіння перед сівбою азотфіксуючим препаратом ризогумін забезпечила
приріст врожаю 0,16 т/га, а фосформобілізуючим препаратом
поліміксобактерин 0,38 т/га (табл. 1). Використання ж мінеральних добрив
у дозі від N20P20K20 до N60P60K60 забезпечувало прибавку врожаю на рівні
0,11-0,22 т/га. Вищий рівень врожаю 2,38 та 2,49 т/га при вирощуванні
даного сорту забезпечувало сумісне використання бактеріальних
препаратів ризогумін або поліміксобактерин, з припосівним внесенням
мінеральних добрив у дозі N40P40K40. Прибавка до контролю становила 0,56
та 0,67 т/га відповідно. Вплив мінеральних добрив та бактеріальних
препаратів на урожайність гороху сорту Харківський еталонний
змінювався залежно від погодних умов у період вегетації. Так, в умовах
2007 року частка впливу бактеріальних препаратів на урожайність гороху
даного сорту становила 40 %, мінеральних добрив – 32 %, взаємодія
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факторів складала 16 %. В умовах 2008 року від обробки бактеріальними
препаратами урожайність даного сорту залежала на 21 %, частка впливу
мінеральних добрив становила 28 %, а взаємодія даних факторів
забезпечувала 18 % врожаю.
У 2009 році найбільший вплив на урожайність гороху сорту
Харківський еталонний мали бактеріальні препарати – 45 %, а взаємодія
факторів становила 14 %. У сорту Царевич вища врожайність гороху в
середньому за 2007-2009 рр. була відмічена у варіанті внесення
мінеральних добрив у дозі N40P40K40 та обробці насіння перед сівбою
азотфіксуючим препаратом ризогумін і становила 3,27 т/га. Приріст до
контролю без внесення добрив та без інокулювання насіння становив 0,84
т/га або 34,5 %. При використанні фосформобілізуючого препарату
поліміксобактерин за даної дози мінеральних добрив урожайність
становила 3,23 т/га, а приріст склав 0,80 т/га або 32,9 %. Окреме
використання мінеральних добрив при вирощуванні гороху сорту Царевич
забезпечувало урожайність 2,65-2,77 т/га і приріст відповідно 0,22-0,34
т/га. При використанні азотфіксуючого препарату ризогумін для обробки
насіння була отримана урожайність на рівні 2,69 т/га або прибавка до
контролю становила 0,26 т/га, а фосформобілізуючого поліміксобактерин –
2,81 т/га і приріст відповідно склав 0,38 т/га. Сумісне використання даних
бактеріальних препаратів забезпечувало прибавку врожаю 0,43 т/га або 18
%. При цьому, ефективність використання, як мінеральних добрив, так і
бактеріальних препаратів залежала від погодних умов, які склалися в
період вегетації гороху.
Результати дисперсійного аналізу свідчать, що частка впливу
застосування мінеральних добрив на урожайність гороху Царевич у 2007
році була найвищою і становила 41 %, застосування бактеріальних
препаратів 28 %, а взаємодія факторів 25 %. Урожайність гороху даного
сорту в умовах 2008 року на 23 % залежала від фону мінерального
живлення та на 35 % від обробки насіння бактеріальними препаратами.
Вплив взаємодії даних факторів забезпечував урожайність лише на 6 %. В
умовах 2009 року більший вплив на урожайність, серед досліджуваних
факторів, мало застосування мінеральних добрив 16% та їх поєднання з
обробкою насіння перед сівбою бактеріальними препаратами – 12 %.
Частка впливу бактеріальних препаратів складала 7 %.
За хімічним складом бобові (горох, квасоля, люпин, соя) відносяться
до рослин багатих на білок (понад 20 %). Відомо, що хімічний склад
соломи та зерна – це генетично обумовлені ознаки. В той же час вміст
білка в зерні гороху показник, який залежить, як від особливостей
погодних умов, які складаються під час формування зерна, так і впливу
мінеральних добрив та передпосівної обробки насіння бактеріальними
препаратами. Так, якщо вміст білка в зерні гороху сорту Харківський
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еталонний контрольного варіанта становив 21,1 %, то використання
азотфіксуючого препарату ризогумін забезпечило зростання вмісту
білка на 1,1 %, фосформобілізуючого поліміксобактерин – на 2,3 %, а
мінеральних добрив залежно від внесеної дози – на 0,4-2,1 % (табл. 2).
Більший вміст білка в зерн 23,9 % або приріст до контрою (без
інокулювання і без внесення мінеральних добрив) 2,8 % отримали у
варіанті, де насіння перед сівбою обробляли бактеріальними
препаратами ризогумін та поліміксобактерин і вносили мінеральні
добрива в дозі N40P40K40. Більший вміст білка в середньому за 2007-2009
рр. в зерні гороху сорту Царевич 23,6 % отримали у варіанті, де насіння
перед сівбою обробляли азотфіксуючим препаратом ризогумін і вносили
мінеральні добрива в дозі N20P20K20. Приріст до контрольного варіанта, де
вміст білка в насінні становив 20,7 % при цьому склав 2,9 %. Використання
бактеріального препарату поліміксобактерин при внесенні даної дози
мінеральних добрив забезпечило отримання вмісту білка в насінні на рівні
22,7 %. Обробка насіння перед сівбою ризогуміном без внесення
мінеральних добрив забезпечила підвищення білковості зерна на 2,7 %,
поліміксобактерину – на 1,7 %, а сумісне їх застосування – на 2,4 %.
Внесення мінеральних добрив при вирощуванні гороху сорту Царевич
забезпечило збільшення вмісту білка порівняно до зерна контрольного
варіанта на 0,5-2,0 %. При цьому більший його вміст 22,7 % був при
внесенні дози добрив N40P40K40.
Висновки. Отже, використання азотфіксуючого бактеріального
препарату ризогумін та фосформобілізуючого поліміксобактерин у
поєднанні з внесенням мінеральних добрив у дозі N40P40K40 забезпечило
суттєве підвищення врожайності та білковості зерна вусатих сортів
Харківський еталонний і Царевич. Прибавка врожаю по відношенню до
контролю становила 0,56-0,67 т/га по сорту Харківський еталонний та 0,800,84 т/га по сорту Царевич, при урожайності на контролі 1,82 і 2,43 т/га
відповідно.
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Доза добрив
(Фактор В)

Без добрив (к)
1.Без інокулювання
N20P20K20
(насіння оброблене
N40P40K40
водою)
N60P60K60
Середнє
Без добрив (к)
N20P20K20
2.Ризогумін
N40P40K40
N60P60K60
Середнє
Без добрив (к)
N20P20K20
3.Поліміксобактерин
N40P40K40
N60P60K60
Середнє
Без добрив (к)
N20P20K20
4.Ризогумін +
Поліміксобактерин
N40P40K40
N60P60K60
Середнє
НІР05 фактора А
НІР05 фактора В
НІР05 фактора АВ

Варіанти обробки
Насіння (фактор А)
2007
0,80
0,90
0,98
0,95
0,91
0,84
1,00
1,04
1,05
0,98
1,02
1,04
1,25
1,06
1,09
0,94
0,97
0,98
0,94
0,96
0,03
0,03
0,06

Сорт Харківський еталонний
Роки
Середнє
2008
2009
2,69
1,98
1,82
2,80
2,08
1,93
2,98
2,17
2,04
3,07
2,08
2,03
2,89
2,08
1,96
3,05
2,07
1,98
3,45
2,10
2,18
3,94
2,15
2,38
3,11
2,05
2,07
3,39
2,09
2,15
3,23
2,35
2,20
3,46
2,22
2,24
4,01
2,21
2,49
2,95
2,32
2,11
3,41
2,28
2,26
2,75
2,18
1,95
3,40
2,25
2,20
3,42
2,22
2,21
3,39
2,26
2,20
3,24
2,23
2,14
0,21
0,06
0,21
0,06
0,43
0,13
+0,13
+0,38
+0,39
+0,38

+0,38
+0,42
+0,67
+0,29

+0,16
+0,36
+0,56
+0,25

+0,11
+0,22
+0,21

+/- ф.А
2007
1,23
1,43
1,48
1,46
1,40
1,38
1,54
1,93
1,54
1,60
1,43
1,70
1,92
1,55
1,65
1,57
1,63
1,58
1,62
1,60
0,04
0,04
0,07

Сорт Царевич
Роки
Середнє
+/- ф.А
2008 2009
3,25
2,82
2,43
3,72
3,12
2,75
+0,32
3,78
3,06
2,77
+0,34
3,37
3,13
2,65
+0,22
3,53
3,03
2,65
3,62
3,08
2,69
+0,26
4,43
3,10
3,02
+0,59
4,71
3,19
3,27
+0,84
4,03
3,13
2,90
+0,47
4,20
3,13
2,97
4,09
2,93
2,81
+0,38
4,32
3,27
3,09
+0,66
4,62
3,15
3,23
+0,80
4,18
3,17
2,96
+0,53
4,30
3,13
3,02
3,89
3,13
2,86
+0,43
4,05
3,15
2,94
+0,51
4,16
3,10
2,94
+0,51
3,80
3,20
2,87
+0,44
3,98
3,15
2,90
0,24
0,11
0,24
0,11
0,48
0,23

1. Вплив біопрепаратів та мінеральних добрив на урожайність гороху, т/га

Корми і кормовиробництво. 2010. Вип. 66

59

Варіанти обробки
Доза добрив
Насіння (фактор
(Фактор В)
А)
Без добрив (к)
1.Без
інокулювання
N20P20K20
(насіння
N40P40K40
оброблене
N60P60K60
водою)
Середнє
Без добрив (к)
N20P20K20
2.Ризогумін
N40P40K40
N60P60K60
Середнє
Без добрив (к)
N20P20K20
3.Поліміксобактерин
N40P40K40
N60P60K60
Середнє
Без добрив (к)
4.Ризогумін +
N20P20K20
ПоліміксобактеN40P40K40
рин
N60P60K60
Середнє
НІР05 фактора А
НІР05 фактора В
НІР05 фактора АВ
20,6
21,9
21,9
22,3
22,7
21,9
22,2
24,1
24,9
22,7
23,6
23,8
21,9
22,7
24,5
22,7
23,0
0,31
0,31
0,61

23,1
23,9
24,3
24,3
24,5
25,5
24,7
24,7
25,1
25,9
26,3
25,5
23,9
24,7
25,9
23,5
24,5
0,37
0,37
0,74

2007
23,7
25,1
23,5
20,9
20,6
21,9
22,3
21,9
21,7
21,4
20,6
20,6
19,7
20,6
21,0
21,9
21,4
19,7
21,0
0,17
0,17
0,33

21,0
22,2
22,2
22,8
23,1
23,1
22,8
23,4
23,5
23,0
23,2
23,3
22,2
23,1
23,9
22,0
22,8

21,5

+1,1
+2,0
+2,8
+0,9

+2,3
+2,4
+1,9
+2,1

+1,1
+1,7
+2,0
+2,0

+0,4

Сорт Харківський еталонний
Роки
Серед
+/- ф.А
нє
2008
2009
20,5
19,2
21,1
23,2
21,4
23,2
+2,1
23,2
21,9
22,9
+1,8
22,7
25,1
25,5
25,9
26,1
25,7
24,7
24,9
25,1
25,9
25,2
25,1
24,7
24,3
23,9
24,5
0,58
0,58
1,15

23,5

2007
22,5
22,1
22,7
22,3
23,2
24,0
23,3
23,2
23,4
21,4
21,7
23,2
23,6
22,5
22,7
23,6
23,2
23,2
23,2
0,33
0,33
0,66

22,7

20,2
21,9
21,4
21,0
21,0
21,3
21,0
21,6
21,0
20,1
20,9
21,6
21,9
20,1
19,2
20,7
0,28
0,28
0,57

20,5

21,7
23,4
23,6
23,4
23,4
23,5
22,4
22,7
23,1
23,2
22,9
23,1
23,4
22,5
22,1
22,8

22,2

Сорт Царевич
Роки
Серед
нє
2008
2009
20,6
19,0
20,7
21,0
20,6
21,2
24,9
20,5
22,7

+2,4
+2,7
+1,8
+1,4

+1,7
+2,0
+2,4
+2,5

+2,7
+2,9
+2,7
+2,7

+1,5

+0,5
+2,0

+/- ф.А

2. Вміст білка в насінні гороху різних сортів залежно від використання біопрепаратів та мінеральних
добрив, %

Мартинюк // Матеріали наук.-практ. конф. молодих учених „Новітні
технології вирощування сільськогосподарських культур – у виробництво”.
– Чабани, 2004. – С. 57-58.
4. Наукові основи ведення зернового господарства / Сайко В. Ф.,
Лобас М. Г., Яшковський І. В [та ін.] / За. ред. В. Ф. Сайка. – К.: Урожай,
1984. – 335 с.
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ГНУ ВНИИ зернобобовых и крупяных культур, Россия
ГОРОХ ПОЛЕВОЙ (ПЕЛЮШКА) КАК СПЕЦИФИЧНАЯ
КОРМОВАЯ КУЛЬТУРА В СТРУКТУРЕ ВИДА PISUM
SATIVUM L
Продемонстрирована роль гороха полевого в расширении
адаптивного потенциала вида Pisum sativum L. Определена
возможность использования пелюшки в качестве зернофуражной
культуры и разработаны новые методы создания сортов.
Ключевые слова: горох полевой, методы селекции, качество
зерна, биотехнология, регенерантные линии.
В Государственном реестре селекционных достижений,
допущенных к использованию в РФ, горох полевой (пелюшка)
представлен как отдельная культура в структуре вида Pisum sativum L,
объединяющая окрашенноцветковые разновидности, содержащие в
тканях растений антоциан.
В ряде исследований установлена повышенная устойчивость гороха
полевого к некоторым болезням (фузариоз, аскохитоз) и вредителям (тля,
плодожерка, трипсы). Растения данной ботанической разновидности по
сравнению с горохом посевным менее требовательны к условиям
произрастания и могут выдерживать даже существенные заморозки [1, 2,
3, 4, 5]. Получены данные, свидетельствуют, что сорта гороха полевого
более засухоустойчивы, чем белоцветковые аналоги [6, 7, 8].
Повышенная холодостойкость, с одной стороны, и устойчивость к
засухе – с другой, свидетельствуют о том, что сорта пелюшки могут
сыграть существенную роль как в расширении северных границ
(«осеверение» по А. А. Жученко [9]) возделывания гороха, так и в
перемещении южных точек ареала культуры («аридизация»).
Пелюшки в отличие от гороха посевного менее требовательны к
почвам. Имеются сообщения об успешном выращивании сортов
пелюшки на обедненных с уплотненным механическим составом почвах
и способностью давать на них высокие урожаи семян [10]. Они могут
возделываться на песчаных (не случайно одно из названий пелюшки –
горох песчаный) и торфянистых почвах, но не переносит сырых и
болотистых. Отдельные сорта фаленской селекции обладают
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повышенной устойчивостью к высоким концентрациям в почве ионов
алюминия [11].
В тоже время есть мнение, что пелюшки это сильные засорители
белоцветковых горохов, что является одной из причин выбраковки их
посевов из числа сортовых [12]. На наш взгляд в аспекте семеноводства
последний вывод абсолютно неправомочен. Белоцветковые сорта не
менее часто засоряются белоцветковыми аналогами, которые очень
трудно выявить при сортовых прополках. Пелюшки же в посевах сортов
гороха посевного в фазе цветения хорошо идентифицируется и могут
быть легко удалены.
До недавнего времени пелюшку возделывали только для
получения зеленой массы, сенажа, силоса [13]. Устоявшийся стереотип
о высоком содержании антипитательных веществ в зерне пелюшек
длительное время препятствовал широкому использованию культуры в
качестве зернофуражной.
Однако изучение районированных и перспективных сортов гороха
полевого разных морфотипов, проведенное нами в сравнении с широко
распространенными стандартами гороха посевного Орловчанин и Норд,
продемонстрировало, что содержание ингибиторов химотрипсина и
трипсина в зерне пелюшек в целом не превышает белоцветковые
аналоги [14]. Некоторые сорта гороха полевого имели более высокие
показатели качества. Аналогичные данные были получены при
испытании сорта Алла селекции ВНИИЗБК на трех сортоиспытательных
станциях в Швейцарии в 2002 г. в рамках совместного российскошвейцарского проекта PROFRU. При этом было отмечено более
высокое содержание сырого протеина в семенах Аллы по сравнению с
западноевропейскими стандартами гороха посевного. В ходе
исследований, проведенных во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, у
сорта Зарянка орловской селекции выявлено минимальное содержание
ингибиторов трипсина (57 мг/100 г СВ) в группе из 20 сортов, большая
часть из которых относилась к белоцветковым разновидностям [15]. В
Латвии, в ходе сравнительного изучения качества зерна четырех сортов
пелюшек и восьми сортов гороха посевного, также не было обнаружено
существенных различий по содержанию ингибиторов трипсина [16].
Результаты опытов по откармливанию цыплят-бройлеров
комбикормом с использованием зерна гороха продемонстрировали
наибольшую эффективность применения зерна сорта пелюшки Орпела
селекции ВНИИЗБК по сравнению с белоцветковыми сортами
Орловчанин и Спрут [17]. Зерно Орпелы характеризуется высокой
энергетической ценностью (12,57 МДж). Сорт пелюшки Зарянка
выделяется высоким суммарным содержанием (4,56 г/кг СВ)
серосодержащих аминокислот метионина и цистина, которые являются
критическими
аминокислотами
протеина
гороха.
В
целом
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биологическая ценность сырого протеина Орпелы и Зарянки оказалась
достаточно высокой (61 % и 61,9 %, соответственно) и превзошла
показатели многих зерновых сортов гороха посевного [15].
В Канаде и США мелкосеменные сорта пелюшек (типа Rocket,
Maple) возделывают с целью получения корма для птиц (голубей) [18.
19]. Зерно пелюшек используется в качестве ценного высокобелкового
корма в рыбоводстве [20].
На первых этапах научной селекции одним из основных методов
создания сортов пелюшки был отбор из местных сортов-популяций.
Стародавний материал, пройдя длительный естественный отбор,
например, в условиях северо-востока России, был приспособлен к
суровым экологическим условиям и использовался селекционерами
Фаленской селекционной станции при создании в 40-50 годах прошлого
столетия сортов Фаленская 42, Фаленская 40, Фаленская 39, которые
характеризовались высокой урожайностью зеленой массы и
устойчивостью к абио- и биострессорам [11].
Сейчас наиболее эффективным методом селекции гороха
полевого является внутривидовая гибридизация с последующим
индивидуальным отбором. При этом используются различные схемы
скрещивания.
Сорта Малиновка и Зарянка созданы во ВНИИЗБК методом
простого парного скрещивания [2, 21]. Аналогичный метод
использовался при выведении сортов гороха полевого Немчиновский
817, Флора и Флора 2 в НИИСХ Центральных районов Нечерноземной
зоны [22]. При создании зернофуражного сорта пелюшки Орпела
эффективным оказался метод прерывающегося беккросса [10].
Безлисточковая, короткостебельная, с неосыпающимися семенами
зерновая пелюшка Алла получена в результате сложного ступенчатого
скрещивания [23].
Большие перспективы в создании сортов гороха, в том числе
полевого, открываются в связи с развитием методов биотехнологии.
Значительный интерес представляют активно пролиферирующие
длительно пассируемые каллусные культуры, представляющие собой
специфическую биологическую популяцию соматических клеток, среди
которых возможен отбор спонтанных сомаклональных вариантов.
Методика длительного субкультивирования каллусов гороха была
разработана во ВНИИЗБК [24].
В ходе апробирования методики была проанализирована
способность к продолжительному культивированию in vitro каллусов
сорта пелюшки Зарянка. Практическая реализация идеи воплотилась в
создании регенератных линий, перспективных для селекции. Две линии
- Л-9-1-2 и Л-9-2, полученные из каллусных клонов, культивируемых in
vitro 245 суток - превысили исходный сорт по длине стебля, числу узлов
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до первого боба, урожайности зеленой массы и содержанию в ней
сырого протеина. В среднем за годы КСИ (2007-2009) регенерантные
линии по урожайности семян находились на уровне контроля. Но в
засушливом 2007 году (ГТК 0,59) обе выделенные линии превзошли
исходный сорт, что свидетельствует об их повышенной устойчивости к
абиострессорам.
В. Ф. Кирдин с сотрудниками разделяют пелюшки,
выращиваемые в Нечерноземной зоне РФ, на три типа: 1) местные
средне- и высокорослые, распространенные в Волго-Вятском регионе:
Фаленские, Вятские, сорт Надежда; 2) низкорослые сорта
зернофуражного типа, получившие распространение на юге
Нечерноземья: листочковые Орпела и Зарянка, безлисточковый Алла; 3)
быстрорастущие, среднерослые, усатые, неосыпающиеся, созданные в
НИИСХ ЦРНЗ: Немчиновский 817, Флора, Флора 2 [13].
С такой классификацией можно согласиться лишь в определенной
степени, так как, с одной стороны, имеются существенные
морфофизиологические различия между сортами внутри групп, с
другой – наблюдается некоторая общность групп по отдельным
признакам.
На наш взгляд деление сортов гороха полевого на группы должно
рассматриваться в двух приближениях: в первом - по типу
использования: укосные и зерновые; во втором - по основным (для
каждого типа) морфофизиологическим и биохимическим критериям:
продолжительность вегетационного периода; длина и динамика роста
стебля; динамика накопления, продуктивность и качество сухого
вещества; тип листа; наличие признака неосыпаемости семян;
крупность и качественный состав семян; семенная продуктивность.
Характеристика сорта во втором приближении позволит: определить
более развернуто его хозяйственную направленность (например,
укосный сорт для выращивания в моноценозе или в смешанных посевах
с теми или иными культурами); выявить особенности агротехники;
установить возможный ареал распространения.
Первые селекционные программы создания зернофуражных
сортов пелюшек в России были разработаны во ВНИИ зернобобовых и
крупяных культур [10, 23]. Они основывались на внедрении в генотипы
сортов рецессивных генов, детерминирующих развитие признаков
высокой
технологичности
культуры:
короткостебельность,
неосыпающийся тип семян, усатый тип листа. В результате
практической реализации этих программ были получены и вовлечены в
производство
принципиально
новые
высокопродуктивные,
технологичные сорта гороха полевого зернофуражного типа с
отличными кормовыми достоинствами – Орпела, Зарянка, Алла.
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История селекции и возделывания российских зернофуражных
сортов пелюшки насчитывает уже более 15 лет. Однако определенный
консерватизм в работе Госкомиссии РФ по сортоиспытанию затрудняет
процесс
районирования
таких
сортов.
При
проведении
Государственного сортоиспытания они по непонятным причинам
оцениваются не только по урожайности зерна, но и зеленой массы. По
последнему показателю они, естественно, уступают укосным
стандартам. В описаниях зернофуражных сортов пелюшки,
приведенных в Государственном реестре селекционных достижений,
допущенных к использованию, помимо данных по урожайности зерна
также указаны показатели урожайности сухого вещества зеленой массы
в сравнении с укосными аналогами, что дезориентирует производителей
сельхозпродукции. Тем не менее наметился определенный прогресс в
районировании сортов гороха полевого. За последнее десятилетие в
Госреестр селекционных достижении РФ внесено 6 сортов пелюшки
(всего 14). Из них пять имеют неосыпающиеся семена и усатый тип
листа, обеспечивающие высокую технологичность культуры.
Таким образом, горох полевой является специфичной кормовой
культурой в структуре вида Pisum sativum L. Пелюшки, имея
определенные преимущества перед сортами посевного типа по
устойчивости к ряду абиотических и биотических стрессоров,
перспективны в аспекте решения проблемы «осеверения» и
«аридизации» ареала культивирования гороха и могут успешно
выращиваться не только для получения укосной массы, но и
высококачественного кормового зерна.
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гібридів кукурудзи та наведено характеристику показників господарськоцінних ознак, які мають формувати модель даних гібридів, придатних для
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Ключові слова: кукурудза, простий гібрид, модель, господарськоцінна ознака, врожайність.
На сучасному етапі розвитку агропромислового комплексу країни,
проблеми теоретичної селекції набувають особливої актуальності. Це, в
першу чергу, зумовлено підвищеними вимогами виробничої сфери до
основних біологічних засобів сільськогосподарського виробництва –
сортів і гібридів культурних рослин. Процес задоволення цих запитів
можливий лише завдяки розробці нових науково обґрунтованих підходів
до використання емпіричних знань, накопичених біологією та
агрономічними науковими дисциплінами, а також передових технічних
засобів і технологій.
В умовах сьогодення одним із реальних шляхів збільшення обсягів
виробництва та підвищення якості сільськогосподарської продукції
виступає розробка наукових і практичних основ альтернативних стратегій
адаптивного (біологічного) землеробства. Основна його суть полягає в
керуванні біологічними та екологічними системами, які є складовими
частинами виробничого процесу, що відповідно вимагає системного
підходу до розробки та впровадження у виробництво як нових технологій
вирощування, так і створення високоврожайних сортів та гібридів [1].
Основою системного підходу має бути розробка теоретичної моделі
об’єкта керування, який відзначається функціональною єдністю між
середовищем місцезростання рослин та їх макросистемами, що
використовуються в якості біологічних засобів виробництва або
компонентів агробіоценозу. Саме тому сучасні вимоги до селекції та рівень
і характер технологій вирощування сільськогосподарських культур
неможливо зрозуміти поза їх взаємозв’язком та залежністю із більш
високими функціональними рівнями біосфери (екологією середовища), які
включені в сферу виробництва. Через це селекційна наука на сучасному
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етапі має бути спрямована на конкретні екологічні та виробничі ситуації, а
технології вирощування – на керування екологічною системою поля, щоб
максимально використати біологічні особливості кожного сорту (гібрида)
культури. При цьому, технології вирощування, як в цілому, так і окремі їх
елементи, впливають на продукційний процес через регулювання стану
природних процесів екологічної системи конкретного поля, а врожайність і
якість продукції в остаточному підсумку є системним ефектом, що в
процесі росту, розвитку та формоутворення виступає в якості результату
взаємодії макросистеми з динамікою змін середовища існування або
станом екологічної системи [2].
Отже, в сучасній теорії селекції однією з вузлових проблем постає
визначення теоретичної моделі макросистеми рослин, яка з біологічної
точки зору представляє собою сорт або гібрид. Вони мають специфічні
генетичні механізми, що забезпечують їх функціональну цілісність і
характерну генетичну організацію макропроцесів, які відображаються
макроознаками та визначають комерційну цінність сорту чи гібрида.
Загальновідомим є те, що в рослинницькій галузі сільського
господарства України кукурудзі належить одне з чільних місць у
вирішенні проблеми прискореного і стабільного виробництва зерна. За
біологічним
потенціалом,
рівнем
продуктивності,
кормовими
властивостями та прибутковістю вона немає собі рівних серед зернових
культур. Кукурудза відзначається величезним адаптивним потенціалом, що
дає змогу створювати гібриди практично для всіх природно-кліматичних
зон, які в достатній мірі мають генетичну систему захисту від лімітуючих
факторів навколишнього середовища – холоду, посухи, шкідників, хвороб
та ін. [3]. Тому особливої актуальності набуває процес створення
спеціальних моделей (ідіотипів) гібридів кукурудзи, залежно від зони їх
вирощування або напрямку використання.
Матеріал і методика досліджень. Дослідження виконувались на
дослідному полі кафедри рослинництва та технологій Вінницького НАУ.
Ґрунт дослідного поля – сірий лісовий на лесі, за механічним складом –
крупно пилуватий, середньо суглинковий. Вміст гумусу (за Тюріним) в
орному шарі складає 2,4 %. Реакція ґрунтового розчину слабо кисла – рН 5,8.
На основі 35 самозапилених ліній кукурудзи лабораторії генетики
гетерозису Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН (м. Харків) та
ліній зарубіжної селекції, було створено 86 простих гібридів: 56 – за
повною діалельною схемою та 30 – за схемою парних схрещувань.
Дані гібриди вивчались протягом 2004-2008 рр. Ділянки
розміщувались методом рендомізованих блоків. Повторність у дослідах 4разова. Площа облікової ділянки становила 9,8 м².
Спостереження, обліки та проміри виконували у відповідності до
загальноприйнятих методик оцінки селекційного матеріалу кукурудзи [4, 5].
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Результати досліджень. Серед простих гібридів кукурудзи ймовірність отримання високоврожайних форм більша, ніж серед гібридів з більш
складним родоводом (трилінійні, подвійні між лінійні, багатолінійні), тому
що при створенні перших набагато простіше підібрати відповідні
батьківські компоненти. До того ж прості гібриди є більш цінними, що
свідчить про недоцільність ускладнення родословної гібридів для
підвищення їх продуктивності. З точки зору селекції та насінництва прості
гібриди також є найбільш зручними. При вдалому підборі батьківських пар
(високорослих та високоврожайних ліній з доброю пилок утворювальною
здатністю) тут можна уникнути різночасового їх посіву на великих
площах.
Селекційна модель продуктивної гібридної кукурудзи повинна
передбачати високу врожайність зерна, придатність до механізованого
вирощування та збирання, стійкість до хвороб і шкідників та простоту і
надійність у насінництві. Останній показник передбачає відносно високу і
стабільну врожайність батьківських форм гібриду в зонах виробництва
гібридного насіння, особливо материнської форми, та пристосованість їх
до механізованого збирання. Вони повинні залишатися стійкими до
вилягання не тільки при дозріванні, але й під час перестою врожаю в
польових умовах.
Базуючись на власних експериментальних результатах, оптимальна
модель простого гібрида кукурудзи, придатного до вирощування в умовах
Лісостепової зони України, повинна поєднувати в собі цілий ряд
біологічних особливостей, апробаційних та господарських ознак.
Характеристику особливостей основних біологічних ознак простих
гібридів кукурудзи представлено в табл. 1.
1. Характеристика біологічних особливостей
простих гібридів кукурудзи
Особливість
Група стиглості (ФАО)
Початковий ріст
Тривалість періоду сходи – повна стиглість
Тривалість періоду цвітіння качанів – повна стиглість
Пилкова продуктивність волоті
Холодостійкість
Посухостійкість
Стійкість до вилягання
Стійкість до обвисання качанів
Стійкість до пухирчастої сажки
Стійкість до стеблових гнилей
Стійкість до шведської мухи
Стійкість до стеблового метелика
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Показник
ранньостиглі та
середньоранні (100-300)
інтенсивний
90-115 днів
не менше 50 днів
7-9 балів
7-9 балів
7-9 балів
9 балів
9 балів
7-9 балів
7-9 балів
7-9 балів
5-7 балів
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З представлених результатів видно, що в умовах Лісостепу України
найбільш доцільно вирощувати ранньостиглі та середньоранні гібриди
кукурудзи з інтенсивним початковим ростом і тривалістю періоду цвітіння
качанів – повна стиглість не менше 50 днів. Стійкість до більшості
негативних абіотичних і біотичних факторів має бути високою.
За апробаційними ознаками (табл. 2), прості гібриди кукурудзи
мають бути зубовидними або напів зубовидними, мати ремонтантність
першого типу і відзначатись придатністю до механізованого вирощування
та збирання.
2. Характеристика апробаційних ознак простих гібридів
кукурудзи
Ознака
Різновидність
Висота рослин, см
Висота прикріплення качана, см
Багатокачанність, шт.
Кількість листків, шт.
Довжина качана, см
Кількість зерен в ряду, шт.
Кількість рядів зерен, шт.
Загальна кількість квіток, шт.
Стрижень качана
Форма стрижня
Маса 1000 зерен, г
Вихід зерна, %
Ремонтантність

Показник
зубовидна або напів зубовидна
190-220
80-100
1,5-2,0
12-16
18-21
не менше 30
12-16
не менше 500
червоний
циліндрична
250-280
83-86
І тип

Враховуючи показники структури врожаю (табл. 2), планова
врожайність зерна повинна становити не менше 8-10 т/га (табл. 3), а
врожайність зеленої маси – 38-42 т/га при густоті стояння рослин 70-85
тис. шт./га.
3. Характеристика господарських ознак простих гібридів
кукурудзи
Ознака
Планова врожайність зерна, т/га
Рекомендована густота до збирання, тис. шт./га
Збиральна вологість, %
Планова врожайність зеленої маси, т/га
Вміст сухої речовини в зеленій масі, %
Вміст білка в зерні, %
Вміст крохмалю, %

Показник
8-10
70-85
18-22
38-42
31-35
не менше 10
близько 75

Насінництво повинно вестись на стерильній основі М-типу за
схемою повного відновлення без обривання волотей. Оптимальна схема
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посіву батьківських форм на ділянках гібридизації 12 : 4, 6 : 2 або 8 : 4.
Насіннєві ділянки потребують високого рівня агротехніки, боротьби з
бур’янами та умов живлення. Урожайність насіннєвого матеріалу в
сприятливих умовах повинна становити близько 28-35 ц/га.
Майбутні моделі гібридів також потребують покращання якості
зерна, підвищення вмісту в ньому протеїну, а в протеїні – незамінних
амінокислот (лізину та триптофану). Тому вирішення проблеми
поповнення протеїнового дефіциту кукурудзи потрібно здійснювати за
рахунок створення й впровадження у виробництво високобілкових та
високолізинових гібридів.
Висновки. Таким чином, у зв’язку з поступовим розширенням
посівних площ під зерновою кукурудзою та недостатньою кількістю
збиральної техніки, моделі простих гібридів повинні мати високий рівень
урожайності, відповідати підвищеним вимогам у відношенні стійкості до
шкідливих об’єктів, а також до вилягання та ламкості стебел при перестої,
що ускладнює механізоване збирання і часто призводить до великих втрат
урожаю.
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ПРАВОБЕРЕЖНОМУ
Представлені результати багаторічних досліджень кормової
продуктивності різночасно достигаючих агрофітоценозів однорічних
злакових, бобових і капустяних культур для заготівлі різних видів кормів
при конвеєрному їх надходженні.
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Підвищення продуктивності кормових культур з одночасним
поліпшенням якості урожаю є ключовим завданням галузі
кормовиробництва,
як
основи
високорентабельного
розвитку
тваринництва.
Як доведено багаторічними науковими дослідженнями та
підтверджено практикою, вирішення проблеми конвеєрного виробництва
кормів із необхідною якістю можливе на основі агрофітоценозів
різночасно достигаючих злакових, бобових та капустяних культур.
Безперебійне надходження високоякісних кормів листостеблової маси із
однорічних культур необхідне для заготівлі кормів та використання їх у
зимово-стійловий період у вигляді сіна, силосу та сінажу [1, 2, 3].
Матеріали і методика досліджень. У дослідженнях використані
результати польових дослідів проведених у лабораторії польового
кормовиробництва Інституту кормів НААНУ в дослідному господарстві
”Бохоницьке”. Вивчали кормову продуктивність різночасно достигаючих
сумішей однорічних культур залежно від елементів технології
вирощування.
Основними методами досліджень були польовий, лабораторноаналітичний та математико-статистичний, які проводились згідно
існуючих методик.
Результати досліджень. На основі багаторічних досліджень
розроблена система сировинного конвеєра з включенням різних видів
злакових - жита ярого, ячменю, тритикале та вівса; високобілкових культур
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- гороху посівного, люпину вузьколистого, вики ярої, а також гірчиці білої
та редьки олійної. Встановлено, що житньо-гірчична суміш забезпечує
надходження високоякісного зеленого корму через 35-40 днів, ячмінь та
овес із високобілковими культурами відповідно через 40-45 та 45-50 днів у
фазі початку колосіння злакового компонента та для заготівлі силосу або
сінажу із різночасно достигаючих сумішей через 55-65 днів від з’явлення
сходів.
Із однорічних культур, що вивчали, найбільший вміст кормових
одиниць і перетравного протеїну в сухій речовині одержали в
агрофітоценозі жита ярого з гірчицею білою, відповідно 0,91 і 141 г, що
зумовлюється значно вищою перетравністю поживних речовин жита
ярого, особливо клітковини, що доведено балансовими дослідами на
тваринах.
Бінарні суміші ячменю та вівса із капустяними та зернобобовими
культурами за вмістом в сухій речовині кормових одиниць були нижчими
на 8-10 % і перетравного протеїну - на 21-36 % в порівнянні з житньогірчичною сумішшю при збиранні на зелений корм. У трикомпонентних
агрофітоценозів встановлена така ж сама закономірність, де вміст
кормових одиниць в сухій речовині був майже однаковий але концентрація
перетравного протеїну дещо змінювалась з включенням ячменю вона була
нижча - на 6,1 %, а у вівса – на 19,1 % ніж у суміші жита ярого з гірчицею
білою та горохом посівним (табл. 1).
Багаторічними дослідженнями доведена доцільність часткової заміни
в сумішах бобового компонента (гороху посівного чи вики ярої), як більш
енергоємних культур, гірчицею білою або редькою олійною, при цьому
зменшується загальна маса посівного матеріалу та норма висіву, але не
втрачається кормова продуктивність сумішей однорічних культур.
Подальші
дослідження
були
спрямовані
на
вивчення
конкурентноздатності злакових і зернобобових культур в суміші та їх
кормової продуктивності залежно від норм висіву при збиранні у фазі
молочної стиглості злакового компонента для заготівлі силосу або сінажу.
За біологічними особливостями росту і розвитку злакові
компоненти, які входять до складу сумішок за тривалістю вегетаційного
періоду дещо відрізняються між собою, тобто фаза молочної стиглості,
наприклад у ячменю наступала на 8-10 днів раніше, ніж у тритикале ярого.
Суміш жита ярого із горохом посівним та гірчицею білою збирали у фазі
цвітіння жита, яке наставало в перший декаді липня, або на 5-6 днів раніше
ніж у ячмінно-бобової суміші.
На основі аналізу видового складу урожаю встановлено, що у
бінарних сумішей найбільш конкурентноздатними були злакові культури
незважаючи на їх норми висіву. При сівбі в сумішах жита ярого з нормою
висіву 40 % від повної, частка його в урожаї листостеблової маси
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становила 63,8-65,8 %, з підвищенням норми на 20 % і зменшенні на цю ж
саму норму бобового компонента частка жита збільшувалась на 6,5-10,0 %.
Отже, при вирощуванні жита ярого в агрофітоценозах із горохом посівним
конкурентноздатність його залишається високою, яка доказана
попередніми дослідженнями у сумішах із гірчицею білою.
1. Урожайність та кормова продуктивність сумішей однорічних
агрофітоценозів

сухої
речовини

перетравного протеїну

кормопротеїнових
одиниць

кормових
одиниць

перетравно
го
протеїну, г

Жито яре + гірчиця
біла
Жито яре + гірчиця
біла + горох
посівний
Ячмінь + горох
посівний
Ячмінь + редька
олійна + горох
посівний
Овес + вика яра
Овес + редька олійна
Овес + редька + вика
яра
НІР,05

Листостеблова
маса, т/га

Різночасно
достигаючі суміші

Вміст в сухій
речовині

Вихід, т/га

25,3±2.1

4,46

0,63

6,00

0,91

141

30,6±2,9

5,02

0,58

5,52

0,84

115

35,8±3,8

5,98

0,67

6,38

0,83

112

36,8±2,9

6,07

0,66

6,29

0,85

108

33,1±2,8
35,3±3,4

6,44
6,83

0,59
0,62

5,62
5,90

0,84
0,82

91
91

38,3±3,1

6,10

0,57

5,43

0,84

93

1,68

0,29

Частка ячменю ярого при вирощуванні в сумішах із високобілковими
культурами була також високою і становила 62,9-76,5 % у
двокомпонентних та 45,4-60,2 % при вирощуванні в трикомпонентних
сумішах.
Формування урожаю листостеблової маси у тритикале ярого з
горохом посівним відбувалось за рахунок злакового компонента, а в
сумішах тритикале ярого з люпином вузьколистим найбільшу частку в
структурі урожаю займав люпин вузьколистий, який знаходився у фазі
технічної спілості.
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Встановлено, що двокомпонентні агрофітоценози однорічних культур за урожайністю листостеблової маси не поступалися між собою не залежно від виду злакового компонента, як основної культури в суміші.
Порівнюючи ці суміші, можна відмітити наступне, що жито яре з горохом
посівним переважало суміш ячменю з горохом - на 20,0-21,3 % та ячменю з
люпином вузьколистим - на 8,2-18,0 % при сівбі злакового компонента 40
або 60 % від повної норми.
2. Кормова продуктивність різночасно достигаючих сумішей
однорічних культур (у середньому за 2006-2008 рр.)

сухої
речовини

сирого
протеїну

Жито яре + горох посівний
Жито яре + горох посівний
Жито яре + горох +
гірчиця біла
Ячмінь ярий + горох посівний
Ячмінь+ люпин вузьколистий
Ячмінь ярий + горох посівний
Ячмінь + люпин вузьколистий
Ячмінь + горох + гірчиця біла
Ячмінь + люпин + гірчиця біла
Тритикале + горох посівний
Тритикале+
люпин вузьколистий
Тритикале + горох посівний
Тритикале +
люпин вузьколистий
Тритикале + горох+ гірчиця
Тритикале + люпин+
гірчиця біла
НІР,05

Урожайність
листостеблової
маси, т/га

Склад сумішей

Вихід, т/га

Вміст
протеїну
в сухій
речовині
,г

24,63
24,42

5,81
6,09

0,697
0,705

112,0
99,4

26,46

6,24

0,817

112,8

20,52
20,87
20,13
22,57
20,47
22,62
24,53

5,31
5,21
5,35
5,40
5,35
5,42
8,42

0,671
0,938
0,679
0,910
0,686
0,916
1,132

91,2
115,8
88,4
110,6
94,8
111,6
94,8

31,94

8,97

1,161

102,5

23,76

8,33

1,086

95,3

28,15

8,78

1,109

99,5

26,00

8,93

1,189

97,7

28,94

8,75

1,202

99,3

1,22

0,34

Суміш тритикале ярого з горохом посівним забезпечила урожайність
листостеблової маси на рівні 23,76-24,53 т/га, тобто майже однакову із
сумішшю жита ярого з горохом посівним, хоча її збирали на 12-14 днів
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пізніше. Але суміші тритикале ярого з люпином вузьколистим за урожайурожайністю були найкращими і забезпечили в середньому 28,15-31,94
т/га листостеблової маси.
Аналіз формування урожайності та виходу поживних речовин
свідчить про те, що трикомпонентні суміші жита ярого та тритикале ярого
із високобілковими культурами були найкращими і забезпечили в
середньому 26,46-28,94 т/га листостеблової маси, вихід 6,24-8,93 т/га сухої
речовини і 0,817-1,202 т/га сирого протеїну в порівнянні з вирощуванням
ячменю з горохом та гірчицею білою.
За результатами досліджень в гідротермічних умовах 2008 р. вміст
протеїну в сухій речовині найбільшим був при сівбі 60 % від повної норми
висіву зернобобового компонента, який у двокомпонентних сумішей
знаходився в межах 94,8-115,8 г, у трикомпонентних – 97,7-112,8 г (табл.2).
Висновки. Для заготівлі сіна, силосу або сінажу слід
використовувати різночасно достигаючі суміші ранніх ярих однорічних
культур, які забезпечують виробництво якісних кормів при конвеєрному їх
надходженні.
За показниками кормопротеїнових одиниць агрофітоценози жита
ярого з гірчицею білою та ячменю з редькою олійною і горохом посівним
на 6,8-11,9 % перевищують вико-вівсяну суміш при збиранні на зелений
корм.
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Викладені результати біоенергетичної оцінки вирощування люцерни
посівної, еспарцету піщаного, буркуну білого, лядвенцю рогатого, галеги
східної залежно від способу сівби, удобрення та режимів використання
травостою.
Визначені витрати сукупної енергії на вирощування, вихід валової та
обмінної енергії з урожаю, а також енергетичний коефіцієнт та
коефіцієнт енергетичної ефективності.
Ключові слова: люцерна, еспарцет, буркун, лядвенець, галега,
біоенергетична оцінка.
Багаторічним бобовим травам належить провідна роль у вирішенні
проблеми кормового білка у тваринництві, а також вони є невід’ємною
складовою біологічного землеробства [1, 2].
В сучасних умовах розвитку сільського господарства багаторічним
бобовим травам належить основна стабілізуюча роль у ландшафтному
землекористуванні в зв’язку із значним зниженням антропогенного
фактора інтенсифікації всієї галузі рослинництва [2, 3].
Для реалізації біологічного потенціалу у формуванні максимальної
урожайності листостеблової маси вони вимагають адекватних умов, які
визначаються агротехнічними заходами вирощування. Доведено, що серед
агротехнічних заходів у вирощуванні багаторічних бобових трав, основну
роль відіграє спосіб створення оптимального травостою в рік сівби [4].
Найбільш об’єктивною оцінкою кормової продуктивності бобових
трав є показники середньодобових приростів сухої речовини, кормових
одиниць та перетравного протеїну за період вегетації, а також
біоенергетичні показники ефективності вирощування [5].
Матеріали і методика досліджень. У польових дослідах,
проведених на спільному дослідному полі Вінницького національного
аграрного університету і Вінницької державної сільськогосподарської
дослідної станції упродовж 2005-2009 рр., вивчали агротехнічні заходи
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підвищення кормової продуктивності традиційних багаторічних бобових
трав люцерни посівної Любава, еспарцету Піщаний 1251, а також малопоширених буркуну білого Еней, лядвенцю рогатого Лотос, галеги східної
Кавказький бранець.
Із агротехнічних заходів вирощування вивчали підпокривні і
безпокривні способи посіву, а також вплив добрив, вапнування і режимів
використання травостою.
Ґрунтовий покрив дослідного поля характеризується типовими
сірими, середньосуглинковими ґрунтами з вмістом гумусу в орному шарі
2,1-2,2% і рН (сол) 5,2-5,5.
Погодні умови в цілому були сприятливими для оптимального росту
і розвитку та формуванню урожаю листостеблової маси багаторічних
бобових трав.
Польові досліди проводили на основі загальноприйнятих методик з
багаторічними
травами
та
супроводжувались
лабораторними
дослідженнями кормової оцінки культур, що вивчали, з подальшим
обчисленням одержаних результатів статистичними методами для
визначення
достовірних
величин
кормової
продуктивності
і
біоенергетичної ефективності вирощування багаторічних бобових трав [6,7].
Результати досліджень. Біоенергетичну оцінку використання та
вивчення кормової продуктивності люцерни посівної проводили залежно
від способу вирощування. Висівали її під покрив кукурудзи на зелений
корм рядковим та широкорядним способом сівби, під покрив соргосуданкового гібрида та сорго кормового, а також при безпокривній сівбі із
внесенням гербіциду півот 0,8 л/га. Дослідження проводили на двох фонах
живлення при внесенні дефекату 6 т/га та без вапнування.
Встановлено, що внесення дефекату сприяє підвищенню
урожайності листостеблової маси люцерни. При триукісному використанні
травостою у фазі початку цвітіння вихід валової енергії за два роки
вегетації збільшується при сівбі під покрив кукурудзи на зелений корм –
на 30,6 ГДж/га, а при сівбі під покрив сорго-суданкового гібрида на 52,2
ГДж/га, або на 31,3 %. При цьому витрати сукупної енергії на вапнування
складають 11,4 ГДж/га, енергетичний коефіцієнт - 2,68-4,57.
Найбільший вихід валової і обмінної енергії з урожаю за два роки
використання травостою люцерни одержано при весняній безпокривній
сівбі з внесенням гербіциду півот і вапнуванні відповідно 212,4 і 115,0
ГДж/га при енергетичному коефіцієнті 10,3 і коефіцієнті енергетичної
ефективності 5,6. На контрольному варіанті при сівбі під кукурудзу на
зелений корм енергетичний коефіцієнт становив 7,66, а коефіцієнт
енергетичної ефективності 4,16. При сівбі люцерни під покрив соргосуданкового
гібрида
широкорядним
способом
біоенергетична
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ефективність вирощування була більшою в порівнянні з контрольним
варіантом, де енергетичний коефіцієнт становив 8,24, а коефіцієнт
енергетичної ефективності 4,48.
Біоенергетичну оцінку вирощування та вивчення кормової
продуктивності еспарцету піщаного проводили на основі результатів
польового досліду при сівбі під покрив ячменю на зерно з нормами висіву
4 і 2 млн шт./га схожих насінин, під покрив різночасно достигаючих
сумішей однорічних культур на зелений корм та при безпокривній сівбі із
застосуванням гербіциду півот 1,0 л/га. Дослідження проводили на двох
фонах живлення без добрив та внесенні N45Р45К45.
Встановлено, що найбільші витрати сукупної енергії були при сівбі
еспарцету під покрив ячменю на зерно з нормою висіву 4 млн /га та виковівсяної суміші, які складають відповідно 23,8 і 29,8 ГДж/га. Пояснюється
це в першу чергу високою енергоємністю норми висіву покривних
культур, які становили відповідно 7,8 і 8,3 ГДж/га, або 32,8 і 27,8 % від
загальних витрат. Найменші витрати сукупної енергії встановлені при
безпокривній сівбі еспарцету, де енергоємність норми висіву і гербіциду
півот складають 2,03 ГДж/га при загальних витратах 11,1 Гдж/га.
На другий рік вегетації найбільша урожайність листостеблової маси
еспарцету формувалась при безпокривній сівбі із внесенням гербіциду
півот, яка становила 38,8 т/га при триукісному використанні травостою у
фазі початку цвітіння, а при сівбі під покрив ячменю на зерно з нормою
висіву 4 млн шт./га – 20,1 т/га. На фоні без внесення добрив ці показники
становили відповідно 26,1 і 11,4 т/га, або були меншими на 48,6 і 76,3 %.
На третій рік вегетації одержали урожайність листостеблової маси
еспарцету на контролі 17,8 т/га, а при безпокривній сівбі - 33,7 т/га з
внесенням в рік сівби N45Р45К45.
Енергетичні витрати на вирощування еспарцету другого і третього
років вегетації в основному складаються із збирання і перевезення
листостеблової маси, які в 2-3 рази зменшуються в порівнянні з першим
роком при підпокривній сівбі і в 1,5 разу збільшуються при безпокривній
сівбі. За три роки вегетації еспарцету піщаного найбільша біоенергетична
ефективність відмічена при безпокривній сівбі із внесенням гербіциду
півот, де енергетичний коефіцієнт становив 8,30, а коефіцієнт енергетичної
ефективності 4,60, а при вирощуванні під покривом ячменю на зерно із
нормою висіву 2 млн шт./га відповідно 8,03 і 4,38 (табл.).
Дослідженнями встановлена ефективність застосування гербіциду
півот на травостої еспарцету піщаного п’ятого року вегетації. Внесення
гербіциду півот 1 л/га при відновленні весняної вегетації сприяло
зменшенню бур’янів у травостої із 124 до 62 шт./м2, тобто у 2 рази та
зниженню їх висоти з 82 до 62 см. Урожайність листостеблової маси
еспарцету за два укоси становила 27,1 т/га, проти 12,9 т/га на ділянках без
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внесення гербіциду, де переважаючими бур’янами в травостої були:
лобода біла, осот рожевий, пирій повзучий, ромашка непахуча та злинка
канадська.
Біоенергетична оцінка вирощування еспарцету піщаного
залежно від способу вирощування у середньому за 2005-2007 рр.

2005

2006

2007

всього

Вихід енергії з
урожаю, ГДж/га

Енергетичний
коефіцієнт

Коефіцієнт
енергетичної
ефективності

Витрати сукупної енергії, ГДж/га

23,8

9,6

8,0

41,4

283,3*
152,4**

6,83

3,67

19,2

12,2

10,0

41,4

332,6
181,3

8,03

4,38

23,7

12,9

10,2

46,8

287,1
156,2

6,13

3,33

29,8

13,9

12,3

56,0

350,9
190,1

6,27

3,39

11,1

16,9

15,2

43,2

358,6
199,2

8,30

4,60

Спосіб
вирощування в рік
сівби

роки

Під покривом

ячменю на
зерно (4 млн
/га)
ячменю на
зерно (2 млн
/га)
жита ярого з
гірчицею білою
на з/к
вико-вівса на
з/к
Безпокривно з
внесенням
гербіциду півот

Примітки: - * у чисельнику валова енергія; ** у знаменнику обмінна
енергія
Для лядвенцю рогатого кращою технологією вирощування є
безпокривна весняна сівба із застосуванням гербіциду півот в нормі 0,8
л/га при висоті рослин 10-12 см. При триукісному використанні травостою
лядвенцю рогатого у фазі початку цвітіння за два роки одержали
урожайність листостеблової маси 46,4 т/га з виходом сухої речовини
19,1 т/га при внесенні в рік сівби N45Р45К45, в якій міститься 183,8 ГДж/га
валової енергії та 103,0 ГДж/га обмінної енергії. При сукупних витратах
енергії на вирощування 203 ГДж/га енергетичний коефіцієнт складає 9,0, а
коефіцієнт енергетичної ефективності 5,0.
При вирощуванні галеги східної найкращою покривною культурою є
кукурудза на зелений корм, де вміст валової енергії в урожаї складав 168,5
ГДж/га, обмінної енергії 93,2 ГДж/га. При витратах сукупної енергії на
вирощування 22,6 ГДж/га енергетичний коефіцієнт становив 7,45, а
коефіцієнт енергетичної ефективності 4,12.
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Чотирирічними дослідженнями встановлена перевага безпокривного
вирощування буркуну білого із застосуванням гербіциду півот 0,8 л/га.
При одноукісному використанні травостою на початку цвітіння вихід
кормових одиниць становив 8,34 т/га з вмістом в кожній 148 г
перетравного протеїну. Вихід валової енергії з урожаю складав 175,4
ГДж/га та обмінної енергії 96,6 ГДж/га. При витратах сукупної енергії на
вирощування буркуну білого 20,6 ГДж/га енергетичний коефіцієнт
становив 8,5, а коефіцієнт енергетичної ефективності 4,7.
Висновки. Найбільш адаптивну технологію вирощування
багаторічних бобових трав забезпечує весняна безпокривна сівба із
застосуванням гербіциду півот у дозі 0,8-1,0 л/га.
Встановлено, що триукісне використання травостою люцерни
посівної, еспарцету піщаного, лядвенцю рогатого на початку фази цвітіння
забезпечує
найвищі
показники
біоенергетичної
ефективності
енергетичного коефіцієнта та коефіцієнта енергетичної ефективності.
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Інститут агроекології
ОЦІНКА АГРОТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ НА
СІРИХ ЛІСОВИХ ҐРУНТАХ
У коротко ротаційній сівозміні провели дослідження агроекологічної
та біоенергетичної ефективності комплексного застосування побічної
продукції, біологічних препаратів, мінеральних добрив, мікроелементів,
стимуляторів росту на посівах сої. Встановлена залежність урожаю від
перерахованих факторів.
Ключові слова: агроекологія, ґрунти, урожай, приріст, соя, добрива.
Головним завданням агрономії, агроекології в минулому, на сьогодні
та й у майбутньому є пошук засобів підвищення врожайності культур за
одночасного зменшення затрат енергії та коштів, за умови збереження
родючості ґрунту, а можливо і її підвищення.
Усі сільськогосподарські культури вирощують з дотриманням
комплексу технологічних заходів, а ці заходи впливають на динаміку
родючості ґрунту. За недостатнього надходження в ґрунт органічної
речовини спричиняються втрати гумусу, погіршення фізичних і фізикохімічних характеристик ґрунту. На відміну від природних ценозів
(травостоїв), агроценози значно менше повертають у ґрунт органічних
решток – більша частина виноситься з урожаєм. Навіть багаторічні трави
дають набагато менше рослинних решток порівняно з природними
фітоценозами, а посіви інших культур – у 5-10 разів менше.
Максимальну продуктивність рослин можна отримати за умови
реалізації розширеного відтворення родючості ґрунту. Розрив між
потенційними можливостями сучасних сортів та рівнем родючості дуже
істотний, що зумовлюється зростаючим дефіцитом органічної речовини
ґрунту.
Втрати певної кількості гумусу за сільськогосподарського
виробництва – процес неминучий, головне завдання агрономії – не
допустити значних його втрат, розробити шляхи оптимізації цього
процесу. Але в умовах ринкових відносин, ця проблема загострюється.
Стабільне застосування добрив, підвищення продуктивності культур
пов'язується із стабілізацією вмісту гумусу. Внесення найоптимальніших
доз добрив, які забезпечують збереження гумусу в ґрунтах – важлива
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проблема агроекологічної науки і виробництва. Воно пов'язується з
економічними, енергетичними, соціальними проблемами сьогодення. Адже
зменшення поголів'я тварин є причиною дефіциту органічних добрив, а
через високу вартість паливно-мастильних матеріалів їхнє перевезення
невигідне – затрати на транспортування не окуповуються додатковим
урожаєм. Тому органічні добрива, якщо вони є, доцільно вносити лише в
полях при фермерських кормових сівозмінах.
За рахунок післяукісних решток (коренева система, стерня, опад
рослин ) які перетворюються на гумусові речовини не більше як на 25 %,
мінералізація гумусу компенсується менше ніж на 50 %. А для
підтримання бездефіцитного балансу гумусу на сірих лісових ґрунтах,
наприклад, натрію, щоб у ґрунт щороку надходило не менше 10 т/га свіжої
органічної речовини з гноєм і післяжнивними рештками.
У польовому досліді Інституту агроекології в коротко ротаційній
сівозміні (соя - яра пшениця - ріпак) проводяться дослідження
агроекологічної
та
біоенергетичної
ефективності
комплексного
нових
азот
фіксуючих,
застосування
побічної
продукції,
фосфатмобілізуючих, біологічних препаратів, мінеральних добрив,
мікроелементів, стимуляторів росту.
Останім часом результати людського господарювання різко
загострили екологічну ситуацію. Захист навколишнього середовища –
проблема глобальна, загальнодержавна. Найважливішим завданням
сучасності є вдосконалення природокористування, обов'язкове екологічне
обґрунтування всіх видів господарювання та раціональне використання
природних ресурсів. Адже ці чинники прямо чи опосередковано
впливають на загальний екологічний стан .
Як же досягти екологічної чистоти довкілля та харчових продуктів? Чи
не найголовніший шлях – впровадження екологічних технологій
вирощування сільськогосподарської продукції? Замість традиційного
сільськогосподарського виробництва, яке має за пріоритети максимальний
урожай при найменших затратах праці, впровадити альтернативне
рослинництво.
Щодо альтернативного землеробства, то нині існує кілька його видів:
Біологічне землеробство передбачає відмову від застосування
мінеральних добрив, пестицидів та інших хімічних препаратів. Родючість
ґрунту забезпечується за рахунок органічних добрив, які обов'язково
компостуються.
Засобами боротьби з шкідниками є біопрепарати: відвари кропиви,
полину, хвоща, тютюну, настої листя горіха тощо.
Органічне землеробство – варіант біологічного землеробства, але
заборона мінеральних добрив обмежується лише роком, який передує
збиранню врожаю на даному полі.
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Органо-біологічне землеробство передбачає біологізацію виробництва за рахунок максимальної стимуляції діяльності ґрунтової мікрофлори,
для чого сівозміни насичуються бобовими культурами та кормовими злаками. Гній та дозволені для застосування несинтетичні добрива (томасшлак, доломіт, вапняки) вносяться у ґрунт поверхнево.
Біодинамічне землеробство. Воно зорієнтоване передусім на використання біоритмів, властивих землі та космічному простору, і з врахуванням
циклів Місяця. Біодинамічне землеробство розвивається в країнах Західної
Європи і дає непогані результати. За такого виду землеробства для підживлення рослин рекомендують використовувати борошно з водоростей, яке
містить велику кількість мікроелементів, а також біодинамічні компостні
препарати з кропиви, хвощів, валеріани тощо. Заготовляють рослини та виготовляють ці препарати в терміни, які визначають за певним розташуванням небесних тіл, що забезпечують їхню «активізацію».
Щоправда, ця частина біодинамічного землеробства нерідко піддається сумніву у прихильників традиційних технологій.
Екологічне землеробство здійснюється технологіями, які включають
різноманітні засоби екологізації. Існує система ANOY Комітету з вирощування овочів та фруктів з природними якостями. В такому землеробстві
дотримуються сівозміни, які забезпечують природну родючість ґрунту, а
також додатково вдаються до насичення сівозмін бобовими культурами,
що мають кореневі системи різної глибини.
Ґрунти в екологічному землеробстві розпушують, застосовують безполицеву оранку та дискують. З бур'янами борються переважно механічними та
біологічними методами. Збільшення сівозмін запобігає ерозії ґрунту.
Слід зазначити, що альтернативне землеробство ще не набуло широкого застосування. Обсяги продовольства, яке виробляється в усіх системах альтернативного землеробства у США становить 2,4 %, у країнах
Західної Європи – 0,1-0,8 %. Пояснюється це додатковими витратами і низькою рентабельністю виробництва.
Крім того, альтернативне землеробство піддається критиці щодо безпеки вирощеної продукції. Його опоненти стверджують, що фітопатогенні
гриби в деяких випадках продукують мікотоксини – сильнодіючу отруту.
Екскременти плодожерки яблуневої містять канцерогенні речовини.
Господарства з альтернативним землеробством запобігають виникненню епіфітної макрофлори лише тим, де застосовують засоби хімічного
захисту рослин.
Матеріали і методи досліджень. Ось чому нині набуває надзвичайної
актуальності питання створення принципово нової технології виробництва
екологічно чистих продуктів у екологічно безвідхідному виробництві.
Постає питання про застосування компромісного землеробства, а саме одного з його варіантів – адаптивного рослинництва.
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Компромісне землеробство передбачає включення до способів, які
будуть застосовуватися, впливу на поле та сільськогосподарські рослини
засобів, які б запобігали чи сповільнювали темпи втрати родючості ґрунту
й не призводили б до деградації природного середовища в атмосфері.
Адаптивне рослинництво передбачає використання індустріальних
високопродуктивних сільськогосподарських систем, які не зміщують екологічну рівновагу, спираються на застосування адаптивних сортів нового типу
і скорочене використання мінеральних добрив. На відміну від інтенсивних
адаптивні сорти характеризуються великою екологічною пластичністю (дають урожай за широкої амплітуди змінюваних умов), скоростиглістю, стійкістю до шкідників, хвороб, конкурентною здатністю щодо бур'янів, урожайністю, реакцією на поліпшення умов проростання, придатністю до вирощування в суміші сортів, або навіть з іншими культурами.
Схема стаціонарного досліду ІА УААН:
Соя
Контроль (без добрив)
N40 P60 K60 + мікроелементи + CP
N40 P60 K60 + мікроелементи + CP + органічні рештки
N30 P45 K45 + мікроелементи + СР + органічні рештки
N30 P30 K30 + мікроелементи + СР + органічні рештки
Органічні рештки
Розмір посівної ділянки 4,2 х 3,2 = 13,4 м/кв.
Повторність 4-х разова.
Варіант 1 на фоні 1 – абсолютний контроль (без внесення добрив, без
застосування будь-яких інших засобів).
Інтенсивне землеробство
Варіант 2 – NPK з розрахунку на максимальну продуктивність + мікроелементи + стимулятори росту.
Варіант 3 – NPK з розрахунку на максимальну продуктивність +
стимулятори росту + органічні добрива (солома, сидерати) + мікроелементи.
Органо-біологічне землеробство (сталий розвиток)
(Заміна частини мінеральних добрив еквівалентною кількістю органічних добрив).
Варіант 4 – NPK + органічні добрива ( солома, сидерати) + мікроелементи + стимулятори росту.
Варіант 5 – мінімальна кількість NPK + органічні добрива (солома,
сидерати) + мікроелементи + стимулятори росту.
Біологічне землеробство
Варіант 6 - органічні добрива (органічні рештки).
Фон 1 – Насіння культур перед посівом не оброблялось і не протруювалось.

86

Корми і кормовиробництво. 2010. Вип. 66

Фон 2 – Перед посівом (у день посіву) насіння обробляється азот фіксуючими препаратами.
Фон З – Обробка насіння фосфор мобілізуючими препаратами.
Фон 4 – Біологічний захист (захист рослин за допомогою біологічних
препаратів).
Фон 5 – Хімічний захист рослин (у дослідженнях 2006-2008 рр. насіння перед посівом обробляють Ендофітом).
Досліди проводили на сірих опідзолених ґрунтах. Вміст гумусу в них
становить 1,23 %, pH сол. – 5, гідролітична кислотність – 1,78, легко гідролізованого азоту – 103 мг/кг, рухомого фосфору – 1,87 мг/кг, обмінного кальцію – 160 мг/кг, обмінні основи Са 8,1, Мq – 1,0. Вміст мікроелементів: В –
0,5; Мn – 6,7; Сu – 4,4; Zn – 4,6. Важких металів: :Сa – 0,15; Рb –5,4.
Дослідження побудовані на принципах екологізації та ресурсозбереженні, що мають забезпечити розширене відтворення родючості ґрунту, підвищення продуктивності культур, та якості врожаю за рахунок факторів, що
закладені в схемі дослідів. Програмою досліджень передбачається вивчення
різних технологій вирощування культур: сої, ярої пшениці і ріпаку шляхом
різних способів удобрення, на різних фонах і їх вплив на показники родючості ґрунту, продуктивність культур і варіантів на якість продукції.
Відбір проб ґрунту і рослин проводили перед посівами і в час збирання. Для проведення оцінки впливу агротехнологій на продуктивність і
якість сільськогосподарської продукції, а також на стан навколишнього середовища аналізували ґрунт за наступними показниками: вміст рухомих
азоту, фосфору і калію, рН, гумусу при закладці досліду і після збирання
культур на полях.
У проведених дослідженнях застосовували такі препарати:
Ризобофіт – препарат бульбочкових бактерій бобових культур (застосовували під сою). Забезпечує поліпшення азотного живлення. Застосування
мікроелементів і стимуляторів росту – інтенсивне землеробство.
Діазофіт – препарат для поліпшення азотного живлення культур (в
нас пшениця, ріпак).
Біополіцид (БСП) – бактеріальний біофунгіцид, що застосовується
для попередження грибкових захворювань кореневої системи. Покращує
фітосанітарний стан ґрунту.
Фосфоентерин (ФМБ 32-3) – фосфат мобілізуючий препарат, покращує фосфорне живлення рослин.
Ендофіт – стимулятор росту рослин продуктів життєдіяльності грибів-ендофітів. Підвищує схожість і енергію проростання насіння, фотосинтез рослин, підвищує урожай і покращує якість продукції.
Результати досліджень. Для посіву сої використовували сорт „Горлиця” селекціонера В. В. Шерепіка. Насіння перших двох років досліджень
було супереліта і останнього року – еліта. На контрольному варіанті без
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застосування добрив, засобів захисту, стимуляторів росту, побічної продукції урожай сої в 2006 році становив – 15,2 ц/га, в 2006 році – 21,0 ц/га і в
2008 році – 18,3 ц/га, або в середньому за три роки досліджень 18,2 ц/га.
Особливо у 2007 і 2008 роках, коли навесні і на початку літа більше двох
місяців практично не було дощів, це непоганий урожай як для ґрунтів, так і
особливо для цих років.
Від внесення повного мінерального добрива в дозі N40 P60 K60, застосування мікроелементів і стимуляторів росту (фон 1, вар. 2) без обробки
насіння перед посівом урожай зерна сої зростав на 5,9 ц/га (32,4 %) до абсолютного контролю. На варіанті 3 від такої ж кількості добрив, мікроелементів, стимуляторів росту і приорюванням побічної продукції (соломи ріпаку) в середньому за три роки досліджень урожай зерна сої був на 7,1 ц/га
(39,0 %) вищим, ніж на абсолютному контролі і на 1,2 ц/га більше, ніж на
варіанті 2.
Зменшення дози добрив до N30 P45 K45 з внесенням поживних решток,
мікроелементів і застосуванням стимуляторів росту приріст урожаю до контролю становив 6,6 ц/га. Від заорювання побічної продукції (соломи ріпаку), біологічне землеробство (вар. 6) урожайність зерна сої збільшилась
на 4,2 ц/га (23,1 %).
По фону № 2 без внесення мінеральних добрив, але з обробкою насіння перед посівом азот фіксуючими препаратами урожай рівнявся 22,6
ц/га, що на 4,4 ц/га (24,2 %) вище абсолютного контролю.
На цьому фоні від повного мінерального добрива, мікроелементів і
стимуляторів росту приріст урожаю зерна сої становив 10,2 ц/га (56,0 %).
Від такої ж дози добрив, мікроелементів, стимуляторів росту і побічної
продукції отримано збільшення урожаю на 11,6 ц/га. (фон 2, вар. 3).
Від приорювання побічної продукції (соломи ріпаку) урожай зерна
сої був вищим абсолютного контролю на 4,2 ц/га і на 2,9 ц/га до фону № 2.
На кожному фоні найвищий урожай було отримано на варіанті 3, де
вносилось повне мінеральне добриво, посіви обробляли мікроелементами,
стимуляторами росту і приорювали побічну продукцію, відповідно фон 1 – 7,1
ц/га, фон 2 – 11,6 ц/га, фон 3 – 11,9 ц/га, фон 4 – 12,1 ц/га і фон 5 – 10,2 ц/га.
Від обробки насіння перед посівом біологічними препаратами отримано приріст урожаю сої від різобофіту – 3,1-4,5 ц/га (12,5-17,8 %), фосфоентеріну – 2,3-4,8 ц/га (9,9-19,0 %), біополіціду – 3,5-5,0 ц/га (13,7- 19,8 %).
На варіантах без застосування мінеральних добрив, мікроелементів і
стимуляторів росту, від обробки насіння перед посівом тільки біологічними
препаратами т. б. від фону урожай зерна сої зростав на 4,1-4,4 ц/га.
За останні три роки досліджень найвищу врожайність зерна сої отримано на варіанті 3 по фону № 3 і фону № 4, де насіння сої перед посівом обробляли фосфоентеріном і біополіцідом, вносили повне мінеральне добри-
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во, приорювали побічну продукцію, посіви обприскували мікроелементами,
стимуляторами росту. Тут урожайність дорівнювала 30,3 ц/га.
При оцінці технологій вирощування сої за впливом родючості ґрунту
і за вмістом гумусу стан був незадовільний, вміст азоту – нормальний і оптимальний, вміст фосфору – оптимальний, а за деякими показниками – нормальний і за кислотністю – задовільний.

1

2

3

4

5

Варіант

Фон

Приріст урожаю

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Урожайність, ц/га
2006
15,2
22,9
23,7
22,9
21,5
19,9
17,8
26,3
27,3
24,3
22,8
20,3
16,2
26,4
29,0
25,7
23,2
21,1
19,8
30,2
32,7
29,9
28,6
22,7
19,8
25,0
28,7
25,3
23,2
21,8

2007

2008

21,0
24,0
25,8
26,3
23,6
23,1
22,0
25,8
28,5
26,5
24,9
23,6
22,8
26,1
29,6
27,6
25,3
24,0
22,3
25,8
27,7
25,6
23,7
23,0
21,4
23,5
25,8
24,6
24,2
23,9

18,3
25,3
26,4
25,2
24,9
24,2
28,0
33,2
33,5
33,0
32,1
30,7
28,0
29,2
31,6
28,8
28,3
27,6
25,8
29,5
30,5
29,0
28,8
28,0
26,0
30,1
30,6
29,4
28,8
28,0

HIP005 ц/га
Фактор удобрення
Сумісних факторів

До контролю
середнє
18,2
24,1
25,3
24,8
23,3
22,4
22,6
28,4
29,8
27,9
26,6
24,9
22,3
27,2
30,1
27,4
25,6
24,2
22,4
28,5
30,3
28,2
27,0
24,6
22,4
26,2
28,4
26,4
25,4
24,6

Від добрив

Від фону

ц/га

%

ц/га

%

ц/га

%

5,9
7,1
6,6
5,1
4,2
4,4
10,2
11,6
9,7
8,4
6,7
4,1
9,0
11,9
9,2
7,4
6,0
4,2
10,3
12,1
10,0
8,8
6,4
4,2
8,0
10,2
8,2
7,2
6,4

32,4
39,0
36,2
28,0
23,1
24,2
56,0
63,7
53,3
46,2
36,8
22,5
49,5
65,4
50,5
40,7
33,0
23,1
56,6
66,5
55,0
48,4
35,2
23,1
44,0
56,0
45,1
39,5
35,2

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

24,2
17,8
17,8
12,5
14,2
11,2
22,5
12,9
19,0
10,5
9,9
8,0
23,0
18,3
19,8
13,7
15,9
9,8
23,0
8,7
12,3
6,5
9,0
9,8

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

32,4
39,0
36,2
28,0
23,1
2,57
31,9
23,4
17,7
10,2
21,9
35,0
22,9
14,8
8,5
27,2
35,3
25,9
20,5
9,8
17,0
26,8
17,9
13,4
9,8

0,24;Фон
0,54

Вміст
білка, %

Урожай сої в стаціонарному досліді за 2006-2008 рр.

23,8
22,2
22,0
22,4
21,5
22,2
22,2
23,7
23,9
22,6
22,6
22,8
23,2
22,0
24,1
22,1
24,1
23,5
23,7
22,8
23,2
23,5
23,4
24,1
23,7
24,3
24,1
23,9
24,6
25,4

0,21
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При оцінці технологій за впливом на фітосанітарний стан по шкідниках і хворобах посіви сої були в нормальному і оптимальному стані, за
вмістом нітратів – в оптимальному.
За продуктивністю:
на абсолютному контролі – незадовільний;
на варіанті 1 і 6 всіх фонів – нормальний;
на варіантах 2, 3, 4 і 5 всіх фонів – оптимальний.
Висновки. 1. У проведених дослідженнях урожай зерна сої сорту
„Горлиця” на сірих лісових ґрунтах на абсолютному контролі (без застосування добрив, засобів захисту, стимуляторів росту, інших препаратів) на
четвертий рік досліджень (2006 р.) становив 15,2 ц/га, на п’ятий рік (2007
р.) – 21,0 ц/га і на шостий рік досліджень (2008 р.) – 18,3 ц/га. В середньому за останні три роки досліджень – 18,2 ц/га.
2. Найвищу врожайність зерна сої отримано на варіанті 3 по фону №
3 і 4, де насіння сої перед посівом обробляли фосфоентеріном і біополіцидом, вносили повне мінеральне добриво, приорювали побічну продукцію,
посіви обприскували мікроелементами, стимуляторами росту. По кожному
фоні на варіанті 3 отримано найвищий урожай сої в порівнянні з іншими
варіантами цього фону. Приріст урожаю до фону на цьому варіанті дорівнював: фон 1 – 7,1 ц/га, фон 2 – 11,6 ц/га, фон 3 – 11,9 ц/га, фон 4 – 12,1
ц/га, фон 5 – 10,2 ц/га.
3. На варіантах від обробки насіння перед посівом біологічними препаратами т. б. від фону урожай зерна сої зростав на 4,1-4,4 ц/га. Від мінеральних добрив приріст урожаю сої становив 3,0-7,9 ц/га.
4. При оцінці технологій вирощування сої за впливом родючості ґрунту: за вмістом гумусу стан був незадовільний, азоту – нормальний і оптимальний, фосфору – оптимальний, калію у більшості варіантів – оптимальний, а за деякими – нормальний і за кислотністю – задовільний.
При оцінці технологій за впливом на фітосанітарний стан по шкідниках і хворобах посіви сої були в нормальному і оптимальному стані, за
вмістом нітратів – в оптимальному.
За продуктивністю:
на абсолютному контролі – незадовільний;
на варіантах 1 і 6 всіх фонів – нормальний;
на варіантах 2, 3, 4 і 5 всіх фонів – оптимальний.
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Ріст народонаселення на планеті Земля і невідкладна необхідність
забезпечення його продуктами харчування вимагає випереджаючого росту
виробництва продовольчих ресурсів, зокрема білково-олійної сировини.
Поповнення їх значною мірою забезпечується за рахунок сої, яка являє
собою основу світової піраміди рослинного білка і олії, важливу складову
продовольства. Стабільний інтерес до виробництва і використання сої у
світі пояснюється її рідкісним хімічним складом — у насінні сої міститься
38–40 % білка, 20 жиру, 25–30 % вуглеводів, а також мінеральні речовини,
ферменти, вітаміни, фітохімічні та інші речовини [7]
З урахуванням високої харчової цінності та вмісту білків соя
визначена організацією ЮНЕСКО як стратегічна харчова культура [3].
Урожайність сої є основним показником ефективності розроблених
та впроваджених прийомів технології вирощування, її рентабельності.
Проте сучасні вимоги щодо екологічної безпеки одержаної продукції, що
адаптовані до європейських стандартів, передують розробки цілого ряду
нових рекомендацій щодо вирощування культури - адже поява нових
сортів сої та нових видів добрив, вимагає проведення відповідних
досліджень щодо їх застосування. Особливостями сучасної сортової
технології вирощування сої є рівень урожайності та оптимально можлива
якість продукції відповідно до сорту та умов вирощування цієї культури [1,
2, 6].
У виробничих умовах велике значення має спосіб сівби. Останніми
роками виведено нові низькорослі скоростиглі сорти сої, які придатні для
звичайного рядкового способу висіву з шириною міжрядь 15 см [4].
Мета і завдання досліджень. Мета досліджень полягала у виявленні
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особливостей росту і розвитку та формуванні продуктивності сортів сої
залежно від моделей технології її вирощування для умов північного
Лісостепу України.
У зв’язку з цим нами були поставлені такі задачі:
- встановити особливості росту, розвитку рослин і формування
врожаю насіння сої та його якості залежно від мінерального удобрення,
передпосівної інокуляції насіння бактеріальними препаратами та
підживлення азотними добривами та мікроелементами;
- вивчити динаміку формування симбіотичного апарату та рівнів
біологічної фіксації азоту сортів сої залежно від моделей технології її
вирощування;
- провести оцінку показників індивідуальної продуктивності рослин,
урожайності та якості насіння сортів сої;
- виявити дольову участь мінеральних добрив у формуванні врожаю
насіння сої та визначити економічну і біоенергетичну ефективність моделей
технології вирощування сортів сої.
Методика досліджень. Дослідження проводили протягом 2006-2008
рр. у стаціонарному досліді лабораторії інтенсивних технологій
зернобобових, круп'яних і олійних культур на темно-сірих опідзолених
ґрунтах.
Дослід включає сім варіантів удобрення: 1). Контроль (без добрив);
2). N30P60K60; 3). N30P60K60 + післядія побічної продукції; 4). N45P45K45 + N15
+ підживлення Ekolist макро 6-12-7; 5). N30P60K60 + N10/1т післядія побічної
продукції; 6). Побічна продукція + N10/1т соломи; 7). N30P60K60 + N15.
Позакореневе підживлення азотними добривами та добривами Ekolist
макро 6-12-7 проводили у фазі бутонізації сої.
Попередником були просо і гречка. Норма висівання насіння за
широкорядного способу сівби (ширина міжрядь 45 см) - 1,0 млн. шт./га, за
звичайного рядкового (ширина міжрядь 15 см) – 0,8 млн. шт./га. Дослід
закладений згідно методики проведення польових досліджень за
Доспеховим [5]. Площа облікових ділянок 30 м2 за 4-х разової повторності.
Агротехніка загальноприйнята для зони за виключенням факторів,
що вивчаються.
Аналіз результатів досліджень по вивченню впливу окремих
елементів технології вирощування сої (сорт, системи удобрення,
інокулювання, спосіб сівби, попередник) на урожайність показав, що
ефективність їх застосування змінювалось залежно від їх взаємодії.
Проведеними нами дослідженнями встановлено, що агротехнічні
елементи, які вивчали впливали на рівень врожайності сої сорту Київська 98.
Відзначимо, що у середньому за 2006 - 2008 роки врожайність
рослин сої зі збільшенням ширини міжрядь із 15 см до 45 см зростала.
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Основний вплив на ці показники мало інокулювання насіння штамами сисимбіотичних бактерій перед сівбою. Відповідно в середньому
врожайність насіння сої варіювала на варіантах за сівби звичайним
рядковим способом від 2,58 до 4,70 ц/га і при широкорядному від 2,94 до
4,20 т/га.
Так, на контрольному варіанті (без застосування добрив) по
попереднику просо урожайність сої за сівби звичайним рядковим способом
становила 2,58 т/га, широкорядним - 2,94 т/га. Передпосівне інокулювання
насіння сприяло зростанню рівня врожайності відповідно на 0,06 і 0,08 т/га.
На аналогічному фоні удобрення по попереднику гречка за сівби з
шириною міжрядь 15 см урожайність була на рівні – 2,72 т/га, з шириною
міжрядь 45 см – 2,83 т/га. Значне підвищення урожайності зерна сої
відповідно на 8,4 і 5,7 % спостерігалося від застосування інокулювання
насіння перед посівом.
Удобрення у дозі N30P60K60 позитивно впливало на формування
урожайності. За сівби звичайним рядковим способом вона склала – 3,33
т/га, за широкорядного – 3,67 т/га. За вказаної системи удобрення із
застосуванням інокулювання насіння формувалась урожайність на рівні,
відповідно 2,90 і 3,69 т/га.
По попереднику гречка урожайність залежно від способу сівби і
проведення інокулювання насіння становила – 3,51 т/га (звичайний
рядковий спосіб) і 4,18 т/га (широкорядний).
На аналогічному фоні удобрення з урахуванням післядії побічної
продукції по попереднику просо за сівби звичайним рядковим способом
урожайність була 3,58 т/га, за сівби широкорядним способом – 3,70 т/га.
Підвищило рівень урожайності інокулювання насіння відповідно на 0,38 і
0,21 т/га.
По попереднику гречка залежно від способів посіву урожайність
була на рівні 3,12 і 3,22 т/га. Застосування інокулювання насіння перед
посівом збільшило ці показники на 3,8 і 0,26 %.
Підживлення азотом у дозі N15 у фазі бутонізації на фоні внесення
N45P45K45 та підживлення комплексним добривом Ekolist макро 6-12-7 по
попереднику просо формувало урожайність сої 3,84 і 3,64 т/га (без
застосування інокулювання та із інокулюванням насіння).
На аналогічному фоні удобрення за сівби звичайним рядковим
способом по попереднику гречка урожайність була на рівні – 3,30 т/га, за
широкорядного – 3,67 т/га. Інокулювання насіння підвищило урожайність
відповідно на 29,8 і 14,1 %.
На варіантах органічно-мінеральної системи удобрення де
передбачалося внесення компенсуючої дози азоту ( N10 /на 1 т. соломи)
спостерігалося незначне підвищення урожайності сої. Вона становила: за
сівби звичайним рядковим способом - 2,96 т/га, за сівби широкорядного –
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3,52 т/га. Збільшенню урожайності відповідно на 0,54 і 0,26 т/га сприяло
інокулювання насіння.
Дещо вищі показники урожайності спостерігалися по попереднику
гречка на аналогічному фоні удобрення. За сівби звичайним рядковим
способом урожайність була 3,18 т/га, за широкорядного – 3,64 т/га. При
застосуванні інокулювання насіння перед посівом вона зросла відповідно
на 0,31 і 9,90%.
На фоні органічної системи удобрення де враховувалася післядія
побічної продукції урожайність зерна сої за звичайного рядкового способу
сівби становила - 2,96 т/га, за широкорядного – 3,52 т/га. Інокулювання
насіння сприяло зростанню рівня врожайності відповідно на 15,4 і 6,8 %.
По попереднику гречка за сівби звичайним рядковим способом та
інокулювання насіння урожайність була на рівні – 3,19 т/га, за
широкорядного – 3,56 т/га.
Найкращі умови для росту і розвитку рослин сої були створенні на
фоні удобрення N30P60K60 та підживлення азотом у дозі N15 у фазі
бутонізації. По попереднику просо урожайність становила - 3,28 т/га за
сівби звичайним рядковим способом, та 3,90 т/га за широкорядного
способу сівби. Передпосівне інокулювання насіння збільшило показники
відповідно на 14,6 і 6,0 %.
По попереднику гречка рівень урожайності коливався в межах 3,22 4,1 т/га за звичайного рядкового способу сівби, та від 3,97 до 4,57 т/га за
широкорядного способу сівби.
Отримані результати досліджень вказують на суттєву зміну
урожайності зерна сої в залежності від способів сівби та системи
удобрення. Значної різниці між показниками урожайності залежно від
попередника не спостерігалося.
Широкорядні посіви забезпечують меншу забур’яненість завдяки
міжрядним обробіткам. Крім того вказаний технологічний прийом сприяє
кращій аерації ґрунту в результаті чого посилюється мінералізація,
підвищується доступ фосфору і азоту ґрунту, і покращуються умови для
симбіотичної фіксації бульбочковими бактеріями азоту повітря. Так, у
середньому по попереднику просо рівень урожайності становив 3,47 т/га,
по попереднику гречка 3,61 т/га.
При інокулюванні насіння штамами симбіотичних (B. Japonicum
71T), не тільки підвищує урожайність, раніше з’являються сходи,
продовжується вегетаційний період на 2-4 дні.
Приріст урожаю в середньому від інокулювання насіння становить
11,3-21,8 %; від азотних добрив 27-30 %; від Ekolist макро 6-12-7 25-30
%.Отже, по попереднику просо найкращі умови були створені на фоні
удобрення: N45P45K45 та підживлення азотом у дозі N15 та комплексним
добривом Ekolist макро 6-12-7 у фазі бутонізації, де при інокулюванні
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насіння урожайність становила за звичайного рядкового способу сівби 3,64
т/га, за широкорядного - 3,71 т/га та N30P60K60 і підживлення азотом у дозі
N15 у фазі бутонізації, де урожайність була найвищою за сівби звичайним
рядковим способом із застосуванням інокулювання насіння і склала 3,84
т/га, за широкорядного способу сівби - 4,15 т/га.
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Вирішення проблеми надійного забезпечення населення України
продуктами харчування є першочерговим як в економічному, так і в
соціально-політичному відношенні. На сучасному етапі розвитку
сільськогосподарського виробництва нашої держави, однією з головних
проблем аграрного сектору економіки залишається істотне збільшення і
стабілізація виробництва зернобобових культур, зокрема сої, яка є
основним джерелом збалансованого за амінокислотним складом і вмістом
екологічно чистого білка. Крім того, соя здатна залишати після себе до
120 кг/га азоту і є добрим попередником для зернових культур, що робить
її досить перспективною як в економічному так і енергетичному плані [1, 5].
Останніми роками збільшуються посівні площі сої, але урожайність
її порівняно низька і генетичний потенціал продуктивності сучасних сортів
у виробничих умовах не перевищує 50 % [3]. Основною причиною низької
продуктивності сої є те, що сучасні технології майже не враховують
біологічні та морфологічні вимоги й особливості сортів при вирощуванні
сої в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах [6].
У зв’язку з цим, визначення оптимальних строків та способів сівби
для сортів сої різних груп стиглості в умовах північно-східного Лісостепу
України є актуальним завданням суттєвого підвищення її урожайності.
Методика і умови проведення досліджень. Дослідження з
вивчення особливостей вирощування сої залежно від строків і способів
сівби проводили протягом 2008-2009 років на дослідному полі Сумського
Інституту АПВ НААНУ. Вивчали сорти різних груп стиглості: Аннушка
(скоростиглий), Золотиста (ранньостиглий), Омега Вінницька (середньо
ранньостиглий).
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Схема досліду: строки сівби сої при рівні термічного режиму ґрунту
(далі РТР ґрунту) на глибині 10 см - 80С (перший); 100С (другий); 120С
(третій); 140С (четвертий). Способи сівби: звичайний рядковий з шириною
міжрядь 15 см і широкорядний з шириною міжрядь 45 см. Співвідношення
між факторами – 3:4:2. Площа облікової ділянки - 25 м2. Розміщення
варіантів систематичне, повторність чотириразова. Агротехніка при
проведенні досліджень була загальноприйнятою для грунтово-кліматичних
умов північно-східного Лісостепу України, окрім питань що
досліджувались.

2008 рік
2009 рік
Середня
багаторічна*

11,7
10,1
8,7

Середньодобова температура повітря, 0С
14,7
19,3
21,6
22,0
13,9
15,6
22,0
21,9
18,4
16,7
15,6

18,8

20,2

19,2

За
вегетацію

Жовтень

Вересень

Серпень

Липень

Червень

Травень

Роки

Квітень

1. Метеорологічні показники за вегетаційний період сої
(за даними метеостанції Сумського ІАПВ НААНУ)

10,4
8,5

16,2
16,2

13,4

7,0

14,7

65
67

76
80

65
63

74

80

70

2008 рік
2009 рік
Середня
багаторічна*

68
45

Відносна вологість повітря, %
66
59
69
55
62
57
68
63

71

62

2008 рік
2009 рік
Середня
багаторічна*

53,3
5,0

60,6
71,7

Сума опадів, мм
23,1
133,8
33,7
44,9
164,4
33,0

23,9
9,4

17,4
79,3

345,8
407,7

39,6

53,7

66,6

50,2

43,9

387,2

272,7
189,2

Сума активних температур, 0С
426,6
579,0
669,9
682,0
458,1
662,3
680,0
570,1

342,3
500,4

191,0
154,1

3163,5
3214,2

163,8

456,4

357,5

96,9

2864,2

62,7
59,2

Сума ефективних температур, С
156,6
279,0
359,9
372,0 122,3
178,0
362,1
370,3
260,1 200,6

88,6
24,2

1441,1
1454,5

40,3

180,6

286,2

116,4

20,4

1232,4

1,95
0,26
2,42

Гідротермічний коефіцієнт
1,42
0,40
2,00
0,49
1,57
0,68
2,42
0,58
1,18
1,18
1,21
0,96

0,70
0,19
1,40

0,91
5,15
4,53

1,12
1,55
1,84

2008 рік
2009 рік
Середня
багаторічна*

66

566,0

70

76,0

628,5

68

57,2

595,1
0

2008 рік
2009 рік
Середня
багаторічна*
2008 рік
2009 рік
Середня
багаторічна*

267,3

321,2

Примітка: *- дані за період з 1964 по 2008 рік
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Ґрунтовий покрив дослідних ділянок представлений чорноземом
типовим
глибоким
середньогумусним
крупнопилуватосередньосуглинковим на лесових породах: глибина гумусного горизонту
35-42 см, гумусової частини профілю 107-124 см, вміст гумусу (за
Тюріним) в шарі 0-20 см 3,8 %, сума ввібраних основ 36,3-37,2,
гідролітична кислотність - 3,5-3,7 мг-екв./100 г ґрунту, рН сол. - 6,5, вміст
загального азоту - 0,27-0,29 %, легкогідролізованого азоту за Корнфілдом 11,4, рухомого фосфору (за Чириковим) - 10,8, обмінного калію (за
Чириковим) - 7,2 мг/100 г ґрунту.
Облік,
біометричні
вимірювання,
супутні
спостереження
проводились у відповідності з методикою польових дослідів [2, 4].
За метеорологічними даними роки були різними (табл. 1).
Вегетаційний період 2008 року був прохолодним і сухішим, а 2009 - більш
вологим, але у квітні та вересні - посушливим, що вплинуло на
продуктивність сої. Підвищена середньодобова температура повітря в
квітні місяці сприяла швидкому прогріванню ґрунту та більш ранньому
початку весняно-польових робіт. Недостатня кількість опадів у серпні та
вересні 2008-2009 років і нерівномірність їх розподілу протягом вегетації,
негативно впливали на продуктивність більш пізньостиглих сортів.
Загалом, погодні умови 2009 року були більш сприятливими для
формування врожаю зерна сої, порівняно з 2008 роком.
Результати досліджень. Соя має властивість формувати високий
урожай при різних cтроках і способах сівби, завдяки широкому діапазону
зміни величини елементів структури врожаю. В процесі росту і розвитку
рослини по-різному, залежно від сортових особливостей, піддаються
впливу умов навколишнього середовища, змінам погодних, ґрунтових
умов у певний період їх розвитку і, як наслідок, все це впливає на
біометричні показники та продуктивність посіву. На висоту рослин
впливає ряд агрометеорологічних факторів і цей показник відображає
технологічність при збиранні сої [1, 5].
Висота рослин у сортів сої на момент збирання залежала від строків
та способів сівби (табл. 2).
У середньому за два роки на момент збирання нижчими в досліді
були рослини ранніх строків сівби, особливо при звичайному рядковому
способі. Загальний показник висоти рослин сої залежав не тільки від
строків та способів сівби, а й різнився між сортами. Так, у сорту Аннушка
при звичайному рядковому способі сівби висота рослин склала 0,77-1,04 м,
зростаючи при сівбі в більш пізні строки і була нижчою на 0,03-0,07 м, ніж
при широкорядному.
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У сортів Золотиста й Омега Вінницька у висоті рослин відбувались
подібні зміни. Але у сорту Золотиста різниця між звичайним рядковим і
широкорядним способами сівби була незначною, в межах ранніх строків
змінювалась на 0,03-0,04 см і не змінювалась при сівбі в третій та
четвертий строк. У цілому, при звичайному рядковому способі сівби,
залежно від строку, вона склала 0,93-1,17, а при широкорядному – 0,961,17 м.
2. Висота рослин сортів сої залежно від строків і способів сівби, м
(у середньому за 2008-2009 рр.)
Строки сівби при
РТР ґрунту на
глибині
10 см
(фактор А)
80С (перший)
100С (другий)
120С (третій)
140С (четвертий)
А
НІР05 В
АВ

Сорт
Золотиста
Омега Вінницька
Спосіб сівби (фактор В)
звичайний широко- звичайний широко- звичайний широкорядковий рядний рядковий рядний
рядковий
рядний
0,77
0,84
0,93
0,96
1,16
1,20
0,94
0,98
1,09
1,13
1,24
1,30
1,02
1,07
1,16
1,16
1,35
1,42
1,04
1,07
1,17
1,17
1,38
1,43
0,046
0,021
0,039
0,023
0,015
0,027
0,057
0,029
0,042
Аннушка

Рослини сорту Омега Вінницька також змінювали висоту в сторону
збільшення і при звичайному рядковому способі сівби були на рівні 1,161,38 м, а при широкорядному – 1,20-1,43 м.
Рівень урожайності сої визначався індивідуальною продуктивністю
рослин, яка визначається коливанням зміни кількості насінин і бобів на
них та їх масою. Зміна показників структури основних елементів
продуктивності сої залежала від особливостей сорту, строку та способу
сівби (табл. 2).
У дослідженнях із скоростиглим сортом Аннушка за першого строку
і при звичайному рядковому способі сівби кількість бобів на рослині
становила 19,3 шт., кількість насінин у бобі – 1,7 шт. і маса 1000 насінин
138,2 г. А при широкорядній сівбі – 21,5 шт.; 1,8 шт. і 137,7 г, відповідно.
У ранньостиглого сорту Золотиста рівень цих величин сягав - 23,6 шт., 1,8
шт.; 156,4 г та 24,4 шт.; 1,9 шт.; 158,5 г, відповідно. Як свідчать одержані
результати досліджень, у середньо ранньостиглого сорту Омега Вінницька
за першого строку сівби на широкорядному посіві кількість бобів та
насінин у ньому були максимальними і становили 29,3 і 2,1 шт. Але маса
1000 насінин була меншою порівняно з іншими сортами.
Рівень показників основних елементів продуктивності в певній мірі
змінювався під дією строку та способу сівби. Зокрема, за третього строку
сівби, особливо на широкорядних посівах, скоростиглий сорт Аннушка за
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показниками індивідуальної продуктивності переважав перший, другий та
четвертий строки на 2,3-13,5 %. Ранньостиглий сорт Золотиста формував
більшу кількість бобів (24,8 і 25,3 шт./рослину) і насінин у бобі (1,8 і 1,9
шт.) при сівбі коли РТР ґрунту на глибині 10 см досяг 100С (другий строк) і
мало залежав від способу сівби. У рослин середньо ранньостиглого сорту
Омега Вінницька за першого строку сівби і на широкорядному посіві була
сформована максимальна в досліді кількість бобів - 29,3 шт. і насінин у
бобі – 2,1 шт. Зміщення строків сівби для сортів Золотиста і Омега
Вінницька в сторону більш пізніх негативно впливало на кількість бобів і
насінин у ньому.
2. Вплив строків і способів сівби на елементи структури врожаю
сортів сої (у середньому за 2008-2009 рр.)
Аннушка

Спосіб
сівби

Золотиста
Омега Вінницька
Кількість,
Маса
Маса
Маса
Кількість, шт.
Кількість, шт.
шт.
1000
1000
1000
насінин насінин,
насінин насінин,
насінин насінин,
бобів
бобів
бобів
г
г
г
у бобі
у бобі
у бобі
Строк сівби при РТР ґрунту на глибині 10 см 80С (перший)

звичайний
19,3
1,7
138,2
23,6
1,8
156,4
28,6
1,9
рядковий
широко21,5
1,8
137,7
24,4
1,9
158,5
29,3
2,1
рядний
Строк сівби при РТР ґрунту на глибині 10 см 100С (другий)
звичайний
20,6
1,8
139,4
24,8
1,8
153,9
27,9
1,8
рядковий
широко21,9
1,8
139,2
25,3
1,9
153,8
28,4
1,9
рядний
Строк сівби при РТР ґрунту на глибині 10 см 120С (третій)
звичайний
21,9
1,9
142,6
24,2
1,6
149,5
24,3
1,6
рядковий
широко22,3
1,8
142,9
24,7
1,7
151,3
25,6
1,8
рядний
0
Строк сівби при РТР ґрунту на глибині 10 см 14 С (четвертий)
звичайний
21,4
1,6
140,0
22,9
1,5
149,1
21,8
1,4
рядковий
широко22,2
1,7
138,6
23,5
1,7
151,2
23,3
1,6
рядний

135,4
136,3

135,7
137,3

135,9
137,6

132,1
133,1

Стосовно динаміки зміни маси 1000 насінин від дії строків і способів
сівби встановлено, що у сорту Аннушка цей показник був максимальним
(142,6-142,9 г) у посівах третього строку, незалежно від способу сівби. При
сівбі в інші строки маса 1000 насінин була меншою і спосіб посіву мало
впливав на цей показник. У дослідженнях із сортом Золотиста величина
маси 1000 насінин була найбільшою і становила 158,5 г при сівбі
широкорядним способом у перший строк.
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У середньо ранньостиглого сорту Омега Вінницька за перших трьох
строків сівби і широкорядному способу відмічена більша маса 1000
насінин (136,3-137,6 г) порівняно з звичайним рядковим способом (135,4135,9 г) та четвертим строком (133,1-132,1 г, відповідно).
Аналіз результатів досліджень одержаних протягом двох років
показав, що строки і способи сівби по-різному впливали на урожайність
сортів сої, але для більшості сортів оптимальним був строк, коли сівбу
проводили при стійкому прогріванні ґрунту на глибині 10 см до 10-120С
(другий і третій строк) (табл. 3).
3. Урожайність насіння сортів сої залежно від строків і способів
сівби, т/га
Аннушка
Золотиста
Омега Вінницька
Спосіб
сівби
рік
рік
рік
середнє
середнє
середнє
(фактор В) 2008 2009
2008 2009
2008 2009
0
Строк сівби при РТР ґрунту на глибині 10 см 8 С (перший) (фактор А)
звичайний
1,73
2,17
1,95
1,93 3,21
2,57
2,24 3,21
2,73
рядковий
широко1,68
1,77
1,73
2,09 3,30
2,70
2,31 3,28
2,80
рядний
0
Строк сівби при РТР ґрунту на глибині 10 см 10 С (другий)
звичайний
1,96
2,18
2,07
2,21 3,16
2,69
2,46 3,03
2,75
рядковий
широко1,87
1,89
1,88
2,35 3,23
2,79
2,67 3,14
2,91
рядний
Строк сівби при РТР ґрунту на глибині 10 см 120С (третій)
звичайний
2,22
2,38
2,30
2,39 3,02
2,71
2,50 2,69
2,60
рядковий
широко2,03
2,36
2,20
2,47 2,98
2,73
2,53 2,93
2,73
рядний
Строк сівби при РТР ґрунту на глибині 10 см 140С (четвертий)
звичайний
2,14
2,31
2,23
2,36 2,97
2,67
2,29 2,53
2,41
рядковий
широко2,10
2,29
2,20
2,21 2,86
2,54
2,24 2,74
2,49
рядний
А
0,16
0,11
0,14
НІР05
В
0,12
0,07
0,09
АВ
0,24
0,18
0,21

Сівба сої при стійкому прогріванні ґрунту на глибині 10 см до 1214 С позитивно впливала на урожайність сорту Аннушка. Вона мало
залежала від способу сівби, але була на 0,03-0,10 т/га більшою на
звичайних рядкових посівах. Загалом, урожайність даного сорту була на
0,03-0,22 т/га вищою при сівбі звичайним рядковим способом, ніж
широкорядним і ця різниця зменшувалась при перенесенні строків на
більш пізні.
0
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Для сорту сої Золотиста, сівба при стійкому прогріванні ґрунту до
температури 120С позитивно впливала на формування досить високого
рівня врожаю незалежно від способу сівби, але на широкорядних посівах
він був дещо більшим. Так, найвища врожайність зерна сої сорту
Золотиста в середньому за роки досліджень формувалась за другим та
третім строками сівби і становила за широкорядного способу 2,79-2,73
т/га, а звичайного рядкового – 2,69-2,71 т/га. Ранній строк, рівно як і сівба
в більш пізній строк призводили до зниження врожайності зерна сої даного
сорту, незалежно від способу сівби.
У середньому за два роки, найвища врожайність серед сортів 2,802,91 т/га була встановлена на широкорядних посівах сорту Омега
Вінницька з сівбою при стійкому прогріванні ґрунту на глибині 10 см до 8100С (перший, другий строк). За звичайного рядкового способу
врожайність зерна сої даного сорту була на 0,07-0,16 т/га меншою і склала
2,73-2,75 т/га, та ще знижувалась при переносі сівби в більш пізні (третій,
четвертий) строки.
Висновки. В умовах північно-східного Лісостепу України доцільно
проводити сівбу сої сорту Омега Вінницька широкорядним способом при
стійкому прогріванні ґрунту на глибині 10 см до температури 8-100С. Соя
сорту Золотиста здатна формувати вищу врожайність при сівбі в другийтретій строк, незалежно від способу сівби. Для скоростиглої сої сорту
Аннушка дещо кращим є звичайний рядковий спосіб за сівби при стійкому
прогріванні ґрунту на глибині 10 см до 120С.
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Подільський державний аграрно-технічний університет
ВПЛИВ АГРОТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ
СОЇ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Важливість сої у вирішенні продовольчих і енергетичних проблем
можна чітко прослідкувати в Україні, де за останнє десятиріччя площі
посіву зросли від 16 тис. га у 1996 році до 582 тис. га у 2007 році,
виробництво насіння, відповідно, від 22 тис. т до 0,72 млн. тонн.
Інокуляція насіння ризоторфіном сприяє забезпеченню сої азотом на 50-70 %
від загальної потреби і збільшує врожай насіння на 1,8 - 4,5 ц/га. Для
більшого ефекту дії ризоторфіну доцільно проводити обробку насіння в
поєднанні його з вермистимом.
Ключові слова: соя, сорт, ризоторфін, вермистим, екогран, спосіб
сівби, урожайність.
Соя – провідна високобілкова культура світового рослинництва, є
однією серед найпоширеніших зернобобових і олійних культур, відіграє
вирішальну роль у сільському господарстві, технічній промисловості і
медицині [2]. Це цінна зернобобова культура, яка набуває особливого
значення при формуванні вітчизняного ринку високо протеїнових кормів,
збалансованих за поживними речовинами та амінокислотами. В зерні сої
містяться в середньому 36-45 % білка, 19-22 − жиру, 23-28 % вуглеводів,
значний вміст вітамінів, ферментів, мінеральних та інших речовин [1].
Підвищення поживної та енергетичної цінності кормів для
сільськогосподарських тварин можливе лише шляхом збільшення в них
зерна сої. Провідне місце підвищенню врожайності сої є вивчення і
створення комплексних агроекологічних систем, технологічних заходів
вирощування цієї культури [3].
Мета досліджень полягала у вивченні процесів росту і розвитку
рослин, їх продуктивності залежно від екологічних умов і сорту, способу
сівби, інокуляції насіння та внесення повно компонентних екологічно
чистих органо-мінеральних гранульованих добрив – екогран.
Результати вивчення. Дослідження проводили впродовж 2007-2009
років у кормовій сівозміні дослідного поля Подільського держаного
аграрно-технічного університету. Ґрунт дослідного поля чорнозем
вилугуваний глибокий малогумусний важкосуглинистий на лесовидних
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суглинках. Даний тип ґрунту має високу здатність стримувати воду, може
накопичувати в метровому шарі 170-200 мм доступної для рослин вологи,
що майже на 50 % забезпечує потребу сої у вологості.
Предметом досліджень були районовані сорти сої: Золотиста
(контроль), Агат, Артеміда (Інституту кормів УААН) та Анжеліка
(Інституту землеробства УААН).
Вивчали два способи сівби сої: рядковий (15 см) та широкорядний
(45 см), які дали можливість сформувати густоту стояння рослин
відповідно в межах 950-900, 550-500 тис. на 1 га.
Система удобрення сої складалася із припосівного удобрення
органо-мінеральним добривом „екогран”, до складу якого входить 70 %
курячого посліду, 6 % – СаСО3, 6 % – Р2О5, 6 % – К2О. Масова частка
вологи в екограні не більше 12-14 %, розмір гранул 2-3,5 мм, вміст
поживних речовин на абсолютно суху речовину: азоту загального – 3-6 %,
фосфору в перерахунку на Р2О5 – 3-6 %; калію в перерахунку на К2О – 3-6
%; вміст мікроелементів на 1 кг: марганцю 100- 280 мг, цинку 90-290 мг,
міді 30-40 мг, заліза 270-700 мг, кобальту 8-11 мг; вміст сухої органічної
речовини – 55-65 %.
Дослідженнями передбачалось вивчення інокуляції насіння
ризоторфіном і вермистимом. До складу ризоторфіну входить спеціально
підготовлений торф та культура симбіотичних азотфіксувальних
мікроорганізмів Bradyrhizobium japonicum № 2490 [4]. Норма застосування
препарату складала – 200 г на гектарну норму насіння сої. Застосовували
біопрепарат, змішуючи його з водою (2 % від маси насіння), наносили його
на насіння, добре перемішували та підсушували. Обробку насіння
ризоторфіном проводили в день посіву. „Вермистим” – це рідкий
біостимулятор росту і розвитку рослин. Він містить в своєму складі всі
компоненти вермикомпосту в розчиненому та активному стані: гумати,
фульвокислоти, амінокислоти, вітаміни, природні фітогормони, макро- і
мікроелементи та ґрунтові сапрофіти. Вермистим наносили на гектарну
норму насіння сої в кількості 10 л, насіння добре перемішували і
підсушували. Обробку проводили в день сівби.
Допосівну обробку проводити одночасно з протруюванням насіння
на звичайних протруювачах типу ПС-10, «МОБІТОКС», ПСШ-5 та ін., 810 літрів вермистиму на гектарну норму насіння, за день до сівби або
краще разом з ризоторфіном (200 г) в день сівби. При сумісній інокуляції
насіння сої ризоторфіном і вермистимом біопрепарати використовують по
0,5 від вагової і об’ємної норм роздільного застосування.
Результати
досліджень.
Важливим
резервом
підвищення
врожайності зерна сої є передпосівна обробка насіння ризоторфіном і
вермистимом. Результати попередніх досліджень показали, що цей
агрозахід впливає позитивно на накопичення бульбочкових бактерій.
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Залежно від сорту сої в середньому з розрахунку на одну рослину їх кількількість змінювалася від 28 до 40 штук. Серед сортів сої в досліді краще
реагували на заходи інокуляції насіння рослини таких сортів як Артеміда і
Анжеліка. В середньому за три роки досліджень кількість бульбочок і їх
сира маса відповідно по цих сортах складали 39-26 шт. і 0,84-0,59 г, тоді як
на кореневій системі рослин сортів Агат і Золотиста лише 26-19 шт. і 0,600,49 г.
У цілому за роки досліджень, максимальна площа асиміляційної
поверхні рослин при рядковій сівбі була в період утворення бобів 92,1–
74,6 тис м2/га, що на 1,9-1,2 тис. м2/га більшою порівняно з варіантами де
інокуляція не проводилася. Найвищу чисту продуктивність фотосинтезу
(ЧПФ) мали такі сорти сої як Артеміда і Анжеліка (3,48-3,18 г/м2). У період
наливу зерна дослідних сортів спостерігалось підвищення інтенсивності
ЧПФ, що в значній мірі вплинуло на формування урожайності і
підвищення сирого протеїну в насінні сої (табл. 1).
Облистяність, а також площа листової поверхні рослин змінювались
і були різними залежно від способу сівби, сорту сої та інокуляції насіння.
Найвищі ці показники були при рядковій сівбі, проте чиста продуктивність
фотосинтезу була кращою на ділянках широкорядного способу сівби.
1. Площа асиміляційної поверхні рослини тис.м2/га (ПАП) і чиста
продуктивність фотосинтезу (ЧПФ) г/м2 за добу, залежно від
інокуляції насіння та способу сівби сої
(у середньому за 2007-2009 рр.)
Рядковий посів (15 см)
Сорт

без обробки

з обробкою

Широкорядний посів (45 см)
без обробки

з обробкою

ПАП

ЧПФ

ПАП

ЧПФ

ПАП

ЧПФ

ПАП

ЧПФ

Золотиста
(контроль)

70,2

2,48

72,1

2,61

44,5

2,6

45,4

2,69

Агат

73,4

2,8

74,6

2,92

45,3

3,12

46,8

3,19

Анжеліка

81,4

3,04

84,8

3,18

48,0

3,2

50,2

3,29

Артеміда

86,0

3,18

88,4

3,48

54,2

3,28

56,9

3,54

Крім цього, вона зростала на варіантах досліджень в результаті
інокуляції насіння перед сівбою. Найбільшу площу асиміляційної поверхні
рослин сої а також найвищу чисту продуктивність фотосинтезу мали такі
сорти – Артеміда і Анжеліка. Відповідно це в значній мірі вплинуло на
збільшення урожайності і покращання якісних показників зерна.
До цвітіння і під час цвітіння сої не відмічені значні зміни в
особливостях висоти росту рослин і висоти формування нижнього бобу,
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тоді як у період наливу зерна і в наступний період вегетації рослин на
ділянках без обробки і з інокуляцією насіння залежно від сорту ці
показники були різними.
Як показали фенологічні спостереження і біометричні виміри, висота
рослин і висота прикріплення нижнього бобу, як і інші якісні показники,
знаходяться в прямій залежності від інокуляції, тому цей захід є
необхідним в технології вирощування сої (табл. 2).
2. Висота рослин і прикріплення нижнього бобу рослин сої
залежно від інокуляції насіння в період стиглості зерна (см),
(у середньому за 2007-2009 рр.)
Висота прикріплення нижнього
бобу, см

Висота рослин, см

Сорт

без обробки

з обробкою

без обробки

з обробкою

Золотиста
(контроль)

80,8

85,3

13,7

14,5

Агат

80,2

84,8

14,8

16,0

Анжеліка

83,2

87,4

15,9

16,7

Артеміда

84,6

99,9

15,5

16,6

Дослідження показали, що сорти сої зі значною облистяністю і
площею асиміляційної поверхні (Артеміда і Анжеліка) формують вищу
врожайність насіння як при сівбі широкорядним, так і рядковим способом
(табл. 3).
3. Урожайність насіння сої залежно від способів сівби та
інокуляції насіння ризоторфіном і вермистимом, т/га
(у середньому за 2007-2009 рр.)
Рядковий (15 см)
Сорт

Широкорядний (45 см)

без обробки

з обробкою

без обробки

з обробкою

Золотиста (контроль)

1,67

1,76

1,93

2,09

Агат

2,24

2,38

2,29

2,34

Анжеліка

2,59

2,68

2,62

2,73

Артеміда

2,68

2,79

2,72

2,88

Як видно із даних таблиці 3, урожайність насіння сої сорту Анжеліка
зростала на варіантах від інокуляції насіння перед сівбою з 2,59 до 2,68 т/га
і на варіантах з способами сівби з 2,62 до 2,73 т/га. Найвищі показники
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урожайності сортів сої показав сорт Артеміда при широкорядній сівбі та
обробці насіння ризоторфіном і вермистимом, що склало 2,88 т/га.
Найгірші показники урожайності насіння сої показав сорт Золотиста без
обробки насіння при рядковій сівбі – 1,67 т/га.
За результатами трирічних досліджень встановлено, що найвища
урожайність серед сортів сої була у сорту Артеміда на всіх способах сівби,
однак, найвищі показники урожайності відмічались на варіанті
широкорядного способу сівби.
Порівнюючи показники урожайності серед досліджуваних сортів
при широкорядному способу сівби, можна зробити висновок, що внесення
органо-мінерального добрива „екограну” одночасно з сівбою підвищило
урожайність насіння з 1,68 т/га для сорту Золотиста до 2,82 т/га для сорту
Артеміда (табл. 4).
4. Урожайність насіння сої при широкорядному способі сівби
залежно від внесення органо-мінерального добрива екограну,
т/га (у середньому за 2007-2009 рр.)
Внесено екограну, т/га

Контроль
(без добрив)

0,1

0,2

0,3

0,4

Золотиста
(контроль)

1,64

1,68

1,79

1,81

1,77

Агат

2,23

2,25

2,37

2,46

2,42

Анжеліка

2,47

2,55

2,57

2,64

2,58

Артеміда

2,61

2,63

2,77

2,82

2,71

Сорт

Найнижчі показники урожайності відмічені при внесенні 0,1 т/га
екограну по всіх сортах, а найвищі показники спостерігалися на варіанті з
внесення 0,3 т/га екограну.
Висновки. На основі проведених досліджень можна зробити
висновок, що серед досліджуваних сортів найвищу урожайність показав
сорт Артеміда при широкорядному способі сівби і нормі внесення органомінерального добрива екограну в дозі 0,3 т/га (2,82 т/га).
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ВПЛИВ
ШТАМІВ
БУЛЬБОЧКОВИХ
БАКТЕРІЙ
НА
ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН І ЯКІСТЬ НАСІННЯ БОБІВ
КОРМОВИХ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
В агроценозах Лісостепу України на фоні ґрунтової популяції
ризобій передпосівна інокуляція насіння високоефективним штамом Б-9
суттєво підвищувала продуктивність рослин й поліпшувала якість насіння
бобів кормових протягом чотирьох років. Штам Б-9 рекомендований як
основа біопрепарату для застосування в технології вирощування бобів
кормових.
Ключові слова: Vicia faba, Rhizobium leguminozarum bv. viceae,
ефективність, продуктивність, якість.
Боби кормові (Vicia faba L.) – цінна продовольча й кормова
зернобобова культура світового землеробства. В Україні боби більше
використовують як кормову культуру, в інших країнах, особливо у країнах
Азії, Середземномор'я, боби - важлива білкова продовольча культура.
Для харчування людей використовують не цілком зрілі боби або
недоспілі зерна, які містять 26-34 % білка, 0,8-1,5 % жиру, 50-55 %
вуглеводів. Для кормових цілей використовують насіння, зелену масу,
силос. В 1 кг зеленої маси міститься 21 мг перетравлюваного протеїну, 2
мг кальцію, 0,5 мг фосфору, 20 мг каротину. Поживні властивості
вегетативної маси бобів за вмістом білка, жирів кращі, ніж у вівсяної
соломи. Урожайність зеленої маси бобів кормових може сягати до 5,0 т/га
1, 2.
Серед зернобобових культур боби кормові менш вимогливі до тепла,
їх сходи можуть витримувати до мінус 4-60 С, але формування їх
продуктивності залежить від вологозабезпеченості, особливо в період
проростання й цвітіння рослин, тому їх посіви сконцентровані в
сприятливих для вирощування природно-кліматичних умовах Лісостепу.
Велике агротехнічне значення бобів кормових, які у симбіозі з
бульбочковими бактеріями здатні засвоювати в умовах Лісостепу до 70-
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140 кг молекулярного азоту повітря/га щорічно, задовольняти свої потреби
на цей елемент до 90 % і формувати високий урожай без застосування
мінеральних азотних добрив 3; 4. Проте, необхідно забезпечити
формування ефективного бобово-ризобіального симбіозу, тому необхідна
передпосівна обробка насіння біопрепаратами на основі високоефективних
селекційних штамів Rhizobium leguminozarum bv. viceae.
Мета наших досліджень полягала у визначенні комплементарного
штаму бульбочкових бактерій для забезпечення високоефективного
бобово-ризобіального симбіозу, максимальної продуктивності і якості
насіння бобів кормових в умовах правобережного Лісостепу України.
Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводили в 2006 2009 роках на сірих лісових середньосуглинкових ґрунтах, орний шар яких
(0-20 см) містить гумусу – 1,94 %, азоту, що легко гідролізується – 8,9
мг/кг, рухомого фосфору (за Чіриковим) – 129,0 мг/кг, обмінного калію (за
Чіриковим) - 97,0 мг/кг, рН – 5,5, сума ввібраних основ – 20,0 мг-екв./100 г
грунту.
У польових дослідах висівали боби кормові сорту Білун селекції
Інституту кормів НААНУ, які вирощували за сучасною зональною
технологією без використання мінеральних азотних добрив, протруйників і
гербіцидів, бур'яни знищували механізовано. Урожай збирали прямим
комбайнуванням з наступним перерахунком маси зерна на 100 % чистоту
та 14 % вологість. Повторність дослідів була чотириразова, варіанти
розміщувались систематично. Площа облікової ділянки – 25 м2.
У дослідах використовували штами ризобій з колекцій
Всеросійського інституту сільськогосподарської мікробіології РАСГН,
Південної дослідної станції ІСГМ НААНУ. Ефективність симбіотичної
азотфіксації штамів R.leguminozarum bv. viceae з рослинами оцінювали в
порівнянні з виробничими штамами 248б, 0418, 0419 згідно методичних
рекомендацій [5]. Насіння за 1-2 години до посіву зволожували водою (2%
від маси) в контролі, у варіантах із штамами - водною суспензією 7добової культури ризобій із розрахунку 106 бактерій/насінину.
Статистичну обробку отриманих результатів проводили методом
дисперсійного аналізу 6.
Результати досліджень. Виявлено, що в усіх варіантах із
бактеризацією бульбочкові бактерії на коренях у фазі цвітіння рослин були
рожеві і крупні у порівнянні з контролем, де спостерігали формування
дрібних кореневих бульбочок, які сформувалися при інфікуванні
ризобіями ґрунтової популяції. Відмічено, що інокуляція насіння різними
штамами бульбочкових бактерій сприяла поліпшенню індивідуальної
продуктивності бобів кормових: кількість бобів підвищилася на 0,9-5,5
шт./рослину, кількість насінин – на 2,1-16,7 шт./рослину порівняно з
контрольним варіантом (табл. 1).
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1. Вплив інокуляції насіння штамами Rhizobium leguminozarum
bv. viceae на індивідуальну продуктивність рослин бобів
кормових (польові досліди на сірих лісових середньосуглинкових
ґрунтах, у середньому за 2006-2009 рр.)
Варіант досліду
Контроль (вода)
Виробничі штами:
248 б
0418
0419
Перспективні
штами:
261
Б-6
Б-8
Б-9
Б-15
Б-16
Б-17
Б-18

Кількість плодоелементів,
штук/рослину
бобів
насіння
9,0
24,3

Маса насіння
з однієї
рослини, г
10,0

Маса 1000
насінин, г
408

9,9
12,1
14,5

27,3
30,5
41,0

12,4
13,9
18,2

432
451
438

10,2
11,5
13,3
13,2
11,4
12,4
10,4
11,5

29,2
34,1
35,4
28,1
31,8
32,3
26,4
32,0

12,4
14,0
15,5
17,4
14,6
15,1
11,2
14,2

415
410
423
481
444
457
420
432

Виявлено, що при інокуляції маса насіння збільшилася на 1,2-8,3
г/рослину, маса 1000 насінин – на 2,0-73,0 г порівняно до контрольного
варіанта, де ці показники становили відповідно 10,0 та 408,0 г.
Найбільша маса насіння сформувалася при обробці насіння
виробничим штамом 0419 та перспективним штамом Б-9 і становила
відповідно 18,2 та 17,4 г/рослину, маса 1000 насінин (457 і 481 г) була
максимальною при обробці насіння штамом Б-9 та Б-16.
Слід відмітити, що інокуляція насіння штамами ризобій суттєво
впливала на зону плодоношення бобів кормових (табл. 2).
Виявлено, що нітрагінізація збільшила зону плодоношення на 3,811,9 см або 3,0-4,7 % і підвищила на 1,0-6,0 % кількість продуктивних
вузлів на рослині порівняно до контролю. Варіанти із штамами Б-9, Б-16
були кращими, в яких показники продуктивної частини рослини значно
перевищували показники варіантів із виробничими штамами.
За роки досліджень середня урожайність бобів кормових становила
2,39 т/га (табл. 3). Інокуляція насіння селекційними штамами Rhizobium
leguminozarum bv. viceae підвищила урожайність зерна бобів кормових на
0,12-0,58 т/га або 4,5-24,3 % порівняно до контрольного варіанта на фоні
ґрунтової популяції. Передпосівна обробка насіння перспективним
штамом Б-9 забезпечила максимальну урожайність насіння 2,97 т/га, яка
була вищою на 0,58 т/га або 24,3 % у порівнянні з контролем і на 0,06 т/га
або 2,5 % у порівнянні із кращим серед виробничих штамів 0419 штамом.
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2. Вплив інокуляції штамами Rhizobium leguminozarum bv. viceae
на зону плодоношення бобів кормових
(у середньому за 2006-2009 рр.)
Варіант досліду
Контроль (вода)
Виробничі штами:
248 б
0418
0419

Зона плодоношення
см
%
16,4
24

% продуктивних вузлів від
загальної кількості вузлів
25

Перспективні штами:
261
Б-6
Б-8
Б-9
Б-15
Б-16
Б-17
Б-18

25
26
29

21,5
22,8
28,2

29
30
32

26
29
27
31
26
31
26
27

21,4
26,9
22,0
27,0
22,6
28,3
20,2
23,5

27
30
28
33
27
33
27
27

3. Урожайність зерна бобів кормових залежно від впливу штамів
Rhizobium leguminozarum bv. viceae, т/га
(у середньому за 2006-2009 рр.)
Урожайність зерна, т/га

Варіанти досліду
Контроль (вода)
Виробничі штами:
248 б
0418
0419

Приріст до
контролю

2006 р.
3,50

2007 р. 2008 р. 2009 р.
1,4
2,57
2,09

сер.
2,39

т/га

%

-

-

3,94
3,67
3,73

1,78
2,23
-

2,88
2,97
2,80

2,27
2,38
2,20

2,72
2,81
2,91

0,33
0,42
0,52

13,7
17,5
21,8

Перспективні штами:
261
Б-6
Б-8
Б-9
Б-15
Б-16
Б-17
Б-18

3,90
3,67
3,98
3,83
3,92
3,67
3,89
3,55

1,58
1,90
2,25
1,82
2,23
1,58
2,14

2,76
2,74
2,96
3,06
2,89
2,97
2,76
2,87

2,18
2,12
2,52
2,74
2,39
2,53
2,52
2,46

2,61
2,84
2,84
2,97
2,76
2,85
2,69
2,76

0,22
0,12
0,45
0,58
0,37
0,46
0,30
0,37

9,0
4,5
18,8
24,3
15,3
19,2
12,4
15,3

НІР05

0,119

0,099

0,160

0,033

-

-

-

Встановлено, що інокуляція насіння бобів кормових позитивно
впливала на вміст сирого протеїну, жиру, золи, клітковини та безазотистих
екстрактивних речовин (БЕР). Показники якості зерна бобів кормових
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варіювали залежно від застосованого штаму ризобій. Так, вміст сирого
протеїну коливався від 27,17 до 29,03 %, вміст жиру – від 1,03 до 1,35 %,
вміст клітковини – від 6,44 до 7,43 %, вміст золи – від 3,12 до 3,50 %, вміст
БЕР– від 60,00 до 62,72 % (табл. 4). Інокуляція штамами ризобій збільшила
вміст сирого протеїну на 0,33-2,19 %, вміст жиру – на 0,27 %, вміст
клітковини – на 0,15-1,14 %, вміст золи – на 0,05-0,43 %.
4. Вплив інокуляції насіння штамами Rhizobium leguminozarum
bv. viceae на показники якості зерна бобів кормових, %
(у середньому за 2006-2009 рр.)
У % на абсолютно суху речовину
Варіант досліду

сирий
протеїн
26,84

жир

клітковина

зола

БЕР

1,08

6,29

3,07

62,72

Виробничі штами:
248 б
0418
0419

28,32
27,17
28,36

1,26
1,15
1,19

6,74
6,44
7,11

3,36
3,12
3,34

60,32
62,12
60,00

Перспективні штами:
261
Б-6
Б-8
Б-9
Б-15
Б-16
Б-17
Б-18

27,83
27,24
28,61
28,84
27,87
27,85
27,67
29,03

1,11
1,35
1,01
1,11
1,29
1,25
1,09
1,03

6,69
7,43
6,94
6,54
6,52
6,73
6,48
6,70

3,33
3,50
3,50
3,48
3,51
3,31
3,38
3,33

61,03
60,49
60,38
60,03
60,72
60,86
61,37
60,93

Контроль (вода)

Висновки. Експериментально доведено, що бактеризація насіння
селекційними штамами Rhizobium leguminozarum bv. viceae поліпшує ріст,
розвиток рослин та сприяє формуванню високого рівня урожаю якісного
насіння бобів кормових при вирощуванні на сірих лісових середньо
суглинкових ґрунтах в зоні Лісостепу України, навіть, на фоні ґрунтової
популяції
бульбочкових
бактерій.
Виявлено
високоефективний,
конкурентоздатний і комплементарний сорт бобів кормових Білун штам Б9, застосування якого збільшує на 43 г масу 1000 насінини, на 0,06 т/га або
2,5 % урожайність насіння і поліпшує його якість у порівнянні із
виробничим штамом 0419. Штам Rhizobium leguminozarum bv. viceae Б-9
рекомендований як основа для виготовлення біопрепарату для бактеризації
насіння при вирощуванні бобів кормових в агроценозах Лісостепу.
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Кіровоградський інститут АПВ УААН
ВПЛИВ МІКРОДОБРИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН
СОЇ
Наведено результати досліджень по використанню мікродобрив для
обробки насіння і посівів сої, проведених в Кіровоградській області.
Встановлено, що використання мікродобрив реаком має позитивний вплив
на формування продуктивності рослин та збільшує урожайність.
Ключові слова: соя, мікродобрива, маса рослин, маса насіння,
кількість насінин, урожайність.
Відомо, що мікроелементи впливають на ферментативні процеси і
входять до складу багатьох біологічно активних речовин, поліпшують
використання рослинами поживних речовин і добрив, підвищують імунітет
рослин, урожайність і якість насіння. Тому використання мікродобрив є
невід’ємною частиною технології вирощування і увага до них в останні
роки зростає [1–3].
Поява мікродобрива реастим – гумус викликає інтерес, так як воно,
крім композиції хелатів містить гумінові речовини, які позитивно
впливають на геном клітини, посилюють процеси синтезу ДНК, РНК,
білка, ферментів білкового та нуклеїнового метаболізму, активізують
клітинний поділ, ростові і морфологічні процеси, регенерацію тканин,
регулюють і полегшують надходження і пересування поживних речовин
рослинами, при цьому підвищується засвоюваність добрив внесених у
ґрунт та мікроелементів, що потрапили на листкову поверхню [4–6].
Мета та методика проведення досліджень. Метою досліджень було
виявлення впливу мікродобрив на продуктивність рослин сої в зоні
північного Степу України.
Польові досліди проводили упродовж 2006–2008 рр. у сівозміні
лабораторії селекції і технології вирощування сої Кіровоградського
інституту агропромислового виробництва.
Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем звичайний середньогумусний
важкосуглинковий. Вміст гумусу в орному шарі 4,22 %,
легкогідролізованого азоту 11,6 мг, рухомого фосфору та обмінного калію
– 11,6 та 11,2 мг на 100 г ґрунту, рухомих форм марганцю, цинку і бору
відповідно 7,8, 0,27 і 1,5 мг на кілограм ґрунту. Реакція ґрунтового розчину
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слабокисла − рНсол. = 5,5. Гідролітична кислотність – 2,44 мг-екв. на 100 г
абсолютно сухого ґрунту.
Агротехніка у досліді загальноприйнята для зони вирощування.
Попередник – ярий ячмінь. Основний обробіток передбачав лущення
стерні та оранку на глибину 20-22 см. Весною проводили ранньовесняне
боронування, внесення ґрунтових гербіцидів харнес (1,5 л/га) та гезагард (2
л/га) під передпосівну культивацію.
Сівбу проводили сівалкою СКС-6-10 у період, коли температура
ґрунту на глибині 10 см досягне 10-12 ° С.
Сіяли середньостиглий сорт сої Ювілейна. Спосіб сівби звичайний
рядковий, норма висіву насіння 500 тис./га. Глибина загортання насіння 5-6
см.
Повторність триразова, розміщення досліду систематичним методом.
Площа ділянок 36 м².
Насіння обробляли однією гектаропорцією ризобофіту (200 г
препарату на 100 кг насіння) та мікродобривами реаком (3-4 л/т) згідно
схеми досліду.
У фазі 3–4 листків проводили обприскування посівів сумішшю
гербіцидів базагран (2,5 л/га) і фюзілад форте (0,8 л/га), що забезпечило
надійний захист сої від бур’янів.
Обробку посівів мікродобривами (4-5 л/га) проводили згідно схеми
досліду на початку бутонізації ручним обприскувачем з витратою робочої
рідини 200 л/га, при температурі повітря не вище 18 ° С та швидкості вітру
1,0-1,5 м/сек. вранці.
Збирання врожаю проводили у фазі повної стиглості при вологості
насіння 14 % прямим комбайнуванням (Сампо-130). Урожайні дані в
дослідах математично обробляли методом дисперсійного аналізу.
Результати досліджень. Погодні умови у роки досліджень значно
різнились між собою. У 2006 р. за період вегетації випало 245 мм опадів, у
2007 р. − 183, 2008 р. − 211 мм. ГТК дорівнював відповідно 0,87, 0,65 та
0,89. Це свідчить про не досить сприятливі умови росту і розвитку рослин
сої, що мало негативний вплив на рівень врожайності.
Період вегетації сої залежав від погодних умов і тривав у 2006 р. – 135
діб, у 2007 р. – 115, а у 2008 р. – 123 доби.
Дослідженнями встановлено, що мікродобрива реаком мали значний
вплив на елементи структури врожаю сої (табл. 1).
Використання мікродобрив у комплексі з обробкою насіння
ризобофітом сприяло збільшенню маси однієї рослини відносно
контрольного варіанта на 1,2–3,2 г (7,2–19,3 %), маси насіння – на 1,0–1,8 г
(18,2–31,8 %), висоти рослин – на 1,2–3,8 см (1,5–4,7 %), кількості вузлів –
на 0,9–2,1 шт. (8,3–19,4 %), бобів – на 4,0–6,4 шт. (17,5–28,1 %), насінин
9,8–13,6 шт. (22,2– 30,8 %).
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1. Вплив мікродобрив на елементи структури врожаю сої
(2006-2008 рр.)
Варіант
1. Контроль
(без обробки).
2. Обробка
насіння
ризобофітом
(1 га-порц.). –
Фон (Ф.)
3. Ф + обробка
насіння
реаком-С-1.
4. Ф + обробка
насіння і посівів
реаком-С-1 +
Р-1.
5. Ф + обробка
насіння
реаком-С-2.
6. Ф + обробка
насіння і посівів
реаком-С-2 +
Р-2
7. Ф + обробка
насіння
реастим- гумус
8. Ф + обробка
насіння і посівів
реастим - гумус

Кількість, шт.
Маса
Маса
Густота
Маса Висота
Маса
насіння з 1000
стояння
рослини, росли- вузнасіння,
насірослини, насінин,
рослин,
бобів
2
г
ни, см лів
г/м
нин
г
г
шт./м2
16,6

80,5

10,8 22,8

44,2

5,73

145,1

230

40,1

17,6

81,0

10,9 25,8

49,7

6,38

145,3

262

41,1

19,4

83,3

11,8 28,3

54,9

6,97

146,4

262

37,6

19,8

82,3

12,9 29,2

57,8

7,55

146,9

292

38,7

19,0

84,3

12,0 27,4

54,2

7,24

148,4

287

39,7

17,8

81,7

11,7 27,4

54,4

7,08

147,4

312

44,0

18,7

82,5

11,7 26,8

54,0

6,77

146,2

302

44,6

17,9

82,4

12,3 27,5

54,0

7,21

148,0

315

43,7

Встановлено позитивний вплив мікродобрив на масу 1000 насінин.
При їх використанні вона була більшою, ніж у контролі на 1,1–3,3 г (0,8–
2,3 %).
Маса насіння з 1 м2 була в межах від 230 до 315 г. Застосування однієї
гектаропорції ризобофіту для передпосівної обробки насіння сприяло
збільшенню маси насіння з одиниці площі на 32 г, комплексне
використання мікродобрив і ризобофіту для обробки насіння – на 32–72 г,
при додатковому використанні мікродобрив – реаком на посівах сої маса
насіння зросла ще на 13–30 г.
Підвищення густоти стояння рослин відносно контрольного варіанта
на 3,6–4,5 шт./м2, або 9,0–11,2 % відмічено у 6, 7 і 8 варіантах, де
використовували реаком С-2 + Р-2 та реастим - гумус для обробки насіння
і посівів.
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Кореляційний аналіз виявив пряму залежність між урожайністю і масою насіння з одиниці площі (0,92), масою насіння з однієї рослини (0,87),
кількістю насінин з рослини (0,86), масою 1000 насінин (0,81), кількістю
вузлів і бобів з рослини (0,78).
Встановлено, що залежно від застосування мікродобрив урожайність
була в межах від 1,43 до 1,58 т/га, а прибавка до контролю – від 0,02 до
0,15 т/га (табл. 2).
Найбільшу врожайність – 1,58 т/га та прибавку – 0,15 т/га (10,5 %)
отримали при використанні обробки насіння реаком С-2 та ризобофіту і
посівів реаком Р-2.
При використанні мікродобрив для передпосівної обробки насіння
прибавка врожаю склала 0,08-0,11 т/га (5,6–7,7 %), а від сумісного їх
використання на насінні і в посівах – 0,12-0,15 т/га (8,4–10,5 %).
Недостатній рівень отриманої прибавки врожаю від застосування
мікродобрив пояснюється несприятливими погодними умовами, що
склалися в роки досліджень. Відомо, що нестача вологи зменшує
ефективність застосування будь-яких добрив, у тому числі і мікродобрив.
У роки досліджень посіви сої були пригнічені відсутністю опадів в окремі
періоди росту і розвитку рослин. Особливо часто це припадало на
початкові фази розвитку і на період утворення і наливу насіння. Тоді як під
час достигання сої у 2006 і 2007 рр. кількість опадів навпаки, була
надмірною, що затримало дозрівання сої. Все це негативно вплинуло на
урожайність сої та ефективність використання мікродобрив.
2. Урожайність сої сорту Ювілейна залежно від використання
мікродобрив (2006-2008 рр.)
Варіант
1. Контроль (без обробки).
2. Обробка насіння ризобофітом
(одна гектаропорція). – Ф
3. Ф + обробка насіння
реаком-С-1.
4. Ф + обробка насіння і посівів
реаком-С-1 + Р-1.
5. Ф + обробка насіння
реаком-С-2.
6. Ф + обробка насіння і посівів
реаком-С-2 + Р-2.
7. Ф + обробка насіння
реастим - гумус.
8. Ф + обробка насіння і посівів
реастим - гумус.
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Урожайність, т/га
(НІР05 = 0,06 т/га)
1,43

± до контролю
т/га
%
-

1,45

+0,02

+1,4

1,51

+0,08

+5,6

1,55

+0,12

+8,4

1,54

+0,11

+7,7

1,58

+0,15

+10,5

1,54

+0,11

+7,7

1,55

+0,12

+8,4
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Висновок. Використання мікродобрив реаком сприяє збільшенню маси рослин і насіння, підвищує кількість вузлів, бобів і насінин. При
комплексному використанні бактеріального препарату ризобофіт і
мікродобрив насіннєва продуктивність з одиниці площі збільшується на
14–37 %. Отриманню найбільшої врожайності – 1,58 т/га, та прибавки 0,15
т/га (10,5 %) сприяє використання мікродобрив на насінні і в посівах
(реаком-С-2 + Р-2), на фоні застосування однієї гектаропорції
бактеріального препарату ризобофіт.
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ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ В СОЕВЫХ АГРОЦЕНОЗАХ
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
Наведено дані з моніторингу грибкових хвороб сої за період з 1980 по
2009 рр. за мінливих кліматичних умов. Виявлені нові для Одеської області
мікопатогени. Описані стійкі до грибкових хвороб в польових умовах сорти.
Ключові слова: соя, грибкові хвороби, стійкість,
пероноспороз, склеротиніоз, попільна гниль, фомопсіс.

фузаріоз,

В течение последних лет урожайность сои в Украине колеблется от
10 до 20 ц/га, что свидетельствует о низком уровне использования
потенциальных возможностей культуры, хотя биологический потенциал
современных сортов сои составляет 20-40 ц/га. Недобор урожая зависит от
многих факторов: климатических условий выращивания, культуры
земледелия, поражения многочисленными болезнями и повреждения
насекомыми. Паразитирующие на сое патогенные организмы являются
причиной экономических потерь во всех странах мира, снижая урожай и
качество продукции.
Целью наших исследований было изучение фитосанитарного
состояния в соевых агроценозах Одесской области в разные годы,
идентификация
возбудителей
грибных
болезней,
определение
распространенности и интенсивности развития заболеваний, выявление
доноров устойчивости к грибным патогенам с целью включения
резистентного материала в селекционный процесс.
Материал и методика исследований: Исследования проводили в
Селекционно-генетическом институте в течение 1980-2009 гг. с сортами
различного
географического
происхождения.
Идентификацию
возбудителей, микологические учеты осуществляли по общепринятым
методикам [1, 2, 3]. Симптомы развития пероноспороза, белой гнили,
фузариоза были описаны ранее [6,7,8,9], а характеристика пепельной гнили
и фомопсиса, новых для Одесского региона болезней сои, приводятся в
данной статье.
Результаты исследований: Распространение и интенсивность
проявления грибных заболеваний зависит от условий года, наличия
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патогенных организмов и устойчивости растений-хозяев. При этом климаклиматические факторы (температура, влажность воздуха, наличие
капельной влаги, осветлённость, pH почвы и др.), а точнее их
определенное сочетание и продолжительность действия, являются
решающими для развития многочисленных грибных болезней.
Неблагоприятные для развития микопатогенов погодные условия, даже
при достаточном количестве инфекционного начала приводят к депрессии
возбудителей болезни и невозможности осуществлять заражение растений
[4, 5].
В последние годы целый ряд государств обеспокоен изменениями
климата в сторону повышения температур приземного воздуха. На
основании данных метеостанции Селекционно-генетического института
нами были проанализированы среднемесячные и среднегодовые
температуры воздуха за 30-летний период (1980– 2009 гг.). Для
определения динамики роста температур анализируемый период был
разбит на три десятилетних временных отрезка (табл. 1).

Среднемесячная температура воздуха, оС
месяц

период

Период
наблюдения

годы

І

1980-1,4
1989
19900,5
1999
19991,7
2009

І
ІІ
ІІІ

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Среднегодовая
температура
воздуха, оС

1. Изменение среднемесячной и среднегодовой температуры
приземного воздуха в Одесской области (1980 – 2009 гг.)

-2,0

2,1 8,9 15,2 19,3 21,5 21,3 16,9 11,0 4,0 1,9

9,9

0,5

3,6 9,4 15,1 20,1 22,7 22,0 16,7 11,6 5,2 1,4

10,7

3,1

4,5 9,9 16,2 20,3 23,4 23,1 17,4 12,2 6,9 1,6

11,7

За І период (1980–1989 гг.) среднегодовая температура составила
9,9 С, среднемесячные температуры января и февраля имели
отрицательное значение (-1,4 и -2,0о С соответственно). Во ІІ временном
отрезке (1990–1999 гг.) зимние месяцы характеризовались низкими
положительными температурами. Среднегодовая температура воздуха
увеличилась на 0,8 оС по сравнению с І периодом. Третий отрезок времени
(2000- 2009 гг.) отличался в целом стойким увеличением как
среднемесячных, так и среднегодовых температур приземного воздуха.
Увеличение среднегодовых температур в ІІІ периоде по сравнению со ІІ
составило 1о С. В целом за 30-летний период рост среднегодовой
температуры воздуха составил 1,8о С.
о
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Отдельные климатические изменения наблюдались и в динамике годовых сумм осадков. Среднемноголетняя сумма осадков по данным метеостанции Селекционно-генетического института составила 464 мм.
За 30-летний период (1980-2099 гг.) этот показатель составил 468 мм,
что немного превышает среднемноголетнее значение (табл. 2).
2. Среднегодовые и сезонные суммы осадков
в условиях Одессы, мм
Период наблюдений
период
годы
1980І
1989
1990ІІ
1999
2000ІІІ
2009
1980средняя
2009
среднемноголетняя

годовых

Средняя сумма осадков, мм
осенних
зимних
весенних

летних

439,9

111,6

101,9

91,4

135,0

454,9

121,5

79,6

100,3

153,5

510,1

144,6

115,0

106,5

144,0

468

125,9

98,8

99,4

144,2

464

104

131,0

104

125,0

За І период (1980-1989 гг.) выпало в среднем 439,9 мм, за ІІ период
(1989-1999 гг.) - 454,9 мм осадков и в ІІІ периоде (2000-2009 гг.)
среднегодовая сумма осадков возросла до 510,1 мм.
Анализ распределения осадков по сезонам за весь период
исследований(1980-2009 гг.) показал, что среднее количество зимних
осадков снизилась на 24,6 % по сравнению со среднемноголетним
показателем, а осенних и летних возросло на 21,0 и 15,4 % соответственно.
Учитывая все указанные выше данные по динамике среднемесячных
и среднегодовых температур приземного воздуха, а также среднегодовых и
среднесезонных сумм осадков за 1980-2009 гг. можно сделать вывод, что в
целом климат в Одесской области значительно потеплел и стал немного
влажнее.
Однако за последние 30 лет лишь два года были достаточно
влажными: 1997 и 2004 гг., когда годовая сумма осадков составила 746,8 и
764 мм соответственно. 15 лет из 30-ти исследованных были
острозасушливыми с количеством осадков в летние месяцы от 55 до 112,4
мм, т.е. каждый второй вегетационный период был экстремальным по
влагообеспеченности.
Следует
отметить,
что
с
увеличением
среднемесячных и среднегодовых температур увеличились максимумы
летних температур, которые иногда превышают 50оС. Даже в относительно
влажные годы летние осадки чередуются с большими бездождевыми
периодами и суховеями.
Проведенный нами мониторинг по выявлению грибных патогенов
сои за период с 1980 по 2009 гг. показал, что на качественный и
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количественный состав микопатогенов решающее влияние оказывают факфакторы внешней среды.
Так, ложная мучнистая роса или пероноспороз (возб. Peronospora
manshurica (Naum) Syd. в период с 1980 по 1990 гг. была широко
распространена на поливных землях Одесщины. Но и в богарных условиях
во влажные годы при оптимально складывающемся для развития гриба
комплексе погодных условий (умеренная температура воздуха,
повышенная влажность и наличие капельножидкой влаги для прорастания
конидий) заболевание проявлялось не только в локальной, но и в
диффузной форме. Максимальное поражение сои пероноспорозом
наблюдали в 1988 году, когда степень развития болезни у восприимчивых
сортов – Юг-40 и Hodson достигала 57-67 %. Коллекционные образцы сои
имели разную устойчивость к ложной мучнистой росе. Интерес для
селекции представляют следующие резистентные формы: Sturkebarat, Herb
Muller (Венгрия); Vysokosna (Чехия); Gisenka (Польша); Ugra (Швеция);
Амурская 314, ВНИИМК 8012 (Россия), Mauthcers Gelbe (Германия) [6].
Обследования соевых агроценозов за последние 15 лет на поражение
пероноспорозом показали, что в связи с аридизацией климата, а также
сокращением в Одесской области в 10 раз поливных площадей,
распространенность и вредоносность ложной мучнистой росы падает. В
засушливые 2000, 2001, 2007 и 2009 годы пероноспороз в посевах сои не
был зарегистрирован. В относительно влажные 1997, 1998, 2005 и 2006
годы степень поражения растений пероноспорозом была слабой (5-10 %).
При наступлении благоприятных экологических условий и появлении
новых более вирулентных физиологических рас гриба угроза
возникновения эпифитотий этой болезни остается.
Белая гниль сои в Одесской области слабо распространена.
Возбудитель болезни (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary) факультативный паразит с широкой специализацией, поражает около 300
диких и культурных растений. Накопителями инфекции в почве служат
поражаемые белой гнилью культуры, прежде всего к ним относится
подсолнечник.
За период с 1980 по 2009 гг. сильное поражение сои белой гнилью
наблюдали лишь в 1985 году на инфицированном склероциями гриба
участке с двухпольным севооборотом (соя-подсолнечник). Вспышке
заболевания способствовало оптимальное для развития гриба соотношение
погодных факторов (повышенное количество осадков, наличие капельной
влаги, умеренная температура воздуха), а также большая полегаемость
образцов сои. Количество пораженных растений достигало 80-90 %,
недобор урожая составил 90 %. Заболевание проявилось на всех
исследуемых сортах. Устойчивых и иммунных форм не было выявлено [7].
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Угроза вспышек белой гнили существует и сегодня. С расширением
площадей занятых подсолнечником, количество инфекционного начала
гриба (склероциев) в почве возрастает. В благоприятных условиях
окружающей среды возможны эпифитотии этой болезни.
Фузариоз сои распространен во всех зонах выращивания. В Одесской
области он наблюдается ежегодно. Изучение состава популяции фузариев
на сое показало, что заболевание вызывают 11 видов и разновидностей
гриба, доминирующее положение занимают: Fusarium oxysporum (Schlecht)
Snyd. et Hans, F. oxysporum var. Orthoceras (App. et. Wr.) Bilai, F. Solani
(Mart.) App.et Wr., F. solani var. coeruleum (Lib.) Bilai, F.gibbosum
var.bullatum (Sherb.) Bilai. Заболевание развивается или по типу корневых
гнилей и гнили надземных органов, или по типу фузариозного увядания
взрослых растений. В Одесской области наибольшая вредоносность
фузариоза проявляется на ранних стадиях развития растений при холодной
влажной погоде. Гибель проростков в благоприятные для развития болезни
годы достигает 30-40 % [8,9]. В последние годы (2000-2009 гг.) в связи с
динамичным увеличением среднегодовых и среднесезонных температур(в
частности весенних, когда растения сои находятся в стадии проростков)
нами отмечено, что распространенность и вредоносность фузариоза
падает. Процент пораженных фузариозом растений у разных сортов
составляет в засушливые годы 10-20 %.
Фузариозное увядание наблюдали в период цветения и
формирования бобов при недостаточной влагообеспеченности и
повышенной температуре приземного воздуха. Распространенность
фузариозного вилта в последние годы составляет у разных сортов от 3 до
10%.
В селекционно-генетическом институте селекция на устойчивость к
фузариозу ранее проводилась на жестком, контролируемом по видовому
составу возбудителей, инфекционном фоне. В настоящее время отбор
устойчивых генотипов проводится на естественном фоне. Полевой
устойчивостью к фузариозу обладают созданные нами сорта: Берегиня,
Эльдорадо, Донька, Фарватер, Ятрань, Мельпомена.
Глобальные климатические изменения, а также расширение
международного экономического сотрудничества и увеличение объемов
импорта семян сои ведет к появлению и проникновению на территорию
Украины новых, не зарегистрированных ранее в данной зоне патогенов.
Так, в засушливом 2002 году в агроценозах сои Одесской области нами
зафиксировано новое для региона заболевание сои – пепельная или
угольная гниль. Возбудитель болезни – несовершенный гриб
Macrophomina phaseolina (Tassi.)Goid. относится к полифагам, поражает
более 500 видов культурных и диких растений. Патоген широко
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распространен во всех зонах соесеяния, но ощутимый вред приносит в
районах с сухим и жарким климатом.
В последние годы в связи с аридизацией климата пепельная гниль
получает все большее распространение. В США зафиксированы вспышки
эпифитотий этой болезни [10, 11]. В засушливые годы в южных районах
России все возделываемые сорта поражаются пепельной гнилью на
80-100 %, недобор урожая составляет 20-36 % [12].
Инфицирование осуществляется на фазе всходов. Гриб проникает
через корни в межклеточный пектиновый слой, вызывая красноватокоричневую со временем темнеющую окраску надземной части
гипокотиля. В сухих жарких условиях всходы могут полностью погибнуть.
При влажной, прохладной погоде инфицированные всходы выживают, но
несут латентную инфекцию. Ближе к созреванию растений в сухую
жаркую погоду на больных растениях появляется серовато-серебристая
окраска эпидермальных и субэпидермальных тканей корневой шейки и
нижней части стебля. При удалении эпидермиса видны многочисленные
мелкие (50-75 мкм) черные, шаровидные или неправильной формы
микросклероции, имеющие вид разбросанной угольной пыли. У
пораженных пепельной гнилью растений отмирают вначале мелкие
корешки, затем основной стебель и растения легко выдергиваются из
почвы. Листья желтеют, увядают, но остаются на растении. Часто
склероции формируются в сосудах ксилемы, что ведет к нарушению
водоснабжения и питания и преждевременной гибели растений.
В 2007 году на фоне острой и продолжительной воздушнопочвенной засухи признаки болезни у некоторых сортов наблюдали не
только в прикорневой части стебля, но и в верхнем ярусе растений сои.
Устойчивыми к пепельной гнили оказались сорта: Валентиа,
Васильковская, Блискавиця, Елена, Знахидка, Аметист, Романтика,
Юбилейная, Деймос, Эльдорадо, Ятрань, Фемида.
С 2004 г. к перечню вредоносных болезней сои в Одесской области
следует добавить фомопсис сои, относящийся еще недавно к карантинным
объектам. Возбудитель болезни – несовершенный гриб Phomopsis soyae
Lehm., является конидиальной стадией (анаформой) сумчатого гриба
Diaporthe phaseolorum var. soyae (Lehm.) Wehm. Заболевание широко
распространено в Бразилии, Канаде, Индии, Франции, Японии, Молдове.
Патоген вызывает гниение семян, поражение семядолей, черешков
листьев, стеблей, боковых ветвей. Наиболее вредоносна болезнь в период
созревания сои и прогрессирует при теплой (20-25о С) влажной погоде.
Сумчатая стадия гриба, характеризующаяся появлением плодовых
тел-перитециев обнаруживается на зимующих растительных остатках.
Зрелые перитеции (148-282х1,85-346мкм) почти сферические, одиночные,
с длинным носиком. Аски (сумки) - восьмиспоровые (35-51х3 мкм)
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удлиненные, сужающиеся к концам. Аскоспоры эллиптические (9-16 х 3,310 мкм) двухклеточные, содержащие по 2 капли масла в каждой клетке.
Заражение аскоспорами происходит в мае-июне. В период вегетации
плодовые тела не образуются [10].
Конидиальная стадия гриба характеризуется образованием на
пораженных органах растений сои черных, шаровидной формы,
погруженных в строму многочисленных пикнид, варьирующих по размеру
(82-222х82-375мкм). В них созревают пикноспоры 2-х видов:
–
ά-споры
(4,9-9,8х1,7-3,2мкм)
одноклеточные,
прямые,
закругленные на концах, с 2-мя каплями масла на каждом конце. При
наличии свободной влаги они прорастают в трубки, благодаря которым
гриб проникает через поврежденные ткани в растения сои.
– β-конидии (20-30х0,5-1мкм) удлиненные, прозрачные, не
прорастают, образуются перед развитием перитециев.
Инфицироваться конидиями гриба растения сои могут в любое
время их развития, но в большинстве случаев это происходит в конце
вегетации. Пораженные ткани стеблей, боковых веточек, черешков листьев
омертвевают, становятся белесыми и на них появляются многочисленные
пикниды, расположенные линейно или группами. Наибольшую угрозу
урожаю сои заболевание причиняет при поражении бобов. При раннем
заражении они опадают, при более позднем усыхают и трескаются,
покрываясь белым мицелием гриба. Зараженные семена теряют всхожесть
на 25-50 % [16].
Поражение растений сои фомопсисом в Одесской области
отмечалось в 2004, 2005 и 2006 гг. Развитию болезни способствовали
теплая погода и осадки в июле-августе. Заболевание было отмечено на
многих сортах экологического сортоиспытания сои. Высокая
распространенность болезни была зафиксирована на сортах: Диона, Юг-30,
Аннушка, Оксана, Юрьевка, Хаджибей, Седмица, Мельпомена. У сортов
Юбилейная, Равниця, Знахидка, Берегиня, Ксения, Агат, Георгина
признаки фомопсиса выявлены не были.
Выводы: Изучение фитосанитарного состояния посевов сои в
Одесской области за период с 1980 по 2009 гг. показало, что качественный
и количественный состав микопатогенов меняется в зависимости от
сладывающихся факторов внешней среды.
Выявлены новые для региона возбудители болезней сои:
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid и Phomopsis soyae Lehm.
Выделены устойчивые к пероноспорозу, фузариозу, пепельной гнили
и фомопсису сорта сои, которые рекомендовано использовать в
дальнейшей селекционной работе для выведения резистентного
селекционного материала.
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ВПЛИВ ЗБІЛЬШЕННЯ ЧАСТКИ СОЇ В СТРУКТУРІ
ПОСІВНИХ ПЛОЩ ТА СИСТЕМ УДОБРЕННЯ НА ЇЇ
УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ НАСІННЯ
Наведено узагальнені результати досліджень впливу погодних умов
на особливості росту і розвитку сої залежно від систем удобрення та
збільшення її частки в структурі посівних площ в умовах північного Степу
України. Встановлено, що вирощування сої у зернопросапній сівозміні з
насиченням соєю 40 %, порівняно до зернопаропросапної сівозміни,
призводило до зниження насіннєвої продуктивності на органо-мінеральний
системі удобрення на 2,8-4,3 %, а у сівозміні з насиченням соєю 60 % на
всіх досліджуваних системах – на 6,6-10,7 %. Збільшенні частки сої в
структурі посівних площ з 20 до 60 % значно підвищувало вміст білка у її
насінні.
Ключові слова: соя, системи удобрення, сівозміна, продуктивність,
білок, жир.
Останніми роками слідом за Європою в Україні посилилася
тенденція до біологізації рослинництва (починаючи з удосконалення
сівозміни, в яку включають трави і бобові культури). Дослідженнями ряду
вчених встановлено, що після збирання бобових культур у ґрунті
збільшується вміст фосфору та калію порівняно з колосовими [1, 2].
Завдяки тому, що соя відзначається важливою агротехнічнною
особливістю – здатністю засвоювати азот повітря і накопичувати його у
ґрунті до 100 кг/га [3, 4], значно підвищується вміст білка як у її врожаї,
так і культур, для яких вона буде попередником. У зв’язку з цим соя є
цінною рослиною в сівозміні, оскільки підвищує родючість ґрунту, а
звідси, і загальну продуктивність рослинництва [5, 6].
Методика досліджень. Польові дослідження проводилися протягом
2007-2009 рр. в лабораторії землеробства Кіровоградського інституту
АПВ. Дослід закладався методом розщеплених ділянок. Основною
відміною ґрунтового покриву є чорнозем звичайний перехідний до
глибокого з важкосуглинистим механічним складом. За даними
досліджень центру “Облдержродючість” в орному шарі міститься гумусу
4,69 %, азоту, що легко гідролізується, 13,7 %, рухомого фосфору 10,0 та
обмінного калію 15,1 мг на 100 г ґрунту. В основному, чорноземам
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властива нейтральна та близька до нейтральної реакція ґрунтового розчирозчину.
Кліматичні умови на території Кіровоградського інституту АПВ
УААН, є характерними для північного Степу України з помірним
континентальним кліматом. Погодні умови періоду вегетації сої у 2007 р.
були жаркими та спекотними при недостатньому і нерівномірному
зволоженні ґрунту, а 2008-2009 рр. – відносно сприятливими для росту й
розвитку.
Результати досліджень. В умовах північного Степу попередники,
системи удобрення та мікробні препарати відіграють суттєву роль в
реалізації біологічного потенціалу продуктивності сої і навіть в умовах
посухи створюють сприятливі умови для росту, розвитку і формування
урожайності цієї культури.
Застосування мінеральної та органо-мінеральної систем удобрення у
сівозмінах з різним насиченням соєю призводило до збільшення як площі
листкової поверхні, так і маси рослини. При внесенні добрив у дозі
N40P40К40 сумісно з рослинними рештками площа листкової поверхні однієї
рослини сої у сівозміні з насиченням соєю 20 % збільшувалась на 43,7 см2
порівняно з внесенням лише N40P40К40 і на 316,1 см2 (52,6 %) відносно
неудобреного фону. В середньому за 2007-2009 рр. сира маса 1 рослини сої
була більшою на ділянках, де застосовували добрива сумісно з рослинними
рештками. Вона залежала, як правило, від системи удобрення та у фазі
цвітіння становила 43,6-44,8 г, що на 12,6-14,6 г більше ніж на варіантах з
природною родючістю. При застосуванні мікробних препаратів зростання
асиміляційної поверхні та маси рослин сої у фазі цвітіння становило на
природному фоні – 20,5 та 11,4 %, на мінеральній системі удобрення – 1,8
та 2,2 %, органо-мінеральній – 3,2 та 2,8 %.
За отриманими даними, зростання площі листкової поверхні та
зеленої маси рослин сої після озимої пшениці в сівозміні з насиченням
соєю 40 % спостерігалось вже при застосуванні мікробних препаратів на
фоні з природною родючістю на 22,7 см2 та 2,7 г відповідно. Внесення
мінеральних добрив як з мікробними препаратами, так і без них
призводило до зростання цих показників до рівня 831,0-865,5 см2 та 39,241,0 г, що на 36,6-42,3 % та 37,3-43,4 % більше відповідно. У варіантах з
органо-мінеральною системою удобрення зростання цих показників до
контролю становило 51,7-56,9 % та 55,3-60,4 %.
Соя після озимої пшениці, у сівозміні з насиченням соєю 60 %,
виявилась достатньо чутливою до системи удобрення та обробки насіння
мікробними препаратами. Так, при обробці насіння ризогуміном площа
листкової поверхні збільшувалась на 20,7 %, а маса рослини на 17,7 %
порівняно до контролю. Обробка насіння мікробними препаратами при
мінеральній та органо-мінеральній системах удобрення призводила до
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зростання асиміляційної поверхні на 1,9-3,4 %, а маси рослин на 4,2-5,0 %.
Збільшення цих показників у варіантах із внесенням N40P40K40 та N40P40K40
з рослинними рештками відносно не удобреного фону становило 45,651,0 % та 35,1-54,8 % відповідно.
Погодні умови 2007 року порівняно до 2008 та 2009 рр. були вкрай
несприятливими для вирощування сої. У зв’язку з цим і було отримано
значно нижчу урожайність порівняно до інших років. У середньому за
2007-2009 роки більшу урожайність рослини сої формували при
вирощуванні її після парової озимої пшениці з застосуванням органомінеральної системи удобрення, яка становила 1,45-1,46 т/га, що на 14,214,9 % більше, ніж у контрольному варіанті. Використання мікробних
препаратів у технологічному процесі призводило до зростання
урожайності у варіантах з природною родючістю та за мінеральної системи
удобрення на 0,03 т/га або 2,2-2,3 %.
При вирощуванні сої після озимої пшениці по попереднику соя у
сівозміні з насиченням бобовим компонентом 40 % застосування в
технологічному процесі мікробних препаратів призводило до зростання
валового збору насіння на всіх фонах живлення на 0,03-0,04 т/га (2,22,9 %). Внесення мінеральних добрив як окремо, так і в комплексі з
рослинними рештками у сівозміні з насиченням соєю 40 % підвищувало
урожайність сої на 0,07 (5,4 %) та 0,09 т/га (6,9 %), а у сівозміні з
насиченням соєю 60 % – на 0,13 (11,1 %) та 0,14 т/га (12,0 %) відповідно.
Обробка насіння ризогуміном при вирощуванні сої у сівозміні з
насиченням нею 60 % на природному фоні підвищувала урожайність на
4,3 %, а при застосуванні добрив – на 2,3 %.
За результатами досліджень встановлено, що порівняно до
зернопаропросапної сівозміни вирощування сої у зернопросапній сівозміні
з насиченням соєю 40 % призводить до зниження насіннєвої
продуктивності на органо-мінеральний системі удобрення на 2,8-4,3 %, а у
сівозміні з насиченням соєю 60 % на всіх досліджуваних системах – на 6,610,7 %.
Дослідженнями встановлено, що на збільшення вмісту білка в
насінні сої впливали як ланки сівозміни, так і системи удобрення.
Позитивний вплив на кількість протеїну в насіння сої (38,8 %) в
зернопаропросапній сівозміні спостерігався вже у варіантах, де
застосовували лише обробку насіння ризогуміном, а прибавка до контролю
становила 2,3 %. У варіантах де вносили мінеральні добрива зростання
кількості білка у насінні становило 1,1-1,4 %, а при застосуванні мікробних
препаратів на фоні мінеральної та органо-мінеральної систем удобрення –
2,0 та 1,4 % відповідно.
При визначенні кількості протеїну у насінні сої, яку вирощували у
сівозміні з насиченням соєю 40 % встановили, що застосування лише
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мікробних препаратів у технологічному процесі призводило до збільшення
цього показника на 0,6 %.
Продуктивність сої залежно від ланки сівозміни, системи
удобрення та мікробних препаратів, 2007-2009 рр.
Ланка сівозміни

Система добрив

Пар чорний або
без добрив
сидеральний –
Озима пшениця
мінеральна
(у сівозміні з
N40P40K40
насиченням
органо-мінеральна
соєю 20 %)
N40P40K40 + П.Р.*
Соя – Озима
пшениця
(у сівозміні з
насиченням
соєю 40 %)
Соя – Озима
пшениця
(у сівозміні з
насиченням
соєю 60 %)

НІР 05 т/га для

без добрив
мінеральна
N40P40K40
органо-мінеральна
N40P40K40 + П.Р.
без добрив
мінеральна
N40P40K40
органо-мінеральна
N40P40K40 + П.Р.
фактора А
фактора В
фактора С
фактора АВС

Мікробні Урожайність,
Білок, %
препарати
т/га
1,27
36,5
+
1,30
38,8
1,39
37,9
+
1,42
38,5
1,45
37,6
+
1,46
37,9
1,30
35,9
+
1,33
36,5
1,37
37,9
+
1,41
37,6
1,39
37,6
+
1,42
37,9
1,17
37,9
+
1,22
38,2
1,30
39,1
+
1,33
40,5
1,31
40,0
+
1,34
39,1
0,02-0,06
0,02-0,06
0,02-0,05
0,05-0,14

Жир, %
21,7
21,1
21,6
21,3
22,0
21,9
21,4
21,7
22,7
21,6
22,1
21,9
21,8
21,7
21,6
21,7
21,3
22,3

Примітка: *П.Р. – пожнивні рештки

Внесення мінеральних добрив як на площах з вивозом, так і з
розсіюванням по поверхні ґрунту рослинної маси мало більший вплив на
вміст білка, а зростання цього показника становило 1,7-2,0 %. Показники
кількості білка в насінні сої в такій сівозміні на не удобрених варіантах
були меншими на 0,6-2,3 % порівняно до насіння, вирощеного після
парової озимини, а на удобрених – на одному рівні.
Проте, при вирощуванні сої після озимої пшениці у сівозміні з
насиченням її бобовим компонентом на 60 % встановлено помітне
зростання вмісту білка в насінні на 1,2-2,4 % порівняно до якісних
показників насіння, яке вирощувалося в зернопаропросапній сівозміні. За
вирощування сої в цій сівозміні застосування мікробного препарату
призводило до збільшення кількості білка в насінні на 0,3 %, а мінеральної
та органо-мінеральної систем удобрення 1,2-2,6 %.
Кількість жиру в насінні сої майже не залежала від досліджуваних
факторів.
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Висновки. Кращі умови для фотосинтетичної діяльності і накопичення маси рослинами створювались при вирощуванні сої в зернопаропросапній та зернопросапній сівозміні з насиченням соєю 40 % на мінеральній
та органо-мінеральній системах удобрення із застосуванням мікробних
препаратів.
Вирощування сої у зернопросапній сівозміні з насиченням соєю
40 %, порівняно до зернопаропросапної сівозміни, призводило до
зниження насіннєвої продуктивності на органо-мінеральній системі
удобрення на 2,8-4,3 %, а у сівозміні з насиченням соєю 60 % на всіх
досліджуваних системах – на 6,6-10,7 %.
При збільшенні частки сої в структурі посівних площ з 20 до 60 %
значно підвищувався вміст білка у її насінні.
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продуктивності нових інтенсивних сортів вики ярої від систем удобрення,
інокуляції насіння азот фіксуючими мікроорганізмами і позакореневого
підживлення макро- і мікродобривами.
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Вміст білка в насінні багатьох зернобобових культур становить 25-30 %,
а в соломі – до 10-19 %. Амінокислотний склад його відрізняється
збалансованим і високим вмістом таких незамінних амінокислот, як лізин,
метіонін, триптофан. Також в насінні зернобобових культур міститься до
50 % вуглеводів. Про важливе харчове і кормове значення зернобобових
культур свідчить значний вміст в них вітамінів А, В, В2, і С [1].
Для формування 1 т насіння і відповідної кількості соломи вика яра
використовує 60-65 кг азоту, 14-20 кг фосфору, 16-23 кг калію, 25-30 кг
кальцію, 7-9 кг магнію. Крім того, рослини споживають мікроелементи,
насамперед молібден, цинк та марганець [2,3].
Цінна біологічна особливість зернобобових культур – їх здатність до
засвоєння азоту з повітря, яка здійснюється по-різному в залежності від
культури і умов вирощування. У рослин гороху, квасолі і вики здатність до
засвоєння азоту з повітря становить 60-65 % [4]. Позитивна дія бобових
культур, як азото нагромаджувачів, здійснюється тільки при симбіозі із
специфічними
бульбочковими
бактеріями.
Тому
використання
біопрепаратів бульбочкових бактерій типу ризоторфіну є запорукою
одержання високих врожаїв бобових культур з підвищеним вмістом білка
[5-7]. У відношенні до удобрення зернобобових культур існують
суперечливі думки, особливо до застосування азотних добрив. Проте,
результати переважної більшості досліджень свідчать про позитивну дію
азотних добрив на бідних ґрунтах з низькою природною родючістю, коли
відсутні умови для ефективної діяльності бульбочкових бактерій. Для
отримання високих врожаїв насіння зернобобових культур з якісними
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показниками в більшості випадків достатньо вносити стартові дози (20-30
кг/га) азотних добрив [8].
На урожайність і якість насіння зернобобових культур позитивно
впливають фосфорно-калійні добрива. При внесенні фосфорно-калійних
добрив в дозі P60K60 на дерново-підзолистому і сірому лісовому ґрунті,
вміст білка в зерні вики підвищується на 1-1,5 % [9].
Мікродобрива, поліпшуючи умови живлення для рослин, сприяють
підвищенню якості продукції. Ефективність їх помітно зростає при
високому забезпеченні рослин азотом, фосфором і калієм [10].
У дослідженнях вітчизняних та іноземних вчених встановлено, що
при поєднанні у складі мікродобрив мікроелементів покращується
живлення рослин, яке забезпечує значно більші прибавки врожайності
сільськогосподарських культур [11-12].
Суттєво підвищується врожайність і вміст білка в насінні вики ярої
від застосування мікродобрив, які містять молібден, магній, цинк і
марганець [2,13]. Молібден має найбільш велике значення для вики, тому
що посилює діяльність бульбочкових бактерій і сприяє кращому
засвоєнню азоту з повітря.
Мета досліджень – на основі оптимізації системи удобрення
підвищити продуктивність нових інтенсивних сортів вики ярої і розробити
сучасні конкурентоспроможні технології їх вирощування.
Завданням досліджень було удосконалення системи удобрення
нових високопродуктивних сортів вики ярої за рахунок застосування
бактеріальних добрив, оптимальних доз мінеральних добрив і
позакореневого внесення нових легкозасвоюваних видів добрив на основі
хелатних форм макро– та мікроелементів.
Методика та умови проведення досліджень. Досліди проводили
на Вінницькій ДСГДС протягом 2006-2008 рр. в лабораторії землеробства і
рослинництва за загальноприйнятими методиками. Ґрунт дослідного поля
– сірий опідзолений суредньосуглинковий за механічним складом з такими
показниками орного шару: вміст гумусу – 2,0-2,2 %; РН (сольове) – 5,2-5,4;
гідролізованого азоту (за Корнфілдом) -8,0-8,4 мг; рухомого фосфору (за
Чириковим) – 15,0-15,8 мг і обміного калію - 12,0-12,4 мг на 100 г ґрунту.
У дослідах вивчали дію і взаємодію двох факторів: А- сорти; В –
система удобрення. Співвідношення цих факторів 2 : 4. Система удобрення
наведена в таблиці 1.
Фосфорні і калійні добрива під вику яру вносили під основний
обробіток ґрунту, а азотні–навесні під передпосівну культивацію.
Інокуляцію насіння азотфіксуючими штамами мікроорганізмів проводили в
день посіву.
Позакореневе внесення макро – та мікродобрив на посівах вики ярої
проводили в бакових сумішках з пестицидами в фазі гілкування – Еколіст
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РК (10 л/га) + сечовина (5 кг/га); у фазі бутонізації –Еколіст - Макро 35 +
Магній + Еколіст Моно Цинк (4 л/га + 2 л/га); у фазі утворення бобів –
Еколіст - Макро 6-12-7 (5 л/га). Хімічний склад макро - і мікродобрив
Еколіст: Еколіст РК –1-Р2О5 – 8,9 %, К2О – 18,9 %; Еколіст Макро 35 +
Магній-N – 26 %, МĝО – 3,5 %, В – 0,02 %, Сu – 0,2 %, Fе – 0,02 %, Мn – 1
%, Мо – 0,005 %, Zn – 0,01 %. Еколіст Макро (6-12-7)- N –6 %, Р2О5 – 12 %,
К2О – 7 %, МĝО – 0,01 %, В – 0,01 %, Сu – 0,01 %, Fе – 0,02 %, Мn – 0,01 %,
Мо – 0,005 %, Zn – 0,05 %. Еколіст Моно цинк - N –6 %, S – 3,8 %, Zn – 0,05 %.
Висівали сорти вики ярої Прибузька 19 і Аріадна селекції Вінницької
ДСГДС. Спосіб сівби – суцільний. Сіяли в першій і на початку другої
декади квітня місяця. Норма висіву – 1,5 млн. схожих насінин на 1 га.
Попередник – озима пшениця. Площа облікової ділянки 30 м2, повторність
досліду чотириразова. Розміщення ділянок систематичне у чотири яруси.
Погодні умови в 2006-2008 роках були сприятливими для росту й розвитку
рослин вики ярої.
Результати досліджень. У дослідженнях за 2006-2008 роки
встановлено, що внесення під вику яру фосфорно-калійних добрив у дозі
Р60К60 на фоні інокуляції, забезпечує врожайність насіння сорту Прибузька
19 на рівні 2,84 т/га, а сорту Аріадна на рівні 2,54 т/га, що відповідно на
0,60 та 0,68 т/га більше ніж у варіанті без добрив (табл. 1). Система
удобрення, яка передбачає внесення під вику яру N30Р60К60 на фоні
інокуляції забезпечує, зростання врожайності насіння сорту Прибузька 19
до 3,14 т/га, сорту Аріадна до 2,81 т/га, що відповідно на 0,90 і 0,95 т/га
більше ніж у варіантах без добрив.
1. Урожайність насіння вики ярої в залежності від застосування
системи агрохімікатів, 2006-2008 рр., т/га
Фактор А (сорт)
Прибузька 19
Аріадна
2006 р.

2007 р.

2008 р.

Середнє

2006 р.

2007 р.

2008 р.

Середнє

Фактор В
(система удобрення)

Інокуляція (Фон)
2,45
Фон +Р60К60
3,10
Фон + N30Р60К60
3,33
Фон + N30Р60К60 + система
3,72
Еколіст (3 рази)

1,84
2,37
2,69

2,42
3,04
3, 41

2,24
2,84
3,14

2,11
2,85
3,02

1,47
2,05
2,34

2,00
2,72
3,08

1,86
2,54
2,81

3,05

3,80

3,52

3,43

2,74

3,39

3,19

НІР05 (2008 р.) т/га А-0,05, В-0,07, АВ-0,10
НІР05 (2006 р.) т/га А-0,30, В-0,47, АВ-0,66
НІР05 (2007 р.) т/га А-0,07, В-0,10, АВ-0,13
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У дослідженнях за 2006-2008 роки найвищу врожайність насіння вики ярої сортів Прибузька 19 – 3,52 т/га та Аріадна – 3,19 т/га отримано у
варіантах інтенсивної технології, яка передбачає інокуляцію насіння
ризоторфіном, внесення мінеральних добрив у дозі N30Р60К60 та триразове
позакореневе внесення макро - і мікродобрив Еколіст.
2. Вміст сирого протеїну в насінні вики ярої в залежності від
застосування системи агрохімікатів, 2007-2008 рр.,
% на суху речовину

Середнє

2007 р.

2008 р.

Середнє

Інокуляція (Фон)
Фон +Р60К60
Фон + N30Р60К60
Фон + N30Р60К60 + система
Еколіст (3 рази)

2008 р.

Фактор В
(система удобрення)

2007 р.

Фактор А (сорт)
Прибузька 19
Аріадна

27,8
29,3
30,6

25,0
26,6
27,4

26,4
28,0
29,0

28,4
30,6
31,5

25,4
27,2
28,0

26,9
28,9
29,8

31,2

28,1

29,6

32,5

29,3

30,9

У дослідженнях встановлена позитивна дія мінеральних добрив на
збільшення вмісту сирого протеїну в насінні досліджуваних сортів вики
ярої (табл. 2). При інокуляції насіння і рівні удобрення Р60К60 вміст сирого
протеїну підвищувався на 1,6-2,0 % порівняно з варіантом без мінеральних
добрив, а при N30P60K60 та N30P60K60 в поєднанні з триразовим
позакореневим внесенням макро-і мікродобрив Еколіст відповідно на 2,6-2,9 і
3,2-4,0 %.
Проведені нами техніко-економічні розрахунки показують, що
вирощування вики ярої за інтенсивними технологіями вимагає найбільше
виробничих витрат, які становлять 2750-3510 грн./га (табл. 3). Більш
економною є ресурсоощадна технологія, яка не передбачає застосування
мінеральних добрив, загальні виробничі витрати становлять 1702 грн./га.
Інтенсивні технології вирощування вики ярої, які були розроблені
за наслідками досліджень 2006-2008 років, забезпечили отримання
максимального прибутку, який становить для сорту Аріадна - 2330-2870
грн./га, сорту Прибузька 19 - 2930-3530 грн./га.
Ресурсоощадна технологія вирощування вики ярої забезпечила
отримання прибутку для сорту Аріадна на рівні 2018 грн./га і сорту
Прибузька 19 – 2778 грн./га.
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Р60К60 Інтегрований

Інтенсивний-1

Ризоторфін 200 г/га

Ризоторфін 200 г/га

Ризоторфін 200 г/га +
Інтенсивний-3 N30Р60К60 Інтегрований Позакоренева система
Еколіст (3 рази)

Інтенсивний-2 N30Р60К60 Інтегрований Ризоторфін 200 г/га

Без
Інтегрований
добрив

Інокуляція,
Фон
Фон захисту позакоренева система
добрив
Еколіст (3 рази)

Ресурсоощадний

Варіанти
технологій

2,81
3,52
3,19

Прибузька
19
Аріадна

3,14

Прибузька
19
Аріадна

2,54

2,84

Прибузька
19
Аріадна

1,86

2,24

3510

2960

2750

1702

2000

2000

2000

2000

6380

7040

5620

6280

5080

5680

3720

4480

2870

3530

2660

3320

2330

2930

2018

2778

82

100

90

112

85

106

118

163

РентаУрожай Виробни Вартість Вартість
Прибуток,
ність,
чі
продукці урожаю,
бельність,
грн./га
т/га витрати ї, грн./т
грн.
%

Аріадна

Прибузька
19

Сорт

3. Економічна ефективність технологій вирощування вики ярої на насіння

Висновки. За результатами досліджень 2006-2008 років розроблена
інтенсивна технологія вирощування вики ярої, яка передбачає інокуляцію
насіння ризоторфіном, внесення N30Р60К60 та триразове позакореневе
внесення мікродобрив Еколіст і забезпечує отримання врожайності насіння
сорту Прибузька 19 на рівні 3,52 т/га і сорту Аріадна на рівні 3,19 т/га.
Даний варіант інтенсивної технології передбачає виробничі витрати на
рівні 3510 грн./га і забезпечує прибуток на рівні 2870-3530 грн./га при
рентабельності 82-100 %.
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ПІДБІР СОРТІВ ЛЮПИНУ ВУЗЬКОЛИСТОГО ТА
ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО ДЛЯ СУМІСНОГО ВИРОЩУВАННЯ
Наведені результати пророщування насіння різних сортів люпину
вузьколистого з тритикале ярим у лабораторних умовах з метою підбору
пар сортів для вирощування в гетерогенних агрофітоценозах.
Ключові слова: люпин вузьколистий, тритикале яре, насіння,
енергія проростання, зародкове стебло, первинні корінці.
Останнім часом існує значний попит на посівний матеріал люпину
вузьколистого. Особливістю його є відносно короткий вегетаційний
період, урожайність зерна до 5 т/га із вмістом білка 35-36 %, толерантність
по відношенню до антракнозу. Крім того, люпин зберігає в ґрунті
позитивний баланс гумусу, дренажує орний і підорний горизонти, повертає
в кореневий шар калій і інші макро - та мікроелементи, перетворює
важкорозчинні сполуки фосфору в доступні форми, фіксує з повітря до
160-180 кг/га азоту. У середньому гектар люпину залишає після себе 50100 кг азоту, 30 кг фосфору і 50 кг калію [1]. Тому в посівах культури
створюються сприятливі умови для росту і розвитку бур’янів, що
обумовлено наявністю в ґрунті значної кількості симбіотичного азоту, а
також доступних форм фосфору і калію, що стимулює проростання
насіння бур’янів, яке знаходиться у верхній частині орного шару.
Економічний поріг шкідливості бур’янів у посівах люпину
вузьколистого, за даними А. С. Кононова [2] для однорічних видів
становить 12, для багаторічних – 1-2 шт./м2. Подальше зростання їх
чисельності призводить до зниження врожайності зерна культури на 8-11
кг/га на кожну рослину бур’янів.
У переліку препаратів, дозволених для використання в Україні на
люпині, наведені два гербіциди: трефлан і трифлурекс. Фітотоксична дія
ґрунтових гербіцидів зберігається протягом 42-56 днів [3], і досить часто
вони лише послаблюють першу хвилю ранніх і пізніх ярових бур’янів, не
знищуючи їх повністю [4].
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Ущільнення посіву люпину злаковим компонентом призводить до
фітоценотичного пригнічення бур’янів, що дає змогу отримати продукцію
без проведення хімічного захисту посіву [5].
Селекція культур ведеться в основному для вирощування їх в
одновидових посівах. Проте доведено [6, 7], що у змішаних посівах рослини
не тільки обмінюються кореневими виділеннями, продуктами метаболізму, а
й включаються в обмін рослини-отримувача. Виділення коренів чи надземної
частини можуть стимулювати, не впливати, або навіть пригнічувати
проходження фізіологічних процесів у сусідніх рослин [8, 9].
Вплив рослин у процесі їх розвитку необхідно враховувати і
підбирати компоненти для таких посівів, причому на рівні сорту.
Метою наших досліджень був добір сортів люпину вузьколистого та
тритикале ярого в лабораторних умовах, придатних для сумісного
вирощування.
Методика досліджень. Об’єктом досліджень слугувало насіння
люпину вузьколистого сортів Бєлозьорний 110, Брянский 1121 (російської
селекції), Владлен і Снєжеть (білоруської селекції) та сорти тритикале
ярого Крупільський, Аіст, Соловей, Хлібодар і Жайворонок.
Кювети для пророщування насіння заповнювали на 2/3 підготовленим
піском (промитим, прожареним, просіяним через решета з отворами діаметром
1,0 мм, зволоженим дистильованою водою до 80 % від повної вологоємності),
розрівнювали його, розкладали насіння, ущільнювали, прикривали скляною
пластиною. Для контролю висівали окремо насіння кожного сорту [10, 11].
Кювети поміщали в термостат і пророщували за температури 20+20С. Облік
пророслого насіння, визначення довжини зародкових стебел і корінців
проводили через чотири доби після закладки досліду.
Результати досліджень показали, що енергія проростання різних
сортів насіння тритикале ярого на контрольних варіантах була різною і у
сортів Крупільський та Хлібодар становила 94 %, Аіст і Жайворонок – 98
%, Соловей – 100 % (табл. 1). Сумісне пророщування з люпином
вузьколистим вказаних сортів по-різному впливало на цей показник.
1. Енергія проростання насіння різних сортів тритикале ярого
при пророщуванні з люпином вузьколистим, %
Люпин вузьколистий
Тритикале яре
Крупільський
Аіст
Соловей
Хлібодар
Жайворонок
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без насіння
люпину
(контроль)
94
98
100
94
98

Бєлозьорний
110

Брянський
1121

Владлен

Снєжеть

94
96
100
96
98

94
98
94
100
94

92
98
96
96
90

100
96
100
96
96
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Так, пророщування насіння сорту Крупільський разом з люпином вузьколистим сорту Владлен спричинило зниження показника енергії
проростання на 2 %, із сортом Снєжеть – сприяло її зростанню на 6 %. У
сорту Аіст зниження рівня показника відбувалося за пророщування з
сортами Бєлозьорний 110 і Снєжеть, у сортів Соловей і Жайворонок –
Брянський 1121 і Владлен. У сорту Хлібодар спостерігали зростання
енергії проростання насіння, порівняно з контролем, за всіх варіантів
пророщування з люпином вузьколистим. Енергія проростання насіння
люпину вузьколистого залежно від сорту і на контрольних варіантах
становила від 92 до 100 % (табл. 2). Пророщування насіння сорту
Бєлозьорний 110 і Снєжеть разом з тритикале ярим взятих для дослідження
сортів стимулювало зростання енергії проростання від 2 до 8 %. У сорту
Брянський 1121 енергія проростання не знижувалася лише за сумісного
пророщування із сортами Аіст і Хлібодар, у сорту Владлен – лише із
сортом Жайворонок.
У тритикале ярого на контрольних варіантах показники
інтенсивності росту зародкового стебла і корінців різнилися між собою, що
говорить про сортові особливості росту та розвитку, починаючи з перших
днів вегетації культури (табл. 3). Взаємовплив компонентів у гетерогенних
посівах спостерігається також уже на стадії проростання насіння. За
сумісного пророщування це чітко відображається на довжині зародкових
стебел і корінців. Так, у сорту Крупільський присутність насіння люпину
вузьколистого сорту Брянський 1121, Владлен і Снєжеть стимулювала ріст
зародкового стебла і корінців – їх довжина формувалася більшою
відповідно на 0,10; 0,14 і 0,03 см, і на 0,07; 0,20 і 0,03 см, порівняно з
контролем (1,30 і 3,18 см/рослину). Пророщування з насінням сорту
Бєлозьорний 110 сприяло зростанню довжини зародкового стебла на 0,06
см, проте пригнічувало ріст корінців на 0,46 см. У сортів Аіст і Хлібодар за
сумісного
пророщування
з
досліджуваними
сортами
люпину
вузьколистого відмічали значне пригнічення інтенсивності росту як
зародкового стебла, так і корінців.

Люпин
вузькол
истий

2. Енергія проростання насіння різних сортів люпину
вузьколистого при пророщуванні з тритикале ярим, %

Бєлозьорний
110
Брянський
1121
Владлен
Снєжеть

Тритикале ярий
без насіння
люпину
(контроль)

Крупільський

98

100

100

100

100

100

100

98

100

98

100

92

100
92

98
100

94
96

96
100

94
94

100
98

Аіст Соловей Хлібодар
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Жайворонок
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3. Показники інтенсивності росту проростків тритикале ярого
при пророщуванні з люпином вузьколистим, см/росл.
Люпин вузьколистий
Тритикале яре

Крупільський
Аіст
Соловей
Хлібодар
Жайворонок

без
насіння
люпину
(контроль)
1*
2*
1,30 3,18
1,37 4,14
1,27 3,03
1,18 3,70
1,22 3,02

Бєлозьорний
110

Брянський
1121

1*
1,36
1,30
1,56
1,14
1,25

1*
1,40
1,22
1,83
1,33
1,44

2*
2,72
3,51
3,62
2,67
2,97

2*
3,25
3,38
3,85
3,24
4,01

Владлен
1*
1,44
1,31
1,52
1,15
1,54

2*
3,38
3,63
3,46
2,86
3,50

Снєжеть
1*
1,33
1,41
1,54
1,07
1,11

2*
3,21
3,81
3,39
2,44
2,52

Примітки:1* - довжина зародкового стебла, 2* - довжина корінця

У сорту Жайворонок присутність насіння люпину вузьколистого
сортів Брянський 1121 і Владлен стимулювали збільшення довжини
зародкового стебла на 18,0 і 26,2 %, довжини корінця – на 32,8 і 15,9 % за
рівня на контролі 1,22 і 3,02 см/росл. Сорти Бєлозьорний 110 і Снєжеть
пригнічували ростові процеси. Найсильніший вплив виділень люпину
вузьколистого на проростання насіння тритикале ярого спостерігали у
сорту Соловей – довжина зародкового стебла і корінців зростала за всіх
варіантів відповідно від 19,7 до 44,1 % та від 11,9 до 27,1 %, порівняно з
контролем, де показники становили 1,27 і 3,03 см/росл.
Кількість первинних корінців, яка формувалася при проростанні
насіння, також у великій мірі залежала від варіанта пророщування (табл. 4).
4. Кількість первинних корінців на проростках тритикале ярого
при сумісному пророщуванні з люпином вузьколистим, шт./росл.
Люпин вузьколистий
Тритикале яре
Крупільський
Аіст
Соловей
Хлібодар
Жайворонок

без
насіння
люпину
(контроль)
3,9
4,3
4,8
3,9
4,1

Бєлозьорний
110

Брянський
1121

Владлен

Снєжеть

3,7
3,8
4,9
4,2
4,4

4,0
3,9
5,2
4,2
4,4

4,6
4,2
5,2
4,0
4,5

3,8
4,3
5,0
3,8
4,3

Навіть на контрольних варіантах у досліджуваних сортів їх кількість
була різною. Цей показник знаходиться у прямій залежності від величини
зародку, що визначається крупністю зерна, яке у свою чергу
обумовлюється масою 1000 зерен [12]. Збільшення кількості первинних
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корінців відмічали у сорту Крупільський при пророщуванні з сортами люлюпину вузьколистого Брянський 1121 і Владлен, у сорту Хлібодар – із
сортами Бєлозьорний 110, Брянський 1121 і Владлен, у сортів Соловей і
Жайворонок – з усіма взятими для дослідження сортами.

Люпин
вузьколист
ий

5. Показники інтенсивності росту проростків люпину
вузьколистого при пророщуванні з тритикале ярим, см/росл.
Тритикале ярий
без насіння
люпину
Крупільский
(контроль)
1*
2*
1*
2*

Бєлозьорн
2,11
ий 110
Брянський
1,75
1121
Владлен 1,99
Снєжеть 1,55

Аіст
1*

2*

Соловей
1*

2*

Хлібодар

Жайворнок

1*

2*

1*

2*

1,94

2,17

2,02

2,19 2,10

2,00 1,95 2,12

1,89

1,92

2,04

1,63

1,60

1,86

2,01 1,96

1,64 1,72 1,81

1,81

2,06

1,99

1,78
1,44

2,17
1,73

1,87
1,60

1,77 1,81
1,92 1,97

1,63 1,86 2,10
1,71 1,93 2,09

1,87
1,92

1,74
2,06

1,92
1,88

Примітки:1* - довжина зародкового стебла, 2* - довжина корінця

Інтенсивність росту зародкового стебла і корінців за пророщування
насіння люпину вузьколистого також у великій мірі залежала від сорту,
про що свідчать показники на контрольних варіантах (табл. 5). Сумісне
його пророщування з насінням тритикале ярого показало, що уже через
чотири доби після закладання досліду залежно від кореневих виділень
проростів пари сортів, можна було робити висновок про рівень
взаємовпливу.
У сорту Білозерний 110 зростання довжини зародкових стебел і
корінців було незначним і лише завдяки виділенням проростків сортів
Крупільський та Аіст. У сорту Брянський 1121 довжина зародкових стебел
та корінців зростала за пророщування з сортами тритикале ярого Аіст,
Хлібодар і Жайворонок відповідно на 0,06-0,31 і 0,18-0,33 см/росл. За рівня
на контролі 1,75 і 1,63 см/росл. Сорт Владлен реагував незначно лише на
присутність насіння сорту Крупільський і Хлібодар – довжина зародкового
стебла зростала на 0,18 і 0,11 см/росл., корінця – лише на 0,09 см/росл. в
обох випадках. У сорту Снєжеть зростання довжини зародкового стебла і
корінців спостерігали на всіх варіантах пророщування сумісно з тритикале
ярим відповідно від 0,16 до 0,54 см/росл., та від 0,16 до 0,49 см/росл. за
рівня на контролі 1,55 і 1,44 см.
Із взятих для вивчення сортів виділення проростків взаємно
стимулювало ріст зародкового стебла і корінців лише на варіантах, де
пророщували насіння люпину вузьколистого сорту Брянський 1121 і тритикале ярого сорту Жайворонок, Владлен і Крупільський, Снєжеть і Соловей. Із вказаних пар сортів виділення проростків не знижувало енергію
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проростання насіння обох компонентів лише при сумісному пророщуванні
насіння люпину вузьколистого Снєжеть і тритикале ярого Соловей.
Висновки. Сумісне пророщування насіння люпину вузьколистого і
тритикале ярого в лабораторних умовах дає змогу уже на початковій стадії
оцінити особливості його проростання і взаємовплив компонентів, підібрати сорти культур для вирощування у гетерогенному посіві з метою формування високопродуктивного агрофітоценозу. Від виділення проростків досліджуваних сортів обох культур не знижувалась енергія проростання насіння, а також відбувалась стимуляція інтенсивності росту зародкового
стебла і корінців лише при сумісному пророщуванні в лабораторних умовах насіння люпину вузьколистого сорту Снєжеть і тритикале ярого сорту
Соловей.
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ВУЗЬКОЛИСТОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ
МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
Висвітлено результати досліджень з вивчення особливостей
водоспоживання посівами люпину вузьколистого залежно від
застосування мінеральних добрив в умовах правобережного Лісостепу
України.
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коефіцієнти
добрива, урожайність зерна.

люпин
вузьколистий,
сумарне
водоспоживання,
мінеральні

В сучасних умовах сільськогосподарського виробництва України у
вирішенні проблеми рослинного білка та підвищенні родючості ґрунту
вагома роль належить зернобобовим культурам, зокрема і люпину
вузьколистому [7].
Важливим
чинником
підвищення
врожайності
сільськогосподарських культур, в тому числі і люпину вузьколистого, є
раціональне використання запасів ґрунтової вологи. Підвищити
ефективність її використання можна за рахунок оптимізації умов
мінерального живлення та поліпшення водно-фізичних властивостей
ґрунту, що забезпечує інтенсивніше поглинання води із глибших шарів
ґрунту та зменшення її втрат на фізичне випаровування [5].
Дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців свідчать, що
застосування мінеральних добрив сприяє підвищенню осмотичного тиску
клітинного соку і ступеня гідратації колоїдів, збільшенню вмісту колоїднозв’язаної води у листках. Встановлений прямий кореляційний зв’язок між
підвищенням інтенсивності асиміляції та збільшенням колоїдно-зв’язаної
води у листках. Це позитивно впливає на ріст вегетативних та
генеративних органів, і в кінцевому підсумку на формування
продуктивності агрофітоценозів сільськогосподарських культур [6].
Люпин вузьколистий – вологолюбна рослина. Транспіраційний
коефіцієнт коливається від 600 до 700 [2]. Потреба у воді для люпину в
різні фази росту і розвитку неоднакова. За вегетаційний період
спостерігається два критичні періоди за водоспоживанням. Перший

146

Корми і кормовиробництво. 2010. Вип. 66

наступає у період посів-сходи, а другий припадає на період бутонізаціяцвітіння. Нестача води у дані періоди призводить до зменшення
інтенсивності вегетативного росту, порушує хід продукційного процесу
[3]. Отже, нестача або надлишок води у найбільш важливі для рослин
періоди росту і розвитку, зокрема у період формування генеративних
органів, призводить до зниження рівня врожайності [8].
Однак, в сучасній науковій літературі експериментальних даних
щодо особливостей водоспоживання посівами люпину вузьколистого
залежно від впливу мінеральних добрив ще представлено недостатньо.
Тому, метою наших досліджень було визначення величини показників
сумарного водоспоживання та коефіцієнта водоспоживання посівами
люпину вузьколистого залежно від застосування мінеральних добрив.
Матеріали і методика проведення досліджень. Польові
дослідження з вивчення цих питань упродовж 2005-2007 рр. проводили 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. Обліки та спостереження у польовому досліді
проводили відповідно до загальноприйнятих методик [4].
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. Серед років досліджень кращим для
формування високопродуктивних посівів люпину вузьколистого виявився
2006 р.
Результати досліджень. Відмічено істотний вплив досліджуваних
факторів на показники сумарного водоспоживання та коефіцієнт
водоспоживання у сортів люпину вузьколистого Кристал та Міртан.
Найбільші показники сумарного водоспоживання у люпину
вузьколистого сорту Кристал – 3110 м3/га та 3141 м3/га відмічено на
варіантах, де застосовували мінеральні добрива у нормі N60Р60К90 та
N90Р60К90 в поєднанні з двома позакореневими підживленнями. На
варіантах досліду без застосування мінеральних добрив сумарне
водоспоживання рослин люпину вузьколистого складало 3026 м3/га.
Однак, найбільш ефективно використовували рослини запаси
продуктивної вологи ґрунту на формування одиниці врожаю при
вирощуванні люпину вузьколистого на ділянках, де вносили N60Р60К90 та
N90Р60К90 та проводили два позакореневі підживлення. При цьому
коефіцієнти водоспоживання складали 397,8 і 361,0 м3/т, що відповідно на
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103,9 та 140,7 м3/т менше ніж на варіанті без застосування мінеральних
добрив (табл. 1).
Внесення N60Р60К90 і N90Р60К90 та проведення двох позакореневих
підживлень забезпечило формування максимальних показників сумарного
водоспоживання на ділянках сорту Міртан, які відповідно становили - 3095
та 3116 м3/га. Тоді як, найменший показник сумарного водоспоживання 2996 м3/га відмічено на варіанті без застосування мінеральних добрив.
Найнижчі коефіцієнти водоспоживання у сорту Міртан – 450,5 та
427,6 м3/т відмічено при внесенні N60Р60К90 та N90Р60К90 та застосуванні
двох позакореневих підживлень. Тоді як, на варіанті без застосування
мінеральних добрив коефіцієнт водоспоживання складав – 558,3 м3/т.
1. Сумарне водоспоживання та коефіцієнт водоспоживання
люпину вузьколистого залежно від норм мінеральних добрив та
позакореневих підживлень (у середньому за 2005-2007 рр.)
Фактори
сорт

норми
мінеральних
добрив
Без добрив
Р60К90
(фон)

Кристал
Фон + N60
Фон + N90
Без добрив

Міртан

Р60К90
(фон)
Фон + N60
Фон + N90

позакореневі
підживлення

Сумарне
водоспоживання
за вегетацію, м3 / га

Коефіцієнт
водоспоживання,
м3 / т

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

3026
3037
3043
3048
3058
3064
3090
3099
3110
3112
3125
3141
2996
3005
3014
3031
3039
3051
3070
3084
3095
3090
3105
3116

501,7
490,7
481,3
472,9
458,0
444,2
421,6
407,4
397,8
386,4
369,7
361,0
558,3
543,0
532,4
529,0
513,4
501,4
481,5
463,5
450,5
449,7
437,3
427,6

Таким чином, одержаний експериментальний матеріал з вивчення
особливостей
формування
величини
показників
сумарного
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водоспоживання та коефіцієнта водоспоживання свідчить, що оптимізація
умов мінерального живлення рослин за рахунок внесення N60Р60К90 та
N90Р60К90 у поєднанні із двома позакореневими підживленнями
Кристалоном коричневим сприяє підвищенню ефективності використання
продуктивної вологи ґрунту при формуванні одиниці врожаю сухої
речовини посівами люпину вузьколистого.
Слід відмітити, що аналогічні залежності щодо формування
показників сумарного водоспоживання та коефіцієнта водоспоживання
залежно від впливу мінеральних добрив виявлено у дослідах з бобами
кормовими [1].
Встановлено, що максимальна урожайність зерна у сорту Кристал –
2,97 т/га, і у сорту Міртан – 2,57 т/га формувалась на варіантах, де вносили
мінеральні добрива у нормах N60Р60К90 та проводили два позакореневі
підживлення Кристалоном коричневим. Також порівняно висока
урожайність зерна у досліджуваних сортів люпину вузьколистого була
отримана при внесенні N90Р60К90 у поєднанні із двома позакореневими
підживленнями. При цьому урожайність зерна у сорту Кристал складала –
2,88 т/га, а у сорту Міртан – 2,42 т/га (табл. 2).
2. Урожайність зерна люпину вузьколистого залежно від впливу
доз мінеральних добрив та позакореневих підживлень, т/га
(у середньому за 2005-2007 рр.)
Сорт

Кристал

Міртан

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

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

Примітка: А – сорт; В – норми мінеральних добрив; С – позакореневі
підживлення; D - рік (2005-2007 рр.) НІР05 т/га: А – 0,02; В – 0,03; С –
0,03; D – 0,03; АВ – 0,05; АС – 0,04; АD – 0,04; ВС – 0,06; ВD – 0,06;
СD – 0,05; АВС – 0,08;АВD– 0,08;АСD – 0,07; ВСD – 0,10; АВСD –
0,14

Тоді як, мінімальний рівень урожайності зерна у сорту Кристал –
2,07 т/га, у сорту Міртан – 1,82 т/га відмічено при вирощуванні люпину
вузьколистого на варіантах без застосування мінеральних добрив, що
відповідно менше на 0,90 та 0,75 т/га ніж на кращих варіантах досліду.
Висновки. Таким чином, внесення мінеральних добрив у нормах
N60Р60К90 та N90Р60К90 у поєднанні із двома позакореневими підживленнями
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Кристалоном коричневим (4 кг/га) у фазах бутонізації та початку наливання насіння, забезпечує підвищення ефективності використання
продуктивної вологи ґрунту та формування максимальної урожайності
зерна люпину вузьколистого в умовах правобережного Лісостепу України.
Бібліографічний список
1. Кобак С. Я. Формування продуктивності бобів кормових залежно
від способу сівби, густоти рослин та доз азотних добрив в умовах
правобережного Лісостепу України : дис. … кандидата с.-г. наук : 06.01.09
/ Кобак С. Я. – Вінниця, 2006. – 221 с.
2. Лихочвор В. Северная “соя” / В. Лихочвор // Зерно. – 2007. – № 1. –
С. 42–45.
3. Люпин желтый на семена (интенсивная технология) / под ред. Т.
А. Тихонова. – М.: Агропромиздат, 1988. – 74 с.
4. Методика проведення дослідів з кормовиробництва і годівлі
тварин / За ред. академіка УААН, професора А. О. Бабича (видання друге,
доповнене). – К.: Аграрна наука, 1998. – 80 с.
5. Немцев Н. С. Изменение мощности корнеобитаемого слоя и
продуктивности сельскохозяйственных культур в зависимости от доз
удобрений и глубины их заделки / Н. С. Немцев, В. И. Каргин, А. А.
Моисеев, И. Ф. Каргин, И. Ю. Каргин // Доклады Российской академии
сельскохозяйственных наук. – 2002. – № 1.- январь-февраль. – С. 20–22.
6. Носко Б. С. Роль добрив у підвищенні ефективності землеробства
в посушливих умовах / Б. С. Носко, В. В. Мєдвєдєв, О. П. Непочатов, В. І.
Скороход // Вісник аграрної науки. – 2000. – № 5. – С. 11–15.
7. Петриченко В.Ф. Продуктивність люпину вузьколистого залежно
від моделей технологій вирощування в умовах правобережного Лісостепу
України / В.Ф. Петриченко, Ю. М. Чоловський // Корми і
кормовиробництво. – 2008. – Вип. 60. – С.43-50.
8. Цыбулька Н. Н. Влагообеспеченность и водопотребление
сельскохозяйственных культур / Н. Н. Цыбулька, И. М. Почицкая :
материалы междунар. научн.–практ. конф. [Современные проблемы
использования почв и повышения эффективности удобрений. Часть I.;
«Проблемы воспроизводства почвенного плодородия»], (Горки, 24-26
октября 2001 г.) – С. 169–172.

150

Корми і кормовиробництво. 2010. Вип. 66

УДК 633.31/37: 631.461
© 2010
С. В. Дідович, кандидат сільськогосподарських наук
О. Л. Пархоменко
Південна дослідна станція Інституту сільськогосподарської
мікробіології НААН України
О. Ю. Бутвіна, кандидат біологічних наук
Республіканський вищий учбовий заклад „Кримський інженернопедагогічний університет ”
ЕФЕКТИВНІСТЬ
БІОЛОГІЧНИХ
ЗАХОДІВ
ПРИ
ВИРОЩУВАННІ НУТУ В АГРОЦЕНОЗАХ СТЕПУ УКРАЇНИ
В польових умовах степової зони України показана висока
передпосівної
бактеризації
насіння
комплексом
ефективність
біопрепаратів на основі Mesorhizobium сiceri, фосфатмобілізуючих
бактерій, мікроорганізмів-антагоністів фітопатогенів і доцільність
застосування штамів Bacillus thuringiensis для захисту рослин від
Liriomyza cicerina. Це може стати основою комплексної технології
застосування мікробних препаратів при вирощуванні нуту для отримання
екологічно безпечної продукції.
Ключові слова: нут, Mesorhіzobіum
препарати, захист рослин, ефективність.

сіcerі,

штам,

мікробні

Велику перспективу у структурі посівних площ степової зони
України має адаптована до її природно-кліматичних умов жаро- і
посухостійка зернова бобова культура нут (Cіcer arіetіnum L.), насіння якої
високо ціниться на світовому ринку як джерело харчового й кормового
білка [1].
Відомо, що рослини нуту в симбіозі із бульбочковими бактеріями
Mesorhizobium cicerі засвоюють за вегетацію до 80-150 кг/га
молекулярного азоту і формують високий урожай насіння без застосування
мінеральних азотних добрив [2]. Одним із актуальних питань посилення
продуктивності симбіотичної азотфіксації нуту є оптимізація умов для
формування і ефективного функціонування бобово-ризобіального
симбіозу.
В останні роки в рослинництві поширюється використання
мікробіологічних препаратів при вирощуванні сільськогосподарських
культур [3]. В агротехнології вирощування нуту комплексне застосування
мікробних препаратів на основі мікроорганізмів з різними домінуючими
функціями залишається маловивченим.
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У зв’язку з цим, метою роботи було оцінити ефективність комплексної бактеризації мікроорганізмами різної функціональної дії в процесі онтогенезу рослин при вирощуванні нуту в зоні південного Степу України.
Матеріали і методика досліджень. У дослідах використовували
мікробні препарати Ризобофіт, Біополіцид, Фосфоентерин, розроблені в
Південій дослідній станції ІСГМ УААН та Альбобактерин,
Поліміксобактерин, розроблені в Інституті сільськогосподарської
мікробіології УААН; препаративні форми на основі штамів
ентомопатогенних бактерій Bacillus thuringiensis виготовлені за
оригінальною технологією в лабораторії мікробіометоду захисту рослин
ПДС ІСГМ УААН; сучасні сорти нуту селекції Селекційно-генетичного
Інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення
УААН.
Дослідження проводили на лучно-чорноземному ґрунті в умовах
зрошення після посіву нуту і в період отримання однорідних сходів та
чорноземі південному на суходолі. В орному шарі ґрунтів (0-20 см)
щільність ґрунтової популяції ризобій нуту складала 102-103 бульбочко
утворювальних (БУОД) одиниць/г ґрунту; забезпеченість обмінним калієм
і рухомим фосфором була середня (за Мачигіним); азотом, що легко
гідролізується - низька (за ГОСТом 26213-91).
Нут вирощували за сучасною зональною технологією [4]. За 1-2
години до посіву насіння контрольного варіанта зволожували водою (2 %
від маси), інших варіантів - обробляли мікробними препаратами
відповідно рекомендацій застосування [5]. У комплексі з Ризобофітом на
основі високоефективного штаму M. cicerі 065 застосовували Біополіцид
на основі штаму біопротекторної дії і один з біопрепаратів на основі
фосфатмобілізуючих бактерій, таких як Фосфоентерин, Поліміксобактерин
і Альбобактерин.
Для захисту нуту від нутового мінеру (Liriomyza cicerina Rd)
проводили обробку рослин у фазі початку цвітіння - цвітіння рослин
робочим розчином препаратів на основі ентомопатогенних бактерій
Bacillus thuringiensis із нормою витрат 300 л/га.
Ефективність бобово-ризобіального симбіозу оцінювали у фазі
цвітіння рослин за кількістю, масою і нітрогеназною активністю
бульбочок. Нітрогеназну активність аналізували ацетиленовим методом на
газовому хроматографі „Chrom” 5 [6].
Урожай збирали вручну снопами, які підсушували і обмолочували на
сноповій молотарці. Отриману масу насіння перераховували на 100 %
чистоту та 14 % вологість. Статистичну обробку отриманих результатів
проводили методом дисперсійного аналізу [7].
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Результати досліджень. Погодні умови 2008-2009 років були ускладнені холодними, затяжними та сухими веснами, що затримувало терміни
посіву нуту. У 2008 році умови вегетації нуту були сприятливими за
вологозабезпеченням. У 2009 році розвиток рослин проходив в
екстремальних умовах: підвищена температура, відсутність опадів під час
вегетації нуту (березень – червень), ці показники значно відрізнялись від
середніх багаторічних показників, що прискорило розвиток та зменшило
продуктивність рослин.
У 2008 році на нуті сорту Тріумф в усіх варіантах сформувалося від
7,6 до 16,1 азотфіксувальних бульбочок (табл. 1). У 2009 році посушливі
умови, негативно вплинули на бульбочко утворення, зокрема, спостерігали
формування поодиноких кореневих бульбочок, азотфіксувальна активність
яких була на один-два порядки нижче в порівнянні із активністю
бульбочок у попередньому році.
Урожайність насіння нуту сорту Тріумф у контролі складала в
середньому за два роки 6,3 ц/га, нітрагінізація забезпечила збільшення
урожайності насіння на 2,7 ц/га (42,9 %). Передпосівна бактеризація
насіння штамом M. сiceri 065 сумісно з Фосфоентерином забезпечила
максимальну урожайність насіння 11,0 ц/га, яка була більше на 4,7 ц/га
(74,6 %) відносно контролю і на 2,0 ц/га (22,2 %) відносно моноінокуляції.
Застосування хімічного фунгіциду Вітаваксу 200 ФФ суттєво не
впливало на симбіоз нуту сорту Тріумф з ризобіями, але й не підвищило
продуктивності рослин. При застосуванні Біополіциду виявлено
підвищення урожайності насіння в середньому за два роки на 3,8 ц/га (60,3
%) відносно контролю, на 1,6 ц/га (12,2 %) у порівнянні з моноінокуляцією
і на 3,4 ц/га (20,2 %) у порівнянні з Вітаваксом.
У наступному польовому досліді на всіх досліджених сортах нуту
Антей, Буджак, Пам’ять, Розанна і Тріумф утворилися азотфіксувальні
бульбочки в кількості від 15 до 42 одиниць/рослину. Урожайність нуту
складала у сорту Антей – 6,0 ц/га, у сорту Буджак – 8,0 ц/га, у сорту
Пам’ять -10,0 ц/га, у сорту Розанна – 4,5 ц/га, у сорту Тріумф – 6,5 ц/га
(табл. 2).
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13,7
16,1
14,1

15,9
7,6
11,0
14,8
2,70

І + Фосфоентерин
І + Поліміксобактерин
І + Альбобактерин

І + Вітавакс 200 ФФ
І + Біополіцид
І + Bacillus sp. 12501
І + Bacillus sp.01-1

НІР05

2009
0,2

Нітрогеназна активність,
нмоль етилену за годину
на рослину
Фаза цвітіння рослин
2008
2009
2008
2009
1645
9
31449
198

Маса бульбочок,
мг/рослину

2737
3160
1933

57
229
1228

22854
8497
14650

1,70

0,5
0,2
0,6
0,2
700,0

1865
2178
2545
2125
327,3

33
14
76
29

10404

18752
15431
6153
18264

Препарати і мікроорганізми антифунгальної дії

0,2
1,2
4,7

118

227
197
161
176

123
184
205

1,1
1817
143
183271
201
Препарати на основі фосфат мобілізуючих мікроорганізмів

7,1

2008
7,4

Штам M. сiceri 065 (І)

Контроль без інокуляції

Варіант досліду

Кількість
бульбочок,
од/рослину

-

9,0
12,4
9,9
9,4

12,1
8,3
10,6

10,8

2008
5,9

2,1

7,8
7,7
7,6
6,6

9,8
5,9
5,8

7,1

2009
6,6

-

8,4
10,1
8,8
8,0

11,0
7,1
8,2

9,0

середнє
6,3

Урожайність насіння, ц/га

1. Ефективність передпосівної бактеризації насіння нуту сорту Тріумф штамом M. сiceri 065 сумісно з
штамами мікроорганізмів різної функціональної дії (виробничі досліди на чорноземі південному на
фоні ґрунтової популяції M. cіcerі, ВП НУБ і П України „Кримський агропромисловий коледж ”,
2008-2009 рр.)

2. Ефективність бактеризації мікроорганізмами різної
функціональної дії насіння сучасних сортів нуту за умов
застосування ентомопатогенних бактерій В. thuringiensis для
захисту рослин від Liriomyza cicerina Rd (польовий дослід на
лучно-чорноземному ґрунті, 2009 р.)
Обробка по вегетації (фактор В)
штами В. thuringiensis
контроль
(вода)
0293
994
0376
Сорт Антей
Контроль (вода)
6,0
9,5
10,5
10,0
Ризобофіт (R)
8,0
12,5
13,0
11,5
R+Фосфоентерин+Біополіцид
14,0
14,5
2,0
15,5
R+Поліміксобактерин+Біополіцид
12,0
13,0
10,0
11,0
R+Альбобактерин+Біополіцид
12,0
13,5
13,0
21,5
НІР05 (А) – 2,30; НІР05 (В) – 1,87; НІР05 (АВ) – 4,59
Сорт Буджак
Контроль (вода)
8,0
8,0
9,0
14,0
Ризобофіт (R)
12,0
16,0
18,0
20,0
R+Фосфоентерин+Біополіцид
13,5
14,5
13,0
16,0
R+Поліміксобактерин+Біополіцид
7,5
13,5
11,5
16,5
R+Альбобактерин+Біополіцид
8,5
12,0
11,0
13,1
НІР05 (А) – 1,78; НІР05 (В) – 1,45; НІР05 (АВ) – 3,56
Сорт Пам’ять
Контроль (вода)
10,0
10,0
12,0
14,5
Ризобофіт (R)
6,5
8,0
9,0
12,5
R+Фосфоентерин+Біополіцид
10,0
9,0
12,5
12,5
R+Поліміксобактерин+Біополіцид
9,5
7,1
11,5
11,8
R+Альбобактерин+Біополіцид
9,0
8,5
12,5
12,5
НІР05 (А) – 1,83; НІР05 (В) – 1,50; НІР05 (АВ) – 3,66
Сорт Розанна
Контроль (вода)
4,5
6,5
7,5
9,0
Ризобофіт (R)
7,0
6,0
6,5
9,0
R+Фосфоентерин+Біополіцид
5,5
5,0
6,5
9,0
R+Поліміксобактерин+Біополіцид
7,0
5,5
7,0
10,0
R+Альбобактерин+Біополіцид
7,0
6,5
6,0
7,0
НІР05 (А) – 1,40; НІР05 (В) – 1,14; НІР05 (АВ) – 2,80
Сорт Тріумф
Контроль (вода)
8,5
14,0
15,5
8,5
Ризобофіт (R)
11,5
18,5
19,0
11,5
R+Фосфоентерин+Біополіцид
11,0
19,5
18,0
11,0
R+Поліміксобактерин+Біополіцид
13,5
18,0
17,5
13,5
R+Альбобактерин+Біополіцид
10,0
11,0
11,0
10,0
НІР05 (А) – 1,69; НІР05 (В) – 1,38; НІР05 (АВ) – 3,39
Передпосівна обробка
(фактор А)

Моноінокуляція Ризобофітом забезпечила збільшення урожайності
насіння у сортів нуту Антей, Розанна, Буджак і Тріумф на 2,0-4,5 ц/га (3869 %). Бактеризація потрійним комплексом біопрепаратів із
Фосфоентерином у сорту Антей підвищила урожайність насіння на 6,0 ц/га
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(75 %), у сорту Буджак – на 1,5 ц/га (8,3 %), у сорту Пам’ять – 3,3 ц/га
(53,8 %). Застосування потрійних комплексів на основі Поліміксобактерину і
Альбобактерину було ефективним на двох сортах нуту, що дало змогу
отримати прибавку урожайності насіння у сорту Антей 4,0 ц/га (50,0 %), у
сорту Пам’ять 2,5-3,0 ц/га (38,0-46,0 %) порівняно до варіанта із
моноінокуляцією.
У ході проведення досліджень у фазі гілкування – початку цвітіння
нуту спостерігали перші ушкодження рослин нутовим мінером. Обробка
рослин препаратами на основі ентомопатогенних бактерій В. thuringiensis
на фоні застосування біопрепаратів різної функціональної дії активно
сприяла збільшенню урожайності насіння нуту по всіх сортах. Новий штам
В. thuringiensis 0376 забезпечив найбільш ефективний захист від цього
шкідника, що дало змогу отримати у сорту Антей урожай насіння більше у
середньому на 3,4 ц/га (24,5 %), у сорту Буджак – на 6,0 ц/га (37,7 %), у
сорту Пам’ять – на 3,8 ц/га (53,1 %), у сорту Розанна – на 2,6 ц/га (29,5 %) і
у сорту Тріумф – на 8,0 ц/га (98,5 %) відповідно контролю.
Висновки.
1. Експериментально обґрунтовано можливість підвищення
ефективності симбіотичної азотфіксації і продуктивності нуту при
застосуванні передпосівної бактеризації насіння ризобіями сумісно з
мікроорганізмами різної функціональної дії. Виявлено, що на ефективність
цього агрозаходу на суходолі впливають погодно-кліматичні умови.
2. Як альтернатива фунгіциду Вітавакс 200 ФФ запропоновано
близький йому за антифунгальною дією мікробний препарат Біополіцид,
при застосуванні якого отримано прибавку урожайності насіння нуту сорту
Тріумф в середньому за два роки 3,4 ц/га (20,2 %) відносно Вітаваксу 200
ФФ.
3. Виявлено, що на лучно-чорноземному ґрунті на фоні
інтродукованої популяції ризобій нуту передпосівна бактеризація насіння
комплексом на основі Ризобофіту + Фосфоентерину + Біополіциду
підвищила урожайність насіння на сортах нуту Антей, Буджак і Пам’ять на
1,5-6,0 ц/га (38-53,8 %) порівняно до моноінокуляції.
4. Вперше показано на нуті доцільність біологічного захисту рослин
препаратами на основі штамів ентомопатогенних бактерій Bacillus
thuringiensis на фоні комплексного застосування біопрепаратів різної
функціональної дії, що може стати основою комплексної системи
застосування мікробних препаратів для біологізації агротехнології нуту.
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Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса
СОЧЕВИЦЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕСУРС
РОСЛИННОГО БІЛКА
Показано, що сочевиця має багатий хімічний склад та може бути
джерелом рослинного білка. Вивчено фракційний та амінокислотний склад
білків, їх перетравність в залежності від виду обробки сировини.
Ключові
амінокислоти.
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Зернобобові культури (такі як сочевиця, горох, чина тощо)
відносяться до рослин, які культивували ще за 7000 років до н. е. та
вирощуються в наш час у багатьох країнах. До останнього сторіччя зерно
бобових використовували у харчуванні, що давало змогу розширити
асортимент і перш за все задовольняло велику потребу людей в
рослинному білку. Деякі види зернобобових культур (квасоля, сочевиця,
горох) не втратили свого значення і сьогодні як різновид продовольчих
культур для населення, особливо в державах, що набувають свого
розвитку. У раціоні людини після злакових культур, бобові посідають
другу сходинку за обсягом споживання, та є джерелом рослинного
протеїну. Високий вміст білка припадає на зерно і в середньому складає
20… 40 % на суху масу продукту [1].
Зернобобові культури мають цінні біологічні властивості
(засвоювати азот і інші сполуки, особливо фосфор, з повітря). Вони
відіграють велику роль у землеробстві, так як їх корені занурюються у
глибинні шари ґрунту, містять багато азотистих з’єднань, що робить бобові
кращими попередниками для більшості агрокультур.
Біологічна фіксація азоту в ґрунтах у симбіозі з бульбочковими
бактеріями має дуже велике значення на перспективу через загрозу
енергетичної кризи, так як є альтернативою великозатратному внесенню
мінеральних добрив. Серед основних причин недостатнього культивування
бобових культур у деяких країнах, або, іноді, їх різкого зменшення у інших
– можна назвати низькі, порівняно з іншими культурами, рівні врожайності
та агротехніки. Невисока продуктивність зернобобових в основному
визначається тими обставинами, що ці культури впродовж багатьох століть
вважались другорядними, до них відносились як до меліоративних.
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Сочевицю вирощують для продовольчих та кормових цілей [2]. Її зезерно використовують для приготування різних страв, сурогату кави,
ковбаси, дешевих сортів шоколаду та інших продуктів харчування. В
Україні до середини минулого століття площа під цією культурою
становила майже 100 тис. га, але в 60 – х роках її посіви різко зменшилися,
і сочевицю було майже забуто, але дарма. Ця культура відзначається
значною посухостійкістю, рано звільняє площу і використовує вологу
лише з шару ґрунту до 1 м, тому є відмінним попередником під озиму
пшеницю та інші культури. Високі смакові якості, цінні дієтичні
властивості стали причинами того, що сочевиця має значний попит серед
споживачів багатьох країн світу. Закупівельна ціна на неї перевищує ціну
на пшеницю в 3…5 разів. Споживання сочевиці на внутрішньому ринку
незначне. Тому найбільш перспективним є виробництво її для експорту.
Імпортерами сочевиці є країни Сходу: Індія, Пакистан, Іран, Малайзія
тощо – там споживають здебільшого дрібнонасіннєву сочевицю. А також
країни Середземномор’я і Західної Європи: Іспанія, Італія, Німеччина, де
переважно споживають крупнонасінєву сочевицю [3]. Крім того, необхідно
розробити такі технологічні підходи, які б дали можливість більш широко
використовувати цю сировину на внутрішньому ринку.
Походить сочевиця з Близького Сходу. Це – однорічна рослина
сімейства бобових, підсімейства метеликових, роду Lens, виду Lens
еsculеntа. Рослина 30…60 см заввишки, з прямостоячим або напівлежачим
чотиригранним стеблом. Кількість стебел може бути різною залежно від
густоти стояння рослин; зазвичай сочевиця доволі добре кущиться. Листя
парно – перисте, з 2…8 парами листочків, закінчується вусиком або його
зачатком. Коренева система стрижнева, добре розвинена, проникає в ґрунт
на глибину до 1 м, але основна маса коренів розміщується в шарі до 30 см.
Квітки дрібні, 4…8 мм завбільшки, різні за кольором, але найчастіше білі;
парус із синіми прожилками. Цвітіння починається з нижніх гілок і, за
сприятливих погодних умов продовжується аж до самого дозрівання.
Урожай формується лише на гілках нижнього і середнього ярусів. Біб
двостулковий, майже ромбічної форми з 1…3 насінинами. Зерно
сплюснуте або майже шаровидне, 2…3 мм в діаметрі. Забарвлення насіння
варіює від світло – зеленого до червоного. Сочевиця відноситься до групи
самозапилюючих рослин, але є випадки й перехресного запилення.
Сочевицю об’єднують у два основних підвиди: крупнонасінєву
тарілкову (макросперма) та дрібнонасінєву кормову сочевицю
(мікросперма). До крупнонасіннєвої сочевиці відносяться в основному
столові сорти. Насіння крупні, 5,5…9 мм в діаметрі, плоскі, однокольорові.
Сорти сочевиці цього підвиду відносяться до трьох різновидів:
нуммулярія, атровіренс, глаукосперма. До дрібнонасіннєвої відносяться як
продовольчі так і кормові сорти. Насіння дрібне або середнє, 2…5,5 мм в
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діаметрі, різні за кольором. Сорти сочевиці цього підвиду відносяться до
чотирьох різновидів: вульгарис, субнуммулярія, мутабіліс, віолясценс [1].
Сочевиця добре пристосована до умов помірного клімату. Надмірне
зволоження і часті опади сприяють сильному росту вегетативної маси і
зниженню насіннєвої продуктивності. Молоді рослини сочевиці толерантні
до легких приморозків, що дає змогу сіяти її напровесні.
В Україні зареєстровані такі сорти сочевиці: Красноградська 49,
Красноградська 250, Луганчанка, Дніпровська 3. Усі вони придатні для
вирощування в Степу та Лісостепу, а також характеризуються доволі
високими якісними показниками.
Матеріали і методика досліджень. Технологічна переробка та
якість готових страв із сочевиці суттєво залежить від її сорту.
Порівняльний аналіз харчової та біологічної цінності сочевиці проводили
на сортах: Луганчанка (Україна), сочевиця маш (Узбекистан), червона
(Туреччина). В усіх зразках, що досліджували, визначали загальний
хімічний склад за стандартними методиками. Особливу увагу приділяли
визначенню масової частки білка за К’єльдалем [4], фракційний склад
білків визначали за Осборном [4], а також їх перетравлюваність [5]. Так як
для білків рослинного походження є характерною не збалансованість за
амінокислотним складом, то аналіз проводили на амінокислотному
аналізаторі [6] з попереднім повним кислотним гідролізом досліджуваних
білків за допомогою 6 Н соляної кислоти [4].
Результати досліджень. Важливим аспектом науки на сьогодні є
пошук джерел білкових продуктів, серед яких особливе значення
приділяється білкам рослинного походження. Серед бобових культур
сочевиця за вмістом білка поступається лише сої. Загальна масова частка
білка у сої складає близько 32…40 %, а у сочевиці, в залежності від сорту
23...30 %. білків або протеїнів. Термін «протеїни», який у перекладі з
грецької означає «першорядний», вже вказує на їх провідну роль серед
інших біологічно активних сполук. Звісно, що такі функції білків як
структурна, каталітична, захисна, гормональна і таке інше, не можуть бути
переоціненими. Знання властивостей білків, їх розповсюдження у сировині
і способів запобігання втрат у технологічній переробці є необхідним, якщо
мати за кінцеву мету – збереження здоров’я людини та досягнення
тривалого і активного довголіття.
Як відомо [7], структурним елементом білків є амінокислоти, які до
того ж можуть утворюватись із інших (за виключенням незамінних), або
знаходитись у вільному стані. Отже, цінність білків визначається їх
амінокислотним складом і перш за все вмістом незамінних амінокислот
(табл. 1), які не можуть синтезуватися в організмі людини. За
співвідношенням амінокислот сочевиця наближається до добової потреби
людини та містить всі незамінні амінокислоти з обмеженою масовою
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часткою метіоніну. Триптофану міститься в 6,8 разу більше, ніж у гороху
та в 2,5 разу більше, ніж у сої. Ізолейцину – в 2,7 разу менше, ніж у сої, і в
1, 2 разу менше, ніж у квасолі. Метіонін є лімітуючою амінокислотою, він
міститься в найменшій кількості з усіх бобових.
1. Амінокислотний склад бобових культур
Амінокислота
триптофан
лейцин
ізолейцин
валін
треонін
лізін
метіонін
фенілаланін

Добова
норма
1,0 … 2,0
5,0 … 8,0
3,4 …4,0
3,0 … 4,0
2,0 … 3,0
3,0 … 4,0
2,5 … 3,0
2,5 … 3,0

Сочевиця

Соя

Квасоля

Горох

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

0,64
3,6
2,5
2,4
1,8
2,9
0,6
2,3

0,19
2,0
1,1
0,9
1,1
1,11
0,42
2,0

0,25
1,7
1,2
0,78
1,4
1,14
0,35
1,5

Порівняльний аналіз основних показників хімічного складу сочевиці
різних сортів (табл. 2) показав, що сочевиця сорту Луганчанка має більшу
масову частку білка та цукру, ніж у інших зразках. За вмістом крохмалю
вона поступається сочевиці червоній (на 5,3 %) та дещо перевищує вміст
крохмалю у сочевиці маш (на 3,8 %).
2. Деякі показники хімічного складу сочевиці
Сорт
Луганчанка
Червона Узбецька
Сочевиця маш

Білок, %
27,3
27,1
24,8

Цукри, %
7,1
6,8
7,0

Крохмаль, %
50, 1
56,2
46,5

За фракційним складом білків досліджуваних зразків (табл. 3) можна
зробити висновок про те, що сочевиця сорту Луганчанка містить більше на
27 і на 9,5 % білків солевої фракції, ніж сорти червона Узбецька та
сочевиця маш відповідно. Білків водної фракції в сорті Луганчанка на 33 %
і на 6 % відповідно менше, ніж в червоній сочевиці і сочевиці маш.
Спиртова фракція дуже незначна в усіх сортах.
3. Фракційний склад білків сочевиці, % від маси протеїну
8,5

Спиртова
фракція
0,3

3,7

5,6

0,2

21,3

4,7

0,1

Сорт сочевиці

Водна фракція

Луганчанка
Червона
Узбецька
Сочевиця маш

47,3

Сольова
фракція
30,8

80,9
53,9

Лужна фракція
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З урахуванням собівартості та технологічних властивостей нами
рекомендовано у переробку сочевицю сорту Луганчанка. Дослідження дедеяких інших сортів сочевиці, що культивуються в Україні, показало не
великий перебіг у значеннях показників основного складу.
Однак, через вміст у сочевиці високомолекулярних білків та
вуглеводів, таких як рафіноза і стахіоза, засвоюваність цієї корисної
культури в організмі людини супроводжується фізіологічною реакцією
шлунково – кишкового тракту. Тому, нами запропоновано застосувати
пророщення сочевиці [8]. Після пророщення було визначено дію травних
ферментів in vitro на білки сочевиці.
Застосування такого технологічного прийому дало змогу значно
поліпшити процес перетравлення сочевиці (зросло на 6 %).

1 – фермент панкреатин не пророщене та пророщене зерно сочевиці;
2 – фермент пепсин+трипсин не пророщене та пророщене зерно сочевиці

Рис. 1. Перетравлюваність білків сочевиці
Висновки. Показано, що сочевиця є досить розповсюдженою
аграрною культурою, має багатий хімічний склад і, в першу чергу, є
цінним джерелом рослинного білка. За технологічними, економічними та
біологічними показниками може бути рекомендованим до впровадження
сорт сочевиці Луганчанка, який до того ж має найбільш збалансований
амінокислотний склад. Застосування процесу пророщення дає можливість
підвищити процес перетравлення білків сочевиці на 6 %.
Таким чином, застосування сочевиці є вагомим ресурсом білкової
компоненти обідніх страв, виготовлених на основі зернобобової сировини.
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ЗЕЛЕНИХ КОРМІВ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО
ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 
Встановлено вплив бобів кормових та люпину білого на формування
біометричних показників рослин вівса. Виявлені відмінності у накопиченні
сухої маси та якісного стану зеленого корму залежно від оптимізації
технологічних прийомів їх вирощування.
Ключові слова: овес, боби кормові, люпин білий, висота, кормові
одиниці, сирий протеїн, перетравний протеїн.
Однією із найважливіших проблем у правобережному Лісостепу є
збільшення виробництва зелених кормів, покращання їх якості та
енергонасиченості. У її вирішенні основна увага приділяється
високобілковим компонентам. У цьому відношенні перспективними
культурами можуть бути боби кормові та люпин білий, які
характеризуються високим вмістом рослинного білка, високою
продуктивністю та пристосованістю до умов навколишнього середовища.
Їх основною превагою є те, що при вирощуванні з групою однорічних
злакових культур вилягання травостою практично відсутнє.
З метою стабілізації виробництва високоякісних кормів доцільно
вирощувати двокомпонентні суміші з вівсом, який співпадає за тривалістю
фаз вегетації з бобами кормовими та люпином білим та дає більш
стабільний урожай за роками у порівнянні з іншими злаковими культурами
[1, 2]. Крім того, завдяки різному амінокислотному, вуглеводному та
вітамінному складу ці культури в сумісних посівах доповнюють і
взаємозбагачують одна одну за поживністю, що у подальшому впливає на
кращу засвоюваність зеленого корму сільськогосподарськими тваринами.
Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводились в
Інституті кормів УААН на сірих опідзолених середньосуглинкових
ґрунтах на лесі. Схема польового досліду включала вивчення трьох рівнів
мінеральних добрив: без мінеральних добрив, N30P60K60 та N60P60K60. При
систематичному розміщенні ділянок були закладені досліди з різною
нормою висіву компонентів у три яруси. Сумісні посіви формували
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звичайним рядковим способом з міжряддям 15 см в оптимальні строки для
обох культур. Загальна посівна площа ділянки: 54 м2 , облікова – 50 м2.
У дослідженнях використовували сорти сільськогосподарських
культур, що занесені до Державного реєстру сортів культурних рослин
України.
Збір урожаю проводили у фазі повного мітлування вівса та цвітіння
зернобобових культур.
Результати досліджень. Погодні умови в роки проведення
досліджень складались неоднаково і досить повно охопили мінливість
метеорологічних умов, які були типовими для лісостепової зони.
Спостереження за ростом та розвитком кормових культур показали,
що на процеси росту вівса впливали підвищені норми висіву бобового
компонента. Так, на ділянках без внесення мінеральних добрив рослини
злакового компонента за висотою мали вищі показники на 2,6-5,0 см, ніж в
одновидових посівах, що вказує на наявність процесу синергізму між
культурними рослинами (табл. 1).
Внесення мінеральних добрив у нормі N60P60K60 сприяло збільшенню
висоти рослин вівса до 91,8-96,5 см, що більше на 11,1-18,0 см у
порівнянні з ділянками без удобрення. Слід відмітити, що на варіантах із
нормою висіву вівса 25 % від повної норми, за висотою в сумішах він був
меншим на 1,1-1,8 см у порівнянні з контрольним варіантом.
1. Висота рослин вівса та бобових культур у кормових
агрофітоценозах залежно від норм мінеральних добрив,
M±m, см
(у середньому за 2007–2009 рр.)
Норма висіву
компонентів, %
Овес, 100
Овес, 25 + боби
кормові, 100
Овес, 50 + боби
кормові, 75
Овес, 75 + боби
кормові, 50
Овес, 100 + боби
кормові, 25
Овес, 25 + люпин
білий, 100
Овес, 50 + люпин
білий, 75
Овес, 75 + люпин
білий, 50
Овес, 100 + люпин
білий, 25

Без добрив
овес
бобові
78,5±1,1
-

N30P60K60
овес
бобові
90,4±1,0
-

N60P60K60
овес
бобові
96,5±1,5
-

76,4±1,2

59,3±1,3

90,5±1,2

70,5±1,3

93,6±1,3

71,9±1,4

79,1±1,2

66,1±1,6

91,8±1,0

75,2±1,8

96,0±1,3

74,0±1,1

81,2±1,2

63,8±1,7

92,7±1,4

76,0±1,8

92,4±1,8

72,5±1,6

83,0±1,7

61,1±1,9

92,3±1,4

73,1±1,7

94,1±1,2

75,9±1,1

79,3±1,5

60,0±1,8

89,0±1,1

66,5±1,1

91,8±1,5

66,0±1,8

80,2±1,2

57,7±1,7

92,4±1,7

65,1±1,0

94,5±1,5

67,5±1,3

79,0±1,1

56,5±1,2

91,6±1,4

65,6±1,3

93,8±1,9

67,5±1,4

79,4±1,0

58,5±1,4

92,6±0,9

63,8±1,3

94,1±1,1

62,2±1,3
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Одночасно з підвищенням норми мінеральних добрив до N60P60K60 облистяність рослин вівса при вирощуванні з бобами кормовими збільшувалась від 35,2 % до 41,0 % та з люпином білим від 35,6 % до 41,8 %. Отримані результати досліджень вказують на те, що рослини бобових культур
позитивно впливали не тільки на біометричні показники, але і на облистяність рослин вівса, яка в подальшому відіграє важливу роль у формуванні
якісних показників зеленої маси агрофітоценозів.
Відмічено, що при нормі висіву вівса 25 % у суміші частка його становила з бобами кормовими 58% та люпином білим 61%. Тоді як в суміші
вівса з бобами кормовими 100+25 % частка його становила 77-79 %, а з
люпином білим 79-80 % (табл. 2).
Отримані дані свідчать про створення сприятливих умов для рослин
злакового компонента із зниженою нормою висіву в суміші.
2. Продуктивність вівса з високобілковими культурами в кормових агрофітоценозах (у середньому за 2007–2009 рр.)
Норма висіву
компонентів,
%
Овес, 100
Овес, 25 + боби кормові,
100
Овес, 50 + боби кормові, 75
Овес, 75 + боби кормові, 50
Овес, 100 +
боби кормові,
25
Овес, 25 + люпин білий, 100
Овес, 50 + люпин білий, 75
Овес, 75 + люпин білий, 50
Овес, 100 +
люпин білий,
25

без добрив
ОблистяЧастка
ність, %
вівса, %
35,4
100

N30P60K60
ОблистяЧастка
ність, %
вівса, %
37,8
100

N60P60K60
ОблистяЧастка
ність, %
вівса, %
40,6
100

35,2

58,3

37,5

58,5

39,1

58,3

36,5

64,5

38,6

65,6

40,1

65,1

37,2

68,4

40,2

71,8

41,0

70,1

37,4

76,5

40,3

79,1

40,9

77,0

35,6

60,5

38,0

58,7

40,0

60,0

36,6

65,5

39,2

65,2

41,1

65,7

37,2

73,4

39,8

73,2

41,6

72,4

37,5

79,0

40,3

80,1

41,8

80,3

Норми внесення мінеральних добрив у меншій мірі впливали на питому частку злакового компонента в сумішах овес, 25 % + боби чи люпин,
100 %, яка в середньому за роки досліджень була стабільною 58,3-58,5 %.
Тоді як зменшення норми висіву бобового компонента в суміші приводить
до збільшення частки вівса до 64,5-65,7 %. При цьому встановлено, що при
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внесенні мінеральних добрив у нормі N30P60K60 частка вівса в суміші була
найбільшою переважно на всіх варіантах досліду.
Основною характерною особливістю для зернобобових культур є високий вміст сирого протеїну в сухій речовині. Тому одним із найголовніших завдань для виробництва повноцінних кормів є забезпеченість кормової одиниці оптимальною кількістю перетравним протеїном.
Результати зоотехнічної оцінки зеленої маси свідчать про явні переваги вівсяно-бобових агрофітоценозів над одновидовими посівами вівса.
Так, при сумісному вирощуванні вівса із зернобобовими культурами не
тільки збільшується вихід кормових одиниць і сирого протеїну з одиниці
площі, але і покращується збалансованість зеленого корму за перетравним
протеїном у перерахунку на кормову одиницю [3].
3. Продуктивність кормових агрофітоценозів залежно від оптимізації технологічних прийомів (у середньому за 2007-2009 рр.)
Кормові одиниці

Сирий протеїн

3,54

2,70

-

0,30

-

74

4,02

3,12

-

0,37

-

81

4,83

3,84

-

0,48

-

86

3,56

3,02

0,32

0,51

0,21

147

3,80

3,29

0,17

0,58

0,21

153

3,84

3,38

-0,46

0,61

0,14

158

3,61

3,02

0,31

0,48

0,18

142

4,09

3,48

0,36

0,57

0,20

148

4,18

3,62

-0,22

0,61

0,13

153

3,81

3,11

0,41

0,46

0,16

138

N30Р60К60

4,51

3,73

0,60

0,58

0,21

144

N60Р60К60
без удобрення
N30Р60К60

4,70

3,96

0,11

0,64

0,16

150

3,93

3,12

0,42

0,44

0,14

135

4,59

3,72

0,60

0,54

0,17

140

N60Р60К60

4,91

4,06

0,22

0,62

0,14

145

Норми висіву компонентів, %

Норми мінеральних
добрив

Овес, 100
(контроль)

без удобрення
N30Р60К60

Овес, 25 +
боби, 100

N60Р60К60
без удобрення
N30Р60К60

Овес, 50 +
боби,75

N60Р60К60
без удобрення
N30Р60К60

Овес, 75 +
боби,50

Овес, 100
+ боби, 25

НІР05, т/га

N60Р60К60
без удобрення

Вихід сухої речовини, т/га

Вміст перетравного
проприріст ±
приріст до
збір,
збір,
теїну
в
1
к.
до контроконтролю,
тонн
тонн
од., г
лю, т/га
т/га

досліду – 0,80; мінеральні добрива – 0,36; норма висіву – 0,46
Похибка досліду, Ѕ¯х%

1,49
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Встановлено, що збільшення норми висіву вівса у суміші впливає на
показники накопичення сухої речовини та вихід кормових одиниць з одиниці площі. Так, на варіантах із нормою висіву вівса 25 % та 50 % при внесенні мінеральних добрив у нормі N60P60K60 вихід кормових одиниць був
меншим, ніж в одновидових посівах відповідно на 0,46 т/га та 0,22 т/га.
Поступове збільшення норми висіву злакового компонента в суміші, нівелювало дану розбіжність між моделями агрофітоценозу (табл. 3).
Поживна цінність зеленої маси рослин вівса в одновидових посівах
складала 2,70-3,84 т/га к. од. та 0,30-0,48 т/га сирого протеїну, а вміст перетравного протеїну в 1 к. од. становив 74-86 г. Тоді як, на варіантах із співвідношенням норм висіву вівса, 75 % + бобів кормових, 50 % отримано
найвищу прибавку у виході сирого протеїну 0,16-0,21 т/га, або більше на
34-58 % у порівнянні з контролем.
Дослідженнями встановлено, що більш сприятливі умови для сумісних посівів складаються при внесенні мінеральних добрив у нормі
N30P60K60. Такий висновок базується на приростах кормових одиниць, які
були вищими на 0,36-0,60 т/га та сирого протеїну на 0,17-0,21 т/га у порівнянні з одновидовими посівами вівса. Дослідження особливостей формування продуктивності вівсяно-люпинових сумішей показало, що вони були
більш продуктивними за вівсяно-бобові суміші в середньому на 0,04-0,39
т/га за сухою речовиною та 0,04-0,34 т/га за кормовими одиницями. Проте
між варіантами дослідів з бобами кормовими та люпином білим суттєвої
різниці не виявлено, а за кількістю сухої речовини та кормових одиниць
були в межах показника найменшої істотної різниці.
Встановлено, що моделі вівсяно-люпинових сумішей забезпечили
збір сирого протеїну від 0,44 до 0,70 т/га, що більше на 0,15-0,25 т/га, або
на 54 % у порівнянні з контролем. При цьому вміст перетравного протеїну
в кормовій одиниці становив у вівсяно-бобових сумішей 135-158 г, а у вівсяно-люпинових 135-161 г (табл. 4).
За кількістю сирого протеїну 0,62-0,70 т/га та якістю кормової одиниці 150-158 г перетравного протеїну найкращою була суміш з нормою висіву вівса, 50 % та люпину білого, 75 %, дані показники перевищували контрольний варіант відповідно на 0,22-0,25 т/га та 70-72 г.
Висновки. Таким чином в умовах правобережного Лісостепу України використання бобів кормових чи люпину білого при вирощуванні з вівсом покращують властивості зеленого корму агрофітоценозу та сприяють
підвищенню їх якості. Найбільш оптимальним варіантом є моделі технології з нормами висіву: овес, 75 % + боби кормові, 50 % та овес, 50 % + люпин білий, 75 % від повної норми висіву.
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4. Вплив технологічних прийомів на продуктивність кормових
агрофітоценозів (у середньому за 2007-2009 рр.)
Норми висі- Норми міневу компоне- ральних добрив
нтів, %

Вихід
сухої
речовини, т/га

Кормові одиниці Сирий протеїн
збір,
тонн

приріст
± до
контролю, т/га

збір,
тонн

приріст ± Вміст передо кон- травного
тролю, протеїну в
т/га
1 к. од., г

без
удоб3,54
2,70
0,30
74
Овес, 100 рення
%
(конт4,02
3,12
0,37
81
N30Р60К60
роль)
4,83
3,84
0,48
86
N60Р60К60
без
удоб3,71
3,16 0,46 0,54 0,23
149
овес, 25 % рення
+
лю4,02
3,51 0,39 0,61 0,24
152
N30Р60К60
пин,100 %
4,22
3,73 -0,12 0,68 0,21
161
N60Р60К60
без
удоб3,82
3,20 0,49 0,52 0,22
147
овес, 50 % рення
+
лю4,34
3,71 0,59 0,62 0,25
150
N30Р60К60
пин,75 %
4,57
3,96 0,12 0,70 0,22
158
N60Р60К60
без
удоб4,01
3,27 0,57 0,49 0,18
140
овес, 75 % рення
+
лю4,55
3,79 0,67 0,59 0,22
146
N30Р60К60
пин,50 %
4,70
4,00 0,16 0,65 0,17
153
N60Р60К60
без
удоб3,98
3,18 0,48 0,44 0,14
135
овес, 100 рення
% + лю4,75
3,85 0,73 0,55 0,18
139
N30Р60К60
пин,25 %
5,02
4,14 0,30 0,63 0,15
147
N60Р60К60
НІР05, т/га
досліду – 0,65; мінеральні добрива – 0,29; норма висіву – 0,37
Похибка досліду, Ѕ¯х%

1,20
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ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД
ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ
ПІВНІЧНОГО ЛІСОСТЕПУ
Представлено результати трирічних досліджень по впливу строків
сівби, норм висіву насіння, системи захисту від шкідливих організмів на
формування продуктивності та якості зерна пшениці озимої різних
сортів. Виявлена позитивна реакція нових сортів пшениці озимої на пізні
строки сівби за різних норм висіву. Встановлено, що зміщення строків
сівби у бік пізніх сприяє покращанню якісних показників зерна пшениці
озимої.
Ключові слова: пшениця озима, сорт, строк сівби, норма висівання,
система захисту, білок, клейковина.
Стабілізація валових зборів продовольчого зерна пшениці озимої в
умовах ринкової економіки зумовлює необхідність підвищення
ефективності технології її вирощування й одержання зерна не нижче 3
класу [1].
Покращання якості зерна є складною проблемою сучасного
землеробства. Вона залежить від комплексу взаємопов’язаних біологічних,
агротехнічних та організаційних факторів. Формування високоякісного
продовольчого зерна пшениці озимої досягається своєчасною появою
дружніх сходів, що забезпечується оптимізацією строків сівби, норм висіву
та глибини загортання насіння [4]. Більшість дослідників вважає, що зерно
високої якості формується при оптимальних строках сівби. При сівбі
пшениці озимої пізніше оптимальних строків, як правило, відзначається
збільшення вмісту в ньому білка [1]. Посів раніше оптимальних строків
частіше всього призводить до зниження вмісту білка та хлібопекарських
якостей зерна [5].
Взагалі, для вирощування високоякісного зерна пшениці озимої
необхідно проводити сівбу в оптимальні строки, але при цьому треба
враховувати біологічні особливості сорту та забезпечувати його
необхідним рівнем агротехніки [2]. Результати наукових досліджень і
виробничий досвід свідчать, що якість зерна пшениці озимої формується
як під дією погодно-кліматичних факторів, так і є інтегруючим показником
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застосування науково – обґрунтованих заходів технології її вирощування
[4]. Дослідниками встановлено, що вплив погодних умов на формування
якісних показників зерна, а саме накопичення білка в зерні пшениці
озимої, становить від 50 до 67 % [3]. За узагальненими даними науководослідних установ України, оптимальні строки сівби пшениці озимої,
внаслідок деякого пом’якшення температурних умов осені і зими, в
останні роки дещо змістилися у часі, в результаті чого якість зерна
пшениці озимої також зазнає деяких змін.
Отже, пошук шляхів оптимізації основних агротехнічних факторів
(строки сівби, норми висіву, застосування системи захисту) вирощування
високоякісного зерна інтенсивних сортів пшениці озимої із врахуванням їх
максимальної реалізації біологічного потенціалу та ґрунтово - кліматичних
умов зони є актуальним для сучасної агрономічної науки і практики.
Мета досліджень полягала у встановленні ефективності
комплексного впливу строку сівби, норми висіву, біологічних
особливостей сорту, засобів хімізації на формування високоякісного зерна
пшениці озимої.
Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводили в
лабораторії інтенсивних технологій зернових колосових культур і
кукурудзи ННЦ «Інститут землеробства УААН» протягом 2007–2009 років
у багатофакторному короткотерміновому досліді. Ґрунт темно-сірий
опідзолений крупно пилуватий легкосуглинковий з низьким умістом
лужногідролізованого азоту, високим – рухомого фосфору та середнім –
обмінного калію. Попередник – гречка. Схема досліду включала такі
фактори: А – сорти пшениці озимої (Перлина Лісостепу, Столична), В –
строки сівби (5.09, 15.09, 25.09), D – норма висіву (2; 4; 6; млн./га схожих
насінин), С – система захисту від шкідників, хвороб, бур’янів та вилягання
(мінімальна – лише протруювання насіння й інтегрована – крім
протруювання насіння, передбачала обробку пестицидами з урахуванням
економічних порогів від шкідливих організмів). Сівбу проводили на фоні
мінеральних добрив Р90К120+N30(II)+N60(IV)+N30(VII) за етапами органогенезу.
За контроль слугував варіант за загальноприйнятими для зони: строк сівби
(15.09), норма висіву (4 млн./га схожих насінин). Площа облікової ділянки
– 11м2, повторність в досліді чотириразова, розміщення ділянок
систематичне.
Агрометеорологічні умови в роки проведення досліджень були в
основному сприятливими для росту і розвитку рослин пшениці озимої.
Результати досліджень. Дослідженнями встановлено, що найвищу
врожайність обидва сорти пшениці озимої забезпечили за строку сівби 25
вересня. За цього строку сівби і норми висіву 4 млн/га сорт Перлина
Лісостепу за інтегрованої системи захисту сформував найвищу врожайність в
досліді – 6,97 т/га. Найвищу врожайність сорту Столична одержано за норми
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висіву 6 млн./га схожих насінин та застосуванні інтегрованої системи захисту
– 6,69 т/га (табл. 1). Найменшу врожайність з найнижчою якістю зерна
одержано за обох сортів при сівбі їх 5 вересня та застосуванні мінімальної
системи захисту: Перлина Лісостепу – 4,10 т/га, Столична – 3,63 т/га.
Як свідчать дані табл. 1 на масу 1000 зерен найбільший вплив мали
норми висіву та система захисту. Найвищу масу 1000 зерен отримано за
сівби 25 вересня і норми висіву 2 млн./га схожих насінин, сорту Перлина
Лісостепу – 45,4 г, сорту Столична – 45,7 г. Зміщення строків сівби у бік
пізніх супроводжується збільшенням маси зерна на всіх варіантах. У
результаті проведених досліджень встановлено, що натурна маса
змінюється під впливом досліджуваних елементів і в більшій мірі залежить
від дії кожного з них, ніж від їх взаємодії. Натурна маса в сорту Перлина
Лісостепу в середньому по досліду була на 20–25 г/л вище, ніж у сорту
Столична, а скловидність на 2–5 %. Експериментальні дані свідчать, що
вміст білка та клейковини змінювався на всіх варіантах досліду залежно
від дії окремих елементів технології (табл. 2). Встановлено, що зміщення
строків сівби у бік пізніх сприяло підвищенню у зерні пшениці озимої
вмісту білка та клейковини. Найвищий вміст білка отримано за сівби 25
вересня, який становив у сорту Перлина Лісостепу 12,67 %, а у сорту
Столична 13,12 % за норми висіву 2 млн/га схожих насінин і застосуванні
інтегрованої системи захисту. Зміщення сівби у бік ранніх строків
знижувало вміст білка у сорту Перлина Лісостепу на 1,87 %, а сорту
Столична на 1,97 %. Варто відмітити суттєвий вплив норм висіву насіння
на величину вмісту білка. При збільшенні норми висіву до 6 млн/га вміст
білка зменшувався на 0,43–0,77 % у сорту Перлина Лісостепу та на 0,52–
0,90 % у сорту Столична. Виявлено, що застосування інтегрованої системи
захисту посіву підвищує вміст білка. Так, у сорту Перлина Лісостепу
приріст від інтегрованої системи складав 0,46–0,72 %, а у сорту Столична
0,35–0,75 %.
Збір білка з одиниці площі (1 га) визначається як вмістом його в
зерні, так і урожайністю пшениці озимої, тому найбільший його збір у
обох сортів отримано на варіантах з найвищою урожайністю – сівба в
строк 25 вересня при застосуванні інтегрованої системи захисту. За таких
умов у сорту Перлина Лісостепу збір білка з 1 га становив 0,86 тонни, у
сорту Столична 0,84 тонни.
Сівба досліджуваних сортів пшениці озимої у третій декаді вересня
дала змогу отримати також найвищі показники вмісту у борошні
клейковини з високою її якістю. Так у сорту Перлина Лісостепу одержано
найвищий показник вмісту клейковини – 25,15 % за норми висіву 2 млн./га
та застосуванні інтегрованої системи захисту. За цих умов сорт Столична
забезпечив вміст клейковини на рівні 24,03 %. Зміщення строків у бік
ранніх призводило до зменшення цього показника, мінімальне значення
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та системи захисту від шкідливих організмів, у середньому за 2007-2009 рр.

якого отримано за першого строку сівби – 21,90 % у сорту Перлина
Лісостепу, 21,17 % у сорту Столична. Відмічено також позитивний вплив
системи захисту на ці показники: за інтегрованої системи захисту
показники вмісту білка та клейковини збільшувалися.
Встановлено кореляційні зв’язки між урожайністю та фізичними і
біохімічними показниками якості зерна пшениці озимої. Відмічено, що
більш тісні кореляційні зв’язки виявлено у сорту Столична ніж у сорту
Перлина Лісостепу. Так, кореляції становили: скловидність – r = 0,84, маса
1000 зерен r = 0,51, натурна вага r = 0,18. У сорту Перлина Лісостепу ці
показники були відповідно r = 0,53, r = 0,42, r = 0,12. Між урожайністю та
вмістом білка у сорту Столична кореляція була r = 0,66, між урожайністю
та вмістом клейковини r = 0,58. У сорту Перлина Лісостепу вона
відповідно становила: r = 0,58, r = 0,49.
Висновки. Таким чином, установлено, що досліджувані елементи
технології вирощування пшениці озимої впливали на формування якості
зерна. Сівба пшениці озимої в третю декаду вересня (25.09) з нормою
висіву 4-6 млн/га схожих насінин дає змогу отримати 6,69 – 6,97 т/га зерна
ІІ класу якості. За такої технології відмічено підвищення як фізичних, так і
біохімічних показників якості зерна пшениці озимої. Встановлено, що
сівба в строки 5 і 15 вересня призводила до зниження урожайності зерна та
спостерігалося погіршення його якісних показників. Відмічено, що більш
тісні кореляційні зв’язки між урожайністю і показниками якості зерна
виявлено у сорту Столична порівняно з сортом Перлина Лісостепу.
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ
СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЇ
ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО ЛІСОСТЕПУ
Представлені результати чотирирічних досліджень по вивченню
впливу технології вирощування пшениці озимої на її продуктивність та
показники якості зерна залежно від сорту. Обґрунтовані технологічні
прийоми підвищення урожайності та якості зерна.
Ключові слова: урожайність, якість, сорти, система захисту від
шкідливих організмів, система удобрення, технологія вирощування,
пшениця озима.
Пшениця озима є однією із основних зернових культур, яка є
джерелом надходження рослинного білка в національні ресурси України.
За останні роки відмічено зменшення виробництва високоякісного зерна і
його заготівлі у державні ресурси. Причинами спаду рівня урожайності
зерна та погіршання його якості є недостатня реалізація генетичного
біологічного потенціалу сучасних сортів, низька забезпеченість рослин
поживними елементами, особливо азотом, висока ураженість хворобами та
пошкодженість рослин шкідниками, забур’яненість посівів та інше.
Одним із шляхів збільшення виробництва зерна і поліпшення його
якості
є
впровадження
у
виробництво
високоефективних
конкурентоспроможних технологій вирощування пшениці озимої. За
сучасних умов важливим завданням є застосування технології, яка
базується на збалансованій системі удобрення, що поєднувала б внесення
мінеральних добрив, побічної продукції попередників та позакореневих
підживлень комплексними мінеральними добривами на хелатній основі
разом із засобами захисту рослин, що сприятиме отриманню
конкурентоспроможної високоліквідної якісної сировини, придатної для
харчової і переробної промисловості [1, 2]. Поєднання технології з
правильним вибором сорту є визначальним чинником зростання
врожайності та покращання якості зерна. Впровадження нових сортів за
останні 70-80 років сприяло зростанню нових валових зборів зерна з 12 до
120 ц/га [3].
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Тому вивчення впливу системи удобрення, системи захисту від шкідливих організмів, біологічних особливостей сорту на підвищення
продуктивності та покращання якості зерна пшениці озимої є питанням
актуальним.
Метою досліджень було вивчення впливу елементів технології
вирощування на урожайність та якість зерна пшениці озимої.
Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводились у
зернопросапній восьмипільній сівозміні на базі стаціонарного досліду
лабораторії інтенсивних технологій зернових колосових культур і
кукурудзи ННЦ «Інститут землеробства УААН» протягом 2006-2009 рр.
(Державне підприємство дослідне господарство «Чабани»). Ґрунт - темносірий опідзолений крупно пилуватий легкосуглинковий з умістом гумусу
1,82 - 2,03 %, лужногідролізованого азоту 7,48- 8,95 мг/100 г ґрунту,
рухомого фосфору 15,2 - 19,8, обмінного калію 13,7 - 17,5 мг/100 г ґрунту,
рН сол. 5,9 – 6,3, попередник горох. Висівали сорти пшениці озимої
Київська 8, Перлина Лісостепу і Столична.
Схема досліду включала варіанти стаціонарного досліду, які
відрізнялись за рівнем внесення мінеральних добрив (0,5 дози NPK
ресурсозберігаюча технологія – вар. 1; 1 доза NPK – інтенсивна базова
технологія – вар. 2; 1,5 дози NPK - інтенсивна енергонасичена технологія –
вар. 5 (табл. 1). Для компенсації не внесених органічних добрив у
сівозміні, система удобрення включала у варіантах 10, 4, 1, 3, 2, 5, 7
використання побічної продукції попередника - гороху. На варіанти
досліду з добривами накладалися дві системи захисту рослин - мінімальна
(протруєння насіння і застосування гербіциду) та інтегрована (крім
протруєння насіння проводилась обробка пестицидами з урахуванням
економічних порогів шкідливості організмів).
Погодні умови у роки проведення досліджень були в основному
сприятливими для росту і розвитку рослин пшениці озимої.
Результати досліджень. У середньому за роки досліджень виявлено,
що максимальна урожайність зерна усіх сортів одержана за внесення
підвищених доз мінеральних добрив та інтегрованої системи захисту (вар.
5). Вона становила у сорту Перлина Лісостепу 8,14 т/га, Київська 8 - 8,10
т/га та Столична - 7,52 т/га. Прирости врожаю від застосування
інтегрованої системи захисту за цього варіанта відповідно становили 1,121,26 т/га. Відмічена позитивна реакція сорту на підвищення доз
мінеральних добрив з N90 Р90 К90 до N135Р135К135.
Найбільший приріст зерна забезпечив сорт високо інтенсивного типу
Київська 8 – 0,86 т/га. За таких умов, зростання врожайності у сорту
Перлина Лісостепу було 0,46 т/га, сорту Столична – 0,28 т/га. Внесення
побічної продукції було ефективним за обох систем захисту і становило від
0,46 т/га до 0,67 т/га.
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№ варіанта
стаціонарного досліду

1. Урожайність пшениці озимої залежно від системи удобрення,
системи захисту від шкідливих організмів та сорту, у середньому
за 2006-2009 рр., т/га

12
10
4

1

3

2

11

5

7

Сорти пшениці озимої
Удобрення, кг/га

Без добрив
(контроль)
Побічна продукція
попередника
Побічна продукція
попередника +
Р90К90
Побічна продукція
попередника + Р45
+К45 +N45 (IV)*
Побічна продукція
попередника +
N60(IV) +N30 (VIII)
Побічна продукція
попередника +
Р90К90 + N60(IV) +
N30 (VIII)
Р90 К90 + N60(IV) +
N30 (VIII)
Побічна продукція
попередника +
Р135 +К135 +N80 (IV)
+ N55 (VIII)
Побічна продукція
попередника +
N60(IV) + N30 (VIII)

Перлина
Лісостепу

Київська 8

Столична

1

2

1

2

1

2

4,59

5,05

4,40

4,83

4,48

4,89

5,22

5,72

4,92

5,41

4,99

5,35

5,51

6,21

5,49

5,95

5,56

5,95

6,36

6,93

5,96

6,65

5,86

6,40

6,60

7,22

6,11

6,51

6,33

6,71

6,74

7,68

6,49

7,24

6,43

7,24

6,64

7,37

6,05

6,76

6,27

6,90

6,88

8,14

6,98

8,10

6,40

7,52

6,70

7,48

6,80

7,65

6,75

7,35

НІР05 за факторами : удобрення-0,06; захист-0,02; сорт-0,03; рік-0,04

Примітки : 1-мінімальна система захисту; 2- інтегрована система захисту;
Вар. 7- добрива вносяться на фоні штучно створеного високого
вмісту РК в ґрунті (40 мг/100 г ґрунту)
* - азот вноситься за етапами органогенезу

Технологічні прийоми вирощування пшениці озимої суттєво
впливали на показники якості зерна. Найбільший вплив на вміст білка,
клейковини та інші показники якості зерна пшениці озимої мають азотні
добрива. Їх застосування підвищує вміст білка в зерні на 3-4 %,
клейковини на 4-7 % [4]. Внесення підвищених доз азотних добрив значно
покращувало біохімічні показники якості зерна. Найвищий вміст білка і
клейковини було отримано від внесення мінеральних добрив у дозі
N135Р135К135 та інтегрованої системи захисту (табл. 2). Ці показники
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відповідно становили: у сорту Київська 8 - 12,7 і 28,1 %, Перлина Лісостепу - 12,8 і 25,3 %, сорту Столична - 13,5 і 28,6 %.
За основними показниками якості при застосуванні максимальної дози
мінеральних добрив (вар. 5), зерно сортів Перлина Лісостепу і Київська 8
за Державним стандартом України (ДСТУ 3768:2010) [5] відповідало групі
А, 2 класу якості. Сорт Столична виявився більш пластичним порівняно із
цими сортами і забезпечив якість зерна такого ж класу за варіанта 5 та на
варіантах з меншою дозою мінеральних добрив N90Р90К90 (вар. 2,3,7).
Система удобрення, інтегрована система захисту рослин, біологічні
особливості сорту впливали на фізичні показники якості зерна - масу 1000
зерен, натурну масу та скловидність. Підвищені дози азоту та роздрібне
його внесення збільшували масу 1000 зерен порівняно до контрольного
варіанта на 1,3 - 3,7 г, натурну масу на 16-19 г/л, скловидність на 25-34 %.
Застосування інтегрованої системи захисту також збільшувало фізичні
показники якості зерна: масу 1000 зерен на 2,0 - 2,5 г, натурну масу на 7–
18 г/л, а скловидність на 5-6 %.
Виявлена залежність фізичних показників якості зерна від
біологічних особливостей сорту. Найвищу масу 1000 зерен 42,7 г (вар. 7)
забезпечив сорт пшениці озимої Столична, а найменшу - сорт Київська 8
(вар. 3) - 32,8 г. У сорту Перлина Лісостепу скловидність складала 90%,
Київська 8 - 88%, Столична - 86% за максимальної дози мінеральних
добрив (вар. 5). Натурна маса зерна вища була у сорту Перлина Лісостепу
порівняно з іншими сортами на 35-39 г/л.
У всіх сортів спостерігалася тісна кореляційна залежність
урожайності із показниками вмісту білка, клейковини та скловидності не
залежно від системи захисту. Коефіцієнт кореляції знаходився в межах
відповідно до цих показників: r = 0,896÷0,964; r =0,667÷0,964;
r = 0,873÷0,973.
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10,7
10,7
11,5
11,7
11,8
12,1
12,3
12,3
12,1

11,1
11,3
11,6
11,9
12,6
12,7
12,2
13,0
12,3

12
10
4
1
3
2
11
5
7

12
10
4
1
3
2
11
5
7

11,4
11,7
11,8
12,2
12,6
12,9
12,4
13,5
12,7

10,9
11,2
11,7
11,7
12,4
12,1
11,9
12,7
12,3

0,65
0,56
0,64
0,70
0,80
0,82
0,76
0,83
0,83

0,47
0,53
0,63
0,70
0,72
0,79
0,74
0,86
0,82
0,74
0,63
0,70
0,78
0,85
0,93
0,86
1,02
0,93

0,53
0,61
0,70
0,78
0,81
0,88
0,80
1,03
0,94
23,7
23,5
24,0
24,5
25,9
25,5
25,3
27,8
25,6

23,2
24,6
24,4
24,7
25,2
26,5
25,5
27,1
25,8

1
23,2
23,6
23,7
23,7
25,8
25,3
25,3
25,1
25,3

Перлина Лісостепу
Вміст клейковини
%
Збір, т/га
2
1
2
23,2
1,06
1,17
24,0
1,23
1,37
23,9
1,31
1,48
24,8
1,51
1,72
25,8
1,70
1,86
26,2
1,71
2,01
26,4
1,68
1,95
25,3
1,73
2,06
26,1
1,70
1,95
Київська
24,0
1,02
1,16
24,5
1,21
1,33
24,4
1,34
1,45
25,8
1,47
1,72
25,5
1,54
1,66
27,0
1,72
1,95
25,6
1,54
1,73
28,1
1,89
2,28
25,4
1,75
1,94
Столична
24,5
1,39
1,59
24,4
1,17
1,31
27,8
1,33
1,65
25,1
1,44
1,61
26,4
1,64
1,77
26,8
1,64
1,94
25,8
1,59
1,78
28,6
1,78
2,15
26,1
1,73
1,92

* Примітки: 1. – Мінімальна система захисту; 2. – Інтегрована система захисту.

1
10,2
10,6
10,8
11,4
11,8
11,7
11,8
12,5
12,3

12
10
4
1
3
2
11
5
7

Вміст білка
%
Збір, т/га
2
1
2
10,5
0,47
0,53
10,9
0,55
0,62
11,1
0,60
0,69
12,2
0,73
0,85
11,7
0,78
0,84
12,3
0,79
0,94
12,0
0,78
0,88
12,8
0,86
1,04
12,2
0,82
0,93

40,2
38,5
39,0
39,9
40,6
35,4
40,1
39,6
40,6

33,1
33,5
32,0
34,4
32,5
35,2
34,2
35,8
32,4
41,4
41,1
40,9
41,9
40,3
41,5
41,7
41,5
42,7

33,6
35,2
35,3
35,5
32,8
36,4
35,9
37,3
34,9

Маса 1000 зерен,
г
1
2
37,6
39,3
37,3
38,7
38,1
39,8
38,7
41,4
37,9
40,4
38,1
41,0
38,2
40,7
38,8
39,8
39,6
41,7

737
742
747
755
765
759
758
744
757

729
734
735
738
735
742
747
729
731

749
750
754
761
770
764
763
752
768

745
754
764
759
758
747
761
744
756

Натурна маса,
г/л
1
2
778
781
776
789
779
798
782
796
779
792
785
798
788
791
784
792
789
796

57
58
59
69
72
79
73
79
81

51
61
62
68
76
79
73
81
81

1
55
61
61
64
85
82
73
90
87

61
65
63
74
78
85
80
86
85

62
65
66
72
78
85
80
88
86

2
56
67
65
73
88
87
86
90
87

Скловидність, %

2. Показники якості зерна пшениці озимої залежно від системи удобрення, інтегрованої системи захисту та сорту,
середнє за 2006 – 2009 рр.

На формування урожайності зерна пшениці озимої значний вплив
мало удобрення – 48,3 % (рис. 1). Частка впливу погодних умов
становила 32,4 %, системи захисту – 11,5, сорту – 5,5 %.

Урожайність, %;

Білок, %

Клейковина, %
Рис. Вплив елементів технології вирощування пшениці озимої
та погодних умов року на урожайність і якість зерна
Показник вмісту білка в значній мірі залежав від погодних умов 40,6 % та удобрення - 32,3 %. Частка участі сорту у формуванні якості
білка пшениці озимої становила 10,9 %, система захисту - 8,7 %.
На формування вмісту клейковини в зерні пшениці озимої
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найбільший вплив мали погодні умови - 73 %. Частка участі добрив
становила 18 %, системи захисту та сорту - 4 %.
Висновки. Найвищу урожайність та якість зерна пшениці озимої
одержано після гороху за внесення мінеральних добрив у дозі Р135 +К135
+N80 (IV) + N55 (VIII) - 7,52 - 8,14 т/га за інтегрованої системи захисту.
Застосування цієї технології забезпечує отримання зерна групи А, 2
класу якості з умістом білка 12,7-13,5 %, клейковини 25,3-28,6 %.
Реакція сортів за різних технологій вирощування пшениці озимої
неоднозначна і потребує подальшого проведення цих досліджень.
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Люцерна належить до провідних кормових культур. Серед бобових
багаторічних трав за поживною цінністю вона переважає навіть конюшину.
У сухій речовині люцерни, зібраної у фазі бутонізації - початку
цвітіння, міститься: сирого протеїну - понад 20 %, жиру - близько 3 % у
листковій масі, вміст якої в загальному врожаї зеленої маси сягає 50 %,
частка сирого протеїну та жиру становить відповідно 28-30 і 4,2-4,6 %.
Протягом останніх десятиріч актуальною проблемою залишається
виробництво високобілкових, збалансованих за амінокислотним складом
кормів. Корми, що нині виробляються, характеризуються низькою
забезпеченістю кормової одиниці протеїном - у межах 80-85 г. Серед культур
із високою потенційною урожайністю та значним вмістом у масі протеїну
виділяється люцерна посівна. Крім того, люцерна посівна в симбіозі з
бульбочковими бактеріями здатна фіксувати значну кількість азоту повітря,
що дає змогу зменшити внесення дорогих та часто шкідливих азотних
добрив. Тому люцерна має відігравати важливу роль у біологізації
сучасного кормовиробництва, звичайно, за умови значного розширення її
посівних площ.
Урожайність люцерни в північній частині Лісостепу залишається
порівняно низькою, що свідчить про відсутність відповідних адаптивних
технологій її вирощування в конкретних умовах регіону.
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У зв'язку з цим видається актуальною проблема формування та обґрунтування інтенсивних елементів технології вирощування та підвищення
урожайності цієї культури, подовження продуктивного довголіття травостою. Навіть часткове її розв'язання сприятиме зміцненню кормової бази,
вирішенню проблеми кормового протеїну та зменшенню енерговитрат у
кормовиробництві.
Країни ЄС розпочали широкомасштабне виробництво цінного білка з
люцерни, який не містить холестиролу. Новий білок, який отримав назву
ribisco, може замінити сою в ряді продовольчих товарів, зокрема у ковбасі,
соусах та шоколадному мусі. За своєю цінністю цей білок не поступається
перед білком коров'ячого молока. Технологія отримання протеїну з люцерни
розроблена шведською фірмою Alfa-Laval. У Франції діє завод з випуску
вказаного білка, який належить компанії France Luzerne. Технологією
отримання протеїну з люцерни зацікавилися фірми з США, Канади і
Саудівської Аравії. Для країн ЄС виробництво цього продукту матиме
особливу актуальність, оскільки зменшить їх залежність від імпорту сої.
Протеїн із люцерни можна використовувати в кормах для худоби без
ризику зараження коров'ячим сказом. Запровадження технології отримання
нового виду білка відкриває перед фермерами нові можливості, оскільки
вирощування люцерни відносно нешкідливе для навколишнього
середовища, так як ця культура не потребує азотних мінеральних
добрив та вимагає мінімум гербіцидів.
Мета досліджень полягає у вивченні й обґрунтуванні оптимальних
агроекологічних умов росту і розвитку люцерни в перший рік життя та
розробці технологічних прийомів стійкого підвищення її продуктивності,
встановленні впливу на продуктивність наступних культур і ланок кормових
сівозмін.
Дослідження проводяться у сівозміні кафедри рослинництва та
кормовиробництва Агрономічної дослідної станції (АДС) Національного
університету біоресурсів і природокористування України (НУБІП України)
з 2005 року згідно із загальноприйнятими методиками. АДС
розташована в с. Пшеничному Васильківського району Київської області,
що входить до Правобережного Лісостепу України. Територія земель в
основному має слабохвилястий рельєф із незначними, витягнутими
пониженнями.
Ґрунт дослідного поля - чорнозем типовий малогумусний
середньосуглинковий, грубопилуватий на лесі. Вміст гумусу в орному шарі
за Тюріним становить 4,34-4,68 %, рН сольової витяжки 6,8-7,3,
ємність поглинання - 30,7-32,5 мг-екв на 100 г ґрунту. До складу
мінеральної твердої фази ґрунту входить 37 % фізичної глини, 63 % піску.
Результати досліджень. Важливим показником росту рослин є їхня
висота. Разом із тим, у рік сівби вона може дуже залежати від строку її
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проведення та збирання покривної культури. Тому навіть восени в загальному підсумку цей показник не буде однозначно передбачуваним. Те ж
стосується і порівняння осіннього наростання зеленої маси. Хоча слід
зазначити, що за умов літніх червневих строків сівби, достатньої
кількості тепла і вологи початкові, стартові умови вегетації люцерни
значно сприятливіші, ніж за ранньовесняних строків. Вони де в чому
сприятливіші і для пізньовесняних — наприкінці квітня - початку травня.
Однак, строк вегетації літніх посівів коротший: тому за цих умов
спостерігається деяке прискорене проходження фаз розвитку і певна
рецесія лінійних показників. У один і той же етап органогенезу (наприклад,
гілкування) рослини літніх посівів мали дещо нижчу висоту. Більша
кількість тепла, інтенсивніше сонячне освітлення сприяли проходженню фаз
у коротші строки. Це явище, як показав О. І. Зінченко (1977), називають
неотенією - коли рослини, наприклад бур'яни (щириця, мишій), досягають
генеративної фази за значно коротші строки, ніж за умови, що їхня вегетація
почалася навесні. Це відмічають, хоча й меншою мірою, у рослин люцерни.
Спостереження за розвитком рослин люцерни показали, що при
безпокривній весняній сівбі вони проходять повний цикл вегетації,
досягають повної стиглості зерна, але за умови не проведення підкошування,
тобто без переривання росту і розвитку рослин. Безпокривний післяукісний
посів після жита до осені досягав фази цвітіння (9-го етапу органогенезу).
Підпокривні посіви люцерни під ячмінь і вико-вівсяну сумішку перед
зняттям покривної культури відповідно перебували на 4-5-му етапах
органогенезу - гілкування. Підпокривний посів під кукурудзу на зелений
корм весняного строку сівби на період збирання кукурудзи досягав 6-7-го
етапу органогенезу - закінчення фази гілкування. Лише у місцях рідкого
стеблостою кукурудзи в окремих рослин відмічено початок фази бутонізації.
Рослини люцерни за післяукісної підпокривної сівби до збирання
кукурудзи досягали також повної фази гілкування. Окремі рослини у місцях
із рідшим стеблостоєм кукурудзи знаходилися у фазі початку бутонізації.
За цими фенологічними показниками можна порівняти й осінню
отаву, але внаслідок різних строків збирання покривних культур ці дані
будуть не настільки об'єктивними, щоб можна було зробити достовірні
висновки. Бо при цьому не враховується попередній ріст рослини.
Потрібен показник, який би «підсумував» загальний ріст.
Для порівняння підсумкового осіннього росту рослин у рік сівби було
використано дещо нетрадиційний показник - діаметр кореневої шийки
рослин.
У будь-якому разі в науковій літературі цих даних не виявлено. Ми
вважаємо згаданий показник досить об'єктивним. Вегетація рослин різних
строків сівби безпокривного і підпокривного посівів могла перериватися
внаслідок збирання покривної культури або підкошування на
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безпокривних посівах з метою боротьби з бур'янами. Проте коренева система при цьому функціонувала, а розмір її в процесі вегетації
збільшувався. Одним із показників такого процесу є діаметр кореневої
шийки - «коронки», як її називає Г. П. Квітко (1990). За нашими
спостереженнями, у результаті підкошування при збиранні покривної
культури бруньки відновлення утворюються не лише у верхній частині
кореневої шийки та пазухах нижніх міжвузлів стебла, а й нижче - на
глибині 2-3 см. З цих бруньок, як і з верхніх, утворюються стебла, яких
могло і не бути, коли б не проводили підкошування. Верхня частина
кореневої шийки внаслідок цього дещо потовщується. Найбільший її
діаметр спостерігали у рослин весняних та літніх (після жита на зелений
корм) безпокривних посівів. На другому місці за цим показником
знаходилися рослини люцерни весняного підпокривного посіву під
кукурудзу на зелений корм. Посіви люцерни безпокривного посіву після
вико-вівсяної сумішки і підпокривного під післяукісну кукурудзу мали
практично однакові показники. Найменш розвинутою виявилася коренева
шийка у варіанті з підсіванням люцерни під ячмінь і дещо кращою у
варіанті з підсіванням під вико-вівсяну сумішку. Це, певно, можна
пояснити кращими умовами живлення після вико-вівсяної сумішки. Ці
відмінності у формуванні кореневої шийки відповідно впливали на
утворення бруньок відновлення. Їх, із розрахунку на одну рослину,
закладалося значно більше на безпокривних весняних посівах та після
озимого жита на зелений корм, підпокривних посівах під кукурудзу на
зелений корм весняної і післяукісної сівби. Найменше бруньок мали
рослини люцерни у варіанті підсівання її під ячмінь, проте зріджувався
посів найбільше під вико-вівсяною сумішкою. Це адекватно зумовило й
густоту стеблостою у перший рік користування. І хоча після ячменю
рослини були менш розвинуті, ніж після викосумішки, однак під ячменем
залишилося більше рослин. Тому густота стеблостою у перший рік
користування в цьому варіанті була дещо більшою, ніж при підсіванні під
вико-вівсяну сумішку. На другий рік користування значної різниці за
густотою стеблостою за варіантами досліду вже не спостерігалося.
Слід відмітити, що лінійний ріст рослин люцерни був значно
інтенсивнішим при травневих строках сівби і становив 64-67 см порівняно з
червневими — 55-42 см.
При одержанні сходів люцерни протягом червня формується один
укіс у фазі початку цвітіння в кінці серпня та у середині вересня з урожаєм
88-94 ц/га та виходом 19,8-21,0 ц/га сухої речовини і 4,2-4,6 ц/га протеїну.
У дослідах 2005-2008 рр. встановлено, що при весняних строках сівби
тривалість періоду сходи-початок цвітіння в першу чергу залежить від
тривалості довжини дня і температурного режиму (табл.).
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Найбільш сприятливі умови для росту і розвитку люцерни при весняній сівбі створюються при середній тривалості дня 16,1-16,2 години. За цих
умов люцерна досягає початку фази цвітіння через 55-60 днів.

Середні календарні дати

сівби

сходів

початку
цвітіння

30.04
20.05
9.06
19.06
26.06
20.07

7.05
28.05
15.06
26.06
1.07
1.08

21.07
30.07
21.08
10.09
20.09
1.10

Кількість днів
від сходів до
цвітіння

Вплив строку сівби люцерни на тривалість періоду сходипочаток цвітіння

температур

світлових
годин

74
63
65
75
80
60

1202
1086
1148
1343
1443
979

1187
1015
1049
1136
1198
1155

Сума

Середньодобові
показники за період
сходи-цвітіння
температура
тривалість дня,
повітря,
год.
°С
16,2
16,0
17,2
16,1
17,7
16,1
17,9
15,1
18,0
14,9
10,9
12,8

Цими ж дослідами 2005-2006 рр. доведено, що одержання сходів
люцерни в другій декаді травня призводить до зниження урожаю зеленої
маси в першому укосі на 29 ц/га, другому - на 12 ц/га порівняно зі сходами,
одержаними 30 квітня. Тому найоптимальнішим строком сівби люцерни
слід вважати другу декаду квітня, коли ріст і розвиток цієї культури
відбувається в травні-червні за середньої тривалості світлового дня 16
годин.
Розходження в показниках тривалості періоду сходи-початок
цвітіння в 2007 р. за першого і другого строків сівби пояснюються тим, що
в 2007 р. третя декада квітня була дуже холодною. Середня температура
повітря становила 4,9°С, а мінімальна - 1,9°С. За таких умов люцерна
практично не вегетувала. В р. середня температура повітря в третій декаді
квітня дорівнювала 14,8°С, що сприяло прискореному розвитку рослин.
При весняних і літніх безпокривних посівах сходи люцерни
з'являються через 7-16 днів і залежать від температурного режиму. Між
сумою температур і кількістю днів від сівби до сходів встановлена пряма
корелятивна залежність, де г=+0,87+0,12. Рівняння регресії для визначення
періоду сівба-сходи описується формулою: у=21,3-0,73х, де х - середня
температура повітря за період.
Початковий ріст і розвиток люцерни від появи сходів до початку
стеблування дуже повільний. На 8-10-й день після появи сходів із пазухи
сім'ядольних листочків з'являються первинний прапорцевий листок, а
через 15-16 днів — перший трійчатий листок. Через 25-28 днів вегетації
утворюється 4-5 трійчатих листків при висоті рослин 8,6 ±1,4 см.
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Висновки. 1. Агрокліматичні ресурси Лісостепу України за показниками природної родючості ґрунтів, умов вологозабезпеченості,
температурного і світлового режимів сприятливі для максимальної
реалізації біологічного потенціалу кормової продуктивності реєстрованих
сортів люцерни посівної.
2. Люцерна — культура дворучка і залежно від екологічних умов
розвивається як за ярим, так і за озимим типами. За ярого типу розвитку
при весняному чистому посіві люцерна формує насіння, або два укоси
вегетативної маси у фазі початку цвітіння. У перший рік життя
завершується формування «коронки», де накопичується достатня кількість
вуглеводів, що гарантує максимальну перезимівлю і стеблоутворюючу
здатність рослин у наступні роки використання травостою.
3. У разі сівби люцерни під покрив ранніх ярих культур із
пониженою нормою висіву на 20-30 % створюються несприятливі
агроекологічні умови для росту і розвитку в перший рік життя. На ріст і
розвиток люцерни негативно впливає інтенсивний ріст ранніх ярих
культур, внаслідок чого значно зменшується освітленість рослин люцерни
протягом 40-45 днів. Рослини не проходять світлової фази розвитку і на
період збирання покривних культур перебувають у фазі 4-7 трійчастих
листків при висоті 10,4-12,1 см, що характеризує озимий тип розвитку.
4. Наприкінці вегетації першого року життя при сівбі під покрив
ячменю травостій зріджується на 25-30 %. Коренева система проникає на
глибину 60-80 см (не закінчено формування «коронки»), що не завжди
гарантує добру перезимівлю рослин.
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ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ
НА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УРОЖАЮ
КОРМОВИХ БУРЯКІВ
Показано результати вивчення факторів, що впливають на
формування урожаю кормових буряків залежно від сортових
особливостей, рівня удобрення та густоти насадження.
Ключові слова: буряк кормовий, сорт, удобрення, густота
насадження.
У вирішенні проблеми поліпшення кормовиробництва значна роль
відводиться кормовим бурякам, які вважаються одним із головних
соковитих кормів, збалансованих за протеїном і вуглеводами. Маючи
високий коефіцієнт перетравності поживних речовин, кормові буряки
сприяють кращому засвоєнню грубих кормів, у результаті чого значно
скорочуються витрати концентратів і знижується собівартість
тваринницької продукції. Крім того, вони нейтралізують надлишкову
кислотність шлункового соку та покращують вуглеводно-протеїнове
співвідношення корму 3, 5, 6. За наявності в раціоні кормових буряків
сільськогосподарські тварини легше переносять осінній перехід з
пасовищної до стійлової годівлі, а на весні, навпаки, від стійлової до
пасовищної, що дає змогу зберегти високу продуктивність тварин у ці
періоди 2.
На продуктивність кормових буряків у значній мірі впливають
елементи технології вирощування, так, густота насадження значною мірою
зумовлює ефективність дії добрив на врожай та його якість. Як показують
досліди підвищення ефективності добрив може бути досягнуто не тільки
шляхом наближення добрив до кореневої системи, а й навпаки, свого роду
наближенням самих рослин до добрив шляхом збільшення густоти рослин,
більш рівномірним розміщенням їх по площі 1, 4.
Враховуючи невирішеність цього питання, потрібно провести ряд
досліджень направлених на удосконалення живлення та удобрення
кормових буряків у зоні Лісостепу України.



Науковий керівник-доктор с.-г. наук Г. І. Демидась
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Дослідження проводилися в полях 10-пільної польової сівозміни
кафедри рослинництва та кормовиробництва Агрономічної дослідної
станції НУБіПУ. Попередником буряків кормових була озима пшениця.
Польовий дослід проводився за схемою:
Сорти:
Удобрення:
1. Косіма;
1. 40 т гною;
2. Центаур;
2. 40 т гною + N120P120K140;
3. 40 т гною + N180P180K210.
3. Солідар
Густота стояння рослин кормових буряків:
1. 60 тис. /га
2. 80 тис. /га
3. 100. тис. /га
На кожному фоні удобрення формували три густоти насадження
кормових буряків. Площа облікової ділянки 120 м2. Повторність досліду чотириразова. Агротехніка – загальноприйнята для умов лісостепової зони.
У ході вегетації вивчалася динаміка формування асиміляційної
поверхні рослин буряків кормових. Отримані дані показали, що в першій
половині вегетації суттєвої різниці між сортами в формуванні площі
листового апарату не спостерігалося. З збільшенням густоти рослин від 60
до 100 тис/га площа листової поверхні на гектарі посіву збільшувалася на
ділянках з усіма рівнями живлення. В період інтенсивного росту
коренеплодів (червень – серпень) цей показник за варіантами значно
змінювався. На удобрених ділянках у посівах була сформована потужна
листова поверхня площею 24,6 – 42,1 тис. м2/га. Наприкінці вересня на
початку жовтня внаслідок відмирання старих листків сумарна площа
листового покриву на ділянках з внесенням тільки органічного добрива
склала 12,4 – 18,6 тис. м2/га. порівняно з 10,8 – 25,1 тис. м2/га. на ділянках,
де вносили органічні та мінеральні добрива. На час збирання кормових
буряків площа листків у досліджуваних сортів зменшувалась практично до
такої як в липні, проте у сорту Центаур і на час збирання ще залишався
потужний асиміляційний апарат, який становив – 25,1 тис. м2/га. проти
16,9 тис. м2/га. у сорту Косіма і 17,4 тис. м2/га у сорту Солідар (табл. 1).
За даними таблиці 2 формування врожаю кормових буряків за фазами
росту і розвитку рослин проходило різними темпами. Накопичення маси
коренеплодів від сходів до змикання рядків було незначним, так як
рослини інтенсивно формували асиміляційний апарат. Середньодобовий
приріст коренеплодів за цей період склав залежно від доз добрив і густоти
рослин у сорту Косіма– 2,6 г, у сорту Центаур – 1,2 – 2,9 г, у сорту Солідар
1,0 – 1,3 г.
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Сорт

1. Площа листової поверхні кормових буряків залежно від
сорту, удобрення і густоти рослин, тис. м2/га
Удобрення

Косіма

40 т гною
40 т гною
N120 P120K140
40 т гною
N180P180K210

Центаур

40 т гною
40 т гною
N120 P120K140
40 т гною
N180P180K210

Солідар

40 т гною
40 т гною
N120 P120K140
40 т гною
N180 P180 K210

Густота
рослин
тис/га
60
80
100
60
80
100
60
80
100
60
80
100
60
80
100
60
80
100
60
80
100
60
80
100
60
80
100

Сходи змикання
листя
10,3
15,8
16,4
13,0
13,2
14,3
16,4
15,6
20,2
10,6
12,4
15,6
12,6
13,4
15,3
18,6
16,5
19,3
10,5
14,6
15,9
13,4
14,0
14,6
17,1
15,9
18,3

Періоди вегетації
Через 60
Через 30
днів після днів після
змикання
змикання
24,6
24,1
36,2
32,8
44,4
29,4
32,0
25,5
42,1
31,6
36,0
32,9
33,2
30,4
33,4
30,6
41,2
34,2
29,7
23,6
34,6
23,0
38,2
28,9
36,1
25,4
40,2
30,1
41,6
31,0
39,2
29,4
40,0
28,2
41,1
28,9
26,4
23,4
31,8
26,2
40,3
28,3
34,6
25,8
41,0
30,0
40,8
31,6
36,1
29,8
39,4
32,6
40,7
29,9

Через 90 днів
після
змикання
12,6
12,4
16,3
10,8
14,7
13,5
12,4
16,6
16,9
18,2
16,1
18,6
20,1
23,6
24,8
24,7
24,0
25,1
13,4
13,9
15,6
12,7
14,3
15,9
16,0
16,9
17,4

Найбільшим він був у липні – серпні, коли листовий апарат вже був
сформований і складав залежно від рівня удобрення у сорту Косіма 4,1 –
29,2 г, у сорту Центаур – 8,2 –33,2 г, у сорту Солідар – 6,4 – 25,1 г.
Формування врожаю кормових буряків в значній мірі залежить від
рівня живлення рослин, особливо це проявляється під час інтенсивного
накопичення маси коренеплодів. У цей період середньодобові прирости
коренеплодів при внесенні органо-мінерального добрива (40 т/га гною +
N180P180K210) досягали у сорту Косіма 20 – 29,2 г, у сорту Центаур – 21,9 –
33,2 г, а у сорту Солідар – 20,8 – 25,1 г. На ділянках з внесенням тільки
органічних добрив (40 т/га гною) середньодобовий приріст маси
коренеплодів становив: Косіма 7,6 – 11,1 г, у сорту Центаур – 13,0 –14,2 г,
а у сорту Солідар – 10,8 – 12,1 г. Збільшення густоти рослин з 60 до 100
тис./га також знижувало середньодобові прирости коренеплодів, проте за
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рахунок збільшення кількості їх на гектарі сумарне накопичення органічної маси було вищим ніж при густоті 60 тис./га.

Сорт

2. Середньодобовий приріст маси коренеплодів кормових
буряків залежно від сорту, густоти рослин і рівня удобрення
(г на 1 рослину)
Удобрення

Косіма

40 т гною
40 т гною
N120 P120K140
40 т гною
N180P180K210

Центаур

40 т гною
40 т. гною
N120 P120K140
40 т гною
N180P180K210

Солідар

40 т гною
40 т гною
N120 P120K140
40 т гною
N180P180K210

Густота
рослин
тис/га
60
80
100
60
80
100
60
80
100
60
80
100
60
80
100
60
80
100
60
80
100
60
80
100
60
80
100

Сходи змикання
листя
1,0
1,0
0,6
2,3
2,1
2,2
2,6
2,2
1,9
1,3
1,3
1,2
2,3
2,2
2,0
2,9
2,6
2,4
1,1
1,0
1,3
2,3
2,0
2,3
2,4
2,6
2,6

Періоди вегетації
Через 30
Через 60
днів після днів після
змикання
змикання
5,7
11,1
5,3
9,8
4,1
7,6
14,7
18,4
14,6
16,2
10,3
17,3
14,6
29,2
14,6
22,6
13,2
20,0
8,6
14,2
9,6
13,4
8,2
13,0
13,2
22,6
11,9
17,7
9,8
17,1
20,8
33,2
20,3
27,2
17,7
21,9
6,5
12,1
6,7
11,6
6,4
10,8
13,7
18,3
13,3
16,9
12,0
17,8
16,1
25,1
16,6
24,0
15,4
20,8

Через 90
днів після
змикання
7,8
7,4
5,9
8,6
5,7
4,8
10,8
6,7
4,4
6,4
7,4
4,2
7,6
6,5
3,9
8,5
5,6
4,8
6,7
5,9
4,8
8,0
7,6
5,3
9,4
6,5
4,1

Результати проведених досліджень (табл. 3) показують, що
застосування добрив чуттєво впливало на величину врожаю. Так, на
ділянках з внесенням 40 т гною сорт Косіма забезпечив 360 – 385 ц/га
коренеплодів, Центаур 346 – 378 ц/га, Солідар 365 – 396 ц/га.
При внесенні 40 т/га гною + N120 P120K140 ці показники становили
відповідно – 494 – 553 ц/га, 456 – 552 ц/га, 477 – 506 ц/га, а на ділянках 40
т/га гною + N180P180K210 – Косіма 600 – 642 ц/га, Центаур – 579 – 732 ц/га,
Солідар 604 – 636 ц/га, тобто підвищення доз мінеральних добрив на тому
ж органічному фоні сприяло підвищенню урожайності. Урожайність гички
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також збільшувалася з підвищенням доз внесених добрив. При збільшенні
густоти рослин з 60 до 100 тис./га значного підвищення врожаю не
спостерігалося.
3. Продуктивність буряків кормових залежно
від сорту, густоти та удобрення, ц/га
Сорт

Удобрення
40 т гною

Косіма

40 т гною
N120 P120K140
40 т гною
N180P180K210
40 т гною

Центаур

40 т гною
N120 P120K140
40 т гною
N180P180K210
40 т гною

Солідар

40 т гною
N120 P120K140
40 т гною
N180P180K210

Густота
рослин
60
80
100
60
80
100
60
80
100
60
80
100
60
80
100
60
80
100
60
80
100
60
80
100
60
80
100

Урожайність
коренеплоди
гичка
360
102
381
106
385
109
494
134
528
148
553
153
600
163
632
169
642
188
346
106
360
115
378
110
456
128
506
154
552
169
579
173
672
187
732
199
356
104
381
108
396
112
477
129
497
133
506
152
604
156
630
172
636
182

Проведенні дослідження свідчать, що найкраще себе зарекомендував
сорт Центаур, при внесенні добрив у дозі 40 т гною + N180 P180 K210 на
період збирання врожаю на 1 гектарі доцільно мати, як мінімум, 80 тис.
рослин.
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ТРИТИКАЛЕ – КОРМОВА БІЛКОВА КУЛЬТУРА
Розглядаються основні фактори і прийоми формування якості зерна
озимого тритикале, зокрема білка, амінокислот, органічних і мінеральних
речовин на опідзоленому чорноземі та дерново-підзолистому супіщаному
ґрунті, по попереднику однорічні трави на зелений корм і гороху.
Пропонується при цьому звертати особливу увагу на внесення
оптимальних норм фосфорно-калійних і азотних добрив, дотримання
строків та норм висіву насіння цієї культури рекомендованих для зони
вирощування.
Ключові слова: строки і норми висіву, фони міндобрив,урожайність
зерна, вміст білка, амінокислот та органічних речовин.
Хімічний склад зерна озимого тритикале характеризується рядом
специфічних особливостей. Численними дослідженнями, проведеними в
різних ґрунтово-кліматичних умовах в Україні, Польщі, Німеччині,
Білорусії та Росії встановлено, що основні показники якості зерна цієї
культури можуть змінюватися в достатньо великих межах у залежності від
умов вирощування 1, 2. Знання закономірностей впливу різних факторів
на хімічний склад зерна дають можливість вирощувати нову зернокормову культуру тритикале з необхідними параметрами якості.
До важливих показників якості зерна відноситься вміст в ньому білка
та амінокислот, які в певній мірі залежать від сорту. Так, в умовах
Німеччини вміст білка в зерні різних сортів озимого тритикале, які
вирощуються в цій країні при однакових рівнях агротехніки, за
результатами отримання змінювалося в межах 13,9-15,3%. Аналогічні
результа отримані і в умовах Білорусі. Якщо у сортів Михась і Мара при
оптимальному рівні азотного живлення цей показник становив у
середньому відповідно 12,4 і 12,9 %, то в сорті Дар Білорусії – 14,9 %.
Білковість зерна тритикале залежить від родючості ґрунту, а також
погодних умов. На слабо окультурених ґрунтах цей показник як правило,
нижче, ніж на високо окультурених 4. В умовах Угорщини, наприклад,
вміст білка в зерні озимого тритикале на піщаних ґрунтах становив лише
11,9 %, в той же час як на чорноземах – 15,7—16,9 %. У дощові і
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прохолодні роки в зерні цієї культури нагромаджується білка значно менше, ніж в посушливі.
Отримані результати. У наших дослідженнях на опідзоленому
чорноземі, по попереднику вико-вівсяна суміш на зелений корм, вміст
білка в зерні озимого тритикале сорту АДМ 9 селекції Миронівського
інституту пшениці ім. В. М. Ремесла в 2000-2001 рр., які
характеризувалися перезволоженими під час весняно-літньої вегетації,
змінювався від 10,2 до 12,2 %. У засушливому 2003 році в зерні цієї
культури становив 13,5-14,5 %, що на 30-55 % більше, ніж у вологі
прохолодні роки. Отримані нами результати узгоджуються з думкою
авторів, стверджуючи, що вміст білка в зерні озимого тритикале в меншій
мірі залежить від сортових особливостей, ніж від умов вирощування 5.
На вміст білка в зерні озимого тритикале суттєвий вплив мають
елементи технології вирощування 6. У наших дослідженнях (2006-2009
рр.) було встановлено, що цей показник залежить у певній мірі від рівня
мінерального живлення та застосування водорозчинних хелатних форм
добрив внесених на відповідних етапах органогенезу.
Про позитивний вплив роздрібненого внесення азотних добрив на
білковість зерна цієї культури повідомляють також зарубіжні дослідники
1, що пов’язано, на їх думку, з більш високим вмістом у цьому випадку
хлорофілла в рослинах і поліпшення синтезу ними білка 7.
Поряд з вмістом білка і амінокислот на кормову цінність зерна
тритикале певний вплив також має наявність в ньому інших органічних
з’єднань – жиру, клітчатки, безазотистих екстрактивних речовин (БЄР). У
наших дослідженнях (2006-2009 рр.) азотні добрива сприяли збільшенню
вмісту жиру в зерні тритикале сорту АДМ 13. При збільшенні їх доз з 60
до 120 кг/га д.р. цей показник змінювався від 0,80 до 1,0 %, або був вищим
на 0,28-0,35 %. Застосування водорозчинних добрив суттєвого впливу на
цей показник не мали. Найбільше формувалося білка в зерні на фонах
N60Р60К120, N120Р60К120 – 12,7-14,2 %, а при внесенні добрив у формі суміші
селітри і карбоміду (КАС) – 13,1-14,2 %. При застосуванні лише
водорозчинних добрив Акварін і Кристалон у дозах 6, 8, 10 кг/га на фоні
Р60К120 кг/га ці показники були на рівні 9,6-10,9 %, або на 3,1-3,3% менше,
ніж при внесенні азотних добрив. При цьому кількість крохмалю зростає
при застосуванні водорозчинних комплексних добрив Акварін і Кристалон
у дозах 6-10 кг/га на фоні Р60К120 з 62 до 65,6 %, проти показника у
варіантах, де застосовували селітру, карбамід і КАС – 60,2-62,7 %, а на
контролі (без добрив) і фосфорно-калійному фоні 62,1-62,2 %. Адекватно
нормам, формам і строкам унесення мінеральних добрив (сухих і
водорозчинних) параметри вмісту золи, фосфору і калію практично
змінювались на одному рівні – 1,72-2,19, 0,88-1; 0,63-0,73 % відповідно.
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Спостерігалася загальна закономірність, коли якість зерна тритикале
сорту АД 52 зростала при висіві 5-15 жовтня (12-13,1 % білка), а при висіві
у серпні та першій п’ятиденці вересня вона не перевищувала 9,7-11,0, або
була меншою на 2,1-2,6 %. Аналогічно в усі роки досліджень була різниця
зі збору білка з гектара, яка становила при оптимальному посіву від 6,63 до
5,55 т/га. Цьому, вочевидь, сприяло те, що рослини в жовтні менше
використовували поживних речовин з ґрунту на ріст і розвиток, не були
забур’янені, а весною всі складові використовували на формування
якісного зерна (табл. 1) Хоча врожайність при посіві 5-15.Х зменшувалась,
але вміст білка значно зростав.
Вплив строків посіву на урожайність і якість зерна
тритикале сорту АД 52 в зонах області за 2001-2005 рр.
Варіант
досліду

Врожайність, т/га
Роки
2001

25 серпня
5 вересня
15 вересня
25 вересня
5 жовтня
15 жовтня

4,52
4,92
5,73
5,82
4,10
3,77

25 серпня
5 вересня
15 вересня
25 вересня
5 жовтня
15 жовтня

3,43
4,72
4,84
5,02
4,92
3,32

25 серпня
5 вересня
15 вересня
25 вересня
5 жовтня
15 жовтня

4,82
4,92
5,06
3,76
3,04
2,82

2002

2003

2004

2005

Лісостепова зона (СЗАТ «Нива»)
5,12
5,09
5,18
5,28
5,20
5,11
5,37
5,19
5,90
5,20
5,52
5,67
5,91
5,60
4,64
5,70
4,61
4,10
4,34
4,44
3,63
3,67
3,54
3,98
Перехідна зона (ТзОВ «Світанок»)
4,42
4,82
5,02
4,21
4,92
4,98
5,10
4,81
5,02
5,04
5,20
4,92
5,25
5,26
5,36
5,09
4,18
4,22
4,34
4,98
3,18
3,24
3,44
4,43
Поліська зона (СВЕ «Зоря»
4,90
4,95
5,03
4,92
4,95
5,04
4,98
4,82
5,06
5,15
4,93
4,96
3,66
4,04
4,00
3,87
3,00
3,07
3,06
3,14
2,62
2,72
2,87
2,92

Уміст
білка,
%

Збір
білка,
т/га

5,03
5,19
5,60
5,53
4,22
3,71

9,8
10,3
11,6
12,0
12,8
13,1

4,92
5,34
6,49
6,63
5,19
4,86

4,38
4,90
5,19
5,19
4,52
3,32

9,9
10,4
11,8
12,0
12,3
12,9

4,33
5,09
5,90
6,22
5,55
4,28

4,92
4,94
5,03
3,86
3,06
2,79

9,7
11,0
12,2
12,3
12,4
12,6

4,77
5,43
6,13
4,74
3,79
3,51

серед
нє

Примітка: Посівна площа тритикале за роками становить:
СЗАТ «Нива» – 300-350 га, ТзОВ «Світанок» – 250-270 га,
СВК «Зоря» – 220-240 га. Фон добрив N90 (N30 ІІІ + N30 ІV) +
N30 VІІ етапи + Р60К60.

У наших дослідженнях (2001-2003 рр.) по фонах N60 внесених на ІІ і
ІV етапах органогенезу та N90 (N30 ІІІ) + N30 (ІV) + N30 VІІ на фоні Р60К60
сорти тритикале АДМ 8, АДМ11, АД 52 і Престо (Польща) містили білка
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від 13,62 до 15,81, такі закономірності відзначені по жиру, крохмалю та
виходу білка з 639,4 до 793,8 кг/га. Біоенергетична оцінка елементів
технології вирощування сортів тритикале показала, що за вненсення різних
доз добрив вихід обмінної енергії у сорту АДМ 8 зростав від 344,7 до
681,3, у сорту АДМ 11 – від 381,5 до 772,3 сорту АД 52 – від 415,5 до 684,5
і в сорту Престо – від 464 до 684,0 МДж/га.
Слід зазначити, що від норми висіву насіння вміст білка у зерні
тритикале сорту АДМ 13 змінювався в незначних величинах (0,66-1,5 %).
Так, на контролі (без добрив) при нормах висіву від 2 до 6 млн./га він
варіював з 8,6 до 10,51 %, відповідно на фоні Р30К30 – 10,78-11,64, Р60К60 –
11,7-12,1, Р90К90 – 11,08-11,94 %, а під час внесення азоту N30-60-90 при
нормі висіву – 4-5 млн./га цей показник становив 12,10-12,70 %. Особливо
це яскраво проявилося при підвищенних нормах висіву насіння, тоді як
показник крохмалю в зерні має тенденцію рівномірного нагромадження і
на варіанті без добрив, і при внесенні азотних та окремо фосфорнокалійних добрив при всіх нормах добрив і висіву насіння.
У літературі є мало інформації про вплив основних елементів
технології вирощування тритикале на вміст в зерні амінокислот. Вивчення
цих питань представляє без сумніву великий інтерес для уточнення
поживної цінності зерна тритикале в залежності від умов вирощування.
Результати досліджень Булавіної Т. М. (Беларусь) 2005 р. показали,
що цей показник в певній мірі змінюється в залежності від строків та норм
посіву. Вміст практично всіх амінокислот, за виключенням алініна, на
пізніх строках посіву мав тенденцію до підвищення в порівнянні з ранніми.
При цьому не всі амінокислоти в рівній мірі змінювали їх вміст під
впливом цього фактора. Так, якщо при посіві 25 вересня вміст ізолейніна в
порівнянні з посівом 25 серпня збільшувався у відносному виразі на 13,8
%, тирозіна на 8,9%, лейцина на 8,7%, лізина на 7,4 %, метіоніна і цістіна
на 6,4 %, то валіна – на 4,8 %, гліціна – на 3,4 %. Вміст аланіна в цьому
випадку зменшувався на 2,0 %.
Вміст лізіна при збільшенні норм висіву з 3 до 6 млн./га схожих
зерен збільшувався в середньому на 1,3-2,3 %, а при зростанні доз азотних
добрив з 60 до 120 кг/га д.р. – на 8,0-9,0 %. Вміст метіоніна і цістіна від
першого фактора зростав на 4,2-5,6 %, а від другого – на 1,4-5,4 %. Азотні
добрива збільшували також вміст таких амінокислот, як валін, ізолейцин,
гістідін, аргінін, тірозін. У меншій мірі вони підвищували вміст лейціна,
фенілаланіна, гліціна, аланіна. Інкрустація насіння байтаном у порівнянні з
його протравлюванням сприяє деякому збільшенню більшості амінокислот
у середньому на 5,0-8,9 %.
Таким чином, поряд з вмістом білка і амінокислот окремі
агроприйоми можуть змінювати вміст у зерні озимого тритикале жиру,
загального азоту, і дещо в меншій мірі кількості – клітчатки. Вміст
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безазотистих екстрактивних речовин, калія і фосфору під впливом факторів, що вивчали, суттєво не змінювався.
Вивчення в наших дослідах показали, що норми висіву насіння
майже не впливали на вміст загального азоту в зерні. Цей показник у
значній мірі залежав від рівня азотного живлення рослин. Якщо при висіві
3 млн./га схожих насінин збільшення дози азоту з 60 до 120 кг/га д.р.
підвищило вміст загального азоту з 2,30 до 2,45 %, то при нормі висіву 6
млн./га з 2,47 до 2,56 %. Це означає, що при збільшенні норми висіву
насіння тритикале зростаючих доз азоту на вміст цього елементу в зерні
зменшується.
Вміст фосфору в зерні тритикале в певній мірі залежить від строку
висіву. Якщо при ранньому посіві цей показник становив у середньому
0,87 %, то при пізньому – 0,99 %. У міру збільшення доз азоту відмічається
тенденція до його підвищення. Інкрустація насіння, а також застосування
фунгіцидів і ретардантів сприяють деякому збільшенню вмісту калію і
фосфору в зерні у порівнянні з протравленням насіння.
Для перевірки ефективності використання в годівлі зерна озимого
тритикале було проведено досліди на відгодівлі свиней в СЗАТ «Нива»
Луцького та м’ясної худоби ВРХ в господарстві «Зоря» Ковельського
районів Волинської області. Досліди по вивченню продуктивної дії зерна
цієї культури проводили на двох групах свиней і ВРХ. У зрівняльний
період, що тривав три місяці, піддослідним тваринам згодовували корми
згідно раціону прийнятого в господарствах, який складався з 50 % зерна
пшениці і 50 % зерна ячменю та мінеральної годівлі. В дослідний період
свиням і ВРХ дослідних груп у складі раціону зерно пшениці було
замінено зерном тритикале, а тварини контрольних груп поїдали ті ж
корми, що і в зрівняльний період.
Як показали результати досліджень, згодовування тритикале
позитивно вплинуло на середньодобові прирости живої маси свиней
(649,4) г, які були на 10,8 % більшими ніж на контрольній групі. Після
заміни зерна пшениці та ячменю на зерно тритикале у складі
концентрованих кормів раціону середньодобові прирости бичків м’ясної
худоби на відгодівлі становили 971 г у дослідній групі, проти 889 г – у
контрольній.
Висновки
На опідзоленому чорноземі і дерново-підзолистому супіщаному
ґрунті в західному Поліссі України по попередниках однорічні трави на
зелену масу та гороху оптимальними строками і нормами посіву для
районованих сортів озимого тритикале є 15-25 вересня і 4,5-5,0 млн. шт
насінин на гектар, що забезпечує формування врожайності зерна на рівні
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4,38-5,60 т/га зерна з вмістом в ньому 12-13,1 % білка та 60,0-65,0 %
крохмалю.
Оптимальними нормами мінеральних добрив є N60 внесених на ІІ-ІV
етапах органогенезу та N90 (N30 ІІІ) + N30 (ІV) + N30 (VІІ) на фоні Р60К60.
Сорти тритикале АДМ 8, АДМ 11, АД 52 і Престо (Польща) формують в
зерні від 13,62 до 15,81 % білка. Такі закономірності спостерігаються по
жиру, крохмалю, фосфору, калію, БЄР і незамінних амінокислот. Все це
робить зерно тритикале придатним для використання на харчові і кормові
цілі.
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КОРМОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ
ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЖНИВНИХ РЕШТОК ПОКРИВНОЇ
КУЛЬТУРИ
Представлені результати досліджень по впливу пожнивних решток
покривної культури – ярого ячменю на густоту люцерни у перший рік
використання, урожайність її зеленого корму та кормову
продуктивність.
Ключові слова: люцерна, кормова продуктивність, покривна
культура, ярий ячмінь.
Відомо, що саме ступінь освітлення рослин люцерни у перші 40 днів
після появи сходів суттєво впливає на формування майбутніх сталих
врожаїв вегетативної маси 1. Негативний вплив підсилюється пожнивними
рештками покривної культури, залишеними на полі. Ступінь пригнічення
або інтенсивність негативного впливу визначається і власне покривною
культурою. Численні дослідження науково – дослідних установ і виробнича
практика господарств України свідчать, що за комплексом агробіологічної
цінності покривні культури розміщуються у такій послідовності: кукурудза
на зелений корм, однорічні кормові сумішки, просо на зерно, ранньостиглий
горох з вусатою формою листка, ярий ячмінь, яра пшениця 1,2.
Оскільки, у структурі посівів сільськогосподарських культур регіону
ярі зернові, зокрема ячмінь, займають третину площі, то останній,
здебільшого, використовується як покривна культура.
Для осіннього повноцінного розвитку рослин люцерни бажаним є
збирання ярого ячменю з повним вилученням з поля усієї біомаси: зерна,
полови, соломи тощо. У силу різних обставин вказана схема збирання
використовується частково. Звідси було поставлено питання: як впливають
на ріст та розвиток рослин люцерни пожнивні рештки покривної культури,
яка кормова продуктивність люцернових агроценозів залежно від
розміщення останніх на полі?
Матеріали та методика досліджень. Дослідження виконувались
упродовж 2003-2005 рр. у Сумському інституті АПВ на типових
чорноземах середньосуглинкового механічного складу. Вміст поживних
речовин в орному шарі ґрунту такий: фосфору та калію за Чириковим - 10-
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13 та 9-10 мг/100 г, що відповідає середньому рівню забезпеченості вказаними макроелементами живлення, гумусу – 4,0-4,1 %, рН соляної
витяжки – 6,4-6,8 одиниць.
Площа посівної ділянки – 50, облікової – 25 м2. Розміщення ділянок систематичне. Сорт люцерни – Полтавчанка, котрий щороку висівали під
покрив ярого ячменю. Агротехніка вирощування зональна. У дослідженнях
використовували загальновідомі методи: польовий, лабораторний та
математичний.
Схема досліду передбачала такі варіанти:
1. Контроль (лише стерня);
2. Солома подрібнена у валку;
3. Солома подрібнена та рівномірно розміщена на площі;
4. Солома не подрібнена у валку;
5. Солома не подрібнена та рівномірно розміщена по площі.
Збирання ярого ячменю на зерно виконувалось комбайном «Вольво»,
а подрібнення та розтрушування соломи – подрібнювачем з регульованим
формуванням ширини валка – ПН-2,0 в агрегаті з трактором МТЗ-892.
Агрометеорологічна характеристика вегетаційного періоду років
досліджень наведена у таблиці 1.
За температурним режимом весь період проведення досліджень
характеризувався як жаркий – сума ефективного тепла вище 10◦С значно
перевищувала середньорічні показники, котрі складали весняного та
літнього періодів відповідно 490◦С та 1698◦С .
1. Агрометеорологічна характеристика вегетаційного періоду
Показники

2003 р.

2004 р.

2005 р.

Весна:
Кількість опадів, мм
фактична
65,5
195
середня багаторічна
119
119
днів з опадами
25
33
◦
Сума ефективних температур вище 10 С, град.
фактична
654
535
середня багаторічна
490
490
Літо:
- кількість опадів,мм
фактична
220
220
середня багаторічна
205
205
днів з опадами
39
37
Сума ефективних температур вище 10◦С, град.
фактична
1765
1776
середня багаторічна
1698
1698

62,7
119
29
894
490

163
205
35
1846
1698

Кількість днів з опадами весною становила 25-33, а влітку – 35-39.
Однак, за інтенсивністю та кількістю вологи роки різнились. Найбільш
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вологим був 2004 рік, коли випало навесні і влітку відповідно 195 та 220
мм, що більше багаторічної норми на 64 та 7 %
Весняні періоди 2003 та 2005 рр. видались посушливими – за 3
місяці кількість атмосферних опадів склала лише половину багаторічної
норми. Аналогічним було і літо 2005 р., на відміну літа 2003 р., коли
випало дещо більше норми – 220 мм.
Безумовно, вказаний режим зволоження та періодичність опадів на
фоні підвищеної температури повітря вплинули на формування
вегетативної маси покривної культури – ярого ячменю. Найбільшою вона
була у 2004 р. – близько 9,5т/га, із них соломи – 5,8 т/га.
Результати досліджень. Спосіб збирання покривної зернової
культури має надзвичайно важливе значення у формуванні біологічного
врожаю люцернового поля. Загально відомо, що збирати покривну
культуру слід прямим комбайнуванням, оскільки, як подрібнена, так і не
подрібнена солом'яна маса негативно впливає на стан рослин люцерни вже
через 5-6 діб 3. Одночасно із обмолотом солома має бути вивезена із
поля. Однак, організаційно-господарська ситуація та прийнята у
господарстві система землеробства вимагають збирати солому на кормові
чи інші цілі або ж залишати її на полі як джерело органічного удобрення.
Обидва шляхи впливають на життєздатність молодих рослин люцерни у
пізньоосінній період. Частина із них гине вже восени, частина – у зимовий
період. Нами встановлено суттєве зниження густоти рослин люцерни,
котрі зимували під покривом соломи у валку як подрібненої, так і не
подрібненої. Частка загибелі останніх складала відповідно 51,6 та 53,8 %.
Абсолютні значення цифр доволі суттєві, чим визначається різке зниження
урожайності.
Рівномірне розміщення солом'яної маси по всій скошеній площі
сприяє значно меншій загибелі рослин. При подрібненні соломи вона
склала в середньому 25,8 %, а без подрібнення – 30,2 % (табл. 2).
2. Вплив пожнивних решток ярого ячменю на густоту травостою
люцерни, штук рослин/м2
№ в.
1
2
3
4
5

2003 р.
214
100
168
99
157

2004 р.
233
117
170
110
165

2005 р
228
111
163
104
150

У середньому
225
109
167
104
157

% випадіння
К.
51,6
25,8
53,8
30,2

Таким чином, залишені на полі пожнивні рештки спонукають
суттєву втрату рослин залежно від розподілу останніх вже у перший рік
використання травостою, чим і обумовлюється врожайність та кормова
продуктивність люцернового поля.
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3. Вплив пожнивних решток покривної культури на урожайність
люцерни першого року використання, т/га

24,1
18,3
19,7
16,2
18,5

25,1
16,1
19,7
15,3
20,5

К
-9,0
-5,4
-9,8
-4,6

1,61

1,6

1,9

середнє

30,4
17,3
21,4
17,1
23,2

2005 р.

середнє

20,9
12,7
17,9
12,5
19,7

2004 р.

2005 р.

±
до вар. 1

2003 р.

2004 р.

1
2
3
4
5
НІР 0,5
т/га

суха речовина

2003 р.

Варіанти

зелена маса

± до
контролю

5,22
3,18
4,48
3,12
4,92

7,60
4,32
5,35
4,28
5,80

6,02
4,58
4,92
4,05
4,62

6,28
4,03
4,92
3,82
5,11

К
-2,25
-1,36
-2,46
-1,17

Дані таблиці 3 вказують на вкрай негативну дію соломи на
врожайність люцерни. Зокрема, за умови розтрушування її по всій
скошеній площі втрати зеленої маси можуть досягати 4,6-5,4 тонни з
кожного гектара, що може рівнятись майже кількості маси одного укосу чи
одного циклу випасання.
Нами встановлено, що загибель рослин під валком соломи складає
більше ніж 50 відсотків. У такому ж співвідношенні зменшується і
урожайність. При урожайності зеленої маси на контролі у 25 т/га, остання
на площах із валковим зберіганням соломи попередника складає лише 1516 т. Втрати сухої речовини люцернового корму із 1 га площі є також
надзвичайно суттєвими і становлять 1,17-1,36 т при рівномірному
розподілі соломи та 2,25-2,46 т/га – при валковому.
4. Збір кормових одиниць та протеїну з посівів люцерни залежно
від розподілу пожнивних решток покривної культури, т/га

7,30
4,15
5,14
4,10
5,57

5,78
4,39
4,73
3,89
4,44

6,03
3,86
4,72
3,66
4,91

К
2,17
1,31
2,31
1,12

середнє

середнє

5,02
3,05
4,30
3,00
4,73

2005 р.

2005 р.

1
2
3
4
5

2004 р.

2004 р.

± до
контролю

2003 р.

2003 р.

протеїну

Варіанти

кормових одиниць

± до
контролю

0,79
0,48
0,68
0,48
0,75

1,16
0,66
0,81
0,65
0,88

0,92
0,70
0,75
0,62
0,70

0,96
0,61
0,75
0,58
0,78

К
-0,35
-0,21
-0,38
-0,18

Залишені пожнивні рештки у молодому люцерновому агроценозі у
перший рік використання зменшують кормову продуктивність, у т. ч. збір
кормових одиниць та протеїну.
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Дані таблиці 4 показують, що при рівномірному розподілі подрібненої чи цілої соломи недобір кормових одиниць складає майже 20, а при валковому – 36-37 %. Аналогічні співвідношення втрат встановлені і стосовно протеїну.
Висновки. Пожнивні рештки покривної зернової культури, зокрема
ярого ячменю, залишені на люцерновому полі ведуть до випадіння рослин
люцерни вже у перший рік використання майже на 52-54 % при валковому
розподілі соломи та 26-30 % - при рівномірному розтрушуванні її
подрібнювачем. Зменшення урожайності зеленої маси при цьому складає
відповідно 9,0-9,8 та 4,6-5,4 т/га, а втрати кормових одиниць – 36-37 та 1920%.
Бібліографічний список
1. Рабінович В. М. Люцерна / В. М. Рабінович, В. І. Жарінов. – К.:
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АГРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ОДНОРІЧНИХ СУМІШОК
Представлено результати досліджень агробіологічної оцінки рослин
пелюшки (гороху польового) в сумішах з ярими зерновими культурами в
умовах Полісся. Встановлено переваги бінарних ценозів над монопосівами
культур.
Ключові слова: пелюшка, сумішки, продуктивність, відношення
земельних еквівалентів (LER), відносна продуктивність (RYM), коефіцієнт
конкурентоспроможності (СR).
Основним направленням підвищення продуктивності однорічних
культур є сумісні посіви, а також удосконалення їх технологій
вирощування з метою раціонального використання агрокліматичних
ресурсів регіону.
Оцінка біологічної ефективності сумісних посівів є проблемою, яка
заслуговує особливої уваги. Біологічні процеси, які відповідають за
формування врожайності культур агроценозів, складні й багатогранні.
Найбільш важливим механізмом, який призводить до того, що біомаса
рослин даного виду в сумішці відрізняється від такої в монокультурі, є
конкуренція за ресурси життєдіяльності.
Для оцінки критерію біологічної ефективності сумісних посівів
використовують показник відношення земельних еквівалентів (LER) [1].
Біологічна ефективність сумішок визначається порівнянням їх
продуктивності з продуктивністю чистих посівів кожного компонента з
однакової площі, висіяних одночасно.
Пелюшка ─ це культура, якій до цього часу мало приділяли уваги
дослідники. За літературними джерелами раніш були проведені уривчасті
дослідження по вивченню продуктивності пелюшки (зеленої маси - 130220 ц/га, зернової – 12-15 ц/га) в умовах Полісся [5, 7] та її сумішок з
вівсом та тритикале ярим (зеленої маси - 350-400 ц/га) [2, 6], ярим ріпаком,
гірчицею білою та фацелією (зеленої маси - 231-315, насіння – 16,2-24,6
ц/га) [3]. Зовсім мало приділяли уваги вивченню конкурентній здатності
рослин в сумісних посівах, що і спонукало до проведення даних
досліджень.
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Матеріали та методика досліджень. Вивчення впливу добрив на
агробіологічні показники оцінки однорічних сумішок рослин пелюшки та
її сумішок проводилось у тимчасовому досліді Інституту сільського
господарства Полісся на дерново-середньопідзолистому супіщаному ґрунті
(с. Грозине, Коростенський р-н., Житомирської обл.).
Дослідження проводили в двофакторному досліді, де вивчали дію
добрив та різних норм висіву компонентів сумішей на формування
кормової продуктивності монопосівів культур і їх агроценозів (схема
досліду в табл. 1). Агротехніка вирощування культур - загальноприйнята
для зони Полісся. Площа посівної ділянки – 50 м2, облікової – 38 м2,
повторність чотириразова.
У досліді висівали сорти сільськогосподарських культур:
пелюшка - Зв’ягельська, овес – Чернігівський-28, тритикале – Вікторія,
люпин вузьколистий – Переможець (перспективний сорт).
Результати досліджень. Наші дослідження показують, що показник
відношення
земельних
еквівалентів
(LER)
в
агрофітоценозі
характеризується різними числовими значеннями протягом вегетаційного
періоду рослин. Проте, майже всі показники LER становили більше
одиниці, не залежно від фази розвитку рослин. Тобто змішані ценози
пелюшки з вівсом чи тритикале ярим більш ефективніші для вирощування
ніж їх одновидові посіви, а показники LER 1,01-1,88 указують на те, що
для отримання такої ж кількості продукції з одного гектара монопосівів
необхідно збільшувати площу під ними на 1-88 %, залежно від норми
висіву компонента (табл. 1).
Встановлено також, що значення LER визначається співвідношенням
компонентів у суміші пелюшки з зерновими компонентами, так як це
виявлено і в інших однорічних ценозах [4]. Так в бінарних агроценозах при
збільшенні частки пелюшки значення LER збільшується у фазі бутонізації
на всіх фонах добрив на 4-52 %, у фазі цвітіння на фоні без добрив на 19-24
%, на фоні Р60К90 тільки в суміші з вівсом на 16 %, у фазі утворення бобів
тільки у сумішок з вівсом на фоні без добрив на 12 %.
Залежність показника відношення земельних еквівалентів LER від
частки пелюшки в суміші описується наступними рівняннями регресії
(рис. 1.):
при висіві половинної норми пелюшки в суміші y = 1,54 - 0,007*x r = -0,07, p = 0,78;
при висіві повної норми пелюшки в суміші –
y = 3,47 - 0,04*x, r = -0,64, p = 0,0040;
де у – коефіцієнт біологічної ефективності LER, х – частка бобового
компонента в суміші, %.
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Рис.1. Залежність відношення земельних еквівалентів LER
посівів від частки пелюшки в бінарних агроценозах
Сумішки, які мають значення LER менше 1 або наближаються до 1
(пелюшка 0,5Н + овес 1Н ─ у фазі цвітіння (0,93), та пелюшка 1Н +
тритикале 0,5Н у фазі утворення бобів ─ (0,97)) вирощувати сумісно з
такою нормою висіву насіння недоцільно.
Високу ефективність сумішок підтверджує і показник відносної
продуктивності (RYM) агроценозів, який має майже однакові показники як
і LER.
Конкуренцію (СА) в сумісних посівах визначають співвідношенням
зміни врожаїв компонентів суміші до врожаю, який очікується. В сумісних
посівах відмічено, що у більш агресивних компонентів числове значення
(СА) буде позитивне, а у менш конкурентноздатного буде отримано
від’ємне значення [1].
Так у фазі бутонізації та цвітіння в суміші з висівом повної норми
вівса та тритикале ярого відмічено високі коефіцієнти агресивності у
пелюшки СА - 0,09-0,85, не залежно від фона добрив (рис. 2.). А у фазі
утворення бобів, навпаки, більший коефіцієнт агресивності СА – 0,09-0,95
встановлено у злакових компонентів, не залежно від норми висіву та
удобрення (крім варіантів з половиною нормою пелюшки та повною
нормою злакових компонентів при внесенні повного мінерального
добрива). Значення, які наближенні до нуля СА - 0,01, чи йому
дорівнюються, вказують на те, що компоненти сумішок мають однакову
конкурентну здатність.
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Найвищі показники агресивності пелюшки 0,47-0,85 було відмічено
на варіантах з висівом половинної норми пелюшки та повної вівса та
тритикале ярого у фазі бутонізації, на відміну від бінарних сумішок з
повною нормою пелюшки та половинною нормою вівса, де агресивність
0,23 бобового компонента проявилась лише при внесенні повного
мінерального живлення. Це обумовлено швидким наростанням маси
пелюшки в період бутонізації, що впливає на міжвидову боротьбу
кормових культур за ресурси. Така ж тенденція в сумішках з половинною
нормою висіву пелюшки зберігалась і у фазі цвітіння, а у фазі утворення
бобів навпаки, більш агресивно ведуть себе злакові культури по
відношенню до бобової культури.
Встановлено також, що коефіцієнт агресивності пелюшки в бінарних
сумішах з половиною її нормою висіву з вівсом у фазі бутонізації має
більші значення (0,61-0,85) ніж в сумішах з тритикале ярим (0,39-0,62). У
фазі цвітіння – навпаки, з вівсом – 0,09 – 0,50, а з тритикалем ярим – 0,240,36. У фазі утворення бобів конкурентні властивості пелюшки низькі чи
поступаються злаковим культурам незалежно від його виду та фона
удобрення.
Коефіцієнт агресивності рослин суміші має середньої сили
кореляційний зв'язок з висотою рослин пелюшки і слабкий - з висотою
злакових компонентів. Дані залежності описуються регресійними
рівняннями:
y1 = 1,22 - 0,01*x1 ;
y1 = 0,92 - 0,01*x2 ;
y2 = -0,92 + 0,01*x2 ;
y2 = -1,22 + 0,01*x1 ;

r1 = -0,56;
r1 = -0,30;
r2 = 0,30,
r2 = 0,56;

p = 0,0004;
p = 0,08;
p = 0,08;
p = 0,0004;

де у1 – СА коефіцієнт агресивності пелюшки, y2 - СА коефіцієнт
агресивності пелюшки, х1 – висота рослин пелюшки, см; х2 - висота рослин
пелюшки, см.
Таким чином, на зелений корм при збиранні у фазі бутонізації слід
надавати перевагу ценозам з вівсом, при збиранні у фазі цвітіння – із
тритикале ярим.
При формуванні врожаю фітоценозу важливу роль відіграють
конкурентні взаємовідносини рослин. Для оцінки критерію конкурентної
здатності
компонентів
використано
показники
коефіцієнта
конкурентоспроможності (СR) [8].
Коефіцієнт конкурентоспроможності компонентів сумішок у першу
чергу залежить від біологічних особливостей видів бобових і злакових
рослин та норми висіву сумішок.
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Рис. 2. Коефіцієнт агресивності СR компонентів сумішок
залежно від фази збирання норми висіву насіння та удобрення
Злакові компоненти виявляють високу конкурентну здатність СR
1,67-4,62 в сумішах з повою нормою їх висіву. Бобові компоненти в таких
сумішах значно поступаються протягом вегетації злаковим культурам,
незалежно від удобрення. Максимальні значення коефіцієнта
конкурентоспроможності 0,25-4,62 у злакових відмічено, при збиранні
сумішок у фазі утворення бобів на пелюшці.
Бобові, в свою чергу, також при збільшенні їх норми висіву до
повної, мають високий коефіцієнт конкурентоспроможності СR – 1,83-5,28
в усі фази розвитку, не залежно від удобрення. Максимальні значення
коефіцієнта конкурентоспроможності 0,39-5,28 у пелюшки відмічено у
фазі цвітіння.
Серед
бінарних
сумішок
найбільший
коефіцієнт
конкурентоспроможності відмічено при співвідношенні компонентів
пелюшки 1Н + овес чи тритикале яре 0,5Н, який становив у фазі
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бутонізації від 3,31 до 5,28, у фазі цвітіння ─ 2,43-3,74, у фазі утворення
бобів ─ 1,83-3,97 залежно від фона удобрення.
У
міру
проходження
фаз
розвитку
коефіцієнт
конкурентоспроможності змінюється: у бобового компонента показник
зменшується, а у злакового ─ збільшується.
Проведений регресійний аналіз показав, що величина конкурентної
здатності пелюшки залежить від конкурентної здатності злакових
компонентів ценозу (r = -0,86) (рис. 3). Дана залежність описується
рівнянням:
y = 3,26129337 - 0,928760205*x;
де у - CR пелюшка, х – CR злакових компонентів, p = 0,0000.
6
5

CR, пелюшка

4
3
2
1
0
-1
-2
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

CR, злакові компоненти

Рис. 3. Залежність CR пелюшки від CR злакових компонентів в
бінарних агроценозах
У цілому спостерігається закономірність у формуванні коефіцієнта
конкурентоспроможності. Збільшення СR злакових компонентів
відбувається при збільшенні їх норми висіву, така ж тенденція і з бобовим
компонентом.
Висновки. За рахунок впровадження бінарних сумішок ефективність
агрофітоценозів кормових культур підвищується на 1-88 %, що дає
можливість раціональніше використовувати посівну площу і отримувати
більший врожай з одного гектара.
При розрахунку коефіцієнт агресивності на зелений корм при
збиранні у фазі бутонізації слід надавати перевагу ценозам з вівсом 0,610,85, при збиранні у фазі цвітіння – із тритикале ярим 0,24-0,36.
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Представлені експериментальні дані по вивченню продуктивності
злакових і бобово-злакових фітоценозів різних груп стиглості пасовищного
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зеленої маси, вихід поживних речовин. Розглянуті економічні і енергетичні
показники вирощування травосумішок. Запропоновані багатокомпонентні
травосумішки різних строків дозрівання з високою енергетичною і
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трави,

У лукопасовищному господарстві здавна застосовують змішані
посіви багаторічних трав, але екологічний підхід до їх підбору відповідно
до умов середовища вирішує проблему тільки частково. Як правило,
травостої із районованих сортів не є стійкими за продуктивністю і при
безсистемному
використанні
швидко
деградують
завдяки
взаємовідносинам, що склалися між видами трав [1, 2].
Необхідність проведення досліджень з добору різних видів злакових
і бобових багаторічних трав для залуження природних кормових угідь та
орних земель, що виводяться з інтенсивного обробітку зони західного
Лісостепу, зумовлено пошуком створення нових енергоощадних систем
кормовиробництва і неможливістю використання основної складової
інтенсифікації – удобрення кормових культур.
Разом з тим, використання травосумішок із різних видів
багаторічних злакових і бобових трав у лучному кормовиробництві на
сьогодні є однією із актуальних проблем не тільки в Україні, але і в
багатьох країнах світу, що пов’язано з продуктивним довголіттям
компонентів, які підбирають за кормовою якістю та зміною видового
складу травостоїв [3, 4, 5].
Продуктивність сіяних агрофітоценозів за роками їхнього
використання значною мірою залежить від конкуренції між окремими
видами багаторічних трав різних травосумішок і зміни мікрофауни і
мікрофлори ґрунтів на яких вирощують [6, 7].
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На встановлення кількісного співвідношення злакових і бобових у
травосумішках
значно
впливають
величина
норм
висіву
і
конкурентоспроможність компонентів, що висівають [8]. Однак,
багатокомпонентність травостою ще не вирішує проблему. Дуже важливо
підібрати правильне співвідношення низових і верхових трав. У штучному
фітоценозі, створеному на принципах природної спільності видів, що
займають різноманітний простір, види будуть доповнювати один одного в
часі, а спільність буде характеризуватися стійкістю, яка характерна
природним екосистемам. Це особливо цінно, якщо врахувати, що для
господарств важливо мати травостої, стійкі до змін навколишніх умов.
Матеріали і методика досліджень. Дослідження з добору видів
багаторічних бобових і злакових трав і травосумішок для залуження
земель, виведених з інтенсивного землеробства, проводили на
Хмельницькій ДСГДС УААН у 2003-2005 рр.
Травосумішки висівали напровесні (2002 р.) безпокривним способом.
Перед посівом вносили мінеральні добрива з розрахунку N40P60K60. У роки
використання травостоїв на ділянки із бобово-злаковими травосумішками
вносили фосфорно-калійні добрива з розрахунку P60K60, а на ділянки із
злаковими травосумішками - N120P60K60. Азотні добрива (N30) вносили при
відновленні вегетації та після кожного циклу використання, фосфорнокалійні – при припиненні вегетації. Схема досліду включала три типи
травостоїв за строками дозрівання. Сорти багаторічних злакових і бобових
трав грястиці збірної Київська рання 1, стоколосу безостого
Вишгородський, тимофіївки лучної Агента, костриці червоної Агата, Янка,
костриці лучної Люлинецька 3, пажитниці багаторічної Обрій, конюшини
повзучої Даная, лядвенцю рогатого Лотос, люцерни посівної Реґіна, що
висівали в травосумішках, є районованими і добре адаптованими до
несприятливих умов навколишнього середовища.
Дослід закладений в чотирикратній повторності, розмір посівної
ділянки – 64 м2, облікової – 32 м2. Розміщення варіантів систематичне.
Польові дослідження, обліки і спостереження проводилися згідно
загальноприйнятих методик з наукових досліджень по кормовиробництву і
луківництву.
Погодні умови в роки проведення досліджень характеризуються
такими показниками: сума опадів в квітні-жовтні 2003 р. становила 549,8
мм, у 2004 р. – 674,5 мм, у 2005 р. – 918,5 мм при середньо багаторічному
значенні – 478,3 мм. Необхідно відмітити, що розподіл опадів у роки
проведення досліджень був нерівномірним: недостатня кількість опадів
при відновленні вегетації, тобто у квітні місяці, та надмірна – влітку
(липень, серпень). Температура повітря в окремі періоди також мала
суттєві відхилення від норми, що негативно впливало на ріст і розвиток
трав.
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Результати досліджень. Для науки і практики одним із найважливіших показників є врожайність. Вивчення процесу формування врожайності
злакових і бобово-злакових травостоїв залежно від факторів середовища й
елементів технологій викликає інтерес для теорії і практики інтенсивного
кормовиробництва. Воно дає можливість регулювати процеси росту і
розвитку компонентів травосумішок та розробляти ефективні технології
формування високої врожайності травостоїв, одержання кормів високої
якості.
Врожайність злакових і бобово-злакових травосумішок різних
строків дозрівання залежно від їх складу наведена в таблиці 1.
Дослідженнями встановлено, що врожайність зеленої маси була
неоднаковою і залежала від складу травосумішки. Врожайність бобовозлакових травосумішок була набагато вищою порівняно із злаковими. В
середньому за три роки використання на фоні застосування лише
фосфорних і калійних добрив бобово-злакові травосумішки забезпечили
одержання 24,9-41,5 т/га зеленої маси,5,50-8,38 т/га сухої маси, 4,25-6,94
т/га кормових одиниць, 0,64-1,04 т/га перетравного протеїну, що в 1,2-1,7
разу більше порівняно із злаковими травостоями, де окрім фосфорнокалійних добрив передбачалось внесення азотних. Високою виявилася і
окупність витраченої енергії на створення пасовищних травостоїв.
Як показали розрахунки енергетичної ефективності створення
пасовищних травостоїв різних строків дозрівання більш енергозатратними
за роки досліджень були варіанти створення та використання із злаковими
травостоями – 60,50 ГДж або в 2,2 рази вищі порівняно із бобовозлаковими травостоями. Слід відмітити, що в структурі витрат сукупної
енергії злакового травостою мінеральні добрива становили близько 63%, в
тому числі азотні – близько 52%, тоді як в бобово-злакових травостоях
частка фосфорно-калійних добрив становила близько 38 % від загальної
кількості витрат сукупної енергії. Встановлено, що більше енергії на
одержання одного центнера кормових одиниць використовувалось на
злакових травостоях (464-705 МДж).
На бобово-злакових травостоях різних строків дозрівання найбільше
енергії (157-213 МДж) на одержання 1 ц к. од. затрачалося на травостоях
середніх строків дозрівання, найменше (130-161 МДж) – на травостоях
ранніх строків дозрівання. Виходячи з цього, енергоємність 1 ц к. од.
пасовищного корму бобово-злакових травосумішок з включенням люцерни
посівної становила 130-157 МДж і була найменшою, з включенням
конюшини повзучої або лядвенцю рогатого відповідно зростала до 159-213
МДж та 161-196 Мдж.
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Тип
травостою

Ранньостиглі

Середньостиглі

27,3

Пажитниця багаторічна, 11 + костриця
червона, 6 + стоколос безостий, 9 +
конюшина повзуча, 6

34,4

23,5

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

11 + костриця
безостий, 9 +

41,5

Пажитниця багаторічна, 11 + костриця
червона, 6 + грястиця збірна, 6 + люцерна
посівна, 8

29,4

36,3

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

11 + костриця
безостий, 9 +

33,3

Пажитниця багаторічна, 11 + костриця
червона, 6 + грястиця збірна, 6 +
конюшина повзуча, 6

Пажитниця багаторічна,
червона, 6 + стоколос
лядвенець рогатий, 6
Пажитниця багаторічна,
червона, 6 + стоколос
люцерна посівна, 8

29,0

зеленої
маси

Пажитниця багаторічна, 11 + костриця
червона, 6 + грястиця збірна, 6

Травосумішки та норма висіву насіння,
кг/га

6,86

5,87

5,50

4,83

8,38

7,43

7,56

7,14

сухої
маси

5,74

4,70

4,25

3,12

6,94

5,61

5,70

4,35

кормових
одиниць

Збір з 1 гектара, т

0,94

0,74

0,64

0,40

1,04

0,86

0,72

0,52

перетравного
протеїну

69,3

56,3

53,2

38,8

83,1

69,6

70,6

56,3

ОЕ,
ГДж/га

7,67

6,23

5,89

1,92

9,20

7,70

7,81

2,79

КЕЕ

12,96

15,55

16,96

39,18

10,48

12,72

12,35

27,70

Собіварті
сть 1 ц к.
од., грн.

Продуктивність пасовищних травосумішок різних строків дозрівання залежно від їх складу
(у середньому за 2003-2005 рр.)

218

Корми і кормовиробництво. 2010. Вип. 66

Пізньостиглі

Пажитниця багаторічна, 11 + костриця
червона, 6 + тимофіївка лучна, 6
Пажитниця багаторічна, 11 + костриця
червона, 6 + тимофіївка лучна, 6 +
конюшина повзуча, 6
Пажитниця багаторічна, 11 + костриця
червона, 6 + тимофіївка лучна, 6 +
лядвенець рогатий, 6
Пажитниця багаторічна, 11 + костриця
червона, 6 + тимофіївка лучна, 6 +
люцерна посівна, 8
5,70

6,08

7,18

30,5

36,1

4,63

24,9

21,5

6,05

4,62

4,53

2,86

1,00

0,81

0,65

0,36

72,0

57,9

54,5

36,9

7,97

6,41

6,03

1,83

11,97

15,39

15,47

42,03

Продовження табл.

Біоенергетична оцінка досліджуваних технологічних прийомів
зводилась не тільки до визначення енергоємності вирощеного
пасовищного корму, а також окупності витраченої енергії валовою і
обмінною енергією, тобто засвоєною тваринами. За виходом валової і
обмінної енергії досліджувані злакові травостої поступалися бобовозлаковим і забезпечили в 1,2-1,6 разу менше валової та в 1,4-2,0 рази
менше обмінної енергії порівняно із бобово-злаковими.
Найнижчою у бобово-злакових травосумішок була і собівартість 1 ц к.
од. – 10,48-16,96 грн., тоді як на злакових вона зростала до 27,70-42,03 грн.
За результатами досліджень найвищу врожайність зеленої маси, збір
сухої речовини, кормових одиниць, перетравного протеїну серед
досліджуваних бобово-злакових травосумішок різних строків дозрівання
забезпечували варіанти з включенням люцерни посівної. Травосумішки з
включенням конюшини повзучої або лядвенцю рогатого були менш
продуктивними, однак вони формували травостій з оптимальним (30-40 %)
насиченням бобовим компонентом, тоді як частка люцерни посівної
зростала до 50 % і більше.
Висновки. Таким чином, результати проведених досліджень дають
змогу зробити висновок, що збагачення різночасно дозріваючих
пасовищних травостоїв бобовими травами шляхом включення їх до складу
травосумішок є ефективним заходом підвищення продуктивності лучних
ценозів, поліпшення якості корму та зменшення витрат на виробництво
корму.
Найкращим для створення пасовищних травостоїв з оптимальним (3040 %) насиченням травостоїв бобовими травами є травосумішки з
включенням конюшини повзучої або лядвенцю рогатого.
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ПОДБОР ВИДОВ И СОРТОВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ДЛЯ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПАСТБИЩНЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ
И ИХ ПРОДУКТИВНОСТЬ
Предложен новый способ подбора видов и сортов многолетних трав
для многокомпонентных пастбищных травосмесей, заключающийся в
подборе основных компонентов травосмеси с асинхронными ритмами
роста в течении вегетации. Это позволяет отобрать сорта,
приспособленные к определенной амплитуде ритмов роста в течение
вегетации, использующих оптимальные условия жизнедеятельности в
определенный период вегетации и потребляющие их по своим физиологобиохимическим особенностям в большем количестве. Такие пастбищные
травосмеси обеспечивают более равномерное поступление зеленого корма
по циклам стравливания и формируют большую продуктивность.
Ключевые слова: многолетние травы, пастбищные травосмеси,
способ подбора компонентов, ритмы роста, продуктивность.
Многокомпонентные пастбищные травосмеси на основе райграса
пастбищного и клевера ползучего могут содержать 5-8 видов многолетних
трав или различные сорта (5-8) райграса и его гибридов и 5-8 сортов
клевера ползучего. Известны способы подбора видов многолетних трав для
пастбищных травосмесей на основе полуверховых и низовых видов трав
(5), а также по темпам отрастания весной и в последующие циклы
стравливания (6). Недостаток способов заключается в том, что подбор не
учитывает приспособленность вида и сорта к определенной амплитуде
изменений условий возделывания в течение вегетации и использования
оптимальных условий жизнедеятельности в определенный период
вегетации.
Нами установлены закономерности формирования различных сортов
райграса, фестулолиума и клевера ползучего и выявлены сорта с
асинхронными ритмами роста в течение вегетации 1, 2. На основании
экспериментальных данных по ритмам накопления биомассы в различные
циклы стравливания были подобраны компоненты с асинхронными
ритмами роста для пастбищных травосмесей и выдвинута гипотеза о том,
что виды и сорта многолетних трав, обладающие асинхронными ритмами
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роста, обеспечат более равномерное поступление зеленого корма в течение
вегетации.
Материалы и методика исследований. Исследования проводились
в 2006-2009 гг. на дерново-подзолистой связно-супесчаной почве,
подстилаемой с глубины 50-70 см песком. Агрохимическая характеристика
почвы: содержание гумуса - 2,06; фосфора (Р2О5) - 232 и калия (К2О) – 254
мг/кг почвы. Закладка многокомпонентных пастбищных травостоев
проводилась 15-17 июня 2006 г. и 2007 г. беспокровным способом сева.
Общая площадь делянки – 60 м2, учетной – 38 м2, повторность - 4-х
кратная. Учеты урожая зеленой массы проводились кормоуборочным
комбайном «Hege -212» с отбором опытного образца. После учета урожая
травостой прикатывался кольчато-шпоровым катком.
Исследования проводились по методике ВИК 4.
Состав многокомпонентных пастбищных травосмесей:
ИЗиС3 – (Райграс пастбищный сорт Пашавы (6 млн семян/га) +
клевер ползучий с. Волат (6 млн семян/га) + тимофеевка (3) + фестулолиум
(3) + мятлик луговой (4);
ИЗиС5 - (2 сорта райграса пастбищного (6 млн. семян/га), Пашавы +
Дуэт + 2 сорта клевера ползучего (6 млн. семян/га) Волат + Чародей + 2
сорта фестулолиум (6) Пуня и ВИК-90 + мятлик луговой (4);
Датская травосмесь Версамакс – (2 сорта райграса пастбищного + 2
сорта клевера ползучего + тимофеевка луговая + овсяница луговая +
мятлик луговой).
Результаты исследований. Нами установлено, что раннеспелые
сорта клевера ползучего имеют преимущество перед позднеспелыми по
темпам накопления сухих веществ (Чародей - 4,47; Волат – 3,62 г/сутки на
1 м2), которое сохраняется до фазы бутонизации и обусловлено величиной
чистой продуктивности фотосинтеза (Чародей - 2,26, Волат - 1,91 г/м2
сутки). Раннеспелые сорта клевера ползучего формируют большую
урожайность до фазы бутонизации, чем позднеспелые, а к фазе цветения
урожайность сухого вещества ранне- и позднеспелых сортов находится на
одном уровне 3. Ход динамики накопления зеленой массы клевера
ползучего в полевых условиях свидетельствует о том, что урожайность
травостоев первого и второго циклов отчуждения у сорта Чародей
существенно выше, чем у сорта Волат, а в третьем и четвертом циклах сорт
Волат имеет преимущество по урожайности зеленой массы перед
раннеспелым сортом Чародей (рис. 1).
Исследованиями по формированию шести циклов отчуждения
травостоев райграса пастбищного белорусского сорта Пашавы и
российского сорта Дуэт установлены закономерности формирования
урожайности зеленой массы в течение вегетации. Весенние темпы роста
сорта Пашавы значительно уступают темпам нарастания биомассы сорта
Дуэт. Однако
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Рис. 1. Динамика накопления биомассы (ц/га) клевера ползучего
при шести циклах отчуждения.
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Рис. 2. Динамика накопления биомассы (ц/га) райграсов при
шести циклах отчуждения.
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травостои сорта Пашавы в третьем и четвертом циклах отчуждения имеют
преимущества по урожайности зеленой массы (рис. 2).
Наша гипотеза о том, что сорта клевера ползучего и райграса
пастбищного, обладающие асинхронными ритмами роста в онтогенезе и
объединенные в одну пастбищную травосмесь, должны обеспечивать
более равномерное поступление зеленого корма в течение вегетации что
подтверждается экспериментальными данными. Включение сортов клевера
ползучего и райграса пастбищного с асинхронными ритмами роста в одну
травосмесь позволяет им полнее использовать условия жизнедеятельности,
формировать более высокую продуктивность и обеспечивать более
равномерное поступление зеленого корма в течение вегетации (рис. 3,
табл. 1).
1. Динамика накопления зеленой массы пастбищных травостоев
2 года пользования с различными сортами райграса и клевера
ползучего
Вариант
травосмес
ей
ИЗиС3
ИзиС5

1 укос

2 укос

3 укос

4 укос

5 укос

6 укос

Сумма

124,6
114,0

122,6
110,0

96,8
94,0

32,1
52,4

101,0
124,7

59,5
61,5

536,6
556,6

4

5

6

7
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Рис. 3. Тренды динамики накопления биомассы (ц/га) сортов
райграса, клевера ползучего и многокомпонентной пастбищной
травосмеси при шести циклах отчуждения
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Наиболее лучшее сочетание видов многолетних трав в пастбищной
травосмеси наблюдается у райграса пастбищного и клевера ползучего. В
среднем за три года пользования в первом и втором циклах отчуждения
травостоев клевер ползучий имеет преимущества перед райграсом
пастбищным, а в третьем и четвертом – райграс пастбищный (рис. 3).
Многокомпонентная пастбищная травосмесь на основе райграса
пастбищного и клевера ползучего формирует урожайность выше, чем
клевер ползучий и райграс пастбищный в чистых травостоях (рис. 3).
Экспериментальные данные, полученные на связносупесчанных и
среднесуглинистых почвах, свидетельствуют о том, что включение двух
или нескольких сортов райграса пастбищного и клевера ползучего с
асинхронными ритмами роста в многокомпонентную травосмесь
способствуют формированию большей продуктивности их травостоев
(табл. 2).
2. Продуктивность многокомпонентных пастбищных травостоев
в среднем за 2007-2009 гг.
Варианты
травосмесей
ИЗиС3
ИЗиС5
Версамакс

Продуктивность, кормовых единиц
На связно-супесчаной На среднесуглинистой
почве
почве
ц/га
%
ц/га
%
63,2
109,9
80,3
94,4
68,8
119,6
85,5
100,4
57,5
100
85,1
100

Причем, пастбищные травосмеси на основе белорусских сортов
многолетних трав (ИЗиС5) на среднесуглинистой почве формируют в
среднем за 2007-2009 гг. (две закладки опытов) продуктивность
многокомпонентных пастбищ на одном уровне (85,5 и 85,1 ц/га к.е.) с
датской травосмесью Версамакс и содержанием клевера ползучего в
травостоях 39-44 %.
На дерново-подзолистых супесчаных почвах белорусские травосмеси
превышают по продуктивности их травостоев на 19,6 %
западноевропейскую пастбищную травосмесь.
Выводы. Определение ритмов роста различных сортов райграса,
клевера и других видов многолетних трав позволяет осуществить подбор
видов и сортов с асинхронными ритмами роста, а объединение их в одну
многокомпонентную травосмесь обеспечивает повышение продуктивности
пастбищных травостоев и равномерное поступление зеленого корма в
течение вегетации.
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ПРОДУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАВОСТОЮ ПРИ
БАГАТОУКІСНОМУ ВИКОРИСТАННІ ПАСОВИЩ
Викладені результати досліджень, щодо врожайності та поживної
цінності трави при багатоукісному використанні пасовища, встановлені
продуктивні характеристики травостою в залежності від різних
варіантів його використання. В контексті наведених досліджень
рекомендовано варіанти використання природних пасовищ, які дають
змогу забезпечити максимальний вихід продукції тваринництва з 1 га
пасовищ. У той же час при організації постійного випасу тварин слід
зважати на той факт, що поживність пасовищної трави наприкінці
пасовищного сезону за основними показниками не відповідає нормативним
показникам живлення тварин, зокрема нормам годівлі молодняку м’ясних
порід ВРХ.
Ключові слова: врожайність, поживна цінність трави, природні
угіддя, багатоукісне використання пасовища.
Виробництво продукції скотарства на Поліссі України в літній
період проводиться із широким залученням продуктивного потенціалу
природних кормових угідь, тому досить очевидним питанням є розробка
методичних підходів, які дають можливість оцінити ефективність
використання даного типу угідь [1, 4, 5].
У результаті проведення огляду літератури у напрямку використання
природних пасовищ великою рогатою худобою слід зазначити, що
основними проблемами при використанні їх продуктивного потенціалу є
наступні: (1) порівняно низька поживна цінність травостою, яка не
спроможна
в
повній
мірі
проявити
генетичний
потенціал
високопродуктивних тварин і, навіть, може призвести до стресових явищ у
неадаптованих до низьких стандартів живлення тварин [6], (2) відсутність
даних про поживну цінність травостою природних угідь упродовж
пасовищного сезону, що заважає точно встановити характер підгодівлі
тварин. Крім того для оцінки споживання корму великою рогатою
худобою в літній, пасовищний період та моделювання живлення тварин на
випасі необхідні дані про стан травостою в різні періоди використання
пасовища [1, 6, 7]. В цьому зв’язку безпосереднє прогностичне
спрямування носять дослідження продуктивних характеристик травостою
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при багатоукісному використанні пасовища.
Матеріали та методи досліджень. Визначення врожайності
поживної цінності травостою природних пасовищ при багатоукісному
використанні проводилось на дослідних стаціонарах Овруцького району
Житомирської області. При цьому кожний з огороджених стаціонарів
(площею 24 м2) розбивався на мікроділянки площею по 2 м2. Зразки
пасовищної трави на конкретній мікроділянці стаціонару відбирались від
одного до шести разів протягом пасовищного сезону. Відбір зразків
проводився на висоті 2 см від землі в кінці кожного місяця з травня по
жовтень включно, за схемою наведеною в табл. 1.
Результати досліджень. Зміни хімічного складу травостою
природних пасовищ упродовж пасовищного сезону. Отримані нами дані
хімічного аналізу травостою природних пасовищ свідчать (табл. 2), що в
середньому у сухій речовині вміст сирого протеїну був на достатньому
рівні у травневому, червневому та липневому травостої –15,5 %, 13,3, 12,1
%, відповідно. У перезрілому травостої, який відбирався у серпні, вересні і
жовтні місяці вміст сирого протеїну був недостатнім для годівлі молодняку
ВРХ і становив: 10,1 % у серпні, 8,3 % у вересні та 7,7 % у жовтні місяці.
1. Схема відбору зразків на природних пасовищах при різних
варіантах використання

2

3

4

серпень

вересень

жовтень

*

липень

1

На огородженому стаціонарі
Щомісячне скошування з метою
моделювання постійного випасу
Скошування за періодами використання
пасовища з метою моделювання
загінного випасу,
Скошування за періодами використання
пасовища з метою моделювання
загінного випасу.
Скошування в різні періоди
пасовищного сезону (наростаючим
ітогом) з метою визначення поживної
цінності невикористаного тваринами
травостою

червень

Варіанти зразків та мета відбору

травень

Періоди використання пасовища

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Зупиняючись на кількості обмінної енергії в сухій речовині
травостою природних пасовищ слід зазначити, що в залежності від періоду
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відбору травостою кількість обмінної енергії змінювалась від 10,2 МДж/кг
СР у травні місяці до 8,0 МДж/кг у жовтні.
Таким чином за вітчизняними нормами годівлі вміст обмінної енергії
в пасовищній траві природних угідь не може бути фактором, що може
обмежити середньодобові прирости до рівня нижчого, ніж 0,750 кг/добу. В
той же час норми NRC регламентують вміст обмінної енергії в сухій
речовині раціону телиць живою масою 318 кг і при середньодобовому
прирості 0,700- 0,900 кг/добу на рівні 10,4-11,6 МДж/кг СР, відповідно [3].
Це свідчить про те, що концентрація обмінної енергії в пасовищній траві
також є фактором, що обмежує продуктивність пасовищної трави
природних угідь.
Відомо, що надлишок клітковини погіршує перетравність корму і в
цілому знижує його поживність. У наших дослідженнях вміст сирої
клітковини у кормі коливався в межах від 26,6 % при травневому
скошуванні травостою до 39 % при скошуванні травостою у жовтні місяці.
Це свідчить про те, що клітковина може бути обмежуючим фактором росту
продуктивності тварин у літній період, що викликає необхідність
підгодівлі тварин концентратами.
У більшості кормових культур вміст сирої золи становить 7-10 %. У
наших дослідженнях найбільше сирої золи містилось у травневому
травостої (в середньому 8,9 %), а найменше – 7,0 %, при скошуванні
травостою у жовтні місяці, що відповідало зоотехнічним нормативам
годівлі тварин.
2. Поживна цінність злаково – бобово- різнотравного травостою
природного пасовища в залежності від періоду проведення
першого укосу (стаціонар 4, 2003-2004 р.)
Період відбору
травостою
(умовне
позначення
травостою)
Травень (А4)
Червень (А8)
Липень (А12)
Серпень (А16)
Вересень (А20)
Жовтень (А24)

Міститься в 1 кг сухої речовини
СПр,
%

СЖ,
%

СКл,
%

БЕР,
%

СЗола,
%

ОЕврх,
МДж/кг

15,5±3,4
13,3±1,6
12,1±1,6
10,1±1,4
8,3±1,3
7,7±0,5

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

26,6±2,8
30,6±1,9
31,0±3,2
33,4±2,4
34,7±3,5
38,6±2,9

44,7±3,1
44,8±3,1
44,9±2,8
44,9±2,8
45,2±2,9
44,4±2,2

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

10,2
9,5
9,4
9,0
8,8
8,0

Примітка* - Буква А означає, що укіс проводився на пасовищі
лише 1 раз у конкретному місяці.
Цифрами 4, 8, 12 … позначається вік (або тривалість відростання) травостою у тижнях.
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Врожайність та вихід обмінної енергії з 1 га природних пасовищ при
їх багатоукісному використанні. В результаті проведених досліджень
встановлені показники врожайності пасовищної трави в залежності від
різних варіантів використання пасовищ: (1) помісячному, шестиразовому
скошуванні травостою протягом пасовищного періоду, (2) триразовому
скошуванні травостою протягом пасовищного періоду, (3) дворазовому і
(4) одноразовому скошуванні (табл. 3).
Найвищим виходом сухої речовини з 1 га пасовищ - 43,7 ц/га
характеризувався травостій, який скошували два рази за пасовищний
період, на другому місці за врожайністю знаходився травостій, який
скошували три рази за пасовищний період - 41,1 ц/га, і на третьомутравостій, який скошували один раз 31,9 ц/га. Найнижча врожайність
пасовищної трави - 30,5 ц СР/га спостерігалась при шестиразовому
скошуванні. Такі відмінності у врожайності пасовищної трави можна
пояснити змінами фотосинтетичної активності рослин при різних
варіантах використання пасовища.
На відміну від врожайності найвищим виходом обмінної енергії з 1
га пасовища -39,9 ГДж/га характеризувався 2 варіант використання
пасовища, на другому місці був 3 варіант -38,5, на третьому місці 1 варіант
- 29,4, а на четвертому знаходився 4 варіант використання - 25,5 ГДж/га.
Аналізуючи динаміку росту травостою при першому варіанті
використання пасовища слід зазначити, що щомісячний приріст пасовищної
трави (А4-Ж4) загалом відрізняється невисокою врожайністю та висотою:
його висота коливалася в межах 5-15 см, в залежності від місяця в якому
проводили скошування. Найбільш інтенсивний щомісячний приріст
травостою відбувався у червні (В4) та липні (С4) місяці. У травні (А4) та
серпні (Д4) місяці продуктивність приросту пасовищної трави була в 2 та
вище разів меншою, а у вересні (Е4) та, особливо жовтні місяці (Ж4) –
мінімальною.
Середня врожайність сухої речовини пасовищної трави становила 4,4
ц/га у травні, 9,0 – у червні, 9,33- у липні, 3,8- у серпні, 2,8 у вересні та 1,2
ц/га у жовтні місяці. У процентному відношенні показники врожайності
пасовищної трави у травні, червні, липні, серпні, вересні, жовтні (за
врожайністю за весь пасовищний період становили: 14,43 %; 29,51; 30,6;
12,46; 9,18 та 3,93 %, відповідно.
Літературні дані свідчать, що при використанні пасовища протягом
повного сезону загальний збір сухої речовини нижчий на 30-50 % у
порівнянні з умовами, коли трава дозріває до стадії її збирання на сіно [2].
Цей факт обумовлений меншою площею листової поверхні та зниженням
процесу фотосинтезу при випасі тварин [4]. У протилежність зниженню
врожаю сухої речовини частий випас призводить до більшого збору
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4 варіант (одне
скошування)

3 варіант (два
скошування)

2 варіант (три
скошування)

1 варіант (шість
скошувань)

Варіанти
використання
пасовища в
залежності від
частоти
скошування
травостою
протягом сезону

Умовні позначення віку травостою*
Врожайність зеленої маси, ц/га
Врожайність сухої речовини, ц СР/га
Вихід обмінної енергії з 1 га, ГДж/га
Умовні позначення віку травостою*
Врожайність зеленої маси, ц/га
Врожайність сухої речовини, ц СР/га
Вихід обмінної енергії з 1 га, ГДж/га
Умовні позначення віку травостою*
Врожайність зеленої маси, ц/га
Врожайність сухої речовини, ц СР/га
Вихід обмінної енергії з 1 га, ГДж/га
Умовні позначення віку травостою*
Врожайність зеленої маси, ц/га
Врожайність сухої речовини, ц СР/га
Вихід обмінної енергії з 1 га, ГДж/га

Показники

Травень
А4
20
4,4
4,36

А4
20
4,4
4,36

Червень
А8
72
17,28
16,76

В4
45
9,0
8,64
А8
72
17,28
16,76

Липень
А12
123,7
32,2
28,29
А12
123,7
32,2
28,29

С4
46,7
9,33
8,96

Серпень
А16
118,0
31,9
25,49

Д4
19,0
3,8
3,65
В8
78,0
18,7
18,16

Вересень
А20
**
**

Е4
14
2,8
2,69

Жовтень
Ж4
6
1,2
1,15
С8
21,3
5,11
4,96
В12
44,5
11,6
10,18
А24
**
**

118,0
31,9
25,5

168,2
43,7
38,5

171,3
41,1
39,9

150,7
30,5
29,4

Всього
за період

3. Врожайність та енергетична цінність травостою за різних варіантів використання природних
пасовищ

65,6
17,7

93,4
24,3

95,1
22,8

83,7
17,0

Середня швидкість
росту травостою,
кг/га за добу

протеїну в цілому за сезон у порівнянні з тим, якщо б пасовище викосили
на сіно [2].
Загальна тривалість випасу тварин на природному пасовищі протягом
літнього періоду може досягати 150 днів: з 15-20 травня по 13 жовтня. В
цей період при вмілому плануванні навантаження тварин на пасовищі та
організації випасу, можна адекватно забезпечувати потреби тварин у
зеленому, якісному кормі. Якщо ж розглядати можливості продовження
пасовищного сезону то потрібно проводити організацію спеціальних
заходів по підгодівлі тварин.
Висновки
1. Хімічний склад травостою природних пасовищ та його поживна
цінність дуже відрізняється в різні місяці пасовищного періоду, тому при
застосуванні постійного випасу цей факт необхідно враховувати при
організації випасу та оптимізації живлення тварин.
2. Загальна тривалість випасу тварин на природному пасовищі
протягом літнього періоду може досягати 150 днів (приблизно з 15-20
травня по 13 жовтня). Але наприкінці пасовищного сезону спостерігається
різке зниження продуктивних і поживних показників травостою, що
потребує додаткової підгодівлі тварин.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ СІНОКОСІВ НА ЕРОДОВАНИХ СХИЛАХ
ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ
Наведено результати досліджень з вивчення продуктивності
сінокосів на еродованих схилах залежно від удобрення. Встановлено вплив
добрив на формування продуктивності травосумішок різного
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Ключові слова: травосумішки, суха речовина, удобрення, еродований
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Важливим антропогенним фактором розвитку ерозійних процесів ще
не так давно було інтенсивне використання схилових земель. Негативний
вплив на ерозійні процеси мало надмірне насичення сівозмін просапними
культурами. З огляду на це, виникає потреба кардинального оздоровлення і
докорінного вдосконалення земельних відносин незалежно від форм
власності на землю.
Ситуація вимагає, перш за все, планомірного вилучення з
інтенсивного обробітку еродованих схилів і переведення їх в сіножаті і
пасовища, в зв’язку з тим, що найважливішим чинником в боротьбі з
ерозією ґрунтів на схилах є вирощування багаторічних трав, особливо
сумішок бобових і злакових [1, 2].
Найбільш ефективно протидіє стоку води і змиву ґрунту на схилах
багаторічна трав’яна рослинність [3].
Слід звернути увагу, що на схилових землях проявляється перевага
травосумішок над одновидовими посівами. Вона обумовлюється, перш за
все, повнішим використанням сонячної енергії, поживних речовин та води.
У зв’язку з різною будовою кореневої системи злакові трави беруть воду і
поживні речовини переважно з верхніх шарів ґрунту, а бобові значну
частину їх засвоюють з нижніх горизонтів. Порівняно із злаковими, бобові
трави поглинають з ґрунту більше фосфору, магнію, кальцію, злакові ж –
більше калію і азоту. Розподіл листової поверхні бобових і злакових трав
за ярусами, сприяє збільшенню їх загальної асиміляційної поверхні на 30–
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36 %, а отже і підвищенню інтенсивності фотосинтезу і збільшенню урожайності трав [5].
Підживлення багаторічних травостоїв на схилах сприяє підвищенню
продуктивності багаторічних трав та збільшенню просочуваності води
внаслідок зростання пористості ґрунту [6,7].
Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводили на
чорноземах опідзолених середньозмитих з середньосуглинистим
гранулометричним складом в експериментальному господарстві
Подільської дослідної станції ТІ АПВ НААНУ, м. Хоростків
Гусятинського району Тернопільської області протягом 2006-2009 років.
Розміри посівних ділянок по травосумішках – 100 м2 , по удобренню
– 25 м2 ; облікових – 10 м2 ; повторність у досліді – триразова. Розміщення
ділянок – систематичне послідовне.
Схема досліду за фактором А (травосумішки):
1. Люцерна синьогібридна + тимофіївка лучна;
2. Люцерна синьогібридна + тимофіївка лучна + грястиця збірна +
райграс високий + костриця лучна;
3. Люцерна синьогібридна + райграс високий + стоколос безостий;
4. Конюшина лучна + буркун білий + райграс високий + грястиця
збірна + тимофіївка лучна;
5. Буркун білий + грястиця збірна + райграс високий + тимофіївка
лучна;
6. Еспарцет піщаний + райграс високий.
Схема досліду за фактором В (удобрення)
1. Контроль без добрив;
2. N30P60K60;
3. N60P60K60;
4. N90P60K60.
Використання травостою двоукісне.
Всі обліки, виміри, спостереження здійснювалися за методиками
Інституту кормів НААНУ [4].
Результати досліджень. Продуктивність злаково-бобових сінокосів
на еродованих схилах у середньому за чотири роки досліджень була досить
високою. Найвищий вихід сухої речовини, як одного з визначальних
показників продуктивності, спостерігався в перший рік використання
травостоїв (другий рік життя) 6,4-16,0 т/га, залежно від складу
травосумішки та системи удобрення, табл. 1.
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1. Нагромадження сухої речовини сіяних сінокосів на еродованих
схилах залежно від складу травосумішок і системи удобрення
Варіанти
травосумішок
1
2
3
4
5
6
НІР05, т/га
1
2
3
4
5
6
НІР05, т/га
1
2
3
4
5
6
НІР05, т/га
1
2
3
4
5
6
НІР05, т/га
1
2
3
4
5
6
НІР05, т/га

Рік
використання

2006

2007

2008

2009

середнє за
2006-2009 роки

Вихід сухої речовини, т/га
Контроль

N30P60K60

N60P60K60

9,5
10,9
12,1
11,8
13,1
14,8
8,5
10,4
10,8
6,4
7,1
8,3
9,0
10,7
10,7
10,3
12,0
12,9
А – 0,46; В – 0,56; АВ – 1,12
7,3
9,8
10,2
7,5
9,3
9,4
5,7
6,6
7,4
5,3
6,1
6,5
6,5
8,6
9,2
8,2
11,5
11,8
А – 0,35; В – 0,43; АВ – 0,86
7,31
9,07
9,66
8,33
10,21
10,69
7,05
8,12
8,52
6,38
7,76
8,1
8,56
10,7
11,3
7,97
9,81
10,5
А – 0,21; В – 0,17; АВ – 0,42
3,0
4,2
4,8
4,1
5,1
5,7
3,6
4,6
5,2
3,0
4,0
4,5
3,7
4,7
5,3
2,4
3,4
4,0
А – 0,05; В – 0,06; АВ – 0,11
6,8
8,5
9,2
7,9
9,4
10,2
6,2
7,4
8,1
5,2
6,3
6,9
6,9
8,7
7,2
9,2
А-0,16; В-0,19; АВ-0,39

9,1
10,0

N90P60K60
13,7
16,0
12,4
8,8
12,5
15,5
11,4
10,8
7,9
7,2
11,1
13,1
10,19
11,48
9,77
9,4
11,67
11,87
6,0
6,6
6,1
5,4
6,2
4,9
10,3
11,2
9,1
7,7
10,4
11,5

Примітка. Номер варіанта травосумішок позначено згідно схеми досліду.

На другий рік використання продуктивність дещо зменшилась до
5,3-13,1 т/га, що обумовлено випаданням дворічника буркуну білого та
конюшини лучної. Максимальний урожай ці компоненти дають в рік сівби,
на другий рік життя гинуть.
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З урахуванням вікових закономірностей росту і розвитку лучні травостої на третій рік життя, як правило, дають вищий урожай. У нашому
випадку вихід сухої речовини в цей період коливався від 6,4 до 11,9 т/га.
На п’ятий рік життя травостою в складі залишились довгорічники,
такі як стоколос безостий, грястиця збірна і частково люцерна
синьогібридна, тимофіївка лучна, еспарцет піщаний, які в поєднанні із
несприятливими погодними умовами (посуха і висока сума ефективних
температур) у поточному році забезпечили значно нижчу продуктивність
як в попередні роки 2,4-6,6 т/га.
У середньому за чотири роки використання травостою найкраще
зарекомендувала себе за виходом сухої речовини травосумішка еспарцету
піщаного з райграсом високим 11,4 т/га при внесенні повного
мінерального добрива (N90P60K60) та травосумішка люцерни синьогібридної,
тимофіївки лучної, грястиці збірної, райграсу високого та костриці лучної
– 11,2 т/га.
На контролі без добрив вихід сухої речовини коливався в межах 5,37,9 т/га залежно від складу травосумішок. На варіанті із внесенням
енергозаощаджуючої норми мінеральних добрив (N30P60K60) ці показники
зросли до 6,2-9,4 т/га або на 16-21 % порівняно з неудобреним контролем.
Роздрібнене внесення азоту в нормі 60 кг діючої речовини на гектар
двічі за вегетацію обумовило підвищення виходу сухої речовини
багаторічних сіяних травосумішок на еродованих схилах до 6,9-10,1 т/га
(або 22-26 %), а внесення азоту в нормі 90 кг діючої речовини на один
гектар відповідно до 7,7-11,4 т (або 29-36) залежно від складу
травосумішки.
Висновки. У середньому за період проведення досліджень на
середньозмитих схилах з чорноземом опідзоленим найвищою
продуктивністю відзначилась травосумішка з еспарцетом піщаним та
райграсом високим при роздрібненому внесенні азоту в нормі 90 кг/га
діючої речовини на фосфорно-калійному фоні (P60K60). Кожен кілограм
діючої речовини мінеральних добрив (N90P60K60), що вносили під цю
травосумішку окуповується приростом 21 кг сухої речовини.
Бібліографічний список
1. Боговін А. В. Трав’янисті біогеоценози, їхнє поліпшення та
раціональне використання / А. В. Боговін, І. Т. Слюсар, М. К. Царенко. –
К.: Аграрна наука, 2005. – 360 с.
2. Давидюк М. Ф. Створення високопродуктивних сінокосів за
ресурсоощадливою технологією /М. Ф. Давидюк, В. А. Белаш, Г. М. Кочик
// Корми і кормовирбництво – №47. – К.: Аграрна наука, 2001. – С. 207210.

Корми і кормовиробництво. 2010. Вип. 66

237

3. Макаренко П. С. Лучне і польове кормовиробництво: навчальне
видання. Вінниця: ФОП Данилюк В. Г., 2008. 548 с.
4. Методика проведення дослідів по кормовиробництву. Під
редакцією А. О. Бабича. – Вінниця, 1994. – С. 96.
5. Петриченко В. Ф. Напрями інтенсифікації лучного
кормовиробництва / Петриченко В. Ф., Ковтун К. П. // Вісник аграрної
науки. – 2006. – № 9. – С. 24–27.
6. Рак Л. І. Сінокоси і пасовища / Рак Л. І., Шуль Д. І., Дутка Г. П. –
Тернопіль: Збруч, 2006 – 233 с.
7. Черкасова В. О. Сіножаті і пасовища на еродованих схилах:
Урожай. – К., 1972.

238

Корми і кормовиробництво. 2010. Вип. 66

УДК 633.267/.268:631.559:631.445.124:631.551.583
© 2010
М. Г. Стецюк
Сарненська дослідна станція ІГіМ НААНУ
ПРОДУКТИВНІСТЬ БАГАТОРІЧНИХ ЛУЧНИХ ЗЛАКІВГІГРОМЕЗОФІТІВ НА ОСУШУВАНИХ ТОРФОВИЩАХ
ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ В УМОВАХ СУЧАСНОГО КЛІМАТУ
Вивчено потенціал урожайності та продуктивного довголіття
лисохвосту лучного і очеретянки звичайної на меліорованих торфових
ґрунтах. Встановлено залежність продуктивності даних лучних злаків від
вікового стану травостою та метеорологічних умов періоду активної
вегетації.
Ключові слова: лучні злаки-гігромезофіти, лисохвіст лучний,
очеретянка
звичайна,
меліоровані
торфові
ґрунти,
кормова
продуктивність, продуктивне довголіття, агрометеорологічні показники,
період активної вегетації.
До компонентів навколишнього середовища, які впливають на ріст і
розвиток рослин, першочергово відносять кліматичні фактори: світло,
тепло і вологу. Вони безпосередньо взаємодіють з поверхневим шаром
земної кори, який, поряд з іншими елементами, включає в себе ґрунт і
рослини [1, 3, 4].
Потепління глобального клімату на сьогоднішній день вважається
встановленим фактом. За інформацією Міжнародної групи експертів зі
змін клімату при ООН та Всесвітньої метеорологічної організації з кінця
ХІХ до початку ХХІ ст. річна глобальна температура повітря підвищилась
на 0,6±0,2 °С. У той же час, коли середня швидкість підвищення
глобальної температури до 1970 року становила 0,05 °С/10 років, в останні
десятиріччя вона подвоїлась. Зі зміною температурного режиму змінилась
і кількість опадів та відбувся її перерозподіл по території Землі [2].
Однією з важливих ланок проблеми зміни клімату є оцінка сучасних
агрокліматичних умов вирощування сільськогосподарських культур і їх
вплив на продуктивність рослин, що необхідне для подальшого
коригування і адаптації застосовуваних агротехнологій.
Матеріали і методика досліджень. Серед багаторічних лучних
злаків особливу екологічну нішу займають очеретянка звичайна, лисохвіст
лучний, бекманія звичайна та тонконіг болотяний, які, по відношенню до
умов зволоження, є перехідною групою між мезофітами та гігрофітами –
так звані гігромезофіти [3, 4]. Дані трави відзначаються високою
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кормовою цінністю і, в умовах осушуваних торфовищ, забезпечують
великі та стабільні врожаї вегетативної маси [5]. На особливу увагу серед
них заслуговують очеретянка і лисохвіст, які вирізняються рядом
агрогосподарських особливостей, що робить ці трави одними з найбільш
перспективних для широкого впровадження у лукопасовищне
кормовиробництво на торфових ґрунтах в умовах осушення.
Для вивчення потенціалу врожайності даних трав та їх
продуктивного довголіття на меліорованих органогенних ґрунтах (масив
"Чемерне" Рівненської області) нами проведено ряд досліджень шляхом
закладки одновидових травостоїв та їх багаторічного сінокісного
використання. У всіх циклах досліджень витримано однотипність
агротехніки, посівного матеріалу і просторового розміщення ділянок.
Травостої закладались широкорядним способом із застосуванням
оптимальних норм висіву насіння. Проводилось весняне підживлення
фосфорно-калійними добривами (P60K120), при необхідності – азотними
(N30), 3-х разовий міжрядний обробіток ґрунту, видові прополювання.
Площа облікових ділянок – 36 м2, повторність – 4-кратна.
Дослідженнями охоплено 20-річний відрізок часу (1987–2006 рр.), у
який проведено три 5-річні цикли вирощування трав. Для вивчення впливу
метеорологічних умов на продуктивність досліджуваних злаків нами
проведено їх аналіз та співставлення з урожайністю трав за циклами і
роками використання фітоценозів. Використано багаторічні дані
метеорологічних спостережень метеопосту Сарненської дослідної станції,
який розташований на одному торфовому масиві з дослідними ділянками
на відстані до 1 км від них. Дослідження у травостоях проведено згідно
методики ВІК ім. В. Р. Вільямса (1986), спостереження за водним режимом
– за методикою ІГіМ (1964), статистичну обробку отриманих результатів і
агрометеорологічних показників – за Б. А. Доспєховим (1979) та
Е. С. Улановою, О. Д. Сиротенко (1968) із застосуванням Statistica 6.0
(StatSoft, Inc., 2001).
Результати досліджень. Отримані результати багаторічних
досліджень кормової продуктивності (суха речовина вегетативної маси за 2
укоси) лисохвосту лучного і очеретянки звичайної при 5-річному
використанні травостою подано в таблиці 1.
З наведених даних видно, що середня продуктивність лисохвосту за
5 років використання травостою (РВТ) становила 108,1, а очеретянки –
132,1 ц/га. У перші 4 роки вона була у лисохвосту на рівні 110–114, а
очеретянки – 130–139 ц/га, при максимальній в окремі роки – 141 і 155 ц/га
відповідно. Лише на 5-й рік спостерігався незначний спад урожайності у
лисохвосту до 99, а в очеретянки – до 123 ц/га. При цьому в І-му циклі
досліджень (1987–1995 рр.) на 5-й рік урожай трав був на рівні 126 ц/га у
лисохвосту і 132 ц/га в очеретянки.
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Продуктивність, ц/га

Для вивчення потенціалу продуктивного довголіття даних лучних
злаків, нами було продовжено дослідження травостоїв І-го циклу ще на 4
роки. Таким чином встановлено, що на 6–9 роки сінокісного використання
(1996–1999 рр.) продуктивність лисохвосту становила 113, 115, 94, 100
ц/га, а очеретянки – 128, 118, 111, 98, 107 ц/га. Отже, при належному
догляді та експлуатації травостоїв даних трав на меліорованих торфових
ґрунтах, строки їх використання можуть бути значно більшими від
прийнятого на практиці
145
(3–5
років),
що
є
Очеретянка: Клт = -3,37 ц/га/РВТ; R² = 72,7%
140
економічно та екологічно
135
доцільним.
130
Для встановлення
125
статистичної залежності
120
Лисохвіст: Клт = -3,07 ц/га/РВТ; R² = 68,6%
урожайності
трав
від
115
вікового стану травостою
110
по усереднених за 3 цикли
105
досліджень
даних
100
побудовано
відповідні
95
1
2
3
4
5
графіки і лінійні тренди
Рік використання травостою
для кожного виду (рис. 1).
Рис. 1. Продуктивність лисохвосту
Розраховані
лучного та очеретянки звичайної
коефіцієнти
лінійних
залежно від вікового стану
трендів
(Клт)
при
травостою
високому рівні достовір2
ності (R ≈70%) показують динаміку зниження урожайності трав із старінням травостою. З графіка видно, що спад продуктивності у лисохвосту становив 3,4, а у очеретянки – 3,1 ц/га за кожний наступний РВТ.
1. Продуктивність лучних злаків-гігромезофітів на осушуваних
торфових ґрунтах в одновидових посівах (масив "Чемерне"
Сарненської ДС)
Цикл дослідження

роки
1987-1995
1996-2000
2002-2006
середня
І
1987-1995
ІІ
1996-2000
ІІІ
2002-2006
середня
Середня по 2-х видах

Очеретянка

Лисохвіст

Вид
трав

№
І
ІІ
ІІІ

Продуктивність, ц/га
роки використання травостою
1
2
3
4
5
126
137
138
130
126
141
120
121
95
90
70
73
82
91
82
112,3
110,0
113,7
105,3
99,3
146
148
155
149
132
155
122
120
119
110
116
125
135
122
127
139,0
131,7
136,7
130,0
123,0
125,7
120,8
125,2
117,7
111,2
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середня
131,4
113,4
79,6
108,1
146,0
125,2
125,0
132,1
120,1
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Аналіз середньої продуктивності, що склалась по 5-річних етапах
досліджень (табл. 1), показав значний спад урожайності у лисохвосту в
кожному наступному циклі: на 13,7 % у ІІ-му та 39,4 % у ІІІ-му циклі в
порівнянні з І-м. Середня урожайність очеретянки в ІІ-му і ІІІ-му етапах
досліджень була рівнозначною, але на 14,3 % меншою ніж у І-му.
Зважаючи на те, що на всіх етапах досліджень дотримувались
однакової агротехніки, якості посівного матеріалу і просторового
розміщення ділянок, нами було проаналізовано погодні умови, що
склались у кожному часовому відрізку та співставлено їх з урожайністю
трав. За багаторічними спостереженнями метеопосту Сарненської ДС в
умовах Західного Полісся запаси вологи в кореневмісному шарі торфового
ґрунту в березні – квітні не є чинником, що лімітує ріст і розвиток трав, а
дата переходу середньодобової температури повітря через 10 °С, яка
визначає початок періоду активної вегетації, припадає на кінець квітня –
початок травня (у середньому – 27.IV). Тому до розрахунків брали
метеопоказники за період активної вегетації (ПАВ) кожного конкретного
року досліджень. Суми опадів (ΣР), середньодобові температури (t), суми
активних температур більше 10°С (Σt>10°), суми дефіцитів вологи повітря
(Σd) і гідротермічні коефіцієнти (ГТК) за період активної вегетації,
узагальнені за етапами досліджень, подано в таблиці 2, а розподіл циклів
та років використання травостою по забезпеченості атмосферними
опадами – в табл. 3.
2. Продуктивність лисохвосту лучного (Лл) і очеретянки
звичайної (Оз) на осушуваних торфовищах залежно від
метеорологічних умов у період активної вегетації
(масив "Чемерне" Сарненської ДС)
Цикл досліджень
№
І
ІІ
ІІІ

Агрометеорологічні показники

ΣР,
мм
1987–1991 383,8
1996–2000 320,9
2002–2006 204,8
Середні
03,2
роки

t,
°С
16,0
16,7
16,7
6,5

Σt>10°,
°С
2418,9
2610,5
2567,8
2532,4

Σd,
мб
731,9
456,0
409,0
32,3

Продуктивність, ц/га

Клт,
ц/га/РВТ

ГТК

Лл

Оз

Лл

Оз

1,58
1,23
0,79
1,20

131,4
113,4
79,6
08,1

146,0
125,2
125,0
32,1

–0,7
–12,7
4,2
3,07

–2,7
–9,3
1,9
3,37

Примітка: усі Клт мали високий рівень достовірності (R2≈19–92 %) за
виключенням Лл у І-му циклі досліджень – 3,6 %.

Як видно з даних, представлених у таблицях 2 і 3, за 20 років
досліджень спостерігалась тенденція до поступового зменшення за ПАВ
кількості опадів, сум дефіцитів вологи повітря, ГТК і, в той же час,
зростання середньодобових температур і сум активних температур.
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У результаті цього дослідженнями було охоплено три різні по
забезпеченості опадами 5-річні періоди – середньовологий, середній і
засушливий.
3. Розподіл циклів дослідження та років використання
травостою по забезпеченості атмосферними опадами періодів
активної вегетації
№
І
ІІ
ІІІ

Цикл досліджень
забезпеченість
роки
опадами
1987–1991 середньовологий
1996–2000
середній
2002–2006
засушливий
Всього років

Роки використання травостою
по градаціях забезпеченості опадами
дв
в
св
с
сс
з
гз
2і5
4
3
1
3
4
1
2
5
5
2і4 1і3
2
2
1
3
2
3
2

Умовні скорочення в таблиці: дв – дуже вологий; в – вологий; св –
середньовологий; с – середній; сс – середньосухий; з – засушливий; гз –
гострозасушливий.

Для візуалізації та статистичного опису вікових змін продуктивності
трав за періодами з різною забезпеченістю опадами побудовано графіки і
лінійні тренди для кожного виду (рис. 2 і 3).
Отримані коефіцієнти лінійних трендів показують (табл. 2), що
середня продуктивність злаків-гігро-мезофітів у значній мірі залежить від
забезпеченості опадами періоду їхнього вирощування.
Так у середньовологий період продуктивність обох видів була
найвищою, а її зниження зі старінням травостою було зовсім незначним. У
середній по забезпеченості опадами період урожайність досліджуваних
злаків знизилась на 14 %, а динаміка вікового зменшення продуктивності
значно зросла. У засушливий період урожайність очеретянки залишилась
на рівні попереднього циклу, а у лисохвосту знизилась ще на 30 %.
Коефіцієнти вікового лінійного тренду в цей період в обох видів показали
загальну тенденцію до незначного збільшення продуктивності по РВТ. Це
можна пояснити тим, що 1-й рік ІІІ-го циклу досліджень (2002 р.) був
найбільш гострозасушливим за останні 65 років спостережень. За період
активної вегетації тоді випало лише 105 мм опадів, що не сприяло
повноцінному формуванню фітоценозу. Наступного року відповідна
кількість опадів зросла в 2,5 разу, що значно покращило стан травостоїв і
збільшило їх продуктивність. А останній РВТ (2006 р.) був єдиним у циклі
із середньою забезпеченістю опадами.
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Рис. 2. Продуктивність лисохвосту
лучного залежно від забезпеченості
опадами періодів його вирощування
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Рис. 3. Продуктивність очеретянки
звичайної залежно від забезпеченості
опадами періодів її вирощування

Залежність урожайності лучних злаків-гігромезофітів від основних
агрометеорологічних показників, які характеризують погодні умови ПАВ
підтвердив проведений нами кореляційний аналіз (табл. 4).
4. Кореляція продуктивності лисохвосту і очеретянки у 5-річних
циклах вирощування та агрометеорологічних показників за
періоди активної вегетації
Коефіцієнти
кореляції (R)
Лисохвіст
Продуктивність, ц/га
Очеретянка

244

ΣР, мм
0,999
0,774

Агрометеорологічні показники
t, °С
Σt, °С
Σd, мб
-0,766
-0,612
0,846
-0,999
-0,975
0,992
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ГТК
0,994
0,836

Наведені в таблиці коефіцієнти лінійної кореляції показують, що за
досліджуваний період величина загальної урожайності трав була прямо
пропорційна показникам зволоження і обернено пропорційна
температурним показникам періоду активної вегетації.
Для встановлення якісних та кількісних залежностей урожайності
трав від комплексного впливу вікового стану травостою та метеоумов у рік
його використання, результати досліджень були згруповані у таблицю 5.
На основі отриманих даних встановлено, що найбільш тісними є
кореляційні зв’язки продуктивності досліджуваних злаків з роками
використання травостою та інтегральним показником тепло – та
вологозабезпеченості – сумою дефіцитів вологи повітря за період активної
вегетації (табл. 6).
5. Продуктивність лисохвосту і очеретянки на осушуваних
торфовищах залежно від вікового стану травостою (РВТ) та
метеорологічних умов періоду активної вегетації (масив
"Чемерне" Сарненської ДС, 1987–2006 рр.)
РВТ
1
2
3
4
5
Середні

ΣР, мм
208,5
349,1
308,1
301,0
349,2
303,2

Агрометеорологічні показники
t, °С
Σt, °С
Σd, мб
ГТК
16,8
2459,8
573,9
0,9
17,0
2634,4
575,9
1,3
16,1
2480,7
552,1
1,2
16,7
2459,2
476,0
1,2
15,8
2628,0
483,8
1,3
16,5
2532,4
1,2
532,3

6. Кореляція урожайності лучних
злаків та вікового стану їх фітоценозів
(РВТ) і сум дефіцитів вологи повітря
(Σd)
Коефіцієнти кореляції (R)
Лисохвіст
Продуктивність, ц/га
Очеретянка

РВТ
-0,828
-0,853

Σd, мб
0,831
0,753

Продуктивність, ц/га
Лисохвіст Очеретянка
112,3
139,0
110,0
131,7
113,7
136,7
105,3
130,0
99,3
123,0
108,1
132,1

Встановлені коефіцієнти
лінійної кореляції засвідчують,
що продуктивність досліджуваних трав була обернено
пропорційна
року
використання травостою і
прямо
пропорційна
сумі
дефіцитів вологи повітря за

період активної вегетації.
Для кількісного вираження впливу даних чинників
продуктивність трав (П) розраховано відповідні лінійні моделі:
ПЛл = 83,6–1,54РВТ+0,055Σd
ПОз = 150,8–3,76РВТ–0,014Σd

на

(1)
(2)

Коефіцієнти детермінації даних моделей (R2) засвідчують, що
продуктивність лисохвосту лучного (ПЛл) і очеретянки звичайної (ПОз) при
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рівнозначності інших чинників на 72–73 % залежить від комплексного
впливу вікового стану травостою та суми дефіцитів вологи повітря, яка
характеризує тепло – та вологозабезпеченість періоду вегетації трав
(стандартна похибка моделей – 4,4 і 4,4 ц/га відповідно).
Висновки. Встановлено, що лисохвіст лучний і очеретянка звичайна
на меліорованих органогенних ґрунтах в одновидових посівах мають
високий потенціал кормової продуктивності. Середня урожайність
лисохвосту за три 5-річні цикли становила 108, а очеретянки – 132 ц/га
сухої речовини вегетативної маси, сягаючи в окремі роки 141 і 155 ц/га
відповідно. Досліджено залежність урожайності даних лучних злаківгігромезофітів від вікового стану травостою та метеорологічних умов
періоду активної вегетації. Встановлено, що зменшення кількості опадів за
період активної вегетації трав у значній мірі знижує урожайність
лисохвосту і в меншій очеретянки. Доведено, що економічно доцільне
продуктивне довголіття травостоїв досліджуваних видів на осушуваних
торфовищах, при належному рівні агротехніки та раціональному їх
використанні, становить 5–9 років.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗНОТИПНИХ ТРАВОСТОЇВ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ НА СУХОДОЛАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ
Показано результати чотирирічних досліджень з вивчення впливу
типу травостою за різних систем удобрення на продуктивність суходільних луків за роками користування, накопичення симбіотичного азоту, окупність мінерального азоту, ботанічний і хімічний склад корму. Встановлено перевагу сіяних люцерно- і еспарцето-злакового травостоїв. Вони забезпечили отримання з 1 га 8,82–11,01 т сухої речовини і 1,24-1,84 т сирого протеїну.
Ключові слова: багаторічні трави, бобово-злаковий і злаковий травостій, переліг, система удобрення, хімічний склад кормів.
Безсистемне поступове розорювання лучних угідь для вирощування
інтенсивних просапних культур привело в Україні, в тому числі й в Лісостепу, до погіршення екологічної ситуації в агроландшафтах, зокрема розвитку ерозії грунтів, збільшення забрудненого поверхнево-схилового стоку тощо [1, 2, 4]. Внаслідок такої господарської діяльності деградовано 28
% орних земель, а в деяких басейнах малих річок – 60-70 %, замулилось
більше 50% малих річок, що в свою чергу спричиняє повторне підтоплення
та заболочування заплавних лучних угідь і забруднення водних джерел.
Тому відновлення лучних угідь шляхом створення високопродуктивних
тривалостійких травостоїв з високим грунто- і водоохоронним ефектом не
тільки на лучних угіддях, а й на орних землях, зокрема в природоохоронній зоні річок, є одним із важливих завдань сільськогосподарської науки і
практики. Але для лук, що відтворюють на колишніх орних землях, наявні
технологічні розробки в Україні ще не в повній мірі відповідають сучасним вимогам. Багато питань даної проблеми залишаються не вивченими, що утруднює виконання програми виведення земель ерозійно небезпечної зони агро ландшафтів із інтенсивного обробітку.
Методика досліджень. Програмою наших досліджень передбачалось виявити вплив різнотипних багаторічних травостоїв за різних систем
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удобрення на особливості формування лучних ценозів, хімічний склад корму, продуктивність відтворених природних кормових угідь, нагромадження симбіотичного азоту багаторічними бобовими травами, окупність
азоту мінеральних добрив. Схема досліду наведена в таблиці 1.
Злакова частина бобово-злакових травосумішок і злакова сумішка
були однаковими і складались із Bromopsis inermis (Leyss) Holub сорту
Полтавський 30 і Festuca pratensis Huds. сорту Веселоподолянська 1883
Евола. Поміж бобових компонентів Medicago sativa L. представлена сортом Полтавчанка, Trifolium pratense L. – Полтавська 75, Lotus ucrainicus
Klok – Ант і Onobrichis arenaria (Kit) DC – сортом Піщаний 1251. Сівбу
травосумішок проведено в 2005 р. напровесні безпокривно.
Дослідження нами проведено в лівобережному Лісостепу України на
чорноземі мало гумусному розміщеному на схилі крутизною 3-4о в 0-20-см
шарі якого міститься гумусу 4,2 %, Р2О5 – 11,9, К2О – 14-15 і лужногідролізованого азоту 13,1 мг/100 г грунту, рН – 5,6-5,8. Обліки і спостереження у
досліді проводили за загально прийнятими в луківництві польовими і лабораторними методами 3. Фосфорні і калійні добрива вносили в один
строк навесні; азотні – рівними частинами в три строки по N45, навесні і після першого та другого скошування травостою. Режим використання травостою три укісний. Перший укіс проводили на початку цвітіння домінуючих компонентів, наступний – через 40-50 днів.
Результати досліджень. При формуванні перелогу 1 на четвертому
році різнотравне угруповання, яке було у першому році, перетворилось у
пирійне чи пирійно-різнотравне з часткою Agropyron repens L. 40-70%, а
вихідний злаковий, конюшино-злаковий і еспарцето-злаковий травостої – в
безосто-стоколосове угруповання. Частка Medicago sativa у люцернозлаковому і Lotus ucrainicus в лядвенце-злаковому травостоях стабільно на
високому рівні (40-50 % від загального врожаю) утримувалась протягом
перших трьох років із зниженням до 20-25 % у четвертому році, тим часом
як Trifolium pratense у конюшино-злаковому і Onobrichis arenaria в еспарцето-злаковому травостоях – лише у перші два роки. Середня частка бобових компонентів у сіяних бобово-злакових травостоях наведена в таблиці
1. Поміж бобових трав найкраще на четвертому році користування зберігся
Lotus ucrainicus.
У формуванні травостою перелогу 1 за роки досліджень за різних варіантів удобрення брали участь 33 дикорослих видів із 11 родин. При залуженні травосумішками з культурних багаторічних трав кількість дикорослих видів, які приймали участь у формуванні ценозів зменшилась до 1114 на злаковому травостої, і до 8-12 видів – на бобово-злакових травостоях.
Поміж різнотрав´я на перелозі 1 у перші два роки найбільшу частку займали Amaranthus retroflexus L., Chenopodium album L., Capsella bursa-pastoris
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3,35

7,16

4,12

4,28

7,57

Р45К90

N135Р45К90

Без добрив

Р45К90

N135Р45К90

7,97

4,56

3,95

6,82

3,59

3,32

2006

середнє

2,84
5,70

4,12

2,47

2,09

1,63
22,1

10,7

9,5
0,75

0,37

0,33
-

-

-

зелена
сирий промаса,
теїн, т/га
т/га
бобових

Переліг 1 (спонтанне заростання)

2008

5,53

3,02

2,63
4,58

2,29

1,84
6,41

3,53

3,13
24,7

13,3

12,1
1,01

0,46

0,38
-

-

-

Переліг 2 (підсівання насінням дикорослих трав цілини)

4,71

2,35

2,01

2007

15,7

13,0

12,3

13,1

12,9

12,0

сирого
протеїну

Вміст у сухій масі,
%

-

-

-

-

-

-

Nс.*,
кг/га

У середньому за 2005-2008 рр.

4,64

4,89

8,32

10.89

10.68

11.64

Без добрив

Р45К90

N135Р45К90

Без добрив

Р45К90

N135Р45К90

6,94

3,97

3,60
6.70

3.31

2.88
7.83

4.33

3.99
30,1

16,3

15,1

1,16

0,52

0,45

-

-

-

14,8

12,0

11,3

11,37

11,74

9,72
11,50

9,73

9,30
9,33

8,55

7,81

10,96

10,17

9,65

41,6

37,5

33,6

1,84

1,68

1,45

26

32

30

16,8

16,5

15,0

Сіяний люцерно-злаковий травостій (злакові + Medicago sativa, 10 кг/га)

9,33

5,17

4,84

108

186

160

-

-

-

Сіяний злаковий травостій або злакові (Bromopsis inermis, 12 кг + Festuca pratensis, 10 кг/га)

2,95

2005

Суха маса, т/га за роками

6

-

-

26

-

-

21

-

-

21

-

-

окупність 1кг
Nм.** урожаєм
сухої маси, кг

Продуктивність різнотипних травостоїв за різних систем удобрення на суходолі лівобережного
Лісостепу, 2005-2008 рр.

Без добрив

Удобрення

1.

250

Корми і кормовиробництво. 2010. Вип. 66

10,41

11,47

11,88

12,13

0,б8

0,44

N135Р45К90

Без добрив

Р45К90

N135Р45К90

Травосуміші

Удобрення

9,65

8,93

8,80
7,85

4,51

3,69
9,90

8,63

8,17
38,3

32,0

29,8
1,49

1,21

1,12
16

20

19
15,1

14,0

13,7

11,51

8,85

7,84
8,51

7,73

7,19
10,28

8,83

8,30
38,1

33,7

31,5
1,91

1,63

1,44
28

35

34
18,6

18,5

17,4

0,32

0,52

12,58

12,14

11,63

0,42

0,63

9,80

9,57

8,00

0,40

0,58

7,53

4,45

4,19
41,6

34,3

32,5
1,68

1,38

1,24

0,40

0,60
1,7

2,4

НІР05, т/га за факторами

11,01

9,26

8,82
21

28

27

15,3

14,9

14,1

Сіяний еспарцето-злаковий травостій (злакові + Onobrichis arenaria, 50 кг/га)

11,70

9,29

8,97

Сіяний лядвенце-злаковий травостій (злакові + Lotus ucrainicus, 6 кг/га)

11,56

11,04

10,47

* Nc – азот симбіотичний; ** Nм – азот мінеральний.

9,56

Р45К90

10,56

N135Р45К90

9,21

10,05

Р45К90

Без добрив

9,71

Без добрив

Сіяний конюшино-злаковий травостій (злакові + Trifolium pratense,10 кг/га)

83

138

126

115

178

158

52

111

107

13

-

-

11

-

-

9

-

-

Продовження табл.

L. та інші. На перелозі 2 окрім зазначених видів вже з третього року помітну
частку в травостої займали підсіяні види, насіння яких було зібране на цілині,
а саме Poa angustifolia, L., Festuca rupicola Heuff та Vicia cracca L, що свідчить про прискорення наближення ценозу за видовим складом до врівноваженого стабільного ценозу цілини.
Аналіз господарської цінності травостоїв показав, що за перші чотири
роки користування (табл. 1) найпродуктивнішим був сіяний люцернозлаковий травостій, де нагромадилось на без азотних фонах 160-186 кг симбіотичного азоту та отримано з 1 га 9,65-10,17 т сухої маси та 1,45-1,68 т сирого протеїну, що в 1,1-1,3 разу більше порівняно з іншими бобовозлаковими травостоями, в 1,3-2,4 – злаковою сумішкою, і в 1,4-2,9 – перелогом 2 з підсівання насіння, зібраного на цілині і в 1,5-3 рази більше порівняно
з перелогом спонтанного заростання. За дворічного користування найпродуктивнішим був еспарцето-злаковий травостій.
Поміж добрив найбільш діючим виявився азот , але лише на травостоях
з домінуванням злакових трав (перелоги 1 і 2 та сіяний злаковий травостій),
де внесення його в дозі N135 підвищило їх продуктивність від 2,84-4,33 до
5,70-7,83 т/га сухої маси або в 1,8-2 рази з рівнем окупності 1 кг мінерального азоту 21-26 кг. Азотні добрива на рівень продуктивності бобово-злакових
травостоїв впливали мало. Поряд з цим внесення азоту добрив на бобовозлакові травостої зменшувало в середньому на 4-7 % вміст бобових компонентів, та в 1,5-1,8 разу – нагромадження симбіотичного азоту.
Внесення мінерального азоту на злакові травостої, як і включення бобових компонентів на одному й тому ж фоні РК, поліпшувало якість
трав’яної маси. Вміст сирого протеїну в сухій масі за цих умов підвищився
від 12,0 до 14,8 % у першому випадку і до 14,0-18,6 % – у другому або відповідно в 1,2 і 1,1-1,5 разу.
Висновки. В умовах ліобережного Лісостепу України на відміну від
спонтанного заростання трав’янистих ценозів, висівання злакових чи бобовозлакових травосумішок вже на першому році обмежує поширення випадкових бур’янів, призводить до збільшення частки у відновлюваних ценозах
цінних у кормовому відношенні злакових та бобових видів багаторічних трав
і на цій підставі поліпшує господарську цінність луків.
Провідна роль у забезпеченні високої продуктивності злакових травостоїв належить азоту мінеральних добрив, а також багаторічним бобовим травам , які висівають у сумішках із злаковими травами. За короткочасного (два
роки) користування найбільшу продуктивність забезпечує сіяний еспарцетозлаковий, за більш тривалого (чотири роки) – сіяний люцерно-злаковий травостої.
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ВПЛИВ АЗОТНОГО УДОБРЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ
ФОРМУВАННЯ ЛУЧНИХ ТРАВ НА ВМІСТ СИРОГО ПРОТЕЇНУ
В КОРМІ ДОВГОТРИВАЛОГО ФІТОЦЕНОЗУ
Наведені результати трирічних досліджень впливу удобрення
довготривалого травостою на вміст протеїну та білкового азоту в ньому.
Визначено кореляційну залежність вмісту сирого протеїну від строків
внесення азотних добрив, та індексу листової поверхні лучних трав.
Ключові слова: травостій, сирий протеїн, білковий азот, удобрення.
Крім підвищення урожайності, перед луківниками постає не менш
важливе завдання – одержання корму високої якості. Тому поліпшення
довготривалих травостоїв має бути спрямоване на одержання
високоврожайних поживних кормів.
Основними заходами поверхневого поліпшення є удобрення та
оптимізація режимів використання. Дослідженнями багатьох учених [1, 2, 5]
встановлено, що мінеральні добрива, особливо азотні, мають найбільший
вплив на підвищення вмісту протеїну в кормі багаторічних трав.
Поряд з оптимізацією поживного режиму ґрунту в одержанні
високоякісного корму із лучних агрофітоценозів значну роль відіграють
строки скошування трав. У дослідженнях, проведених в інституті
землеробства УААН, при проведенні першого укосу у фазі галуження
бобових одержано на 6 – 11 % більше сирого протеїну, та на 4 – 8 % менше
клітковини в порівнянні із кормом одержаним при скошуванні трав у фазі
дозрівання насіння [5].
Вміст сирого протеїну є одним із важливих критеріїв оцінки
поживності корму і брак його в раціоні тварин знижує продуктивну дію
інших поживних речовин. Для великої рогатої худоби оптимальним вмістом
протеїну є 14 – 15 % до сухої маси [4].
Матеріали і методика досліджень. Дослідження велися на
довготривалому (залуженому у 1974 р.) стаціонарному досліді. Поверхневе
поліпшення старосіяних травостоїв проводили шляхом диференційованого
застосування азотних добрив на фоні P60K90 із урахуванням строків скошування
трав.
Польові досліди проводили згідно загальноприйнятих методик з
наукових досліджень по кормовиробництву і луківництву. Загальну
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поживність корму розраховували в кормових одиницях, виходячи з даних
власних аналізів і коефіцієнтів перетравності [3].
Результати досліджень. У наших дослідженнях вміст органічних
речовин у кормі довготривалого лучного травостою змінювався під впливом
удобрення та строків скошування трав.
На довготривалому травостої, найменший вміст протеїну відмічено на
неудобреному варіанті – 11,4 % в першому укосі та 12,1 % у другому.
Внесення фосфорних та калійних добрив сприяло зростанню вмісту протеїну
в сіні до 13,8 – 14,1 % (рис. 1).

Рис. 1. Вміст протеїну у лучному кормі довготривалого травостою
залежно від удобрення та строків скошування трав (у середньому за
2006 – 2008 рр.) : 1 – без удобрення, перший укіс у фазі виколошування,
наступний через 50 – 55 днів; 2 – Р60К90 – фон (Ф), перший укіс у фазі
виколошування, наступний через 50 – 55 днів; 3 – Ф + N120(40+40+40) – перший укіс у
фазі трубкування, наступні через 40 – 45 днів, 4 – Ф + N120(0+40+80), перший укіс у
фазі трубкування, наступні через 40 – 45 днів; 5 – Ф + N120(0+40+80), перший укіс у
фазі виколошування, наступні через 40 – 45 днів; 6 – Ф + N120(0+40+80), перший укіс у
фазі цвітіння, наступні через 30 – 35 днів.

Найвищим вмістом протеїну в першому укосі (15,6%) відзначався
варіант із рівномірним розподілом азотних добрив, а за виключення
ранньовесняного підживлення азотними добривами він знизився до 12,0 –
12,4%. На варіантах без ранньовесняного удобрення азотом чітко видно
залежність вмісту протеїну від строків скошування. Найвищий його вміст у
травостої, скошеному у фазі трубкування – 12,4 %. Зменшення вмісту
протеїну у кормі відбувалось за відчуження у більш пізні фази, тобто при
виколошуванні він був 12,2 % та цвітінні – 12,0 %.
У другому та третьому укосах відмічено збільшення вмісту протеїну у
кормі. Найвищим він був у третьому укосі – 17,7 – 18,6 %. Збільшення
протеїну із кожним наступним укосом прямо залежить від особливостей
формування довготривалого травостою та удобрення. Ці положення
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підтверджуються даними множинної кореляційної залежності вмісту протеїну від індексу листової поверхні та удобрення азотними добривами
(рис. 2).

Рис. 2. Коефіцієнти детермінації множинної та лінійних
кореляційних залежностей вмісту протеїну в кормі поверхнево
поліпшеного довготривалого травостою від індексу листової
поверхні (ІЛП) та азотного удобрення.
Із даного рисунка видно, що вміст протеїну у кормі на 66 – 96 %
залежав від кількості листя у травостої та азотного удобрення. Найбільшим
цей вплив був у третьому укосі – 96 %, коли коефіцієнт кореляції становив
0,98, а рівняння регресії мало наступний вигляд:
Y = 5,12X – 17 + 1,3Z
Лінійна кореляційна залежність вмісту перетравного протеїну від
індексу листової поверхні дає змогу стверджувати, що лише у третьому укосі
вміст протеїну сильно залежав від неї (коефіцієнт детермінації 96 %,
коефіцієнт кореляції 0,98). Спостерігалося збільшення залежності протеїну
від індексу листової поверхні з укосами.
Залежність вмісту протеїну від азоту добрив в усіх трьох укосах була
високою, що підтверджується даними лінійної кореляції (коефіцієнти
детермінації за укосами становили – 73, 66 та 76 %, коефіцієнти кореляції –
0,85; 0,81 та 0,87 відповідно).
Протеїн складається із білків та амідів, а життєдіяльність тваринного
організму нерозривно пов’язана із синтезом білкових речовин. На
сьогоднішній час дефіцит білка в раціонах сільськогосподарських тварин
становить 15 – 30 % [11]. Поверхневе поліпшення довготривалого травостою
було спрямоване на одержання високобілкового корму, чого ми і добилися за

Корми і кормовиробництво. 2010. Вип. 66

255

допомогою внесення азотних добрив та оптимізації строків скошування –
відсоток білкового азоту у кормі становив 76 – 83 % (рис. 3).

Рис. 3. Відносний вміст білкового азоту в протеїні поверхнево
поліпшеного довготривалого травостою (у середньому за 2006 –
2008 рр.): 1 – без удобрення, перший укіс у фазі виколошування, наступний через
50 – 55 днів; 2 – фон (Ф) Р60К90, перший укіс у фазі виколошування, наступний
через 50 – 55 днів; 3 – Ф + N120(40+40+40) – перший укіс у фазі трубкування, наступні
через 40 – 45 днів, 4 – Ф + N120(0+40+80), перший укіс у фазі трубкування, наступні
через 40 – 45 днів; 5 – Ф + N120(0+40+80), перший укіс у фазі виколошування, наступні
через 40 – 45 днів; 6 – Ф + N120(0+40+80), перший укіс у фазі цвітіння, наступні через
30 – 35 днів.

Із даного рисунка видно, що частка білкового азоту в протеїні на
варіанті із внесенням повного мінерального добрива та рівномірним
розподілом азоту зменшувалася з кожним наступним укосом – 83 % у
першому, 78 % у другому та 74 % у третьому укосі. При наростанні доз азоту
з весни до осені та скошуванні травостою у фазі трубкування відмічено
збільшення частки білкового азоту (76, 78 та 80 % відповідно). Загалом вміст
білка у кормі довготривалого травостою становив 9,2 – 14,3 % до сухої маси.
Висновки. У середньому за три укоси найвищий вміст сирого протеїну
(16,6 %) відзначено в травостої, який удобрювали повним мінеральним
удобренням із рівномірним розподілом азоту та скошували у фазі
трубкування. При скошуванні в цій же фазі вегетації, але при виключенні
ранньовесняного підживлення азотними добривами вміст протеїну
зменшився на 1 %, проте вміст білкового азоту в ньому зріс до 82 %.
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ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА ЗМІНУ ЩІЛЬНОСТІ ПАГОНІВ
ЗЛАКОВО-БОБОВОЇ ТРАВОСУМІШКИ
Наведено результати досліджень з вивчення впливу удобрення на зміну
щільності пагонів злаково-бобової травосумішки. Встановлено, що
удобрення лучного фітоценозу повним мінеральним добривом N90Р90К90
поверхнево та Кристалоном особливим позакоренево забезпечує найвищу
сумарну щільність пагонів.
Ключові слова: травосумішка, щільність пагонів, удобрення, режими
використання, Кристалон особливий.
Однією з найважливіших властивостей багаторічних трав є властивість
безперервно утворювати нові пагони після відчуження і протягом багатьох
років давати високий урожай лучного корму [3, 4].
Щільність пагонів лучного фітоценозу залежить від багатьох факторів,
зокрема, його видового складу, забезпечення елементами живлення, режимів
використання, погодними умовами вегетаційного періоду.
Фактор удобрення, поряд з високою родючістю чорноземних ґрунтів та
сприятливими умовами зволоження впродовж вегетаційного періоду,
необхідних для активного кущення і доброго розвитку трав, має дуже
важливе значення для створення високопродуктивних сінокосів [5].
Азотні добрива сприяють кращому вегетативному відновленню та
кущінню багаторічних злакових трав [4]. Результати досліджень науковцівлуківників свідчать, що щільність травостою при застосуванні азотних добрив
на всіх видах багаторічних трав є значно вищою порівняно з тими варіантами,
де не вносяться добрива, або застосовували лише фосфорно-калійні [1].
Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводились у
базовому господарстві Тернопільського інституту АПВ НААНУ – ЗАТ НВП
«Райз-Максимко» Чортківського району Тернопільської області протягом
2007-2009 років.
Ґрунт дослідного поля темно-сірий опідзолений середньосуглинковий,
який середньозабезпечений рухомим фосфором та обмінним калієм і
малозабезпечений азотом.
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Досліджувана ранньостигла травосумішка включала такі компоненти:
грястиця збірна + очеретянка звичайна + конюшина лучна + лядвенець
рогатий.
Варіанти удобрення травосумішки: 1. Контроль; 2. Р90К90; 3. N90Р90К90;
4. Кристалон особливий; 5. Р90К90+Кристалон особливий; 6. N90Р90К90 + Кристалон
особливий.
Використання травостою двоукісне.
Розміри ділянок: посівна по фактору травосумішки – 600 м2; по
фактору удобрення – 25 м2; облікові – 15 м2, повторність чотириразова,
розміщення ділянок систематичне послідовне.
Всі обліки, виміри, спостереження здійснювалися за методиками
Інституту кормів НААНУ [2].
Результати досліджень. При проведенні весняних підрахунків у
перший рік використання травостою не було зафіксовано суттєвого впливу на
щільність стеблостою внесених мінеральних добрив, оскільки вони за
короткий термін ще не встигли подіяти на рослинні організми. Щільність
пагонів на 1 м2 склала відповідно 1227-1351 шт. залежно від варіанта
удобрення, рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка щільності пагонів злакових і бобових компонентів
сінокісного фітоценозу залежно від способів удобрення при
двохукісному використанні в 2007-2009 роках
Примітка: 1-6 варіанти удобрення згідно схеми

На час проведення осінніх підрахунків зафіксовано зростання
чисельності пагонів злаків на всіх варіантах удобрення при одночасному
зменшенні кількості бобових. Густота стояння пагонів найбільшою
виявилася на варіанті, де вносилося повне мінеральне добриво (N90P90K90)
поверхнево та Кристалон особливий позакоренево – 2530 шт./м2.
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Щільність пагонів бобових рослин найбільшою була на варіанті внесення фосфорно-калійних добрив поверхнево та Кристалону особливого позакоренево – 87 шт./м2.
Для злаків найоптимальніші умови для кущення виявилися на варіанті,
де вносили повне мінеральне добриво (N90P90K90) поверхнево та Кристалон
особливий позакоренево. За такою схемою удобрення чисельність пагонів
злакових компонентів становила 2470 шт./м2.
Погодні умови зими 2007-2008 років в основному були сприятливі для
перезимівлі багаторічних трав, що позитивно позначилося на щільності
пагонів фітоценозу.
Найбільшою кількістю пагонів у весняний період 2008 року відзначився
варіант із внесенням повного мінерального добрива поверхнево та
Кристалону особливого позакоренево. На 1 м2 травосумішки на
вищевикладеному варіанті удобрення налічувалося 2539 пагонів. На цьому ж
варіанті удобрення відмічено також найбільша щільність злаків 2491 шт./м2.
При внесенні фосфорно-калійних добрив поверхнево та Кристалону
особливого позакоренево відмічена найвища щільність бобових – 105 шт./м2.
Під час проведення осінніх підрахунків щільності пагонів встановлено,
що під час вегетації відбулося зменшення кількості злаків, порівняно з
весняними показниками. Для бобових компонентів характерне зменшення
густоти їх пагонів на варіантах, де вносилися азотні добрива, порівняно з
весняними показниками та варіантами без добрив. Сприятливі умови
вегетації, що склалися в звітному році для лядвенцю рогатого, сприяли
зростанню кількості його пагонів.
Найменшою щільністю пагонів відзначився контрольний варіант без
добрив – 1626 шт./м2. Найвищою густотою пагонів відзначився варіант, де
вносилося повне мінеральне добриво поверхнево та Кристалон особливий
позакоренево. Кількість пагонів на 1 м2 при цьому становила –2398 шт.
Бобових найбільше виявилося на варіанті із поєднанням фосфорно-калійних
добрив P90K90, з Кристалоном особливим – 141 шт./м2.
Навесні 2009 року, внаслідок несприятливих погодних умов, відмічено
різке зниження щільності пагонів на всіх варіантах удобрення досліджуваних
фітоценозів. Так, сумарна чисельність пагонів на 1 м 2 становила 1138-1885
шт. залежно від варіанта удобрення.
Найбільша щільність злаків зафіксована на варіанті із внесенням
повного мінерального добрива N90P90K90 та Кристалону особливого 1860
шт./м2. Чисельність бобових найбільшою виявилася при внесенні P90K90
поверхнево та Кристалону особливого позакоренево (104 шт./м2).
Посушливі умови вегетаційного періоду 2009 року спричинили
подальше зрідження фітоценозу. На час визначення осінньої щільності
пагонів цей показник становив 1046-1666 шт./м2, залежно від варіанта
удобрення.
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Найбільше злаків відмічено на варіанті із внесенням повного мінерального добрива N90P90K90 поверхнево та Кристалону особливого позакоренево
1647 шт./м2 . Чисельність пагонів бобових найбільшою виявилася при
внесенні P90K90 поверхнево та Кристалону особливого позакоренево –
89 шт./м2.
Позакореневе підживлення Кристалоном особливим, як при
самостійному застосуванні так і при поєднанні з поверхневим внесенням
повного мінерального добрива, сприяло зростанню чисельності пагонів, як
бобових так і злакових рослин, порівняно з неудобреним контролем та
відповідними варіантами поверхневого удобрення.
Висновки. Поєднання поверхневого мінерального удобрення
(N90P90K90), з позакореневим підживленням Кристалоном особливим
забезпечує найвищу сумарну щільність пагонів. При цьому відмічається
зменшення негативного впливу мінерального азоту на бобові культури,
порівняно із удобренням повним мінеральним добривом N90P90K90.
Бібліографічний список
1. Мащак Я. І., Мізерник І. Д., Нагірняк Т. Б., Слобода О. М., Слобода
Л. Я. Луківництво в теорії і практиці. – Львів, 2005. – 295 с.
2. Методика проведення дослідів по кормовиробництву. Під редакцією
А. О. Бабича. – Вінниця, 1994. – С. 96.
3. Смелов С. П. Биологические основы луговодства. – М. Сельхозиздат,
1967. – 232 с.
4. Смелов С. П. Теоретические основы луговодства: Монография. –
М.: Колос, 1966. – 367 с.
5. Шуль Д. І, Рак Л. І., Дутка Г. П. Сінокоси і пасовища. – Тернопіль:
Збруч, 2006. – 236 с.

Корми і кормовиробництво. 2010. Вип. 66

261

УДК:631.95: 633.21
© 2010
С. С. Чепур, кандидат сільськогосподарських наук
Закарпатський територіальний відділ карантину рослин ІЗР УААН
Г. М. Моспан
Гірський науковий підрозділ Закарпатського ІАПВ
РОЛЬ ЛУЧНИХ АСОЦІАЦІЙ В ЕКОЛОГІЇ АГРО ЛАНДШАФТІВ
ГІРСЬКО-ЛІСОВОГО ПОЯСУ КАРПАТ
Роль лучних асоціацій в екології агро ландшафтів гірсько-лісового
поясу Карпат. З допомогою екологічних та картографічних критеріїв
оцінено агро ландшафти гірсько-лісового поясу Карпат і показано роль
лучних асоціацій в їх екології.
Ключові слова: сіяні і природні луки, кормова продуктивність, екологія
агро ландшафтів Карпат.
Проблеми забезпечення продовольчої безпеки держави та збагачення
продовольчого кошика населення здоровими і висококалорійними
продуктами харчування спонукають до інтенсифікації використання
біологічних, зокрема й рекреаційних, ресурсів агро ландшафтів. Вони
стосуються й карпатського, екологічно дуже вразливого, але заразом одного з
найчистіших регіонів, в якому багато санаторно-курортних та туристичних
об’єктів. Аграрний сектор карпатського регіону має чітко виражений
тваринницький напрям господарювання. В рослинництві 80 відсотків і
більше займає виробництво кормів, а ґрунтово-кліматичні умови дають змогу
виробляти для рекреаційного сектора і населення біологічно повноцінну,
екологічно здорову, рослинницьку та тваринницьку продукцію [3, 8].
Інноваційні технології в агропромисловому комплексі карпатського
регіону розробляються на основі аналізу біології формування флори і фауни
агро ландшафтів, закономірностей їх розвитку й нарощування
продуктивності та врахування існуючих нормативів взаємодії геосферних,
біотосферних та соціосферних екологічних чинників [1]. Окремі міркування,
щодо вирішення цих питань в галузі лучного кормовиробництва, лягли в
основу цього дослідження.
Методика досліджень. Використано аналіз даних бібліографії останніх
років з питань дослідження ґрунтово-кліматичних умов агро ландшафтів
гірсько-лісового поясу Карпат і ролі лучних угрупувань в їх екології.
Об’єктом дослідження є стан та перспективи розвитку лучних
угрупувань гірсько-лісового поясу Карпат та рівень освоєння на них науково-
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обґрунтованих, природоохоронних, енергоощадних систем ведення кормовиробництва.
Польові досліди по вивченню процесів росту і розвитку природної та
сіяної лучної рослинності, їх оптимізації з допомогою органо-мінерального
удобрення
проводили
в
1985-2008
роках.
Спостереження
за
найпоширенішими в карпатських агро ландшафтах природними луками
проводили на ділянках розміщених на різних схилах і експозиціях крутизною
до 20º, в кількох районах карпатського регіону. Сіяні луки досліджували в
п’ятипільній кормовій сівозміні стаціонарного досліду гірського відділу
Закарпатського інституту АПВ, в типовій, щодо ґрунтово-кліматичних умов,
частині гірсько-лісового поясу Карпат. Ґрунти під дослідами - дерновобуроземні.
Результати досліджень. Щодо флори і фауни, в різних за
використанням і географією типах агро ландшафтів, то як свідчить, цікавий
для екологів, порівняльний аналіз публікацій щодо особливостей
круговороту живлення комплексів комах – мешканців відповідних агро
екосистем, вони представляють собою закономірні угрупування, які існують
за тими ж законами, що й природні, не порушені біоценози. При зміні складу
рослинних угрупувань і систем обробітку ґрунту, щоразу виникає вторинна
фауна, яка в цілому складається з більшого числа особин, але меншого числа
видів, ніж в природних, непорушених ландшафтах [9].
Агро ландшафти Карпат, за даними екологічного, картографічного
опису [1], розташовані на висотах від 150-200 м в передгір’ях до 1000 - 1100
м н. р. моря в горах на верхній границі лісу з великою різноманітністю
ґрунтово-кліматичних умов та природної і культурної рослинності [2].
Клімат вегетаційного періоду (квітень-жовтень) тут визначають за
висотою над рівнем моря та експозицією схилів, улоговин і межигір’їв. Про
його середню багаторічну динаміку свідчать діаграма з графіком на рисунку.
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Рис. Середня багаторічна динаміка кліматичних показників
вегетаційного періоду в агро ландшафтах Карпат залежно від
висоти над рівнем моря
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Залежно від експозиції пануючих схилів, географічного місця їх розташування та зростання висоти над рівнем моря від 115 м в районі Берегова Закарпатської області до 800 м в районі Селятина Чернівецької області середня
багаторічна сума опадів за вегетацію збільшується з 403 до 762 мм.
Середньодобова, багаторічна температура повітря протягом вегетаційного
періоду, із збільшенням висоти над рівнем моря на кожні 100 м, знижується
приблизно на 0,8o С.
Карпатські агро ландшафти розташовані в двох ґрунтово-екологічних
зонах з буроземними ґрунтовими відмінами на добре дренованих
підстилаючих ґрунтотворних породах. Зони мають різні (відповідно 4-4,8 і
1,8-3,8) гідротермічні коефіцієнти [7]. В агро ландшафтах відсутні ґрунти, в
яких рН водної витяжки було б нижче 4,3 [12].
У наукових працях останніх років буроземи характеризуються добрими
фізичними властивостями та значною стійкістю до ерозії [10]. Діагностичною
ознакою буроземів є підвищена кількість рухомого алюмінію і аморфного
заліза в гумусових горизонтах. Акумуляція гумусу і утворення водотривкої
структури в них відбувається завдяки формуванню органо-мінеральних
сполук з активною участю алюмінію і заліза [12]. Бурим гірсько-лучним
ґрунтам субальпійських та альпійських лук Карпат характерна понижена
теплозабезпеченість і висока буферність, які разом з слабою розчинністю
меліорантів виключають можливість за рахунок хімічної меліорації істотно
підвищити їх родючість [10]. Вапнування і органічні добрива дають
можливість змістити реакцію ґрунтового розчину на 0,3-0,4 рН.
Ландшафти гірських територій, в силу своїх природних особливостей,
мають понижену стійкість до будь-якого антропогенного, в тому числі й
рекреаційного впливу, з яких першим по значущості вважається
витолочування [11]. Тому, в регіоні практикується ландшафтно-біологічне
землеробство, яке на основі обґрунтованого співвідношення ріллі, лук,
резервацій природних ландшафтів, місць відпочинку, доріг та іншої
потрібної інфраструктури забезпечує виробництво біологічно повноцінної
екологічно чистої продукції [3]. Незначну частку сільгоспугідь (22,3 %) тут
займає рілля, що використовується під картоплю, овочі, сади і ягідники,
коренеплоди, однорічні та багаторічні сіяні трави.
Сівбу багаторічних бобово-злакових трав у регіоні практикують ще і як
ефективний засіб інтенсифікації кормовиробництва та поліпшення родючості
ґрунту на природних луках, розташованих на схилах до 20о, які поверхнево
або докорінно поліпшують.
Основними угіддями в регіоні є природні луки і пасовища. В
розрахунку на одного мешканця їх припадає 0,44 га, тому тваринництво і
становлення фермерства в цій галузі є пріоритетним аграрним напрямком [4].
Природна лучна рослинність карпатських агро ландшафтів відіграє
дуже важливу роль в їх екології. Вона, фіксуючи сонячну енергію, забезпечує
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продукування кормів для свійських тварин і взаємозв’язок потоків живлення
всіх наявних груп організмів та їх взаємодію з навколишнім середовищем,
істотно впливаючи в останньому на поживний та водно-повітряний режими.
За урожайністю та поживною цінністю корму в Карпатах виділено
чотири основні види природних лук [2]. Найбагатшими, за кількістю видів і
густотою травостою, природними кормовими угіддями вважаються бобовозлакові луки. На них збирають до 50 ц/га сіна з вмістом 40-60 % злаків та по
20-40 % бобових і різнотрав'я. Високу якість та поживну цінність корму з цих
лук одержують за рахунок рясних костриць лучної (Festuca pratensis Huds.) і
червоної (Festuca rubra L. s. str.), розкиданих по луці рослин тимофіївки
лучної (Phleum pratense L.), конюшини лучної (Trifolium pratense L.) і білої
(Trifolium repens L.), лядвенцю рогатого (Lotus corniculatus L.) [2].
Значно бідніші за видовим складом і з нижчою врожайністю злакові,
злаково-різнотравні і різнотравні та деградовані луки. На них можна
заготовити від 10 до 30 ц/га сіна низької та середньої якості. За рясністю,
види рослин цих лук, займають таку послідовність: - біловус стиснутий
(Nardus stricta L.), костриця червона (Festuca rubra L. s. str.), мітлиця тонка
(Agrostis tenuis Sibth.), пахуча трава звичайна (Anthoxathum odoratum L.).
На облікових ділянках цих чотирьох видів лук рідко і одиничними
екземплярами зростали понад 100 видів трав’янистих рослин [2].
Значно більшу кормову продуктивність і потужніший вплив на
екологію агро ландшафтів гірсько-лісового поясу Карпат забезпечують сіяні
багаторічні трави. Вони є найефективнішими і найдоступнішими джерелами
покриття дефіциту показників поживності кормів, в тому числі й рослинного
білка. При поліпшенні природних лук, ними витісняють наявні природні
види, не порушуючи при цьому основні закономірності розвитку біоценозу.
За наслідками наших досліджень та аналізу публікацій з зазначених
питань розроблена технологія підвищення кормової продуктивності сіяних
бобово-злакових трав, до якої внесено ряд інноваційних складових [4, 5, 6]:
1) в ґрунтово-кліматичних умовах Карпат найкраще підходять для сівби
травосумішки складені з тимофіївки лучної, костриці лучної, пажитниці
багаторічної, тонконогу лучного, грястиці збірної, конюшини лучної,
люцерни посівної та лядвенцю рогатого. Склад компонентів травосумішок
оптимізують за кормовою продуктивністю рослин відповідно до раціонів та
норм годівлі різного віку та фізіологічного стану свійських тварин; 2) сіяні
бобово-злакові трави досягають найвищої продуктивності на другому році
життя, а тривалість їх використання має знаходитись в межах
найпродуктивніших двох – чотирьох років. За темпами приросту надземної і
кореневої маси під впливом удобрення і без нього, їх продуктивна перевага
над природними травами досягає 3 – 8 разів; 3) продуктивність сіяних
травостоїв, незалежно від складу їх компонентів і погодних умов, з кожним
роком використання знижується на 10-20 %; 4) в 4-5-ти пільних кормових
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сівозмінах, для стабілізації продуктивності травостоїв 2-го і 3-го років використання на рівні, що поступається продуктивності травостоїв 1-го року
використання в межах 10 %, доцільно удобрювати трави органомінеральними добривами в дозі 30 т/га гною восени та N30Р105 навесні. За
рахунок органо-мінерального удобрення трав їх продуктивність досягала 92,7
ц/га кормових одиниць, 9,06 ц/га перетравного протеїну та 95,6 ГДж/га
обмінної енергії при рентабельності виробництва до 63,3 %.; 5) приріст
врожаю трав 1-го року використання забезпечують, в основному, злакові і
бобові компоненти, а трав 2-го і 3-го років використання, у варіантах з
міндобривами на 78-98 % - злакові, у варіантах без добрив, з органічними та
вапняковими добривами на 50-70 % – бобові; 6) запропоновані варіанти
підбору рослинних угрупувань та органо-мінеральне їх удобрення
поліпшують рівні живлення ґрунтової та надґрунтової біоти за рахунок
збагачення енергією органіки кругообігу її живлення. Остання, в свою чергу,
покращує фізико-хімічні властивості ґрунту, що сприяє збільшенню кормової
продуктивності рослин багаторічних трав, кращому засвоєнню ними
сонячної енергії і поживи з ґрунту та істотному поліпшенню екологічної
ситуації навколишнього середовища.
Висновки. Здійснення заходів по поліпшенню природних та
створенню сіяних лучних асоціацій веде до збільшення їх кормової
продуктивності без нанесення відчутної шкоди екології дуже специфічних
агро ландшафтів гірсько-лісового поясу Карпат. Це - важливий фактор на
шляху інтенсифікації біологічних ресурсів агро ландшафтів гірсько-лісового
поясу Карпат, який допоможе отримувати більше необхідної населенню і
рекреаційному комплексу повноцінної, екологічно здорової тваринницької
продукції.
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КОРМОВАЯ ЦЕННОСТЬ МНОГОЛЕТНИХ БОБОВЫХ
ТРАВ И ВОЗМОЖНОСТЬ МАКСИМАЛЬНОГО ЕЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Предлагается эффективный способ сохранения энергетической и
протеиновой питательности силоса из люцерны и клевера лугового с
использованием в качестве консерванта смеси полиферментного препарата
Феркон и бактериального препарата Биосиб.
Ключевые слова: корма, силосование, ферментные препараты,
гидролиз, энергетическая питательность.
В условиях растущих потребностей животноводства в полноценных
кормах собственного производства особенно остро стоит вопрос разработки
новых эффективных технологий их заготовки, обеспечивающих высокое
качество при минимальных затратах труда и средств. Одним из аспектов
решения этой задачи является более полное использование целлюлозы
растительной массы в качестве дешевого источника энергии при
производстве высококачественных кормов из трав. Целлюлоза является
ценным углеводным соединением, которое, как и крахмал, состоит на 100 %
из глюкозы, однако из-за особенностей химической структуры отличается
низкой усвояемостью при потреблении моногастричными животными и
птицей. Жвачные животные удовлетворительно переваривают целлюлозу
растений только ранних фаз вегетации – бутонизация для бобовых и выход в
трубку для злаковых трав. В этот период сырая клетчатка еще незначительно
насыщена солями кремния, лигнином, протопектином, и ее переваримость,
как правило, бывает максимальной,- до 60 %. Поэтому для приготовления
энергонасыщенных объемистых кормов в виде сена, сенажа и силоса
целесообразно проводить уборку трав в указанные фазы вегетации.
Наиболее ценными по содержанию питательных и биологически
активных веществ, - витаминов, ферментов, флавоноидов, -являются сеяные
многолетние бобовые травы. Их энергетическая питательность в ранние фазы
вегетации составляет 10,4-10,9 МДж ОЭ в 1 кг сухого вещества при
содержании сырого протеина 17-25 % и максимальном сборе переваримых
питательных веществ. Поэтому на ближайший период ожидается
значительное увеличение площади для возделывания бобовых трав как в
чистом виде, так и в смеси со злаковыми травами. Однако в полной мере они
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могут быть использованы животными только при условии заготовки из них
качественных кормов с максимальной сохранностью энергетической и
протеиновой питательности при неизменном аминокислотном составе белка.
В России предложена и успешно внедряется в производство одна из
таких технологий. Она основана на силосовании высокобелковых
многолетних бобовых трав, убранных в ранние фазы вегетации, с
использованием полиферментного препарата Феркон. Препарат был
разработан научно-техническим центром "Лекбиотех" при участии ВНИИ
кормов. Промышленное его производство освоено производственным
объединением «Сиббиофарм». По составу препарат представляет собой
композицию ферментов, необходимых для расщепления труднопереваримых
углеводов, в том числе пектиновых веществ, целлюлозы и гемицеллюлоз.
Пектиновые вещества, которых в некоторых видах бобовых трав содержится
до 10-12 % от массы сухого вещества, препятствуют доступу ферментов
бактерий рубца, гидролизующих целлюлозу до глюкозы. Поэтому при
усилении их гидролиза значительно повышается переваримость сырой
клетчатки и качество полученного силоса 1. Вместе с тем, в ходе детальной
проверки препарата Феркон выявлено, что при силосовании свежескошенных
или слабопровяленных растений влажностью 70-75 %, убранных в
неблагоприятную погоду, его эффективность значительно снижается 2.
Обусловлено это частичным инактивированием внесенных ферментов под
действием продуктов жизнедеятельности нежелательной, в основном,
гнилостной микрофлоры, бурно развивающейся на влажной массе в начале
процесса ферментации. Было очевидным, что для повышения эффективности
применения полиферментного препарата Феркон необходимо создание более
благоприятных условий для действия ферментов-гидролаз в силосуемой
массе в первые часы после ее укладки на хранение.
Материалы и методика исследований. Опыты по определению
консервирующего действия усовершенствованной модели полиферментного
препарата Феркон проведены в 2007-2009 годах с люцерной сортов Луговая67 и Лада, клевером луговым сорта ВИК-7 на центральной
экспериментальной базе ВНИИ кормов и ГУП "ПНО Пойма" Московской
области. При проведении полевых опытов по определению урожайности трав
и качества зеленой массы по содержанию основных питательных веществ
руководствовались утвержденными Россельхозакадемией методическими
указаниями 3. Исследования по силосованию и сенажированию трав, по
оценке качества кормов вели в соответствии с методическими
рекомендациями по производственной оценке качества кормов 4 и
методическими рекомендациями по проведению опытов по консервированию
и хранению объемистых кормов 5. Качество исходной зеленой массы и
силоса нее по энергетической питательности определяли на взрослых
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валухах романовской породы (п=3), согласно методическим рекомендациям
по оценке кормов на основе их переваримости 6.
Результаты исследований. В лабораторных и модельных опытах было
установлено, что для повышения эффективности препарата Феркон при
силосовании высокобелковых бобовых трав его необходимо применять в
смеси с бактериальным препаратом Биосиб. Входящие в его состав бактерии
(две культуры молочнокислых бактерий и одна – пропионовокислой)
выделяют антитела, которые обладают сильными фунгицидными и
бактерицидными свойствами в отношении эпифитных гнилостных и других
нежелательных микроорганизмов и способны замедлить их развитие на этапе
созревания силоса. Таким образом создаются более благоприятные условия
для действия ферментов препарата Феркон. Установлено оптимальное
соотношение препаратов в смеси: Феркона - 100 г/т и Биосиба - 80 мл/т.
Данные лабораторных опытов на заключительном этапе приведены в таблице
1. Они показали, что, несмотря на существенное снижение дозы ферментного
препарата (в 3 раза), его консервирующая эффективность на люцерне в смеси
с Биосибом была одинаковой. Как тенденция отмечено, что в варианте
силосования со смесью препаратов гидролиз сложных углеводов до
моносахаров обеспечил подкисление массы до более высокого уровня - рН
4,40, против рН 4,50 в варианте силосования с Ферконом.
1. Эффективность смеси препаратов Феркон и Биосиб при
силосовании люцерны

уксусной

масляной

аммиака

азота
аммиака к
общему азоту

молочной

Силосование без
добавок (контроль)
С внесением Феркона
в дозе 300 г/т
С внесением Феркона в
дозе 100 г/т+Биосиб, 80мг/

кислот
рН силоса

Вариант
силосования

Содержание, %
молочной
кислоты к
сумме кислот

Содержание в силосе, %

4,82

3,69

0,69

0,26

0,068

79,7

5,6

4,50

4,46

0,60

0

0,052

88,1

3,6

4,40

4,37

0,68

0

0,046

86,5

3,3

Примечание: влажность провяленной массы – 65,4 %,
содержание сырого протеина – 19,8 %.

Для подтверждения результатов лабораторных опытов были проведены
производственные опыты по силосованию люцерны и клевера лугового с
указанными биологическими препаратами. Их данные приведены в таблице 2.
Они показывают, что переваримость отдельных питательных веществ
исходной зеленой массы и силоса из нее несколько различаются, но, в целом,
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энергетическая питательность полученного корма в ранние фазы вегетации
сохранялась, а в более поздние – даже превосходила ее. Следовательно,
применение ферментного препарата Феркон или смеси препаратов Феркон
+Биосиб при силосовании высокобелковых бобовых трав более эффективно,
чем химическое консервирование в благоприятную для заготовки кормов
погоду.
2.Качество зеленой массы и силоса с препаратом
Феркон+Биосиб
Содержание в сухом
веществе, %

Исследуемый
материал
Люцерна в фазе
бутонизации
Силос из нее
с Феркон+Биосиб
Люцерна в фазе
начала цветения
Силос из нее
с Феркон+Биосиб
Клевер в фазе
бутонизации
Силос из него
с Феркон+Биосиб

Переваримость, %

ОЭ в 1
кг
сухого
вещества,
МДж

протеи
на

клетч
атки

БЭВ

проте
ина

жира

клетч
атки

БЭВ

20,42

23,05

43,13

81,8

46,4

58,7

75,0

10,7

20,51

22,65

42,24

71,0

73,3

70,2

74,8

10,7

19,63

23,21

42,45

64,6

69,2

50,5

76,8

9,8

19,50

23,63

42,63

63,8

70,8

53

76,9

10,0

18,69

23,96

37,09

76,7

65,4

66,2

75,8

10,9

19,81

23,15

41,79

71,2

84,7

68,9

75,5

10,8

Для подтверждения этих данных был проведен ряд производственных
опытов по силосованию провяленной массы люцерны с препаратом Феркон и
с химическими консервантами. Достоверно установлено, что при
силосовании массы влажностью 70 % и ниже препарат не уступает сильным
химическим консервантам на основе муравьиной кислоты по сохранности
питательных веществ - 90,2 и 89,9 %, соответственно, но заметно
превосходит их по действию на увеличение переваримости питательных
веществ (особенно сырой клетчатки), и на продуктивность животных. Так, в
одном из опытов по скармливанию лактирующим коровам первого отела в
сбалансированных по питательным веществам рационах силоса из
провяленной люцерны в фазе бутонизации с препаратом Феркон и силоса с
химконсервантом финского производства АИВ-3 Плюс, среднесуточный
удой составил, соответственно, 22,6 и 21,2 кг при одинаковой жирности
молока – 3,82 и 3,80 %. В опыте на растущем молодняке среднесуточный
прирост живой массы телок, получавших в рационе силос с препаратом
Феркон, был равен 970 г, против 838 г с химконсервантом. Энергетическая
питательность 1 кг сухого вещества силоса с препаратом Феркон составила
10,7 МДж ОЭ, против 10,4 МДж ОЭ.
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Для определения влияния смеси препаратов на процесс гидролиза
сложных труднопереваримых углеводов в ГУП «ПНО Пойма» Московской
области был заложен производственный опыт по силосованию люцерны
второго укоса в фазе начала цветения. Выбор позднего срока уборки был
обусловлен тем, что в этот период вегетации в растениях увеличивается
содержание труднопереваримых углеводов, а переваримость питательных
веществ снижается. В таблице 3 приведены данные по редукции сложных
труднопереваримых
углеводов
в
процессе
силосования.
Они
свидетельствуют о высокой гидролитической активности препарата и его
эффективности для повышения энергетической питательности силоса.
Глубокий гидролиз наиболее подвижных сложных углеводов - гемицеллюлоз
и пектиновых веществ - обусловливает существенное (более чем на 25 %)
снижение содержания нейтрально-детергентной клетчатки, - основного
показателя энергетической ценности объемистых кормов, при значительном
повышении качества полученного силоса по содержанию сахара и степени
подкисления.
3. Содержание углеводов, нейтрально- и кислотно-детергентной
клетчатки в зеленой массе люцерны и в силосе с биологическим
препаратом

Зеленая
масса
Силос с
препаратом
Феркон +
Бисиб

-

4,22

пектиновых
веществ

гемицеллюлоз

целлюлозы

крахмала

сахара

Исследуемый
материал

рН
силоса

Содержание в сухом веществе, %
клетчатки
нейтрально
кислотно
детергентной детергентной

3,96 Следы 27,06 17,93 11,58

43,05

31,01

2,74 Следы 20,28 7,61

31,53

24,92

2,85

Выводы. Применение препаратов Феркон в смеси с Биосибом при
силосовании люцерны и клевера лугового позволяет получить силос,
равноценный исходной зеленой массе по энергетической питательности и
содержанию сырого протеина. Снижение дозы препарата Феркон за счет
добавки более дешевого бактериального препарата Биосиб, повышает
экономическую эффективность его применения. По сравнению с химическим
консервированием затраты на использование смеси биологических
препаратов, в качестве консерванта, оказались намного ниже (40 рублей
против 130-135 рублей в расчете на 1 тонну силосуемой массы). Применение
Феркона с Биосибом дает значительную экономию средств (примерно в 2,5
раза) и в сравнении с использованием препарата Феркон в чистом виде (90
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руб./т). На основании проведенных исследований можно рекомендовать
использование комбинированного препарата в производстве, в качестве
эффективного способа сохранения кормовой ценности и снижения
экономических затрат, при силосовании люцерны и клевера лугового.
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ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАГОТІВЛІ СІНАЖУ НА ВТРАТИ
СИРОГО ПРОТЕЇНУ ТА ЙОГО ФРАКЦІЙНИЙ СКЛАД
УПРОДОВЖ ЗБЕРІГАННЯ
Досліджено вплив консервантів та типу сховищ на якісні показники
сінажу з люцерни, збереження сирого протеїну та його фракційного складу
протягом зберігання.
Встановлено, що втрати сухої речовини та сирого протеїну
відбуваються в основному під час польового пров’ялювання та перші три
місяці зберігання сінажу, а застосування консервантів та полімерних
матеріалів сприяє покращанню його якості, при цьому із подовженням
терміну зберігання легкорозчинна фракція сирого протеїну збільшується при
всіх технологіях заготівлі.
Ключові слова: сінаж, консервант, сирий протеїн, розчинний протеїн,
розщеплюваний протеїн, органічні кислоти, аміачний азот.
Життя тварин невід’ємно пов’язано з утворенням і руйнуванням
білкових речовин в організмі. Для того, щоб утворити білки власного тіла, а
також молока, тварина повинна отримувати необхідну кількість білків у
складі кормів раціону. Відомо, що при однаковому споживанні протеїну з
різних кормових джерел, ефективність його використання та продуктивність
тварин можуть дуже відрізнятися. Основною причиною такого факту є
різниця фізико–хімічних властивостей білка, які визначаються їх генетичним
статусом, чи створюються під впливом агротехніки вирощування культур та
технології приготування кормів, що впливає на місце та ефективність
використання його в організмі тварини. Як відомо, в рубці жуйних тварин,
під дією ферментів мікроорганізмів близько 60-70 % протеїну корму
гідролізується до пептидів, амінокислот і аміаку, з яких синтезується
мікробний білок. Цей білок та нерозщеплений в рубці кормовий білок,
надійшовши в дуоденум, є основними джерелами амінокислот для тварини.
При всіх перевагах рубцевої ферментації корму, азот, який міститься в
ньому, використовується мікробами не найкращим чином. Доведено, що
справжня перетравність білка не перевищує 74 %, а ефективність його
перетворення в продукцію тіла та білок молока складає лише 60 %.
Відповідно, розраховуючи на мікробний синтез вдається перетворити на
продуктивний білок не більше 44 % його вихідної кількості в кормі. В той же
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час, протеїн корму, який потрапляє без розщеплення в сичуг та кишечник,
перетравлюється на 80–85 %, а ступінь перетворення його у продукцію тіла і
молока збільшується до 76 %, таким чином 65 % наявної кількості азоту
корму буде продуктивним [6].
Раніше для характеристики протеїнової поживності корму
використовувався показник перетравного протеїну. Проте, перетравність
протеїну не є достатньо об’єктивним показником. Так, при руйнуванні
протеїну в рубці і дезамінуванні амінокислот значна частина азоту
всмоктується з передшлунків у кров у вигляді сечовини і виділяється з сечею,
тобто не використовується в білковому живленні жуйних. Для жуйних
тварин оцінка потреб в окремих амінокислотах не встановлена. Важко собі
уявити можливість такої оцінки, враховуючи, що невідомо, яка кількість
амінокислот корму після гідролізу протеїну в рубці дезамінується, і невідома
кількість і спектр амінокислот, що синтезуються мікрофлорою. Виходячи з
цього, основними показниками протеїнової цінності кормів для жуйних є
визначення загальної кількості сирого протеїну, розчинної і нерозчинної його
фракції [3, 4, 5, 7, 8]. Розрахунки показують, що нормування протеїну за
фракціями розщеплюваності дає змогу скорегувати (особливо у
високопродуктивних корів) потребу у сирому протеїні в сторону зменшення,
а відтак, можлива суттєва економія азотистих речовин та підвищення
ефективності їх використання коровами.
В умовах комплексу тварина ізольована від безпосереднього контакту з
природою, через що стає особливо чутливою до недоліків годівлі. Лише при
збалансованій, за вимогами сучасних знань, годівлі можна чекати високої
генетично обумовленої продуктивності тварин. Отже, питання балансування
раціонів, якості кормів та їх підготовки до згодовування набувають
вирішального значення.
Багаторічний досвід цілорічної однотипної годівлі худоби переконливо
свідчить про високу ефективність застосування цієї системи. Вона
передбачає заготівлю річного запасу консервованих об’ємистих кормів.
Проте відомо, що із збільшенням терміну зберігання, якість консервованих
кормів погіршується. Зважаючи на це на практиці впроваджуються
прогресивні технології заготівлі кормів з використанням нових консервантів
та сховищ для зберігання. В зв’язку з цим завдання – визначити вплив
технології заготівлі сінажу на втрати сирого протеїну та його фракційний
склад упродовж зберігання, є актуальним, чому і присвячена дана робота.
Місце та методика проведення досліджень. Дослідження проводили
протягом 2008–2009 років у базовому господарстві Інституту кормів НААН
України пп. “Радівське” Калинівського району де було закладено три траншеї
сінажу з люцерни по 1,0 тис. тонн. (1– без консерванту, 2 – 2 г/т “Літосилу”, 3
– 5 г/т – “Біоконту”) та ДП ДГ ВДСГДС Вінницького району Вінницької
області де було заготовлено сінаж з люцерни за рулонною технологією в
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обсязі 30 тонн (15 т без консерванту і 15 т з 1 % “Універсілу”). Скошували
люцерну у фазі повної бутонізації–початку цвітіння. Вологість маси при
консервуванні була в межах 50 %. Біологічні консерванти вносили: на
траншеї, за допомогою садового оприскувача, мінеральний консервант – за
допомогою пневмодозатора–напилювача, під час формування рулонів.
Біохімічні показники якості заготовлених сінажів, вміст сухої речовини,
сирого протеїну, легкорозчинної та важкорозчинної фракції сирого протеїну
визначали щомісячно протягом року за загальноприйнятими методиками.
Фракцію розщеплюваного сирого протеїну визначали розрахунковим
методом за Руденко Є. В., (2009) [7].
Результати досліджень. Встановлено, що за рік зберігання сінажу з
люцерни втрати сухої речовини були найбільшими (17,62 %) при заготівлі
його в траншеї без консервантів (контроль). Застосування біологічних
консервантів “Літосилу” та “ Біоконту” дали змогу зменшити ці втрати до
13,22 та 13,65 % відповідно, а заготівля сінажу за рулонною технологією
зменшила втрати сухої речовини до 7,94 (без консерванту) та до 4,27 % (з 1%
“Універсілу”) у порівнянні з контролем (табл. 1). Разом з тим необхідно
відмітити, що найбільші втрати сухої речовини відбулися у період перших
трьох місяців зберігання – 10,25 % абсолютних чи 58,17 % від загальних
втрат за рік зберігання (контроль), тоді як при застосуванні “Літосилу” – 8,88%
та 67,17 %, “Біоконту” – 8,71 та 63,81 % відповідно. При заготівлі сінажу
за рулонною технологією втрати сухої речовини протягом трьох місяців
зберігання склали 3,86 % абсолютних чи 48,6 % від загальних за рік (без
консерванту) та 3,04 % та 71,19 % з “Універсілом” відповідно.
За біохімічними показниками якості сінаж, заготовлений без
консервантів в траншеї, суттєво відрізнявся від сінажу, заготовленому з
консервантами та за рулонною технологією. Так, загальна кількість
органічних кислот в ньому коливалась в межах 1,98–2,12 %, тоді як за
рулонною технологією лише 0,78 % та 0,31 %. Така різниця пояснюється
тим, що при заготівлі сінажу за рулонною технологією відбувається
ущільнення та швидка герметизація маси в єдиному технологічному процесі
під час підбирання маси з валків, а застосування мінерального консерванту
створює несприятливі умови для розвитку небажаних мікроорганізмів.
У контрольному варіанті, в загальному вмісті органічних кислот, була
присутня масляна кислота в кількості 2,5 % на початку зберігання, тоді як
через рік зберігання вона сягала 9,91 %. Відбувалися зміни й в
співвідношенні молочної та оцтової кислоти. Якщо на початку зберігання
частка молочної кислоти була на рівні 67,68 % то через рік – 57,55 %, тобто
зменшилась на 10,1 %. Частка оцтової кислоти, навпаки, збільшувалась з
21,72 до 29,72 %.Такі ж закономірності спостерігалися і в сінажі
заготовленому при застосуванні бактеріальних препаратів “Літосилу” та
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Сінаж, заготовлений в траншеї з укриттям
плівкою

Сінаж заготовлений в рулонах

Без консерванту
(контроль)

2 г/т Літосилу

5 г/т Біоконту

Без консерванту
(контроль)

1% Універсілу

Суха речовина, %
рН
Аміачний азот, мг%
Загальна кислотність, %
Молочна, %
Оцтова, %
Масляна, %
Суха речовина, %
рН
Аміачний азот, мг%
Загальна кислотність, %
Молочна, %
Оцтова, %
Масляна, %
Суха речовина, %
рН
Аміачний азот, мг%
Загальна кислотність, %
Молочна, %
Оцтова, %
Масляна, %
Суха речовина, %
рН
Аміачний азот, мг%
Загальна кислотність, %
Молочна, %
Оцтова, %
Масляна, %
Суха речовина, %
рН
Аміачний азот, мг%
Загальна кислотність, %
Молочна, %
Оцтова, %
Масляна, %

Показники

48,99

48,99

48,2

48,4

VI
48,8

VII
45,1
5,21
25,4
1,98
1,34
0,43
0,05
45,5
4,89
10,08
2,07
1,48
0,57
0
45,3
4,92
11,08
2,04
1,46
0,55
0
48,0
5,68
2,0
0,78
0,65
0,12
0
48,4
5,94
0,92
0,31
0,28
0,02
0

VIII
45,0
4,92
24,3
2,0
1,34
0,45
0,05
45,3
4,65
10,1
2,11
1,51
0,57
0
45,0
4,83
11,3
2,08
1,50
0,56
0
47,6
5,55
2,12
0,79
0,64
0,14
0
48,0
5,94
0,93
0,32
0,29
0,02
0

IX
43,8
4,86
24,8
2,05
1,33
0,45
0,08
44,1
4,58
10,1
2,10
1,49
0,60
0
44,0
4,73
11,4
2,10
1,48
0,60
0
47,1
5,46
2,14
0,79
0,64
0,14
0
47,5
5,97
0,93
0,32
0,27
0,04
0

X
43,3
4,97
27,6
2,05
1,33
0,47
0,08
44,0
4,59
10,4
2,12
1,50
0,60
0
43,6
4,74
11,4
2,11
1,50
0,59
0
47,0
5,51
2,18
0,81
0,66
0,14
0
47,2
5,96
0,94
0,33
0,28
0,04
0

XI
42,1
5,03
27,8
2,07
1,28
0,46
0,09
43,8
4,62
10,8
2,09
1,50
0,57
0
43,7
4,77
11,8
2,10
1,47
0,61
0
46,8
5,48
2,25
0,80
0,65
0,14
0
47,1
5,96
0,94
0,33
0,29
0,03
0

XII
42,0
5,06
28,1
2,06
1,29
0,5
0,11
43,8
4,60
11,0
2,04
1,51
0,50
0
43,5
4,78
12,1
2,09
1,43
0,64
0
46,6
5,53
2,22
0,82
0,66
0,15
0
47,0
5,97
0,95
0,32
0,27
0,04
0

I
41,9
5,09
32,3
2,10
1,30
0,51
0,15
43,6
4,61
11,5
2,08
1,48
0,58
0
43,2
4,80
12,3
2,07
1,43
0,62
0
46,2
5,55
2,20
0,82
0,68
0,13
0
47,0
5,97
0,95
0,35
0,28
0,05
0

Місяці зберігання
II
41,3
5,11
37,2
2,09
1,29
0,52
0,18
43,5
4,63
11,8
2,11
1,45
0,62
0
43,1
4,79
12,6
2,08
1,41
0,65
0
46,0
5,58
2,28
0,83
0,65
0,15
0
47,05
5,98
0,94
0,35
0,28
0,05
0

III
41,3
5,21
48,3
2,10
1,28
0,57
0,18
43,5
4,65
11,8
2,12
1,42
0,68
0
43,0
4,80
12,5
2,11
1,38
0,70
0
45,7
5,56
2,3
0,83
0,63
0,16
0
47,02
5,98
0,96
0,36
0,29
0,06
0

IV
41,0
5,23
65,9
2,11
1,27
0,59
0,20
43,4
4,71
11,9
2,09
1,33
0,74
0
42,6
4,82
12,4
2,14
1,34
0,77
0
45,5
5,60
2,29
0,84
0,62
0,17
0
47,0
5,97
0,95
0,36
0,28
0,06
0

V
40,8
5,28
78,6
2,11
1,26
0,60
0,22
42,2
4,68
12,1
2,11
1,32
0,74
0
42,1
4,81
12,8
2,14
1,30
0,80
0
45,3
5,61
2,30
0,84
0,58
0,20
0
47,0
5,98
0,96
0,36
0,27
0,07
0

VI
40,2
5,32
88,7
2,12
1,22
0,63
0,21
42,0
4,70
12,2
2,12
1,30
0,76
0
41,6
4,82
13,4
2,11
1,29
0,80
0
45,1
5,64
2,31
0,85
0,55
0,21
0
46,9
5,97
0,96
0,36
0,26
0,08
0

1. Якісні показники сінажу в залежності від застосованих консервантів та виду сховищ

-4,27

-7,94

-13,65

-13,22

-17,62

Втрати сухої
речовини, %

“Біоконту”. Так, частка молочної кислоти на початку зберігання складала
71,5 та 71,6 %, оцтової 27,5 та 27,0 %, а через рік зберігання ці показники
склали відповідно молочної – 61,32 та 61,14 %, оцтової – 35,85 та 37,91 %. У
контрольному варіанті частка аміачного азоту збільшилась у 3,5 разу з 25,4
мг % до 88,8 мг %.
Показник рН відповідно збільшувався в лужну сторону – з 4,92 до 5,32.
Бактеріальні препарати сприяли швидшому утворенню кислот на початку
зберігання, та кращому протіканню ферментативних процесів під час
зберігання сінажу. Підтвердженням цьому є відсутність масляної кислоти,
стабільність показників рН, аміачного азоту, загальної кислотності.
Заготівля сінажу за рулонною технологією без консерванту сприяє
утворенню молочної кислоти до 83,32 %, а з консервантом до 90,32 % на
початку зберігання. Проте, упродовж року зберігання відбувалося зменшення
частки молочної кислоти до 64,71 та 72,22 % відповідно (табл. 2).
Втрати сирого протеїну відбуваються під час польового пров’ялювання
за рахунок механічних втрат найпоживніших часток (листя, суцвіття, дрібних
пагонів), та під час проходження бродильних процесів у сінажі при
дозріванні, а також завдяки розвитку ферментуючих форм дріжджів, які в
якості джерела азоту використовують в основному аміак, проте можуть
також використовувати амінокислоти, аміни, аміди і навіть комплексі
сполуки, такі як поліпептиди і протеїни [1, 2].
У контрольному варіанті, за весь період зберігання, втрати сирого протеїну відбулися на рівні 25,52 %, Проте, найбільші втрати відбулися під час
перших трьох місяців зберігання 17,86 %. Застосування бактеріальних препаратів при траншейній технології дозволило зменшити втрати сирого протеїну
за перші три місяці зберігання до 11,68 % з “Літосилом” і до 13,66 % з “Біоконтом”. Тобто застосування бактеріальних препаратів зменшує втрати сирого протеїну в перші три місяці зберігання в 1,52 та 1,31 разу, а за рік зберігання в 1,6 та 1,44 разу відповідно. При цьому слід зауважити, що відбуваються зміни фракційного складу сирого протеїну в сторону збільшення легкорозчинної фракції та відповідно розщеплюваної фракції. Так в сінажі, заготовленому без консерванту частка легкорозчинної фракції за рік зберігання
збільшилася з 58,60 до 61,97 %, тоді як при застосуванні бактеріальних препаратів “Літосилу” та “Біоконту” до 52,48 та 52,93 %, відповідно частка розщеплюваного сирого протеїну складала 74,49, 65,86, 66,27 %. Тобто застосування консервантів зменшувало частку розщеплюваного протеїну на 8,63 та
8,22 %, при чому у перші місяці зберігання на 7,29 та 7,06 %, у порівнянні з
сінажем без консерванту. При рулонній технології заготівлі сінажу спостерігається така ж закономірність. Частка розщеплюваного протеїну за рік зберігання збільшилась з 64,77 до 66,98 % (без консерванту) та з 63,77 до 65,48 %
чи на 2,21 та 1,71 %.
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Сінаж, заготовлений в траншеї з
укриттям плівкою

Сінаж, заготовлений в
рулонах

Сирий протеїн,
всього
Легкорозчинний
Важкорозчинний
Розщеплюваний
Сирий протеїн,
всього
Легкорозчинний
Важкорозчинний
Розщеплюваний
Сирий протеїн,
всього
Легкорозчинний
Важкорозчинний
Розщеплюваний
Сирий протеїн,
всього
Легкорозчинний
Важкорозчинний
Розщеплюваний
Сирий протеїн,
всього
Легкорозчинний
Важкорозчинний
Розщеплюваний

Показники

16,30
57,70
42,30
78,22

68,14
31,86
86,16

58,76
41,24
79,03

68,40
31,60
86,35

20,12

16,18

Пров’ялена

20,28

Зелена
маса
X

XI

III

IV

V

51,06 51,12 51,35 51,30 51,74 51,81 52,06 52,31 52,7
48,94 48,88 48,65 48,70 48,26 48,19 47,94 47,69 47,3
64,56 64,62 64,83 64,78 65,18 65,25 65,47 65,70 66,06

50,85
49,75
64,37

14,81 14,61 14,58 14,53 14,52 14,49 14,42 14,37 14,19
50,13 51,29 51,28 51,49 51,33 51,59 51,83 51,86 51,96
49,87 48,71 48,72 48,51 48,67 48,41 48,17 48,12 48,04
63,72 64,77 64,76 64,96 64,81 65,05 65,27 65,31 65,38

50,08
49,92
63,67

51,35 51,52 51,57 51,66 52,06 52,70 53,04 53,33 53,46
48,65 48,48 48,43 48,34 47,94 47,30 46,96 46,67 46,54
64,83 64,98 65,03 65,11 65,47 66,06 66,37 66,63 66,75

14,96

51,29
48,71
64,77

13,74 13,43

14,27 13,97 13,82 13,74 13,65 13,54 13,42 13,40 13,32

14,38

14

50,7 50,66 50,91 50,92 50,96 50,85 51,07 51,18 51,51
49,3 49,34 49,09 49,08 49,04 49,15 48,93 48,82 48,48
64,24 64,20 64,43 64,44 64,47 64,37 64,57 64,67 64,97

50,59
49,41
64,14

14,42 14,24 14,19 14,17 14,11 14,10

14,58 14,29 14,15 14,14 14,03 13,95 13,82 13,63 13,58

14,73

14,49

59,22 59,16 59,04 59,13 58,98 59,15 59,17 59,46 61,41
40,78 40,84 40,96 40,87 41,02 40,85 40,83 40,54 38,59
71,99 71,94 71,83 71,91 71,77 71,93 71,94 72,21 73,98

13,58 13,29 13,20 13,17 13,10 13,05 12,75 12,69 12,13

IX

58,60
41,40
71,43

13,73

VIII

Місяці зберігання
XII
I
II

VI

52,07
47,93
65,48

14,05

53,71
46,29
66,98

13,41

52,93
47,07
66,27

13,31

52,48
47,52
65,86

13,60

61,97
38,03
74,49

12,05

2. Вміст сирого протеїну та його фракційний склад в сінажі в залежності від застосованих
консервантів та виду сховищ, % АСР

Без
консерван
ту

2 г/т
Літосилу

5 г/т
Біоконту

Без
консерван
ту

1%
Універсілу

Висновки. Таким чином, на підставі отриманих результатів
досліджень можна зробити висновок, що із збільшенням терміну
зберігання сінажу з люцерни збільшуються втрати сухої речовини і
сирого протеїну, а застосування консервантів та полімерних матеріалів,
дає змогу зменшити втрати сухої речовини, в першу чергу за рахунок
зменшення втрат сирого протеїну. При цьому слід відзначити, що із
подовженням терміну зберігання легкорозчинна фракція сирого
протеїну збільшується при всіх технологіях заготівлі.
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Застосування мікробного препарату БПС-Л на основі
мікроорганізмів Lactobacillus plantarum L5 і Bacillus subtilis В3 для
силосування злаково-бобових трав дає змогу одержати корм високої
якості та забезпечити потреби тварин у кормовому білку.
Ключові слова: однорічні трави, силос, закваска, Lactobacillus
plantarum L5, Bacillus subtilis В3.
Для покращання білково-вітамінного живлення та підвищення
поживності кормів у раціон тварин вводять біологічно активні
речовини: вітаміни, амінокислоти, ферменти. Проте, ці речовини
частково або повністю руйнуються ферментами травного тракту тварин,
тобто, дають короткочасний ефект.
Забезпечити потреби тварин у поживних речовинах можна за
рахунок використання пробіотиків – препаратів на основі представників
нормальної мікрофлори травного тракту тварин. При застосуванні
пробіотиків для підвищення продуктивності тварин, культури
мікроорганізмів, приживаючись у шлунково-кишковому тракті,
активізують процеси травлення за рахунок їх високої ферментативної
активності, поповнюють раціон незамінними амінокислотами й
вітамінами, які в процесі травлення за участю бактерій синтезуються
безпосередньо в макроорганізмі [1-3].
Крім того, на основі мікроорганізмів різних таксономічних груп
розроблено низку препаратів для силосування кормів [4-10]. Оскільки в
основі процесу силосування лежить молочнокисле бродіння, то
впродовж декількох десятиліть приділялась значна увага селекції
молочнокислих організмів з метою розробки на їх основі бактеріальних
заквасок. Молочнокислі бактерії зброджують рослинні цукри до
молочної та в незначній кількості оцтової кислот, внаслідок чого рН
силосу знижується до 4,2 — 4,0 і створюються несприятливі умови для
розвитку гнильних, маслянокислих та інших шкідливих мікроорганізмів
[5,6,11,12].
Окрім молочнокислих мікроорганізмів, у виготовленні заквасок
використовують аеробні бацили. За нашими даними, за використання як
закваски пробіотика БПС-44 на основі штаму Bacillus subtilis 44-p, в
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силосі підвищується вміст молочної кислоти на 6,6-15,8 %, вітамінів
групи В на 0,5-0,9 мг/кг, каротину на 0,9-2,0 мг/кг. Пригнічується ріст
гнильних та маслянокислих бактерій, зменшується вміст масляної
кислоти на 0,02–0,04 %. Згодовування маточному поголів’ю силосу,
обробленого препаратом, сприяє народженню здорового приплоду,
зниженню захворюваності молодняку й підвищенню продуктивності
сільськогосподарських тварин до 19 % [3,10].
Мікробні закваски мають значні переваги над хімічними
консервантами. Для досягнення позитивного ефекту останні необхідно
вносити у великій кількості, що призводить до невиправданих витрат і
порушення у тварин функції органів травлення та виділення, а відтак
негативно позначається на їх продуктивності [13]. Крім того, хімічні
консерванти можуть накопичуватися в продукції тваринництва та в
залишкових кількостях потрапляти в організм людини .
В Інституті сільськогосподарської мікробіології УААН
розроблено двокомпонентний мікробний препарат БПС-Л — на основі
Lactobacillus plantarum L5 і Bacillus subtilis В3 (штами задепоновано у
Депозитарії ДНКІБШМ 23.06.2009 р. за № 479 і № 480 відповідно).
Препарати створено на основі виділених із шлунково-кишкового тракту
тварин метаболічно активних штамів мікроорганізмів, які володіють
високою ферментативною та антагоністичною активностями. Оскільки
застосування препарату позитивно впливає на продуктивність тварин, а
виробничі штами володіють високою біологічною активністю, мета
наших досліджень полягала у вивченні впливу мікробного препарату
БПС-Л на якість та збереженість силосованих кормів.
Матеріали і методика досліджень. Вивчення впливу препарату
БПС-Л на поживну цінність та показники якості силосу проведено на
базі
дослідного
господарства
Чернігівського
інституту
агропромислового виробництва УААН. Закладання зеленої маси
однорічних злаково-бобових трав проводили пошарово з одночасним
ущільненням у стислі терміни в напівзаглиблених облицьованих
плитами траншеях ємністю 1 тис. тонн. Препарат у вигляді водної
суспензії вносили безпосередньо в силосні споруди з розрахунку 25
млрд життєздатних клітин на 1 тонну корму. Контролем слугувала
засилосована за однаковим технологічним режимом зелена маса
однорічних злаково-бобових трав, але без внесення препарату. Через
150 та 170 днів зберігання силосу відбирали проби для мікробіологічних
та біохімічних досліджень.
Органолептичні ознаки відібраних проб силосу, приживлюваність
досліджуваних бактерій за використання загальноприйнятих методик
були вивчені співробітниками сектору мікробіології кормів Інституту
сільськогосподарської мікробіології УААН. Вміст органічних кислот,
протеїну, каротину визначено нами за ГОСТ 23638-90 та
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ГОСТ 13496.4-93 із залученням спеціалістів Чернігівського обласного
державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів
і якості продукції.
Результати досліджень. За органолептичними показниками
силос, одержаний за використання препарату БПС-Л, бурувато-зеленого
кольору, має м’який запах квашених овочів та хлібного квасу на відміну
від різко вираженого у контрольному варіанті.
Кількість
молочнокислих
мікроорганізмів
та
аеробних
спороутворюючих бацил у дослідному варіанті силосу значно більша
ніж у контрольному, що позитивно вплинуло на інтенсивність
молочнокислого бродіння та попередило розвиток гнильної та
маслянокислої мікрофлори, яка погіршує якість силосу (табл.1).
При силосуванні зеленої маси однорічних злаково-бобових трав з
використанням двокомпонентної мікробної закваски БПС-Л у силосі
підвищується вміст сухої речовини на 6,8–14,8 %, сирого протеїну — на
4,8–45,2 % порівняно з контролем. Високий вміст молочної та оцтової
кислот при рН силосу в межах норми забезпечує збереження корму
високої якості при довготривалому зберіганні (табл. 2).
1. Мікробіологічні показники силосу за використання
мікробного препарату БПС-Л
Варіанти
силосу
Дослідний
Контрольний
Дослідний
Контрольний

Кількість мікроорганізмів, КУО/г, (М±m, n=8)
роду Васіllus
роду Lactobacillus,
через 150 діб зберігання
(4,0 ± 4,5)·106
(1,4 ± 1,8)·106
(1,5 ± 4,2)·106
(2,6 ± 4,6)·105
через 170 діб зберігання
(3,3 ± 0,5)·106
(1,5 ± 0,3)·106
(1,7 ± 0,2)·106
(2,7 ± 0,8)·105

Висновок. Застосування мікробного препарату БПС-Л на основі
штамів мікроорганізмів Lactobacillus plantarum L5 і Bacillus subtilis В3
для силосування однорічних злаково-бобових трав дозволяє одержати
корм високої якості та забезпечити потреби тварин у кормовому білку.
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26,91
25,19

29,13
25,36

Дослідний
Контрольний

сухої
речовини

Дослідний
Контрольний

Варіанти силосу

3,82
2,63

3,47
3,31

Вміст, %
сирого
протеїну
сирої
оцтова масляна
клітковини
Через 150 днів зберігання
8,20
0,64
0,01
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0,85
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НОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ КОРМІВ У МОЛОЧНИХ
ОДИНИЦЯХ І СКЛАДАННЯ РАЦІОНІВ ДЛЯ КОРІВ ЗА ЦИМИ
ПОКАЗНИКАМИ
Розкрито новий методологічний підхід до оцінки кормів у молочних
протеїнових, вуглеводних і енергетичних одиницях і складання раціонів за
цими показниками для корів різного рівня продуктивності.
Ключові слова: молочні одиниці, корови, молочна продуктивність,
корми.
Сучасні системи оцінки поживності кормів базуються на визначенні
суми перетравних поживних речовин (СППР), крохмальних еквівалентів
Кельнера, скандинавської, «вівсяної» і енергетичної кормових одиниць,
чистої енергії лактації і приростів живої маси тварин. Остаточним
результатом будь-якого методу оцінки поживної цінності корму є його
продуктивна дія. За висновками Мак-Дональда та ін. (1970) існуючі
системи визначення енергетичної цінності кормів навряд чи здатні досягти
своєї мети – точного розрахунку дії спожитого корму на баланс енергії в
тварин і відповідно на їх продуктивність. Це теоретичне положення часто
підтверджувалось практичним прийняттям цих систем, у результаті чого
був зроблений загальний висновок, що якщо при порівняльній оцінці
кормів всі системи дають задовільний результат, то вони не зовсім точні
для порівняння дуже різних кормів, як грубих, так і концентрованих.
Звідси неминучий висновок авторів, що кожна система, в якій кормам
даються єдині енергетичні оцінки, буде неточною.
Матеріал і методи досліджень. Нами обґрунтовано новий
методологічний підхід до оцінки кормів у молочних протеїнових,
вуглеводних і енергетичних одиницях, тобто, продуктивної дії кормів у
величинах продукції молока різного рівня продуктивності корів базується
на потребі тварин в сухій речовині, сирому протеїні, сирій клітковині та
крохмалі з цукром з врахуванням коефіцієнта депресивної дії клітковини в
складі оцінюємого корму відносно фізіологічної потреби клітковини в
сухій речовині при оптимальній структурі раціону. Безумовно, така оцінка
кормів за продуктивною дією у величинах продукції молока викликає
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дискусії, але правомірність такого методологічного підходу підтверджує
аналітичний зв’язок між потребою в поживних речовинах і синтезом
продукції — молока. Висвітленню цих взаємозв’язків світова і вітчизняна
зоотехнічна наука зобов’язана багатьом поколінням зарубіжних і
вітчизняних вчених та практиків [1-10]. Такий підхід оцінки продуктивної
дії корму в продукції молока базується на поєднанні математичного і
фізіологічного взаємозв’язку раніше розкритих факторів корму в теорії і
практиці годівлі сільськогосподарських тварин.
Головна роль у синтезі молока належить протеїну корму. При
недостачі структурних і неструктурних вуглеводів синтез молочного жиру
з ацетату і лактози з пропіонату буде обмеженим, тому рівень
продуктивної дії корму і раціону в продукції молока за сухою речовиною,
сирим протеїном і крохмалем із цукром повинен бути однаковим. Така
оцінка корму в молочних протеїнових, вуглеводних і енергетичних
одиницях за продуктивною дією розкриває об’єктивний зв’язок основних
його показників поживних речовин з їх обміном в організмі тварин і
кінцевим етапом синтезу продукції.
Потреба корів у сирому протеїні – це критерій оцінки корму в
молочних протеїнових одиницях. Адже критичним фактором у синтезі
молока є протеїн корму або пластичний субстрат. Так, корм може містити
значну кількість перетравної чи обмінної енергії, але низький вміст сирого
протеїну і як наслідок низька молочна продуктивність.
Результати досліджень та їх обговорення. Визначення вмісту
обмінної енергії в кормі за хімічним складом є сталою величиною для
корів із продуктивністю 12 і 40 кг добового надою, тоді як потреба в
поживних речовинах є різною. Знижуючий вплив клітковини на
енергетичну цінність корму згідно визначення обмінної енергії також є
незмінним показником. Насправді ж зелена маса будь-якої травосумішки
чи пасовища з вмістом 30 % сирої клітковини на суху речовину матиме
різну її депресивну дію для корів з удоєм 12 кг на рівні 1,1, а з удоєм 30 кг
– 1,5. Різниця складає 36 %. Підтвердити цю різницю продуктивної дії
корму за даними хімічного аналізу в показниках обмінної енергії
практично неможливо.
Низький вміст у кормі легко ферментованих вуглеводів (крохмаль з
цукром) як субстрату пропіонату, а значить і глюкози для лактози і синтезу
жиру є лімітуючим фактором утворення молока в молочній залозі корови
навіть при забезпеченні необхідної потреби в протеїні. Для синтезу 1 л
молока потреба в глюкозі складає 80 г, а саме: 50 г для утворення лактози і 30
г як енергії для синтезу молочного жиру. В зеленій масі кукурудзи до
закладання силосу міститься висока концентрація цукру, а в силосі-лише
сліди. Вміст обмінної енергії 2,3 МДж [4] в 1 кг як вихідної сировини, так і
в силосі є однаковим, а продуктивна дія в продукції молока буде різною.
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Продуктивну дію будь-якого виду корму в продукції молока необхідно визначати в одиниці його натурального виміру за сухою речовиною,
сирим протеїном та крохмалем із цукром, а за критерій порівняльної оцінки брати 1 кг сухих речовин з врахуванням коефіцієнта депресивної дії
клітковини. Так, удій молока від 1 кг сухої речовини люцерни різних фаз
вегетації від корови з добовим надоєм 20 кг молока за сирим протеїном до
бутонізації становить 2,2 кг, бутонізація – 1,7 кг, початок цвітіння – 1,3 кг,
повне цвітіння – 1,0 кг і кінець цвітіння – 0,8 кг.
До нормативних вимог оцінки об’ємистих і концентрованих кормів
поряд з існуючими показниками вмісту ( %) в сухій речовині сирого
протеїну, сирої клітковини, обмінної енергії і кормових одиниць необхідно
включити вміст (%) легко ферментованих вуглеводів та продуктивну дію 1
кг сухих речовин корму в продукції молока за сухою речовиною, сирим
протеїном, крохмалем із цукром з врахуванням депресивної дії клітковини
для корів різного рівня продуктивності. Адже продуктивна дія 1 кг сухих
речовин травосумішки з вмістом 19 % сирого протеїну і 23 % сирої
клітковини за сирим протеїном забезпечує одержання 1,6 кг молока від
корови з 20 кг добовим надоєм, а з вмістом 16 % сирого протеїну і 26 %
сирої клітковини відповідно 1,3 кг, тоді як із 13 % протеїну і 30 %
клітковини лише 0,9 кг. Вміст обмінної енергії МДж 1 кг сухих речовин в
зазначених кормах становить відповідно 10,5, 9,8 і 9,3. Якщо вміст
обмінної енергії 10,5 МДж 1 кг сухих речовин у першій травосумішці
взяти за 100 %, тоді в другій і третій її буде на 6,7 і 11,5 % менше, а різниця
в продукції молока в такому ж порівнянні становитиме 18,8 і 44,0 %.
Виходить, що сирий протеїн відіграє більшу роль в утворенні молока, ніж
обмінна енергія корму. Підтвердженням цьому є різко протилежна
продуктивна дія в продукції молока 1 кг ячмінної соломи і зерна. Обмінної
енергії в 1 кг соломи міститься 5,7, а в зерні 10,5 МДж.
Якщо понижуюча дія клітковини на жировідкладення і оцінка корму
в кормових одиницях є величиною сталою для корів різного рівня
продуктивності, то депресивна її дія є різною в складі оптимальної
структури раціону. Різна ступінь депресивної дії клітковини об’ємистих
кормів пояснюється неоднаковим періодом їх ферментації (знаходження) в
передшлунках корів різного рівня продуктивності.
Оцінка травостою злаково-різнотравного пасовища в молочних
протеїнових, вуглеводних і енергетичних одиницях є однаковою з оцінкою
за кормовими і енергетичними кормовими одиницями та обмінною
енергією для низькопродуктивних корів на рівні 12 і 20 кг добового надою,
а для високопродуктивних корів така оцінка є неадекватною. Таке
протиріччя пояснюється неоднаковим періодом ферментації трави
пасовища в передшлунках корів різного рівня продуктивності. Якщо час
знаходження, а це значить ферментації, трави пасовища в рубці
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високопродуктивних корів буде однаковим із низькопродуктивними, то
вони фізіологічно не зможуть споживати концентровані корми в достатній
кількості для забезпечення їх високої продуктивності. У такому разі
високопродуктивні корови з добовим удоєм 30 кг молока і більше стануть
середньо- і низькопродуктивними і тоді оцінка травостою за показниками
продукції молока за кормовими і енергетичними кормовими одиницями та
обмінною енергією буде однаковою з такою ж оцінкою в молочних
протеїнових, вуглеводних і енергетичних одиницях.
Результати досліджень показали, що лімітуючим фактором
забезпечення оптимальної продуктивності молочного стада при
пасовищному утриманні корів і використанні тільки пасовищного корму є
незабезпеченість
їх
потреби
неструктурними
вуглеводами
та
неконтрольований вміст сирої клітковини в кормі. На основі проведених
досліджень випливає висновок, що травостій пасовища, як єдиний вид
корму, забезпечує максимальну продуктивність корів на рівні 13-15 кг
середньодобового надою молока.
Зелена маса еспарцету, яка містить порівняно високий вміст сирого
протеїну 17,6 і 9,8 % неструктурних вуглеводів та низький вміст сирої
клітковини 24,4 % в сухій речовині забезпечує високу продуктивну дію при
згодовуванні коровам різного рівня продуктивності, тоді як козлятнику
східного при аналогічному вмісті сирого протеїну, але високому вмісті
сирої клітковини (30,8 %) та низькому цукрів (2,9 %) є кормом низької
продуктивної дії при оцінці за молочними протеїновими і вуглеводними
одиницями. При оцінці за енергетичними кормовими одиницями і
обмінною енергією продукція молока є в 2-3 рази перевищеною.
Зелена маса вико-вівсяної суміші, яка містить в сухій речовині 23,4 %
сирого протеїну, 24,7 % сирої клітковини і 10,8 % крохмалю з цукром може
використовуватися як єдиний корм у годівлі корів із 12 і 20 кг добовим
надоєм. За таких умов годівлі продукція молока від корів із 12 кг добовим
удоєм за сирим протеїном становитиме 25,8 кг, а за крохмалем із цукром
лише 14,4 кг, тобто середній удій буде на рівні 15-17 кг. Оцінка корму за
молочними протеїновими і вуглеводними одиницями розкриває роль
пластичних субстратів корму в синтезі молока і, зокрема, неефективне
використання протеїну корму через дефіцит легко ферментованих цукрів
для забезпечення високої молочної продуктивності.
Горохово-вівсяна суміш із вмістом 17,5 % сирого протеїну і така ж
кількість крохмалю з цукром при низькому вмісті 26 % сирої клітковини
характеризується як корм високої продуктивної дії для корів різного рівня
продуктивності, але критичним фактором у синтезі молока є сирий
протеїн, так як крохмаль із цукром забезпечують вищу продукцію молока.
Переконливим фактором важливої ролі неструктурних вуглеводів у
синтезі молока є зелена маса люпину, в сухій речовині якої міститься 21,5 %
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сирого протеїну і лише 9 % крохмалю з цукром. При вмісті сирої клітковини 28,5 % у сухій речовині вегетативна маса люпину може бути
єдиним кормом для корів із продуктивністю 12 кг молока добового надою.
При згодовуванні 50 кг зеленої маси, що відповідає потребі сухих речовин,
продукція молока за сирим протеїном буде становити 22,4 кг, тоді як за
неструктурними вуглеводами 11,4 кг або майже в 2 рази менше. Через
низький вміст неструктурних вуглеводів (4,4 %) у зеленій масі кормових
бобів продукція молока за сирим протеїном є високою, а за крохмалем із
цукром у 3 рази нижчою. Виходить, що таку зелену масу необхідно
згодовувати коровам паралельно з кормами, які містять крохмаль і цукор,
тоді як оцінка за кормовими і енергетичними кормовими одиницями та
обмінною енергією не розкриває такого підходу до поєднання кормів.
Високий вміст сирого протеїну в поєднанні з таким рівнем вмісту
крохмалю з цукром при оптимальному вмісті сирої клітковини забезпечує
високу продуктивну дію зеленої маси вики ярої при згодовуванні коровам
різного рівня продуктивності, але продукція молока за кормовими і
енергетичними кормовими одиницями та обмінною енергією має нижчий
рівень, ніж за сирим протеїном і крохмалем із цукром.
Пояснюється це тим, що вміст енергії в протеїні вищий, ніж у
вуглеводах, а останніх у кормі більше проти сирого протеїну. Таким
чином, оцінка кормів із високим вмістом легко ферментованих вуглеводів
за показниками енергетичних кормових одиниць і обмінною енергією є
заниженою в порівнянні з молочними протеїновими і вуглеводними
одиницями.
Основним критерієм оцінки сінажу і сіна з різних культур повинна
бути продукція молока в молочних протеїнових і вуглеводних одиницях із
розрахунку на 1 кг сухих речовин. Високоякісне сіно повинно містити як
мінімум 18 % сирого протеїну і до 25 % сирої клітковини в сухій речовині і
забезпечувати одержання 1,2-1,5 кг молока за сирим протеїном із
розрахунку на 1 кг сухих речовин. Сіно нижче середньої якості
характеризується продукцією молока на рівні 0,7-0,8 кг. До такого сіна
відноситься злаково-різнотравне, тонконогу лугового, житнякове,
козлятнику східного, лісове, лугове, костриці та грястиці.
Сіно з люцерни у фазі бутонізації, 1 кг сухих речовин якого
забезпечує одержання 1,78 кг молока, містить 23 % сирого протеїну і
20,5 % сирої клітковини на суху речовину.
Критерієм оцінки силосу з кукурудзи повинен бути вміст сирої
клітковини на суху речовину, так при вмісті клітковини 22,0 % в силосі
міститься 24 % зерна, а при 20 % відповідно 28 %. Таким чином,
кукурудзяний силос із малою кількістю зерна, тобто, качанів необхідно
класифікувати як корм низької продуктивної дії за оцінкою в молочних
протеїнових і вуглеводних одиницях, тоді як продукція молока за

290

Корми і кормовиробництво. 2010. Вип. 66

кормовими, енергетичними кормовими одиницями і обмінною енергією не
відповідає оцінці в молочних одиницях. Звідси висновок, що об’ємисті
корми у вигляді сіна, сінажу і силосу відповідно вимогам стандартів мають
середню енергетичну поживність не менше 10 МДж ОЕ в 1 кг сухих
речовин і повинні також оцінюватись за показниками продуктивної дії в
молочних протеїнових, вуглеводних і енергетичних одиницях для корів
різного рівня продуктивності. Підтвердженням цьому є оцінка
концентрованих кормів у таких вимірах. Так, зерно кукурудзи жовтої, в 1
кг сухих речовин якого міститься 10,8 % сирого протеїну і 68 % крохмалю з
цукром забезпечує продукцію молока від корів із 12, 20, 30 і 40 кг добовим
удоєм за сирим протеїном відповідно 0,9, 1,08, 1,2 і 1,35 кг, а за крохмалем
із цукром у такій же послідовності в 6,3 разу більше. Продукція молока за
енергетичними кормовими одиницями і обмінною енергією є нижчою в 3
рази порівняно з оцінкою в молочних вуглеводних одиницях і вищою, ніж
за молочними протеїновими одиницями.
У сухій речовині зерна пшениці м’якої міститься 15,6 % сирого
протеїну і 63 % крохмалю з цукром. Згодовування коровам із 40 кг
добовим надоєм 6 кг пшеничної дерті, що еквівалентно 5 кг сухих речовин,
продукція молока за сирим протеїном становитиме 10 кг, а за крохмалем із
цукром у 4 рази більше, тоді як за енергетичними кормовими одиницями і
обмінною енергією такий рівень продуктивності не досягається.
Оцінка 1 кг сухих речовин зерна вівса в молочних протеїнових і
вуглеводних одиницях для корів із 12 кг добового надою виражається в
забезпеченні продукції молока за сирим протеїном 1,06 кг, за крохмалем із
цукром 3,38 кг, тоді як корови з 40 кг добового надою оплачують корм
продукцією молока в 1,5 разу вище. Пояснюється це тим, що ферментація
концентрованих кормів у низькопродуктивних корів проходить в
основному в передшлунках і, навпаки, у високопродуктивних у
кишечнику. Збільшення навантаження на процеси перетравлення
концентрованих кормів у кишечнику обґрунтовується ефективним їх
використанням у годівлі високопродуктивного молочного стада.
Продукція молока за рахунок 1 кг сухих речовин зерна гороху за
сирим протеїном і крохмалем із цукром від корів із 12 кг добовим удоєм
складає відповідно 2,14 і 5 кг, а з 40 кг удоєм у 1,5 разу відповідно більше.
Оцінка корму за кормовими і енергетичними кормовими одиницями і
обмінною енергією в 1,5-3 рази є заниженою в показниках продукції
молока порівняно з сирим протеїном і крохмалем із цукром.
Показники продукції молока за енергетичними кормовими
одиницями і обмінною енергією як для зерна кормових бобів, так і для
зерна гороху, пшениці, сорго і жита є однаковими, але ж у зазначених
концентрованих кормах різний вміст сирого протеїну, який є основою
продукції молока. Адже високу продуктивність молочного стада
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забезпечують високобілкові корми в поєднанні з концентратами злакових
культур, які містять високий вміст крохмалю з цукром. Так, екструдоване
зерно сої в таких же величинах за сирим протеїном забезпечує продукцію
молока від корів із 12, 20, 30 і 40 кг добового надою відповідно на рівні
3,06, 3,67, 4,07 і 4,58 кг, а за неструктурними вуглеводами в 6 разів менше.
Соєвий шрот, в 1 кг сухих речовин якого міститься 48,8 % сирого
протеїну і 12,5 % неструктурних вуглеводів, забезпечує продукцію молока
5,4 кг за сирим протеїном від корів із 30 кг добовим надоєм. Згодовування
коровам такої продуктивності при однотипній годівлі 3 кг сухих речовин
соєвого шроту і такої ж кількості зерна кукурудзи білої забезпечує
продукцію молока за сирим протеїном на рівні 20,2 кг і за крохмалем із
цукром 27 кг. При згодовуванні в складі кормосуміші також 30 кг
кукурудзяного силосу з вмістом 32 % сухих речовин, 28,8 г сирого
протеїну в 1 кг натурального корму і 23 % сирої клітковини на суху
речовину продукція молока за сирим протеїном становитиме 6,3 кг і за
крохмалем із цукром 6,5 кг. За рахунок 5 кг люцернового сіна з вмістом
145 г сирого протеїну в 1 кг натурального корму при вмісті 24 % сирої
клітковини продукція молока за сирим протеїном збільшиться на 5 кг.
Сумарна кількість молока за сирим протеїном буде на рівні 31,5 кг і за
крохмалем із цукром у межах 33,5 кг. Виходить, що продукція молока за
рахунок соєвого шроту і зерна кукурудзи становитиме 64 % добового
надою. Таким чином, необхідно зробити висновок, що основу кормової
бази високопродуктивного молочного стада на рівні 8-10 тис. кг молока за
лактацію за умов однотипної годівлі повинні становити високобілкові
концентрати в поєднанні з зерновими злакових культур і високоякісні
об’ємисті корми з оптимальним вмістом сирої клітковини на суху
речовину.
Солома пшениці озимої є найпоширенішим грубим кормом, який
характеризується високим вмістом сирої клітковини на рівні 43 % і
низьким вмістом сирого протеїну і неструктурних вуглеводів. В 1 кг сухих
речовин міститься 5,67 МДж обмінної енергії, але низької продуктивної дії
за сирим протеїном на рівні 0,15-0,20 кг молока і для його одержання в
складі раціону необхідно згодовувати зернові компоненти злакових
культур. Продукція молока за енергетичними кормовими одиницями і
обмінною енергією є завищеною в 2-5 разів для корів різного рівня
продуктивності. Для забезпечення такого рівня продуктивності в кормі не
вистачає необхідної кількості сирого протеїну, а за рахунок обмінної
енергії целюлози і геміцелюлози соломи синтез білків молока не
відбувається. В 1 кг сухих речовин ячмінної соломи міститься 6,87 МДж
обмінної енергії, що повинно забезпечити синтез 0,6 кг молока від корови з
12 кг добовим надоєм, але для утворення такої кількості молока в соломі
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відсутня потреба сирого протеїну і, враховуючи коефіцієнт депресивної дії
клітковини 1,48, рівень продукції становить 0,28 кг.
Солома вики ярої порівняно з ячмінною містить менше сирої
клітковини в сухій речовині й однакову кількість сирого протеїну, що
обумовлює її вищу продуктивну дію за сирим протеїном, оскільки менший
коефіцієнт депресивної дії структурних вуглеводів. В 1 кг сухих речовин
соломи міститься 7,06 МДж обмінної енергії, що повинно забезпечити
одержання 0,95 кг молока від корів із 12 кг добовим надоєм, але ж у кормі
недостатня кількість протеїну для такого рівня продуктивності. Виходить,
що оцінка за продукцією молока соломи вики ярої за енергетичними
кормовими одиницями і обмінною енергією в 2-4 рази є завищеною.
Існуюча система оцінки об’ємистих кормів для корів різного рівня
продуктивності за кормовими і енергетичними одиницями та обмінною
енергією завищує їх продуктивну дію в 1,5-3 рази, а концентрованих,
навпаки, занижує в таких же величинах.
Нова система оцінки кормів за молочними протеїновими,
вуглеводними і енергетичними одиницями розкриває вищу продуктивну
дію концентрованих кормів у 1,5-3 рази порівняно до об’ємистих із
врахування різного рівня молочної продуктивності корів.
Виходить, що при оцінці корму для високопродуктивних корів за
енергетичними кормовими одиницями і обмінною енергією не
враховується необхідність потреби корів у неструктурних вуглеводах для
синтезу лактози молока.
Перед заготівлею і використанням будь-яких видів кормів необхідно
проводити визначення вмісту сирого протеїну, крохмалю і цукрів та сирої
клітковини для оцінки продуктивної їх дії за молочними протеїновими,
вуглеводними і енергетичними одиницями. Молочна одиниця еквівалентна
1 кг молока.
Висновки. Оцінка 1 кг сухих речовин будь-якого корму в молочних
протеїнових, вуглеводних і енергетичних одиницях дає підставу для
нормування годівлі лактуючих корів за цими показниками і
використовувати при складанні раціонів. Нормою годівлі корів буде
запланований рівень добового надою молока. Вміст у раціоні протеїнових,
вуглеводних і енергетичних молочних одиниць повинен бути однаковим.
Критерієм контролю буде тільки сумарний вміст сухих речовин кормів
раціону відповідно фізіологічної потреби корів різного рівня
продуктивності. Це дає підставу видати довідник з таблицями поживності
кормів і поряд із існуючими показниками подати оцінку в молочних
протеїнових, вуглеводних і енергетичних одиницях, щоб спеціаліститехнологи виробництва, фермери і відповідні служби при складанні
раціонів і проектуванні кормової бази для молочних ферм і комплексів
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користувалися тією системою, яка всесторонньо розкриває продуктивну
дію кожного виду корму в технології виробництва молока.
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БІОЛОГІЧНЕ ЗНЕШКОДЖЕННЯ АНТИПОЖИВНИХ РЕЧОВИН В ЗЕРНІ СОЇ, БОБАХ КОРМОВИХ ТА ЇХ ПРОДУКТИВНА І ФІЗІОЛОГІЧНА ДІЯ НА ОРГАНІЗМ ДІЙНИХ КОРІВ
Висвітлено питання щодо розробки енергозберігаючого технологічного способу біохімічного знешкодження антипоживних речовин у соєвих
та кормових бобах та вивчено їх продуктивну і фізіологічну дію в складі
раціону годівлі дійних корів.
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Висока енергетична цінність та високий відсоток білка робить зерно
сої і кормових бобів важливим компонентом раціонів для тварин. Сільськогосподарські тварини та птиця на цій основі можуть реалізувати свій генетичний потенціал через ефективну конверсію кормів, а виробники —
покращити економічні показники.
Численні дослідження, проведені в нашій і зарубіжних країнах, показали, що балансування раціонів для всіх видів сільськогосподарських тварин за рахунок сої різних технологій переробки позитивно впливає на підвищення продуктивності. Боби сої і продукти їх переробки найбільш широко використовують у годівлі птиці, свиней, великої рогатої худоби,
овець, кролів, хутрових звірів та риби [1].
Соя вже багато років належить до найважливіших культур світового
землеробства, її вирощують на всіх континентах, вона найпоширеніша серед зернобобових і олійних культур, відіграє вирішальну роль у зерновому,
харчовому і кормовому балансах ряду великих країн. Феномен цієї культури полягає в тому, що в ній за вегетаційний період синтезується два врожаї
– білка і жиру – та інших біологічно важливих органічних речовин [2].
Антипоживні речовини в соєвих бобах. До антипоживних речовин
сої належать: інгібітори протеаз; антивітаміни А, D, Е, В12; сполуки, що
знижують доступність деяких мікроелементів (Zn, Mn, Cu, Fe); алкалоїди;
лектини або фітогемаглютеніни; алергени; антигормони, що викликають
зоб, і естрогенні ізофлавони геністеїн і даідзеїн; олігосахариди – стахіоза,
рафіноза й вербаскоза, які викликають метеоризм; ферменти – уреаза, ліпа-
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за й ліпоксігеназа. Антипоживні речовини викликають у тварин пригнічення росту, зниження ефективності використання корму, захворювання на
зоб, гіпертрофію підшлункової залози в дрібних тварин, гіпоглікемію і порушення діяльності печінки та їх загибель [3].
Антипоживні речовини в бобах кормових. У складі бобів кормових можуть міститися антипоживні речовини, зокрема, це дубильні речовини, що проявляють закріплюючу дію на травлення і включають в себе
синильну кислоту; в насінній оболонці, особливо темного кольору, містяться фітогемаглютиніни чи лектини (0,5-2,5 %), що негативно діють на
процеси травлення; таніни, інгібітори трипсину, пронази і тромбіну; ціаногенні глікозиди, продукти гідролізу β-глікозидів – віцин та конвіцин (до 1,2
%), що мають сильні окисні властивості та інші речовини, які в сукупності
можуть викликати небезпечне захворювання – фавізм, яке супроводжується запамороченням, жовтяницею, зменшенням кількості еритроцитів та їх
гемолізом [4]. Вміст антипоживних речовин у зерні бобів кормових 0,5-3,5
%, що в порівнянні із зерном сої значно менше. Відповідно і вплив їх теж
менш агресивний на організм сільськогосподарських тварин, що дає змогу
використання в годівлі сирих бобів кормових спеціальних селекцій з низьким вмістом антипоживних речовин, зокрема глікозидів [5]. Проведення
термічної обробки на 70-80 % знешкоджує ці речовини [6; 7; 8; 9].
Якщо зерно сої не піддати попередній тепловій обробці, то його не
можна використовувати в годівлі сільськогосподарських тварин. Це стосується і бобів кормових, але нативне їх використання в годівлі тварин має
обмеження. Більше того, такий корм може ще й негативно вплинути на
здоров’я тварин. Це тому, що в сої і бобах кормових є активні антипоживні
речовини білкової природи, що втрачають свою активність при дії термічного фактора.
Теплова обробка здавна використовується як основний метод руйнування антипоживних речовин які знаходяться в сирих соєвих та кормових
бобах. Розроблені різні технології в основу яких покладено єдиний принцип: боби нагріваються протягом певного часу.
У результаті термообробки підвищується поживна цінність бобів, а
саме: перетравність білків зростає до 90 %, значно знижується зараженість
бобів мікрофлорою.
Існують такі способи теплової обробки бобів сої: варіння, автоклавування, прожарювання, мікронізація, екструзія та інші, які є в переважній
більшості високо енергозатратними. При екструдуванні 1 т соєвих та кормових бобів використовується до 100 кВт електроенергії. Крім інактивації
антипоживних речовин, що ґрунтуються на дії теплового фактора, існують
ще хімічні та біологічні способи, які не потребують затрат теплової енергії.
Важливе значення має підбір сортів сої і кормових бобів з пониженим вмістом антипоживних речовин або з їх більшою термолабільністю.
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У процесі доочистки зібраного урожаю соєвих і кормових бобів
утворюється до 20 % зернових відходів, які мають підвищену нестандартну вологість. Зберігання таких зерновідходів потребує їх висушування, що
створює напруженість на сушильних агрегатах та необхідність у додаткових місцях для їх складування на відкритих токах або коморах. Використовуючи розроблений технологічний прийом підготовки кормів до згодовування створюються необмежені можливості для їх ефективного використання в годівлі великої рогатої худоби. Поряд з цим зникає необхідність
термічного обробітку соєвих і кормових бобів з метою інактивації антипоживних речовин, що вкрай важливо для кожного господарства з розвиненим тваринництвом за умов високої вартості на енергоносії.
Мета досліджень полягала у встановленні ефективності використання
дійними коровами соєвих та кормових бобів у складі жомовоконцентратного корму, в яких антипоживні речовини піддавалися біологічному способі знешкодження в процесі його заготівлі та зберігання.
Матеріал і методика досліджень. Для закладання жомовоконцентратної суміші в бетоновані амфори було використано 3,5 тонни
свіжого не віджатого бурякового жому та 900 кг суміші дерті з відходів зерна сої та бобів кормових. У процесі закладання на зберігання в теплу масу
бурякового жому рівномірно вносили суміш дерті зернобобових культур з
одночасним ущільненням закладеної маси на зберігання в дослідному варіанті. В контрольному варіанті жом закладався на зберігання в чистому вигляді, герметизувався поліетиленовою плівкою та прижимним матеріалом
(глиною).
Дослідження по згодовуванні жомово-концентратної суміші дійним
коровам у порівнянні з макухою соняшниковою за поживністю тривали 35
діб і проводилися в ДПДГ «Бохоницьке» Інституту кормів УААН на двох
групах корів голштинізованої чорно-рябої породи по 8 голів у кожній, підібраних за принципом аналогів за віком, фізіологічним станом та продуктивністю.
Утримання корів вигульно-стійлове з 3-х разовим доїнням у стійлах
переносними доїльними апаратами. Облік молочної продуктивності проводився на початку досліду і один раз в декаду протягом двох суміжних
днів. У відібраних пробах визначали на аналізаторі молока «Екомілк»
вміст жиру, білка, сухого залишку молока (СЗМ), густину.
Результати досліджень. З метою з’ясування впливу кормів, що вивчали, на обмінні процеси в організмі корів проводився відбір крові з яремної вени на початку і наприкінці досліду. Дослідження на дійних коровах
проводилися за схемою.
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Схема досліду
Група

Кількість корів, голів

І контрольна

8

ІІ дослідна

8

Характеристика годівлі
Основний раціон (ОР)+силосований буряковий жом +соняшникова макуха
ОР + силосована жомо - концентратнасуміш

Основний раціон (ОР) годівлі дійних корів у контрольній групі (табл. 1)
складався з силосу кукурудзяного 15 кг, сіна злакових трав - 4 кг, дерті з
відходів зерна пшениці і ячменю – 2 кг, солі кухонної – 70 г та 8 кг бурякового жому і 1,4 кг соняшникової макухи. Корови дослідної групи отримували до основного раціону 8 кг силосованої жомово-концентратної суміші,
в якій знаходилось 1,9 кг подрібненого зерна: сої 1,04 кг і бобів кормових
0,86 кг.
1. Раціон годівлі дійних корів жива маса 500 кг, продуктивність
10 – 12 кг молока/добу
Показник
Силос кукурудзяний, кг
Сіно злаково-бобових трав, кг
Дерть відходів зерна пшениці і ячменю, кг
Макуха соняшникова, кг
Жом консервований, кг
Зерно суміш відходів зерна сої та
бобів кормових, кг
Сіль кухонна, г
У раціоні міститься:
кормових одиниць
обмінної енергії, МДж
сирого протеїну, г
перетравного протеїну, г
сирого жиру, г
каротину, мг
кальцію, г
фосфору, г

Група корів
І контрольна
ІІ дослідна
15
15
4
4
2
2
1,4
8
8
1,04
0,86
70
70
9,7
104,6
1612
1050
431
360
66
37

10,6
114
1588
1073
483
358
64
30

У дерті з бобів сої та бобів кормових у процесі зберігання відбулося
біохімічне інактивування антипоживних речовин за уреазною активністю
вона становила 0,01 одиниць рН. У раціоні корів обох груп містилася наближено однакова кількість обмінної енергії, сирого і перетравного протеїну, каротину, кальцію та фосфору. За вмістом сирого жиру спостерігається відмінність – у раціоні дослідної групи його містилося на 12 % більше.
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Не зважаючи на подібність раціонів за поживною цінністю, у продуктивності корів спостерігається відмінність (табл. 2).
2. Молочна продуктивність піддослідних корів, М±m; n=8
Показник
Надій молока натуральної жирності, кг
Середньодобовий надій молока натуральної
жирності, кг
Вміст: жиру, %
білка, %
сухого залишку молока (СЗМ)
Густина, г/см2
Середньодобовий надій молока базисної жирності (3,4%), кг
Вихід молочного жиру:
кг
%
Затрати кормів на 1 кг молока базисної жирності, к. од

Група корів
І контрольна
ІІ дослідна
329,0
325,5
9,4±0,35

9,3±0,8

2,98±0,08
2,91±0,03
8,2±0,11
1,029±0,28

3,57±0,19**
2,86±0,04
8,3±0,08
1,028±0,38

8,2±0,36

9,84±1,13

9,8
100

11,6
118,4

1,18

1,08

Примітка ** Р<0,02

За надоєм молока натуральної жирності, суттєвих розбіжностей не
спостерігається, але вміст жиру в молоці корів дослідної групи був достовірно вищий на 0,59 % (Р<0,02), що в перерахунку на базисну жирність
молока (3,4 %) середньодобовий надій від 1 корови був вищим на 1,6 кг
або на 19,5 %.
3. Біохімічні показники крові на початку досліду, М±m; n=8
Показник
Загальний білок, г/л
Альбуміни, г/л
λ – глобуліни, г/л
β – глобуліни, г/л
γ - глобуліни, г/л
Глюкоза, мг/100 мл
Каротин, мг/100 мл
Резервна лужність, мг %
Кальцій, мг %
Фосфор, мг %

Група корів
І контрольна
ІІ дослідна
74,7±0,11
67,2±0,06
27,5±1,46
25,1±1,24
14,8±1,71
25,4±1,81
32,7±2,72
27,3±0,99**
28,1±2,01
29,9±1,24
39,6±0,66
39,3±0,63
0,16±0,01
0,09±0,01*
49,4±0,43
48,7±0,34
11,0±0,08
10,9±0,12
3,7±0,33
3,0±0,12*

Нормативний
показник
72-86
39-50
12-20
10-16
25-40
40-60
0,4-1,0
46-66
10-12,5
4,5-6,0

Примітки * Р<0,05; ** Р<0,02
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Конверсія корму на одиницю продукції у дослідній групі становила
1,08 к. од. проти 1,18 к. од. в контрольній групі корів, що на 8,5 % більше.
За вмістом білка, густиною та СЗМ в молоці корів принципових відмінностей не спостерігається. Проведені біохімічні дослідження крові на початку
і в кінці досліду не виявили суттєвих розбіжностей в показниках між обома
групами за винятком вмісту ß-глобуліну і каротину, вміст яких у дослідній
групі був достовірно менший (табл. 3).
При цьому відмічається, що додаткове згодовування до основного раціону в контрольній групі 1,4 кг соняшникової макухи, а в дослідній групі
корів 1,9 кг дерті зернобобових культур (сої і бобів кормових) сприяло збільшенню вмісту каротину більш ніж у 2,7 разу з 0,16 – 0,09 на початку досліду, до 0,36 – 0,35 мг на 100 мл наприкінці досліду, відповідно в першій та
другій групі. Кількість λ – глобулінів знижується до нормативного показника і становить 19,2 г/л, а вміст альбумінів збільшився з 25,1 до 30,3 г/л
(Р<0,02) в організмі корів дослідної групи (табл. 3, 4).
4. Біохімічні показники крові корів наприкінці досліду, М±m; n=8
Показник
Загальний білок, г/л
Альбуміни, г/л
λ – глобуліни, г/л
β – глобуліни, г/л
γ - глобуліни, г/л
Глюкоза, мг/100 мл
Каротин, мг/100 мл
Резервна лужність, мг %
Кальцій, мг %
Фосфор, мг %

Група корів
Нормативний
показник
І контрольна
ІІ дослідна
69,1±0,1
69,3±0,08
72-86
27,5±2,61
30,3±2,57***
39-50
16,4±0,85
19,2±1,41
12-20
27,3±3,32
22,6±1,49
10-16
29,8±3,15
27,6±2,6*
25-40
39,1±0,28
38,6±0,25
40-60
0,36±0,001*** 0,35±0,001***
0,4-1,0
54,0±1,32*** 54,4±1,48***
46-66
10,9±0,05
10,9±0,05
10-12,5
3,8±0,07
3,9±0,06±
4,5-6,0

Примітки: * Р<0,05; *** Р<0,01
Також помітно підвищилась резервна лужність крові в дослідній
групі на 5,7 %, а в контрольній на 4,6 %, при цьому всі біохімічні показники знаходилися в нормативних межах крові тварин.
Відмічається високо достовірне збільшення величини показника резервної лужності та вмісту каротину на початку і наприкінці досліджень в
обох групах корів, що характеризує вивчаємий нами корм за його фізіологічною дією як корм з високою буферною ємністю, що оцінюється як позитивний фактор у стабілізації резистентності організму дійних корів.
У цілому одержані нами результати свідчать про прийнятність технологічного прийому інактивації антипоживних речовин у дерті з сої та
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бобів кормових шляхом їх рівномірного розподілу в масі бурякового жому,
що силосується.
Аналіз жирнокислотного складу молока (табл. 5) показує, що введення до раціону дерті з сої та бобів кормових у складі жомовоконцентратної суміші істотно вплинуло на збільшення вмісту стеаринової
кислоти на 2,63 % (Р<0,01) та є тенденція до зменшення вмісту миристинової кислоти на 1,2 %. Відношення лінолевої до ліноленової кислоти істотно (Р<0,05) зменшилося у дослідній групі на 1,91 %, що пов’язано із вищим вмістом в кормах раціону дослідної групи ліноленової кислоти за рахунок бобів сої.
5. Жирномолочний склад молочного жиру, % (М±m; n=8)
Код жирної кислоти
та її назва
6:0 капронова
8:0 каприлова
10:0 капринова
11:0 ізоундецилова
12:0 лауринова
13:0 тридецилова
14:0 ізомиристинова
14:0 миристинова
14:1 миростолеїнова
15:0 ізопентадецилова
15:0 пентадецилова
16:0 ізопальмітинова
16:0 пальмітинова
16:1 пальмітолеїнова
17:0 ізомаргаринова
17:0 маргаринова
17:1 маргаринолеїнова
18:0 стеаринова
18:1 олеїнова
18:2 лінолева
18:3 ліноленова
20:0 арахінова
Насичені
Мононенасичені
Поліненасичені
Середньоланцюгові НЖК
Ізокислоти
Індекс насиченості ліпідів
Відношення лінолевої
до ліноленової

Групи тварин
І контрольна
1,04±0,057
0,65±0,038
1,41±0,094
0,11±0,009
1,72±0,110
0,07±0,007
0,16±0,013
8,28±0,380
0,99±0,069
1,01±0,070
1,41±0,0074
0,30±0,012
26,30±0,647
1,49±0,063
0,80±0,0011
1,07±0,031
0,47±0,019
15,16±0,701
33,05±0,875
3,32±0,112
0,33±0,021
0,85±0,054
60,35±0,881
36,0±0,839
3,65±0,124
39,40±1,100
2,38±0,095
1,53±0,055

ІІ дослідна
0,99±0,069
0,60±0,056
1,22±0,128
0,08±0,012
1,48±0,132
0,07±0,006
0,16±0,011
7,08±0,429
0,85±0,044
0,87±0,045
1,39±0,065
0,31±0,015
25,02±0,293
1,52±0,100
0,75±0,032
1,09±0,060
0,44±0,023
17,79±0,364**
33,89±0,909
3,16±0,124
0,38±0,023
0,84±0,019
59,75±0,999
36,71±0,940
3,54±0,139
36,39±1,006
2,18±0,064
1,49±0,059

10,34±0,592

8,43±0,399*

Примітка: * Р<0,05; ** Р<0,01

Вміст середньо і коротколанцюгових насичених жирних кислот у цілому не істотно був вищим у дослідній групі, що свідчить про стимулю-
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вання кормовим фактором їх синтезу у молочній залозі корів дослідної
групи, що і обумовило достовірне збільшення жирномолочності корів дослідної групи на 0,59 % (Р<0,02).
У цілому одержані нами результати свідчать про ефективність технологічного прийому інактивації антипоживних речовин у дерті з сої та
бобів кормових шляхом їх рівномірного розподілу в масі бурякового жому,
що силосується.
Висновки. Отже, використання в годівлі корів зерна сої у суміші з
бобами кормовими, які піддавались біохімічній інактивації наявних у них
антипоживних речовин шляхом одночасного силосування з теплим буряковим жомом сприяє достовірному підвищенню жирномолочності корів на
18,4 % у порівнянні з аналогічною кількістю за поживністю соняшникової
макухи.
Використання в годівлі дійних корів біохімічно інактивованих соєвих та кормових бобів сприяє збільшенню середньо і коротколанцюгових
насичених жирних кислот у молочному жирі за рахунок стимулювання кормовим фактором їх синтезу у молочній залозі корів дослідної групи, що і
обумовлює достовірне збільшення жирномолочності корів дослідної групи
на 0,59 % (Р<0,02).
Згодовування зернофуражу з бобових культур з інактивованими антипоживними речовинами дійним коровам не викликає суттєвих відмінностей в біохімічних показниках крові. Проте відмічається значне збільшення ймовірності показника резервної лужності наприкінці досліджень у порівнянні з його початком, що характеризує корм, що ми вивчали, за його
фізіологічною дією як корм з високою буферною ємністю, що оцінюється
як позитивний фактор у стабілізації резистентності організму тварин.
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Наведено результати досліджень кореляційного зв’язку між
вмістом жиру і білка у молоці корів за сезонами року та лініями .
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У практиці масової племінної роботи одним з основних методів
підвищення молочної продуктивності тварин є відбір за показниками
продуктивності їх матерів. Приплід від тварин, які відзначаються високим
вмістом у молоці білка, як правило наслідує цю ознаку.
Відбір тварин за вмістом у молоці білка обов’язково поєднується із
збільшенням в ньому і кількості жиру, в той час як відбір за жирністю
супроводжується підвищенням вмісту білка лише на 30-40 % випадків [4 ].
Відомо, що ведення відбору за багатьма ознаками ускладнює
селекційну роботу, тому для теорії та практики селекції ВРХ дуже важливо
знати величини кореляції між ознаками, щоб мати можливість визначити
вплив селекції за однією ознакою на мінливість іншої [1,2 ].
Метою наших досліджень було вивчення хімічного складу молока
корів симентальської та чорно – рябої порід за показниками мінливості
вмісту білка та жиру.
Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводили у 4-х
племінних господарствах: СТОВ «Колос» с. Капустяни Тростянецького і
СТОВ «Гостине» Немирівського районів симентальської породи та
відповідно СТОВ «Михайлівське» Вінницького і Глинськ Калинівського
районів чорно-рябої породи.
Об’єктом досліджень були чистопородні тварини симентальської та
чорно – рябої порід. Хімічний склад молока визначався на приладі
«Екомілк» два рази на місяць протягом усього року. Біометричну обробку
дослідних даних проведено методом варіаційної статистики за
С. М. Ларцева [3].
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Результати досліджень. Отримані нами дані підтверджують
позитивний кореляційний зв'язок між вмістом жиру та білка в молоці корів
за сезонами року (табл. 1).
Проведений аналіз таблиці 1 показав, що найвищий середній
позитивний кореляційний зв'язок між вмістом жиру та білка
спостерігається в зимові місяці (грудень,січень, лютий), коефіцієнт
кореляції 0,51-0,55 у молоці корів симентальської породи та відповідно
0,49-0,52 чорно-рябої. В осінні та весняні місяці цей коефіцієнт менший на
0,02-0,05 у сименталів, та 0,03-0,06 у чорно-рябих корів. Найнижчий
позитивний коефіцієнт кореляції спостерігається у літні місяці і
коливається в межах 0,41-0,51 у корів симентальської та 0,41-0,43 чорнорябої порід. У літній період температура повітря підвищується, що
призводить до гальмування синтезу молочного жиру в молоці. Збільшення
температури вище оптимальної (0,21°С) призводить до зменшення вмісту
жиру в молоці корів симентальської породи на 0,28-0,47 % і білка 0,12-0,29
%, а чорно-рябої відповідно на 0,32-0,49 % жиру та 0,15-0,32 % білка.
У результаті вивчення вмісту жиру та білка у молоці корів і
кореляційного зв’язку між ними все поголів’я корів розподілилось на
декілька груп (табл. 2).
2. Групи корів симентальської та чорно-рябої порід в залежності
від хімічного складу молока
Група корів

Породність

Вміст жиру, %

Вміст білка, %

Симентальська порода
І

ч/п

4,96-4,20

3,49-3,21

ІІ

ч/п

4,19-3,40

3,20-2,88

ІІІ

ч/п

3,39 і нижче

2,87 і нижче

Українська чорно-ряба порода
І

ч/п

4,71-4,14

3,34- 3,07

ІІ

ч/п

4,13-3,20

3,06-2,63

ІІІ

ч/п

3,19 і нижче

2,62 і нижче

Для подальшої роботи по удосконаленні стад симентальської та
чорно-рябої порід у відношенні якості молока, певну цінність являють
собою корови І групи. А корів ІІІ групи по можливості необхідно вивести з
основного стада і замінити дочками корів І групи. Це стосується, як
симентальської так і чорно-рябої порід.
Встановлена значна різниця в якості молока корів-дочок різних ліній.
Найбільшу цінність за хімічним складом молока мають нащадки лінії
Харорра, Бісера, Неоліта, Забавного, Радоніса симентальської та Старбака,
Валіанта, Чіфа, Рефлекшн Соверінга, Айдіала чорно-рябої порід (табл. 3).
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Наведені дані в таблиці 3 свідчать про те, що між вмістом жиру і білка у дочок симентальських биків, які відносяться до вказаних ліній,
спостерігається високий, позитивний кореляційний зв'язок із коефіцієнтом
кореляції 0,51-0,67, відповідно у дочок чорно-рябих биків цей коефіцієнт
становив 0,43-0,49 і є середнім.
3. Кореляційний зв'язок між вмістом жиру та білка у молоці
корів симентальської та чорно-рябої порід в залежності від ліній
Симентальська порода
Лінія

% жиру

% білка

r

Х mах

X mіn

Х mах

X mіn

Радоніса

4,95

3,28

3,39

2,92

+ 0,53

Забавного

4,86

3,25

3,32

2,99

+ 0,56

Сигнала

4,71

3,26

3,36

2,96

+ 0,51

Диригента

4,88

3,29

3,37

2,95

+ 0,52

Бісера

4,96

3,74

3,38

3,02

+ 0,63

Неоліта

4,91

3,56

3,39

2,97

+ 0,55

Хорорра

4,98

3,82

3,46

3,05

+ 0,67

Чорно-ряба порода
Сітейшна

4,78

3,0

3,14

2,69

+ 0,46

Старбака

4,83

3,22

3,26

2,7

+ 0,47

Валіанта

4,76

3,12

3,35

2,72

+ 0,49

Елевейшна

4,33

3,00

3,21

2,57

+ 0,44

Чіфа
Рефлекшн
Соверінга
Айдіала

4,71

3,24

3,37

2,76

+ 0,48

4,72

3,12

3,34

2,86

+ 0,43

4,72

3,12

3,34

2,86

+ 0,43

Слід зазначити, що позитивний кореляційний зв'язок між вмістом
жиру та білка в молоці корів різних ліній та порід неоднаковий і це
потрібно враховувати у племінній роботі, як у племзаводах так і
племрепродукторах.
За масовими даними, у тварин без обліку походження, коефіцієнт
кореляції між вмістом жиру та білка значно нижчий (в межах 0,2-0,4), чим
ми встановили по дочках окремих биків, які відносяться до вивчених ліній,
тому селекція ВРХ тільки за вмістом жиру не забезпечує підвищення білка
в молоці корів. Внаслідок цього і підбір тварин необхідно вести з обліком
вмісту жиру та білка молока.
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Висновки
1. Отримані позитивні середні кореляційні зв’язки між вмістом жиру
та білка за сезонами року.
2. Дослідження вмісту жиру та білка в молоці корів симентальської
та чорно-рябої порід показали, що серед тварин даних стад знаходиться
цінна група тварин з високим вмістом основних компонентів молока.
3. Відмінності вмісту жиру та білка в молоці дочок різних биків, що
відносяться до вивчених ліній, вказують на певні можливості племінної
роботи з одночасним збільшенням вмісту жиру і білка.
4. Для подальшої роботи з удосконалення стад у покращанні якості
молока велику цінність представляють собою корови І групи. У зв’язку із
зменшенням вмісту жиру та білка у молоці корів ІІІ групи їх необхідно
вивести із основного стада і замінити дочками І групи.
5. Встановлена певна різниця в якості молока корів-дочок різних
ліній. Найбільшу цінність за хімічним складом молока нащадків мають
лінії Хоррора, Бісера, Неоліта, Забавного, Радоніса симентальської та
відповідно Старбака, Валіанта, Чіфа, Рефлекшн Соверінга, Айдіала чорнорябої порід. Широке використання биків цих ліній у племінних цілях буде
сприяти підвищенню жиру та білка у молоці корів.
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ВИКОРИСТАННЯ СОЛОДОВИХ РОСТКІВ – ВІДХОДІВ
ПИВОВАРІННЯ В ГОДІВЛІ КОРІВ І ПРИ ВІДГОДІВЛІ
БИЧКІВ
Відходами виробництва пива, зокрема солодовими ростками, можна
замінити у складі раціону дійних корів і молодняку великої рогатої худоби
на відгодівлі високопоживні протеїнові корми, наприклад горох, що
позитивно впливає на середньодобові надої молока та прирости живої
маси тварин.
Ключові слова: годівля великої рогатої худоби, солодові ростки,
горох, надій молока, середньодобові прирости.
В останні роки питання раціонального використання відходів, що
утворюються в процесі пивоваріння, стає все більш актуальним.
Сировиною для одержання пива є ячмінь. Виробництво пива
включає цілий ряд технологічних процесів, які пов’язані з утворенням
побічних продуктів – відходів. Відходи при виробництві пива можуть
займати до 25 % від сухих речовин сировини [1]. У процесі очищення,
сортування, замочування і полірування солоду утворюються зернові
відходи, які займають 12-22 % від маси ячменю і включають у себе відсів –
некондиційне зерно, різноманітні зернові домішки та насіння бур’янів (у
залежності від якості зерна ячменю, що поступило на переробку, відсів
може займати від 6 до 14 %); сплав – відходи, що утворюються при
замочуванні відсортованого ячменю для пророщування, складається з
щуплого, неповно зернового насіння, оболонок, шматочків соломи та
інших легких домішок і становить 0,5-1 % від маси замоченого ячменю.
Відходи при поліруванні солоду складаються із полови та росткового пилу.
До відходів також відносяться пивні дріжджі – білковий і дієтичний корм,
багатий на вітаміни, який використовується в годівлі жуйних тварин та
свиней у свіжому і висушеному вигляді.
Солодові ростки утворюються в процесі пророщення ячменю.
Пророщене зерно висушують у сушарках, і в сухому вигляду на
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ростковідбивній машині відділяють від ростків, які займають 3-5 % від
маси одержаного солоду.
Солодові ростки це високопоживний білковий концентрат, що
включає в себе азотовмісні речовини, вуглеводи, органічні кислоти,
вітаміни та ферменти. Їх поживна цінність залежить від складу зернової
маси та способу солодження. В сухій речовині солодових ростків міститься
сирого протеїну – 22,9 %, безазотистих екстрактивних речовин – 48,8 %,
сирої клітковини – 14,2 %, сирого жиру –1,4 % а також макро-та
мікроелементи, вітаміни. За своєю поживною цінністю солодові ростки
близькі до зерна гороху, в якому міститься 21,8 % сирого протеїну, 58,7 %
безазотистих екстрактивних речовин, 5,4 % сирої клітковини та 1,9 %
сирого жиру. За енергетичними кормовими одиницями сухі солодові
ростки (1,05) майже не поступається гороху (1,11) [2].
Тварини добре поїдають солодові ростки як у свіжому, так і у
висушеному вигляді. Однак, свіжі солодові ростки мають підвищений
вміст вологи і швидко псуються, а тому їх слід висушувати.
Методика дослідження. Дослідження по впливу солодових ростків
у складі раціону на продуктивність великої рогатої худоби проводились в
умовах господарства ТОВ АФ «Нефедівське» Кам’янець-Подільського
району Хмельницької області.
Для проведення досліджень по вивченню впливу сухих солодових
ростків, порівняно до дерті гороху, на середньодобові надої у першому
досліді було підібрано дві групи корів-аналогів третьої-четвертої лактації
по 10 голів у кожній, при цьому враховували середньодобовий надій
молока, вміст жиру в молоці за попередні лактації та вгодованість тварин
на час проведення досліду.
Дослідження по вивченню впливу сухих солодових ростків на
середньодобові прирости молодняку великої рогатої худоби проводились у
другому досліді на двох групах бичків середньою живою масою 280 кг по
10 голів у кожній. При формуванні груп-аналогів враховували вік тварин,
породу, вгодованість та результати зважувань за попередні місяці.
У зрівняльний період, який тривав 15 діб для корів та 30 – для
бичків, тваринам згодовували корми до складу яких було включено дерть
гороху. На період проведення дослідів тваринам контрольних груп
згодовували ті ж корми господарського раціону, а в дослідних групах
коровам і бичкам на відгодівлі горох замінили солодовими ростками у
аналогічній кількості за масою.
Результати досліджень. Раціон годівлі корів при вивченні впливу
солодових ростків на молочну продуктивність подано в таблиці 1.
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1. Раціон годівлі корів живою масою 500 кг при
середньодобових надоях молока 14 л
Показники
У раціоні міститься:
сінаж вико-вівсяний, кг
силос кукурудзяний, кг
сіно злаково-бобове, кг
солома пшенична, кг
дерть ячменю, кг
дерть гороху, кг
солодові ростки, кг
сіль кухонна, г
Кормових одиниць
Обмінна енергія, МДж
Суха речовина, кг
Сирий протеїн, г
Перетравний протеїн, г
Сирий жир, г
Сира клітковина, г
Безазотисті екстрактивні речовини, г
в т.ч. крохмаль, г
цукор, г
Кальцій, г
Фосфор, г

Групи тварин
контрольна
дослідна
15,0
7,0
2,0
2,0
2,0
2,0
81,0
14,1
138,9
15,3
1917
1307
460
3718
8456
2040
376
88,6
39,9

15,0
7,0
2,0
2,0
2,0
2,0
81,0
14,0
137,7
15,4
1939
1307
450
3984
8368
1130
266
88,2
47,9

Як видно з табл. 1 за вмістом поживних речовин у складі раціону
тварин контрольної і дослідної груп суттєвої різниці не було.
Надій молока за період досліду подано в табл. 2.
Як показали результати досліджень, згодовування коровам у складі
раціону солодових ростків порівняно з дертю гороху, позитивно вплинуло
на їх продуктивність. Надій молока у дослідній групі за період досліду
становив 14,1 л проти 13,9 л – у контролі.
У таблиці 3 подано раціон годівлі відгодівельного поголів’я бичків
при вивченні впливу солодових ростків на їх середньодобові прирости
живої маси.
З таблиці 3 видно, що за поживною цінністю корми раціону у
дослідній і контрольній групах суттєво не відрізнялись між собою і
відповідали загальноприйнятим нормам годівлі поголів’я відгодівельного
молодняку великої рогатої худоби при заданій продуктивності 1000-1200 г
середньодобового приросту живої маси [2].
Продуктивну дію солодових ростків при згодовуванні їх у складі
раціону бичків на відгодівлі подано в таблиці 4.
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2. Показники молочної продуктивності корів та економічний
аналіз використання у складі раціону солодових ростків, (М±m,
n =10)
Показник
Тривалість дослідного
періоду, днів
Надій молока на корову в
перерахунку на базисну
жирність, 3,4%, кг
Середньодобовий надій, кг
Вміст жиру в молоці, %
Одержано молочного жиру,
всього, кг
Згодовано концентрованих
кормів всього, кг
Затрати коштів на
концентровані корми за період
досліду, грн., в тому числі:
дерть ячмінна
дерть гороху
солодові ростки
Затрати концентрованих
кормів, г на 1 л молока;
у грошовому виразі, коп.
± до контролю, %

Групи тварин
Контрольна

Дослідна

90

90

1297,9±29,3

1310±31,6

13,9±0,38
3,53±0,02

14,1±0,4
3,53±0,16

44,13±1,0

44,54±1,08

360

360

414

271,8

198
216
–

198
–
73,8

277
31,9
100

277
20,7
– 35,1

3. Раціон годівлі бичків живою масою 350 кг при
середньодобовому прирості живої маси 1000 -1200г
Показники
У раціоні міститься:
сінаж вико-вівсяний, кг
силос кукурудзяний, кг
солома пшенична, кг
дерть гороху, кг
солодові ростки, кг
сіль кухонна, г
Кормових одиниць
Обмінна енергія, МДж
Суха речовина, кг
Сирий протеїн, г
Перетравний протеїн, г
Сирий жир, г
Сира клітковина, г
Безазотисті екстрактивні речовини, г
в т.ч. крохмаль, г
цукор, г
Кальцій, г
Фосфор, г
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Групи тварин
контрольна
дослідна
12,0
6,0
1,0
2,0
45,0
8,6
86,4
9,45
1282
907
303
2350
5182
1022
274
58,4
25,0
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12,0
6,0
1,0
2,0
45,0
8,5
85,2
9,61
1304
907
293
2526
5094
112
164
58,0
33,0

4. Показники приросту живої маси бичків та економічний аналіз
використання у складі раціону солодових ростків, (М±m, n = 10)
Показник
Тривалість дослідного періоду, днів
Жива маса на початок дослідного періоду,
кг
Жива маса по завершенні досліду, кг
Валовий приріст, кг
Середньодобовий приріст, г
Затрати коштів на концентровані корми за
період досліду, грн., в тому числі:
дерть гороху
солодові ростки
Затрати концентрованих кормів на 1 кг
приросту живої маси, кг;
у грошовому виразі, грн.
± до контролю, %

Групи тварин
Контрольна
Дослідна
90
90
280,1±2,16

281,8±2,17

376,3±3,31
96,1±1,23
1068±13,6

378,9±3,08
97,1±1,09
1079±12,12

414

271,8

216
–

–
73,8

1,87
2,24
100

1,85
0,76
– 33,9

Аналіз результатів досліджень показав, що при заміні у складі
раціону дійних корів та бичків на відгодівлі дерті горохової сухими
солодовими ростками, за період досліду тривалістю 90 днів на горох було
витрачено 216 грн., а на солодові ростки – 73, 8 грн., що на 142,2 грн.
менше.
Висновки. При використанні солодових ростків у складі раціону
замість дерті гороху, можна за рахунок концентрованих кормів здешевити
собівартість виробництва молока на 35,1 % і яловичини – на 33,9 %.
Бібліографічний список
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Коробко. – К.: Урожай, 1991.– 216 с.
2. Калашников А. П.
Нормы и рационы кормления
сельскохозяйственных животных. Справочное пособие. 3-е издание. /
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МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТОВСТОГО ВІДДІЛУ
КИШЕЧНИКУ СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ ЛАКТИНІВ З
ПРЕСТАРТЕРОМ
Показано, що при згодовуванні молодняку свиней лактинів К-10 та
К-1 немає вірогідного впливу на показники маси і довжини кишечнику, але
спостерігається тенденція до збільшення розмірів ядер в слизовій оболонці
ободової кишки.
Ключові слова: лактини, згодовування, продуктивність, молодняк
свиней, кишечник.
За даними літературних джерел [6], мікрофлора шлунковокишкового каналу і печінка нерозривно взаємодіють в процесах
детоксикації організму. Мікроорганізми у складі біоплівки першими
вступають у взаємодію і подальші метаболічні реакції зі всіма
субстанціями, що надходять в організм з їжею, водою або повітрям
атмосфери. Мікроорганізми трансформують хімічні речовини в нетоксичні
кінцеві продукти або в проміжні сполуки, що легко руйнуються в печінці і
потім видаляються з організму [3, 5].
В організмі існує два основних детоксикуючих органи – печінка, що
здійснює захист організму за допомогою окислювальних реакцій, і
мікрофлора травного каналу, що використовує для цих цілей гідролітичні
відновні процеси. Порушення взаємодії цих систем призводить до
взаємних функціональних і структурних змін, зокрема в них і організмі в
цілому [8, 9].
Кормові фактори викликають адаптаційні зміни в органах і тканинах,
які можуть кваліфікуватись як дія екзогенного подразника кормового
характеру. Тому до вивчення структури органів травлення, особливо при
випробовуванні на тваринах нового корму, проявляється значний інтерес
[2].
Працівниками ПП „БТУ-Центр” (м. Ладижин, Вінницької області)
були виготовлені нові пробіотичні препарати – лактини, які в годівлі
свиней ще не використовувались. Лактин К–10 з концентрацією 10 млрд./г
мікробних тіл, одержаний розпилювальним висушуванням культуральної
рідини в потоці гарячого повітря та лактин К–1 з концентрацією мікробних
тіл 1 млрд./г, одержаний напилюванням на висівки, разом з тим
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середовищем, в якому культивувались мікроорганізми. А тому метою
наших досліджень було, поряд з вивченням продуктивності, вивчити вплив
згодовування даних лактинів в поєднанні із престартерним комбікормом
на структуру товстого відділу кишечнику свиней.
Методика досліджень. Дослідження були проведені на трьох
групах-аналогах молодняку свиней великої білої породи, по 15 голів у
кожній (табл. 1). Перша група була контрольною. Поросят відлучали від
свиноматок в 45-добовому віці при середній живій масі 9 кг.

1 (контрольна)

15

ОР

2

15

ОР

3

15

ОР

тривалість,
діб

Характеристика годівлі за періодами
заключний, до
досягнення
основний
живої маси
110-120 кг
ОР+ престартер, 0,25 кг/гол
90
ОР
120
за добу
ОР + лактин К–10, 0,4 г/гол за
добу + престартер
90
ОР
120
0,25 кг/гол за добу
ОР + лактин К–1, 0,6 г/гол за
добу + престартер
90
ОР
120
0,25 кг/гол за добу
тривалість,
діб

Група

Кількість
тварин, гол.
зрівняльний,
15 діб

1. Схема досліду

Примітка.*ОР – основний раціон

Після 15-добового зрівняльного періоду, в раціон поросят другої
групи вводили престартер у кількості 0,25 кг і лактин К–10 в дозі 0,4 г на
голову за добу, третьої групи відповідно 0,25 кг і 0,6 г на голову за добу.
Тварини контрольної групи одержували престартер у такій самій кількості,
як другої і третьої груп.
Препарати згодовували впродовж 90 діб основного періоду досліду.
Надалі вивчали післядію згодовування досліджуваних кормових добавок
до досягнення тваринами забійних кондицій – живої маси 110–120 кг.
Контрольний забій (по чотири типових голови з групи) провели в кінці
основного та заключного періодів досліду, під час якого кишечник
відпрепаровували, розділяли по відділах, звільняли від вмістимого,
зважували і вимірювали довжину кишок товстого відділу. Відбирали
зразки ободової кишки для морфометрії, які виконані після формалінової
фіксації на стереоскопічному мікроскопі МБС-9, користуючись лінійкою
окуляр–мікрометра. Відібрані зразки заливали в парафін, забарвлювали
гематоксилін–еозином і проводили каріометричні дослідження на
мікроскопі МББ-1 А, користуючись сіткою та лінійкою окуляр-мікрометра
[4]. Об'єм клітинних ядер визначали за формулою Якобі [1]. Біометричну
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обробку цифрового матеріалу провели за М. О. Плохінським [7].
Результати досліджень. За результатами основного періоду досліду
продуктивність
тварин
характеризується
такими
показниками:
середньодобові прирости в першій групі становили 290±11 г, в другій –
322±18 та в третій – 366±9 г, тоді як в заключний період середньодобові
прирости були у свиней першої групи 610±8,2 г, другої – 658±7,7 г та
третьої - 705±8,4 г.
У товстому відділі кишечнику в основний період не відмічено
вірогідної різниці між групами за показниками маси та довжини (табл. 2).
Спостерігається незначне зменшення товщини стінки та слизової оболонки
ободової кишки в обох групах
Відсутня також вірогідна різниця між групами за каріометричними
показниками ободової кишки. Спостерігається тенденція до зменшення
розмірів ядер та кількості каріоплазми на 1 мм2 в слизовій оболонці і
незначне збільшення цих показників в підслизовій оболонці. В м'язовій
оболонці каріометричні показники незначно відрізняються від
контрольних.
2. Морфометричні показники товстого відділу кишечнику
свиней в основний період досліду, М±m, n=4
1 група
Показник
(контрольна
)
Маса, кг
0,64±0,04
Довжина, м
3,84±0,14
Товщина стінки ободової кишки, мм
0,22±0,03
в т.ч. серозно-м'язова оболонка, мм
0,05±0,004
слизова оболонка, мм
0,17±0,04
Слизова оболонка
Кількість ядер на 1 мм2, шт.
3859±315
Розмір ядер: діаметр, мкм
1,95±0,04
об'єм, мкм3
3,88
2
3
Кількість каріоплазми на 1 мм , тис. мкм
14,9
Підслизова оболонка
Кількість ядер на 1 мм2, шт.
2496±267
Розмір ядер: діаметр, мкм
2,19±0,03
об'єм, мкм3
5,49
Кількість каріоплазми на 1 мм2, тис. мкм3
13,7
М'язова оболонка
Кількість ядер на 1 мм2, шт.
3364±264
Розмір ядер: діаметр, мкм
2,24±0,05
об'єм, мкм3
5,87
Кількість каріоплазми на 1 мм2, тис. мкм3
19,8

2 група

3 група

0,69±0,03
3,94±0,11
0,2±0,03
0,05±0,003
0,15±0,03

0,71±0,02
4,12±0,13
0,21±0,04
0,05±0,004
0,16±0,04

3685±249
1,86±0,03
3,36
12,4

3915±222
1,91±0,05
3,34
14,3

2649±167
2,21±0,02
5,65
14,9

2366±273
2,23±0,03
5,8
13,7

3684±112
2,21±0,03
5,65
20,8

3837±296
2,26±0,04
6,03
23,2

Морфологічні показники товстого відділу кишечнику свиней свідчать
про відсутність вірогідної різниці за його масою та довжиною (табл. 3).
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Спостерігається тенденція до зменшення у дослідних зразках товщини
стінки ободової кишки (на 3,8 – 6,7 %) та її оболонок – слизової (на 4,9 –
7,4 %) і серозно-м'язової (на 1,3 – 5,3 %).
Вплив згодовування лактинів на морфологічні показники ободової
кишки є різними. Так, у слизовій оболонці другої групи тварин має місце
тенденція до зменшення каріометричних показників, тоді як в підслизовій
зменшуються лише розміри ядер. А в м'язовій оболонці всі показники
невірогідно переважають контрольний рівень.
3. Морфологічні показники товстого відділу кишечнику свиней в
заключний період досліду, М±m, n=4
1 група
(контрольна)
Маса, кг
1,53±0,05
Довжина, м
4,86±0,21
Товщина стінки ободової кишки, мм
2,38±0,05
в т.ч. серозно-м'язова оболонка, мм
0,75±0,02
слизова оболонка, мм
1,63±0,04
Слизова оболонка
Кількість ядер на 1 мм2, шт.
6852±342
Розмір ядер: діаметр, мкм
2,36±0,04
об'єм, мкм3
6,87
Кількість каріоплазми на 1 мм2, тис.
47,1
мкм3
Підслизова оболонка
Кількість ядер на 1 мм2, шт.
4238±316
Розмір ядер: діаметр, мкм
2,34±0,02
об'єм, мкм3
6,7
Кількість каріоплазми на 1 мм2, тис.
28,4
мкм3
М'язова оболонка
2
Кількість ядер на 1 мм , шт.
3946±284
Розмір ядер: діаметр, мкм
2,58±0,03
об'єм, мкм3
8,98
Кількість каріоплазми на 1 мм2, тис.
35,4
мкм3
Показник

2 група

3 група

1,49±0,02
4,92±0,19
2,29±0,08
0,74±0,02
1,55±0,05

1,63±0,04
5,21±0,23
2,22±0,08
0,71±0,01
1,51±0,07

6526±237
2,25±0,03
5,96

7131±361
2,21±0,04*
5,65

38,9

40,3

4563±237
2,3±0,03
6,36

3957±326
2,28±0,03
6,2

29,0

24,5

4239±284
2,61±0,02
9,3

4075±315
2,54±0,04
8,57

39,4

34,9

Примітка.* Р>0,05

У слизовій оболонці ободової кишки тварин третьої групи кількість
ядер на 1мм2 не змінюється, але зменшуються їх розміри і кількість
каріоплазми на 1мм2. Аналогічні зміни знаходять своє відображення і в
м'язовій оболонці, а в підслизовій – всі каріометричні показники
невірогідно менші від контрольних.
Висновки. 1. Згодовування лактину К-10 та К-1 не має вірогідного
впливу на показники маси та довжини товстого відділу кишечнику, а
також товщини стінки ободової кишки та каріометричних показників в
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основний період досліду.
2. Післядія згодовування досліджуваних препаратів характеризується
відсутністю вірогідної різниці за показниками маси і довжини кишечнику,
але спостерігається тенденція до збільшення розмірів ядер в слизовій
оболонці ободової кишки.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ПРИ
ЗГОДОВУВАННІ ЖИРОВОЇ ТА ЖИРОЛІЗИНОВОЇ ДОБАВОК
Показано, що згодовування молодняку свиней жирової та
жиролізинової добавок сприяє збільшенню середньодобових приростів на
9,4 та 16,2 %, а також зменшенню витрат кормів на 1 кг приросту на 4,2
та 10,4 %.
Ключові слова: молодняк свиней, лізин, жирова добавка, раціон,
згодовування, приріст, продуктивність.
Досягнути високої продуктивності і раціонального використання
кормів можливо лише за умови забезпечення тварин необхідною кількістю
енергії, протеїну, жиру, вуглеводів, мінеральних та біологічно активних
речовин. Повноцінна й достатня годівля тварин виступає одним з найбільш
дієвих зовнішніх факторів впливу на характер та інтенсивність обміну
речовин і, як наслідок, зумовлює їх продуктивність.
При недостатній годівлі у тварин затримується ріст і розвиток,
знижується продуктивність, порушуються відтворні функції, зростають
витрати кормів, а у випадку тривалої нестачі енергії та окремих поживних
речовин - порушується обмін речовин, виникають хвороби, що завдає
значних збитків господарству [1, 3].
Період вирощування поросят після відлучення від свиноматки
найбільш відповідальний, так як у цей час вони дуже вимогливі до
повноцінної годівлі, а натомість відбувається перехід з молочної годівлі на
раціони з переважним вмістом рослинних кормів, які значно поступаються
за кількістю енергії та жиру.
При використанні жирів у складі кормосуміші поліпшуються ріст і
розвиток тварин, знижуються витрати кормів на одиницю продукції,
раціональніше витрачаються протеїн та інші поживні й біологічно активні
речовини, а також поліпшуються смакові якості свинини. У раціони свиней
залежно від віку й живої маси рекомендується рядом авторів вводити від 2
до 15 % жирів [2, 4].
Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводилось на
трьох групах-аналогах поросят великої білої породи, по 12 голів в кожній.


Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук Костенко В. М.
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Групи формувались з урахуванням живої маси, віку, походження. Поросят
було відлучено у 60-добовому віці з середньою живою масою 17,1 кг.
Живу масу тварин визначали щомісячно шляхом індивідуального
зважування, а загальний та середньодобовий прирости розрахунковим
методом.
Науково-господарський дослід був проведений в умовах ТОВ
«Липовецьке» Липовецького району Вінницької області за наступною
схемою (табл. 1).
1. Схема досліду
Групи

Кількість
тварин, гол.

I – Контрольна

12

II – Дослідна

12

III – Дослідна

12

Характеристика годівлі за періодами
зрівняльний, 20
основний,
заключний,
діб
90 діб
90 діб
20
ОР*
ОР
ОР+ жирова
20
ОР
добавка –26 г
ОР+ жирова
добавка – 26 г+
ОР
20
L-лізинова
добавка –0,80 г

Примітка: ОР* - основний раціон (у середньому за період досліду)

Зменшення кількості жиру в раціонах відлучених поросят
призводить до зниження ефективності використання потенціалу росту
свиней. Тому відразу після відлучення поросят від свиноматок, щоб не
допустити зниження продуктивної дії раціонів, необхідно згодовувати їх з
підвищеною концентрацією енергії та інших поживних речовин, в першу
чергу незамінної амінокислоти лізину.
Для підвищення концентрації енергії та збільшення вмісту
незамінної амінокислоти лізину використовували нехарчову соняшникову
олію та синтетичну амінокислоту L-лізин. Це дало змогу в дослідних
групах підвищити вміст сирого жиру до 5,1 % від сухої речовини корму,
що дорівнювало вмісту жиру в сухій речовині до відлучки та зберегти
співвідношення між жиром та лізином.
Основний раціон (у середньому за період досліду) складався із
кормів, що виробляються у господарстві, а саме кг: дерть ячмінна – 1,1,
дерть пшенична – 0,23, макуха соняшникова – 0,16, соєвий шрот – 0,17,
сіль кухонна – 6 г, крейда –19 г, премікс – 70 г.
Після відлучення від свиноматок, поросята другої дослідної групи
додатково до основного раціону одержували жирову добавку, у вигляді
нехарчової соняшникової олії у кількості 26 г на голову на добу.
Поросята третьої дослідної групи додатково до раціону отримували крім
жирової добавки в кількості 26 г, ще й незамінну амінокислоту лізин – 0,80 г.
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Результати досліджень. Використання в годівлі молодняку свиней
жирової та жиролізинової добавок мало позитивний вплив на їх
продуктивність (табл. 2).
Так, загальний приріст другої дослідної групи, до складу раціону
якої додатково входила жирова добавка збільшився на 3,8 кг або 9,5 %, а в
третій дослідній групі до складу раціону якої входила жиролізинова
добавка на 6,4 кг або 16,1 % порівняно з контрольною групою (1 група)
(Р<0,001).
2. Показники продуктивності молодняку свиней за основний
період досліду (М±m, n=12)
Групи поросят
1 контрольна
2 дослідна
Жива маса 1 голови

Показник
При постановці на дослід,
кг
Кінцева жива маса, кг
Тривалість періоду, діб
Загальний, кг
Середньодобовий, г
± до контролю, г
± до контролю, %
Витрати корму на 1 кг
приросту, к. од.
± до контролю, к. од.
± до контролю, %

17,1±0,22

17,1±0,27

56,9±0,53
60,7±0,61
90
90
Приріст живої маси
39,8±0,43
43,6±0,43***
442,2±4,83
483,9±4,75***
+41,7
+9,4
4,8

4,6

-

-0,2
-4,2

3 дослідна
17,1±0,28
63,3±0,56
90
46,2±0,41***
513,7±4,50***
+71,5
+16,2
4,3
-0,5
-10,4

Примітка: ***– різниця вірогідна при Р<0,001

За 90 діб основного періоду у другій дослідній групі, якій
згодовували жирову добавку у вигляді нехарчової соняшникової олії,
спостерігали підвищення середньодобових приростів на 41,7 г або 9,4 %
порівняно з контрольною групою, в третій дослідній групі – на 71,5 г або
16,2 % (Р<0,001). Також зменшились витрати кормів на 1 кг приросту у
свиней другої дослідної групи на 0,2 к. од. або 4,2 %, в третій дослідній
групі – на 0,5 к. од. або 10,4 %.
Обробка одержаних даних методом математичної статистики
засвідчила, що різниця у загальному та середньодобовому приростах між
свиньми контрольної і дослідних груп є вірогідною (Р<0,001).
Післядія згодовування жирової та жиролізинової добавок молодняку
свиней в заключний період досліду характеризується незначним
збільшенням середньодобових приростів (табл. 3).
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3. Показники продуктивності молодняку свиней в заключний
період досліду (М±m, n=12)
Групи поросят
1 контрольна
2 дослідна
Жива маса 1 голови

Показник
При постановці на дослід,
кг
Кінцева жива маса, кг
Тривалість періоду, діб
Загальний, кг
Середньодобовий, г
± до контролю, г
± до контролю, %
Витрати корму на 1 кг
приросту, к. од.
± до контролю, к. од.
± до контролю, %

56,9±0,53

3 дослідна

60,7±0,61

63,3±0,56

113,9±0,94
118,8±0,78
90
90
Приріст живої маси
57,0±0,78
58,2±0,66
633,0±8,69
646,3±7,36
+13,3
+2,1

122,5±0,92
90
59,2±0,83
657,6±9,17
+24,6
+3,9

5,5

5,4

5,3

-

-0,1
-1,8

-0,2
-3,6

Так, у тварин другої дослідної групи, до складу раціону якої входила
жирова добавка збільшились середньодобові прирости на 13,3 г, або 2,1 %,
а третьої дослідної групи, в складі раціону якої була жиролізинова добавка
на 24,6 г кг або 3,9 %. Різниця між контрольною та дослідними групами не
вірогідна.
Висновки. Дослідження показали, що додавання жирової та
жиролізинової добавок до раціонів молодняку свиней позитивно вплинуло
на інтенсивність їх росту, а саме збільшення загального, середньодобового
приростів та зменшення витрат кормів на 1 кг приросту.
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Наведені дані результатів балансу кальцію та фосфору
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Постановка проблеми. Провідні вітчизняні та закордонні вчені практики звертають увагу на те, що для організації повноцінної годівлі
сільськогосподарських тварин при складанні раціонів необхідно
враховувати потребу їх у макроелементах (кальцій, фосфор, магній, калій,
натрій, хлор, сірка) та мікроелементах (залізо, мідь, кобальт, цинк,
марганець, йод) [1, 2, 3].
Як свідчать дані багатьох дослідників, ні один із компонентів
комбікормів (преміксів) і раціонів не проявляє себе в організмі тварини
самостійно, поза зв’язком, поза взаємодією з усім комплексом поживних
речовин, хімічних сполук (органічної чи неорганічної природи), які
поступають з кормами або утворюються в організмі у результаті
метаболітичних процесів. Тому механічне об’єднання деяких активних
речовин у комплекси (БВД, БВМД, премікси тощо) у разі хімічної
агресивності окремих компонентів призведе до руйнування діючої основи,
утворення нових хімічних сполук, які можуть виявитися за своєю
природою інгібіторами ферментів, речовинами з негативними
властивостями [4, 5, 6].
Отже, при розробці складу преміксів з вмістом мікроелементів
необхідно враховувати те, що ці елементи як при всмоктуванні, так і в
процесі обміну речовин вступають у тісну взаємодію. Дефіцит або
надлишок одних елементів відбивається на обміні інших.
Мета і завдання досліджень - удосконалити стандартний вітамінномінеральний премікс П 52, 55-1-89 для свиней шляхом збільшення в ньому
рівня марганцю та введення селену у відповідності з нормами і фактичним
вмістом у раціонах.
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Матеріал і методика досліджень. Для реалізації поставленої мети в
умовах СТОВ „Липовецький” Липовецького району Вінницької області
був проведений науково-господарський дослід на 4-х групах молодняку
свиней.
Коли піддослідні свині досягли живої маси 60-70 кг, проводили
балансовий дослід в умовах фізіологічного двору Інституту кормів УААН
на чотирьох групах підсвинків (по 3 голови у кожній). Балансові досліди
було проведено за загальноприйнятими методиками [7, 8].
Тварини І контрольної групи отримували основний раціон –
повнораціонний комбікорм, у якому будь-які премікси були відсутні.
Кабанчикам ІІ дослідної групи згодовували такий же комбікорм, але
з додаванням стандартного преміксу П 52, 55-1-89.
Свиням ІІІ дослідної групи до комбікорму додавали дослідний
премікс УП 1 (доза марганцю була збільшена від 300 до 1350 г/т преміксу).
Свиням ІV дослідної групи, згодовували повнораціонний комбікорм
з додаванням удосконаленого преміксу УП 2, який являв собою дослідний
премікс УП 1, але з додатковим введенням до його складу селену 22 г/т
преміксу.
Після закінчення облікового періоду відбирали середні зразки проб і
досліджували їх у лабораторії зоотехнічної оцінки кормів Інституту кормів
УААН за загальноприйнятими методиками.
При вивченні обміну кальцію відмічено, що свині контрольних і
дослідних груп споживали практично однакову кількість його з кормами
раціону – 17,92-18,17 г (табл. 1).
1. Середньодобовий баланс кальцію у піддослідних свиней,
г, М±m
Групи, n= 3
Показник

І (контрольна)

Дослідні
ІІ

ІІІ

ІV

Спожито з кормами

18,141,12

17,951,17

18,171,15

17,922,01

Виділено: з калом

12,690,92

11,931,11

11,970,85

11,190,57

з сечею

1,270,56

1,090,45

0,960,91

0,821,02

Відкладено у тілі: г

4,180,09

4,930,18

5,240,13

5,910,04 *

У % від спожитого

23,041,13

27,471,15*

28,831,16***

32,981,22***

Примітка: вірогідність різниці до контрольної групи: * Р  0,05, ***Р  0,001

Проте щодобова екскреція кальцію з калом у свиней дослідних груп
була на 0,72-1,50 г меншою порівняно з контролем. Причому найменше
(11,19 г) виділяли кальцію з калом свині ІV дослідної групи, в комбікормі
яких містився премікс УП 2.
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Тварини дослідних груп відрізнялись від контрольної також кращим
балансом кальцію. У тілі свиней контрольної групи відкладалося за добу
4,18 г кальцію, у ІІ дослідній групі на 17,9 % більше.
Що стосується ендогенних виділень кальцію з сечею, то вони були
невисокими у тварин усіх піддослідних груп і складали 0,82–1,27
г/гол/добу. Однак, варто зазначити, що у свиней ІV дослідної групи
екскреторне виділення кальцію з сечею виявилось найменшим – 0,82
г/голову/добу, тоді як у тварин контрольної групи це виділення було
більше порівняно з ІV групою на 0,45 г, або 54,9 %.
Ефективність використання кальцію у тварин дослідних груп
становила 27,47-32,98 %, що вище від контролю на 4,43-9,94 %. Причому
найвищий показник (32,98 %) був у свиней ІV дослідної групи.
Поряд з кальцієм дуже важливим було вивчити обмін фосфору. Ця
обставина витікала ще й з того, що фосфору властива дуже різноманітна
роль у процесах обміну речовин. Обмін фосфору виходить далеко за межі
мінерального обміну, оскільки такі важливі функції в організмі, як
окостеніння, м’язові скорочення, виділення із організму продуктів обміну і
цілий ряд інших процесів нерозривно пов’язані з ним.
Аналіз даних балансового досліду показав, що свині контрольної і
дослідних груп щодоби споживали практично однакову кількість фосфору
– 16,12-16,20 г.
Якщо порівняти показники обміну фосфору в організмі тварин
дослідних груп між собою, то можна відмітити наступне. Найменше
виділялося фосфору з організму у свиней ІV дослідної групи, у комбікормі
яких був премікс УП 2. Так з фекаліями свині ІІ і ІІІ дослідних груп
виділяли його відповідно 11,16 і 11,02 г, тоді як у тварин ІV дослідної
групи – 10,10 г, що на 1,06 і 0,92 г або 9,5 і 8,3 % менше (табл. 2).
2. Середньодобовий баланс фосфору у піддослідних свиней,
г, М±m
Показник

І (контрольна)

Групи, n= 3
Дослідні
ІІ
ІІІ

ІV

Спожито з кормами

16,161,45

16,131,37

16,201,41

16,121,53

Виділено: з калом

11,721,21

11,161,12

11,021,17

10,101,02

з сечею

1,070,94

0,980,74

0,960,85

0,530,51

Відкладено у тілі: г

3,370,18

3,990,12*

4,220,09**

5,490,10***

У % від спожитого

20,851,46

24,741,39

26,051,47*

34,061,49***

Примітка: вірогідність різниці до контрольної групи: * Р  0,05; ** Р  0,01; *** Р
 0,001.
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Проте, що стосується екскреції фосфору з калом, то вона була вища у
свиней контрольної групи порівняно з тваринами ІІ та ІІІ і ІV дослідних
груп відповідно на 0,56; 0,70 і 1,62 г, або 5,0; 6,4 і 16,0 %.
Те ж саме можна відмітити і про виділення фосфору з сечею. У
кабанчиків ІІ дослідної групи його виділялося менше, ніж у контрольних
аналогів на 0,09 г; ІІІ дослідної – 0,11 і ІV дослідної – на 0,54 г, або 8,4;
10,3 і 50,5 %. Унаслідок цього у тварин дослідних груп були меншими і
загальні виділення фосфору з організму порівняно з контролем на 0,65-2,16 г.
Зменшена екскреція фосфору з калом і сечею зумовила збільшення
загального балансу його у тварин дослідних груп відповідно на 0,62; 0,85 і
2,12 г, або 18,4 (Р< 0,05); 25,2 (Р< 0,01) і 62,9 % (Р< 0,001).
Про ефективність використання будь-якого мінерального елемента в
організмі тварин можна судити за даними відкладання його у тілі по
відношенню до спожитої кількості. В експерименті свині ІІІ і ІV дослідних
груп за відкладанням фосфору перевищували контрольних аналогів на 5,20
і 13,21 %. Як видно з наведених даних, тварини ІV дослідної групи за
відносним засвоєнням фосфору переважали своїх аналогів з ІІ та ІІІ
дослідних груп відповідно на 9,32 і 8,01 %.
Особливо помітно меншим (на 45,9 і 44,8 %) було виділення у
свиней ІV дослідної групи порівняно з їх аналогами ІІ і ІІІ дослідних груп
фосфору з сечею, що є підставою для ствердження про сприятливий вплив
преміксу УП 2 з вмістом селену на обмін фосфору на проміжному рівні.
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Мінеральні речовини вкрай необхідні тваринам. Їх вміст у кормах є
важливим показником поживної цінності. Надлишок або нестача
мінеральних елементів, їх неправильне співвідношення в кормах істотно
впливають на умови живлення, продуктивність тварин і якість продукції.
Сума всіх мінеральних речовин у кормі є показником вмісту золи. Зола
корму, як експериментально встановлено, активізує процеси травлення,
обмін речовин. Її вміст у раціоні повинен складати 6-7 % від сухої
речовини, а нестача (5 %) і надлишок (9 % і більше) негативно впливають
на перетравність поживних речовин. Встановлено, що корова з надоєм у
3000 кг на рік виділяє з молоком 21-23 кг золи, а корови-рекордистки у пік
добових надоїв — по 300-400 г мінеральних речовин [16, 19, 22, 23, 25, 27,
28]. Численні дослідження по балансуванню мінеральному живленню
сільськогосподарських тварин проведені багатьма вченими [1, 2, 10-14, 16,
18, 20, 21, 26]. В останній час все більше привертає увагу використання в
годівлі сільськогосподарських тварин нетрадиційних природних
кремнеземів, які мають адсорбційні та іонообмінні властивості [3-5, 7, 17].
У даний час відомо, що в організмі тварин і людини мікроелементи
знаходяться, головним чином, у зв’язаній із білками формі. Це захищає їх
активні групи від участі в різних реакціях і запобігає від небажаних
взаємодій. Так, вільні мідь і залізо — каталізатори утворення вільних
радикалів і перекисного окислення ліпідів. Вченими запропонована модель
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антиоксидант — прооксидантного балансу в кишечнику як основи
підтримання цілісності ентероцитів і високої ефективності всмоктування
поживних речовин. У цій схемі вільні форми заліза та міді — важливі
прооксиданти. Мідь, цинк і марганець — важливі елементи фермента
супероксиддисмутази.
Вони
відіграють
вирішальну
роль
в
антиоксидантному захисті організму. Цинк входить до складу більше 300
різних ферментів і бере участь у регуляції основних метаболічних
процесів. Селен є складовою більше як 25 селенпротеїнів і здійснює
ефективний зв’язок різних антиоксидантів. Також встановлено, що цілий
ряд мінеральних елементів здатні впливати на експресію генів і таким
чином регулювати різні метаболічні процеси [24].
На всмоктування міді в жуйних негативно впливає кальцій, що
міститься в кормах. Це, очевидно, зв’язано з тим, що цей елемент входить
до складу сполук із лужною реакцією. Мідь у комплексі з амінокислотами
засвоюється організмом краще, ніж, наприклад, у вигляді сульфату (в
дослідах критерієм був вміст міді в печінці), із збільшенням розміру
молекул (ди-, три- або полімерні) пептидів всмоктування їх утруднюється.
Високою засвоюваністю володіють комплекси міді з валіном,
фенілаланіном, ізолейцином, тирозином і лейцином. Утворення комплексів
впливає не тільки на всмоктування, але й на участь міді в обмінних
процесах, а саме — на активність металовмісного ферменту [5].
У зв’язку з цим деякі дослідники вважають, що дози введення
мікроелементів у раціони тварин необхідно обмежити, щоб зменшити
забрудненість ґрунту через зменшення їх внесення із гноєм і послідом. У
країнах Європейської спільноти в 2003 році прийняті законодавчі акти по
максимально допустимих концентраціях міді, заліза, цинку, кобальту та
марганцю в посліді [24].
Таким чином, традиційні підходи до мінерального живлення тварин і
птиці потребують суттєвого перегляду. При цьому оптимізація форм і доз
добавок цинку, міді, заліза, марганцю і селену вимагають особливої уваги
[24].
Мета наших досліджень полягала в розробці кремнієвих комплексів
із мікроелементами на основі природних алюмосилікатів для ефективного
всмоктування мікроелементів у шлунково-кишковому тракті свиней при
меншій дозі їх введення до складу раціону.
Матеріал і методика досліджень. Одержання кремнієвих
комплексів із мікроелементами базувалося на використанні сапоніту, до
складу якого входить до 50 % оксиду кремнію (табл. 1).
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1. Хімічний склад сапонітової породи Ташківського родовища
Славутського району Хмельницької області, %
Компонент

Вміст компоненту

SiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MgO
CaO
Mn2O7
TiO2
P2O5
K2O
CO2
Na2O
S (загальний вміст)
H2O

42,95-48,50
12,12-13,52
8,81-13,30
1,2-4,65
8,2-10,91
1,69-3,13
1,19-0,21
1,31-1,40
0,12-0,15
0,96-1,70
0,52-1,92
0,06-2,88
0,004
4,74-7,30

Дані спектрального аналізу
елемент
вміст елементу
Скандій
1,5-3,2·10–3
Берилій
0,1·10–3
Молібден
0,5·10–4
Свинець
3,5-5,0·10–5
Галій
6,3-12,0·10–5
Ніобій
0,1·10–3
Вісмут
2,5·10–2
Барій
1,5·10–3
Лантан
2,5·10–3
Цинк
4,7·10–3
Цирконій
1,2-2,0·10–2
Хром
0,5-0,8·10–2
Талій
2,0·10–5
Олово
1,5·10–4
Літій
2,0-3,3·10–4
Мідь
4,0-8,0·10–3
Срібло
2,0·10–3
Золото
5,0-10,0·10–6
Ітрій
0,12·10–3
Кобальт
0,5-4,0·10–3
Ванадій
1,5-3,2·10–3
Германій
0,12-0,15·10–3
Нікель
1,5-3,0·10–3

Сапоніт (мильний камінь) — це лужний алюмосилікат, який має
високі зв’язуючі, адсорбційні і катіонообмінні властивості. В основі його
кристалічної решітки знаходиться магній. На сьогодні важко встановити,
коли вперше з’явився термін «сапоніт», який походить від слова «сапо»,
що означає мило. Відомо, що цей термін вживається з 1840 р. Опубліковані
в 40-х роках XX століття дані щодо хімічного складу сапоніту показують,
що мінерал переважно є водним магнезіальним силікатом. Встановлено,
що сапоніт відноситься до групи монтморилоніту з більш високим вмістом
MgO. У катіонному складі структурних решіток можуть проходити
ізоморфні заміщення. В тетраедричній решітці Si4+ може заміщатись (до 15
%) на А13+. Більш широке заміщення можливе в октаедричному шарі, де
катіони Al3+, Fe3+, Mg2+, Cr3+, Zn2+, Fe2 можуть взаємозаміщатися. Відносно
межі таких заміщень доведено, що для діоктаедричної серії число іонів в
октаедричній координації замінюється в межах 4-4,44, а для
триоктаедричної серії — від 5,14 до 6,12. Співвідношення силіцій:
алюміній залежно від типу монтморилоніту може змінюватись у межах
1:1-3:1 [5].
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Сапоніт у слабокислому середовищі переводили в гелеподібний стан.
Доза згодовування сапоніту свиням становила 0,1 г на 1 кг живої маси. До
порошкоподібного мінералу сапоніту добавляли половину рекомендованої
дози солей цинку, міді та кобальту [8, 9]. Залізо і марганець містяться в
необхідній кількості в сапоніті. Солі мікроелементів змішували із
сапонітом і добавляли необхідну кількість водного розчину кислоти.
Таким чином одержували гелеподібну масу за рахунок оксиду кремнію.
Відношення гелеподібного оксиду кремнію до сумарної кількості внесених
солей мікроелементів складає 1 : 100. Суміш змішували з висівками і
одержували мінеральну добавку в сухому агрегатному стані, яку додавали
до комбікорму. Досліди проводили на двох групах свиней-аналогів в
умовах Липовецького об’єднання по виробництву свинини Вінницької
області.
2. Раціон годівлі свиней живою масою 30-40 кг контрольної і
дослідної груп (планований середньодобовий приріст 500 г)
Показник
Ячмінь, кг
Пшениця, кг
Горох, кг
Соя екструдована, кг
Сіль кухонна, кг
Крейда, кг
Разом, кг
У кормах раціону міститься:
к. од.
ОЕ, МДж
сухої речовини, г
сирого протеїну, г
перетравного протеїну, г
сирої клітковини, г
БЕР, г
крохмалю, г
цукру, г
лізину, г
метіоніну + цистину, г
кальцію, г
фосфору, г
заліза, г
міді, г
цинку, г
марганцю, г
кобальту, г

Корм
0,7
0,5
0,2
0,3
0,005
0,02
1,725

Норма

2,11
22,9
1445
293
235
80
954
679
32
14,0
8,6
8,5
7,9
110
9,9
60
42
0,26

2,02
20,2
1580
271
198
–
–
–
–
11,5
7,1
13
11
139
19
92
74
1,9

У відповідності зі схемою проведення досліджень 15 голів свиней
контрольної групи одержували сапоніт по 0,1 г на 1 кг живої маси і
нормовану дозу солей цинку, міді та кобальту [8, 9]. Порошкоподібну масу
сапоніту і солі мікроелементів у сипучому вигляді вносили до складу

Корми і кормовиробництво. 2010. Вип. 66

331

комбікорму. Дослідна група також 15 голів одержувала однакову кількість
сапоніту, а солей цинку, міді та кобальту в 2 рази менше, але в
гелеподібному стані. Раціони годівлі свиней живою масою 30-40 кг і 60-80
кг контрольної і дослідної груп подані в таблиці 2 і 3.
Свині контрольної групи живою масою 30-40 кг одержували на
голову за добу по 4 г порошкоподібного сапоніту в складі раціону, що
забезпечувало їх потребу в двохвалентному залізі та марганці. Для
забезпечення потреби в міді до раціону добавляли 47 мг сульфату міді;
норма цинку забезпечувалась при додаванні 154 мг сульфату цинку і
відповідно потреби кобальту додатково вводили 7,7 мг сульфату кобальту.
Солі мікроелементів вводили до раціону разом із сапонітом у нативному
вигляді.
Свині дослідної групи такої ж живої маси одержували на голову за
добу також по 4 г сапоніту, але в гелеподібному стані, що забезпечувало їх
потребу в залізі двохвалентному та марганці. Сульфату міді, цинку і
кобальту вводили до раціону в 2 рази менше, але в суміші з сапонітом у
гелеподібному стані.
3. Раціон годівлі свиней живою масою 60-80 кг контрольної і
дослідної груп (планований середньодобовий приріст 600 г)
Показник
Ячмінь, кг
Пшениця, кг
Горох, кг
Соя екструдована, кг
Сіль кухонна, кг
Крейда, кг
Разом, кг
У кормах раціону міститься:
к. од.
ОЕ, МДж
сухої речовини, г
сирого протеїну, г
перетравного протеїну, г
сирої клітковини, г
БЕР, г
крохмалю, г
цукру, г
лізину, г
метіоніну + цистину, г
кальцію, г
фосфору, г
заліза, г
міді, г
цинку, г
марганцю, г
кобальту, г
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Корм
0,9
1,2
0,3
0,4
0,008
0,035
2,843

Норма

3,46
37,5
2380
463
367
128
1609
1164
48
21,1
13,5
17
13
173
15
99
70
0,43

3,49
34,9
2500
419
314
–
–
–
–
18,1
11,8
21
17
218
30
145
118
3
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Свині контрольної групи одержували на голову за добу по 7 г
порошкоподібного сапоніту в складі раціону, що забезпечувало більше
потреби в двохвалентному залізі і марганці. Для забезпечення потреби в
міді, цинку і кобальті додавали до сапоніту солі сульфатів відповідно 59
мг, 203 мг і 12 мг.
Свині дослідної групи одержували таку ж кількість сапоніту і в 2
рази менше солей сульфатів, але в гелеподібному вигляді разом із
сапонітом відповідно 30, 101 і 6 мг.
Результати досліджень. Проведені дослідження показали, що свині
контрольної групи, раціон яких був збалансований відповідно норми
такими мікроелементами, як залізо і марганець за рахунок сапоніту і
додаткового введення сульфатів міді, цинку і кобальту за 126 днів
дослідного періоду досягли живої маси 105-107 кг у середньому однієї
голови. Середньодобовий приріст складав 610-612 г, що відповідало
витратам згодованих кормів. Інтенсивність росту свиней дослідної групи
була аналогічною. Забезпеченість залізом і марганцем була відповідно
нормованої потреби за рахунок вмісту цих металів у сапоніті, а сульфатів
міді, цинку і кобальту було введено до раціону в 2 рази менше порівняно
до контрольної групи. Солі сульфатів цих мікроелементів додавалися до
сапоніту, який переводився в гелеподібний стан.
Таким чином включення мінеральної добавки на основі сульфатів
солей мікроелементів у складі гелеподібного сапоніту до раціону
молодняку свиней при відгодівлі забезпечує високу засвоюваність
мінеральних речовин порівняно з традиційними аналогічними добавками,
які вводяться до складу комбікормів у вигляді сипучих сумішей.
Підставою для такого висновку є інтенсивність росту свиней.
Обговорення. Основні метали можна розділити на дві групи. До
першої групи відносяться натрій, кальцій, магній та ін., які добре розчинні
при різних величинах рН розчину. До другої групи відносяться алюміній,
марганець, цинк, мідь і залізо. Зазначені метали легко розчинні в кислому
середовищі, в шлунку моногастричних тварин, але в кишечнику в
слаболужному середовищі молекули води, з якими вони зв’язані, швидко
втрачають протони з утворенням гідрокси-сполук для підтримання
своєрідної рівноваги. Реакції гідрокси-полімеризації це випадіння металів
в осад і їх всмоктування стає неможливим [24].
Чистий кремній — аеросил у водному середовищі утворює гель.
Метали сапоніту залізо, марганець та ультрамікроелементи разом із
добавленим цинком, міддю та кобальтом у гелеподібному середовищі
можливо утворюють відповідні комплекси, які менше реагують на зміну
кислотності середовища в кишечнику. Підтвердженням цього є аналогічні
середньодобові прирости свиней при споживанні однакової кількості
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поживних речовин кормів раціону, але в 2 рази менше солей цинку, міді та
кобальту порівняно до контрольної групи. Зазначені мікроелементи
знаходилися в гелеподібному комплексі з колоїдною кремнієвою
кислотою.
На підвищення перетравності жиру у тварин при згодовуванні
кремнійвмісних сполук вказували Саптаєв (1965), Войнар (1960), Сорока
(1961) і Райцес, Басова (1965). За їх даними, значна кількість кремнію
організму тварини і людини міститься в гладких м'язах, шлунку,
шлунковому соку, жовчі і підшлунковій залозі, тобто у тих органах і
тканинах, які виконують безпосередню роль у процесах травлення і
всмоктування поживних речовин. Крім того, фермент силіказа, виявлений
Schwarz (1974) у підшлунковій залозі, шлунку, нирках тварин і присутній у
мембранно-зв’язаній формі в мітохондріях та мікросомах, здатний
вивільняти кремнієву кислоту з кремнійвмісних сполук. У свою чергу
колоїдна кремнієва кислота етерифікується, утворюючи галактозиди, які за
активністю подібні до сапонінів (Войнар, 1961). Галактозиди мають
здатність емульгувати жири (Чемолюсов, 1969). Очевидно, тому
дослідники P. Harris, Van Horn (1978) рекомендували використовувати
бентоніт натрію для підтримання постійного рівня жирності молока. Отже,
з участю кремнієвої кислоти можуть утворюватися галактозиди, які поряд
із гістаміном, гістидином і тирозином зумовлюють активацію
панкреатичної ліпази (Черняхівська, Чуріна, 1977). Панкреатична ліпаза
виділяється підшлунковою залозою і відіграє важливу роль у процесі
перетравлювання, всмоктування жирів. Крім того, існує загальне правило,
що активують панкреатичну ліпазу ті речовини, які знижують її
поверхневий натяг, причому активуючий ефект цих речовин пропорційний
величині зниження поверхневого натягу (Danel, 1955) [цит. 15].
Природним детергентом, який емульгує жири та сприяє їх
всмоктуванню є жовч. Не виключено, що гідроксил-алюмосилікати, які
містять рухомі катіони магнію та заліза (II) стимулюють виділення жовчі.
Сапоніт є мильним каменем, тобто він і подібні до нього мінерали мають
детергентні властивості і здатні активувати ліпазу.
У годівлі сільськогосподарських тварин і птиці з більшою
ефективністю необхідно використовувати органічну форму мінералів, так
як із таких комплексів проходить інтенсивніше засвоєння цинку, міді,
заліза і марганцю та більш точно можна нормувати дози мікроелементів
для сільськогосподарських тварин. Окрім цього органічні комплекси
мінералів можуть суттєво зменшувати забрудненість навколишнього
середовища за рахунок зменшення їх кількості в пометі. Висока
ефективність засвоєння мікроелементів із органічних комплексів дає
можливість скоротити в 3-4 рази дози їх введення до комбікормів різних
видів сільськогосподарських тварин [24].
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Розроблені нами кремнієві комплекси з мікроелементами в гелеподібному стані колоїдної кремнієвої кислоти забезпечують зменшення в 2
рази введення мікроелементних добавок до складу комбікормів для сільськогосподарських тварин при одержанні однакового біологічного ефекту як
при повній нормі мінерального балансу за рахунок сульфатних солей
металів. Колоїдна форма кремнієвої кислоти знаходиться в гелеподібному
вигляді в стеблах молодих рослин, коли вони мають високу продуктивну
дію при використанні в годівлі тварин.
Сапонітові глини — унікальні природні утворення, промислові
поклади які уперше виявлені в Хмельницькій та Рівненській областях.
Апробована технологія видобутку і переробки їх для використання як
мінеральних добавок для тварин.
Висновки. Кремнієві комплекси з мікроелементами в гелеподібному
стані колоїдної кремнієвої кислоти дають змогу в 2 рази зменшити
введення мікроелементних добавок до раціонів при балансуванні
мінерального живлення тварин.
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КУРЯЧИХ ЯЄЦЬ
Встановлено істотне підвищення (Р < 0,001) вмісту цинку в білку
яєць при введені до складу комбікорму курей-несучок вулканічних туфів
сапонітової породи. Такі яйця є дієтичним продуктом харчування людей.
Ключові слова: вулканічні туфи, анальцим, цинк, яйця курячі, кури
несучки.
Курячі яйця – загальновизнаний високо цінний продукт харчування
людей. Це натуральний продукт, створений природою, якому відведено
важливе місце в обміні речовин в організмі людини. Адже двоє яєць
спожитих вранці під час сніданку забезпечує до обіду активну діяльність
дорослої людини, яка при цьому одержує половину добової потреби
вітамінів А, D і Е та інші корисні біоелементи, зокрема, незамінні
амінокислоти, поліненасичені жирні кислоти, лецитин і мікроелементи.
Наявність у жовтку яєць органічно зв’язаного заліза надзвичайно
позитивно впливає на утворення еритроцитів і вміст гемоглобіну в них,
тоді як інші мікроелементи у складі білка вивчені недостатньо і це
стосується цинку, якому відводиться важлива роль для організму людини.
В організмі дорослої людини міститься від 1 до 2 г цинку.
Вважається, що дорослій здоровій людині потрібно в добу приблизно 5-20
мг цинку, а екскреція його нирками складає зазвичай 4,5-9 мкмоль/добу
[13].
Фізіологічна активність цинку пов'язана з його участю в білковому,
жировому, вуглеводному обмінах, синтезі нуклеїнових кислот, імуногенезі
та біоенергетичних процесах. Серед білків, що містять цинк, переважну
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більшість складають ферменти. Цинк активує більше 200 металоензимів,
присутній в більшості ферментів тканинного дихання. Він необхідний для
утворення сульфатних молекул ряду біологічно-активних речовин, зокрема
бере участь у біосинтезі та пролонгації дії інсуліну, кортикотропіну,
гормону росту, гонадотропіну, імуноглобулінів, кератину й інших а також
в синтезі ДНК і РНК [13].
Цинк бере активну участь у ліпідному обміні. Механізм цієї участі
повністю не розкритий, проте встановлено, що він впливає, наприклад, на
метаболізм холестерину при атеросклерозі, зокрема відзначається, що при
введенні в організм препаратів цинку, як лікувального засобу при цьому
захворюванні, зменшується утворення атеросклеротичних бляшок. Крім
того, цинк бере участь у вільно-радикальному окисленні ліпідів,
стабілізуючи оболонки мембран, захищаючи їх від пошкоджень, що
виникають унаслідок переокислення [13].
Цинк впливає на імунні реакції. Дослідження останніх років
показують, що він необхідний для проліферації, трансформації і
функціонування поверхневих рецепторів лімфоцитів. Іони цинку діють і на
тромбоцити, перешкоджаючи їх адгезії до колагену [13].
Дефіцит
цинку
супроводжується
різними
розладами:
диспептичними, дерматологічними, дистрофічними, гіпогонадизмом,
переважанням катаболічної фази білкового обміну, описані навіть
вроджені вади розвитку. При захворюванні різних органів – легенів (гострі
пневмонії, туберкульоз), шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба
шлунку, пухлини різних відділів шлунково-кишкового тракту), нирок
відзначаються зміни у вмісті цинку в них і в організмі в цілому [13].
Зважаючи на важливе значення цинку для організму людини,
підвищення його вмісту в продуктах харчування, зокрема в яйцях курей, є
актуальним.
Так, відомий цілий ряд винаходів стосовно кормових добавок для
сільськогосподарських тварин і птиці, в яких використовувалась цеолітвмістима глина – лескеніт у дозі 1-3 % на 1 кг корму [7]; карбонатнокремнисто-цеолітова руда в кількості 25-30 г на 1 кг корму [8]; природний
мінерал цеоліт і згодовується в кількості 3-5 % [5]; кормова добавка
«Порцеол», яка містить цеолітовмісний кремнеземистий мергель і
згодовується в дозі 2,6 % від сухої речовини раціону [3]; та добавка, яка
містить 46,5 % цеоліту і вводиться до корму в кількості 4 % [2].
Відома також «Кормова добавка для підвищення резистентності та
продуктивності сільськогосподарських тварин і птиці» [4], яка містить 9397 % бентоніту і вводиться в кількості 0,25 г на 1 кг корму. Інші добавки
містять 30-50 % трепелу – 66-68 % клиноптилоліту. Кормова добавка на
основі опоки вводиться в кількості 1 % до комбікорму.
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Для отримання яйця з підвищеним вмістом йоду розроблена кормова
добавка, яка містить йод у кількості 15-40 г KJ або CaJ та вітаміни груп D3,
С, Е, В у сумарній кількості 200 г на 1 т води [6].
Недоліком наведених добавок є відсутність у їх складі інших мікрота ультрамікроелементів, які беруть участь в обмінних процесах в
організмі птиці та є основою для збагачення мікроелементами білка і
жовтка яєць.
Метою наших досліджень було підвищення вмісту мікроелементів,
зокрема, цинку і заліза в яйцях курей, за рахунок введення мінеральної
добавки на основі вулканічного туфу сапонітової породи – анальциму.
Матеріал і методика досліджень. Дослід проводили в умовах
птахофабрики «Старосолотвинська» Бердичівського району Житомирської
області на стаді курей-несучок кросу «Ломан Браун» у віці 31 тиждень.
Стадо було розділене за принципом аналогів на дві групи (контрольну і
дослідну) по 1400 голів у кожній. Піддослідне поголів’я утримувалось у
кліткових батареях по 35 голів у клітці. Параметри мікроклімату в
приміщенні відповідали встановленим нормативам. Годівлю піддослідної
птиці здійснювали повнораціонними комбікормами згідно з існуючими
рекомендаціями [1].
1. Хімічний склад сапонітової породи Ташківського родовища
Славутського району Хмельницької області, %
Компонент

Вміст компонента

SiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MgO
CaO
Mn2O7
TiO2
P2O5
K2O
CO2
Na2O
S (загальний вміст)
H2O

42,95-48,50
12,12-13,52
8,81-13,30
1,2-4,65
8,2-10,91
1,69-3,13
1,19-0,21
1,31-1,40
0,12-0,15
0,96-1,70
0,52-1,92
0,06-2,88
0,004
4,74-7,30
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Дані спектрального аналізу
елемент
вміст елемента
Скандій
1,5-3,2·10–3
Берилій
0,1·10–3
Молібден
0,5·10–4
Свинець
3,5-5,0·10–5
Галій
6,3-12,0·10–5
Ніобій
0,1·10–3
Вісмут
2,5·10–2
Барій
1,5·10–3
Лантан
2,5·10–3
Цинк
4,7·10–3
Цирконій
1,2-2,0·10–2
Хром
0,5-0,8·10–2
Талій
2,0·10–5
Олово
1,5·10–4
Літій
2,0-3,3·10–4
Мідь
4,0-8,0·10–3
Срібло
2,0·10–3
Золото
5,0-10,0·10–6
Ітрій
0,12·10–3
Кобальт
0,5-4,0·10–3
Ванадій
1,5-3,2·10–3
Германій
0,12-0,15·10–3
Нікель
1,5-3,0·10–3
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Годівля була груповою, дворазовою. Склад комбікорму основного
раціону складався з 22,4 % пшениці, 30 % кукурудзи, 20 % макухи
соняшникової, 5 % соєвого шроту, 3 % дріжджів, 1,4 % олії соняшникової,
8 % вапняку, 1,2 % трикальційфосфату, 9 % білково-вітамінно-мінеральної
добавки. При підготовці комбікормів до згодовування застосовували метод
дозування за масою і ступеневе введення добавок. Комбікорми
згодовували у сухому розсипчастому вигляді. До комбікорму курей
дослідної групи додавали 3 % вулканічного туфу сапонітової породи –
анальциму. Хімічний склад сапонітової породи наведено в табл. 1.
Упродовж досліду відбирали по 3 яєць з групи в 5-ти повторностях
тобто, в 15 яйцях визначали вміст кальцію, магнію, заліза, цинку,
марганцю і міді в шкаралупі, білку і жовтку. Визначення вмісту
мікроелементів проводили методом атомно-абсорбційної спектрометрії [9].
Зразки, в яких проводиться вимірювання вмісту мікроелементів, готуються
методом мокрого озоління.
Результати досліджень. Аналіз проведених досліджень по
включенню до складу комбікорму вулканічного туфу сапонітової породи –
анальциму для курей несучок показав підвищення вмісту цинку в
шкаралупі яєць дослідної групи на 45,9 % та істотне (Р < 0,05) підвищення
вмісту заліза на 56,4 % (табл. 2).
У білку яєць встановлено істотне (Р < 0,001) підвищення вмісту
цинку на 253,2 % або в 3,5 разу більше по відношенню до контрольної
групи. Мікроелементний склад жовтка яєць в обох групах був досить
стабільним, однак, також відзначалося підвищення вмісту цинку на 8,2 %.
Сумарний вміст цинку в білку та жовтку яєць контрольної групи складав
136,1 мг/кг, а дослідної – 162,5 мг/кг, що більше на 19,4 %.
Таким чином, додавання до комбікорму для курей-несучок 3 %
вулканічного туфу сапонітової породи – анальциму підвищує вміст такого
важливого для харчування людей мікроелементу як цинк у білку в 3,5 разу
та жовтку яєць на 8,2 %.
Обговорення результатів. Дослідженнями С. В. Мерзлова [12]
встановлено, що у вулканічному туфі – анальцимі сапонітовій породі
доступного заліза ІІ і ІІІ валентного знаходиться відповідно 28,1 і 61,7 %,
міді і цинку аналогічно 56,0 і 44,8 %, а магнію 37,4 %. Враховуючи низьку
концентрацію міді і цинку в сапонітовій породі необхідно зазначити, що
високий рівень цинку в білку яєць не може бути обумовлений наявністю
його в середній дозі 3 г анальциму, який споживає курка-несучка в складі
комбікорму. Основний фактор – це підвищення всмоктування цинку
зернових компонентів комбікорму з кишкового тракту курей у кров’яне
русло. Частково пояснити це можна наявністю в анальцимі певної
кількості гелеподібного кремнію, який може стимулювати процеси
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всмоктування. Але залишається відкритим питання: Чому саме так реагує
організм на цинк? Адже вміст кальцію, магнію, заліза, марганцю і міді в
білку яєць контрольної і дослідної груп курей є практично однаковим.
2. Вміст мікроелементів у шкаралупі, білку і жовтку яєць
у перерахунку на суху речовину, М ± m, n = 15
Показники
Кальцій, г/кг
Магній, г/кг
Залізо, мг/кг
Цинк, мг/кг
Марганець,
мг/кг
Мідь, мг/кг

Контрольна
Дослідна група +– до контролю % до контролю
група (прототип)
Шкаралупа
529,6 ± 39,9
524,3 ± 23,1
–5,3
–1,0
13,87 ± 0,91
14,03 ± 0,91
0,16
1,2
39,50 ± 1,61
61,79 ± 7,20*
22,29
56,4
15,7 ± 0,5
22,9 ± 5,9
7,2
45,9
6,40 ± 0,85
7,35 ± 0,87
0,95
14,8
12,51 ± 0,51

Кальцій, г/кг
Магній, г/кг
Залізо, мг/кг
Цинк, мг/кг
Марганець,
мг/кг
Мідь, мг/кг

0,146 ± 0,010
0,886 ± 0,018
4,34 ± 0,58
6,2 ± 0,6
1,11 ± 0,16

Кальцій, г/кг
Магній, г/кг
Залізо, мг/кг
Цинк, мг/кг
Марганець,
мг/кг
Мідь, мг/кг

0,176 ± 0,014
0,202 ± 0,016
184,81 ± 6,61
129,9 ± 13,2
1,77 ± 0,18

4,44 ± 0,09

6,40 ± 0,27

16,82 ± 1,68
Білок
0,131 ± 0,012
0,988 ± 0,076
4,64 ± 0,74
21,9 ± 1,4***
1,05 ± 0,19

4,31

34,5

–0,015
0,102
0,3
15,7
–0,06

–10,3
11,5
6,9
253,2
–5,4

4,63 ± 0,26
0,19
Жовток
0,162 ± 0,015
–0,014
0,213 ± 0,003
0,011
179,93 ± 5,00
–4,88
140,6 ± 9,7
10,7
1,68 ± 0,18
–0,09
6,92 ± 0,67

0,52

4,3
–8,0
5,4
–2,6
8,2
–5,1
8,1

Примітка: *Р < 0,05, ***Р < 0,001,

Продукти тваринного походження є основним джерелом цинку для
організму людей. Цинк плазми крові транспортується білком (основна
кількість) і амінокислотами [Leary и др., 1983, цит. 13]. У період статевого
дозрівання молодих людей спостерігається найбільша потреба в цинку
[13]. Це є підтвердженням того, що при вирощуванні курчат і згодовуванні
їм анальциму з 7-ми денного віку встановлено прискорення на 17 днів
початку яйцекладки, тобто, статевої зрілості молодняку курей [11].
Переконливим підтвердженням впливу вулканічного туфу –
анальциму на відтворювальну здатність курей-несучок є морфологічна
характеристика їх статевих органів. Так, маса і довжина яєчників у курей
дослідної групи була більшою на 15,2 % порівняно до контрольної, а
яйцепроводів у таких же вимірах відповідно на 62,6 і 25,3 % також
більшою [10].
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Поряд із цим вміст цинку в зерні злакових і бобових культур в 2-10
разів вищий порівняно до міді [1].
Висновки. Враховуючи вплив вулканічних туфів сапонітової породи
на істотне (Р < 0,001) підвищення вмісту цинку в білку курячих яєць,
необхідно зазначити про їх використання як дієтичного продукту
харчування для людей. У багатьох країнах споживання курячих яєць на
душу населення становить 250-300 штук. І якщо до дієтичних критеріїв
яєць, а це наявність у жовтку органічно зв’язаного заліза додати і
органічно зв’язаний цинк білка, то одержимо самий корисний продукт
харчування.
Технологія видобутку сапонітової руди та переробки її для введення
до складу комбікорму як мінеральної добавки для птиці є освоєною, тому
одержання курячих яєць із достатнім вмістом цинку є реальністю для
багатьох птахофабрик.
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видов кормов при конвейерном их поступлении.
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Квитко Г. П.,Брунь И. Н., Мазур В. А., Давымока А. В.,
Ломачевский С. М., Ткачук А. П, Самиляк М. В. Адаптивные
энергосберегающие технологии выращивания многолетних бобовых на
корм в условиях Лесостепи правобережной // Корми і кормовиробництво. 2010. – Вип. 66. – С. 78-82.
Изложены результаты биоэнергетической оценки выращивания
люцерны посевной, эспарцета песчаного, донника белого, лядвенца
рогатого, козлятника восточного в зависимости от способа посева,
удобрений и режимов использования травостоя.
Определены затраты совокупной энергии, выход валовой и обменной
энергии с урожаем, а также энергетический коэффициент и коэффициент
энергетической эффективности.
Василенко М. Г., Дерик Г. И. Оценка агротехнологий выращивания
сои на серых лесных почвах // Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип.
66. – С. 83-90.
В короткоротационном севообороте провели исследования
агроэкологической и биологической эффективности комплексного
применения
побочной
продукции,
биологических
препаратов,
минеральных удобрений, микроэлементов стимуляторов роста на посевах
сои. Установлена зависимость урожая от перечисленных факторов.
Каминский В. Ф. Мосёндз Н. П. Влияние элементов технологий
выращивания сои в условиях северной Лесостепи Украины // Корми і
кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С. 91-95.
Приведены
результаты
исследований
по
изучению
производительности сои в зависимости от влияния элементов технологии
выращивания: минерального удобрения, предпосевной инокуляции,
способов посева в условиях северной Лесостепи Украины.
Нагорный В. И. Влияние сроков и способов посева на урожайность
сортов сои // Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С. 96-102.
Изложены результаты исследований по определению урожайности
сортов сои в зависимости от сроков и способов посева при возделывании в
условиях
северо-восточной
Лесостепи
Украины.
Установлены
оптимальные сроки и способы посева сортов сои различных групп
спелости.
Бахмат О. Н., Чинчик А. С. Влияние агротехнических приемов на
продуктивность сои в условиях западного региона Украины // Корми і
кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С. 103-108.
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Важность сои в решении продовольственных и энергетических проблем четко прослеживается в Украине, где за последнее десятилетие
площади посева выросли от 16 тыс. га в 1996 году до 582 тыс. га в 2007
году, производство семян, соответственно, от 22 тыс. тонн до 0,72 млн.
тонн. Инокуляция семян ризоторфином способствует обеспечению сои
азотом на 50-70 % от общей нормы и увеличивает урожай семян на 1,8-4,5
ц/га. Для большего эффекта действия ризоторфина целесообразно
проводить обработку семян в сочетании его с вермистимом.
Дидович С. В., Колісник С. І., Кобак С. Я. Влияние штаммов
клубеньковых бактерий на продуктивность растений и качество семян
бобов кормовых в условиях Лесостепи Украины // Корми і
кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С. 109-114.
В агроценозах Лесостепи Украины на фоне почвенной популяции
ризобий предпосевная инокуляция семян высокоэффективным штаммом Б9 существенно повышала продуктивность растений и улучшала качество
семян бобов кормовых в течение четырех лет. Штамм Б-9 рекомендован
как основа биопрепарата для применения в агротехнологии выращивания
бобов кормовых.
Шепилова Т. П., Курцев В. О. Влияние микроудобрений на
продуктивность растений сои // Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип.
66. – С. 115-119.
Представлены результаты исследований по использованию
микроудобрений для обработки семян и посевов сои, которые были
проведены в Кировоградской области. Выявлено, что использование
микроудобрений реаком имеет позитивное влияние на формирование
продуктивности растений и увеличивает урожайность.
Ганжело О. И., Сичкарь В. И. Грибные болезни в соевых
агроценозах Одесской области // Корми і кормовиробництво. – 2010. –
Вип. 66. – С. 120-227.
Приведены данные по мониторингу грибных болезней сои за период
с 1980 по 2009 гг. в изменяющихся климатических условиях. Выявлены
новые для Одесской области микопатогены. Описаны сорта комплексно
устойчивые к грибным болезням в полевых условиях.
Андриенко А. Л. Влияние увеличения доли сои в структуре
посевных площадей и системы удобрений на ее урожайность и качество
семян // Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С. 128-132.
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Приведены обобщенные результаты исследований влияния погодных
условий на особенности роста и развития сои в зависимости от систем
удобрений и увеличения ее доли в структуре посевных площадей в
условиях северной Степи Украины. Установлено, что выращивание сои в
зернопропашном севообороте приводит к снижению семенной
продуктивности на органоминеральной системе удобрений на 20,8-4,3 %, а
в севообороте с насыщением соей до 60 % на всех исследуемых системах –
на 6,6-10,7 %. Увеличение доли сои в структуре посевных площадей с 20
до 60 % существенно повышало содержание белка в ее семенах.
Плотников В. В., Гильчук В. Г., Гуменный М. Б., Наконечний
В. О. Современные технологии выращивания вики яровой на семена //
Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С. 133-138.
Представлены
результаты
исследований
по
зависимости
продуктивности новых интенсивных сортов вики яровой от систем
удобрения, инокуляции семян азотофиксирующими микроорганизмами и
внекорневой подкормки макро – и микроудобрениями.
Голодная А. В., Павленко В. Ю., Столяр Е. А. Подбор сортов
люпина узколистного и тритикале ярового для совместного выращивания.
// Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С. 139-145.
Приведены результаты проращивания семян различных сортов
люпина узколистного и тритикале ярового в лабораторных условиях с
целью подбора сортов для выращивания в гетерогенних агрофитоценозах.
Чоловский Ю. Н. Особенности водопотребления посевами люпина
узколистного в зависимости от применения минеральных удобрений //
Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С. 146-150.
Освещены результаты исследований по изучению особенностей
водопотребления посевами люпина узколистного в зависимости от
применения минеральных удобрений в условиях правобережной
Лесостепи Украины.
Дидович С. В., Пархоменко А. Л., Бутвина О. Ю. Эффективность
биологических средств при выращивании нута в агроценозах Степи
Украины // Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С. 151-157.
В полевых условиях степной зоны Украины показана высокая
эффективность
предпосевной
бактеризации
семян
комплексом
биопрепаратов на основе Mesorhіzobіum сіcerі, фосфатмобилизирующих
бактерий,
микроорганизмов-антагонистов
фитопатогенов
и
целесообразность применения штаммов Bacіllus thurіngіensіs для защиты
растений от Lіrіomyza cіcerіna. Это может стать основой комплексной
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технологии применения микробных препаратов при выращивании нута для
получения экологически безопасной продукции.
Тележенко Л. Н., Атанасова В. В. Чечевица как важный
национальный ресурс растительного белка // Корми і кормовиробництво.
2010. - № 66. – С. 158-163.
Показано, что чечевица имеет богатый химический состав и может
быть источником растительного белка. Изучен фракционный и
аминокислотный состав белков, их переваримость в зависимости от вида
обработки сырья.
Пелех Л. В. Роль бобовых культур в повышении качества зеленых
кормов в условиях правобережной Лесостепи Украины // Корми

і
кормовиробництво. 2010. - № 66. – С. 164-169.
Установлено влияние кормовых бобов и люпина белого на
биометрические показатели растений овса. Обнаружены отличия в
накоплении сухой массы и качественного состояния зеленого корма в
зависимости от оптимизации технологических приемов.
Кимак Я. В. Качество зерна пшеницы озимой в зависимости от
элементов технологии возделывания в условиях северной Лесостепи //
Корми і кормовиробництво. 2010. - № 66. – С. 170-175.
Представлены результаты трехлетних исследований по влиянию
сроков сева, норм высева семян, системы защиты от вредных организмов
на формирование продуктивности и качество зерна пшеницы озимой
различных сортов. Обнаружена положительная реакция новых сортов
пшеницы озимой на поздние сроки сева при разных нормах высева.
Установлено, что смещение сроков сева в сторону поздних способствует
улучшению качественных показателей зерна пшеницы озимой.
Кононюк Л. М., Олейник К. М., Давидюк А. В., Дмитренко О. В.,
Ветрова Н. А. Сравнительная оценка продуктивности и качества сортов
пшеницы озимой в зависимости от технологии выращивания в условиях
северной Лесостепи // Корми і кормовиробництво . 2010. - № 66. – С. 176182.
Представлены результаты четырехлетних исследований по изучению
влияния технологии выращивания пшеницы озимой на ее продуктивность
и показатели качества зерна в зависимости от сорта. Обоснованы
технологические приемы повышения урожайности и качества зерна
Демидась Г. И., Івановская Р. Т., Коваленко В. П., Малинка Л. В.
Показатели органогенеза и продуктивность люцерны посевной в
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зависимости от срока сева и покровной культуры // Корми і кормовиробницкормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С. 183-188.
Освещены вопросы влияния сроков сева и покровных культур на
развитие растений люцерны посевной, показатели органогенеза,
продуктивность культуры.
Бурко Л. М. Влияние элементов технологии выращивания на
особенности формирования урожая кормовой свеклы // Корми і
кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С. 189-194.
Изложены результаты изучения факторов которые влияют на
формирование урожаю кормовой свеклы зависимо от сортовых
особеностей, уровня удобрения и густоты насаждения.
Билитюк А. П., Исаков В. В., Потапчук Ю. В. Тритикале –
кормовая белковая культура // Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип.
66. – С. 195-200.
На основании многолетних исследований предлагается при
выращивании зерна тритикале главное внимание сосредоточить на сорта,
какие в условиях Западного Полесья Украины формируют высокие
показатели белка, клейковины, аминокислот и других органических
веществ. По результатам шестигодичных данных (2003-2006, 2006-2009 гг.)
предлагается вносить N60Р60К120 и N120P60K120 и водорастворимые удобрения
Акварин, Кристалон, Нутривант Плюс в дозах 4-6 кг/га на VII этапе
органогенеза. Высевать семена 15-25 сентября с нормами 4,5-5 млн /га.
Такой подход даст возможность формировать в зерне 12,7-14,2 % белка,
60,2-62,7 % крахмала, 1,72-2,19; 0,88-1; 0,63-0,73 % золы, фосфора и
калия соответственно.
Собко Н. Г, Собко Н. А. Кормовая продуктивность люцерны
посевной в зависимости от растительных остатков покровной культуры //
Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С. 201-205.
Представлены результаты исследований по изучению влияния
растительных остатков покровной культуры – ярового ячменя на густоту
растений люцерны в первый год использования, урожайность ее зеленого
корма и кормовую продуктивность.
Маркина О. В. Агробиологическая оценка однолетних смесей //
Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип.66. – С. 206-213.
Представлены результаты исследований агробиологической оценки
растений пелюшки (гороха полевого) в смесях с ярыми зерновыми
культурами в условиях Полесья. Установлены преимущества бинарного
ценоза над монопосевами культур.
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Молдован Ж. А. Модели разновременно созревающих пастбищных
травостоев и оценка их продуктивности в условиях Лесостепи Западной //
Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С. 214-220.
Представлены
экспериментальные
данные
по
изучению
продуктивности злаковых и бобово-злаковых фитоценозов различной
спелости пастбищного использования. Показано влияние состава
травосмесей на урожайность зеленой массы, выход питательных веществ.
Рассмотрены экономические и энергетические показатели выращивания
травосмесей. Предложены многокомпонентные травосмеси различных
сроков созревания с высокой энергетической и протеиновой
питательностью.
Васько П. П., Клыга Е. Р. Подбор видов и сортов многолетних трав
для многокомпонентных пастбищных травосмесей и их продуктивность //
Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С. 221-226.
Предложен новый способ подбора видов и сортов многолетних трав
для многокомпонентных пастбищных травосмесей, заключающийся в
подборе основных компонентов травосмеси с асинхронными ритмами
роста в течении вегетации. Это позволяет отобрать сорта,
приспособленные к определенной амплитуде ритмов роста в течение
вегетации, использующих оптимальные условия жизнедеятельности в
определенный период вегетации и потребляющие их по своим физиологобиохимическим особенностям в большем количестве. Такие пастбищные
травосмеси обеспечивают более равномерное поступление зеленого корма
по циклам стравливания и формируют большую продуктивность.
Борщенко В. В. Продуктивные характеристики травостоя при
многоукосном использовании пастбищ // Корми і кормовиробництво. –
2010. – Вип. 66. – С. 227-233.
Изложены результаты исследований относительно урожайности и
питательной ценности травы при многоукосном использовании пастбища,
установлены продуктивные характеристики травостоя в зависимости от
разных вариантов его использования. В контексте проведенных
исследований рекомендованы варианты использования
природных
пастбищ, которые позволяют обеспечить максимальный выход продукции
животноводства с 1 га пастбища. В то же время при организации
постоянного выпаса животных необходимо обращать внимание на тот
факт, что питательная ценность пастбищной травы в конце пастбищного
сезона по основным показателям не отвечает нормативным показателям
питания животных, в частности нормам кормления молодняка мясных
пород КРС.
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Дутка Г. П., Сеник И. И., Сеник Р. И., Ящук Т. В.
Производительность сенокосов на эродированных склонах в зависимости
от удобрения // Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С. 234-238.
Приведены результаты исследований по производительности сеяных
сенокосов на эродированных склонах в зависимости от удобрения.
Установлено влияние удобрений на формирование производительности
травосмесей разного фитоценотического состава.
Стецюк Н. Г. Продуктивность многолетних луговых злаковгигромезофитов на осушаемых торфяниках западного Полесья в условиях
современного климата // Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С.
239-246.
Изучен потенциал урожайности и продуктивного долголетия
лисохвоста
лугового
и
канареечника
тростниковидного
на
мелиорированных
торфяных
почвах.
Установлено
зависимость
продуктивности данных луговых злаков от возрастного состояния
травостоя и метеорологических условий периода активной вегетации.
Кургак В. Г., Товстошкур В. М. Продуктивность разнотипных
травостоев при различных системах удобрения на суходолах
Левобережной Лесостепи // Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66.
– С. 247-252.
Показано результаты четырехлетних исследований по изучению
влияния типа травостоя при разных системах удобрения на
продуктивность суходольных лугов по годах пользования, накопление
симбиотического азота, окупаемость минерального азота, ботанический и
химический состав корма. Установлено преимущество сеяных люцерно - и
эспарцето-злакового травостоев. Они обеспечили получение с 1 га 99,7115,0 ц сухого вещества и 14,9-21,0 ц сырого протеина.
Панахид Г. Я. Влияние азотного удобрения и особенностей
формирования луговых трав на состав сырого протеина в корме
долговременных фитоценозов // Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип.
66. – С. 253-257.
Приведены результаты трехлетних исследований влияния удобрения
долговременного травостоя на состав протеина и белкового азота в нем.
Установлена корреляционная зависимость состава протеина от сроков
внесения азотных удобрений и индекса листовой поверхности луговых
трав.
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Сеник И. И. Влияние удобрения на изменение плотности побегов
злаково-бобовой травосмеси // Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип.
66. – С. 258-261.
Приведены результаты исследований по изучению влияния
удобрения на смену плотности побегов злаково-бобовой травосмеси.
Установлено, что удобрение лугового фитоценоза полным минеральным
удобрением N90Р90К90 поверхностно и Кристалоном особенным в виде
внекорневой подкормки обеспечивает наивысшую суммарную плотность
побегов.
Чепур С. С., Моспан Г. М. Роль луговых ассоциаций в экологии
агроландшафтов горнолесного пояса Карпат // Корми і кормовиробництво.
– 2010. – Вип. 66. – С. 262-267.
С помощью экологических и картографических критериев оценено
агроландшафты горнолесного пояса Карпат и показана роль луговых
ассоциаций в их экологии.
Клименко В. П. Кормовая ценность многолетних бобовых трав и
возможность
максимального
ее
использования
//
Корми
і
кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С. 268-273.
Предлагается эффективный способ сохранения энергетической и
протеиновой питательности силоса из люцерны и клевера лугового с
использованием в качестве консерванта смеси полиферментного препарата
Феркон и бактериального препарата Биосиб.
Курнаев А. Н. Влияние технологии заготовки сенажа на потери
сырого протеина и его фракционный состав на протяжении сохранения //
Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С. 274-280.
Исследовано влияние консервантов и типа хранилищ на
качественные показатели сенажа с люцерны, сохранение сырого протеина
и его фракционного состава на протяжении сохранения.
Установлено, что потери сухого вещества и сырого протеина
происходят, в осносном, во время полевого провяливания и первых трёх
месяцев заготовки сенажа, а применение консервантов и полимерных
материалов способствует улучшению его качества, при этом с удлинённым
сроком сохранения легкорастворимая фракция сырого протеина
увеличивается при всех технологиях заготовки.
Божок Л. В. Влияние препарата БПС-Л на качество и сохранение
силосованных кормов // Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. –
С. 281-285.
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Использование микробного препарата на основе микроорганизмов
Lactobacillus plantarum L5 и Bacillus subtilis В3 для силосования злаковобобовых трав позволяет получить корм высокого качества и обеспечить
потребности животных в кормовом белке.
Скоромна О. И. Новая система оценки кормов в молочных
единицах и составление рационов для коров по этим показателям // Корми
і кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С. 286-294.
Раскрыт новый методологический подход к оценке кормов в
молочных, протеиновых, углеводных и энергетических единицах и
составление рационов по этим показателям для коров разного уровня
продуктивности.
Овсієнко А. И., Химич О. В., Овсиенко С. М. Биологическое
обезвреживание антипитательных веществ в зерне сои, бобах кормовых и
их продуктивное и физиоологическое действие на организм дойных коров
// Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С. 295-303.
Отражен вопрос относительно разработки энергосохраняющего
технологического
способа
биохимического
обезвреживания
антипитательных веществ в соевых и кормовых бобах и изучено их
продуктивное и физиологическое действие в составе рациона кормления
дойных коров.
Коваль С. С., Мандрик М. О., Бігас О. В. Взаимосвязь между
содержанием жира и белка в молоке коров Украинской чёрно-рябой и
симментальской пород // Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. –
С. 304-308.
Приведены результаты исследований корреляционной связи между
содержанием жира и белка в молоке коров по сезонам года и линиями.
Тимчук С. С., Стасюк О. К. Использование солодовых ростков –
отходов пивоварения в кормлении коров и при откорме бычков // Корми і
кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С. 309-313.
Отходами производства пива, в частности солодовыми ростками,
можно заменить в составе рациона дойных коров и молодняка КРС на
откорме высокопитательные протеиновые корма, например горох, что
положительно влияет на среднесуточные надои молока и приросты живой
массы животных.
Кучерявый В. П. Морфологические показатели толстого отдела
кишечника свиней при скармливании лактинов с престартером // Корми і
кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С. 314-318.
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Показано, что при скармливании молодняку свиней лактинов К-10 и
К-1 не наблюдается достоверного влияния на показатели массы и длины
кишечника, но существует тенденция увеличения размеров ядер в
слизистой оболочке ободочной кишки.
Суховуха С. М. Продуктивность молодняка свиней при
скармливании жировой и жиролизиновой добавок // Корми і
кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С. 319-322.
Показано, что скармливание молодняку свиней жировой и
жиролизиновой добавок способствует увеличению среднесуточных
приростов на 9,4 та 16,2 %, а также уменьшению вытрат кормов на 1 кг
прироста на 4,2 та 10,4 %.
Новгородскаɹ Н. В., Войцехɨвскаɹ Ю. М., Польгуль Л. Р., Гавриш
А. М., Корнɢйчук О.ɂ. Влияние разных премиксов в полнорационных
комбикормах на баланс кальция и фосфора в молодняку свиней // Корми і
кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С. 323-327.
Приведены данные результатов баланса кальция и фосфора
подопытному молодняку свиней, которым скармливали полнорационные
комбикорма
с
введением
стандартного
П
52,55-1-89
и
усовершенствованных витаминно-минеральных комплексов УП 1 и УП 2.
Кулик М. Ф., Обертюх Ю. В., Заяц А. П., Герасимчук А. И.,
Костецкая Ю. В., Хрипливый В. В. Комплексы кремния с
микроэлементами — новое направление балансирования минерального
питания животных // Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С.
328-337.
Разработано комплексы кремния с микроэлементами на основе
вулканических туфов с целью высокого уровня усвоения микроэлементов
и аналогичного их продуктивного действия при меньшей (в 2 раза) дозе
введения в состав рациона, в сравнении с нормируемым кормлением
животных.
Кулик М. Ф., Обертюх Ю. В., Чорнолата Л. П., Костецкая Ю. В.,
Кулик Я. М., Коцюмбас И. Я. Влияние вулканических туфов на
минеральный состав куриных яиц // Корми і кормовиробництво. – 2010. –
Вип. 66. – С. 338-344.
Установлено существенное повышение (Р < 0,001) содержания цинка
в белке яиц при введении в состав комбикорма кур-несушек
вулканического туфа сапонитовой породы. Такие яйца являются
диетическим продуктом питания людей.
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RESUME
Petrichenko V. F., Vishnevskaya O. V., Tugueva I. V., Fatnev V. V.
Photosynthetic activity of Lupinus angustifolius in monosowings and аgrocenosis in conditions of Polissya of Ukraine // Feeds and Feed Production. – 2010. –
Issue 66. – P. 3–8.
The results of three-year researches on the study of the influence of sowing rates of Lupinus angustifolius in monosowings and legume-cereal mixtures
on the formation of photosynthetic productivity are expounded.

Buhayov V. D., Scherbyna L. P., Maksymov A. M., Kulka V. P. Ways
of creation of new initial material of clover for the increase of feed productivity
and quality // Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 9–13.
Results of joint researches on the creation of new initial material of clover
for further selection work on breeding new high productive varieties resistant to
diseases and pests and having high adaptive traits are presented.

Kalyuzhna E. A., Ukrainets V. V., Ukrainets H. V., Klymchuk S. S.,
Kazmyruk H. F., Bondarenko K. B. New genetic material in selection of
strain-determined forms of green pea at Uladovo-Lulinets research-selection station // Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 14–19.
At Uladovo-Lulinets research-selection station strain-determined forms of
peas and forms with chameleon-type leaf for selection of productive green pea
lines resistant to lodging and strain-determined have been involved into breeding
process.

Babych A. A., Ivanyuk S. V., Babiy S. I. Manifestation of transgression
by the main quantitative characteristics of faba bean productivity in F2 // Feeds
and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 20–24.
Assessment of the quantity and level of transgression manifestation in hybrids of the second generation (F2) of faba bean by quantitative characteristics:
plant height, quantity of productive nodes, quantity of beans per plant, quantity
of seeds per plant, seed mass per plant is carried out.
Bardakov А. H., Bardakov V. A., Zhydok N. P. Adaptive breeding of
fodder lupine in the area of Ukrainian Polissia // Feeds and Feed Production. –
2010. – Issue 66. – P. 25–30.
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The basic results of breeding work with fodder lupine varieties with high
adaptive capacity are stated. Varieties of yellow lupine Progressive and white
lupine Shchedry 50 with high-yield of grain and green mass, early-maturing, resistant to fusariose and drought, low-alkaloid and high protein content are created and proposed for the production. Constant lines with high resistance to anthracnose are isolated and studied in the variety trials.

Barylko M. H. Peculiarities of the inheritance of a number of quantitative
traits in hybrids F1 of spring vetch (Vicia sativa L.) // Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 31–35.
Results on the study of two-year investigation on the inheritance of quantitative traits of Vicia sativa L. hybrids F1 depending on the cultivation conditions are given.

Babych A. O., Ivanyuk S. V., Lekhman A. A. Hybridological analysis
of faba beans hybrids F1 // Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P.
36–38.
Assessment of hybrids F1 of productivity elements by the level of dominance and heterosis is carried out.

Miroshnikova O. V., Marynych L. H. Determination of correlations and
their density in the samples of Bromopsis inermis for creation of the new initial
material // Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 39–42.
On the base of the study of collection examples of Bromopsis inermis the
level of expression of quantitative features and their variability, correlation ties
and their density are determined. The source for hybridization is selected.

Pryimachuk M. I. Optimization of the variety composition of winter triticale in the western Forest-Steppe of Ukraine // Feeds and Feed Production. –
2010. – Issue 66. – P. 43–47.
Zone and regional approaches to zoning of winter triticale varieties taking
into account their adaptive properties, ecological plasticity and trends of their
use are expounded in the article.
It is offered to pay the main attention to genetic resistance to the most
widespread diseases, terms of wintering and zoning of varieties with high protein and cellulose content in grain. On results two-year data (2008-2009) it is offered to grow new varieties of winter triticale with economic valuable traits in
the region.
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Balan V. M., Schehlovsky M. M. Field emergence of sugar beet seed as
a factor of sowing for the final density of plant stand // Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 48–53.
The results of analysis of field emergence of sugar beet seed under the influence of hydrothermal factors during 1999-2009 are presented in the article.

Ishenko V. A. Effectiveness of application of mineral and bacterial fertilizers when growing pea of moustached type in conditions of the northern
Steppe of Ukraine // Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 54-60.
Results of the research of the influence of bacterial preparations of nitrogen-fixing and phosphorus mobilizing action in combination with mineral fertilizers on the productivity of pea of moustached type varieties are given.

Kondykov I. V., Soboleva H. V. Field pea as a specific feed culture in
the structure of species pisum sativum l. // Feeds and Feed Production. – 2010. –
Issue 66. – P. 61–67.
The role of field pea in expanding adaptive potential of species Pisum sativum L. is demonstrated. Possibility of field pea use as a forage culture is determined. New methods of field pea selection are elaborated.

Klymchuk O. V. Characteristic of the model of simple corn hybrids for
cultivation under conditions of Forest-Steppe of Ukraine // Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 68–72.
The results of complex investigation of simple corn hybrids are presented
and characteristic of the basic economic traits which must form the model of
these hybrids suitable to cultivation under conditions Forest-Steppe of Ukraine
are given.

Hetman N. Y., Kyphoruk V. V. Formation of feed productivity of agrophytocenosis of annual crops when producing high protein feeds // Feeds and
Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 73–77.
Results of long-term researches on the study of feed productivity of agrophytocenosis of annual cereal, legume and cabbage crops maturing at different
time for production of different fodders under conveyor supply are presented.
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Kvitko H. P., Brun I. N., Masur V. A., Davymoka A. V., Lomachevskyy S. M., Tkachuk O. P., Samilyak M. V. Adaptive energy saving technology of growing perennial legumes for forage in conditions of the right-bank Forest-Steppe // Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 78–82.
The results of bioenergy evaluation of alfalfa, sandy sainfoin, white sweet
clover, bird’ foot trefoil cultivation depending on the sowing method, fertilization and regimes of grass stand use are stated.
Total energy cost, output of gross and exchange energy with the crop as
well as energy ratio and energy efficiency ratio are determined.

Vasylenko M. H., Deryk H. I. Assessment of agrotechnologies of soybean cultivation on grey forest soils // Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 83–90.
Investigations of the agroecological and biological efficacy of complex
application of by-products, biological preparations, mineral fertilizers, microelements of growth stimulators in soybean sowings have been carried in short
crop rotations. Dependence of the yield on these factors has been determined.

Kaminsky V. F., Mosyondz N. P. Influence of the technology elements
of soybean cultivation in conditions of the northern Forest-Steppe of Ukraine //
Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 91–95.
Results of researches studying the dependence of soybean productivity on
sowing terms and methods, fertilization system and seed inoculation in conditions of the northern Forest-Steppe of Ukraine are stated.

Nagornyi V. I. Influence of sowing terms and methods on the productivity of soybean varieties // Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P.
96–102.
Results of researches on the study of productivity of soybean varieties depending the sowing terms and methods when cultivating in conditions of the
north-eastern Forest-Steppe of Ukraine are stated. Optimum sowing terms and
methods soybean varieties of various maturity groups are determined.

Bakhmat O. N., Chynchyk A. S. Influence of agrotechnical measures on
soybean productivity in conditions of the western region of Ukraine // Feeds and
Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 103–108.
The importance of soybean in solving food and energy problems is clearly
observed in Ukraine, where during the last decade sowing areas grew from
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16000 ha in 1996 to 582000 ha in 2007, the production of seeds accordingly
from 22000 ton to 0,72 mln ton. Inoculation of seeds by rysotorfin helps to supply soybean with nitrogen for 50-70% from general rate and increases seed yield
by 1,8-4,5 centners per ha. It is reasonable to treat seed in combination with
vermistim for bigger effect of rysotorfin.

Dydovych S. V., Kolisnyk S. I., Kobak S. Y. Influence of the rhizobia
strains on the productivity of plants and quality of seed of vicia faba in conditions of Forest-Steppe of Ukraine // Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue
66. – P. 109–104.
The presowing inoculation of seeds of Vicia faba L. by Rhizobium leguminozarum bv. viceae high efficient strains B-9 in the agrocеnosis of the ForestSteppe of Ukraine on the background of soil population increased productivity
of plants and improved quality of seed substantially during four years. A strain
of B-9 is recommended as base of biopreparation for application in modern
agrotechnology of Vicia faba cultivation.

Shepilova T. P., Kurcev V. O. Influence of microfertilizers on soybean
plant productivity // Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 115–
119.
Results of researches on the use of microfertilizers for soybean seed and
sowing treatment conducted in Kirovohrad region are presented. It is revealed
that the use of microfertilizers has a positive influence on productivity formation
of plants and increases the yield.

Hanzhelo O. I., Sichkar V. I. Hungal diseases in soybean agrocenosis of
Odessa region // Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 120–127.
Data on the monitoring of soybean fungal diseases for the period of 19802009 under changing climatic conditions are given. New soybean micopathogens for Odessa region are revealed. Varieties resistant to fungal diseases in
field conditions are described.
Andriyenko А. L. Influence of soybean share increase in the structure of
sowing areas and fertilizing system on its productivity and seed quality // Feeds
and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 128–132.
Generalized results of researches of the influence of weather conditions
on the peculiarities of soybean growth and development depending on the fertilizing systems and increase of its share in the structure of sowing areas in the
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northern Steppe of Ukraine are given. It is discovered that soybean cultivation in
grain-ploughing crop rotation results in the decline of seed productivity on the
organic-mineral fertilizing system by 20,8-4,3 %,and in a crop rotation with
soybean saturation to 60 % in all researched systems – by 6,6-10,7 %. Increase
of soybean share in the structure of sowing areas from 20 to 60 % substantially
promoted maintenance of albumen in its seed.

Plotnikov V. V., Hilchuk V. H., Humenny M. B., Nakonechny V. O.
Modern technologies of spring vetch cultivation for seed // Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 133–138.
Results of researches on the productivity dependence of new intensive
spring vetch varieties on the systems of fertilization, seed cultivation with nitrogen fixing microorganisms, outside roots nutrition by macro- and micro fertilizers are presented.

Golodnaya A. V., Pavlenko V. Y., Stolyar E. A. Blue lupine and spring
triticale variety selection for companion cultivation // Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 139–145.
The results of seed germination of different varieties of blue lupine and
spring triticale in the laboratory conditions with the purpose of variety selection
for cultivation in heterogeneous agrophytocenosis are stated.

Cholovsky Y. N. Peculiarities of water consumption by lupine sowings
depending on mineral fertilizer application // Feeds and Feed Production. –
2010. – Issue 66. – P. 146–150.
Results of researches on the study of peculiarities of water consumption
by lupine sowings depending on mineral fertilizer application in conditions of
the right-bank Forest-Steppe of Ukraine are elucidated.

Didovych S. V., Parkhomenko A. L., Butvyna O. Y. Efficiency of biological facilities under chickpea cultivation in agrocеnosis of Ukrainian Steppe //
Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 151–157.
High effectiveness of application of a complex of biopreparations on the
base of nodule bacteria Mesorhizobium сiceri, phosphate mobilizing bacteria,
microorganisms – antagonist of phytopathogenes for pre-sowing treatment of
chickpea seeds and practicability of the application of Bacіllus thurіngіensіs
strains for plant protection from Lіrіomyza cіcerіna has been shown in the field
experiments of the Steppe of Ukraine. It may serve as a base for complex tech-
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nology of microbial preparation application for chickpea cultivation to obtain
ecologically safe products.

Telezhenko L. N., Atanasova V. V. Lentil as important national resource
of plant protein // 158–163.
It is shown that lentil has rich chemical composition and can be a source
of plant protein. Fractional and amino acid composition of proteins, their digestion depending of the type of raw material treatment are studied.

Pelekh L. V. The role of legume crops in the increase green forage quality in conditions of the right-bank Forest-Steppe of Ukraine // Feeds and Feed
Production. – 2010. – Issue 66. – P. 164–169.
The influence of faba beans and white lupine on biometric indices of oats
is set. Differences in the accumulation of dry mass and high-quality state of
green forage depending on optimization of technological measures are found
out.

Kymak Y. V. Winter wheat grain quality depending on the growing technology components in conditions of the northern Forest-Steppe // Feeds and
Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 170–175.
Results of three-year researches on the influence of sowing terms, seed
rates, systems of protection from harmful organisms on productivity and quality
formation of winter wheat grain of different varieties are presented. Positive response of new winter wheat varieties to late sowing terms at various seed rates is
revealed. It is established that the displacement of sowing terms in the direction
of late ones promotes the improvement of qualitative indices of the winter wheat
grain.

Kononyuk L. M., Oliynyk K. M., Davydyuk A. V., Dmytrenko O. V.,
Vetrova N. A. Comparative assessment of winter wheat variety productivity and
quality depending on the growing technology in conditions of the northern Forest-Steppe // Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 176–182.
Results of four-year researches on the study of the influence of winter
wheat growing technology on its productivity and grain quality indices depending on the variety are presented. Technological techniques of the increase of
grain productivity and quality are substantiated.
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Demydas H. I., Ivanovska R. T., Kovalenko V. P., Malinka L. V. Indices of alfalfa organogenesis and productivity depending on the sowing terms
and cover crop // Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 183–188.
The questions of the influence of sowing terms and cover crops on development of alfalfa, indices of organogenesis, and crop productivity are shown in
the article.

Burko L. M. Influence of the cultivation technology elements on the
yield formation of fodder beet // Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66.
– P. 189–194.
Results of the study of factors influencing on the formation of fodder beet
yield depending on variety peculiarities, level of fertilization and plant density
are presented.

Bilityuk A. P., Isakov V. V., Potapchuk Y. V. Triticale as a forage protein crop // Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 195–200.
On the basis of long-term researches it is offered to pay attention to varieties that in conditions of the western Polissya of Ukraine form high indices of
protein, gluten, amino acids and other organic substances when growing triticale. According to results of six-year data (2003-2006, 2006-2009) it is suggested
to apply N60Р60К120 and N120P60K120 and water soluble mineral fertilizers Akvarin, Crystalon, Nutrivant Plus at the doses of 4-6 kg/hectare at the VII stage of
organogenesis. Seed sowing should be done on September 15-25 at the sowing
rate of 4,5-5 million per hectare. Such approach enables to form in grain 12,714,2% of protein, 60,2-62,7% of starch, 1,72-2,19; 0,88-1; 0,63-0,73% of ash,
phosphorus and potassium, correspondingly.

Sobko N. H., Sobko N. A. Fodder productivity of Lucerne depending on
plant residues of the cover crop // Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue
66. – P. 201–205.
Results of researches on the study of the influence of plan residues of the
cover crop – spring barley on alfalfa density during the first year of use, yields
of its green forage and fodder productivity are stated.

Markina O. V. Agrobiological estimation of annual mixtures // Feeds
and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 206–213.
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Results of researches of agrobiological estimation of fodder pea plants in
mixtures with spring grain crops in the conditions of Polissya are given. Advantages of binary cenosis over crop monosowing are determined.

Moldovan Z. A. Models of pasture grass stands maturing at different time
and estimation of their efficiency in conditions of western Forest-Steppe // Feeds
and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 214–220.
Experimental data on the study of the efficiency of cereal and legumecereal phytocenosis maturing at different time of pasture use are presented. Influence of grass stand composition on productivity of green mass weight, nutrient output is shown. Economic and energy indices of grass mixture cultivation
are considered. Multicomponent grass mixtures maturing at different time with
high energy and protein nutritious value are offered.

Vasko P. P., Klyha E. P. Selection of species and varieties of perennial
grasses for multicomponent pasture grass mixtures and their productivity //
Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 221–226.
A new method of selection of species and varieties of perennial grasses
for multicomponent pasture grass mixtures is proposed. The essence of the
method is to select basic components of grass mixture with asynchronous
growth rhythms over vegetation. This process allows to choose varieties more
intensively using the optimum conditions of vital activity that correspond to
physiological and biochemical peculiarities of grasses. Such pasture grass mixtures provide more even supply of green forage over grazing cycles and form
higher productivity.

Borshchenko V. V. Productive characteristics of grass stand during aftergrass usage of pasture // Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P.
227–233.
Research results of crop-producing power and feeding power of grass during aftergrass usage of pasture have been stated in the article. Productive characteristics of grass stands of different variants of usage have been established. In
the context of conducted researches, the variants of pasture usage which make it
possible to provide the maximum yield of livestock products per hectare of pasture have been recommended. At the same time during regular grazing it is necessary to take notice of the fact that the feeding power of grass at the end of
grazing season as for the basic parameters (characteristics) doesn’t correspond to
the normative parameters (characteristics) of animal feeding, particularly the
norms for young animal feeding of meat cattle breeds.
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Dutka H. P., Senyk І. I., Senyk R. I., Yashchuk T. V. Productivity of
haylands on wind-eroded slopes in dependence on fertilizer // Feeds and Feed
Production. – 2010. – Issue 66. – P. 234–238.
The results of researches on the productivity of haylands on wind-eroded
slopes depending on a fertilizer are given. Influence of fertilizers on productivity
formation of grass mixtures of different phytocenotic composition is determined.

Stetsyuk N. H. Productivity of perennial grass cereal-hygromezophyts on
the drained peaty lands of the western Polissya in conditions of modern climate
// Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 239–246.
Yield potential and productive longevity of foxtail grass and reed canary
on meliorated peaty lands is studied. The dependence of these meadow cereals
on the age condition of the grass stand and meteorological conditions of the period of active vegetation is determined.

Kurhak V. H., Tovstoshkur V. M. Productivity of different type grass
stands at various fertilization systems on dry meadows of the left-bank ForestSteppe // Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 247–252.
The results of four-year researches on the study of the influence of grass
stand type at the different fertilization systems on the dry meadow productivity,
by the years of use, symbiotic nitrogen accumulation, mineral nitrogen return,
botanical and chemical composition of forage are shown. The advantage of
sown Lucerne- and sainfoin-grain stand is established. They provided 99.7115.0 centners of dry matter and 14.9-21.0 centners of crude protein per hectare.

Panakhyd H. Y. Influence of nitric fertilizer and features of forming of
meadow grasses on the composition of crude protein in the fodder of phytocenosis long duration // Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. Feeds
and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 253–257.
The results of three-year researches studying the influence of fertilization
of grass stand of long duration on the composition of protein and aluminous nitrogen in it are given. Cross-correlation dependence of protein composition on
the terms of nitric fertilizer application and index of leaf surface of meadow
grasses is set.
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Senyk I. I. Fertilizer influence on the change of sprout density of cereallegume grass mixture // Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P.
258–261.
In this article the author analyzes the results of researches on the fertilizer
influence on the change of sprout density of cereal-legume grass mixture. It is
determined that fertilization of the field phytocenosis by complete mineral fertilizer N90R90K90 superficially and by Crіstalon as outside root nutrition provides
the highest total sprout density.

Chepur S. S., Mospan H. M. The role of meadow associations in the
ecology of agrolandscapes of the mountain-forest belt of the Carpathians //
Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 262–267.
Agrolandscapes of the mountain-forest belt of the Carpathians is estimated with the help of ecological and cartographic criteria and the role of meadow
associations in their ecology is shown.

Klimenko V. P. Feeding value of perennial leguminous grasses and efficiency of its use // 268–273.
Effective method of saving energy and protein value in the alfalfa and red
clover silages is proposed. The method is based on application of mix from
polyferment preparation Ferkon and bacterial preparation Biosib as conserving
agent.

Kurnaev A. N. Influence of haylage making technology on crude protein
losses and its fractional composition during storage // 274–280.
The influence of conservatives and the type of store-house on the qualitative characteristics of Lucerne haylage, saving of crude protein and its fractional
composition during storage is investigated.
It is established that dry matter and protein losses take place mainly during field withering and the first three months of haylage making while application of conservatives and polymers results in its quality improvement. Under
prolonged period of storage easily soluble fraction of crude protein grows under
all technologies.

Bozhok L. V. Influence of preparation BPS-L on the quality and storage
of silo forages // Feeds and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 281–285.
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The use of microbial preparations on the basis of microbial strains Lactobacillus plantarum L5 and Bacillus subtilis B3 for ensiling grass-legumes can
provide high quality fodder and meet the needs of animals in feed protein.

Skoromna O. I. New system of feed assessment in milk units and making
diets for cows according to these indices // Feeds and Feed Production. – 2010. –
Issue 66. – P. 286–294.
New methodological approach to feed assessment in milk, protein, carbon
and energy units and making diets for cows of different productivity according
to these indices is investigated.

Ovsienko A. I., Khimich O. V., Ovsienko S. M. Biological destruction
of antinutritious elements in soybean and fodder bean grain and their productive
and physiological effect on the organism of milking cows // Feeds and Feed
Production. – 2010. – Issue 66. – P. 295–303.
The problem of the development of energy-keeping technological method
of biochemical destruction of antinutritious elements in soybean and fodder
beans is reflected, and their productive and physiological effect in the feeding
diets of milking cows is studied.

Koval S. S., Mandryk M. O., Bihas O. V. Interrelation of fat and protein
content in cow milk of Ukrainian black-stripe and Simmental breeds // Feeds
and Feed Production. – 2010. – Issue 66. – P. 304–308.
Results of researches on the correlations between fat and protein content
in cow milk of Ukrainian black-stripe and Simmental breeds by the seasons and
lines are stated.

Tymchuk S. S., Stasyuk O. K. Application of malt sprouts – residues of
beer making in cow and young bull feeding // Feeds and Feed Production. –
2010. – Issue 66. – P. 309–313.
Residues of beer making, particularly malt sprouts, may substitute high
protein feeds such as peas in the diets of cows and young bulls having positive
effect on the average daily milk yields and live mass gain.

Kucheriaviy V. P. Morphological indexes of the thick intestine of pigs
when feeding them lactines with prestarter fodder // Feed and Feed Productions.
– 2010. – Issue 66. – P. 314–318.
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It is shown that feeding lactines K-10 and K-1 to young pigs does not
have probable effect on weight and length indexes of the intestine, but causes
the tendency to core sizes enlarging in mucous membrane.

Sukhovukha S. M. Productivity of young pigs when feeding fat and fatlysine supplements // Feeds and Feed Productions. – 2010. – Issue 66. – P. 319–
322.
It is shown that feeding of fat and fat-lysine supplements to young pigs
results in the increase of average live mass gain by 9,4 and 16,2 %, and reduction of feed consumption per kg of weight gain by 4,2 та 10,4 %.

Novhorodska N., Voitsekhivska Y. Influence of different premixes in
full-diet mixed fodders on the calcium and phosphorus balance in young pigs //
Feeds and Feed Productions. – 2010. – Issue 66. – P. 323–327.
Data on the results of calcium and phosphorus balance in young pigs fed
by full-diet mixed fodders with introduction of standard P52,55-1-89 and improved vitamin-mineral complexes UP 1 and UP 2 is given.

Kulyk M. F., Obertyukh Y. V., Zayats A. P., Herasymchuk A. I.,
Kostetska Y. V., Hryplyvyi V. V. Silicon complexes with microelements as a
new trend of animal mineral nutrition balancing // Feeds and Feed Productions.
– 2010. – Issue 66. – P. 328–337.
Silicon complexes with microelements on the base of volcano tuffs are
developed in order to increase the level of microelement assimilation and their
analogical productive action under lower (twice) doze of introduction into diet
composition in comparison to norm animal feeding.

Kulyk M. F., Obertyukh Y. V., Chornolata L. P., Kostetska Y. V.,
Kulyk Y. M., Kotsyumbas I. Y. Influence of volcano tuffs on the mineral composition of hen eggs // Feeds and Feed Productions. – 2010. – Issue 66. – P.
338–344.
Substantial increase (Р < 0,001) of zinc content in egg albumen under introduction of volcano tuff of saponite origin into laying hens’ mixed fodder
composition is established. Such egg is a diet product of people meals.
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