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ВПЛИВ  СПОСОБУ  СІВБИ  ТА  ГУСТОТИ  РОСЛИН  НА  
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ЗВИЧАЙНОЇ 
 
Представлено результати впливу способу сівби та густоти рослин 

на показники зони плодоношення рослин та урожайності квасолі звичай-
ної. 
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рмуванні урожайності. 

 
Україна відноситься до традиційних районів вирощування квасолі. 

Родючі ґрунти, достатня кількість вологи, тепла, світла при досить трива-
лому безморозному періоді дають можливість одержувати високі врожаї 
зерна культури, для чого необхідно застосовувати відповідні агротехнічні 
заходи, які забезпечували б оптимальний ріст і розвиток рослин з ураху-
ванням їх морфо-біологічних особливостей [1, 2, 3, 4]. 

Оптимальне просторове та кількісне розміщення рослин на площі, 
що обумовлюється як способом сівби, так і густотою рослин, є важливим 
елементом технології вирощування, який підвищує індивідуальну і зернову 
продуктивність рослин [5, 6]. З приводу питання ширини міжрядь існують 
дуже різні думки як в нашій країні, так і за кордоном. У більшості випадків 
це пояснюється різними ґрунтово-кліматичними умовами [7]. 

Однією з найважливіших передумов отримання високого врожаю 
квасолі є правильний підбір сорту. Гарний сорт для виробництва характе-
ризується не лише високою стабільною урожайністю, толерантністю до 
хвороб, високими харчовими властивостями, а і придатністю до механізо-
ваного збирання [8, 9], яка є найбільш слабкою ланкою в технологічному 
процесі вирощування квасолі. Перш за все дані сорти повинні бути кущо-
вими або зі слабо виткою верхівкою, з високим прикріпленням нижніх бо-
бів [10, 11, 12]. Їх низьке прикріплення призводить до зменшення урожай-
ності сорту, оскільки значна частина бобів втрачається при збиранні ком-
байном. Втрати урожаю при цьому можуть сягати 20% [13]. 

Відмічено суттєвий вплив сортових особливостей, способу сівби та 
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густоти рослин на біометричні показники квасолі звичайної. У міру загу-
щення посівів кількість міжвузлів зменшується, однак збільшується їх до-
вжина та висота прикріплення нижніх бобів.  

Отже, для квасолі є дуже важливим поєднання оптимальної висоти 
рослин з висотою прикріплення нижнього бобу. Тому в наших досліджен-
нях ми визначали вплив способу сівби та густоти рослин квасолі звичайної 
на зону плодоношення. 

Методика. Наші дослідження проводились на базі дослідного госпо-
дарства ДП ДГ “Бохонницьке” Інституту кормів та сільського господарст-
ва Поділля НААН у польовій сівозміні лабораторії селекції і технології ви-
рощування зернобобових культур упродовж 2006 – 2088 рр. 

Досліди були закладенні на сіро-лісових ґрунтах, реакція ґрунтового 
розчину – рН – 5,1, вміст гумусу – 2,10 %. 

Для вивчення цих питань було закладено польовий багатофакторний 
дослід у якому вивчали дію та взаємодію трьох факторів: А – сорт; В – 
спосіб сівби; С – густота рослин (табл. 1). Співвідношення цих факторів 
2 : 2 : 4. Повторність у досліді триразова. Розміщення варіантів системати-
чне в два яруси. 

 
1. Схема основного досліду 

А – сорт В – спосіб сівби С – густота рослин 

Мавка Звичайний рядковий з шириною 
міжрядь – 15 см 

500 тис. шт. /га 
600 тис. шт. /га 

Надія Широкорядний з шириною між-
рядь – 45 см 

700 тис. шт. /га 
800 тис. шт. /га 

 
Попередником у досліді була озима пшениця. Підготовка і обробіток 

ґрунту були загальноприйняті для лісостепової зони України. 
Під передпосівну культивацію вносили мінеральні добрива в розра-

хунку N30 P60 K60, перед сівбою насіння квасолі обробляли ризоторфіном.  
Сівбу проводили в другій декаді травня насінням сорту Мавка і На-

дія, коли ґрунт був добре прогрітий і минула загроза весняних заморозків. 
Результати досліджень. Встановлено, що найбільшу зону плодоно-

шення у сорту Мавка – 30,3 см або 56,9 % забезпечив посів з густотою 
500 тис./га та шириною міжряддя 45 см (табл. 2). Із збільшенням густоти 
рослин вона зменшувалась. 

Різниця в зоні плодоношення між густотою рослин становила при 
широкорядному способі сівби 24,3%, при рядковому – 19,2 % ( рис. 1).  

Нами встановлено, що формування генеративних органів у рослин 
квасолі відбувалось у середньому та верхньому ярусах. Із збільшенням гу-
стоти рослин від 500 тис./га до 800 збільшувалась висота прикріплення 
нижнього та зменшувалась верхнього бобів. Слід відмітити, що широкоря-
дний спосіб сівби сприяв зменшенню висоти закладки нижніх бобів та збі-
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льшенню висоти закладки верхніх бобів, тоді як рядковий – навпаки. 
 

2. Вплив способу сівби та густоти рослин на зону плодоношення рослин 
квасолі звичайної, ( у середньому за 2006 – 2008 рр.) 

Фактори Показники зони плодоношення 

С
по

со
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Сорт Мавка 

Ш
ир

ок
ор

яд
ни

й,
 

45
 с

м
 

500 52,7 12,5 0,95 42,7 2,97 30,3 56,9 9,4 0,66 

600 51,9 14,8 1,16 40,5 2,56 25,7 49,0 9,2 0,57 

700 51,0 17,1 1,42 39,1 2,69 22,0 42,8 8,9 0,58 

800 50,4 20,5 1,34 38,0 2,28 17,5 33,9 8,8 0,51 

Зв
ич

ай
ни

й 
ря

дк
ов

ий
, 

15
 с

м
 

500 49,5 14,3 1,20 39,9 2,55 25,6 51,4 9,3 0,57 

600 49,2 15,9 1,28 38,6 2,36 22,7 45,6 9,0 0,55 

700 47,6 19,0 1,71 37,5 2,31 18,4 38,0 8,9 0,54 

800 46,9 20,9 1,68 36,1 2,66 15,2 31,8 8,7 0,63 

Сорт Надія 

Ш
ир

ок
ор

яд
ни

й,
 

45
 с

м
 

500 49,4 12,0 1,08 41,7 2,81 29,7 59,1 9,3 0,60 

600 48,7 13,7 1,69 39,8 2,40 26,0 52,4 9,1 0,54 

700 47,8 17,0 1,28 38,3 2,32 21,3 43,7 8,8 0,48 

800 47,1 19,8 1,40 37,0 2,63 17,2 35,3 8,6 0,64 

Зв
ич

ай
ни

й 
ря

дк
ов

ий
, 1

5 
см

 500 45,9 12,9 1,01 39,3 2,80 26,4 56,3 9,2 0,61 

600 46,2 15,1 1,13 38,0 2,37 22,9 48,5 8,9 0,55 

700 44,3 19,4 1,58 37,0 2,38 17,5 38,3 8,7 0,56 

800 43,6 20,7 1,93 35,7 2,55 15,0 33,0 8,5 0,59 

Коефіцієнт варіації 
(V), % 59,7  36,5    39,9  

 
Так, при широкорядному способі сівби у сорту Мавка висота прик-

ріплення нижнього бобу в межах досліду знаходилась на рівні 12,5 – 
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20,5 см, що менше на 1,8 – 0,4 см порівняно з рядковим способом сівби, 
тоді як висота прикріплення верхнього бобу складала 42,7 – 38,0 см, що бі-
льше на 2,8 – 1,9 см, ніж при рядковому способі сівби, що в результаті 
призвело до збільшення зони плодоношення рослин квасолі звичайної при 
широкорядному способі сівби.  

 

↔ – Зона плодоношення, см 
 

Рис. 1. Вплив широкорядного способу сівби (45 см) та густоти рослин квасолі 
звичайної сорту Мавка на зону плодоношення, см, 

(у середньому за 2006 – 2008 рр.) 
 

У сорту Надія при широкорядному способі сівби висота прикріп-
лення нижнього бобу в межах досліду знаходилась на рівні 12,0 – 19,8 см, 
що менше на 0,9 см порівняно з рядковим способом сівби, тоді як висота 
прикріплення верхнього бобу складала 41,7 – 37,0 см, що більше на 2,4 – 
1,3 см, ніж при рядковому способі сівби, що в результаті призвело до збі-
льшення зони плодоношення рослин квасолі звичайної при широкорядно-
му способі сівби. 

Довжина нижнього бобу в міру загущення посіву зменшувалась як 
при широкорядному так і при рядковому способі сівби, не залежно від до-
сліджуваного сорту. Це пояснюється зменшенням кількості насінин у бобі 
за рахунок конкурентного впливу рослин одна на одну. Але в цілому, ви-
сота прикріплення нижнього бобу та його довжина за всіма варіантами до-
сліду дає змогу проводити якісне механізоване збирання врожаю. 

Квасоля володіє високою потенційною врожайністю, яка реалізуєть-
ся в разі дотримання агротехнічних вимог і рекомендацій. Їх середня вро-
жайність у світі близько 0,07 т/га, а за оптимальних умов – сягає 3,0 – 
4,5 т/га [15]. 
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Ефективність застосування тих чи інших елементів технології виро-
щування у кінцевому рахунку оцінюється впливом їх на урожайність куль-
тури (табл. 3). 

 
3. Урожайність зерна квасолі звичайної залежно від способів сівби та густо-

ти рослин, т /га (у середньому за 2006 – 2008 рр.) 

Способи сівби 
Густота 
рослин 
тис./га 

Урожайність, т/га 
+ до 

контролю 
Роки 

2006 2007 2008 середнє 
2006 – 2008 

Сорт Мавка 

Широкорядний,  
45 см 

500 2,72 2,10 3,62 2,81 0,33 
600 2,79 2,16 3,73 2,89 0,41 
700 2,70 2,09 3,59 2,79 0,31 
800 2,60 2,06 3,39 2,68 0,20 

Звичайний  
рядковий,  

15 см 

500 2,41 1,87 3,19 2,49 0,01 
600 2,48 1,90 3,21 2,53 0,05 
700 2,40 1,85 2,97 2,41 -0,07 
800 2,30 1,83 2,63 2,25 -0,23 

Сорт Надія 

Широкорядний,  
45 см 

500 2,37 1,86 3,21 2,48 - 
600 2,45 1,92 3,24 2,54 0,06 
700 2,35 1,74 3,05 2,38 -0,10 
800 2,21 1,71 2,73 2,22 -0,26 

Звичайний  
рядковий,  

15 см 

500 2,06 1,62 2,89 2,19 -0,29 
600 2,15 1,67 2,92 2,25 -0,23 
700 2,05 1,60 2,76 2,14 -0,34 
800 1,9 1,49 2,26 1,88 -0,60 

Примітка: А – сорт; В – спосіб сівби; С – густота рослин, 
НІР0,05 т/га 2006 р. А=0,013; В=0,013; С=0,018; АВ=0,018; АС=0,026; ВС=0,026; 
АВС=0,037, 
2007 р. А=0,014; В=0,014; С=0,020; АВ=0,020; АС=0,029; ВС=0,029; АВС=0,041, 
2008 р. А=0,024; В=0,024; С=0,035; АВ=0,035; АС=0,049; ВС=0,049; АВС=0,069, 
2006–2008 рр. А=0,010; В=0,010; С=0,014; АВ=0,014; АС=0,020; ВС=0,020; АВС=0,028 
 
Серед важливих елементів, що значно підвищують урожайність зер-

на квасолі, є просторове та кількісне розміщення рослин на площі, що 
обумовлюється способом сівби та густотою рослин.  

У результаті проведених досліджень встановлено позитивний вплив 
оптимізації способу сівби та густоти рослин на урожайність зерна квасолі 
звичайної. Оцінка показників урожайності зерна дала змогу виявити най-
більш оптимальне поєднання елементів технології вирощування цієї куль-
тури.  

У 2006 році найвищу урожайність 2,79 т/га зерна квасолі сорту Мав-
ка отримано у варіанті досліду при густоті рослин 600 тис./га та ширині 
міжряддя 45 см. Збільшення густоти рослин до 700 та 800 тис./га обумови-
ло зниження врожаю на 0,09 та 0,19 т/га відповідно. Така сама тенденція 
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спостерігається на ділянках де квасолю (сорт Мавка) висівали звичайним 
рядковим способом з шириною міжряддя 15 см.  

Найвищу урожайність 2,48 т/га отримано при густоті рослин 
600 тис. шт./га, зменшення або збільшення даного показника обумовлюва-
ло погіршення продуктивності культури. Так, у варіантах досліду де густо-
та становила 500 тис. рослин на одному гектарі, урожайність зменшувалась 
на 0,07 т/га. Збільшення густоти рослин до 700 та 800 тис./га забезпечило 
зниження урожайності відповідно на 0,08 та 0,18 т/га.  

Аналогічні, але дещо нижчі показники спостерігаються у сорту На-
дія. Урожайність 2,45 т/га отримано при густоті рослин 600 тис./га та ши-
рині міжряддя 45 см. Зростання густоти рослин до 800 тис./га забезпечило 
зниження урожаю до 2,21 т/га. У варіанті де посів проводили звичайним 
рядковим способом найвищий рівень урожайності 2,15 т/га спостерігався 
при густоті рослин 600 тис./га. 

У 2007 році урожайність 1,71 – 2,16 т/га була найнижчою порівняно з 
іншими досліджуваними роками. Значний вплив на зниження урожайності 
сприяло відсутність опадів та високі температури в критичні періоди веге-
тації рослин квасолі звичайної, особливо у фази бутонізації та цвітіння, що 
призвело до абортивності квітів, зав’язі і плодів. 

У даному році максимальну урожайність 2,16 т/га зерна квасолі 
отримано у сорту Мавка при густоті рослин 600 тис./га та ширині міжряд-
дя 45 см. Збільшення густоти рослин до 700 та 800 тис./га обумовило зни-
ження врожаю на 0,07 та 0,10 т/га відповідно. На ділянках з рядковим спо-
собом сівби найвищу урожайність 1,90 т/га також зафіксовано при густоті 
рослин 600 тис. шт./га. 

У сорту Надія найвищу урожайність отримано при широкорядному 
способі сівби та густоті рослин 600 тис./га – 1,92 т/га. У варіанті де посів 
проводили звичайним рядковим способом найвищий рівень урожайності 
становив 1,67 т/га. 

У 2008 році гідротермічні умови порівняно з попередніми роками 
були найбільш сприятливішими для росту і розвитку рослин квасолі зви-
чайної. Протягом вегетаційного періоду випало 361,6 мм опадів, а середня 
температура становила 16,8 °С. Це обумовило найвищу урожайність за всі 
роки досліджень 2,26 – 3,73 т/га. 

Максимальну урожайність зерна квасолі 3,73 т/га відмічено у сорту 
Мавка за сівби широкорядним способом з шириною міжряддя 45 см і гус-
тотою рослин 600 тис./га, що більше на 0,52 т/га або 13,9 % порівняно з 
звичайним рядковим способом, де сівбу проводили з міжряддями 15 см. 
Зменшення або збільшення густоти рослин квасолі звичайної обумовлюва-
ло погіршення продуктивності культури. Аналогічну тенденцію спостері-
гали і у сорту Надія.  

Проведені дослідження показують, що в середньому за роки дослі-
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джень найвищу урожайність зерна квасолі – 2,48 т/га відмічено у сорту 
Мавка при широкорядному способі сівби з міжряддями 45 см і з густотою 
рослин 600 тис./га. Збільшення густоти рослин до 800 тис./га сприяло зме-
ншенню урожайності зерна квасолі до 2,33 т/га.  

Аналогічну залежність спостерігали і при рядковому способі сівби з 
міжряддями 15 см, проте показники урожайності зерна були нижчими. 

У сорту Надія максимальну урожайність отримано 2,19 т/га при гус-
тоті 600 тис./га та ширині міжряддя 45 см. 

Як видно з рис. 2 на урожайність квасолі звичайної впливають всі 
фактори, що поставленні на вивчення. Найбільше на урожайність квасолі 
впливає сорт – 54%. Спосіб сівби має більший плив ніж густота росин на 
20 %. 

 

 

Рис. 2. Частка участі досліджуваних чинників у формуванні урожайності, у сере-
дньому по чинниках ( у середньому за 2006 – 2008 рр.) 

 
Таким чином, в умовах Лісостепу, квасоля звичайна формує високі і 

сталі урожаю зерна тільки за сприятливих погодних умов, оптимальній гу-
стоті рослин та широкорядному способі сівби. 

Висновки. У міру загущення рослин квасолі звичайної від 500 до 
800 тис./га висота прикріплення нижніх бобів збільшується. Найвищий по-
казник прикріплення нижнього бобу був відмічений у сорту Мавка на зви-
чайному рядковому способі сівби з шириною міжрядь 15 см при густоті 
рослин 500 тис./га. Висота прикріплення верхнього бобу та зона плодоно-
шення зменшуються. 

Найвищу урожайність зерна квасолі – 2,89 т/га відмічено у сорту 
Мавка на варіанті досліду з густотою рослин 600 тис./га при широкоряд-
ному способі сівби з шириною міжрядь 45 см, з приростом до контролю – 

54%33%

13%

сорт спосіб сівби густота рослин
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0,41 т/га. На урожайність зерна квасолі звичайної, в більшій мірі впливає 
сорт (54 %) ніж спосіб сівби (33 %) та густота рослин (13%). 
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Проведена селекційно-генетична оцінка сортів гороху посівного за 

основними господарсько-цінними ознаками методом визначення комбіна-
ційної здатності. Виділені сорти та гібридні комбінації з кращими показ-
никами загальної і специфічної комбінаційної здатності за ознаками, що 
досліджувалися. 
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Основним методом створення вихідного матеріалу в селекції гороху 
на сьогодні є гібридизація та систематичний спрямований добір кращих 
рослин за основними господарсько-цінними ознаками на всіх етапах селе-
кційної роботи. Цінність вихідних форм, які включаються в схему схрещу-
вання, визначається не тільки присутністю в них ознак та властивостей, що 
цікавлять дослідника, але й здатністю цих форм передавати ознаки потом-
ству та давати гібриди з високою життєздатністю і продуктивністю 

Найбільш змістовну генетичну інформацію про властивості та озна-
ки рослин можна отримати проводячи схрещування за методом діалельно-
го аналізу. Цей метод дає можливість визначити комбінаційну здатність 
батьківських форм і виділити гібриди з кращими показниками [1]. Оцінка 
комбінаційної здатності батьківських форм дає змогу передбачити резуль-
тати майбутніх схрещувань та сконцентрувати увагу на перспективному 
матеріалі [2]. Загальна комбінаційна здатність (ЗКЗ) характеризує середню 
цінність сорту чи лінії в гібридних комбінаціях та визначається середньою 
величиною відхилення ознаки у всіх гібридів за участю цієї батьківської 
форми від загальної середньої по всім гібридам. Специфічна комбінаційна 
здатність (СКЗ) характеризує окремі комбінації на основі середньої якості 
батьківських форм, що вивчаються. СКЗ кожної гібридної комбінації ви-
значається відхиленням величини ознаки для цієї комбінації від середньої 
ЗКЗ для обох батьківських форм. ЗКЗ визначається адитивними ефектами 
генів, а СКЗ – ефектами домінантної та епістатичної взаємодії [3, 4]. Вва-
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жається, що значення комбінаційної здатності в селекції самозапилювачів 
обумовлюється переважно адитивними ефектами взаємодії генів та мож-
ливим закріпленням їх в потомстві старших поколінь [5]. 

Метою наших досліджень була оцінка комбінаційної здатності висо-
копродуктивних сортів гороху посівного за ознаками продуктивності і яко-
сті зерна та вивчення генетичного контролю даних ознак в експеримента-
льному матеріалі з метою використання в селекційних програмах.  

Методика досліджень. Дослідження проводились шляхом схрещу-
вання за повною діалельною схемою шести високопродуктивних сортів рі-
зного еколого-географічного походження з метою отримання гібридів F1 в 
кількості 30 комбінацій. Це такі сорти, як Комбайновий 1, Харківський 
376, Царевич, Петроніум, Рената і Елегант. Відповідні схрещування були 
проведені в 2010—2011 рр. Насіння гібридів F1 та батьківських форм висі-
вали у 2012 році з індивідуальним розміщенням рослин за схемою 30 x 
10 см у трьох повтореннях. Досліди виконувалися на дослідних полях Ін-
ституту кормів та сільського господарства Поділля НААН в зоні Центра-
льного Лісостепу України. Ґрунтовий покрив ділянок представлений мало-
родючими сірими лісовими ґрунтами з вмістом гумусу в орному шарі на 
рівні 2%. Реакція ґрунтового розчину в основному кисла, рН 5,1—5,3. Тех-
нологія вирощування гороху – загальноприйнята для даної зони. Польові 
дослідження, спостереження, обліки та проміри проводилися згідно з Ме-
тодикою державного сортовипробування с.-г. культур та Методичними 
вказівками ВІР [6, 7]. 

Гібриди F1 та батьківські форми оцінювалися в лабораторних умовах 
за шістьма ознаками, такими як: довжина стебла, кількість бобів на одну 
рослину, кількість насінин на одну рослину, маса насіння з рослини, маса 
1000 насінин і вміст протеїну в зерні. Вміст протеїну в зерні гороху на аб-
солютно суху речовину визначався за методом К’єльдаля в лабораторії 
зоотехнічної оцінки кормів Інституту кормів і сільського господарства По-
ділля НААН [8]. 

Для статистичної обробки вихідних даних використовували метод 
дисперсійного аналізу за Б. О. Доспеховим [9]. Показники загальної та 
специфічної комбінаційної здатності обраховувались за Гриффінгом, ме-
тод 1 [10]. 

Для характеристики специфічної комбінаційної здатності вирахову-
вали її ефекти в комбінаціях а також константи СКЗ сортів та порівнювали 
з середніми їх показниками. В даному випадку чітке розмежування на ви-
соку, середню і низьку специфічну комбінаційну здатність утруднене, од-
нак з певною точністю можливе. Якщо величина константи < 0,5 серед-
ньої, то СКЗ є низькою, якщо більше 0,5 але менше 1,5 то СКЗ є середньою 
і, якщо > 1,5 середньої то СКЗ є високою [11].  
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Сорти, які використовувалися в наших дослідженнях як батьківські 
форми чітко відрізняються за основними морфологічними та господарсь-
ко-цінними ознаками. Харківський 376 та Елегант мають звичайний листо-
чковий тип листка; Комбайновий 1, Царевич, Петроніум і Рената – вусатий 
або напівбезлисточковий. Всі сорти, окрім Ренати характеризуються озна-
кою неосипаємості насіння. Їх характеристика за ознаками, що вивчалися, 
наведена в таблиці 1. 

Як свідчать дані таблиці 1, за довжиною стебла дані сорти можна ро-
зподілити на високорослі – Комбайновий 1, Харківський 376 та Елегант; 
середньорослі – Царевич і Петроніум та низькорослі – Рената. 
 

1. Середні арифметичні значення ознак сортів гороху посівного, 2012 рік 

№ 
п/
п 

Назва сорту Довжина 
стебла, см 

Кількість 
бобів на 

одну рос-
лину, шт 

Кількість 
насінин на 
одну рос-
лину, шт 

Маса на-
сіння з ро-

слини, г 

Маса 1000 
насінин, г 

Вміст про-
теїну в зе-

рні, % 

1 Комбайновий 
1 76,8 ± 1,1 6,8 ± 0,6 29,4 ± 1,4 5,8 ± 0,4 194 ± 4,2 26,1 

2 Харківський 
376 83,0 ± 1,1 5,8 ± 0,2 28,6 ± 1,1 6,5 ± 0,2 230 ± 4,4 25,3 

3 Царевич 68,2 ± 0,3 7,0 ± 0,3 31,4 ± 2,0 6,4 ± 0,5 206 ± 5,9 24,6 
4 Петроніум 56,0 ± 1,1 8,8 ± 0,5 35,0 ± 3,0 7,1 ± 0,6 202 ± 4,1 25,2 
5 Рената 38,4 ± 1,1 6,6 ± 0,5 24,0 ± 1,7 4,6 ± 0,3 192 ± 3,4 24,1 
6 Елегант 81,0 ± 1,2 8,4 ± 0,4 33,0 ± 1,7 7,4 ± 0,4 225 ± 1,2 22,4 

 
Найвищими показниками кількості бобів, насіння та маси насіння з 

рослини відзначаються сорти Петроніум та Елегант. Найбільшу масу 1000 
насінин мають сорти Елегант і Харківський 376. За вмістом протеїну в зер-
ні експериментальний матеріал можна розподілити на високопротеїнові 
сорти – Комбайновий 1, Харківський 376 і Петроніум; середньопротеїнові 
– Царевич і Рената та низькопротеїнові – Елегант. 

Результати досліджень. Методом дисперсійного аналізу була вста-
новлена істотність генотипової різниці між гібридами F1 за всіма ознаками, 
що дало можливість перейти до аналізу комбінаційної здатності сортів, які 
брали участь у дослідженні. За результатами дисперсійного аналізу комбі-
наційної здатності була визначена достовірність різниці між сортами, як за 
загальною, так і за специфічною комбінаційною здатністю за всіма озна-
ками, що вивчалися на рівні значимості Р < 0,01. Таким чином, ми мали 
змогу проводити оцінку ефектів загальної та специфічної комбінаційної 
здатності та відповідних констант за всіма ознаками. Співвідношення варі-
анс ЗКЗ/СКЗ свідчить, що в експериментальному матеріалі у визначенні 
ознак «довжина стебла» (3,16), «кількість бобів на одну рослину» (2,72), 
«маса 1000 насінин» (2,57) і «вміст протеїну в зерні» (1,86) істотну роль ві-
діграють адитивні ефекти генів, а ознак – «кількість насінин на одну рос-
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лину» (0,27) і «маса насіння з рослини» (0,76) – неадитивні ефекти доміну-
вання чи епістазу. Аналіз прояву даних ознак у кожного сорту окремо, мо-
жна провести за допомогою ефектів ЗКЗ та СКЗ та відповідних констант. 
Показники ефектів ЗКЗ сортів за ознаками «довжина стебла», «кількість 
бобів на одну рослину», «кількість насінин на одну рослину», «маса насін-
ня з рослини», «маса 1000 насінин» і «вміст протеїну в зерні» наведені в 
таблиці 2.  

Як свідчать дані таблиці 2, за ознакою «довжина стебла» високу ЗКЗ 
мали сорти Елегант (g6 = 7,99*), Комбайновий 1 (g1 = 7,20*) і Харківський 
376 (g2 = 4,82*). Усі інші сорти мали достовірно низьку загальну комбіна-
ційну здатність. Різниця між середнім значенням гібридів F1 та загальною 
середньою вихідних форм (Р) за даною ознакою була позитивною і стано-
вила F1-Р = 78,9-67,2 = 11,6. Таким чином, домінує найбільший прояв 
ознаки. Тому можна стверджувати, що сорти Елегант, Комбайновий 1 і 
Харківський 376, які мають найвищі оцінки ефектів ЗКЗ, характеризуються 
найбільшим числом факторів, які визначають збільшення ознаки. Так як 
загальна комбінаційна здатність визначається адитивними ефектами генів, 
можна стверджувати про їх істотну роль у прояві ознаки у сортів Елегант, 
Комбайновий 1 і Харківський 376. Високі показники ЗКЗ у даних сортів 
вказують на підвищену висоту їх гібридів у порівнянні з сортами з низьки-
ми ефектами ЗКЗ.  

 
2. Ефекти загальної комбінаційної здатності (gi) сортів гороху посівного, 

2012 рік 

№ 
п/п Сорти 

Ознаки 

Довжина 
стебла 

Кількість 
бобів на 
одну рос-

лину 

Кількість 
насінин на 
одну рос-

лину 

Маса 
насіння 
з рос-
лини 

Маса 
1000 

насінин 

Вміст 
протеїну 
в зерні 

1 Комбайновий 1 7,20* -0,13* -0,03* -0,13* -4,17* 0,90* 
2 Харківський 376 4,82* -0,87* -0,21* 0,41* 12,28* 0,34* 
3 Царевич -4,00* -0,11* -0,89* -0,18* 0,31 -0,14* 
4 Петроніум -3,24* -0,03* -0,19* -0,22* -3,86* 0,14* 
5 Рената -12,78* -0,14* -1,31* -0,71* -11,53* -0,98* 
6 Елегант 7,99* 1,28* 2,63* 0,83* 6,97* -0,26* 
 НІР005 gi 0,28 0,02 0,12 0,04 1,13 0,11 
 НІР005 gi- gj 0,44 0,03 0,18 0,06 1,76 0,17 

Примітка* – ефекти істотні при Р 1 < 0,05. 
 

За ознаками «кількість бобів на одну рослину», «кількість насінин на 
одну рослину» і «маса насіння з рослини» достовірно висока ЗКЗ була ли-
ше в сорту Елегант (g6 = 1,28*, g6 = 2,63* і g6 = 0,83*, відповідно). Всі інші 
сорти характеризувалися низькою ЗКЗ за даними ознаками, окрім сорту 
Комбайновий 1, який за ознакою «кількість насінин на одну рослину» мав 
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середню ЗКЗ (g1 = -0,03) і сорту Харківський 376, який за ознакою «маса 
насіння з рослини» мав достовірно високу ЗКЗ (g2 = 0,41*). Це вказує на те, 
що у сорту Елегант в прояві даних ознак продуктивності і сорту Харківсь-
кий 376 за ознакою «маса насіння з рослини» значну роль відіграють ади-
тивні ефекти генів. Різниця між середнім значенням гібридів F1 та загаль-
ною середньою вихідних форм (Р) за даними ознаками була позитивною, і 
становила: за ознакою «кількість бобів на одну рослину» F1-Р = 7,48—7,23 
= 0,25, за ознакою «кількість насінин на одну рослину» F1-Р = 34,9—30,2 = 
4,7 і за ознакою «маса насіння з рослини» F1-Р = 7,94—6,30 = 1,64, що сві-
дчить про домінування їх найбільшого прояву. Тому можна стверджувати, 
що за даними ознаками сорт Елегант і сорт Харківський 376 за ознакою 
«маса насіння з рослини» характеризуються найбільшим числом факторів, 
які визначають збільшення рівня ознак, внаслідок чого гібриди створені за 
участю цих сортів є більш урожайними порівняно з іншими сортами.  

За ознакою «маса 1000 насінин» достовірно висока ЗКЗ була в сортів 
Харківський 376 (g2 = 12,28*) і Елегант (g6 = 6,97*), в той час як в сорту Ца-
ревич – середня (g3 = 0,31*). Всі інші сорти характеризувалися низькою 
ЗКЗ за даною ознакою. Це вказує, що у сортів Елегант і Харківський 376 у 
визначенні ознаки «маса 1000 насінин» істотну роль відіграють адитивні 
ефекти генів. Так як різниця між середнім значенням гібридів F1 та загаль-
ною середньою вихідних форм (Р) за даною ознакою була позитивною і 
становила F1-Р = 229-208 = 21 можна стверджувати, що сорти Елегант і 
Харківський 376 характеризуються найбільшим числом факторів, які ви-
значають збільшення рівня ознаки і гібриди, створені за участю цих сортів 
мають більшу масу 1000 насінин порівняно з іншими сортами.  

За ознакою «вміст протеїну в зерні» найвищі значення ефектів ЗКЗ 
були у сортів Комбайновий 1 (g1 = 0,90*), Харківський 376 (g2 = 0,34*) і Пе-
троніум (g4 = 0,14*). Всі інші сорти мали достовірно низьку ЗКЗ за даною 
ознакою. Тому можна стверджувати, що у сортів Комбайновий 1, Харків-
ський 376 і Петроніум у визначенні ознаки «вміст протеїну в зерні» важли-
ву роль відіграють адитивні ефекти генів. Різниця між середнім значенням 
гібридів F1 та загальною середньою вихідних форм (Р) за даною ознакою 
була позитивною, і становила F1-Р = 24,8—24,6 = 0,2. Таким чином, домі-
нує найбільший прояв ознаки. Це свідчить про те, що сорти Комбайновий 
1, Харківський 376 і Петроніум мають найбільшу кількість факторів, які 
визначають збільшення рівня ознаки і гібриди, створені за участю цих сор-
тів характеризуються більшим вмістом протеїну в зерні порівняно з інши-
ми сортами. 

Подальший аналіз, дає змогу на основі розрахованих ефектів СКЗ, ви-
ділити ту частину врожаю, яка зумовлена специфічними взаємодіями. Ці 
взаємодії проявляються у конкретної гібридної комбінації, за умови вели-
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ких значень ефектів СКЗ. Відповідні показники гібридних комбінацій на-
ведені в таблиці 3.  

 
3. Ефекти специфічної комбінаційної здатності (Sij) гібридних комбінацій 

гороху посівного, 2012 рік 

№ 
п/п Гібридні комбінації 

Ознаки 

Дов-
жина 

стебла 

Кіль-
кість 
бобів 
на од-
ну ро-
слину 

Кіль-
кість 

насінин 
на одну 
рослину 

Маса 
насіння 
з рос-
лини 

Маса 
1000 

насінин 

Вміст 
протеї-
ну в зе-

рні 

1 Комбайновий 1 х Харків-
ський 376 -8,70* 0,46* 4,77* 1,51* 9,25* -0,99* 

2 Комбайновий 1 х Царевич 11,64* 0,14* 2,59* 0,83* 5,39* -0,07 

3 Комбайновий 1 х Петро-
ніум 9,59* 0,76* 4,26* 0,28* -13,61* 0,25* 

4 Комбайновий 1 х Рената 11,10* -1,19* -6,15* -1,14* 13,72* 0,78* 
5 Комбайновий 1 х Елегант -9,12* 0,21* -0,87* 0,13* 8,56* 0,53* 

6 Харківський 376 х Царе-
вич 10,01* 1,55* 10,90* 2,48* -0,06 0,94* 

7 Харківський 376 х Петро-
ніум 12,58* -1,13* -8,79* -1,80* 11,78* 0,26* 

8 Харківський 376 х Рената -3,99* -0,92* -4,02* -0,87* 3,94* 0,79* 

9 Харківський 376 х Еле-
гант -6,48* -0,04* 2,33* 0,63* -2,72* -0,92* 

10 Царевич х Петроніум -
16,18* -1,38* -6,62* -1,52* -1,92 0,86* 

11 Царевич х Рената -4,85* 0,73* 3,01* 0,96* 7,75* -2,02* 
12 Царевич х Елегант 0,20 -0,81* -8,92* -1,82* 10,42* 0,22 
13 Петроніум х Рената -3,93* 0,02 5,38* 1,45* 3,58* -2,20* 
14 Петроніум х Елегант 12,35* 0,31* 4,40* 1,72* 16,42* 0,71* 
15 Рената х Елегант 14,81* 1,92* 9,33* 1,25* -18,08* 1,38* 
 НІР005 Sij 0,65 0,04 0,26 0,08 2,58 0,25 

Примітка* – ефекти істотні при Р < 0,05. 
 

Як свідчать дані таблиці 3, за ознакою «довжина стебла» високий рі-
вень неадитивних взаємодій наявний в комбінаціях Рената х Елегант (Sij = 
14,81*), Харківський 376 х Петроніум (Sij = 12,58*), Петроніум х Елегант 
(Sij = 12,35*), Комбайновий 1 х Царевич (Sij = 11,64*), Комбайновий 1 х Ре-
ната (Sij = 11,10*), Харківський 376 х Царевич (Sij = 10,01*) і Комбайновий 
1 х Петроніум (Sij = 9,59*). Числове вираження ефектів СКЗ в інших гібри-
дних комбінаціях свідчить про головну роль адитивних ефектів генів у ви-
раженні ознаки.  

За ознакою «кількість бобів на одну рослину» високі значення ефек-
тів СКЗ були відмічені в комбінаціях: Рената х Елегант (Sij = 1,92*), Хар-
ківський 376 х Царевич (Sij = 1,55*), Комбайновий 1 х Петроніум (Sij = 
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0,76*), Комбайновий 1 х Харківський 376 (Sij = 0,46*), Петроніум х Елегант 
(Sij = 0,31*), Комбайновий 1 х Елегант (Sij = 0,21*) і Комбайновий 1 х Царе-
вич (Sij = 0,14*). Тому можна стверджувати про значну роль домінантних 
або, можливо, епістатичних генів у вираженні ознаки в даних комбінаціях.  

За ознакою «кількість насінин на одну рослину» високим числовим 
вираженням ефектів СКЗ характеризувалися комбінації: Харківський 376 х 
Царевич (Sij = 10,90*), Рената х Елегант (Sij = 9,33*), Петроніум х Рената (Sij 
= 5,38*), Комбайновий 1 х Харківський 376 (Sij = 4,77*), Петроніум х Еле-
гант (Sij = 4,40*), Комбайновий 1 х Петроніум (Sij = 4,26*), Царевич х Рена-
та (Sij = 3,01*), Комбайновий 1 х Царевич (Sij = 2,59*) і Харківський 376 х 
Елегант (Sij = 2,33*). Це вказує на значну частку неадитивних взаємодій в 
генетичній детермінації ознаки в цих комбінаціях. В інших гібридів ознака 
«кількість насінин на одну рослину» визначається переважно адитивними 
ефектами генів.  

За ознакою «маса насіння з рослини» високу СКЗ мали комбінації 
Харківський 376 х Царевич (Sij = 2,48*), Петроніум х Елегант (Sij = 1,72*), 
Комбайновий 1 х Харківський 376 (Sij = 1,51*), Петроніум х Рената (Sij = 
1,45*), Рената х Елегант (Sij = 1,25*), Царевич х Рената (Sij = 0,96*), Комбай-
новий 1 х Царевич (Sij = 0,83*), Харківський 376 х Елегант (Sij = 0,63*), 
Комбайновий 1 х Петроніум (Sij = 0,28*) і Комбайновий 1 х Елегант (Sij = 
0,13*). Тому можна стверджувати про значну роль домінантних або, мож-
ливо, епістатичних генів у вираженні ознаки в даних комбінаціях. В інших 
комбінаціях ознака «маса насіння з рослини» контролюється переважно 
адитивними ефектами генів.  

За ознакою «маса 1000 насінин» достовірно високі ефекти СКЗ мали 
комбінації: Петроніум х Елегант (Sij = 16,42*), Комбайновий 1 х Рената (Sij 
= 13,72*), Харківський 376 х Петроніум (Sij = 11,78*), Царевич х Елегант (Sij 
= 10,42*), Комбайновий 1 х Харківський 376 (Sij = 9,25*), Комбайновий 1 х 
Елегант (Sij = 8,56*), Царевич х Рената (Sij = 7,75*), Комбайновий 1 х Царе-
вич (Sij = 5,39*), Харківський 376 х Рената (Sij = 3,94*) і Петроніум х Рената 
(Sij = 3,58*). Це вказує на значну роль неадитивних взаємодій у вираженні 
ознаки в даних комбінаціях. В інших комбінаціях ознака «маса 1000 насі-
нин» контролюється переважно адитивними ефектами генів. 

За ознакою «вміст протеїну в зерні» високим числовим вираженням 
ефектів СКЗ характеризувалися комбінації: Рената х Елегант (Sij = 1,38*), 
Харківський 376 х Царевич (Sij = 0,94*), Царевич х Петроніум (Sij = 0,86*), 
Харківський 376 х Рената (Sij = 0,79*) Комбайновий 1 х Рената (Sij = 0,78*), 
Петроніум х Елегант (Sij = 0,71*), Комбайновий 1 х Елегант (Sij = 0,53*) і 
Харківський 376 х Петроніум (Sij = 0,26*). Тому можна стверджувати про 
значну роль домінантних або, можливо, епістатичних генів у вираженні 
ознаки в даних комбінаціях. В інших комбінаціях ознака «вміст протеїну в 
зерні» контролюється переважно адитивними ефектами генів.  
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Специфічну комбінаційну здатність батьківських сортів гороху мож-
на визначити шляхом аналізу відповідних констант СКЗ. Високе числове 
вираження даних констант свідчить про визначальну роль неадитивних 
ефектів генів у детермінації ознаки та про можливість отримання гібрид-
них комбінацій, які характеризуватимуться значно вищим або нижчим рів-
нем ознак, ніж очікується на основі середньої цінності сортів. Низьке зна-
чення константи СКЗ вказує на передачу сортом рівня відповідної ознаки 
гібридному потомству. Оцінка специфічної комбінаційної здатності сортів 
гороху посівного за допомогою констант СКЗ наведена в таблиці 4.  

Як свідчать дані таблиці 4, за ознакою «довжина стебла» всі сорти, 
які брали участь у дослідженні, характеризувалися середнім рівнем СКЗ 
при цьому досить високе числове вираження константи СКЗ було у сорту 
Петроніум (135,77). За ознакою «кількість бобів на одну рослину» дані со-
рти, окрім сорту Комбайновий 1 також мали середній рівень СКЗ, при 
цьому сорт Рената мав відповідне значення наближене до високого (1,30). 
Сорт Комбайновий 1 характеризувався низькою СКЗ (0,45). За ознакою 
«кількість насінин на одну рослину» серед сортів, що досліджувалися ли-
ше сорт Комбайновий 1 мав низьку СКЗ (17,20). У інших сортів спостері-
гався середній рівень СКЗ. За ознакою «маса насіння з рослини» низьку 
СКЗ також мав лише сорт Комбайновий 1 (0,87). Інші сорти характеризу-
валися середнім рівнем СКЗ. За ознакою «маса 1000 насінин» високу СКЗ 
мав сорт Елегант (153,41), низьку – сорти Харківський 376 (45,7) і Царевич 
(36,54). У інших сортів спостерігався середній рівень СКЗ. За ознакою 
«вміст протеїну в зерні» високу СКЗ мав сорт Рената (2,37), низьку – Ком-
байновий 1 (0,35). Інші сорти відзначалися середньою СКЗ. 
 

4. Оцінка констант специфічної комбінаційної здатності сортів гороху 
посівного за основними господарсько-цінними ознаками, 2012 рік 

Ознака 
Сорти Середня 

константа 
СКС 

Комбай-
новий 1 

Харківсь-
кий 376 Царевич Петроніум Рената Елегант 

Довжина стебла 101,66 78,20 103,97 135,77 79,25 99,14 99,67 
Кількість бобів на 
одну рослину 0,45 0,95 1,10 0,77 1,30 0,90 0,91 

Кількість насінин 
на одну рослину 17,20 48,03 51,58 37,49 35,74 38,40 38,07 

Маса насіння з 
рослини 0,87 2,56 2,67 2,13 1,32 1,65 1,87 

Маса 1000 насінин 108,55 45,73 36,54 118,28 117,03 153,41 96,59 
Вміст протеїну в 
зерні 0,35 0,65 1,11 1,20 2,37 0,68 1,06 

 
Висновки. Шляхом оцінки ефектів загальної та специфічної, конс-

тант специфічної комбінаційної здатності встановлено селекційну цінність 
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високопродуктивних сортів гороху посівного за ознаками продуктивності 
та якості зерна. Визначено внесок окремих генетичних систем у детермі-
націю даних ознак у сортів та гібридів, що досліджувалися.  
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Розкрито значення методів селекції при створенні високоврожай-

них, з покращеними господарсько-біологічними показниками сортів коню-
шини лучної. Зроблена оцінка провідних методів селекції створення вихід-
ного матеріалу, які дають можливість поєднувати в собі цінні спадкові 
ознаки батьківських форм. 

Ключові слова: конюшина лучна, методи селекції, добір, схрещуван-
ня, сорт, популяція, ознаки, гетерозис, оцінка. 

 
Конюшина лучна – суворо ентомофільна перехреснозапильна куль-

тура, яка представлена великою еколого-географічною різноманітністю ге-
терозисних популяцій з невеликим набором хромосом у соматичних кліти-
нах (2 n = 14). 

Об’єктом селекційної роботи є популяції, а кращими серед них ті, що 
складаються з біотипів, які мають цінні біологічні властивості: зимостій-
кість, високу продуктивність кормової маси і насіння, стійкість до хвороб, 
високий вміст кормового протеїну та ін. 

При використанні в роботі з відібраним вихідним матеріалом різно-
манітних методів селекції: відбору, гібридизації, створення складногібрид-
них популяцій, а також індуційованого мутагенезу та експериментальної 
поліплоїдії відкривається можливість створення нових сортів конюшини 
лучної, які б відповідали запитам сільськогосподарського виробництва на 
сучасному етапі. 

Ч. Дарвін на основі узагальнення величезного матеріалу з історії ви-
ведення сортів рослин і порід тварин показав могутність добору керовано-
го людиною [1]. 

Методом сучасної наукової селекції є методичний або систематич-
ний добір, для якого характерна цілеспрямованість. У селекційній практиці 
застосовують в основному два методи добору: масовий та індивідуальний, 
кожен з яких може бути одноразовим, багаторазовим та безперервним. 

Масовий добір, в першу чергу, дає змогу виділити ті форми рослин, 
які сформував природний добір. Його ефективність залежить від кількості 
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особин у популяції. Чим більш гетерогенною є популяція, всередині якої 
відбувається масовий добір, тим швидше може бути досягнутий селекцій-
ний успіх. 

Індивідуальний добір у селекції перехреснозапильних сортів-
популяцій поширений мало і застосовується для виділення родоначальни-
ків, а також для отримання самозапильних ліній. 

Застосовують у селекції конюшини й груповий біотипічний добір, 
сутність якого зводиться до того, що добір ведуть за групами однотипових 
рослин – біотипів та індивідуально-сімейний добір, який частіш за все ви-
користовують при роботі з поліпоїдами чи мутантами, відбираючи окремі 
рослини, які виділяються за однією чи комплексом ознак. 

Досвід роботи селекціонерів у нашій країні й за кордоном показує, 
що гібридизація є одним із провідних методів створення нового вихідного 
матеріалу, оскільки дає можливість поєднувати цінні якості схрещуваних 
рослин і на їх основі отримувати нові форми [2]. 

Гібридний організм несе в собі спадкові ознаки обох батьківських 
форм. Але йому властиві і свої особливості, які є результатом поєднання 
спадкових властивостей схрещуваних рослин та їх реалізації в конкретних 
умовах вирощування. 

М. І. Вавілов великого значення надавав схрещуванню географічно 
віддалених форм і вказував, що їх відмінності за великою кількістю генів 
дають можливість отримувати зовсім нові сполучення [3]. 

Результати досліджень. Експериментальні дані багатьох досліджень 
дали можливість встановити, що гібриди конюшини та інших багаторічних 
трав, отримані при схрещуванні правильно підібраних географічно відда-
лених форм, значно перевищували вихідні батьківські пари за врожаєм зе-
леної маси, насінням та іншими господарсько-біологічними ознаками 
[4, 2]. 

Використання у гібридизації вітчизняних та зарубіжних сортів є ва-
жливим фактором при створенні нового вихідного матеріалу. Селекційні 
сорти, як правило, мають меншу кількість негативних ознак, які були усу-
нені в процесі селекційної роботи. 

Використання культурних сортів у гібридизації особливо ефективне 
в тому випадку, коли новому сорту необхідно надати таких ознак, як висо-
кобілковість, швидкість відростання, зимостійкість, стійкість до хво-
роб [5]. 

У Всесоюзному інституті кормів А. С. Новоселова та В. С. Малаше-
нко [6] схрещували у свій час дикоростучу конюшину Печерську, Кольсь-
ку, Пижемську з культурними сортами Шаховська та Московська 1. Отри-
мані гібриди відрізнялися високою облистяністю та вмістом протеїну. 
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На перших етапах селекції при створенні сортів, що мають комплекс 
нових ознак, застосовували вільне необмежене перезапилення з наступним 
добором чи без нього. 

Найбільш розповсюдженими серед них були Носівська 5, Узрос 73, 
Немерчанська 1 та ін. Однак недоліком цього методу є те, що при вільному 
схрещуванні домінує материнська спадковість і гібридність не контролю-
ється [7]. 

Вільне необмежене перезапилення зазвичай застосовується в колек-
ційних розсадниках, а також для виявлення загальної комбінаційної здат-
ності окремих сортів, біотипів, клонів.  

У селекції конюшини використовується також обмежено-вільне пе-
резапилення при спрямованому доборі вихідних батьківських форм. Цей 
метод дає змогу швидко і в достатній кількості отримувати гібридне насін-
ня для оцінки в сортовипробуванні. Проте ступінь перехресту при вільно-
му перезапиленні контролюється слабо, що знижує ефективність цього ме-
тоду. 

У селекційній роботі з конюшиною лучною застосовується штучне 
схрещування, при якому на рильце певної материнської рослини наносять 
пилок підібраних батьківських рослин, що дає змогу контролювати не 
тільки підбір батьківських рослин, але й сам процес запилення та заплід-
нення. Тому штучне схрещування дає можливість поєднувати в гібридних 
нащадках потрібні задані ознаки і властивості батьківських форм, отриму-
вати значно ширшу мінливість і стійкий гетерозис, ніж вільне схрещуван-
ня. 

У селекції конюшини поряд з відборами і отриманням простих гіб-
ридів все більшого значення набуває формування полікросних сортів-
популяцій з різнорідною генетичною природою, високим і стійким гетеро-
зисом. 

Складногібридні популяції складаються із декількох компонентів, за 
рахунок постійної гібридизації яких між собою підтримується певний 
ефект гетерозису в ланці наступних поколінь. Такі популяції створені на 
люцерні [8], конюшині лучній [9], конюшині повзучій та гібридній [10]. 

У селекції складногібридних популяцій найбільше застосування 
отримали методи: періодичного добору, еволюційний та еколого-
географічний [11]. Застосування цих методів обумовлено завданнями селе-
кції, а також ознаками, на які ведеться селекція. 

Метод періодичного добору, метод половинок або метод резервів, як 
його називає В. С. Пустовойт [12] у створенні складногібридних популяцій 
застосовується у тому випадку, коли основним направленням селекції є 
якість, тобто хімічний склад рослини або окремих її частин [13]. У цих ви-
падках природний добір не може сприяти створенню необхідних форм і 
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синтетична популяція створюється із компонентів, які відбираються за не-
обхідною ознакою з обов’язковою перевіркою нащадків. 

Еволюційний метод створення складногібридних популяцій в прак-
тичній селекції отримав найбільше розповсюдження. Вперше його описав і 
запропонував Н. Сунезон (1956). 

Цей метод полягає в тому, що коли селекція ведеться на ознаки, які 
контролюються природним добором (насіннєва продуктивність, кущис-
тість, стійкість до несприятливих кліматичних умов та ін.), то в основу по-
винно бути покладено широке перезапилення, яке базується на різноманіт-
ній генетичній основі. Це можливо забезпечити за рахунок залучення різ-
номанітного сортового і місцевого матеріалу, з якого ведеться добір за 
комплексом ознак визначених біотипів, ліній, клонів з наступним прове-
денням широких полікросів і створенням синтетичних популяцій [14]. 

Еколого-географічний метод створення складногібридних популяцій 
є частиною еволюційного методу. Особливістю його є те, що в якості вихі-
дного матеріалу є не окремі виділені клони, лінії, біотипи, а цілі популяції, 
які відрізняються за еколого-географічним походженням. При цьому мето-
ді гетерозис у ряді випадків суттєво проявляється при схрещуванні контра-
стних екотипів з різним складом популяцій. Це підтверджено працями 
Б. К. Мамсурова, С. А. Бекузарової, [15], І. А. Годунова, [16]. 

Великі можливості перед селекціонерами відкриває поліплоїдія [17, 
18]. Це особливий тип макромутаційної мінливості моноплоїдного (гаплої-
дного) набору хромосом та інших генетичних структур ядра і цитоплазм в 
клітинах вищих і нижчих рослин [19, 20]. 

Для конюшини лучної оптимальний рівень плоїдності – тетраплоїдія 
[21]. 

У зв’язку із специфікою генетичного розщеплення тетраплоїдів ос-
новним результатом поліплоїдії у конюшини лучної є збільшення частки 
гетерозисних особин в популяції по будь-якому локусу, який має два або 
більше алельних станів [22, 23]. 

Таким чином збільшення кількості генів при поліплоїдії призводить 
до розширення генотипічного спектру гамет та зигот і, як наслідок, набору 
алелей, генофонду, всієї генетичної основи поліплоїлних популяцій, що 
має несумнівну цінність для використання в практичній селекції. Тому пі-
дтвердження – створення тетраплоїдних сортів конюшини лучної Тетрап-
лоїдний ВІК, Салют, Марс (ВІК ім. В. Р. Вільямса), Кумач, (УкрНДІЗ), Ви-
ляй (ЛитНДІЗ) та ін.  

Практика показала, що один із основних недоліків тетраплоїдних со-
ртів – понижена насіннєва продуктивність. Однак проведені дослідження 
свідчать про те, що цей показник можна покращити перш за все методом 
добору, який проводиться в перших поколіннях індуційованих тетраплої-
дів за комплексом господарсько-біологічних ознак тісно пов’язаних з на-
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сіннєвою продуктивністю. До них відносяться: фертильність і життєздат-
ність пилку, кількість продуктивних стебел і суцвіть, довжина трубочки 
віночка, маса насіння з рослини та ін. [24]. 

Використання індуційованого мутагенезу дає змогу створювати які-
сно нові генотипи рослин конюшини для селекційної роботи. Так у Всеро-
сійському науково-дослідному інституті кормів ім. В. Р. Вільямса розроб-
лена схема отримання спадкових змін під впливом хімічних мутагенів і за-
кріплення їх у популяціях конюшини лучної. На основі цитогенетичної 
оцінки і багаторазового індуційованого добору виділений високоврожай-
ний диплоїдний мутантний зразок Ранньостиглий 2 [25]. 

Великі перспективи відкриває метод культури тканин і клітин in vitro 
для прискореного розмноження цінних селекційних форм і оздоровлення 
їх від фенотипової інфекції. Вже на початку ХХ століття фізіолог Готліб 
Хаберландт (1902) вказав на тотипотентність соматичних клітин рослин і 
можливість отримувати рослини за допомогою культури тканин. Перші 
успіхи були досягнуті з культурою тканин моркви і гібридів тютюну. 
В останній час культура тканин і клітин збагатилась новими методами. 
Це, перш за все, методи генетичної мінливості рослин на клітинному рівні 
– клітинна селекція і соматична гібридизація, які дають можливість одно-
часно маніпулювати з численними клітинними популяціями, індуціювати в 
них мутації і проводити добір змінених форм на селективних середовищах, 
а також отримувати міжвидові і міжсортові соматичні гібриди шляхом 
злиття ізольованих протопластів [26, 27].  

Висновки. Застосування того чи іншого методу селекції конюшини 
лучної дає змогу вирішувати завдання, які поставлені селекціонерами у ре-
зультаті виведення сортів інтенсивного типу, стійких до несприятливих 
факторів навколишнього середовища, що поєднують у собі високі врожаї 
вегетативної маси з покращеною якістю та стійкою насіннєвою продукти-
вністю. 
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Викладені особливості росту і розвитку бобових культур у сумісних 

посівах з вівсом. Встановлено вплив рівня мінерального живлення і норм 
висіву на формування урожайності зеленої маси та сухої речовини бобово-
вівсяних сумішей.  

Ключові слова: урожайність, висота рослин, овес, пелюшка, вика 
яра, гірчиця біла, дози добрив. 

 
За останні роки, в результаті скорочення поголів’я великої рогатої 

худоби, зменшились об’єми виробництва грубих кормів. У структурі посі-
вних площ кормових культур пройшли зміни в бік зниження площ багато-
річних трав та сумішей однорічних культур. Проте потреба заготівлі висо-
коякісних кормів залишається не вирішеною, особливо в роки з нестійкою 
вологозабезпеченістю у період вегетації кормових культур.  

За рахунок бобово-злакових травосумішей багаторічних трав цю 
проблему не можна вирішити тому, що існуючі інтервали між укосами 
становлять 30—35 днів. У зв’язку з цим у системі сировинного конвеєра 
використовують бобово-злакові суміші однорічних культур, які формують 
урожай зеленої маси упродовж 45—60 днів в оптимальні строки їх збиран-
ня у визначенні фази росту і розвитку компонентів. Сумісні посіви злако-
вих, бобових і капустяних культур дають змогу не лише збільшити їх вро-
жайність, але й отримати різноманітний за складом корм збалансований за 
елементами живлення. 

Відомо, що кормова продуктивність сумішей залежить від правиль-
ного підбору компонентів за їх біологічними особливостями росту і розви-
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тку, рівня мінерального живлення та оптимального співвідношення ком-
понентів. Злакові або бобові культури в сумішах за тривалістю міжфазних 
періодів повинні відрізнятися один від одного або бути близькими при фо-
рмуванні максимального господарського врожаю. За вмістом поживних 
речовин рослини доповнюють одна одну, завдяки чому отримують рос-
линну сировину збалансовану за цукро-протеїновим співвідношенням [1, 2, 
3, 4]. 

Отримання високоякісної рослинної сировини із сумішей однорічних 
культур необхідне для заготівлі кормів та використання їх у зимово-
стійловий період у вигляді сіна, силосу або сінажу.  

Матеріали і методика досліджень. У дослідженнях використані 
результати польових дослідів проведених у лабораторії польових кормових 
культур Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН в 
ДПДГ ”Бохоницьке”. Вивчали кормову продуктивність бобово-вівсяних 
сумішей однорічних культур залежно від елементів технології 
вирощування.  

У досліді висівали овес сорту Деснянський та Чернігівський 28, вику 
яру Світлана, пелюшку Звягельська, гірчицю білу Кароліна. Мінеральні 
добрива вносили навесні під передпосівну культивацію у вигляді 
нітроамофоски. 

Ґрунти – сірі опідзолені, середньосуглинкові на лесі, типові для 
правобережного Лісостепу. Орний шар характеризується наступними 
агрохімічними показниками: рН (сол.) – 4,9—5,2; вміст гумусу (за 
Тюріним) – 1,9 %, легкогідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 80,5 мг, 
обмінного калію і рухомого фосфору (за Чіріковим) – відповідно 119 і 
102 мг на 1 кг ґрунту.  

У роки проведення досліджень (2011—2012 рр.) погодні умови дещо 
відрізнялися від багаторічних показників. Середньодобова температура 
повітря в травні-червні була на 1,6—2,9 о С вище норми, а опадів випало 
96—180 мм, основна їх кількість спостерігалась у червні. За період вегета-
ції однорічних культур сума опадів у 2011 році перевищувала багаторічні 
показники – на 30 мм, а в умовах 2012 року навпаки – на 54 мм була менше 
норми. Проте, в цілому гідротермічні умови були сприятливі для форму-
вання сталих урожаїв бобово-вівсяних сумішей.  

Основними методами досліджень були польовий, лабораторно-
аналітичний та математико-статистичний, які проводились згідно існуючих 
методик. 

Результати досліджень. Відомо, що різні види культурних рослин 
неоднаково засвоюють поживні речовини з ґрунту, тому що між ними в 
період вегетації відбуваються алелопатичні взаємовідносини через різну 
глибину проникнення кореневої системи. В зв’язку з цим, чим більша різ-
ниця між культурами, тим вища імовірність отримання максимальної ефе-
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ктивності від комбінації агроценозу. На основі підбору різних видів злако-
вих, бобових та капустяних культур за оптимального співвідношення ком-
понентів в агрофітоценозі створюються сприятливі умови для росту, роз-
витку та формування стабільного урожаю в період вегетації.  

Відомо, що урожайність сільськогосподарських культур визначаєть-
ся оптимальною висотою рослин, густотою травостою та гідротермічними 
умовами. Встановлено, що зміна співвідношення норм висіву компонентів 
у суміші та доз добрив впливали на ріст рослин у висоту. Із-за низької во-
логозабезпеченості верхнього шару ґрунту за період сівби-сходи густота 
рослин вівса, вики ярої та пелюшки була дещо вище запланованої норми 
висіву. В результаті чого на час збирання урожаю густота стеблостою бо-
бових культур була в межах норми, але у вівса в окремих варіантах вона не 
відповідала фактичній.  

Це не дуже впливало на формування урожаю зеленої маси, тому що 
за рахунок оптимального співвідношення компонентів овес та бобові в су-
мішах найповніше використовували свої потенційні морфо-генетичні мож-
ливості знаходячись у різних фазах росту і розвитку, займаючи різний ярус 
у травостої та підвищували якісні показники зеленої маси. Так як кормова 
цінність рослин у значній мірі залежить від їх облистяності, оскільки в ли-
сті знаходиться більша кількість поживних речовин ніж в стеблі, а у міру 
фізіологічного старіння рослин частка листя в структурі урожаю знижуєть-
ся. 

Встановлено, що ростові процеси на II—IV етапах органогенезу у 
рослин вівса та бобових культур відбуваються повільно, що пояснюється 
їх біологічними особливостями. У гірчиці білої певний період формується 
розетка і за висотою рослин вона відстає від вівса та бобових, в яких більш 
інтенсивніше проходять фази онтогенезу. Проте, в умовах підвищеного 
температурного режиму та нестійкого зволоження, в цей період у рослин 
гірчиці білої відбувається прискорене проходження етапів органогенезу. 
Коли рослини вівса знаходились ще у фазі кущіння – виходу у трубку, у 
гірчиці білої наставала фаза бутонізації при висоті рослин 25—30 см. Че-
рез 34—36 днів після повних сходів гірчиця біла вступала у фазу повного 
цвітіння та формування стручків у нижньому ярусі, овес у цей час знахо-
дився у фазі виходу в трубку, а вика яра та пелюшка у фазі бутонізації.  

Зміни температурного режиму та вологозабезпечення за період веге-
тації негативно впливали на ростові процеси окремих культур у сумішах. 
Порівняльна оцінка вирощування сумісних посівів вівса з викою ярою або 
пелюшкою дає змогу відзначити, що у період вегетації за надмірного воло-
гозабезпечення червня (ГТК – 2,34; 2011 р.) рослини вівса сорту Деснянсь-
кий та пелюшки за висотою були однаковими 85—105 см на обох фонах 
добрив, але в результаті використання вівса сорту Чернігівський 28 росли-
ни пелюшки сягали висоти 99—126 см, а вівса – 95—123 см. Отже, в цих 
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сумішах створювались більш сприятливі умови для росту вівса та пелюш-
ки у висоту. При задовільному зволоженні (ГТК - 1,21; 2012 р.) висота ро-
слин вівса сорту Деснянський була на рівні 89—111 см, бобових культур 
96—104 см, тоді як у вівса сорту Чернігівський 28 вона була вищою і ста-
новила 103—119 см та пелюшки 93—113 см. Тобто зберігалася тенденція 
щодо зміни висоти рослин в порівнянні із 2011 роком.  

Овес сорту Чернігівський 28 за висотою був вищим за сорт Деснян-
ський в двокомпонентних сумішах з пелюшкою. При сівбі з нормою висіву 
по 50% обох компонентів у фазі молочної стиглості вівса довжина стебла у 
сорту Чернігівський 28 та пелюшки була більшою на 9—13 см та 10—18 
см на обох фонах добрив ніж у сорту Деснянського з пелюшкою відповід-
но. Збільшення густоти рослин до 60% від норми одновидового посіву не 
сприяли покращанню ростових процесів, як у вівса обох сортів, так і у пе-
люшки, особливо на високому фоні удобрення. Вика яра за висотою рос-
лин поступалася пелюшці (табл. 1).  

 
1. Висота рослин вівса та високобілкових культур залежно від рівня 

удобрення та норм висіву, см (у середньому за 2011—2012 рр.) 

Суміші, сорт Дози до-
брив 

Культури Середньодобовий 
приріст, см/добу 

овес високобілкові овес високобі-
лкові 

Овес Деснянський + 
вика яра 

N30P30K30 102 ± 4,1 91 ± 4,0 1,76 1,57 
N60P60K60 104 ± 6,0 94 ± 10,2 1,79 1,62 

Овес Деснянський + 
вика яра + гірчиця 

N30P30K30 94 ± 6,9 82 ± 8,1/102 ± 
10,1 1,62 1,41/1,76 

N60P60K60 105 ± 5,1 94 ± 8,6/112 ± 
7,6 1,81 1,62/1,93 

Овес Деснянський + 
пелюшка 

N30P30K30 101 ± 6,3 96 ± 12,2 1,74 1,66 
N60P60K60 105 ± 4,8 101 ± 6,2 1,81 1,74 

Овес Деснянський + 
пелюшка 

N30P30K30 98 ± 6,2 99 ± 9,6 1,69 1,71 
N60P60K60 106 ± 5,2 104 ± 6,8 1,83 1,79 

Овес Деснянський + 
пелюшка + гірчиця 

N30P30K30 106 ± 9,9 110 ± 8,6/109 ± 
5,3 1,83 1,90/1,88 

N60P60K60 109 ± 5,2 111 ± 8,9/112 ± 
8,5 1,88 1,91/1,93 

Овес Чернігівський 
28 + пелюшка 

N30P30K30 110 ± 4,3 106 ± 10,2 1,90 1,83 
N60P60K60 118 ± 6,1 119 ± 10,1 2,03 2,05 

Овес Чернігівський 
28 + пелюшка 

N30P30K30 112 ± 5,6 108 ± 9,8 1,93 1,86 
N60P60K60 115 ± 6,4 114 ± 9,1 1,98 1,97 

Овес Чернігівський 
28 + пелюшка + гір-
чиця  

N30P30K30 104 ± 4,2 105 ± 5,5/108 ± 
9,2 1,79 1,81/1,86 

N60P60K60 115 ± 3,6 119 ± 4,1/118 ± 
8,6 1,98 2,05/2,03 

 
При вирощуванні трикомпонентних сумішей висота рослин у вівса 

та пелюшки підвищувалась на 3—7 см за внесення N60P60K60. Проте, гірчи-
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ця біла була вище вівса, але знаходилась на рівні пелюшки і займала сере-
дній ярус у посівах суміші. Гірчицю білу в сумішах висівали не тільки як 
підтримуючу культуру, але й для підвищення протеїнової поживності кор-
му та як біологічний консервант при заготівлі сінажу.  

Найбільший середньодобовий приріст рослин відмічено при внесен-
ні повного мінерального добрива у дозі 60 кг діючої речовини азоту, фос-
фору і калію. У вівса сорту Чернігівський 28 приріст становив 1,98—
2,03 см за добу, при цьому кращі ростові процеси були в загущених до 
100 % сумішах. У пелюшки та у вики ярої середньодобовий приріст був 
відповідно на рівні 1,97—2,05 та 1,57—1,62 см за добу, у гірчиці білої 
1,93—2,03 см за добу.   

Спостереження показали, що в період вегетації в сумішах відбува-
ється зрідження травостою із-за недостатньої кількості опадів, у результаті 
чого знижується частка бобових культур та врожайність зеленої маси. У 
двокомпонентних сумішах частка пелюшки була в межах 24—30 % за сів-
би 50 % від норми, а збільшення норми висіву на 10 % не призводило до 
значного підвищення її (24—36 %) при сівбі обох сортів вівса на фоні вне-
сення максимальної дози мінеральних добрив. У трикомпонентних сумі-
шах частка високобілкових культур становила 40—41 % у фазі молочної 
стиглості вівса. Отже, незважаючи на однакову норму висіву культур у 
суміші найбільш конкурентоздатним був овес по відношенню до бобових. 
Тобто із збільшенням загальної норми висіву до 120 % в сумішах відчува-
ється міжвидова боротьба за вологу (табл. 2). 

 
2 Частка ботаніко-господарських груп рослин у складі бобово-вівсяного 

травостою, урожайність зеленої маси та вихід сухої речовини залежно від 
застосування окремих агротехнічних факторів 

№ 
вар 

Норми висіву, % від повної Частка 
бобових 
та гірчиці 
білої, % 

Зелена маса, т/га Суха речовина, 
т/га 

овес вика, пе-
люшка 

гірчиця 
біла N30P30K30 N60Р60К60 N30P30K30 N60Р60К60 

1 30 75 - 26 22,9 28,6 6,13 7,28 
2 60 50 10 50 26,8 32,8 7,50 8,74 
3 50 50  24 22,6 26,8 5,97 6,86 
4 60 60  24 25,2 30,4 6,88 7,88 
5 60 50 10 40 28,4 33,2 7,72 8,45 
6 50 50  30 25,9 32,0 7,18 8,40 
7 60 60  36 28,0 35,6 7,66 9,16 
8 60 50 10 41 30,4 37,8 8,44 10,36 
 НІР05  1,46   0,39 

Примітки:* з 1 по 5 вар. – сорт Деснянський;  
** – з 6 по 8 вар. – сорт Чернігівський 28. 
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Видовий склад сумішей не тільки впливав на ростові процеси рос-
лин, а й на формування урожайності зеленої маси, яка змінювалась за варі-
антами. Встановлено, що двокомпонентні бобово-вівсяні суміші з вклю-
ченням пелюшки з нормою висіву 60 % кожного компоненту та внесення 
N60Р60К60 забезпечили найбільшу урожайність зеленої маси 30,4—35,6 т/га 
з виходом 7,88—9,16 т/га сухої речовини, що вище відповідно на 6,29—
24,48 % та 8,24—25,8 % ніж при вирощуванні вико-вівсяної суміші. Заміна 
в суміші 10% пелюшки на гірчицю білу дало змогу підвищити урожай зеле-
ної маси на 5,0 т/га або на 15,24 % в сумішах з вівсом сорту Чернігівський 
28. Вихід сухої речовини збільшився на 1,62 т/га (18,53 %) порівняно з тра-
диційною вико-вівсяною сумішшю з гірчицею білою.  

Розрахунки показали, що бобово-вівсяні суміші при формуванні 
урожаю зеленої маси та нагромадженні сухої речовини в період вегетації 
по-різному використовували тепло та вологу. На 1 кг сухої речовини су-
міш вівса сорту Чернігівський 28 з пелюшкою та гірчицею білою досить 
ефективно використовували вологу. На кожен мм опадів вищевказана су-
міш формувала 75,07 кг та на 1оС 10,14 кг/га сухої речовини, що на 
18,54—18,60 % більше за вико-вівсяну суміш з гірчицею білою (табл. 3).  

 

3. Ефективність використання метеорологічних факторів сумішами вівса з 
високобілковими культурами 

Метеорологічні фактори за період 
вегетації Кількість 

Суха речовина, кг/га 
овес + вика 

яра + гірчиця 
біла 

овес* + пелюшка 
+ + гірчиця біла 

Середня кількість опадів, мм 138 63,33 75,07 
Сума позитивних температур, о С 1022 8,55 10,14 
ГТК 1,32 6621,2 7848,5 

Примітка: * - овес сорту Чернігівський 28. 
 
Висновки. При вирощуванні бобово-вівсяних сумішей кращі рос-

тові процеси рослин відбуваються за внесення максимальної дози добрив 
та оптимальної норми висіву. 

Бінарна суміш вівса сорту Чернігівський 28 з пелюшкою забезпечи-
ла найбільшу урожайність 35,6 т/га зеленої маси та вихід 9,16 т/га сухої 
речовини при висіву 60% від повної норми обох компонентів. Овес з пе-
люшкою та гірчицею білою за виходом сухої речовини на 13,1 % перева-
жав вищезгадану суміш при внесенні N60P60K60. 
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ВПЛИВ  МІНЕРАЛЬНИХ  ДОБРИВ  ТА  СПОСОБУ  
ВИРОЩУВАННЯ  НА  АЗОТФІКСУЮЧУ  ЗДАТНІСТЬ  
КОНЮШИНИ  ЛУЧНОЇ  В  УМОВАХ  ЛІСОСТЕПУ  
ПРАВОБЕРЕЖНОГО 
 
Наведені результати досліджень із вивчення впливу доз мінеральних 

добрив і способів вирощування на кількість симбіотично фіксованого 
азоту та формування врожаю листостеблової маси конюшини лучної.  

Ключові слова: конюшина лучна, листостеблова маса, суха 
речовина, сирий протеїн, симбіотично фіксований азот.  

 
Однією із унікальних особливостей багаторічних бобових трав є 

здатність у симбіозі з бульбочковими бактеріями фіксувати атмосферний 
азот для використання його в процесах життєдіяльності.  

Науковці відзначають, що за сприятливих умов росту й розвитку 
багаторічні бобові трави здатні фіксувати з повітря від 500 до 800 кг/га 
азоту і залишати в ґрунті з кореневими і стерньовими рештками 150—
200 кг/га азоту, що рівнозначно внесенню 40 т/га гною [6]. 

Накопичення біологічного азоту бобовими культурами відбувається 
за наявності у ґрунті симбіотично активних бульбочкових бактерій. 
Відсутність мікросимбіонтів призводить до зміни екологічної функції 
бобових: вони з культур, які акумулюють азот атмосфери, перетворюються 
у культури, що використовують азот ґрунту [4]. 

Відомо, що вирощування конюшини лучної поліпшує хімічні і 
фізичні властивості ґрунту та створює сприятливі умови для вирощування 
подальших озимих культур. Навіть без належного удобрення поля вона 
може забезпечити урожай зерна озимої пшениці на рівні 3,0—4,0 т/га 
[3, 7]. 

Проте, для формування високих показників кормової продуктивності 
конюшини лучної існує необхідність у забезпеченні рослин основними 
поживними елементами протягом усього періоду життєдіяльності.  

За даними Інституту кормів та сільського господарства Поділля 
НААН для формування 1 т сіна, конюшина лучна використовує 24,6—
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28,0 кг азоту, 5,6—7,9 кг фосфору, 21,7—27,0 кг калію та 11,5—13,6 кг 
кальцію [2]. 

При вирощуванні конюшини лучної споживання рослинами азоту 
частково компенсується за рахунок біологічно фіксованого азоту з повітря, 
який використовується на формування листостеблової та кореневої маси. 

За даними Ф. Ф. Адаменя, близько 70—75 % азоту, який міститься в 
урожаї зеленої маси і насінні багаторічних бобових трав, припадає на 
частку азоту фіксованого бульбочковими бактеріями [1]. 

За умови створення нових сортів конюшини лучної виникла 
необхідність проведення ґрунтовних досліджень із вивчення впливу норм 
мінеральних добрив і способу вирощування на кількість накопиченого 
симбіотичного азоту, визначення його частки у формуванні врожаю 
листостеблової маси та кормової продуктивності конюшини лучної. 

Матеріали і методика досліджень. Для вирішення поставленого 
завдання упродовж 2006—2009 рр. на дослідних полях лабораторії 
польових кормових культур Інституту кормів та сільського господарства 
Поділля НААН виконано дослідження з конюшиною лучною. Ґрунти 
дослідного поля – сірі лісові середньосуглинкові, орний шар яких 
характеризувався наступними показниками: рН (сол.) – 5,3, вміст гумусу – 
2,0 %, легкогідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 65 мг, рухомого 
фосфору та обмінного калію (за Чириковим), відповідно 108 і 120 мг на 1 
кг ґрунту. 

У дослідженнях вивчали дію та взаємодію трьох факторів: А – 
сорти; В – дози мінеральних добрив; С – спосіб вирощування. 

Дослідження проводилися в умовах Лісостепу правобережного з 
сортами конюшини лучної інтенсивного типу використання Спарта та 
Анітра, при нормі висіву 9 млн схожих насінин на гектар.  

За контроль було взято варіант без внесення мінеральних добрив та 
використання інокулянта. Дослідні варіанти передбачали передпосівний 
обробіток насіння конюшини лучної штамом азотфіксуючих бактерій у 
поєднанні із дозами мінеральних добрив. 

Конюшина лучна вирощувалася підпокривним та безпокривним 
способом. Покривною культурою був ячмінь ярий, що вирощувався на 
зерно, з нормою висіву 2 млн схожих насінин на гектар. 

Визначення продуктивності симбіотичної азотфіксації конюшини 
лучної проводили за методикою Г. С. Посипанова [8]. 

Статистична обробка експериментальних даних проводилась 
методом дисперсійного та кореляційно-регресійного аналізів на 
персональному комп’ютері із застосуванням програм Agrostat та Exel [5]. 

Результати досліджень. У ході проведених польових досліджень ві-
дмічено, що суттєвий вплив на формування врожаю листостеблової маси 
конюшини лучної другого року життя мали мінеральні добрива.  
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Так, для сорту Спарта внесення Р60К90 на фоні інокуляції сприяло 
формуванню найвищих показників кормової продуктивності. У результаті 
урожай листостеблової маси становив 30,20—31,14 т/га, що на 30,1—
30,4 % вище, ніж на контролі. Вихід сухої речовини та сирого протеїну 
складали відповідно 6,24—6,29 та 1,13—1,21 т/га. 

При внесенні повного мінерального добрива у дозі N60Р60К90 форму-
вався дещо менший урожай листостеблової маси (27,37—28,13 т/га), сухої 
речовини (5,47—5,57 т/га) та сирого протеїну (1,08—1,15 т/га), порівняно з 
внесенням фосфорно-калійного добрива.  

Вирощування конюшини лучної сорту Анітра на фоні внесення мі-
неральних добрив у дозі Р60К90 сприяло формуванню 32,06—32,97 т/га лис-
тостеблової маси, що на 29,6—30,3 % було більшим порівняно до контро-
лю. Вихід сухої речовини та сирого протеїну при цьому складали відповід-
но 6,59—6,61 та 1,19—1,27 т/га. 

Застосування добрив у дозі N60Р60К90 на фоні передпосівної інокуля-
ції насіння під час вирощування конюшини лучної сорту Анітра сприяло 
формуванню 29,01—29,86 т/га листостеблової маси, 5,79—5,90 т/га сухої 
речовини та 1,14—1,21 т/га сирого протеїну у другий рік життя. 

У ході проведених розрахунків встановлено, що у другому році жит-
тя, при вирощуванні конюшини лучної сорту Спарта на формування лис-
тостеблової маси було використано від 112,0 до 193,6 кг/га азоту. При ви-
рощуванні конюшини лучної сорту Анітра кількість використаного азоту, 
залежно від варіанту досліду, становила від 116,8 до 203,2 кг/га. 

Залежно від сортових особливостей культури, доз внесених мінера-
льних добрив та способу вирощування травостої конюшини лучної другого 
року життя здатні фіксувати з атмосфери від 78,7—81,2 до 127,7—
135,8 кг/га азоту.  

Знаючи показники симбіотично фіксованого азоту та кількості азоту 
використаного на формування листостеблової маси визначали частку біо-
логічно фіксованого азоту у формуванні врожаю. 

Встановлено, що на контрольному варіанті частка біологічно фіксо-
ваного азоту становила 70,7—72,3 %, при використанні інокулянту – 
74,8—75,6 %. Застосування мінеральних добрив у дозі Р60К90 та N60Р60К90 
на фоні інокуляції знижувало частку біологічно фіксованого азоту у фор-
муванні врожаю відповідно до 66,5—66,1 % та 59,9—60,3 %. 

Для економічної характеристики впливу симбіотичної азотфіксації у 
формуванні врожаю листостеблової маси конюшини лучної 2 року вегета-
ції, було проведено вартісну оцінку накопиченого бульбочковими бактері-
ями азоту за принципом перерахунку у найбільш поширене азотне добриво 
– аміачну селітру.  
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Відмічено, що вартість симбіотично фіксованого азоту на контроль-
ному варіанті становила 801—826 грн./га при безпокривному вирощуванні, 
та 883—921 грн./га – при підпокривному способі вирощування. 

На варіантах з фосфорно-калійним удобренням (Р60К90) вартісний 
показник біологічно фіксованого азоту був найвищим та становив 1224—
1299 грн./га на варіантах з безпокривним вирощуванням конюшини луч-
ної, тоді як при підпокривному вирощуванні – 1299—1382 грн./га.  

Висновки. Таким чином результати польових досліджень свідчать 
про ефективність підпокривного вирощування конюшини лучної з внесен-
ням мінеральних добрив у дозі Р60К90 та проведенням передпосівної іноку-
ляції насіння, що забезпечує урожайність листостеблової маси на рівні 
31,14—32,97 т/га з виходом 1,21—1,27 т/га сирого протеїну. За цих умов 
вирощування кількість біологічно фіксованого азоту становила 127,7—
135,8 кг/га, а частка біологічно фіксованого азоту у формуванні врожаю – 
66,0—66,8 %. 
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Проблема рослинного білка, дефіцит якого ще значний при виробни-
цтві кормів, упродовж багатьох років є актуальною як з наукової так і 
практичної точки зору. Головною умовою її вирішення, незалежно від біо-
логічних особливостей росту і розвитку культур, є максимальна реалізація 
сортового потенціалу для отримання урожайності і білка високої якості 
при збереженні родючості ґрунту [1]. 

Тому вирощування бобово-злакових сумішей однорічних культур 
має важливе значення у вирішенні проблеми рослинного білка, а саме 
шляхом використання видового різноманіття культур в агрофітоценозах 
для оптимізації їх адаптивного потенціалу. При цьому «конструювання аг-
роекосистем» – розглядається як засіб підвищення потенціальної продук-
тивності, екологічної стійкості та рентабельності. В той же час ця пробле-
ма є однією із найскладніших і менш вивчених у рослинництві [2]. 

Люпин вузьколистий – це малопоширена культура в умовах західно-
го Лісостепу. Він містить високий вміст білка не тільки в насінні але й в 
зеленій масі. Особливо багаті білком молоді листя, які в структурі урожаю 
зеленої маси займають значну частку. Його цінність полягає в тому, що йо-
го білок містить усі незамінні амінокислоти і добре засвоюється організ-
мом тварин. Зелена маса люпину багата макро- і мікроелементами, в лист-
ках його міститься близько 250 мг/кг каротину, 5 мг вітаміну В1, 0,18 мг 
вітаміну В2, близько 30 мг аскорбінової кислоти, що необхідно для годівлі 
тварин.  

Тому його доцільно вирощувати не тільки в основних посівах але й в 
сумішах із злаковими (ячменем, вівсом, тритикале, кукурудзою та іншими 
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культурами) на зерно і зелений корм, а також на сидерат, в післяукісних та 
післяжнивних посівах [3, 4, 5].  

Мета досліджень – підібрати оптимальне співвідношення компонен-
тів у люпино-злаковому агрофітоценозі, який здатний до фітоценотичного 
подавлення бур’янів та саморегуляції, високої кормової продуктивності та 
екологічної стійкості. 

Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводили у 
2009—2011 рр. в Інституті сільського господарства західного Полісся 
(м. Рівне).  

Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем неглибокий малогумусний з на-
ступною агрохімічною характеристикою орного шару (0—20 см) горизон-
ту: гідролітична кислотність 1,31 мг. екв. на 100 г ґрунту; рН сольове – 6,4; 
гумус (за Тюріним) 1,4%, сума ввібраних основ (за Каппеном) – 10,4 мг на 
100 г ґрунту; рухомі Р2О5 і К2О (за Кірсановим), відповідно, 25,25 і 7,79 мг 
на 100 г ґрунту; легкогідролізований азот (за Корнфільдом) 7,84 мг на 
100 г ґрунту. 

Агротехніка на дослідному полі загальноприйнята для зони. В дослі-
дах висівали люпин вузьколистий Пелікан та ячмінь Геліос. Кормову про-
дуктивність сумішей вивчали на наступних фонах мінерального живлення: 
без добрив, N45Р45К45 і N90Р90К90. Норми висіву культур у сумішах наведені 
в таблиці. Збирання урожаю проводили у фазі молочно-воскової стиглості 
ячменю ярого. 

Погодні умови відрізнялись від середніх багаторічних показників і 
характеризувались нерівномірним випадінням опадів та коливанням сере-
дньодобової температури повітря в період вегетації. Надмірно зволоженим 
був травень-липень 2010 року з сумою опадів 382 мм за середньодобової 
температури повітря 18,9о С. В роки проведення досліджень кількість опа-
дів у червні, в якому формувався урожай зеленої маси сумішей, в серед-
ньому становила 102 мм з температурою повітря 18,6о С та ГТК – 1,82. От-
же, гідротермічні умови були сприятливі для вирощування люпино-
злакових сумішей для заготівлі сінажу або зерносінажу. 

Результати досліджень. Встановлено, що формування урожаю зеле-
ної маси люпино-злакових сумішей в значній мірі залежало від вологозабе-
зпеченості та температурного режиму в період вегетації. Найбільший уро-
жай зеленої маси (24,0 т/га) отримали за сівби ячменю 50 % та люпину ву-
зьколистого 75 % від норми при внесенні максимальної дози добрив 
(N90Р90К90), що був вище на 10,3—10,6 % ніж при збільшенні або зменшен-
ні норми висіву обох компонентів на 25 %. Приріст урожаю від внесення 
добрив становив 34,07 %. У роки з достатньою вологозабезпеченістю 
(2009 р.) ця суміш забезпечила 28,9 т/га зеленої маси. Тоді як зменшення 
норми висіву люпину вузьколистого на 25 % та підвищення її у ячменю на 
цей відсоток забезпечили на 4,3 % нижчий урожай зеленої маси. При сівбі 
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2,5 млн шт./га схожих насінин ячменю із люпином 0,6 млн шт./га отримали 
урожай зеленої маси на рівні 26,5 т/га, або на 4,5—9,1% менше попередніх 
варіантів.  

У результаті зниження дози добрив до N45P45K45 урожайність зеленої 
маси була на 23,1—23,5% менше в порівнянні з максимальною. Поряд з 
цим доцільно відзначити, що урожайність зеленої маси в змішаних посівах 
була більш стабільною за роками в порівнянні із чистими посівами. Якщо в 
одновидових посівах коливання досягало 17,8—23,0% на удобрених варіа-
нтах, то в сумішах – лише 9,4—12,7% (табл. 1).  

Найбільша частка люпину вузьколистого в сінажній масі була в ре-
зультаті внесення добрив у дозі N45Р45К45, яка становила 9,6 т/га зеленої 
маси за норми висіву його 0,9 млн шт./га (75% від норми), та зменшилась 
до 3,1—4,8 т/га за сівби 0,6 млн шт./га. При внесенні добрив у дозі 
N90Р90К90 частка люпину вузьколистого в зеленій масі знаходилась на рівні 
3,6—4,9 т/га, або була нижче ніж на ділянках без добрив та N45Р45К45.  

 
1. Вплив ценотичних відносин на підвищення урожайності зеленої 

маси люпино-злакового агрофітоценозу 

Культури,  
норми висіву,  

млн схожих насінин 
на 1 га 

Фон живлення 

Зелена маса, т/га Розмір 
варіювання роки 

2009 2010 2011 середнє т/га 
% до 

серед-
ньої 

Люпин 
вузьколистий, 1,2 

Без добрив 20,6 18,7 18,2 19,2 2,4 12,5 
N45Р45К45 24,2 22,0 23,0 23,1 2,2 9,5 
N90Р90К90 29,6 22,2 25,2 25,7 7,4 28,8 

Ячмінь ярий, 5,0 
Без добрив 12,1 15,6 14,3 14,0 3,5 25,0 

N45Р45К45 15,2 19,6 15,9 16,9 4,4 26,0 
N90Р90К90 18,1 19,9 18,5 18,8 1,8 9,6 

Ячмінь, 2,5 + 
люпин, 0,6 

Без добрив 17,8 19,2 14,7 17,2 4,5 26,2 
N45Р45К45 21,5 23,3 16,3 20,4 7,0 34,3 
N90Р90К90 26,5 23,3 17,9 22,6 8,6 38,0 

Ячмінь, 2,5 + 
люпин, 0,9 

Без добрив 19,2 19,5 14,9 17,9 4,6 25,7 
N45Р45К45 23,4 23,8 18,2 21,8 5,6 25,7 
N90Р90К90 28,9 23,9 19,2 24,0 9,7 40,4 

Ячмінь,3,75 + 
люпин, 0,6 

Без добрив 18,5 19,3 16,2 18,0 3,1 17,2 
N45Р45К45 22,5 23,5 17,7 21,2 5,8 27,4 
N90Р90К90 27,7 23,7 18,3 23,2 9,4 40,5 

Ячмінь, 3,75 + 
люпин, 0,3 

Без добрив 17,3 19,4 14,6 17,1 4,8 28,0 
N45Р45К45 20,1 23,2 15,6 19,6 7,6 38,8 
N90Р90К90 24,4 23,2 19,0 22,2 5,4 24,3 

НІР0,05  0,94 
 

Різниця в урожайності зеленої маси люпину та ячменю в одновидо-
вих посівах за роками становила 2,2—7,4 і 1,8—4,4 т/га, що у відношенні 
до їх середньої урожайності, відповідно 9,5—28,8 % і 9,6—26,0 % на фоні 
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внесення мінеральних добрив. У той же час в агроценозах за більшої уро-
жайності у 1,28 разу ніж в одновидових посівах ячменю, розмір коливання 
становив 5,4—9,7 т/га або 24,3—40,4%, що вище у 1,3—2,4 та 2,2—3,0 ра-
зи ніж у люпину та ячменю відповідно в одновидових посівах.  

Вихід сухої речовини, як носія поживності корму, залежав від вмісту 
його в урожаї та частки компонентів. Середній вміст сухої речовини в од-
новидовому посіві ячменю складав 28,70%, а в люпину вузьколистого – 
31,15 %. У сумішах він зростав до 31,25 % за сівби 75% та зменшувався до 
29,78—30,47 % за сівби 50% люпину від повної норми.  

Найбільший вихід сухої речовини забезпечила суміш у результаті сі-
вби ячменю 2,5 млн/га та люпину 0,9 млн/га схожих насінин на обох фонах 
добрив (табл. 2). Приріст сухої речовини становив 36,03—38,88 % у порів-
нянні з ячменем. Зменшення норми висіву люпину вузьколистого на 25% 
та збільшення її на стільки ж у ячменю (вар. 5), отримали вихід 7,07 т/га 
сухої речовини, частка ячменю в урожаї становила 79,9 %. При цьому су-
міші забезпечили на 101—118 % вищий вихід сухої речовини в порівнянні 
до середньої норми в одновидових посівах ячменю та люпину. 

Дослідження показали, що із підвищенням дози добрив частка бобо-
вого компонента в урожаї зменшувалась, тобто між бобовими і злаковими 
компонентами відбувалася конкуренція за вологу та поживні речовини. 
Незважаючи на високу норму висіву 75 % частка люпину на високому фоні 
добрив становила 17 % проти 40—43 % на ділянках без добрив та при вне-
сені N45Р45К45. Зокрема, люпин вузьколистий, як компонент агроценозу, за 
рахунок азотфіксуючої та фосфоромобілізуючої здатності покращував мі-
неральне живлення ячменю. Тому у формуванні урожаю зеленої маси та 
накопичені сухої речовини в сумішах ячмінь займав найбільшу частку на 
варіантах з внесенням N90Р90К90.  

Отже, злаковий компонент був домінантним при зміні норми висіву 
ячменю ярого в більшу чи меншу сторону в суміші на усіх фонах живлен-
ня, а в поєднанні із люпином вузьколистим вони створювали щільний тра-
востій. При цьому листковий апарат рівномірно розподілявся за ярусами, а 
поєднання різнотипних листків підвищувало інтенсивність та ефективність 
використання сонячної радіації, вологи та тепла.  

Встановлено, що на максимальному фоні живлення (N90Р90К90) та сі-
вби люпину вузьколистого з нормою 0,9 млн шт./га схожих насінин та яч-
меню 3,75 млн/га (75 % норми висіву одновидового посіву) формуються 
агрофітоценози, які успішно конкурують із бур’янами в посівах. Кількість 
бур’янів у сумішах у середньому становила 7—9 %, проти 6—15 % в одно-
видових посівах люпину та ячменю за внесення половинної дози добрив. 
Бур’яни, що залишились у травостої, знаходились у нижньому ярусі і не 
впливали на розвиток культурних рослин. У цих агроценозах бобові і зла-
кові культури не відчували негативного алелопатичного впливу з боку 
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бур’янів та їх конкурентної боротьби за елементи мінерального живлення і 
вологозабезпеченості. 
 
2. Вплив норм висіву люпину і ячменю в сумішах, доз мінеральних добрив 

на вихід сухої речовини і частку люпину в агрофітоценозі  
( у середньому за 2009—2011 рр.) 

Норма висіву, 
млн схожих 

насінин на 1 га Фон 
живлення 

Вихід сухої речовини, т/га 
% до 

середнь
ої в 

одновид
ових 

посівах 

Частка 
люпину 

в 
зеленій 
масі, % люпин ячмінь люпин ячмінь всього 

1,2 - 

Без 
добрив 5,65 - 5,65 - 100 

N45Р45К45 7,15 - 7,15 - 100 
N90Р90К90 7,97 - 7,97 - 100 

- 5,0 

Без 
добрив - 3,88 3,88 - - 

N45Р45К45 - 4,68 4,69 - - 
N90Р90К90 - 5,59 5,40 - - 

0,6 2,5 

Без 
добрив 1,30 3,77 5,07 106 25 

N45Р45К45 1,95 4,24 6,19 105 21 
N90Р90К90 1,55 5,19 6,74 101 17 

0,9 2,5 

Без 
добрив 2,24 3,18 5,42 114 43 

N45Р45К45 3,03 3,35 6,38 108 40 
N90Р90К90 3,96 3,54 7,50 113 17 

0,6 3,75 

Без 
добрив 2,06 3,54 5,60 118 32 

N45Р45К45 2,32 4,16 6,48 109 31 
N90Р90К90 1,42 5,65 7,07 106 13 

0,3 3,75 

Без 
добрив 2,66 2,91 5,57 117 38 

N45Р45К45 1,35 5,05 6,40 108 19 
N90Р90К90 1,74 5,22 6,96 104 15 

  НІР05   0,306   
  

Таким чином, вирощування люпину в сумішах із ячменем забезпечує 
отримання рослинної сировини для заготівлі зерносінажу у фазі молочно-
воскової стиглості за оптимального співвідношення компонентів. При 
цьому економія насіння злакового компоненту становить 50—100 кг та бо-
бового – 40—80 кг від повної норми, або 956,5—1913 і 822,8—1645,6 МДж 
енергії відповідно. 

Висновки. Для заготівлі зерносінажу в умовах західного Лісостепу 
доцільно висівати 50% ячменю та 75% люпину вузьколистого від повної 
норми при внесені мінеральних добрив у дозі N90Р90К90 і збиранні суміші у 
фазі молочно-воскової стиглості. 
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Проаналізовано накопичення поживних речовин у ґрунті після трирі-

чного вирощування козлятнику східного на зелений корм. Показано залеж-
ність отриманих показників від кислотності ґрунту. Порівняно одержану 
родючість ґрунту із вирощуванням стоколосу безостого. 

Ключові слова: козлятник східний, стоколос безостий, агрохімічний 
склад ґрунту. 

 
Бобові культури відіграють велике значення у землеробстві. Це зу-

мовлено передусім їх симбіозом з бульбочковими бактеріями, що мають 
здатність фіксувати азот атмосфери у ґрунті. А це скорочує норми внесен-
ня азотних добрив, покращує екологічний стан навколишнього середови-
ща. Різні бобові культури фіксують неоднакову кількість азоту. Перевагу 
мають багаторічні бобові трави [1]. Окрім накопичення симбіотичного азо-
ту, вони, внаслідок їх часткового відмирання, збагачують ґрунт на органіч-
ні речовини, що призводить до збільшення запасів гумусу, а також до на-
копичення фосфору, калію, кальцію та інших макро- і мікроелементів [2].  

Серед бобових багаторічних трав найбільша роль належить люцерні 
посівній та конюшині лучній. Зокрема, люцерна посівна здатна фіксувати 
на третій рік вегетації до 540 кг/га симбіотичного азоту. Після її відмиран-
ня у ґрунті залишається 150—200 кг/га азоту, що використовується насту-
пною культурою у сівозміні. Конюшина лучна, при формуванні добре роз-
виненого травостою, може виробити 150—160 кг симбіотично фіксованого 
азоту за рік. За дворічну вегетацію вона залишає після себе 137—208 кг 
азоту, 48—74 кг/га фосфору, 73—109 кг калію та 400—450 кг/га гуму-
су [3]. 

Проте, в останні роки зростає різноманітність бобових багаторічних 
трав, що вирощуються в умовах Лісостепу правобережного: еспарцет пі-
щаний, лядвенець рогатий, буркун білий, козлятник східний. Під час про-
ведення дослідів з вказаними травами робиться ставка на їх кормову про-
дуктивність та дещо опускається їх агроекологічне значення. Враховуючи 
мале вивчення козлятнику східного в Лісостепу правобережному на сірих 
лісових ґрунтах ми вивчали його агроекологічне значення, як бобової бага-
торічної культури.  

Корми і кормовиробництво. 2013. Вип. 75 45



Умови і методика досліджень. Польові дослідження проводились 
на спільному дослідному полі Вінницького національного аграрного уні-
верситету і Вінницької державної сільськогосподарської дослідної станції 
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН у селі Агро-
номічне Вінницького району на сірих лісових середньосуглинкових ґрун-
тах починаючи з 2008 року. 

Ґрунт на дослідній ділянці до сівби козлятнику східного характери-
зувався такими агрохімічними показниками: вміст гумусу 2,3%, легкогід-
ролізованого азоту 7,0 – 8,0 мг/100 г ґрунту, рухомого фосфору 16,0 – 19,4, 
обмінного калію 9,5 мг/100 г ґрунту. Гідролітична кислотність 5,0 мг-
екв./100 г ґрунту, обмінна кислотність рН 5,2. Щоб в таких умовах добре 
розвивались бобові трави, було здійснено вапнування ґрунту, що сприяло 
підвищенню сольової кислотності до рН 6,2. 

Сівбу козлятнику східного проводили безпокривним способом у 
ранньовесняні строки з внесенням гербіциду півот. У рік сівби провели 
один укіс, а в наступні роки вегетації – два укоси. Щороку травостій козля-
тнику східного підживлювали N45Р45К45 у ранньовесняні строки. Для порі-
вняння козлятник східний сіяли на невапнованій та попередньо провапно-
ваній ділянках. За контроль слугував посів стоколосу безостого, який та-
кож сіяли на вапнованій і невапнованій ділянках. 

Аналіз ґрунтових зразків здійснювався в агрохімічній лабораторії Ін-
ституту післядипломної освіти ВНАУ. Аналізувались такі показники: лег-
когідролізований азот (за Корнфілдом), рухомий фосфор і обмінний калій 
(за Чіріковим), вміст гумусу, гідролітична кислотність, рН сольове та вміст 
кальцію. 

Зразки ґрунту відбирали перед проведенням досліджень та по закін-
ченні третього року вегетації козлятнику східного і стоколосу безостого 
окремо на вапнованій та невапнованій ділянках. 

Результати досліджень. Після трирічного вирощування козлятнику 
східного на зелений корм з повним внесенням мінеральних добрив та вап-
нуванням, вміст органічної частини ґрунту зріс на 0,6% – до 2,9%. Вплив 
на вміст гумусу стоколосу безостого був аналогічним. При вирощуванні 
козлятнику без вапнування вміст гумусу зріс лише на 0,3% – до 2,6%. Це 
зумовлено менш інтенсивним формуванням підземної і надземної маси ко-
злятнику східного за кислої реакції ґрунтового розчину. В той же час сто-
колос безостий менш істотно реагує на кислотність ґрунту, тому при його 
вирощуванні без вапнування, вміст гумусу зріс на 0,5% (табл. 1). 

Вміст легкогідролізованого азоту в ґрунті залежить від кількості вне-
сених азотних мінеральних добрив та азотфіксації козлятнику східного. 
Крім того, власний симбіотично фіксований азот козлятник використовує 
для свого росту і розвитку, тому в ґрунті залишається лише його частина. 
Найбільший вміст легкогідролізованого азоту спостерігався в ґрунті, де ріс 
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козлятник східний з вапнуванням – 12,0 мг/100 г ґрунту, що на 4,5 мг/100 г 
ґрунту більше, ніж до сівби козлятнику та на 0,8 мг/100 г ґрунту більше, 
ніж при вирощуванні стоколосу безостого. При сівбі козлятнику східного 
без вапнування вміст легкогідролізованого азоту зріс лише на 0,9 мг/100 г 
ґрунту, що свідчить про ослаблену азотфіксацію козлятнику за кислої реа-
кції ґрунту. 

 
Агрохімічний склад ґрунту залежно від вирощування козлятнику 

східного 

Варіанти  
досліду 

Вміст 
гумусу, 

% 

Азот легко-
гідролі-

зований, 
мг/100 г 
ґрунту 

Фосфор 
рухомий, 
мг/100 г 
ґрунту 

Калій  
обмінний, 
мг/100 г 
ґрунту 

Кислотність 
гідролітична,мг-
екв./100 г ґрун-

ту 

рНсол. 

Кальцій, 
мг/100 г 
ґрунту 

До сівби  
козлятнику 2,3 7,5 17,7 9,5 5,0 5,2 - 

Козлятник  
3-х років ве-
гетації з ва-
пнуванням 

2,9 12,0 28,3 10,5 0,9 6,3 1,4 

Козлятник  
3-х років ве-
гетації без 
вапнування 

2,6 8,4 20,0 10,4 4,3 5,1 1,2 

Стоколос 3-х 
років веге-
тації з вап-
нуванням 

2,9 11,2 18,0 10,4 1,1 6,4 1,4 

Стоколос 3-х 
років веге-
тації без ва-
пнування 

2,8 10,5 17,5 10,4 3,4 4,8 1,2 

 
Вміст рухомого фосфору істотно зріс лише у варіанті з вирощуван-

ням козлятнику при вапнуванні – з 17,7 до 28,3 мг/100 г ґрунту, що на 
10,3 мг/100 г ґрунту більше, ніж при вирощуванні стоколосу безостого. 
Вміст обмінного калію не залежав від культур і протягом трьох років веге-
тації трав з внесенням повного мінерального добрива зріс на 0,9 – 
1,0 мг/100 г ґрунту. 

Гідролітична кислотність при вирощуванні козлятнику східного з 
вапнуванням була на 0,2 мг-екв./100 г ґрунту менша, ніж при вирощуванні 
стоколосу безостого і склала 0,9 мг-екв./100 г ґрунту. В той же час, при ви-
рощуванні козлятнику без вапнування, гідролітична кислотність, порівня-
но з даними до сівби, зменшилась на 0,7 мг-екв./100 г ґрунту, але залиша-
лась найвищою серед усіх варіантів досліду.  

Аналізуючи сольову кислотність рН встановлено, що з вапнуванням 
ґрунту при вирощуванні козлятнику і стоколосу,. між ними істотної різниці 
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не спостерігалось – 6,3–6,4 рН. На варіантах без вапнування проявлявся 
негативний вплив мінеральних добрив, що зумовив підкислення ґрунту на 
0,1 – 0,4 одиниць рН. Причому, козлятник східний сприяв менш істотному 
підкисленню ґрунту, ніж стоколос безостий. 

Висновки. У результаті проведених аналізів встановлено, що козля-
тник східний проявляє позитивний агроекологічний вплив на ґрунт. Особ-
ливо зростає значення козлятнику, як азотфіксуючої симбіотичної культу-
ри, при вапнуванні ґрунту. Після трьох років вегетації козлятнику східного 
зростає у ґрунті вміст гумусу, легкогідролізованого азоту, рухомого фос-
фору, обмінного калію, зменшується гідролітична і сольова кислотність. 

Порівняно з трирічним вирощуванням стоколосу безостого – багато-
річної злакової трави, козлятник східний залишає після себе більше легко-
гідролізованого азоту та рухомого фосфору, більш істотно знижує гідролі-
тичну кислотність ґрунту. При вирощуванні козлятнику східного на кис-
лих ґрунтах без попереднього вапнування, за накопиченням поживних ре-
човин у ґрунті він поступається стоколосу безостому, який несуттєво реа-
гує на кислотність ґрунту. За таких умов козлятник переважає стоколос 
лише за накопиченням у ґрунті рухомого фосфору та відзначається біль-
шою буферністю щодо сольової кислотності ґрунту. 

У той же час більш істотний позитивний вплив козлятнику східного 
на ґрунт може проявитися при збільшенні тривалості його вирощування на 
одному місці, враховуючи довговічність козлятнику у травостоях до 10 ро-
ків. Крім того, козлятник східний вимагає обов’язкової нітрагінізації на-
сіння перед сівбою, через відсутність його симбіотичних бактерій у ґрун-
тах Лісостепу правобережного, так як він має обмежене поширення. Нітра-
гінізація істотно збільшить накопичення у ґрунті легкогідролізованого азо-
ту. 
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Викладено результати досліджень щодо вивчення кормової проду-

ктивності конюшини лучної залежно від норм висіву покривної і підсівної 
культур. Наведено економічні та біоенергетичні показники технологій ви-
рощування безпокривних та підпокривних посівів. 
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продуктивність, кормові одиниці, ефективність, біоенергетика. 

 
За рівнем розвитку вітчизняне кормовиробництво суттєво відстає від 

країн-членів світового господарського співтовариства внаслідок екстенси-
вного, надто ресурсо- і природозатратного та екологонебезпечного госпо-
дарювання. Даний факт суттєво впливає на процес виробництва якісної 
продовольчої сировини та продуктів харчування тваринного походження й 
формування продовольчої безпеки держави [1]. 

Ситуація, яка склалася у галузі кормовиробництва, основним чином 
пояснюється зменшенням обсягів ресурсів, що використовуються у вироб-
ничому процесі, суттєвим погіршенням технічної ефективності і техноло-
гічними змінами. Перелічені чинники істотно впливають на обсяг вироб-
ництва кормів, їх якість та собівартість. Таким чином, технологічні зміни 
(прийоми) можуть позитивно впливати на обсяги виробництва, проте погі-
ршення технічної ефективності може стримувати процес виробництва, а це 
в свою чергу призводить до підвищення вартості кормів і зниження проду-
ктивності та ефективності кормовиробництва [2]. 

Потрібно відмітити, що значення галузі кормовиробництва для но-
вих агроформувань різних форм власності зростає: по-перше, забезпече-
ність кормами є лімітуючим фактором реалізації генетичного потенціалу 
продуктивності тварин і птиці, по-друге, з економічної точки зору корми є 
важливою статтею витрат у тваринництві. Серед усіх матеріальних затрат, 
що входять у собівартість продукції сільськогосподарського виробництва в 
цілому, на корми припадає близько 28—30 %; у собівартості продукції 
тваринництва – 68—73% [3]. 
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Постановка проблеми. Ефективність розвитку всіх тваринницьких 
галузей – скотарства, свинарства, птахівництва, вівчарства, конярства на-
самперед залежить від достатньої кількості повноцінних і відносно деше-
вих кормів. Тому кожне сільськогосподарське підприємство будь-якої фо-
рми власності і господарювання, особисте селянське і фермерське госпо-
дарство, яке займається тваринництвом або планує розпочати цю справу, 
повинне спочатку подбати про міцну та ефективну кормову базу, оскільки 
від неї залежить продуктивність худоби і птиці, їх розвиток, жива маса і 
відтворювальна здатність. 

З кормових культур, що вирощують у нашій зоні, важливе місце 
належить багаторічним травам. Завдяки добре розвинутій кореневій сис-
темі вони краще інших культур використовують поживні речовини і за-
паси вологи ґрунту, невибагливі до умов існування. Вирощування багато-
річних трав на одному місці упродовж кількох років не потребує значних 
щорічних матеріальних і виробничих витрат, пов'язаних з підготовкою 
ґрунту, посівом, внесенням пестицидів. За відносно низької собівартості 
1 ц зеленої маси, кормових одиниць, перетравного протеїну та завдяки 
здатності упродовж року давати кілька укосів багаторічні трави є осно-
вою безперебійного забезпечення тварин кормами в літній період й ваго-
мим резервом заготівлі високоякісного дешевого сінажу та сіна для зимі-
влі худоби [4]. 

Важливим критерієм економічної оцінки кормових культур є собі-
вартість кормової одиниці раціону. Це основний показник при розробці 
типу годівлі тварин, оскільки саме собівартість раціону і визначає собівар-
тість продукції скотарства. 

Аналіз основних досліджень та публікацій. Питанням виявлення 
економічних, біоенергетичних, екологічних та організаційно-технологічних 
резервів підвищення ефективності виробництва і використання кормів в Укра-
їні присвячені роботи П. Березівського, І. Бондарчука, В. В’юна, В. Гришка, 
В. Долинського, О. Єрмакова, М. Карамана, П. Кропа, М. Куліша, Л. Мармуль, 
Л. Павловської, А. Бабича, М. Кулика, П. Макаренка, І. Підпалого, В. Петри-
ченка, В. Перегуди, В. Славова, Я. Сибаль, І. Топіхи, О. Ходаківської, Г. Чере-
вка та інших вчених-аграрників.  

Метою наших досліджень було удосконалити технологію виро-
щування конюшини лучної за різних способів створення травостою і дати 
економічну та біоенергетичну оцінку технологічним прийомам. 

Методика дослідження. Дослідження проводили у господарстві 
«Бохоницьке» Інституту кормів та сільського господарства Поділля 
НААН. Ґрунт дослідних ділянок сірий лісовий середньо суглинковий. 
Польові та лабораторні дослідження, оцінка економічної та біоенергетич-
ної ефективності проводилися згідно відповідних методик [5, 6]. 
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Дослід двофакторний (табл. 1). Площа облікової ділянки – 25 м2, по-
вторність чотириразова. Норми висіву конюшини: 10,0; 7,5 і 5,0, покривно-
го ячменю на зерно 5,0; 3,8 і 2,5 млн схожих насінин на гектар. 

Під ранньовесняну культивацію вносили мінеральні добрива дифе-
ренційовано за культурами: під конюшину лучну безпокривного посіву – 
Р60К90; під ячмінь N45Р45К60, під конюшину, що вийшла з-під покриву і по-
сіви її другого і третього років життя – Р30К45. 

Методологічною основою дослідження були сучасні гіпотези орга-
нізації галузі кормовиробництва в ринковому середовищі, концепція еко-
логобезпечного розвитку кормової бази, системний підхід до вивчення і 
обґрунтування організаційно-економічних засад ефективного ведення кор-
мовиробництва.  

Результати дослідження та їх обговорення. Основним джерелом 
низько-затратного виробництва енергії та протеїну для жуйних тварин є 
багаторічні бобові трави. В найближчій перспективі посіви цих трав, за до-
тримання умов вирощування і збирання, дадуть змогу без застосування 
азотних добрив і з мінімальними затратами сукупної енергії (12—
19 ГДж/га) виробляти до 120—150 ГДж валової та 72—85 ГДж/га обмінної 
енергії при високій забезпеченості протеїном [6]. 

 
1. Витрати сукупної енергії за статтями технологічного процесу при 

вирощуванні конюшини лучної залежно від норм висіву насіння, МДж/га 
(у середньому за роки досліджень) 

Спосіб 
створення 
травостою 

Норми висіву 
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Безпокривний 
посів 

– 5,0 894 2254 958 10417 10766 25289 
– 7,5 894 2254 1055 10417 11158 25778 
– 10,0 894 2254 1154 10417 11158 25877 

Підсів під 
покрив ярого 
ячменю на 
зерно 

2,5 5,0 894 3420 5568 10417 11835 32134 
3,8 5,0 894 3420 7976 10417 10814 33521 
5,0 5,0 894 3420 10212 10417 10584 35527 
2,5 7,5 894 3420 5665 10417 12241 32637 
3,8 7,5 894 3420 8073 10417 12140 34944 
5,0 7,5 894 3420 10309 10417 12140 37180 
2,5 10,0 894 3420 5764 10417 12140 32635 
3,8 10,0 894 3420 8172 10417 12140 35043 
5,0 10,0 894 3420 10408 10417 11835 36974 

 
Проведені дослідження показали, що в середньому у сівозміні пок-

ривна культура – конюшина дворічного використання в структурі сукуп-
них витрат енергії найбільший відсоток припадає на збирання і транспор-
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тування вирощеної продукції. Даний показник знаходився в межах 29,8—
32,0% і залежав від способу створення травостою, норм висіву покривної і 
підпокривної культур, їх удобрення та величини сформованого урожаю. 

З таблиці видно також, що із збільшенням норм висіву культур від-
повідно збільшувались і витрати сукупної енергії на його застосування і 
посів. При безпокривному вирощуванні конюшини лучної ці показники в 
структурі витрат становили 3,7 та 4,4%, а при підсіві конюшини під покрив 
ярого ячменю на зерно, відповідно 17,3—28,1%. 

Проведені розрахунки показали, що другим за величиною витрат су-
купної енергії на вирощування рослинницької продукції був полив куль-
тур. При цьому витрати на його проведення в середньому за роки дослі-
джень становили 10417 МДж/га. Найбільше витрат ресурсів конюшина по-
требує в рік посіву (насіння, гербіциди, добрива, посів, збирання врожаю 
покривної культури). В наступні роки вони зумовлені підживленням тра-
востоїв мінеральними добривами та збиранням натурального корму. 

На основі проведених розрахунків науково-дослідними установами 
відомо, що на виробництво мінеральних добрив, пального, гербіцидів за-
трати енергії досить високі. Так, 1 кг біологічної речовини гербіцидів ста-
новить 96,42 МДж, енергетичний еквівалент 1 кг пального дорівнює 
43 МДж, енергії людської праці (1 люд./год.) – 2,28, енергії електричного 
струму (1 кВт/год.) – 10,8 МДж. Енергетичний еквівалент 1 кг насіння ко-
нюшини – 20,2 МДж, ячменю 28,6—34,4 МДж/кг [7]. 

У безпокривному вирощуванні травостоїв конюшини лучної мініма-
льні витрати (у наших дослідженнях) сукупної енергії відмічено за мініма-
льної (5,0 млн шт./га) норми висіву – 25,3 ГДж/га, що на 0,49 і 0,59 ГДж/га 
менше, ніж за середньої (7,5 млн) і максимальної (10,0 млн шт./га) норм 
висіву.  

Максимальні витрати сукупної енергії в наших дослідженнях були в 
підпокривних посівах, відповідно за максимальної норми висіву покривно-
го ячменю та середньої, максимальної норми висіву конюшини – 37,2 і 
36,9 ГДж/га. 

Дослідженнями встановлено, що вирощування конюшини лучної в 
чистих посівах забезпечує кращу утилізацію природної енергії. Енергетич-
ний коефіцієнт становить: при безпокривному вирощуванні – 6,0—6,4; при 
підсіві під ячмінь – 3,7—4,7. 

Коефіцієнт енергетичної ефективності відповідно 3,3—3,6 та 2,0—
2,6. Тому зрозуміло, що кожен мегаджоуль сукупної (антропогенної) енер-
гії, який був затрачений на вирощування конюшини лучної безпокривно, 
дає змогу акумулювати енергії в урожаї на 20,3—26,5% порівняно з підпо-
кривним вирощуванням. Енергоємність 1 ц кормових одиниць та перетра-
вного протеїну в безпокривних посівах в 1,5 разу нижча ніж при підсіві 
конюшини під покрив ячменю (табл. 2). 
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2. Біоенергетична ефективність вирощування конюшини лучної 

в безпокривних та підпокривних посівах залежно від норм висіву насіння 
(у середньому за роки досліджень) 
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– 5,0 25,3 151,4 84,4 311 282 2072 6,0 3,3 
– 7,5 25,8 163,8 91,9 292 266 1938 6,4 3,6 
– 10,0 25,9 158,5 88,5 300 276 2038 6,1 3,4 

2,5 5,0 32,1 138,7 74,7 415 313 3737 4,3 2,3 
3,8 5,0 33,5 136,9 74,4 440 322 3898 4,1 2,2 
5,0 5,0 35,5 131,0 71,1 491 361 4229 3,7 2,0 
2,5 7,5 32,6 154,8 84,7 384 287 3079 4,7 2,6 
3,8 7,5 34,9 148,6 81,5 424 315 3798 4,3 2,3 
5,0 7,5 37,2 140,2 76,3 474 358 4274 3,8 2,1 
2,5 10,0 32,6 139,5 75,9 416 321 3509 4,3 2,3 
3,8 10,0 35,0 132,3 70,5 477 358 3937 3,8 2,0 
5,0 10,0 37,0 136,9 74,8 484 363 4108 3,7 2,0 

 
В 1 кг зеленої маси конюшини зібраної у фазі бутонізації міститься 

0,17—0,18 к. од., 1,80—1,95 МДж обмінної енергії. В 1 кормовій одиниці 
10,8—11,2 МДж обмінної енергії та 100—120 г перетравного протеїну. В 
одному кілограмі сухої речовини конюшинового корму міститься 
18,5 МДж валової енергії, 10,2 – обмінної енергії та 120—140 г перетрав-
ного протеїну. 

У структурі прямих витрат у середньому по ланці покривна культур 
конюшина дворічного використання найбільший відсоток припадає на 
збирання і транспортування вирощеної продукції – 29,8—46%. Він зале-
жить від виду покривної культури, її удобрення, норм висіву та величини 
сформованого врожаю. В безпокривних посівах цей показник у два рази 
нижчий. 

У результаті розрахунків економічної ефективності технологічних 
прийомів ми користувались розробленими технологічними картами виро-
щування конюшини лучної, з урахуванням розроблених технологічних 
прийомів перевірених у виробничих умовах колективних господарств Лі-
состепової зони (табл. 3). 

Аналіз структури прямих витрат при вирощуванні врожаю в перший 
рік життя травостоїв конюшини лучної показує, що 96—98% грошових ви-
трат припадає на різні види матеріалів (гербіциди, добрива, насіння, паль-
не, оплата праці). На другому і третьому роках життя конюшини грошові 
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витрати використовуються тільки на скошування і перевезення зеленої ма-
си, внесенні фосфорно-калійних добрив. Тому грошові витрати за два роки 
використання трав будуть порівняно незначні. 

 
3. Економічна ефективність виробництва корму в ланках сівозміни 

покривна культура-конюшини дворічного використання залежно від норм 
посіву покривної та підсівної культур (середнє за роки досліджень) 
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– 5,0 89,7 12,2 821 1404 583 9,2 67,3 71,0 
– 7,5 96,9 13,3 860 1501 641 8,9 64,7 74,5 
– 10,0 96,3 12,7 892 1493 601 9,3 70,2 67,3 

2,5 5,0 102,6 8,6 1011 1890 879 9,8 117,5 87,0 
3,8 5,0 104,0 8,6 1089 1895 806 10,5 126,6 74,0 
5,0 5,0 98,3 8,4 997 1523 526 10,1 118,6 52,8 
2,5 7,5 113,8 10,6 1094 1764 670 9,6 103,2 61,2 
3,8 7,5 110,9 9,2 1109 1719 610 10,0 120,5 55,0 
5,0 7,5 104,0 8,7 1085 1612 527 10,4 124,7 48,6 
2,5 10,0 101,7 9,3 1000 1576 576 9,8 107,5 57,6 
3,8 10,0 98,0 8,9 980 1519 539 10,0 110,1 55,0 
5,0 10,0 101,8 9,0 1029 1578 549 10,1 114,3 53,3 

 
Основними показниками економічної ефективності кормовиробни-

цтва є розмір і структура кормової площі, її продуктивність, обсяг і струк-
тура виробництва кормів, продуктивність праці в кормовиробництві і собі-
вартість кормів, виробництво продукції тваринництва та її економічна 
ефективність [8]. 

Весняний безпокривний посів за рівнем рентабельності і окупності 
затрат дещо переважав підпокривні посіви. Потрібно також відмітити і бі-
льший вихід перетравного протеїну при найменшій його собівартості, яку 
забезпечують весняні безпокривні посіви – 12,2—13,3 ц/га та 64,7—
70,2 ц/грн. 

Рівень рентабельності ланки сівозміни покривна культура-
конюшина дворічного використання був найбільшим на варіантах з підсі-
вом конюшини під ячмінь на зерно. Максимальне значення цього показни-
ка відмічено за мінімальних норм висіву конюшини і ячменю – 87,0 %, що 
майже в 1,2 разу більше за аналогічний показник при весняному безпокри-
вному вирощуванні. 
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Таким чином, аналіз економічної ефективності вирощування конюши-
ни на кормові цілі переконливо свідчить про значну перевагу технології виро-
щування конюшини під покривом ячменю на зерно із мінімальними нормами 
висіву культур. Цей варіант забезпечив найбільший вихід кормових одиниць у 
середньому за три роки. За цією технологією забезпечується найбільший умо-
вно чистий дохід – 879 грн./га і собівартість 1 ц кормових одиниць – 9,8 грн. 

Висновки. Норми висіву культур в агроценозі суттєво впливають 
на біоенергетичну ефективність їх вирощування. Кращі результати за ви-
ходом валової енергії забезпечили безпокривні посіви з нормою висіву ко-
нюшини 7,5 млн/га та при підсіві конюшини під ячмінь на зерно із мініма-
льною нормою його висіву і середньою конюшини лучної – 163,8 і 
154,8 ГДж/га. 

Найнижча енергоємність 1 ц сухої речовини, кормових одиниць і 
перетравного протеїну забезпечується весняним безпокривним посівом ві-
дповідно 292, 266 та 1938 МДж/га. 

Аналіз економічної ефективності вирощування конюшини на кор-
мові цілі переконливо свідчить про значну перевагу технології вирощу-
вання конюшини під покривом ярого ячменю на зерно із мінімальними но-
рмами висіву покривної та підпокривної культур. За цією технологією за-
безпечується найбільший умовно чистий дохід – 879 грн./га, собівартість 1 
ц кормових одиниць становила 9,8 ц/грн. при рівні рентабельності 87,0%. 

Таким чином, при вирощуванні конюшини лучної можливо істотно 
збільшити виробництво натуральних кормів шляхом широкомасштабного 
використання прогресивних технологічних прийомів вирощування, підви-
щення урожайності; заготівлі та зберігання кормів; докорінного покращан-
ня структури кормів у напрямку збільшення питомої ваги високобілкових 
кормових культур; підвищення якості всієї кормової продукції і доходності 
сільськогосподарських підприємств. 
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Для забезпечення тваринництва високоякісними кормами важливе 

значення має інтродукція різного виду рослин у змішаних посівах з висо-
ким вмістом білкових речовин, що дасть можливість удосконалити систе-
му сировинного конвеєра та отримати енергетично збалансовані зелені ко-
рми.  

Відомо, що від норми висіву компонентів у суміші залежить їх кор-
мова продуктивність. У результаті співвідношення поживних речовин і рі-
вень продуктивності у зеленому кормі регулюється видовим складом ком-
понентів, нормою висіву та способом сівби [1]. За оптимальної густоти 
стеблостою рослин змішані посіви добре затіняють ґрунт, сприяють змен-
шенню випаровування вологи з верхнього його шару та знижують за-
бур’яненість травостою [2]. 

На формування кормової продуктивності сумішей в значній мірі 
впливає конкуренція між рослинами в період вегетації кормових культур. 
Встановлено, що інтенсивність накопичення сухої маси двокомпонентних 
агрофітоценозів тритикале ярого з однорічними бобовими культурами при 
висіві у рівних пропорціях вика яра була більш конкурентоспроможна, ніж 
горох чи люпин [3].  

Метою наших досліджень було визначити кормову продуктивність 
однорічних культур в одновидових і сумісних посівах залежно від норм 
висіву та доз мінеральних добрив.  

Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводили в ко-
рмовій сівозміні лабораторії польових кормових культур Інституту кормів 
та сільського господарства Поділля НААН у 2011—2012 рр. Агротехніка 
на дослідному полі загальноприйнята для природно-кліматичної зони.   
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Ґрунт – сірий лісовий середньосуглинковий на лесі з наступними аг-
рохімічними показниками орного шару (0—30 см): вміст гумусу – 2,3—
2,5%, легкогідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 106 – 112 мг/кг, рухо-
мого фосфору 127—140 та доступного калію 95—112 мг на 1 кг ґрунту (за 
Чіріковим); рН (сол.) – 5,0—5,2, сума ввібраних основ – 22,4 мг- екв на 
100 г ґрунту, ступінь насиченості основами – 93,7 %.   

Попередник – люпин білий на насіння. Повторність триразова. Роз-
міщення варіантів систематичне. Загальна посівна площа ділянки 40 м2, 
облікова – 25 м2. Погодні умови вегетаційного періоду 2011 року суттєво 
відрізнялися від середніх багаторічних показників. Так, кожен період веге-
тації вівса відрізнявся за вологозабезпеченістю. Незначне наростання кіль-
кості опадів спостерігалось у міру росту і розвитку рослин у два періоди 
під час інтенсивного кущення вівса та фази виходу його в трубку. Найбі-
льша кількість опадів 32,2 мм припадала на період вихід в трубку – вики-
дання волоті. У 2012 році перша декада червня відзначилася надмірним 
зволоженням (51,1 мм), що сприяло інтенсивному росту і розвитку вівса та 
бобових культур у сумішах. Середньомісячна температура повітря була 
вищою за багаторічні показники упродовж росту та розвитку вівса та бо-
бових культур. Такі гідротермічні умови були сприятливими для форму-
вання високопродуктивного агрофітоценозу однорічних культур. 

Результати досліджень. Ріст і розвиток вівса та бобових визнача-
ються поєднанням зовнішніх та внутрішніх умов, який формується в сере-
дині ценозу. Завдяки ярусному розміщенню культур у суміші, раціональ-
ніше використовується сонячна енергія, волога та поживні речовини, які у 
подальшому ефективно відображаються на ростових процесах упродовж 
всього періоду вегетації.  

Встановлено, що на ростові процеси рослин впливали норми висіву, 
удобрення та гідротермічні умови в період вегетації однорічних культур. 

Найбільша висота рослин вівса та бобових культур була відмічена в 
сприятливих погодних умовах 2011 року в порівнянні з 2012 роком. В од-
новидових посівах висота рослин вівса становила 112 см, що була на 14 см 
вище ніж при внесенні N30Р30К30 та на 26 см на ділянках без добрив у фазі 
молочно-воскової стиглості. В сумішах висота вівса була на рівні 110 см та 
вики ярої 108 см за норми висіву 50% обох компонентів від норми. Тоді як, 
за сівби вівса та вики ярої 50—75% кожного компонента висота вівса зни-
жувалася на 2—8 см та вики ярої – на 4—8 см ніж у попередньому варіан-
ті.  

За сівби вівса з пелюшкою висота вівса була найбільша і становила 
115 см, що на 2—4 см вище ніж на варіантах, де загальна норма висіву в 
суміші становила 125% при внесенні N60Р60К60, тобто із загущенням висота 
рослин вівса і пелюшки зменшувалась відповідно від 115 до 111 см, та від 
117 до 115 см. 
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Із збільшенням компонентів у суміші та їх норми висіву призводило 
до зниження висоти вівса від 112 до 108 см, у вики ярої вона була на рівні 
94—96 см, а в пелюшки знизилась від 111 до 107 см за сівби 100 та 150% 
від повної норми внесення N60Р60К60. Таким чином, із підвищенням норми 
висіву висота рослин вівса та пелюшки зменшується в порівнянні із бінар-
ними сумішами.   

Встановлено, що на якісні показники урожаю в значній мірі впливає 
частка зернобобових культур у структурі зеленої маси. Частка бобового 
компоненту в сумішах залежала від норми висіву та фону живлення. Так, в 
бінарних сумішах частка вики ярої при внесенні максимальної норми мі-
неральних добрив становила 59,2,% при сівбі 100% норми висіву. Із змен-
шення норми висіву вики ярої в суміші на 25—50% частка її становила 
26,1—29,2%. Встановлено, що за внесенням одинарної норми мінеральних 
добрив спостерігається тенденція до зниження частки вики ярої в структу-
рі урожаю.  

У трикомпонентній сумішці загальна частка бобового компонента 
становила 29,7—30,8% на обох фонах мінерального живлення за сівби 50% 
від норми висіву бобових, тоді як із збільшенням їх до 100% частка їх під-
вищилась до 35,7—38,9%. Отже, незалежно від норми висіву кожного 
компонента та рівня мінерального живлення овес був найбільш конкурен-
тоздатним у порівнянні з викою ярою та пелюшкою. Хоча в суміші ці ку-
льтури при вирощуванні на зелений корм займали верхній ярус. 

На урожайність зеленої маси сумішей однорічних культур впливали 
норми висіву та рівень мінерального живлення.  

Із вико-вівсяних сумішок найбільший урожай зеленої маси одержали 
у варіанті, де висівали 50% вівса та 50% вики ярої від повної норми вне-
сення N60Р60К60, що на 8,1 т/га вище ніж на контролі та на 0,4—0,5 т/га у 
варіанті 4, 5 за сівби вівса 75% + вики ярої 50%. У сумішок вівса з пелюш-
кою найбільший урожай зеленої маси 34,8 т/га та вихід сухої речовини 
9,45 т/га отримали за сівби по 50% кожного компонента на високому фоні 
живлення, при цьому приріст до контролю становив 6,3 т/га. З підвищен-
ням норми висіву вівса до 75% приріст зеленої маси був меншим – 4,2 т/га. 

Найкращий врожай забезпечили трикомпонентні суміші на рівні 
34,3—35,1 т/га зеленої маси, де приріст від внесення добрив становив 
3,3—2,9 т/га, з виходом сухої речовини 9,31—9,46 т/га (табл.). 

У результаті зменшення норми мінеральних добрив до 30 кг діючої 
речовини азоту, фосфору і калію урожайність зеленої маси та вихід сухої 
речовини вівсяно-бобових сумішей знизилась на 2,9—4,7 т/га і 0,41—
0,93 т/га у порівнянні до максимального фону добрив, а у трикомпонент-
них сумішах різниця була в межах похибки.  
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Урожайність зеленої маси та вихід сухої речовини вівсяно-бобових сумішок, 
т/га (у середньому за 2011—2012 рр.) 

№ 
ва-
ріа-
нта 

Культури, 
співвідно-

шення ком-
понентів, % 

(С) 

Фон жив-
лення(В) 

Висота рослин, 
см Зелена маса, (А) 

П
ри

рі
ст

 в
ід

 
до

бр
ив

, т
/га

 

С
ух

а 
 

ре
чо

ви
на

 

овес бобо-
ві 

всього, 
т/га 

в т. ч. 
частка 
бобо-
вих, % 

1 Овес, 
100%; 

Без добрив 86 - 25,4 100 - 8,01 
N30 Р30 К30 98 - 27,8 100 2,4 8,53 
N60 Р60 К60 112 - 29,7 100 4,3 9,09 

2 
Овес, 30% 
+ вика яра, 

100%; 

Без добрив 84 80 25,4 53,3 - 7,07 
N30 Р30 К30 89 100 27,5 55,4 2,1 7,23 
N60 Р60 К60 102 103 29,4 59,2 4,0 7,45 

3 
Овес, 50% 
+ вика яра, 

50%; 

Без добрив 93 81 24,8 25.6 - 7,26 
N30 Р30 К30 102 92 28,2 27.1 3,4 8,30 
N60 Р60 К60 110 108 32,9 28.3 8,1 9,23 

4 
Овес, 50% 
+ вика яра, 

75%; 

Без добрив 82 81 24,1 21.4 - 7,20 
N30 Р30 К30 98 91 30,4 23.3 6,3 8,81 
N60 Р60 К60 102 100 32,4 26.1 8,3 9,11 

5 
Овес, 75% 
+ вика яра, 

50%; 

Без добрив 95 85 23,6 22.9 - 7,41 
N30 Р30 К30 105 97 29,1 24.3 5,6 8,53 
N60 Р60 К60 108 104 32,5 25.5 8,9 9,25 

6 
Овес, 50% 
+ пелюшка, 

50%; 

Без добрив 91 92 28,5 27.4 - 8,28 
N30 Р30 К30 100 111 31,9 28.5 3,4 9,04 
N60 Р60 К60 115 117 34,8 29.2 6,3 9,45 

7 
Овес, 50% 
+ пелюшка, 

75%; 

Без добрив 84 90 30,4 24.3 - 8,65 
N30 Р30 К30 97 111 32,9 26,6 2,5 9,17 
N60 Р60 К60 113 116 34,3 27.3 3,9 9,22 

8 
Овес, 75% 
+ пелюшка, 

50%; 

Без добрив 90 93 30,0 23,8 - 8,90 
N30 Р30 К30 106 112 33,4 24,8 3,3 9,41 
N60 Р60 К60 111 115 34,2 25,5 4,2 9,46 

9 

Овес, 50% 
+ вика яра, 

25% +  
пелюшка, 

25%; 

Без добрив 96 76/97 31,0 28,1 - 8,90 

N30 Р30 К30 110 87/10
6 33,1 29,7 2,1 9,13 

N60 Р60 К60 112 94/11
1 34,3 30,8 3,3 9,31 

10 

Овес, 50% 
+ вика яра, 

50% +  
пелюшка, 

50%; 

Без добрив 95 82/98 32,2 33,5 - 9,19 

N30 Р30 К30 99 87/10
3 34,6 35,6 2,4 9,45 

N60 Р60 К60 108 96/10
7 35,1 38,9 2,9 9,46 

 НІР0,5 
А - фактор 

року;   0,22   АВ – 
0,71 

  
В - мінера-
льні добри-

ва 
  0,41   АС -

0,58 

  
Співвідно-
шення ком-
понентів; 

  0,18   АВС –
1,00 
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Висновки. У вівсяно-бобових сумішах незалежно від норми висіву 
кожного компонента та рівня мінерального живлення овес був найбільш 
конкурентоздатним у порівнянні із викою ярою та пелюшкою.  

Максимальну урожайність зеленої маси 35,1 т/га з виходом сухої ре-
човини 9,46 т/га одержано за сівби трикомпонентної сумішки з нормою 
висіву 150% на фоні N60Р60К60, тоді як двокомпонентні забезпечили 32,9—
34,8 т/га зеленої маси з виходом сухої речовини 9,23—9,45 т/га за сівби по 
50% від норми вики ярої та пелюшки.  
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обробки насіння і позакореневих підживлень на формування висоти різно-
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За останній час при вирощуванні різних видів і сортів сільськогоспо-

дарських культур для підвищення їх продуктивності та якості застосову-
ють біологічні препарати. Такі препарати у поєднанні з мінеральними доб-
ривами дають можливість у критичні періоди росту і розвитку в сприятли-
вих гідротермічних умовах забезпечити рослини необхідними поживними 
речовинами. 

Тому з виведенням різностиглих гібридів кукурудзи нового поколін-
ня виникає необхідність в удосконаленні технології їх вирощування. Од-
ним із елементів технології є застосування передпосівної обробки насіння 
кукурудзи стимулятором росту та проведення позакореневого підживлення 
хелатними мінеральними добривами під час вегетації, що дає можливість 
більш повно реалізувати її біологічний потенціал.  

Рівень продуктивності сільськогосподарських культур в основному ви-
значається метеорологічними умовами в період онтогенезу, від яких зале-
жить ефективність застосованих технологічних прийомів вирощування. Осо-
бливо він проявляється у періоди найбільшої активності процесів метаболіз-
му рослин, коли чутливість до конкретного фактора набуває максимального 
значення [1]. 

За даними Ф. М. Куперман [2], однією з головних ознак, що визначає 
ріст i розвиток рослин, є висота. Тому відомості про темпи росту і розвит-
ку рослин кукурудзи в онтогенезі дають можливість своєчасно впливати на 
процес формування високої продуктивності культури. 
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Мета досліджень полягала у визначені впливу способу передпосівної 
обробки насіння та проведення позакореневого підживлення на ростові 
процеси кукурудзи. 

Методика досліджень. Польові дослідження проводилися упродовж 
2010—2012 роках у ДП ДГ „Бохоницьке” Інституту кормів та сільського 
господарства Поділля НААН на полях сівозміни лабораторії польових ко-
рмових культур. Ґрунти сірі опідзолені середньосуглинкові, які схильні до 
запливання та утворення кірки, який характеризується такими показни-
ками орного шару (0—30 см): вміст гумусу 2,44 %, легкогідролізованого 
азоту (за Кельдалем) – 5,9 мг.-екв. на 100 г. ґрунту, рухомого фосфору та 
обмінного калію (за Чиріковим) відповідно 16,5 та 13,5 мг.-екв. на 100 г 
ґрунту, сума ввібраних основ становить 31,6 мг.-екв. на 100 г ґрунту, гід-
ролітична кислотність – 1,05 мг-екв на 100 г ґрунту, рНсол. – 5,7. 

У дослідах висівали середньоранній гібрид кукурудзи Білозірський 
295 СВ (ФАО 290) та середньостиглий гібрид Моніка 350 МВ (ФАО 380) 
зареєстровані в Україні [3, 4]. Агротехніка вирощування була загальноп-
рийнятою для зони, окрім досліджуваних факторів. 

Погодні умови в період вегетації кукурудзи відрізнялись від багато-
річних показників. Найбільш сприятливими були метеорологічні умови 
упродовж періоду вегетації в 2010 та 2011 років, тоді як 2012 рік характери-
зувався високою сонячною інсоляцією та значним дефіцитом опадів. Серед-
ньомісячна температура в травні була вищою на 0,5—2,6о С, що забезпечи-
ло отримання дружніх сходів кукурудзи. Літні місяці характеризувалися 
перевищенням середньодобової температури від 0,1 до 4,0о С. Таке підви-
щення середньодобової температури повітря дало можливість набрати дос-
татню кількість біологічно активних температур, необхідних для росту і 
розвитку кукурудзи.  

Сума опадів за період вегетації кукурудзи в середньому становила 
365 мм, у 2010 році вона була вищою від середніх багаторічних даних на 
58,4 мм, гідротермічний коефіцієнт складав 1,47. У 2011 та 2012 роках рі-
вень опадів не досягав середніх багаторічних даних відповідно на 70,9 та 
155,7 мм, або складав 80,6 % та 57,3 % від норми. ГТК відповідно становив 
1,1 та 0,71. Отже, погодні умови були сприятливими для формування ста-
лих урожаїв зеленої маси кукурудзи. 

Результати досліджень. Відомо, що висота рослин є одним з важли-
вих біометричних показників росту кукурудзи. Залежно від технологічних 
прийомів вирощування і погодних умов вона може змінюватись, впливаю-
чи цим на процеси формування урожайності зеленої маси. Найбільшу ви-
соту рослини кукурудзи забезпечили при проведенні позакореневого пі-
дживлення листостеблової маси та передпосівної обробки насіння у поєд-
нанні з позакореневим підживленням. На цих варіантах висота рослин ку-
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курудзи у гібрида Білозірський 295 СВ сягала відповідно 281,6 і 295,2 см 
та 276,2 і 286,8 см у Моніки 350 МВ. 

На ділянках без обробки насіння стимулятором росту висота рослин 
кукурудзи була нижчою, але із проведенням позакореневого підживлення 
дещо підвищувалася в порівнянні з контролем. У середньораннього гібри-
да Білозірський 295 СВ при обприскуванні Емістимом С вона збільшилася 
на 3,1 см, а при обробці листя добривом Еколист багатокомпонентний - на 
9,2 см. При поєднанні мінерального добрива і стимулятора росту для обро-
бки листостеблової маси середня висота зросла на 11,2 см в порівнянні з 
контролем (табл. 1). 

При вирощуванні середньостиглого гібрида Моніка 350 МВ спосте-
рігається схожа тенденція до збільшення висоти при позакореневому пі-
дживленні листостеблової маси. Так, у варіанті без передпосівної обробки 
насіння висота на контролі складала 264,1 см, при обприскуванні Емісти-
мом С збільшилася на 4,6 см, Еколистом багатокомпонентним – на 7,8 см, 
а композиція препаратів забезпечила приріст рослин на рівні 12,1 см 
(4,6 %).  

 
1. Висота рослин різностиглих гібридів кукурудзи у фазі молочно-воскової 

стиглості (у середньому за 2010—2012 рр.), см 

Спосіб 
обробки 
насіння 

Позакореневе пі-
дживлення 

Білозірський 295 СВ Моніка 350 МВ 
висота, см 

стебла 
прикріплен-
ня нижнього 

качана 
стебла 

прикріплен-
ня нижнього 

качана 

Бе
з 

об
ро

бк
и 

 Без обприску-
вання 270,4 ± 2,1 115,5 ± 1,6 264,1 ± 1,3 112,1 ± 1,4 

Емістим С 273,5 ± 2,5 114,5 ± 2,0 268,7 ± 1,9 111,6 ± 1,8 
Еколист багато-
компонентний 279,6 ± 2,0 120,1 ± 2,4 271,9 ± 2,0 112,9 ± 1,9 

Емістим 
С+Еколист бага-
токомпонентний 

281,6 ± 2,0 116,9 ± 2,2 276,2 ± 1,9 112,6 ± 1,6 

О
бр

об
ка

  
Ем

іс
ти

м
ом

 С
 

Без обприску-
вання 280,6 ± 1,9 120,5 ± 1,5 274,4 ± 1,5 112,6 ± 2,3 

Емістим С 284,7 ± 1,9 119,5 ± 1,6 279,2 ± 1,6 113,1 ± 1,4 
Еколист багато-
компонентний 288,4 ± 1,9 123,7 ± 2,0 281,6 ± 1,6 110,7 ± 2,1 

Емістим 
С+Еколист бага-
токомпонентний 

295,2 ± 1,7 121,7 ± 1,8 286,8 ± 1,3 112,7 ± 1,3 

 
Застосування передпосівної обробки насіння у поєднанні з позакоре-

невим підживленням у фазі 6—8 листків сприяло покращанню ростових 
процесів кукурудзи. За проведення обробки листя Емістимом С висота ро-
слин кукурудзи гібрида Білозірський 295 СВ збільшилася на 14,3 см, тоді 
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як з використанням Еколисту багатокомпонентного зросла - на 18 см, а при 
поєднанні обох препаратів вона підвищилась на 24,8 см в порівнянні з кон-
тролем. У гібрида Моніка 350 МВ спостерігалась така сама закономірність, 
але приріст у висоту був дещо меншим. 

Висота прикріплення качанів у кукурудзи гібрида Білозірський 295 
СВ була практично однаковою у варіанті без обробки насіння перед посі-
вом стимулятором росту та обприскувань. За використання Еколисту бага-
токомпонентного для позакореневого підживлення висота була на рівні 
120,1 та 123,7 см – при передпосівній обробці насіння. У середньостиглого 
гібрида Моніка 350 МВ досліджувані фактори не мали суттєвого впливу на 
висоту прикріплення качанів. Вона була практично однаковою у всіх дос-
ліджуваних варіантах. 

Одним із показників, що характеризує особливості росту рослин ку-
курудзи є вирівняність за висотою, який розраховується за формулою: 

σ = 0,26 (Хmax-Xmin) 
де σ – вирівняність за висотою, см; 

0,26 – коефіцієнт Пірсона для розрахунку наближеного значення 
середнього квадратичного відхилення за вибіркою із 25 спостережень; 

Хmax, min – максимальне та мінімальне значення обліків щодо гіб-
рида. 

Вимірювання показали, що у середньораннього гібрида Білозірський 
295 СВ показник вирівняності за висотою рослин складає 6,2—9,1 см у ва-
ріанті без передпосівної обробки насіння, причому найменшим він був 
(6,2 см) при використанні суміші Емістиму С та Еколисту багатокомпоне-
нтного для позакореневого підживлення листостеблової маси. У результаті 
застосування передпосівної обробки насіння стимулятором росту показник 
вирівняності складав 5,5—7,2 см, найнижче значення отримали при вико-
ристанні для позакореневого підживлення комплексу препаратів Емістим 
С та Еколист багатокомпонентний. 

Вирівняність за висотою прикріплення качана у середньораннього 
гібрида Білозірський 295 СВ у варіанті без передпосівної обробки насіння 
коливалась від 6,0 до 8,1 см, у результаті обробки насіння відповідно від 
5,1 до 6,8 см. Застосування препаратів суттєво не впливала на вирівняність 
за висотою прикріплення качанів (табл. 2). 

Показники вирівняності за висотою рослин та висотою прикріплення 
качана у середньостиглого гібрида Моніка 350 МВ були нижчими, як у се-
редньораннього гібрида Білозірський 295 СВ. На варіантах без передпосів-
ної обробки насіння вирівняність за висотою рослин коливалась від 4,9 до 
6,8 см та від 5,0 до 5,9 см при застосуванні позакореневих підживлень ра-
зом із обробкою насіння. Вирівняність за висотою прикріплення качана у 
середньостиглого гібрида Моніка 350 МВ у варіанті без передпосівної об-
робки насіння була на рівні 4,9—6,2 см, при обробці насіння – від 4,3 до 
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7,2 см. Використання комплексу препаратів для позакореневого піджив-
лення на фоні передпосівної обробки насіння стимулятором росту забезпе-
чило найкращу вирівняність за висотою прикріплення качана – 4,3 см. От-
же, у середньостиглого гібрида показники висоти стебла та прикріплення 
нижнього качана були більш вирівняні ніж у Білозірського 295 СВ. 

 
2. Вплив досліджуваних факторів на вирівняність рослин за висотою, см 

Спосіб 
обробки 
насіння 

Позакореневе пі-
дживлення 

Білозірський 295 СВ Моніка 350 МВ 
вирівняність за висотою, см 

стебла 
прикріплен-
ня нижнього  

качана 
стебла 

прикріплен-
ня нижнього 

качана 

Бе
з 

об
ро

бк
и 

 Без обприску-
вання 7,7 6,7 4,9 4,9 

Емістим С 9,1 6,0 6,3 5,8 
Еколист багато-
компонентний 6,3 8,1 6,4 6,2 

Емістим С + Еко-
лист багатоком-

по-нентний 
6,2 7,1 6,8 5,8 

О
бр

об
ка

  
Ем

іс
ти

м
ом

 С
 

Без обприску-
вання 7,2 5,1 5,1 7,2 

Емістим С 7,0 5,6 5,6 4,4 
Еколист багато-
компонентний 6,9 6,8 5,9 6,5 

Емістим С + Еко-
лист багатоком-

по-нентний 
5,5 6,2 5,0 4,3 

 
Висота рослин кукурудзи в значній мірі варіює від метеорологічних 

факторів. Розрахунки кореляційних зв’язків між висотою рослини, кількіс-
тю опадів та середньодобовою температурою засвідчили високий рівень 
тісноти. Так, парні коефіцієнти кореляції між висотою рослини та серед-
ньодобовою температурою складали r = 0,936, між висотою та сумою опа-
дів r = 0,784. Кількісно ця залежність у гібрида Білозірський 295 СВ вира-
жалася рівнянням множинної регресії: 

У = -40394,59 + 86,0640 Х1 + 158,3630 Х2 
де, У – висота рослини, см; 
Х1 – середньодобова температура за період сходи-молочно-

воскова стиглість, оС; 
Х2 – сума опадів за період сходи-молочно-воскова стиглість, мм. 

Коефіцієнт множинної детермінації R2 = 0,933, тобто на 93,3 % висо-
та рослин гібрида Білозірський 295 СВ залежала від досліджуваних факто-
рів. 

У гібрида Білозірський 295 СВ було відмічено прямі залежності між 
висотою прикріплення качана та середньодобовою температурою (r = 
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0,851) та сумою опадів (r = 0,707). При цьому коефіцієнт множинної дете-
рмінації становив R2 = 0,767, тобто на 76,7 % висота прикріплення качана у 
рослин гібрида Білозірський 295 СВ залежала від досліджуваних факторів. 

Розрахунки парних кореляційних зв’язків середньодобової темпера-
тури та висоти кукурудзи середньостиглого гібрида Моніка 350 МВ пока-
зали, що між ними існує непрямий зв’язок середньої сили r = -0,632, а між 
висотою рослини та сумою опадів зв’язок тісний (r = 0,880). Виявлену за-
лежність можна виразити рівнянням множинної регресії:  

У = 470,33 - 37,3586 Х1 + 2,1479 Х2 
де, У – висота рослини, см; 
Х1 – середньодобова температура за період сходи-молочно-воскова 

стиглість, оС; 
Х2 – сума опадів за період сходи-молочно-воскова стиглість, мм. 
Коефіцієнт множинної детермінації R2 = 0,923, тобто на 92,3 % висо-

та рослин гібрида Моніка 350 МВ залежала від досліджуваних факторів. 
Аналіз кореляційних зв’язків показав, що висота прикріплення качана не 
мала такого тісного взаємозв’язку із досліджуваними гідротермічними 
умовами. 

Висновки. Таким чином, використання передпосівної обробки на-
сіння Емістимом С та проведення позакореневого підживлення стимулято-
ром росту в поєднанні із мінеральним добривом Еколист багатокомпонен-
тний сприяє кращому росту і розвитку різностиглих гібридів кукурудзи. 
При цьому приріст висоти рослин становив 22,7—24,8 см у обох гібридів 
кукурудзи у фазі молочно-воскової стиглості. 

Коефіцієнти парної кореляції показали тісні зв’язки між висотою ро-
слин та висотою прикріплення качана і гідротермічними умовами у гібрида 
Білозірський 295 СВ, а у гібрида Моніка 350 МВ виявив тісний зв’язок 
тільки між висотою рослин та середньодобовою температурою і сумою 
опадів. 

 
Бібліографічний список 

1. Петриченко В. Ф. Обґрунтування впливу гідротермічних ресурсів на 
потенціал продуктивності сортів сої в Лісостепу України // Проблеми агропро-
мислового виробництва. – Міжвідомчий науковий збірник / В. Ф. Петриченко, 
С. А. Гресь; – Чернівці: ”Прут”. – 1994. – С. 198–203. 

2. Куперман Ф. М. Биология развития культурных растений. – М.: Высшая 
школа, 1972. – 343 с. 

3. Державний реєстр сортів рослин придатних до поширення в Україні у 
2010 році. Міністерство аграрної політики України, Державна служба з охорони 
прав на сорти рослин – К.: ТОВ ”Алефа”, витяг станом на 01.03.10. – 247 с. 

4. Пащенко Ю. М. Адаптивні і ресурсозбережні технології вирощування 
гібридів кукурудзи : [Моногр.] / Ю. М. Пащенко, В. М. Борисов, О. Ю. Шишкі-
на. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009. – 224 с. + вкл. 

Корми і кормовиробництво. 2013. Вип. 75 67



УДК 633.34:631.559:(581.134 + 612.397)(1-15)(292.485) 
© 2013 
 
О. М. Бахмат, кандидат сільськогосподарських наук 
Подільський державний аграрно-технічний університет 
 
ВПЛИВ  ІНОКУЛЯЦІЇ  НАСІННЯ  НА  УРОЖАЙНІСТЬ,  ЗБІР 
СИРОГО  БІЛКА  ТА  ЖИРУ  СОЇ  В  ЛІСОСТЕПУ  
ЗАХІДНОМУ 

 
Представлено результати досліджень з вивчення урожайності, збо-

ру сирого білка та жиру сої при інокуляції насіння в Лісостепу західному.  
Ключові слова: соя, сорт, урожайність, сирий білок, сирий жир, 

інокуляція, ризоторфін, вермистим-Д, бор, молібден. 
 
Соя – найдавніша і найпоширеніша зернобобова, високобілкова, 

олійна культура у світі. У насінні сої міститься 30–52 % білка, 18–25 % 
жиру, 20–30 % вуглеводів, 5–7 % клітковини, значна кількість ферментів, 
вітамінів, мінеральних та органічних речовин. Білок сої повноцінний за 
амінокислотним складом, без холестерину і наближається до білків тва-
ринного походження. Жодна рослина в світі не може за 4–5 місяців виро-
бити стільки білка і жиру як соя. Соєве насіння і продукти його переробки 
здатні розв’язати проблему білка і поповнити продовольчі ресурси насе-
лення планети [1]. 

Досягнути високих врожаїв сої, як і інших культур, неможливо без 
апробації нових сортів, інокуляції насіння, внесення органічних і мінера-
льних добрив, вапнування ґрунту, застосування біостимуляторів і мікродо-
брив [2]. 

Максимальні урожаї сої одержують при інокуляції насіння, а також 
на ділянках, де вже вирощували цю культуру. На думку П. П. Вавилова і 
Г. С. Посипанова, взаємодія вищих рослин і мікроорганізмів є не що інше, 
як інфекція бобових рослин бактеріями роду Rhizobium [3].  

Застосування бактеріальних добрив є важливим додатковим резер-
вом підвищення урожайності насіння сої. Для збільшення кількості азотфі-
ксуючих мікроорганізмів у ґрунті і відповідно підвищення продуктивності 
рослин сої, широко використовувалася передпосівна обробка насіння акти-
вними культурами бульбочкових бактерій – ризоторфіном [4]. 

Ряд дослідників стверджували, що приріст урожаю сої забезпечував-
ся як обробкою насіння ризоторфіном, так і регуляторами росту, а також 
внесенням макро- і мікроелементів [5].  

За даними академіка НААН Ф. Ф. Адаменя, соя, на родючих ґрунтах 
Криму, забезпечувала високі врожаї і без інокуляції, але при цьому різко 
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збільшувався винос азоту з ґрунту, що зменшувало цінність цієї культури 
як попередника в сівозміні [6]. 

У завдання досліджень входило: вивчити вплив інокуляції насіння на 
формування урожайності сої та якісну характеристику насіння, зокрема 
збору сирого білка та жиру. 

Матеріали і методика проведення досліджень. Польові досліджен-
ня проводили на дослідному полі Подільського державного аграрно-
технічного університету впродовж 2005—2011 років в 5-ти пільній сіво-
зміні кафедри рослинництва і кормовиробництва. 

Ґрунт дослідного поля – чорнозем опідзолений середньоглибокий 
важко суглинковий на лесі. Дослідна ділянка характеризувалася наступни-
ми агрофізичними та агрохімічними показниками ґрунту: щільність твер-
дої фази шару ґрунту 0—30 см становила 2,58 г/см3, щільність зложення – 
1,17—1,25 г/м3, загальна пористість – 51,6—54,7 %, вміст азоту за Корнфі-
льдом – 13,6—14,2, фосфору та калію за Чириковим – 15,7—16,4 і 22,4—
26,3 мг на 100 г ґрунту, ємність поглинання і сума поглинутих основ від-
повідно 33—36 і 30—33 мг/екв. На 100 г ґрунту. Гідролітична кислотність 
– 2,3—2,8 мг/екв. на 100 г ґрунту, ступінь насичення основами – 94,7—
99,0 %. 

Клімат зони помірний, сума активних температур, у середньому, 
складає 2600—2750°С. Кількість опадів коливається в межах 550—750 мм. 
Посівна площа елементарної ділянки складала 65,4 м2, площа облікової ча-
стини – 50 м2 при чотириразовому повторенні. 

Для досліду використовували такі сорти сої як Золотиста (контроль), 
Агат, Артеміда та Анжеліка. 

Результати досліджень. У середньому за 2005–2011 рр., урожай-
ність насіння сої в досліді була різною і зростала з обробкою посівного ма-
теріалу різними інокулянтами на фоні внесення ферментованого органіч-
ного добрива „Біопроферм” (5 т/га).  

На контролі (з інокуляцією ризоторфіном), без вапнування при ряд-
ковому способі сівби сої, урожайність насіння становила у сорту Золотиста 
2,04 т/га, Агат – 2,19, Анжеліка – 1,90 і сорту Артеміда – 2,34 т/га, після 
обробки вермистимом-Д, вона дещо зменшувалася і, залежно від сорту, 
була 1,97; 2,12; 1,83 і 2,27 т/га, проте сумісна інокуляція ризоторфіном з 
вермистимом-Д збільшувала урожайність сортів відповідно до 2,11; 2,26; 
1,97 і 2,41 т/га. У варіантах обробки насіння бором і молібденом, урожай-
ність була нижчою і становила: сорт Золотиста - 1,76 і 1,83 т/га, Агат – 
1,91 і 1,98, Анжеліка – 1,62 і 1,69 та сорт Артеміда – 2,06 і 2,13 т/га 
(табл. 1.). 
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1. Урожайність насіння (т/га) сортів сої залежно від інокуляції та 
вапнування ґрунту при рядковому (15 см) способі сівби  

(у середньому за 2005-2011 рр.) 
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Ризоторфін (контроль) 

Бе
з 

вн
ес

ен
ня

 C
aC

O
3 2,04 100,0 2,19 100,0 1,90 100,0 2,34 100,0 

Вермистим-Д 1,97 96,6 2,12 96,8 1,83 96,3 2,27 97,0 
Ризоторфін +  
вермистим-Д 2,11 103,4 2,26 103,2 1,97 103,7 2,41 103,0 

Бор (В) 1,76 86,3 1,91 87,2 1,62 85,3 2,06 88,0 
Молібден (Мо) 1,83 89,7 1,98 90,4 1,69 88,9 2,13 91,0 
Бор (В) + молібден (Мо) 1,90 93,1 2,05 93,6 1,76 92,6 2,20 94,0 
Ризоторфін + бор (В) + 
молібден (Мо) 2,17 106,4 2,32 105,9 2,03 106,8 2,47 105,6 

Ризоторфін (контроль) 

Вн
ес

ен
ня

 C
aC

O
3,

 4
 

т/
га

 

2,11 100,0 2,26 100,0 1,97 100,0 2,41 100,0 
Вермистим-Д 2,04 96,7 2,19 96,9 1,90 96,4 2,34 97,1 
Ризоторфін +  
вермистим-Д 2,18 103,3 2,31 102,2 2,04 103,6 2,48 102,9 

Бор (В) 1,83 86,7 1,98 87,6 1,69 85,8 2,13 88,4 
Молібден (Мо) 1,90 90,0 2,05 90,7 1,76 89,3 2,20 91,3 
Бор (В) + молібден (Мо) 1,97 93,4 2,12 93,8 1,83 92,9 2,29 95,0 
Ризоторфін + бор (В) + 
молібден (Мо) 2,26 107,1 2,41 106,6 2,12 107,6 2,56 106,2 

Примітка* Сорт Анжеліка занесений до Реєстру сортів України з 2007 року. 
 
Обробка насіння бором з молібденом покращувала урожайність усіх 

дослідних сортів сої. Проте, найвищу урожайність ми отримали при іноку-
ляції ризоторфіном разом з бором і молібденом: у сорту Золотиста – 
2,17 т/га, Агат – 2,32, Анжеліка – 2,03 і сорту Артеміда – 2,47 т/га.  

Внесення вапнякового борошна (4 т/га) збільшувало урожайність 
усіх досліджуваних сортів сої. Наприклад, після інокуляції насіння ризото-
рфіном, урожайність сорту Золотиста становила 2,11 т/га, Агат – 2,26, Ан-
желіка – 1,97 і сорту Артеміда – 2,41 т/га, що відповідно на 0,07 т/га біль-
ше, ніж на ділянках без вапнування. Обробка насіння перед сівбою ризото-
рфіном з вермистимом-Д збільшувала урожайність порівняно з контролем 
до 103,3 % - у сорту Золотиста; 102,2 – Агат; 103,6 – Анжеліка і до 102,9 % 
- у сорту Артеміда. Після обробки насіння бором і молібденом, урожай-
ність усіх сортів сої, в середньому за сім років досліджень, була меншою 

70 Корми і кормовиробництво. 2013. Вип. 75



від контролю: сорт Золотиста - 1,83 і 1,90 т/га, Агат – 1,98 і 2,05, Анжеліка 
– 1,69 і 1,76 та сорт Артеміда – 2,13 і 2,20 т/га.  

Визначаючи урожайність, а також вміст сирого білка і сирого жиру в 
насінні досліджуваних сортів сої, упродовж 2005–2011 рр., ми встановили 
різний збір білка і жиру (в тоннах) з одного гектара. Із зростанням урожай-
ності у варіантах інокуляції насіння ризоторфіном, ризоторфіном з вермис-
тимом-Д, а також ризоторфіном з бором і молібденом збільшувався збір 
білка і жиру з 1 га. На ділянках з обробкою насіння бором, молібденом та 
їх сумішшю, показники були дещо меншими. Наприклад, на ділянках без 
вапнування при рядковому способі сівби, після інокуляції насіння ризото-
рфіном (контроль), збір білка становив у сорту Золотиста 1,13 т/га, Агат - 
1,17, Анжеліка - 1,09 і сорту Артеміда - 1,26 т/га, після інокуляції ризото-
рфіном разом з вермистимом-Д, збір білка зростав відповідно - до 1,21; 
1,24; 1,17 і 1,33 т/га (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Збір білка і жиру (т) з 1 га насіння сортів сої залежно від інокуляції та ва-

пнування ґрунту при рядковому (15 см) способі сівби  
(у середньому за 2005–2011 рр.) 

 
Проте, після обробки ризоторфіном з бором і молібденом, цей показ-

ник збільшувався відповідно - до 1,28; 1,30; 1,25 і 1,41 т/га, що на 0,15; 
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0,13; 0,16 і 0,15 т/га більше від контролю. Найнижчим збір білка був після 
обробки насіння бором: сорт Золотиста - 1,0 т/га, Агат - 1,05, Анжеліка - 
0,94 і сорт Артеміда - 1,13 т/га, дещо вищим – у варіантах з молібденом та 
його сумішшю з бором і відповідно дорівнював 1,04 і 1,11; 1,07 і 1,14; 0,97 
і 1,06; 1,15 і 1,24 т/га. 

Збір жиру з 1 га посіву досліджуваних сортів сої, при обробці насін-
ня ризоторфіном, за рядкового способу сівби без вапнування ґрунту був 
дещо вищим у відношенні до інших варіантів і становив у сорту Золотиста 
- 0,63 т/га, Агат - 0,66, Анжеліка - 0,55 і сорту Артеміда - 0,67 т/га, тоді 
як після інокуляції вермистимом-Д, ризоторфіном разом з вермистимом-Д 
та ризоторфіном з бором і молібденом, збір жиру з 1 га площі зменшувався 
лише на 0,03–0,04 т. Проте, після обробки насіння мікродобривами бором і 
молібденом, збір жиру був меншим порівняно з контролем у сорту Золоти-
ста - на 0,11 і 0,08 т/га, Агат - 0,13 і 0,10, Анжеліка - 0,10 і 0,07 і сорту 
Артеміда - на 0,11 і 0,08 т/га. 

Внесення вапнякового добрива в обох дослідах збільшувало збір біл-
ка і жиру з 1 га. Наприклад, на вапнованих ділянках за рядкового способу 
сівби при інокуляції ризоторфіном, збір білка становив: сорт Золотиста - 
1,20 т/га, Агат - 1,25, Анжеліка - 1,16 і сорт Артеміда - 1,35 т/га, проте бі-
льший збір білка відмічався у варіантах з ризоторфіном і біорегулятором 
вермистимом-Д та ризоторфіном з мікродобривами – бором і молібденом, 
відповідно до сортів, збір білка у цих варіантах зростав до 1,29 і 1,35; 1,32 і 
1,40; 1,22 і 1,35; 1,41 і 1,50 т/га, нижчим за ці показники він був у варіантах 
з бором і молібденом. На вапнованих ділянках збір жиру у насінні сортів 
сої збільшувався, порівняно з ділянками без вапнування: Золотиста - на 
0,04 і 0,06 т/га, Агат - 0,02 і 0,05, Анжеліка - 0,04 і 0,05 і Артеміда - на 
0,04 і 0,06 т/га. 

Після інокуляції насіння перед сівбою ризоторфіном, збір жиру ста-
новив у сорту Золотиста 0,67 т/га, Агат - 0,68, Анжеліка - 0,59 і сорту Ар-
теміда - 0,71 т/га. У варіантах, де насіння обробляли ризоторфіном разом з 
вермистимом-Д, а також ризоторфіном з бором і молібденом, збір жиру 
дещо зменшувався і відповідно сортам становив 0,66 і 0,67; 0,64 і 0,67; 0,56 
і 0,58; 0,67 і 0,70 т/га. Зменшення збору жиру з 1 га відмічалося у варіантах 
обробки насіння перед сівбою бором і молібденом, оскільки урожайність 
насіння усіх дослідних сортів сої тут була меншою.  

Висновки. Дослідження довели, що для збільшення урожайності та 
покращання якісних показників, тобто підвищення збору білка і жиру з на-
сіння сої, необхідно практикувати вапнування кислих ґрунтів та застосову-
вати інокуляцію (обробку) насіння ризоторфіном з бором та молібденом. 
Для сівби в регіоні використовувати ранньостиглий сорт Анжеліка, серед-
ньо ранньостиглі – Золотиста і Артеміда та середньостиглий сорт сої Агат. 
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ОЦІНКА  СТІЙКОСТІ  СОЇ  ДО  ОСНОВНИХ  ГРИБНИХ  ТА  
БАКТЕРІАЛЬНИХ  ХВОРОБ  
 
Наведені результати оцінки стійкості сортів сої селекції ІОК НААН 

– Спринт, Лара, Седмица, Маша, Шарм і Л–1799 – олійного напрямку, Га-
лі та Дені – харчового напрямку до основних грибних та бактеріальних 
хвороб. Найбільш шкідливими хворобами із грибних захворювань є аскохі-
тоз (Ascochyta sojaecola Abramov), із бактеріальних – бактеріальний опік 
або бура кутаста плямистість (Pseudomonas jlycsneum Coerper). Сорти 
Галі та Дені, Л-1799 характеризуються відносно високою комплексною 
стійкістю до аскохітозу та бактеріального опіку.  

Ключові слова: соя, сорт, стійкість, хвороба, шкідливість.  
 
У вирішенні проблеми рослинного білка виключна роль належить 

зернобобовим культурам і зокрема сої. В її зерні міститься: жиру – 18—
22%, вуглеводів – 25—30%, білка – 38—45%, а також вітаміни, мінеральні 
речовини, ферменти [1]. Соя застосовується в продовольчих, медичних, 
кормових та технічних цілях, тобто є культурою з дуже різноманітним ви-
користанням [5]. Її білок наближається за амінокислотним складом до біл-
ків тваринного походження і добре засвоюється. Значення сої велике і з аг-
ротехнічної точки зору. Завдяки поєднанню в рослинах сої найважливіших 
процесів фотосинтезу і біологічної фіксації азоту, соя в значній мірі забез-
печує власну потребу в азоті, підвищує родючість і азотний баланс ґрунту 
[1—5]. Сучасні світові тенденції, зростаюча внутрішня вітчизняна потреба 
у сої, обумовили гостру необхідність розширення її посівних площ і в 
Україні [2]. Подальшому розширенню посівних площ сої і підвищення рів-
ня урожайності буде сприяти впровадження нових сучасних сортів, які 
обумовлюються більш високим потенціалом продуктивності та вищим рів-
нем стійкості до основних грибних та бактеріальних хвороб. Проте, посіви 
сої уражуються більш, як 50 хворобами. Відомо, що патогенні організми 
призводять до значних втрат врожаю сої (на 15—20%, а за епіфітотійного 
розвитку – на 50%) [6, 7]. На півдні Степу України найбільш поширеними 
та шкідливими хворобами є аскохітоз та бактеріальний опік або бура кута-
ста плямистість. Одним з елементів захисту посівів від цих захворювань і є 
використання стійких сортів. Тому основною метою наших досліджень бу-
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ло дослідження рівня стійкості нових та перспективних сортів і ліній сої 
щодо найбільш шкідливих грибних та бактеріальних хвороб в умовах пів-
денного Степу України. 

Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводили на ста-
ціонарному синтетичному інфекційному фоні Інституту олійних культур 
НААН упродовж 2009 – 2011 рр. Синтетичний інфекційний фон формува-
вся протягом 8 років з примусовим внесенням інфекції в період посіву сор-
тозразків сої, що досліджували. Інфекційний матеріал напрацьовувався у 
лабораторії імунітету Інституту олійних культур НААН шляхом створення 
чистих культур за методом В. І. Білай. Оцінка стійкості сої до ряду захво-
рювань в польових умовах проводилася за методикою В. П. Омелюти, 
М. П. Лісового, А. І. Парфенюк [8]. Сівба проводилася з нормою висіву – 
48—50 тис./га. Ширина міжрядь – 70 см. Агротехніка вирощування загаль-
ноприйнята для умов півдня України. Площа дослідної ділянки – 50 м2. 
Облік проводився в різні фази вегетації рослин сої: 

- фаза сходів – 1 облік; 
- фаза цвітіння – 2 облік; 
- фаза наливу зерна - 3 облік; 
- фаза повної стиглості зерна – 4 облік. 
Для отримання достовірних показників стійкості сої до аскохітозу та 

кутастої плямистості використовували облік за ступенем ураженості – кі-
лькісним показником, який визначається частотою повторності хвороби 
(розповсюдженістю) (табл. 1), та інтенсивністю її розвитку, і визначається 
формою ураження кожної окремої рослини (табл. 2) [8]. 

 
1. Шкала обліку ураження сої аскохітозом та кутастою плямистістю за 

інтенсивністю прояву хвороб в польових умовах 
Бал Ступінь ураження Симптоми ураження 

0 відсутнє здорова рослина 

1 слабке на окремих ділянках листка, стебел та 
бобів рослин одиничні плями 

2 середнє плями займають до 25% площі повер-
хні рослини 

3 сильне уражена вся рослина, плями займа-
ють більш як 25% її поверхні  

 
У зв'язку з широким розповсюдженням хвороб, при низькій інтенси-

вності їх розвитку, було визнано за доцільне застосування оцінок відмін-
ностей сортів, при якій диференціація сортозразків проводиться за рівнем 
ураження з урахуванням довірчого інтервалу НІР. Коректність застосуван-
ня має місце при вибірці > 60 форм селекційного матеріалу, при такій ви-
бірці процент ураженості має нормальний розподіл [3].  
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2. Шкала обліку за ступенем ураженості сої до аскохітозу та кутастої 
плямистості в польових умовах 

Форма ураження Ступінь ураження Кількість уражених рослин на ділянці 
1 дуже висока > 85% 
2 висока 61–85% 
3 середня 36–60% 
4 низька 10–35% 
5 дуже низька < 10% 

 
Результати досліджень та їхнє обговорення. У дослідах у польових 

умовах протягом 2009—2011 рр. вивчали біологічну стійкість нових та пе-
рспективних сортів сої селекції ІОК НААН – Спринт, Лара, Седмица, Ма-
ша, Шарм і Л–1799 – олійного напрямку, та Галі і Дені – харчового напря-
мку до основних грибних та бактеріальних хвороб. Найбільш шкідливими 
хворобами із грибних захворювань є аскохітоз (Ascochyta sojaecola Abra-
mov) та із бактеріальних – бактеріальний опік або бура кутаста плямистість 
(Pseudomonas jlycsneum Coerper). За стандарт використовували сорти Ар-
кадія одеська, селекції селекційно-генетичного інституту м. Одеса та Юг-
30, селекції Інституту зрошуваного землеробства. В результаті аналізу се-
лекційного матеріалу було виділено зразки з різною стійкістю до хвороб 
(табл. 3).  

Аналізуючи наведені дані, слід констатувати досить високий, для пі-
вденного Степу України, рівень ураження цими хворобами. Так, у 2009 
році, за оптимальних кліматичних умов, у середньому, розповсюдженість 
аскохітозу склала 46,5% при ураженні 10,1%, а ураженість бактеріальним 
опіком склала 17,2% при розповсюдженні хвороби 38%. 

Залежно від сортів сої ураження аскохітозом знаходилось в межах 
18,4 (сорт Юг-30) до 2,3% (Л-1799), ураження бактеріальним опіком варі-
ювалося в межах від 28,8% (Аркадія одеська) до 1,0% (Л-1799). 

У 2010–2011 рр. за менш сприятливих умов для розвитку вищезазна-
чених хвороб, ураження аскохітозом коливалося в межах від 26 – 18,4% 
при розповсюдженості хвороби в межах 60—70% у сприйнятливих сортів 
(Аркадія одеська, Юг-30), до 2,5 – 4,5% при розповсюдженні хвороби, до 
20 – 35% у відносно стійких сортів (Галі, Дені, Л-1799). 

Ураження бурою кутастою плямистістю знаходилося в межах від 27 
– 26%, при розповсюдженні даної хвороби при 60 – 70% у більш сприйня-
тливих сортів (Аркадія одеська, Юг-30) до 1,0 – 2,0% у відносно стійких 
сортів (Галі, Дені, Л-1799).  

Сорти – стандарти Аркадія одеська та Юг-30 проявили до аскохітозу 
та бурої кутастої плямистості більшу сприйнятливість, ніж сорти сої олій-
ної Спринт,Маша, Шарм, Лара, Седмица - селекції Інституту олійних ку-
льтур НААН. 
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3. Результати фітопатологічної оцінки перспективних сортів сої за рівнем 
ураження збудниками аскохітозу та кутастою плямистістю 

(інфекційний фон), 2009—2011 рр. 

№
п/п Сорт 

Ascochyta sojaecola Abramov. Pseudomonas jlycsneum Coerper 
Інтенсивність 

розвитку хворо-
би,% 

Розповсюдже-
ність 

хвороби,% 

Інтенсивність 
розвитку хвороби,% 

Розповсюдже-
ність 

хвороби,% 
20

09
 

20
10

 

20
11

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

1 Спринт 9,0 10,6 8,2 45 45 30 24,3 20,1 19,4 30 25 25 
2 Лара 12,3 13,7 8,6 50 45 50 26,0 18,5 15,0 40 40 10 
3 Седмица 12,8 12,8 6,4 60 30 25 25,5 23,4 20,0 50 30 10 
4 Маша 8,6 12,5 10,2 60 60 50 25,0 21,4 14,6 40 30 15 
5 Шарм 11,6 15,3 9,8 45 60 40 18,7 16,4 12,9 50 40 10 
6 Л-1799 4,3 5,2 4,2 30 20 20 1,0 0 0 10 0 0 
7 Галі 4,9 5,5 4,5 35 40 20 2,0 1,0 0 10 10 0 
8 Дені 2,3 5,0 2,5 20 60 20 2,0 1,5 0 10 10 0 

9 Аркадія 
одеська 16,9 26,2 18,4 60 70 60 28,8 27,0 26,0 70 60 70 

10 Юг-30 18,4 26,0 17,6 60 70 50 18,8 16,9 15,0 70 70 60 
Середнє 10,1 13,3 9,0 46,5 50 37 17,2 14,6 12,3 38 32 20 

НІР05 1,4 1,9 1,3 1,8 1,2 1,6 3,6 3,2 4,1 9,1 5,6 9,8 
 
Таким чином, аналізу результатів тестування сортозразків сої на 

стійкість до аскохітозу (Ascochyta sojaecola Abramov) та бактеріального 
опіку або бурої кутастої плямистості (Pseudomonas jlycsneum Coerper) по-
казав, що найменшого розвитку хвороби набули на рослинах сортів Галі та 
Дені – харчового напрямку та Л-1799 – олійного. Сорти Галі та Дені, і Л-
1799 характеризуються груповою відносною стійкістю до аскохітозу та бу-
рої кутастої плямистості. 

Висновки. Сорти харчового напрямку Галі та Дені і Л-1799 олійного 
напрямку селекції ІОК НААН характеризуються груповою відносною 
стійкістю до аскохітозу (Ascochyta sojaecola Abramov) та бурої кутастої 
плямистості (Pseudomonas jlycsneum Coerper). 

 
Бібліографічний список 

1. Бабич А. О. Нові сорти сої і перспективи виробництва її в Україні 
// Пропозиція. – 2007. – № 4. – С. 46 – 50. 

2. Поздняков В. Г., Посыпанов Г. С. Современное состояние. Про-
блемы возделывания и использования сои // Соя: Научно – производствен-
ный справочник. – М.: ЦНСХБ, 1998. – С. 6 – 24. 

3. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистиче-
ской обработки результатов исследований). Под ред. проф. В. Е. Егорова – 
М.: Колос, 1965. – 423 с.  

4. Методика оценок устойчивости сои к болезням и вредителям // 
Методические рекомендации. – Одесса, 1985. – 27 с. 

Корми і кормовиробництво. 2013. Вип. 75 77



5. Петриченко В. Ф. Виробництво та використання сої в Україні // 
Вісник аграр. науки. – 2008. – № 5. – С. 24 – 29. 

6. Сичкар В. И., Турин Е. И. Сорта сои селекции селекционно-
генетического института // Агроном. – 2007. – № 2. – С. 146 – 149. 

7. Чабан В. С., Волошина Н. М., Григор,єва. Захист сої від шкідників і 
хвороб у північному Степу України // Міжвідомчий тематичний науковий 
збірник. Захист і карантин рослин. – 2007. № 46. – С. 116 – 122. 

8. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур / За ред. 
В. П. Омелюти – К.: Урожай. – 1986. – С. 2 – 15. 

 

78 Корми і кормовиробництво. 2013. Вип. 75



УДК 633.358:58.056 
© 2013 
 
В. Ф. Камінський, С. П. Дворецька, Т. П. Костина  
ННЦ «Інститут землеробства НААН»  
 
ВПЛИВ  ПОГОДНИХ  УМОВ  ТА  СИСТЕМИ  УДОБРЕННЯ  
НА  ФОРМУВАННЯ  ПРОДУКТИВНОСТІ  СОРТІВ  ГОРОХУ  
 
Досліджено динаміку формування листкової поверхні, нагрома-

дження сухої речовини залежно від генетичних особливостей сортів та 
системи удобрення. Наведено результати досліджень з вивчення впливу 
системи удобрення та погодних умов на врожайність сортів гороху.  

Ключові слова: інокулювання, мінеральні добрива, погодні умови, 
урожайність, горох. 

 
Горох – одна із основних зернобобових культур, яка має важливе 

значення у сільськогосподарському виробництві. Зважаючи на його біоло-
гічні особливості він може вирощуватися в усіх регіонах України і пере-
вищує за врожайністю інші зернобобові культури. Вирощування гороху, 
завдяки біологічній фіксації азоту із повітря і позитивній фітосанітарній 
дії, є важливим фактором біологізації землеробства [4].  

В Україні, низька ефективність виробництва гороху пояснюється не-
дотриманням елементів технології, недостатнім впровадженням у вироб-
ництво високопродуктивних сортів гороху, потенціал урожайності яких за 
сучасними технологіями вирощування становить 5,0–6,0 т/га. Вирощуван-
ня пластичних сортів гороху в поєднанні з високою технологією збільшує 
продуктивність культури на 20–25% [2]. 

Сучасні технології вирощування повинні бути спрямовані на макси-
мальну реалізацію біологічного потенціалу культури. Реалізувати потенці-
ал сортів гороху в господарському врожаї, неможливо без врахування ме-
теорологічних умов конкретного регіону, які відіграють важливе значення, 
а також мінеральних і бактеріальних добрив. 

Умови і методика проведення досліджень. Дослідження з вивчення 
впливу погодних умов і систем удобрення на урожайність гороху різних 
екологічних груп проводили протягом 2005–2007 рр. у 
короткотерміновому досліді відділу адаптивних інтенсивних технологій 
зернобобових, круп’яних і олійних культур ННЦ «Інститут землеробства 
НААН» на базі ДПДГ «Чабани». 

Ґрунтовий покрив ділянки представлений сірими лісовими легкосуг-
линковими ґрунтами.  
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Об’єктами досліджень були сорти гороху Дамир 2, Модус, Елегант, 
Харківський 320, Світязь. 

Схема досліду включала вивчення таких варіантів: 1. Без добрив (ко-
нтроль); 2. Біопрепарат Rhizobium leguminozarum № 200 (азотофіксувальні 
мікроорганізми); 3. Мікродобриво Рексолін (Mg – 5,4%, Fe – 4,0%, Mn – 
4,0%, Cu – 1,5%, Zn – 1,5%, B – 0,5%, Mo – 0,1%, Co – 0,05%); 4. Р45К60; 
5. N30Р45К60. 

Фосфорні і калійні добрива вносили під основний обробіток ґрунту, 
азотні – під передпосівну культивацію. Насіння гороху обробляли мікро-
добривом Рексолін (0,1 кг/т насіння) у день сівби, поєднуючи з інокулю-
ванням бактеріальним препаратом на основі штаму бульбочкових бактерій 
Rhizobium leguminozarum № 200 згідно «Рекомендацій по ефективному 
застосуванню мікробіологічних препаратів у сучасному 
ресурсозберігаючому землеробстві» [3]. 

Результати досліджень. Реалізація потенційної продуктивності рос-
лин визначається ступенем відповідності умов, необхідних для прохо-
дження рослинами етапів органогенезу. Урожайність сортів гороху зале-
жала не тільки від суми активних температур і кількості опадів за вегета-
ційний період, а й значною мірою і від розподілу їх за періодами вегетації, 
коли рослини більш за все мають у цьому потребу. 

У морфогенезі гороху можна виділити три основних періоди. Пер-
ший – формування і ріст вегетативних органів (коренів, стебел, листків). 
У цей період відбувається інтенсивний ріст рослин і накопичення вегета-
тивної маси, яка до часу цвітіння є визначальним показником ступеню 
сприятливості метеорологічних умов формування врожаю. За результата-
ми аналізу погодних умов 2005–2007 рр. встановлено, що у цей період су-
ма активних температур, залежно від сорту і тривалості міжфазних періо-
дів, становила 384,3–418,10С, кількість опадів – 55,3–56,0 мм (27,3–28,4% 
від загальної кількості за вегетацію) (табл. 1). 

Другий – утворення суцвіть і квіток. Цей період є критичним щодо 
вологи для гороху. У посушливі роки врожайність його різко знижується – 
обпадають квіти, зменшується оберненість бобів, зменшується маса 1000 
насінин [1]. Негативно впливає на урожайність зерна гороху і надмірна во-
лога – розвивається велика вегетативна маса, на що витрачається багато 
поживних речовин. У цей період сума активних температур становила 7,1–
8,6% від загальної кількості (1282,0–1528,5°С) за кількості опадів 4,7–
14,3% (загальна – 194,8–204,8 мм). 

Третій – формування насіння. Несприятливі погодні умови, що при-
падають на цей період, для сортів гороху, що різняться за нагромадженням 
пластичних речовин, є основною причиною зниження урожаю насіння. 
Цей період вегетації в гороху, як і попередні, також визначається темпера-
турним режимом. Чим вища температура повітря в період цвітіння-
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достигання, тим коротша його тривалість. Забезпеченість другого критич-
ного періоду – цвітіння-дозрівання, достатньою кількістю вологи (57,8–
66,9% від загальної за вегетацію) та сумою активних температур (62,9–
66,3%) визначали параметри продуктивності сортів гороху. 

 
1. Сума активних температур (Σt > 5°С) і кількість опадів (R, мм) за 

вегетаційний період сортів гороху, у середньому за 2005–2007 рр. 

Кліматичні фактори 

Міжфазний період 

Вегетацій
ний 

період 

сівба-
початок 

бутонізації 

кінець 
бутонізації – 

початок 
цвітіння 

повне 
цвітіння-

достигання 

Сорт Дамир 2 
Сума активних температур, °С 409,9 120,0 930,5 1460,4 
Кількість опадів, мм 56,0 12,1 132,9 201,1 

Сорт Елегант 
Сума активних температур, °С 388,7 106,5 973,1 1468,3 
Кількість опадів, мм 55,7 12,3 132,7 200,6 

Сорт Харківський 320 
Сума активних температур, °С 403,5 125,6 933,0 1462,2 
Кількість опадів, мм 56,0 29,0 116,7 201,7 

Сорт Світязь 
Сума активних температур, °С 418,1 124,1 986,2 1528,5 
Кількість опадів, мм 56,0 29,2 119,6 204,8 

Сорт Модус 
Сума активних температур, °С 384,3 91,7 806,0 1282,0 
Кількість опадів, мм 55,3 9,1 130,4 194,8 

 
Важливим є вивчення впливу погодних умов і систем удобрення на 

проходження процесів формування та функціонування асиміляційної по-
верхні, сухої речовини, росту й розвитку рослин гороху. 

Встановлено (табл. 2), що досліджувані системи удобрення, позити-
вно впливали на величину асиміляційної поверхні протягом всього вегета-
ційного періоду. Інтенсивність наростання листкової поверхні в значній 
мірі залежала і від сортових особливостей гороху. Доведено, що розмір ли-
сткової поверхні був вищим у середньо- і високорослих сортів, ніж у низь-
корослих. 

Формування листкової поверхні в рослин низькорослого безлисточ-
кового сорту Модус у порівнянні з середньорослими сортами відбувалося 
дещо повільніше. Приріст листкової поверхні від інокулювання становив 
11,3 см2 у фазі інтенсивного росту, 34,4 см2 – у фазі цвітіння і 44,0 см2 – у 
фазі наливу зерна за абсолютних показників площі листкової поверхні, у 
варіантах без інокулювання, відповідно 112,0; 188,3 і 128,3 см2/рослину.  

При вирощуванні гороху високорослого сорту Світязь показники 
площі листової поверхні на контрольному варіанті у фазі інтенсивного ро-

Корми і кормовиробництво. 2013. Вип. 75 81



сту складали 140,7 см2/рослину, у фазі цвітіння – 287,3 см2/рослину та у 
фазі наливу зерна – 157,3 см2/рослину. Інокулювання насіння забезпечило 
зростання показників на 31,6 см2; 89,3 см2 та 81,0 см2/рослину відповідно. 

 
2. Динаміка наростання площі листкової поверхні та накопичення сухої 

речовини рослинами сортів гороху залежно від системи удобрення, у 
середньому за 2005–2007 рр. 

Варіант 
удобрення 

Дамир 2 Елегант Харківський 
320 Світязь Модус 

а* в а в а в а в а в 
Інтенсивний ріст 

Без добрив 0,55 90,0 0,76 150,0 0,57 155,7 0,53 140,7 0,54 112,0 
Штам 
№ 200 0,60 113,3 1,01 171,3 0,78 174,6 0,76 172,3 0,75 123,3 

Рексолін 0,70 113,0 0,93 180,3 0,87 186,3 0,77 187,3 0,82 133,0 
Штам 
№ 200 + 
Рексолін 

0,84 147,3 1,17 212,3 1,02 192,3 0,83 189,0 0,82 134,3 

P45K60 0,85 158,0 0,94 195,3 0,90 198,3 0,87 205,3 0,94 156,6 
N30P45K60 0,99 161,0 1,24 215,7 1,20 216,3 0,96 227,7 0,98 155,0 

Цвітіння 
Без добрив 1,24 156,3 2,13 305,3 1,88 295,0 1,67 287,3 1,35 188,3 
Штам 
№ 200 1,28 185,7 2,67 350,3 2,48 401,0 2,38 376,6 1,87 222,7 

Рексолін 1,58 198,3 3,26 382,7 2,76 474,3 2,36 409,7 2,00 261,3 
Штам 
№ 200 + 
Рексолін 

1,85 232,3 3,47 439,3 3,02 440,7 2,44 416,7 2,01 255,3 

P45K60 2,35 264,3 3,05 419,0 3,33 432,3 2,92 449,0 2,20 311,7 
N30P45K60 2,32 256,3 3,91 469,7 3,94 462,3 3,25 494,3 2,27 329,3 

Налив зерна 
Без добрив 2,91 131,3 3,36 249,3 4,46 246,3 3,40 157,3 2,59 128,3 
Штам 
№ 200 3,14 161,7 5,12 372,3 4,82 302,0 4,81 238,3 4,31 172,3 

Рексолін 3,76 163,0 5,58 366,0 5,81 355,3 4,72 307,7 4,73 198,7 
Штам 
№ 200 + 
Рексолін 

4,06 185,3 4,96 415,6 5,62 321,7 5,00 278,3 4,53 188,3 

P45K60 4,82 212,3 5,77 364,7 6,01 327,7 6,33 323,7 5,12 220,3 
N30P45K60 4,94 203,3 7,72 413,0 7,19 366,7 6,98 389,7 6,33 290,0 

Примітка: а – см2/рослину, в – г/рослину 
 

Використання мікродобрива Рексолін на посівах гороху сприяло ак-
тивнішому формуванню асиміляційної поверхні. Площа листкової поверх-
ні від використання даного прийому зростала порівняно з контрольним ва-
ріантом у фазі інтенсивного росту в низькорослих сортів: Дамир 2 – на 
25,5%, Модус – на 18,7%; середньорослих сортів: Елегант – на 20,2%, Хар-
ківський 320 – на 19,6%; у високорослого сорту Світязь на 33,1%. 
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У період максимального розвитку, який припадав на фазу цвітіння 
абсолютні величини площі листкової поверхні за використання препарату 
Рексолін сягали рівня у сорту Дамир 2 – 198,3 см2/рослину, Модус – 
261,3 см2/рослину, Елегант – 382,7 см2/рослину, Харківський 320 – 
474,3 см2/рослину і у сорту Світязь 409,7 см2/рослину. Максимальні показ-
ники площі листкової поверхні (366,0 см2/рослину) у фазі наливу зерна ві-
дмічено у сорту Елегант, а мінімальні – 163,0 см2/рослину у сорту Дамир 2. 

Внесення мінеральних добрив у дозах P45K60, а також N30P45K60 мало 
позитивний вплив на формування асиміляційної поверхні сортів гороху. 

Внесення мінеральних добрив у дозах N30Р45К60 виявилося значно 
ефективнішим, оскільки забезпечувало найвищі показники площі листко-
вої поверхні в усі фази росту і розвитку в усіх досліджуваних сортів горо-
ху.  

Зокрема, внесення мінеральних добрив у дозах N30Р45К60 забезпечу-
вало формування вищих показників площі асиміляційної поверхні протя-
гом усього вегетаційного періоду в листочкових сортів Елегант та Світязь. 

У сорту Елегант внесення доз мінеральних добрив N30Р45К60 забезпе-
чувало показники площі листкової поверхні у фазі інтенсивного росту на 
рівні 215,7 см2/рослину, у фазі цвітіння – 469,7 см2/рослину та 
413,0 см2/рослину у фазі наливу зерна.  

Величина площі листкової поверхні в сорту Світязь у фазі інтенсив-
ного росту досягала 227,7 см2/рослину, у фазі цвітіння – 494,3 см2/рослину 
і 389,7 см2 у фазі наливу зерна.  

Процес формування асиміляційної поверхні рослин сортів безлисто-
чкового морфотипу Дамир 2 і Модус під дією мінеральних добрив прохо-
див менш інтенсивно порівняно з листочковими сортами. 

На початку вегетації культури, у фазі інтенсивного росту, дія мінера-
льних добрив забезпечила збільшення величини площі листкової поверхні 
в рослин гороху сорту Дамир 2 на 71,0 см2, у фазі цвітіння – 100,0 см2, у 
фазі наливу зерна – 72,0 см2/рослину, сорту Модус, відповідно 43,0; 141,0 і 
161,7 см2 порівняно з неудобреними варіантами. 

Встановлено, що елементи технології істотно впливали на темпи 
накопичення сухої речовини. У сортів з довгим стеблом у перший період 
росту суха речовина нагромаджується інтенсивно, що пов’язано з більшою 
асимілюючою поверхнею. Низькорослі сорти в цей період характеризу-
ються повільнішим приростом листкової поверхні й відповідно сухої речо-
вини [1].  

Як свідчать результати досліджень, на початку вегетації культури, у 
фазі інтенсивного росту, варіанти із використанням штаму бульбочкових 
бактерій Rhizobium leguminozarum № 200 забезпечували кращий ріст і роз-
виток рослин гороху всіх сортів та накопичення сухої речовини.  
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Так, у фазі інтенсивного росту маса сухої речовини досягала рівня у 
безлисточкового сорту Дамир 2 і Модус – 0,60 і 0,75 г/рослину за показни-
ками на контрольному варіанті 0,50 і 0,54 г.  

За вирощування середньорослих листочкових сортів гороху Елегант і 
Харківський 320 на аналогічному варіанті маса сухої речовини відзначала-
ся вищими абсолютними величинами порівняно з безлисточковими сорта-
ми, а також перевагою над контрольними варіантами. Так, у сорту Елегант 
і Харківський 320 інокулювання насіння сприяло збільшенню сухої маси 
речовини на 0,25 і 0,21 г/рослину порівняно з контрольними варіантами 
(0,76 і 0,56 г/рослину). 

Максимальні величини сухої біомаси у всіх досліджуваних сортів 
гороху забезпечило внесення мінеральних добрив у дозах N30Р45К60. За ре-
зультатами проведених досліджень маса сухої речовини становила у сорту 
Дамир 2 – 0,99 г, Модус – 0,98 г, Світязь – 0,96 г, Елегант – 1,24 г і Харків-
ський 320 – 1,20 г/рослину.  

Дослідження проведені у фазі цвітіння показали, що процес накопи-
чення сухої речовини проходив більш активніше. За істотних переваг удо-
брених варіантів у сорту Дамир 2 – 1,28–2,32; Модус – 1,87–2,27; Елегант – 
2,67 – 3,91; Харківський 320 – 2,48 – 3,94 і Світязь – 2,36–3,25 г проти по-
казників неудобреного варіанта 1,24, 1,35, 2,13, 1,88 і 1,67 г/рослину. Кра-
щим виявилося внесення добрив у дозах N30Р45К60, які у всіх сортів гороху 
забезпечували отримання максимальних величин відповідних показників. 

Ці дози мінеральних добрив забезпечували максимальні величини 
сухої речовини в рослинах у сортів гороху різних екологічних груп у фазі 
наливу зерна, коли абсолютні показники сягали рівня 4,94 г у сорту Дамир 
2; 6,33 г – у сорту Модус; 6,98 г – у сорту Світязь; 7,19 г – у сорту Харків-
ський 320 і 7,72 г/рослину у сорту Елегант.  

Основним показником вирощування сільськогосподарських культур 
є їх урожайність – показник, який в значній мірі залежить від погодних 
умов, які складаються за період вегетації. Одержані результати урожайно-
сті гороху підтвердили закономірність залежності рівня даної величини від 
метеорологічних умов, системи удобрення та інокуляції насіння. 

У середньому за 2005–2007 рр., на варіанті без внесення мінеральних 
добрив, а також на фоні інокулювання насіння азотфіксувальним штамом 
Rhizobium leguminozarum № 200 найвищий рівень реалізації генетичного 
потенціалу був характерний для сорту Світязь, який сформував урожай зе-
рна на рівні 2,74 і 3,18 т/га (табл. 3). Урожайність сортів Дамир 2 і Елегант 
на аналогічних фонах становила відповідно 2,62 і 2,74 т/га та 2,75 і 
3,05 т/га. Найменш продуктивними на варіантах без внесення мінеральних 
добрив та за інокулювання насіння виявилися сорти Харківський 320 (2,48 
і 2,65 т/га) та Модус (2,43 і 2,75 т/га).  
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Передпосівне оброблення насіння комплексним добривом Рексолін 
відзначалося найбільшою ефективністю в варіантах із сортом Світязь і 
Елегант, де забезпечувало приріст урожайності зерна на рівні 0,36 і 
0,29 т/га. 

Оброблення насіння сортів Дамир 2, Модус і Харківський 320 вияви-
лося менш ефективним, оскільки обумовлювало збільшення їх урожайнос-
ті відповідно на 0,29, 0,37 і 0,31 т/га.  

 
3. Біологічна урожайність сортів гороху залежно від впливу елементів 

технології вирощування, т/га, у середньому за 2005–2007 рр. 

Варіант удобрення Сорт 
Дамир 2 Елегант Харківський 320 Світязь  Модус  

Без добрив 2,62 2,75 2,48 2,74 2,43 
Штам № 200 2,74 3,05 2,65 3,18 2,75 
Рексолін  2,91 3,04 2,79 3,10 2,80 
Штам 200+рексолін 3,18 3,38 2,92 3,16 2,85 
Р45К60 3,36 3,24 2,78 3,10 3,00 
N30Р45К60 3,67 3,46 2,76 3,27 3,08 
НІР05 0,21 

 
За результатами досліджень 2005–2007 рр., кращими виявилися сор-

ти Елегант, Дамир 2 і Світязь, які за поєднання інокуляції із мікродобри-
вом сформували врожайність зерна гороху на рівні відповідно 3,38; 3,18 і 
3,16 т/га.  

Внесення мінеральних добрив у дозах P45K60 і N30P45K60 виявилося 
найефективнішим за вирощування сорту Дамир 2, який за максимальної 
врожайності зерна гороху 3,36 і 3,67 т/га забезпечував приріст від добрив 
0,74 і 1,05 т/га. Інші сорти забезпечували її величину в межах відповідно 
від 0,30 до 0,57 і від 0,28 до 0,71 т/га. 

Найвищий урожай зерна гороху сорту Світязь (3,27 т/га) і сорту Мо-
дус (3,08 т/га) забезпечив проект технології, який передбачав внесення мі-
неральних добрив у дозах N30P45K60, забезпечивши збільшення урожайнос-
ті сортів на 0,53 і 0,65 т/га порівняно до варіантів без застосування мінера-
льних добрив. 

Слід відмітити, що сорт Харківський 320 не відзначався високим рі-
внем урожайності як на фоні з внесенням P45K60, так і повного мінерально-
го добрива N30P45K60, формуючи найнижчий урожай зерна на рівні 2,78 і 
2,76 т/га. 

Внаслідок проведеного математичного розрахунку створено матема-
тичні моделі залежності урожайністю сортів гороху, та впливу погодних 
умов, які описуються наступними рівняннями регресії: 

- залежно від суми активних температур: 
Y = 8,9037-0,9660X+0,0383X²; R = 0,5400; D = R²*100% = 29,2%, 

де: Х – сума активних температур за вегетаційний період, °С 
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- залежно від суми опадів: 
Y=-9,0968+10,3532X-2,1636X²; R = 0,4467; D = R²*100% = 19,9%, 

Х² – кількість опадів за вегетаційний період, мм. 
За результатами аналізу моделі встановлено помірний зв'язок уро-

жайності сортів гороху від впливу температури (R = 0,5400) і від опадів 
(R = 0,4467), де ефективність зазначених факторів складає лише 29,2% і 
19,9% (D).  

Таким чином, за результатами досліджень 2005–2007 рр., кращими 
виявилися сорти Дамир 2, Елегант і Світязь, які за внесення повної дози 
мінеральних добрив сформували максимальну біологічну врожайність зер-
на гороху на рівні відповідно 3,67; 3,46 і 3,27 т/га. 
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Викладено результати досліджень по вивченню впливу норм висіву 

та строків сівби на особливості формування листової поверхні та дина-
міку чистої продуктивності фотосинтезу (ЧПФ) у сортів вики ярої. 
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речовини, продуктивність. 

 
Розвиток громадського тваринництва неможливий без створення 

міцної кормової бази, яка повинна формуватись за рахунок значного 
збільшення виробництва бобових та зернобобових культур з високим 
вмістом білка. 

Вика яра займає провідне місце серед однорічних бобових 
культур. Висока врожайність зеленої маси та сіна надає можливість 
різнобічного використання і як високобілкового компонента в 
змішаних посівах [1]. 

Одним з пріоритетних напрямків у побудуванні технологій вирощу-
вання вики ярої в умовах дефіциту ресурсного потенціалу є науково обґру-
нтований підхід щодо застосування таких технологічних прийомів, як оп-
тимізація строку сівби та густоти рослин. Правильний підбір цих елементів 
технології, виходячи з біологічних вимог культури та ґрунтово-
кліматичних умов регіону, дасть змогу рослинам вики ярої більш повно 
використовувати енергію сонця, що сприятиме підвищенню рівня продук-
тивності культури та зниженню собівартості продукції за рахунок скоро-
чення виробничих і енергетичних витрат. 

Врожайність рослин, передусім, визначається розмірами та продук-
тивністю роботи листя, яке в процесі росту повинно якомога скоріше дося-
гти оптимального розміру. Одним із факторів, що регулює величину площі 
асиміляційної поверхні, є поживний режим рослин. Тому в період вегетації 
необхідно створювати найбільш сприятливі умови живлення, аби рослини 
сформували оптимальну площу листкового апарату для ефективної фото-
синтетичної діяльності [5]. 
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Важливим показником асиміляційної діяльності в посівах є також 
чиста продуктивність фотосинтезу (ЧПФ), що характеризує інтенсивність 
накопичення сухої речовини врожаю впродовж доби в розрахунку на 1 м² 
листкової поверхні рослин. Цей показник знаходиться у певному зворот-
ному зв’язку із розміром листкової поверхні, що є найбільш впливовим 
фактором у розвитку надземної маси рослини і відіграє важливе значення у 
поглинанні СО2 та продукуванні органічної маси в процесі фотосинтезу. 

Врожайність насіння залежить від величини асимілюючої поверхні, 
її максимум забезпечується за досягнення сумарної площі листків у період 
найбільш активного росту рослин і складає від 45 до 60 тис. м2/га [3]. 

Дослідженнями встановлено, що інтенсивність і об’єм фіксації 
посівами сонячної радіації, що обумовлює накопичення органічної 
речовини та збільшення урожайності культури, залежить від площі 
листкової поверхні [2]. Тому основним завданням у досягненні високих 
результатів є формування посівів з найбільш розвиненим листковим 
апаратом, який впродовж тривалого часу буде знаходитись в активному 
стані як на початку, так і наприкінці вегетаційного періоду. 

Матеріали та методика дослідження. Досліди щодо вивчення 
особливостей формування листової поверхні у сортів вики ярої 
проводились упродовж 2010—2012 років на дослідному полі Інституту 
кормів та сільського господарства Поділля НААН с. Агрономічного. 

Проведення дослідів, а також математичну обробку результатів здій-
снювали за «Методикою проведення досліджень по кормовиробництву» 
(1998). 

Фенологічні спостереження проводились за «Методикою державного 
сортовипробування сільськогосподарських культур» (2000 р.) оцінювали 
фотосинтетичну діяльність рослин за наступними показниками: площа ли-
стової поверхні, чисту продуктивність фотосинтезу (ЧПФ) визначали за 
методикою А. А. Ничипоровича (1978). 

Для дослідження використані сорти Ліліана та Владіслава, з нор-
мою висіву – від 0,9 до 2,4 схожої зернини на 1 га з інтервалом 0,3 млн, по-
вторність досліду шестиразова, залікова площа ділянки 10 м². Сівбу вики 
ярої проводили із врахуванням вологості та температурного режиму ґрун-
ту. У перший агротехнічний строк сівбу проводили за температурою ґрун-
ту – 6ºС, наступні через кожні 10 календарних днів.  

Результати досліджень. У результаті проведених нами досліджень 
було встановлено вплив строку сівби і густоти рослин на динаміку збіль-
шення площі листкової поверхні, яка позитивно і тісно пов’язана з інтен-
сивністю фіксації сонячної радіації і енергійністю протікання процесу на-
копичення органічної речовини, що обумовлює врожайність культури. Чи-
ста продуктивність фотосинтезу (ЧПФ) – це органічна речовина, яка нако-
пичується за добу в рослині, що дає можливість визначити лімітуючі пока-
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зники підвищення продуктивності посіву, визначити потенціал урожайнос-
ті рослини і навіть, прогнозувати врожайність культури. ЧПФ відображає 
продуктивність сухої речовини культури протягом доби за площею лис-
тя [6].  

Завдяки комплексу агротехнічних заходів існує можливість впливати 
на процес фотосинтезу. До цих заходів належать: норми висіву (завдяки 
яким ми регулюємо рівномірне розміщення рослин на одиниці площі, в 
результаті рослини можуть формувати оптимальну площу листкової 
поверхні); та строк посіву від якого залежить активність роботи всього 
фотосинтетичного апарату, а також сорти з високою посухостійкістю, 
адаптивністю, з добре розвиненим листковим апаратом. 

За результатами досліджень встановлено, що розміри та темпи 
наростання листкової поверхні, в певній мірі залежать від біологічних 
особливостей сорту. Починаючи з появи сходів до повного цвітіння 
наростання площі листкової поверхні проходить повільно і змінюється у 
залежності від фази росту і розвитку рослин. Максимальна площа 
листкової поверхні формується у сорту Ліліана другого строку сівби з 
нормою висіву 1,5 млн схожих насінин на 1 га у фазі повного цвітіння 
становила 55,3 тис. м² на 1 га, що на 1,9 тис. м² на  1 га більше ніж у сорту 
Владіслава. 

Було встановлено, що як збільшення так і зменшення норми висіву 
призводило до зменшення площі листової поверхні сорту Ліліана від 11 до 
32%, сорту Владіслава на 7—31% (табл. 1). 

 
1. Динаміка наростання площі асиміляційної поверхні вики ярої залежно 
від норми висіву та строку сівби тис м²/га (у середньому за 2010—2012 рр.) 

 
Строк 
сівби 

Норма висіву 
0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 

Сорт Ліліана 
І 19,4 23,5 36,3 36,9 35,5 34,9 
ІІ 37,5 42,5 55,3 51,9 50,2 49,1 
ІІІ 35,4 41,8 49,1 45,4 38,2 36,6 
IV 22,2 27,5 33,6 27,4 26,9 25,3 

Сорт Владіслава 
І 18,2 22,2 31,7 35,8 31,4 30,9 
ІІ 36,9 41,6 53,4 52,5 51,2 49,7 
ІІІ 35,9 40,9 46,4 43,5 42,3 39,8 
IV 21,1 24,9 28,9 25,8 23,8 21,6 

 

Упродовж вегетаційного періоду фотосинтетична продуктивність 
даних сортів під впливом норм висіву та строків посіву істотно 
змінюється. Починаючи з періоду сходи-гілкування до повного цвітіння за 
умов збільшення густоти рослин вики ярої сортів Ліліана та Владислава на 
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варіантах другого строку сівби показники чистої продуктивності 
фотосинтезу збільшуються в 3,7 та 3,1 разу. 

Кращий показник накопичення (6,7 г/м²) органічної маси за добу був 
зафіксований у сорту Ліліана, що на 0,9 г/м² (13,4%) більше ніж у сорту 
Владіслава при другому строку сівби з нормою висіву 1,5 млн схожих 
зерен на 1 га в період початок цвітіння – повне цвітіння, в фазі укісної 
стиглості (яка наступає через 10 днів від початку цвітіння) рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Динаміка чистої продуктивності фотосинтезу (ЧПФ) вики ярої 
Ліліана другого строку сівби залежно від густоти рослин, г/м² за добу 

(у середньому за 2010—2012 рр.) 
 
Встановлено, що зменшення показників чистої продуктивності 

фотосинтезу відбувається за умов посіву як в ранні строки (на 25—57%) 
так і в більш пізні (на 18—53%). Зниження ЧПФ в наступній фазі розвитку 
рослини, період повне цвітіння – повна стиглість ( на 21%), пояснюється 
тим, що з початком утворення бобів починається всихання і відмирання 
нижніх ярусів гілок та листків.  

Результатами наших дослідів доведено, що максимальне 
накопичення сухої речовини у сорту Ліліана склало – 4,1 т/га, у сорту 
Владіслава – 4,0 т/га і було отримано на варіантах другого строку посіву з 
густотою рослин 1,5 млн/га. Подальше збільшення густоти рослин до 
2,4 млн/га призводило до зменшення накопичення сухої речовини на 22—
30%. 

Висновки. В умовах правобережного Лісостепу України 
максимальну площу асиміляційної поверхні листків (55,3—53,4 тис. 
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м²/га), а також найбільше накопичення сухої речовини (4,1—4,0 т/га) 
сорти вики ярої відмічено у період повного цвітіння на варіантах 
другого строку сівби за густоти рослин 1,5—1,8 млн/га.  

Посів, як в надранній, так і в більш пізні строки, призводить до 
зменшення площі асиміляційної поверхні листків і як наслідок – 
зниження формування рівня сухої речовини обох сортів. 
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Висвітлюється математично-статистичний аналіз експеримента-

льних даних урожайності зерна вики ярої залежно від інокуляції насіння, 
удобрення та вапнування ґрунту, а також доводиться істотність впливу 
кліматичних чинників. 
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Необхідність досліджування природних об'єктів зумовлена їх знач-

ною мінливістю. Навіть однорідні об'єкти, спеціально відібрані за подібні-
стю їх основних ознак, наприклад, рослини одного сорту або гібрида, вна-
слідок дії на них багатьох випадкових факторів неоднакові, хоча відмінно-
сті між ними можуть бути непомітними для неозброєного ока і виявляють-
ся в результаті визначень і вимірювань. Тому, результати вимірювання од-
нієї й тієї ж ознаки природних об'єктів неоднакові, внаслідок чого ця озна-
ка являє собою випадкову величину. Досліднику необхідно отримати зна-
чення цієї випадкової величини, щоб оцінити вплив досліджуваного при-
йому, змінюваного чинника на ту чи іншу ознаку рослин та ґрунту. Це до-
сягається за допомогою статистичної обробки експериментальних даних. 

Методика досліджень. Дисперсійний аналіз, як один із методів об-
робки даних, широко використовується для планування та обробки резуль-
татів експерименту. Суть дисперсійного аналізу полягає розділенні загаль-
ної суми квадратів відхилень та загальної кількості ступенів свободи на ча-
стки, що відповідають структурі експерименту та оцінка значимості дії та 
взаємодії досліджуваних факторів за критерієм Фішера. 

Результати та обговорення. Основна частина  дослідів у галузі рос-
линництва, які проводять для вивчення впливу різних факторів є польови-
ми дослідами. Важливими чинниками і умовами проведення польових до-
слідів є клімат, погодні умови і ґрунт, яким властиві зміни у часі і просто-
рі. Найбільш мінливими є погодні умови, елементи яких (атмосферні опа-
ди, температура і вологість повітря та ін.) значно змінюються, що спричи-
нює зміну врожайності незалежно від фактору, що вивчається [0]. Вплив 
гідротермічних умов та окремих агротехнічних заходів з вирощування 
сільськогосподарських культур на їх продуктивність встановлено дослі-
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дженнями багатьох вчених [0, 0, 0]. 
У результаті дисперсійного аналізу отриманих експериментальних 

даних було виявлено, що інокуляція насіння, удобрення та вапнування ма-
ли істотний вплив на урожайність зерна вики ярої в умовах 2002 року. Так, 
фактичні критерії Фішера для факторів А, В та С становили 10,72, 23,18 та 
11,15 відповідно, що більше за їх теоретичні значення – 3,98, 2,74 та 3,13. 
У результаті поєднання факторів було виявлено істотний вплив лише пар-
ної взаємодії інокуляції та удобрення, для яких значення фактичного кри-
терію Фішера становило 11,79, (F теор. = 2,74). Для всіх інших парних та по-
трійної взаємодій критерії Фішера були в межах 0,06—0,10, що значно ме-
нше за теоретичні. Отже, їх вплив на урожайність зерна вики ярої був неіс-
тотний (табл. 1). 

 
1. Дисперсійний аналіз урожайності зерна вики ярої 2002 р. 
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НІР 
0,05 

Загальна 8,060 – – – – – – 
Повторень 0,189 3 0,063 0,023 – – – 
Фактору А (Інокуляція) 0,406 1 0,406 0,050 10,72 3,98 0,06 
Фактору В (Норми мінера-
льних добрив) 2,631 3 0,877 0,326 23,18 2,74 0,08 

Фактору С (Вапнування) 0,843 2 0,422 0,105 11,15 3,13 0,02 
Взаємодії факторів А та В 1,339 3 0,446 0,166 11,79 2,74 0,11 
Взаємодії факторів А та С 0,007 2 0,004 0,001 0,10 3,13 0,10 
Взаємодії факторів В та С 0,022 6 0,004 0,003 0,09 2,23 0,14 
Взаємодії факторів А, В та 
С 0,013 6 0,002 0,002 0,06 2,23 0,19 

Залишок 2,611 69 0,038 0,324 – – – 
 

У наших дослідженнях, за результатами дисперсійного аналізу, було 
виявлено, що в 2002 році частка факторів у формуванні урожаю зерна вики 
ярої становила: інокуляція 5,0%, удобрення, 32,6%, вапнування 10,5%. Іс-
тотний вплив на урожайність вики ярої мали взаємодія інокуляції, удоб-
рення та вапнування, частка впливу якої становила 17,1% (рис. 1).  

Результати досліджень за 2003 рік показали, що інокуляція, удобрен-
ня та вапнування істотно впливали на урожайність вики ярої. 

Так, фактичні критерії Фішера для факторів А, В та С становили 
121,92, 83,92 та 18,91 відповідно, які значно більші за теоретичні – 3,98, 
2,74 та 3,13. При комбінаціях подвійної та потрійної взаємодій факторів 
значення фактичних критеріїв Фішера знаходились в межах 0,16—1,00, що 
значно менше за теоретичні (F теор. = 2,23—3,13). Це свідчить, що їх вплив 
на урожайність зерна вики ярої був неістотний (табл. 2). 
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Рис. 1. Частка впливу факторів на формування урожаю зерна вики ярої 

у 2002 році 
 

2. Дисперсійний аналіз урожайності вики ярої 2003 р. 
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5 

Загальна 9,710 – – – – – – 
Повторень 0,192 3 0,064 0,020 – – – 
Фактору А (Інокуляція) 2,381 1 2,381 0,245 121,92 3,98 0,04 
Фактору В (Норми міне-
ральних добрив) 4,922 3 1,641 0,507 83,99 2,74 0,06 

Фактору С (Вапнування) 0,739 2 0,369 0,076 18,91 3,13 0,01 
Взаємодії факторів А та 
В 0,059 3 0,020 0,006 1,00 2,74 0,08 

Взаємодії факторів А та 
С 0,027 2 0,014 0,003 0,70 3,13 0,07 

Взаємодії факторів В та 
С 0,019 6 0,003 0,002 0,16 2,23 0,10 

Взаємодії факторів А, В 
та С 0,024 6 0,004 0,002 0,20 2,23 0,14 

Залишок 1,348 69 0,020 0,139 – – – 
 

У 2003 році розподіл впливу факторів на формування урожаю зерна 
вики ярої мав характер, що відрізнявся від попереднього року (рис. 2). Так, 
частка інокуляції складала 24,5%, частка удобрення збільшилась до 50,7%, 
а частка вапнування, навпаки, зменшилась до 7,6%. Комбінації взаємодії 
факторів, які ми вивчали, мали досить незначну частку у формуванні уро-
жаю зерна – 1,3%. 15,9% впливу припадало на інші фактори, які нами в до-
слідженнях не враховувались. 
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Рис. 2 Частка впливу факторів на формування урожаю зерна вики ярої 
у 2003 році 

 
В умовах 2004 року залежно від інокуляції насіння, удобрення та ва-

пнування ґрунту було відмічено істотний вплив факторів, що вивчалися. 
Так, фактичні критерії Фішера для факторів А, В та С становили 88,23, 
61,95 та 11,46 відповідно, що більше за теоретичні (Fтеор.  = 3,98, 2,74 та 
3,13). При поєднанні факторів інокуляції і удобрення вплив виявився істо-
тним. Для всіх парних та потрійної взаємодій значення критеріїв Фішера 
знаходились у межах 0,03—0,67, що значно менше за теоретичні 2,23—
3,13. Отже, їх вплив на урожайність зерна вики ярої неістотний (табл. 3). 

 
3. Дисперсійний аналіз урожайності вики ярої 2004 р. 
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НІР 
0,05 

Загальна 12,321 – – – – – – 
Повторень 0,012 3 0,004 0,001 – – – 
Фактору А (Інокуляція) 2,600 1 2,600 0,211 88,23 3,98 0,05 
Фактору В (Норми мінера-
льних добрив) 5,477 3 1,826 0,445 61,95 2,74 0,07 

Фактору С(Вапнування) 0,676 2 0,338 0,055 11,46 3,13 0,02 
Взаємодії факторів А та В 1,397 3 0,466 0,113 15,80 2,74 0,10 
Взаємодії факторів А та С 0,002 2 0,001 0,000 0,04 3,13 0,09 
Взаємодії факторів В та С 0,118 6 0,020 0,010 0,67 2,23 0,12 
Взаємодії факторів А, В та 
С 0,004 6 0,001 0,000 0,03 2,23 0,17 

Залишок 2,034 69 0,029 0,165 – – – 
 

Розподіл частки впливу факторів у формуванні урожаю зерна вики 
ярої в 2004 році дещо відрізнявся від значень попередніх років. Так, частка 
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інокуляції складала 21,1%, удобрення – 44,5%, а вапнування – 5,5%. Поєд-
нання інокуляції, удобрення та вапнування також мало істотний вплив на 
урожайність вики ярої, частка комбінацій взаємодії факторів досягала рів-
ня 12,4% (рис. 3). Крім того, 16,6% впливу припадало на інші фактори, які 
знаходились поза межами наших досліджень і не враховувались. 

 

 
 

Рис. 3 Частка впливу факторів на формування урожаю зерна вики ярої 
у 2004 році 

 
Дисперсійний аналіз виявив, що від 15,9 до 34,7% впливу на уро-

жайність зерна вики ярої обумовлено факторами, що не були включені у 
завдання досліджень. Істотну частку неврахованих факторів складають су-
ма опадів та сума активних температур за період вегетації вики ярої. Це пі-
дтверджується подальшим математичним аналізом методом множинної ре-
гресії, де У – урожайність зерна вики ярої, т/га, Х1 – сума опадів за вегета-
цію, мм, Х2 – сума активних температур за вегетацію, °С (табл. 4). 

 
4. Статистичні показники регресійного аналізу 

Роки R R2 F(2,21) Std Рівняння регресії 

2002 0,733 0,537 12,18 0,170 У=1,0859-0,0065*Х1+0,0428*Х2 
2003 0,892 0,796 41,02 0,141 У=-3,9053+0,0018*Х1+0,0105*Х2 
2004 0,873 0,763 33,72 0,147 У=-1,8948+0,0030*Х1 -0,0002*Х2 

 
Показниками тісноти зв’язку при множинній кореляції є парні, част-

кові і множинні (сукупні) коефіцієнти кореляції і множинний коефіцієнт 
детермінації. 

Основним показником тісноти зв’язку при множинній кореляції є ко-
ефіцієнт множинної кореляції – R. 

Так, коефіцієнти кореляції 0,733, 0,892 та 0,873 виявляють тісний 
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зв'язок суми опадів та суми активних температур за період вегетації вики 
ярої із урожайністю зерна. 

Коефіцієнт множинної детермінації R2 – показує, яка частка варіації 
досліджуваного результативного показника зумовлена впливом факторів, 
включених у рівняння множинної регресії. Чим ближчий він до одиниці, 
тим більше варіація результативного показника характеризується впливом 
відібраних факторів. 

У наших дослідженнях коефіцієнти множинної детермінації стано-
вили 0,537, 0,796 та 0,763 відповідно за роки досліджень. Це вказує на те, 
що частка впливу кліматичних факторів істотна і складає від 53,7 до 
79,6%. Істотність впливу підтверджується фактичним значенням критерію 
Фішера, що знаходиться в межах від 12,18 до 41,02, та значно перевищує 
його теоретичне значення 2,21. 

Стандартні похибки 0,141—0,170 свідчать про високу точність про-
ведених обчислень. 

Для вимірювання тісноти зв’язку між двома досліджуваними озна-
ками без урахування їх взаємодії з іншими ознаками, включеними в коре-
ляційну модель використовують парні коефіцієнти кореляції (табл. 5). 

 
5. Коефіцієнти парної кореляції 

Роки ryx1 ryx2 rx1x2 
2002 0,697 0,711 0,998 
2003 0,882 0,862 0,915 
2004 0,873 0,828 0,951 

 
Додатні знаки перед парними коефіцієнтами кореляції свідчать про 

пряму залежність між досліджуваними ознаками, а їх значення, що більші 
за 0,7 виявляють тісний кореляційний зв'язок [0]. У наших дослідженнях 
лише залежність між сумою опадів 2002 року та рівнем урожаю зерна вики 
ярої була середньої сили, тоді як всі інші залежності мали тісний кореля-
ційний зв'язок. 

Висновки. У результаті проведеного математичного аналізу уро-
жайності зерна вики ярої було виявлено істотний вплив інокуляції насіння, 
удобрення та вапнування ґрунту. Частка впливу становила 5,0—24,5%, 
32,6—50,7% та 5,5—10,5% відповідно. Крім того, від 15,9 до 34,7% впливу 
на урожайність зерна вики ярої обумовлено факторами, які знаходились 
поза межами наших досліджень і не враховувались. Кореляційно-
регресійний аналіз виявив істотний зв'язок між сумою опадів та сумою ак-
тивних температур за вегетацію з урожайністю зерна вики ярої, що підтве-
рджується високими коефіцієнтами множинної кореляції (0,73—0,79), 
множинної детермінації (0,54—0,79), критерієм Фішера (12,18—41,02) та 
коефіцієнтами парної кореляції (0,697—0,998). 
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ВРОЖАЙ  ТА  ЯКІСТЬ  КОРМОВОЇ  МАСИ  АГРОЦЕНОЗІВ  
ЧУМИЗИ  НА  ПІВДНІ  УКРАЇНИ 
 
У результаті проведених досліджень встановлено вплив мінеральних 

добрив на продуктивність агроценозів чумизи в неполивних і зрошуваних 
умовах південного Степу України. Дана порівняльна оцінка поживності 
кормової маси в моновидових і сумісних посівах. Визначено найбільшу про-
дуктивність однорічних травосумішок. 

Ключові слова: сумішки, чумиза, зрошення, мінеральні добрива, кор-
мова маса, урожайність, поживність корму.  

 
Подальший розвиток галузі кормовиробництва в зоні Степу України 

вимагає проведення досліджень спрямованих на вдосконалення інтенсив-
них ланок зеленого конвеєра шляхом добору продуктивних агроценозів 
окремо для кожної ґрунтово-кліматичної зони. Особливе ж значення мають 
сумісні агроценози, основною метою яких є підвищення врожаю та якості 
корму. Створення стабільного виробництва кормів у степовій зоні, де лімі-
туючим фактором є волога, життєво важливе значення має використання 
зрошення, яке дає змогу підвищувати врожай кормових культур у 2—4 ра-
зи [2, 3, 5]. 

Кормові сумішки однорічних культур повніше відповідають біологі-
чним вимогам годівлі тварин. У результаті цього корми збагачуються по-
живними речовинами, краще поїдаються та засвоюються. В таких посівах 
створюються сприятливі екологічні умови, завдяки чому компоненти раці-
онально використовують тепло, світло, поживні речовини та вологу ґрун-
ту [4]. 

У зоні південного Степу України однорічна злакова культура – чу-
миза (Setaria italica maxima L.) є більш теплолюбна, посухостійка і мало 
вимоглива до ґрунтових умов. Біологічні властивості чумизи забезпечують 
високу пластичність і можна вирощувати в сумішках з різними однорічни-
ми культурами [1]. 

Урожай і якість кормової маси та строки її надходження залежать від 
добору культур, сортового складу і технології вирощування. Проте, в умо-
вах південного Степу України не проводились дослідження щодо ефектив-
ності вирощування чумизи з білковими компонентами в сумісних посівах, 
що і стало необхідністю у проведенні досліджень. 

Корми і кормовиробництво. 2013. Вип. 75 99



Методика виконання досліджень. Ставилось за мету вивчити 
вплив умов зволоження і мінеральних добрив на формування врожаю та 
показників якості кормової маси чумизи в сумісних посівах з викою ярою і 
амарантом. Польові дослідження проведені впродовж 2008—2010 рр. на 
дослідному полі Інституту зрошуваного землеробства НААН відповідно до 
вимог загальноприйнятих методик проведення досліджень (Ушкарен-
ко В. О., 2008; Бабич А. О., 1998; Доспєхов Б. О., 1985) за схемою, яка на-
ведена в таблиці 1. Ґрунтовий покрив дослідної ділянки представлений те-
мно-каштановим, середньо-суглинковим ґрунтом. Перед закладкою дослі-
ду в шарі ґрунту 0—50 см містилося NO3 – 0,9—2,1 мг, Р2О5 (за Мачигі-
ним) – 2,2—5,4 та К2О – 28,6—46,5 мг на 100 г ґрунту. 

Зрошення проводили дощувальним агрегатом ДДА-100 МА зрошу-
вальною нормою 900 м3/га, яка складалась з двох вегетаційних поливів в 
основні фази розвитку рослин. У досліді висівали чумизу сорту Дніпровсь-
ка як в моновидових, так і в сумісних посівах з амарантом сорту Атлант, та 
викою ярою сорту Подільська 19. Посівна площа ділянки – 50 м2, облікова – 
40 м2, повторність чотириразова. Попередник – зернові культури. Аміачну 
селітру, гранульований суперфосфат і калійну сіль вносили у передпосівну 
культивацію згідно схеми досліду. Агротехніка вирощування загальноп-
рийнята для зони півдня України. 

Результати досліджень. Вирощування чумизи в моновидових посі-
вах і сумісно з викою ярою та з амарантом у середньому за три роки забез-
печувало врожайність зеленої маси в неполивних умовах на рівні 29,8—
44,8 т/га і при зрошенні 42,3—68,5 т/га залежно від використання добрив і 
складу сумішок. Зрошення, порівняно з неполивними умовами, підвищу-
вало на неудобреному фоні урожайність чумизи в моновидових посівах на 
40,1%, сумішки з викою ярою на 54,0 і сумішки з амарантом на 64,9% 
(табл. 1).  

Внесення рекомендованої норми мінеральних добрив у неполивних 
умовах збільшувало урожайність чумизи в моновидових посівах на 14,9%, 
сумісно з викою ярою на 21,5, з амарантом на 22,6% і при зрошенні – на 
25,1; 18,7 та 21,5%, а розрахункової норми відповідно на 22,8; 26,2 і 33,3% 
та 37,3; 23,1 і 23,6%, порівняно з неудобреним фоном. Підвищення урожаю 
зеленої маси у результаті застосування розрахункової норми, порівняно з 
рекомендованою, досягало в умовах природного зволоження 3,9—8,7% і 
під час зрошення – 1,8—11,3% залежно від складу сумішок.  

Найбільша врожайність зеленої маси досягалась за сівби чумизи з 
амарантом при внесенні розрахункової норми мінеральних добрив, яка 
становила в неполивних умовах 44,8 т/га і при зрошенні 68,5 т/га. 

Використання сумішки з викою ярою зменшило окупність добрив в 
умовах природного зволоження за розрахункової норми до 11,9 та рекоме-
ндованої – до 28,7 кг і при зрошенні – до 12,1 та 21,0 кг, а в моновидових 
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посівах відповідно до 8,1 та 22,7 і 12,6 і 29,3 кг порівняно з вирощуванням 
сумішки з амарантом. 

 
1. Продуктивність зеленої маси моновидових і сумісних посівів чумизи, т/га 

(у середньому за 2008—2010 рр.) 
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Вихід 
к. од. 

Вихід 
перетравного. 

протеїну 

Бе
з 

зр
ош

ен
ня

 

Чумиза 

Без добрив 30,2 7,4 4,91 0,41 
Рекомендована 

N60P60K60 
34,7 8,9 6,24 0,54 

Розрахункова N92 37,1 9,5 6,75 0,62 

Чумиза + 
вика яра 

Без добрив 29,8 7,5 5,56 0,52 
Рекомендована 

N60P60K60 
36,2 9,6 7,57 0,77 

Розрахункова N92 37,6 10,1 8,43 0,89 

Чумиза + 
амарант 

Без добрив 33,6 7,6 5,95 0,50 
Рекомендована 

N60P60K60 
41,2 10,1 8,33 0,77 

Розрахункова N92 44,8 11,6 9,78 0,93 

П
ри

 з
ро

ш
ен

ні
 

Чумиза 

Без добрив 42,3 9,6 6,92 0,57 
Рекомендована 

N60P60K60 
52,9 11,8 8,94 0,78 

Розрахункова N143 58,9 13,7 11,05 0,99 

Чумиза + 
вика яра 

Без добрив 45,9 10,4 8,82 0,80 
Рекомендована 

N60P60K60 
54,5 12,5 11,09 1,07 

Розрахункова N143 56,5 13,3 12,16 1,25 

Чумиза + 
амарант 

Без добрив 55,4 11,6 10,29 0,87 
Рекомендована 

N60P60K60 
67,3 15,0 13,53 1,25 

Розрахункова N143 68,5 15,8 14,96 1,41 

НІР05 А 2,2 0,5 0,41 0,05 
В 1,1 0,3 0,23 0,05 
С 1,0 0,3 0,20 0,02 

 
Встановлено також, що найбільший збір сухої речовини досягався 

при вирощуванні чумизи сумісно з амарантом як за умов природного зво-
ложення – 7,6—11,6 т/га, так і під час зрошення – 11,6—15,8 т/га залежно 
від внесення добрив. У сумішках чумизи з викою ярою накопичення сухої 
речовини знижувалося за умов без поливу на 1,3—12,9% і в умовах зро-
шення на 10,3—16,7%, а на моновидових посівах чумизи відповідно на 
2,7—22,1 і 15,3—27,1%. 
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Досліджувані моновидові та сумісні посіви чумизи з викою ярою і 
амарантом характеризувалися високими показниками хімічного складу ли-
стостеблової маси. Найбільший вміст сирого протеїну у сухої речовини ви-
явлено у травосумішки чумизи з викою ярою при зрошенні – 11,6—13,8% і 
з амарантом – 11,1—13,3% залежно від внесення добрив. Максимальні йо-
го величини досягалися за внесення розрахункової норми добрив як за 
умов природного зволоження, так і на зрошенні. Вміст сирого жиру у ре-
зультаті внесення добрив підвищувався в умовах проведення поливів до 
4,4%. Кількість клітковини в сухій речовині агроценозу була в умовах при-
родного зволоження на рівні 18,3—22,5% і при зрошенні – 13,5—20,4%, а 
сирої золи в неполивних умовах – 10,2—13,4% і при зрошенні – 13,2—
16,1% залежно від добрив і сумішок. Вміст безазотистих екстрактивних 
речовин досягав відповідно 49,4—59,2 і 48,2—58,2% та мав тенденцію до 
зниження при вирощуванні сумішок на удобреному фоні. 

Дослідженнями встановлено, що створення сумісних агроценозів за 
участю чумизи, вики ярої та амаранту забезпечує отримання не тільки ви-
соких урожаїв кормової маси, а й повноцінного корму, в тому числі й за 
протеїновою продуктивністю. В 1 кг сухої речовини знаходилося при мо-
новидовому посіві чумизи 0,66—0,81 кг к. од., сумісно з викою – 0,74—
0,91 і з амарантом – 0,78—0,95 кг залежно від внесення добрив і вологоза-
безпеченості. Вихід кормових одиниць з 1 гектара посіву досягав відповід-
но 4,91—11,05 т; 5,56—12,16 та 5,95—14,96 т. Найвищу поживність кормів 
забезпечувала сумішка з амарантом на поливних землях при використанні 
розрахункової норми добрив. Вихід кормових одиниць становив 14,96 т/га, 
що на 23,0% вище, ніж при використанні сумішок з викою ярою і 35,4% 
при моновидовому посіві. 

У поливних умовах вихід кормових одиниць підвищувався на 40,9—
72,9%. Використання рекомендованої норми добрив збільшувало вихід ко-
рмових одиниць на поливних землях при вирощуванні чумизи в моновидо-
вих посівах на 29,2%, сумішки з викою ярою – 25,7 і сумішки з амарантом 
– на 31,5% і в неполивних умовах відповідно на 27,1; 36,1 і 40,0% порівня-
но з неудобреним фоном. У результаті використання розрахункової норми 
добрив ці показники підвищувалися за умов проведення поливів відповід-
но на 59,7; 37,9 і 45,4% і без зрошення – на 37,5; 51,6 і 64,4%.  

Вміст перетравного протеїну в одному кілограмі сухої речовини та-
кож був вищим при вирощуванні сумішок чумизи з викою ярою і становив 
в неполивних умовах 69,3—88,1 г залежно від добрив і при зрошенні – 
76,9—94,0 г, а з амарантом – 65,8—80,2 і 75,0—89,2 г порівняно з 55,4—
65,3 і 59,4—72,3 г за моновидового посіву. Вихід перетравного протеїну з 
1 га посіву у результаті використання сумішки з викою на неполивних зе-
млях сягав 0,52—0,89 т/га і в умовах проведення поливів – 0,80—1,25 т/га 
та з амарантом – 0,50—0,93 і 1,25—1,41 т/га. Найбільший вихід перетрав-
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ного протеїну 0,87—1,41 т/га відмічено у сумішки чумизи з амарантом на 
поливних землях. Вирощування чумизи в моновидових посівах при зро-
шенні збільшувало вихід перетравного протеїну на 38,9—59,7% залежно 
від добрив. Використання мінеральних добрив підвищувало його вихід за 
рекомендованої норми – на 31,7—54,0 і розрахункової – 51,2—86,0%.  

Зрошення суттєво не впливало на вміст перетравного протеїну в ко-
рмовій одиниці. Добрива збільшували його вихід у результаті внесення ре-
комендованої норми в неполивних умовах на 2,4—10,0% і при зрошенні – 
на 5,9—9,3%, а розрахункової відповідно на 8,6—13,2 та 8,7—12,1% зале-
жно від складу сумішок.  

Висновки. У результаті вирощування чумизи в моновидових посівах 
та сумісно з викою ярою і з амарантом зрошення та внесення мінеральних 
добрив підвищує урожайність кормової маси найбільше при використанні 
розрахункової норми добрив (N92 – за умов без зрошення і N143 – на зро-
шенні). Максимальна врожайність досягається на посівах чумизи сумісно з 
амарантом на фоні внесення розрахункової норми добрив на суходолі – 
44,8 т/га і при зрошенні – 68,5 т/га. Висока поживність кормів отримується 
при використанні сумішки з амарантом в умовах зрошення за внесення ро-
зрахункової норми добрив. 
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Ріст та розвиток є однією із найважливіших агробіологічних особли-

востей сільськогосподарських культур, яка відображає складну взаємодію 
генотипу рослинного організму із комплексом технологічних прийомів та 
агрокліматичних ресурсів регіону вирощування [7]. 

Впровадження у виробництво нових високопродуктивних сортів 
обумовлює значну потребу в ґрунтовних знаннях та детальному вивченні 
закономірностей процесів росту та розвитку рослин, що є важливим для 
розробки сучасних сортових технологій вирощування сільськогосподарсь-
ких культур [2]. Тому, дослідження особливостей росту, розвитку та фор-
мування зернової продуктивності сучасних сортів люпину вузьколистого 
залежно від впливу мінеральних добрив має важливе і актуальне значення. 

Матеріали і методика досліджень. Дослідження з вивчення питань 
впливу мінеральних добрив на ріст, розвиток та зернову продуктивність 
сортів люпину вузьколистого проводили упродовж 2005—2007 рр. на базі 
лабораторії польових кормових культур Інституту кормів та сільського го-
сподарства Поділля НААН. Схема досліду представлена у таблицях. 
Польові дослідження, а також відповідні обліки і спостереження у них 
проводили згідно загальноприйнятих методик у рослинництві та кормови-
робництві [1, 3, 5, 6]. Ґрунтовий покрив дослідної ділянки представлений 
сірими лісовими ґрунтами. Вміст легкогідролізованого азоту у цих ґрунтах 
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низький – 4,5—5,5, рухомого фосфору та обмінного калію підвищений – 
12,5—13,6 та 9,5—10,5 мг/100 г ґрунту, рН – 5,0—5,2. 

Результати досліджень. Науково-дослідні установи та значна кіль-
кість агроформувань систематично проводять фенологічні спостереження 
за ростом і розвитком рослин. Реєстрація фенологічних фаз росту і розвит-
ку має важливе значення для встановлення строків проведення  технологі-
чних прийомів вирощування та оцінки впливу гідротермічних чинників на 
тривалість вегетаційного періоду [4]. 

Проведені фенологічні спостереження показали, що тривалість веге-
таційного періоду люпину вузьколистого залежала від сортових особливо-
стей, норм мінеральних добрив та позакореневих підживлень Кристалоном 
коричневим. 

Відмічено, що у сорту Кристал тривалість вегетаційного періоду бу-
ла більшою на 6—7 днів ніж у сорту Міртан. Різна тривалість вегетаційно-
го періоду у досліджуваних сортів люпину вузьколистого є генетично обу-
мовленою ознакою.  

Слід відмітити і про вплив досліджуваних норм мінеральних добрив 
та позакореневих підживлень на тривалість вегетаційного періоду сортів 
люпину вузьколистого. Внесення мінеральних добрив у нормі N90Р60К90 та 
проведення двох позакореневих підживлень Кристалоном коричневим у 
фазах бутонізації та початку наливання насіння, забезпечує збільшення 
тривалості вегетаційного періоду у сорту Кристал на 7 днів, а у сорту Мір-
тан на 6 днів порівняно із варіантами без застосування мінеральних добрив 
(табл. 1).  

На нашу думку, отримані результати фенологічних спостережень 
можна обґрунтувати особливостями біології сортів люпину вузьколистого 
та їх реакцією на застосування мінеральних добрив. 

Відомо, що висота рослин є однією із важливих характеристик росту 
сільськогосподарських культур. Спостереження за динамікою висоти рос-
лин упродовж вегетаційного періоду люпину вузьколистого показали, що 
максимальна величина цього показника відмічена у фазі початку наливан-
ня насіння. Встановлено, що у фазі повної стиглості зерна спостерігалось 
зниження показників висоти рослин при порівнянні з показниками у фазі 
початку наливання насіння. Зменшення висоти рослин під час дозрівання 
зерна відбувалося за рахунок підсихання, незначного деформування та ві-
дмирання верхньої частини стебла рослин люпину вузьколистого. 

Встановлено, що висота рослин люпину вузьколистого в значній мірі 
залежала від факторів, що були поставлені на вивчення. 

Застосування мінеральних добрив сприяло збільшенню показників 
висоти рослин люпину вузьколистого сорту Кристал. Так, найбільша висо-
та рослин цього сорту – 63,8 см, відмічена у фазі початок наливання насін-
ня на ділянках досліду, де застосовували мінеральні добрива у нормі 
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N90Р60К90 та проводили  два позакореневі підживлення Кристалоном кори-
чневим у фазі бутонізації та початку наливання насіння. Це перевищувало 
мінімальний показник у досліді на 13,5 см. 

 
1. Тривалість вегетаційного періоду люпину вузьколистого залежно 
від впливу норм мінеральних добрив та позакореневих підживлень, 

днів, (у середньому за 2005—2007 рр.) 
Фактори Міжфазні періоди 
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Кристал 

Без добрив 
без підживлень 17 36 7 15 32 90 

одне підживлення 17 36 7 15 32 90 
два підживлення 17 36 7 15 32 90 

Р60К90 (фон) 
без підживлень 17 36 8 16 33 93 

одне підживлення 17 36 8 16 33 93 
два підживлення 17 36 8 16 33 93 

Фон + N60 
без підживлень 17 37 8 16 33 94 

одне підживлення 17 37 8 16 34 95 
два підживлення 17 37 8 16 35 96 

Фон + N90 
без підживлень 17 37 8 16 34 95 

одне підживлення 17 37 8 16 35 96 
два підживлення 17 37 8 16 36 97 

Міртан 

Без добрив 
без підживлень 16 35 6 13 30 84 

одне підживлення 16 35 6 13 30 84 
два підживлення 16 35 6 13 30 84 

Р60К90 (фон) 
без підживлень 16 35 6 14 31 86 

одне підживлення 16 35 6 14 31 86 
два підживлення 16 35 6 14 31 86 

Фон + N60 
без підживлень 16 36 7 14 31 88 

одне підживлення 16 36 7 14 32 89 
два підживлення 16 36 7 14 33 90 

Фон + N90 
без підживлень 16 36 7 14 31 88 

одне підживлення 16 36 7 14 32 89 
два підживлення 16 36 7 14 33 90 

 
На варіантах досліду без застосування мінеральних добрив показник 

висоти рослин був найменшим, і відповідно складав 50,3 см. При внесенні 
N60Р60К90 та застосуванні двох позакореневих підживлень висота рослин 
люпину вузьколистого сорту Кристал становила 61,8 см, що було на 
11,5 см більше від показника на варіанті без застосування мінеральних до-
брив. На варіантах, де вносили фосфорно-калійні добрива у нормі Р60К90 у 
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поєднанні з двома позакореневими підживленнями висота рослин станови-
ла 55,6 см, що було відповідно більше на 5,3 см ніж на варіантах без засто-
сування мінеральних добрив. 

Аналогічні залежності впливу норм мінеральних добрив у поєднанні 
із позакореневими підживленнями Кристалоном коричневим на висоту ро-
слин, але при дещо менших абсолютних значеннях спостерігали і на ділян-
ках сорту Міртан (табл. 2).  

 
2. Висота рослин люпину вузьколистого залежно від норм мінеральних доб-

рив та позакореневих підживлень, см (у середньому за 2005—2007 рр.) 

 
Отже, застосування мінеральних добрив у нормі N90Р60К90 в поєднан-

ні з двома позакореневими підживленнями Кристалоном коричневим у фа-
зі бутонізації та початку наливання насіння забезпечувало формування ма-
ксимальних показників висоти рослин люпину вузьколистого.  

Важливо відмітити, що урожай є інтегруючим показником різних 
впливів певних чинників на рослину протягом вегетаційного періоду. Вна-

Фактори Фази росту і розвитку рослин 
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Кристал 

Без добрив 
без підживлень 23,3±1,9 40,2±4,1 50,3±3,5 47,8±4,3 

одне підживлення 23,5±1,9 40,7±4,3 50,4±3,6 48,0±4,3 
два підживлення 24,2±2,2 40,9±4,3 51,2±3,4 48,6±4,4 

Р60К90 (фон) 
без підживлень 24,8±2,0 42,0±4,2 53,4±3,7 51,5±3,5 

одне підживлення 24,8±2,0 43,2±4,9 55,1±4,7 52,3±4,1 
два підживлення 25,1±2,1 44,3±5,1 55,6±4,5 53,0±4,2 

Фон + N60 
без підживлень 25,5±2,0 45,3±4,8 59,6±4,5 57,4±4,5 

одне підживлення 25,5±2,1 46,8±5,5 61,3±5,7 58,3±4,8 
два підживлення 26,5±2,1 47,7±5,5 61,8±5,2 59,4±4,8 

Фон + N90 

без підживлень 26,8±2,0 47,3±5,1 61,4±4,4 59,4±4,7 
одне підживлення 27,3±1,9 48,8±5,7 62,9±5,2 60,0±4,7 
два підживлення 27,5±2,0 49,7±5,6 63,8±5,0 60,7±4,7 

Міртан 

Без добрив 
без підживлень 23,0±1,5 38,6±3,3 48,5±2,8 46,6±3,8 

одне підживлення 23,4±1,4 39,4±3,4 49,7±3,6 47,3±3,9 
два підживлення 23,7±1,4 40,1±3,8 50,6±3,8 47,5±3,5 

Р60К90 (фон) 
без підживлень 23,6±1,5 41,3±4,3 50,9±2,8 48,8±2,9 

одне підживлення 24,0±1,5 43,4±4,8 52,7±3,7 49,8±3,1 
два підживлення 24,1±1,6 44,0±4,7 53,1±3,0 50,0±3,0 

Фон + N60 
без підживлень 25,0±1,5 44,4±4,3 55,5±4,0 52,2±3,2 

одне підживлення 25,4±1,5 45,2±4,4 56,4±3,8 54,1±3,9 
два підживлення 25,5±1,7 46,3±4,9 56,6±3,8 54,5±3,8 

Фон + N90 

без підживлень 26,5±1,5 45,4±4,1 57,9±3,9 54,9±3,7 
одне підживлення 27,3±1,4 46,9±4,6 58,7±4,0 56,5±4,3 
два підживлення 27,3±1,7 47,9±4,8 60,3±4,5 57,0±4,2 
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слідок цього, урожай, як підсумковий показник, не дає можливості повніс-
тю виявити сутності причин, що обумовили протягом вегетації рослин фо-
рмування певної величини окремих компонентів врожайності. Встановле-
но, що мінеральні добрива впливають на розміри рослин, темпи росту, га-
бітус, морфологічні зміни окремих органів, і в кінцевому результаті на 
урожайність. У зв’язку з цим, виникає необхідність обліку даних показни-
ків, що забезпечує отримання більш повної інформації про задоволення 
потреб рослин в елементах мінерального живлення і є основою для розро-
бки та обґрунтування технологічних прийомів вирощування спрямованих 
на підвищення врожайності. 

Нами встановлено, що показники індивідуальної продуктивності ро-
слин люпину вузьколистого залежали від сортових особливостей та дослі-
джуваних чинників.  

Максимальна індивідуальна продуктивність рослин люпину вузько-
листого сорту Кристал формувалась на варіантах досліду, де застосовували 
мінеральні добрива у нормі N60Р60К90 в поєднанні з двома позакореневими 
підживленнями. При цьому показники індивідуальної продуктивності були 
такими: кількість бобів на одній рослині – 10,5 шт., кількість насінин на 
одній рослині – 39,9 шт., маса 1000 насінин – 156,5 г, маса насіння з однієї 
рослини – 6,2 г. Також слід відмітити про зменшення величини показників 
індивідуальної продуктивності при внесенні в основне удобрення N90Р60К90 
в поєднанні з двома позакореневими підживленнями. 

Так, на цих варіантах формувались такі показники індивідуальної 
продуктивності у сорту Кристал: кількість бобів на одній рослині – 
10,4 шт., кількість насіння на одній рослині – 39,5 шт., маса 1000 насінин – 
156,0 г, маса насіння з однієї рослини – 6,1 г. На ділянках досліду, де не 
вносили мінеральні добрива показники індивідуальної продуктивності ма-
ли мінімальні значення: кількість бобів на одній рослині – 7,2 шт., кіль-
кість насінин на одній рослині – 25,2 шт., маса 1000 насінин – 149,1 г, маса 
насіння з однієї рослини – 3,8 г. 

Подібні залежності формування індивідуальної продуктивності рос-
лин залежно від умов мінерального живлення, які створювались під впли-
вом досліджуваних норм мінеральних добрив та позакореневих піджив-
лень спостерігали і у сорту Міртан. Однак, величини цих показників мали 
менші значення порівняно з сортом Кристал (табл. 3). 

Результати досліджень за 2005—2007 рр. свідчать про істотний 
вплив мінеральних добрив на рівень врожайності зерна у досліджуваних 
сортів люпину вузьколистого.  

Максимальна врожайність зерна люпину вузьколистого сорту Крис-
тал у середньому за 2005—2007 рр. отримана на варіантах досліду, де вно-
сили N60Р60К90 та проводили два позакореневі підживлення Кристалоном 
коричневим. При цьому величина урожайності зерна складала 2,97 т/га, що 
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було більше на 0,90 т/га порівняно із варіантами без застосування мінера-
льних добрив.  
 
3. Індивідуальна продуктивність рослин люпину вузьколистого залежно від 

впливу умов мінерального живлення (у середньому за 2005—2007 рр.) 
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сорт 
норми 

мінеральних 
добрив 

позакореневі 
підживлення 

Кристал 

Без добрив 

без підживлень 7,2 25,2 149,1 3,8 
одне 

підживлення 7,4 26,6 149,9 4,0 

два підживлення 7,5 27,8 150,8 4,1 

Р60К90 (фон) 

без підживлень 8,1 29,2 150,2 4,4 
одне 

підживлення 8,8 32,6 151,8 4,9 

два підживлення 9,1 34,6 154,2 5,3 

Фон + N60 

без підживлень 9,3 34,4 153,0 5,3 
одне 

підживлення 10,1 38,4 154,1 5,9 

два підживлення 10,5 39,9 156,5 6,2 

Фон + N90 

без підживлень 9,1 33,7 152,4 5,1 
одне 

підживлення 9,8 36,3 153,6 5,6 

два підживлення 10,4 39,5 156,0 6,1 

Міртан 

Без добрив 

без підживлень 5,9 24,8 138,6 3,4 
одне 

підживлення 6,1 25,6 139,0 3,6 

два підживлення 6,2 26,0 139,3 3,6 

Р60К90 (фон) 

без підживлень 6,8 28,6 139,7 4,0 
одне 

підживлення 7,6 32,7 140,3 4,6 

два підживлення 7,9 34,0 142,1 4,8 

Фон + N60 

без підживлень 8,0 34,4 143,9 5,0 
одне 

підживлення 8,7 37,4 144,8 5,4 

два підживлення 9,0 38,7 146,5 5,7 

Фон + N90 

без підживлень 7,8 33,5 143,1 4,8 
одне 

підживлення 8,4 36,1 143,7 5,2 

два підживлення 8,6 37,0 145,6 5,4 
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На варіантах із внесенням N90Р60К90 та проведенням двох позакоре-
невих підживлень рівень зернової продуктивності складав 2,88 т/га, що ві-
дповідно більше на 0,81 т/га ніж на контрольному варіанті (табл. 4). 

Аналогічні залежності при формуванні рівня урожайності зерна від 
впливу мінеральних добрив спостерігались і у сорту Міртан. Однак, рівень 
та величина приросту врожайності зерна були нижчими ніж у сорту Крис-
тал.  

 
4. Урожайність зерна люпину вузьколистого залежно від впливу мінераль-

них добрив, т/га 
Фактори Роки 

Середнє сорт 
норми 

мінеральних 
добрив 

позакореневі 
підживлення 2005 2006 2007 

Кристал 

Без добрив 
без підживлень 2,27 2,39 1,54 2,07 

одне підживлення 2,41 2,59 1,57 2,19 
два підживлення 2,54 2,67 1,59 2,27 

Р60К90 
(фон) 

без підживлень 2,38 2,69 1,88 2,32 
одне підживлення 2,57 2,89 1,94 2,47 
два підживлення 2,82 2,98 1,98 2,59 

Фон + N60 
без підживлень 2,48 3,16 2,02 2,55 

одне підживлення 2,88 3,48 2,09 2,82 
два підживлення 3,13 3,64 2,15 2,97 

Фон + N90 
без підживлень 2,43 3,14 1,97 2,51 

одне підживлення 2,52 3,46 2,05 2,68 
два підживлення 2,94 3,61 2,10 2,88 

Міртан 

Без добрив 
без підживлень 2,06 2,21 1,20 1,82 

одне підживлення 2,11 2,28 1,22 1,87 
два підживлення 2,16 2,32 1,24 1,91 

Р60К90 
(фон) 

без підживлень 2,14 2,42 1,48 2,01 
одне підживлення 2,30 2,59 1,52 2,14 
два підживлення 2,50 2,63 1,55 2,23 

Фон + N60 
без підживлень 2,23 2,91 1,59 2,24 

одне підживлення 2,47 3,07 1,64 2,39 
два підживлення 2,91 3,12 1,68 2,57 

Фон + N90 
без підживлень 2,20 2,68 1,54 2,14 

одне підживлення 2,44 2,89 1,57 2,30 
два підживлення 2,71 2,93 1,61 2,42 

2005р. НІР 0,5 т/га: А-0,04; В-0,05; С-0,04; АВ-0,07; АС-0,06; ВС-0,08; АВС-0,12 
2006р. НІР 0,5 т/га: А-0,05; В-0,06; С-0,06; АВ-0,09; АС-0,08; ВС-0,11; АВС-0,16 
2007р. НІР 0,5 т/га: А-0,04; В-0,06; С-0,05; АВ-0,08; АС-0,07; ВС-0,10; АВС-0,14 

*Примітка: А – сорт; В – норми мінеральних добрив; С – позакореневі піджив-
лення. 

 
Одержані результати досліджень з вивчення впливу мінеральних до-

брив на ріст, розвиток та формування урожайності зерна люпину вузько-
листого обґрунтовуються тим, що внесення в основне удобрення N60Р60К90 
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у поєднанні із двома позакореневими підживленнями Кристалоном корич-
невим забезпечувало формування кращих показників структури врожаю. 
Це в кінцевому результаті сприяло отриманню максимальної зернової про-
дуктивності люпину вузьколистого. Виявлені залежності між формуванням 
показників індивідуальної продуктивності та урожайності зерна у сортів 
люпину вузьколистого можна виразити такими регресійними рівняннями: 

У = -2,4930 - 0,0479Х1 + 0,0559Х2 + 0,0235Х3 для сорту Кристал; 
У = -1,5796 + 0,8782Х1 - 0,1538Х2 + 0,0146Х3 для сорту Міртан: 

де У – урожайність зерна, т/га; Х1 – кількість бобів на одній рослині, 
шт./рослину; Х2 – кількість насінин на одній рослині, шт.; Х3 – маса 1000 
насінин, г.  

При цьому коефіцієнти множинної кореляції у сортів Кристал та Мі-
ртан, відповідно складали R = 0,9944 та R = 0,9889. Парні коефіцієнти ко-
реляції (r) між величиною врожайності зерна та кількістю бобів, кількістю 
насінин на одній рослині, масою 1000 насінин становили у сорту Кристал 
0,985, 0,992, 0,974, а у сорту Міртан 0,982, 0,978, 0,961. Таким чином, парні 
коефіцієнти кореляції свідчать про тісний зв’язок між основними показни-
ками індивідуальної продуктивності рослин та рівнем врожайності зерна 
люпину вузьколистого.   

Подібні залежності впливу середніх та підвищених норм азотних до-
брив на урожайність зерна люпину вузьколистого також встановлено ін-
шими дослідниками [8]. 

Висновки. Таким чином, найбільш сприятливі умови для росту, роз-
витку та формування найвищої зернової продуктивності сортів люпину ву-
зьколистого Кристал та Міртан в умовах правобережного Лісостепу Украї-
ни створюються при внесенні N60Р60К90 у поєднанні з двома позакореневи-
ми підживленнями Кристалоном коричневим (4 кг/га) у два строки: перше 
– у фазі бутонізації, друге – у фазі початку наливання насіння. 
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Викладено результати досліджень щодо перспективи вирощування 

нуту посівного на харчові і кормові цілі в умовах лісостепової ґрунтово-
кліматичної зони, у зв’язку із прогнозованими змінами клімату у бік поте-
пління та подовження тривалості періодів ґрунтової і повітряної посух. 
Також наведено результати вивчення біологічної ефективності окремих 
гербіцидів. 

Ключові слова: нут посівний, урожайність, якість насіння, вирощу-
вання, використання, бур’яни, гербіциди. 

 
Зернобобові культури відіграють вирішальну роль у світовому виро-

бництві рослинного білка для потреб харчової промисловості та комбікор-
мів [1]. 

Крім вирішення проблеми кормового білка, зернобобові культури ві-
діграють важливу роль у сталому розвитку агроекосистем у всіх ґрунтово-
кліматичних зонах України [2, 3]. 

Різноманіття зернобобових культур характеризується різними біоло-
гічними особливостями росту і розвитку та вимогами для формування оп-
тимальної насіннєвої продуктивності.  

Проте, сучасна тенденція зміни клімату в бік потепління потребує 
перегляду не тільки технологічних прийомів вирощування зернових і зер-
нобобових культур (строків та способів сівби, норм висіву, догляду за по-
сівами тощо), але й пошуку більш адаптованих культур до змін клімату, 
що суттєво впливатиме в цілому на зернове господарство України [4]. 

Суттєве потепління клімату та подовження тривалості посушливих 
періодів вегетації потребує також пошуку нетрадиційних для Лісостепу зе-
рнобобових культур, взамін вологолюбним культурам – гороху, вики, бо-
бам кормовим.  

Однією із перспективних зернобобових культур в умовах Лісостепу в 
найближчі роки може стати нут звичайний, який за агробіологічною та го-
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сподарською характеристиками, в змінених агрокліматичних умовах може 
забезпечити стале виробництво харчового і кормового білка. 

Нут посівний Cicer arietinum L, вид з 2н = 16; 32 відноситься до цін-
них зернобобових культур.  

У світовому землеробстві посіви нуту займають третє місце серед зе-
рнобобових культур після квасолі та сої, і становлять близько 12 млн/га, з 
них в Індії 8 млн га [5]. 

Серед зернобобових культур нут відноситься до найбільш посухо-
жаростійких, його вирощують навіть поблизу кордонів напівпустель, тому 
що добре переносить повітряну посуху [6]. Коефіцієнт транспірації у нуту 
варіює у межах 290—350, тоді як у гороху посівному 400—600, люпину 
600—700 [7]. До ґрунтів нут менш вибагливий порівняно з горохом і ви-
рощується навіть на піщаних і солонцюватих ґрунтах. 

До хвороб і шкідників нут теж більш стійкий, порівняно з горохом, і 
як правило не пошкоджується шкідниками, в т.ч. і брухусом, і тільки в до-
щовий літній період пошкоджується аскохітозом та фузаріозом [8]. 

Нут посівний культура довгого дня, період вегетації становить 80—
95 днів. Культура раннього строку сівби витримує короткочасні весняні 
приморозки до -5—7°С [9]. 

Формування насіннєвої продуктивності нуту залежить від ґрунтово-
кліматичних умов та агротехнологічних прийомів вирощування. 

Академік Д. М. Прянішніков (1935) наводить дані Полтавської дос-
лідної станції, де в 1928 р. урожайність нуту становила 28 ц/га, а на Доне-
цькому дослідному полі у середньому за чотири роки вона склала 15,5 ц/га 
[6]. На Красноградській дослідній сільськогосподарській станції за 26 ро-
ків (1949—1974) середня урожайність зерна нуту становила 17,2 ц/га, а на 
Ізюменській сортодільниці (Харківська обл.) за 10 років (1964—1974) – 
23,0 ц/га [8]. Ю. А. Утеуш (1996 р.) вказує, що за оптимального зволожен-
ня врожайність зерна нуту зростає до 3 т/га [9]. 

За кормовими якісними показниками зерно нуту не поступається зе-
рну гороху. В ньому міститься більше протеїну на 2%, жиру на 3,4%, а пе-
ретравність органічної речовини у свиней становить 89%, у той час як у 
гороху цей показник становить 75% [10] (табл. 1). 

За оцінкою академіка О. А. Бабича (1995) при урожайності зерна ну-
ту 25 ц/га збір протеїну становить 675 кг/га, а жиру 112,5 кг/га, що відпові-
дно більше у порівнянні з горохом при урожайності 30 ц/га на 12 та 
53,5 кг/га [1]. 

Здатність біологічної фіксації азоту з повітря у нуту становить 80—
150 кг/га, що забезпечує кращим попередником пшеницю озиму [11]. 

Таким чином, у зв’язку із зменшенням вологозабезпеченості та збі-
льшенням тривалості весняних і літніх посушливих періодів нут посівний 
в умовах Лісостепу в найближчий час може стати альтернативною культу-
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рою гороху посівному. 
В умовах степової зони України доведена висока ефективність пе-

редпосівної бактеризації насіння нуту комплектом біопрепаратів 
Mesorhizobium cicer на основі Ризобофіту + Фосфоентерину + Біополіциду, 
що сприяє підвищенню урожайності насіння на сортах нуту Антей, Будтак 
і Пам'ять на 1,5 – 6,0 ц/га (38—53,8%) порівняно з моноінокуляцією [12]. 

 
1. Хімічний склад насіння зернобобових культур та коефіцієнти 
перетравності поживних речовин у свиней (за даними довідника 

"Переваримость кормов" М. Ф. Томмэ, Р. Ф. Мартиненко 
М: "Колос", 1970) 

Культури 
Хімічний стан корму, % Коефіцієнт перетравності, % 

вода протеїн жир клітко-
вина БЕР органічна 

речовина протеїн жир клітко-
вина БЕР 

Біб 
кормовий 13,0 31,5 1,3 6,6 44,6 81 84 75 26 88 

Вика яра 13,1 30,6 1,7 5,5 45,9 82 84 41 10 91 
Горох 
посівний 13,0 23,5 1,8 5,2 53,5 75 88 49 71 96 

Люпин 
кормовий 
жовтий 

11,3 313 4,3 15,3 34,2 78 88 52 42 88 

Нут 
посівний 13,0 25,4 5,2 8,1 45,9 89 84 77 80 96 

Сочевиця 12,8 25,9 1,6 4,4 51,4 93 89 53 77 97 
Соя 11,4 34,8 17,4 6,5 24,8 84 84 84 46 92 
Чина 13,0 28,9 1,2 5,1 49,2 87 85 65 52 93 

 
Експериментально доведено можливість підвищення ефективності 

симбіотичної азотфіксації на 13—30% і формування високопродуктивних 
посівів бобових культур за рахунок сумісної бактеризації насіння перед сі-
вбою біоудобрювальними препаратами на основі специфічних видів ризо-
бій і фосфатмобілізуючих бактерій, що відкриває перспективи створення 
екологічно безпечних технологій вирощування сої, нуту, гороху, чини і со-
чевиці, проте на ефективність даних агрозаходів впливають гідротермічні 
умови вегетаційного періоду [13]. 

Аналіз економічної ефективності застосування мікробних препаратів 
при вирощуванні нуту встановив, що варіанти з бактеризацією насіння 
сприяють підвищенню рентабельності вирощування на 126—159% у порі-
внянні із моно обробкою насіння ризобіями. 

Розроблено новітню ефективну систему насінництва нуту на основі 
поєднання зональної агротехнології вирощування з технологією сумісного 
застосування мікробних препаратів, орієнтовано на екологізацію агротех-
нології вирощування нуту в зоні Степу України. Як альтернатива хімічним 
протруйникам насіння рекомендовані мікробні препарати антифунгальної 
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дії Біополіцид, Екобацил, Ризоплан, Фітоспорин і Аурил, які застосову-
ються у комплексі з бульбочковими бактеріями [14—15]. 

Умови і методика досліджень. Польові дослідження проводили на 
дослідному полі лабораторії землеробства та захисту сільськогосподарсь-
ких культур Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН 
упродовж 2011—2012 рр. 

Ґрунт дослідного поля – сірий лісовий середньо суглинковий на лесі 
з вмістом в орному шарі: гумусу 2,1%, рН(сол.) – 5,4, гідролітична кислот-
ність – 1,75 мг-екв. на 100 г ґрунту, сума ввібраних основ – 18,4 мг-екв. на 
100 г ґрунту. В 1 кг ґрунту міститься 67 г легкогідролізованого азоту, 100 г 
обмінного калію та 109 г рухомих форм фосфору. 

Погодні умови вегетаційного періоду за роки досліджень суттєво ві-
дрізнялись від середньо багаторічних показників за кількістю опадів та те-
мпературним режимом. Кількість опадів вегетаційного періоду за роки до-
сліджень була меншою на 109 мм, а сума температур була більшою на 
436°С порівняно із середньо багаторічними показниками. Гідротермічний 
коефіцієнт (ГТК) за вегетаційний період становив у 2011 р. – 1,05; у 
2012 р. – 0,95 при багаторічному показнику – 1,50 (табл. 2). Тобто вегета-
ційний період досліджуваних років був несприятливим для формування 
оптимальних урожаїв вологолюбних зернобобових культур – гороху, вики, 
бобу кормового. 

 
2. Гідротермічні умови вегетаційного періоду (квітень-вересень) 

Роки Кількість 
опадів, мм 

Сума температур, 
°С 

Відносна воло-
гість повітря, % ГТК 

2011 316 3008 65 1,05 
2012 277 3251 66 0,85 
Середнє за роки 
досліджень 296 3130 65,5 0,95 

Середнє 
багаторічне 405 2693 70 1,50 

± від середньо 
багаторічних 
показників 

-109 +436 -4,5 -0,55 

 

У досліді вивчали вплив норм висіву 700 і 900 тис. шт./га схожих на-
сінин при суцільнорядковій сівбі (м – 15 см) і 500 тис. шт./га при широко-
рядній сівбі (фактор А) за двох строків сівби (фактор В) та доз добрив (фа-
ктор С1 – без добрив; С2 – NPK (30); С3 – NPK (60)). Посівна площа ділянки 
становила 30 м2, облікова – 25 м2 при чотириразовій повторності. Для бо-
ротьби з бур’янами застосовували гербіциди – ґрунтовий Харнес – 3,0 л/га, 
та післясходовий – Арамо. 

У період вегетації проводили фенологічні спостереження за ростом і 
розвитком нуту сорту Розанна [14]. 
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Облік урожаю проводили прямим обмолотом селекційним комбай-
ном «Sampo – 130», а також методом пробного снопа з 1 м2 при триразово-
му відборі з кожного варіанта для визначення структури урожаю. 

Результати досліджень статистично обчислені відповідно сучасних 
методик [17]. 

Результати досліджень. Ключовим завданням сучасних технологій 
вирощування сільськогосподарських культур, у т.ч. і нуту, є одержання 
максимальних врожаїв. Одним із основних резервів отримання високих 
врожаїв нуту є надійний захист його посівів від бур’янів.  

З 2011 року нами проводяться польові дослідження, у яких вивчаєть-
ся шкідливість бур’янів в агроценозі нуту, критичні періоди конкурентних 
відносин рослин нуту і бур’янів, а також біологічна ефективність ряду гер-
біцидів та їх композицій на забур’яненість посівів, врожайність та якісні 
показники насіння цієї культури. 

Встановлено, що рослини нуту посівного мають низьку конкурентну 
властивість до однорічних бур’янів, особливо на початку своєї вегетації. 
Винищувальні заходи доцільно проводити уже за наявності 10 шт./м2 
бур’янів. Істотне зниження урожаю зерна нуту спостерігається, коли 
бур’яни перебували в посівах нуту протягом 20 днів після появи сходів ку-
льтури. Більш пізніше застосування заходів контролю бур’янів уже не 
компенсує тих втрат які були нанесені культурі в цей період.  

У 2011—2012 році на посівах нуту ми вивчали ефективність і вибір-
ковість таких ґрунтових препаратів, як стомп, 33% к.е., харнес, 90% к.е., 
фронтьєр оптима, 72% к.е., а також післясходові – півот, 10% в.р.к., базаг-
ран, 48% в.р., пульсар 4%, в.р., арамо, 45% к.е., хармоні, 75% в.г. 

Площа посівної ділянки – 40,5 м2, облікової – 20,2 м2, повторність – 
триразова. Ґрунтові гербіциди вносили зразу після посіву нуту. Витрата 
робочої рідини 250 л/га. Обліки забур’яненості проводили у такі строки: 

- перед внесенням післясходових гербіцидів; 
- через 30 днів після внесення післясходових гербіцидів; 
- перед збиранням врожаю. 
Перший та другий обліки – кількісно-видові. Визначався видовий 

склад бур’янів та їх кількість. Третій облік – кількісно-ваговий під час яко-
го визначали кількість бур’янів за видами та їх сиру масу. 

Післясходові гербіциди застосовували в фазі 2–3 справжніх листків 
культури. На цей час посіви мали змішаний тип забур’яненості з перева-
гою однорічних злакових видів (66–77 % від загальної кількості). Най-
більш розповсюдженими бур’янами були мишій сизий (Setaria qlauca L.), 
лобода біла (Chehopodium album L), щириця звичайна (Amarantus 
retroflexus L.). Чисельність бур’янів перед першим їх обліком була в межах 
161–182 шт./м2 і знаходились вони у фазі 2–5 листків. 
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Аналіз результатів показав, що при внесенні гербіциду стомп – 
4,0 л/га забур’яненість при другому обліку знижувалася на 85 % (табл. 3). 
Високоефективним було застосування харнесу 3,0 л/га, забур’яненість при 
цьому зменшувалася на 90 %. Гербіцид фронтьєр оптима при нормі витра-
ти 1,0 л/га також сприяв зменшенню чисельності бур’янів на 90 %. Слід 
відзначити, що ґрунтові гербіциди не пригнічували рослини нуту, зріджен-
ня густоти також не спостерігалося. Приріст зерна нуту становив 0,71—
0,82 т/га.  
 

3. Вплив гербіцидів на забур'яненість та урожайність посівів нуту  
(2011—2012 рр.) 

Варіант досліду 
Норма ви-
трати пре-
парату л/га 

Кількість 
бур'янів, 
шт./м2 

Загибель 
бур’янів, 30 
днів після 

внесення, % 

Врожайність, т/га 

середня  + до конт-
ролю 

Контроль (без 
гербіцидів і ручних 
прополок) 

– 156,0 – 0,55 – 

Стомп, 33% к.е. до 
сходів нуту 4,0 23,0 85 1,26 0,71 

Харнес, 
 90% к.е. –//–//–  3,0 15,3 90 1,37 0,82 

Фронтьєр оптима, 
72% к.е. –//–//– 1,0 15,0 90 1,34 0,79 

Півот, 10% в.р.к. у 
фазі 2—3 справж-
ніх листків 

0,8 28,3 82 1,31 0,76 

Пульсар,  
4% в.р. –//–//– 0,9 30,0 81 1,27 0,72 

Базагран, 48% в.р. 
+ арамо, 
 45% к.е. –//–//– 

1,5 + 1,0 19,0 88 1,16 0,61 

Хармоні,  
75% в.г. –//–//– 8 г 102,3 34 0,87 0,32 

НІР05 т/га – – – 0,05 – 
 
Обприскування посівів нуту гербіцидом півот (0,8 л/га) спричиняло 

загибель бур’янів на 82 %. Цей препарат був ефективним як проти однорі-
чних злакових так і широколистих бур’янів. На другий день після внесення 
півоту було відмічено деяке посвітління (пожовтіння) рослин нуту. Через 
6 – 8 днів рослини культури поверталися до норми.  

Гербіцид пульсар (0,9 л/га) знищував бур’яни обох біологічних груп, 
внаслідок чого загальна забур’яненість посівів зменшувалася на 81 %. 
Пригнічення культурних рослин на ділянках оброблених цим препаратом 
виявлено не було. Величина збереженого врожаю на них складала 0,72–
0,76 ц/га. 
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Бакова суміш базаграну (1,5 л/га) з грамінецидом арамо (1,0 л/га) 
значно розширювала гербіцидну дію, загибель бур’янів сягала 88 %. Проте 
препарат базагран після внесення в незначній мірі пригнічував і припалю-
вав культурні рослини. Гербіцид хармоні (8 г/га) знищував тільки дво-
сім’ядольні бур’яни, тому загальна чисельність їх зменшувалась на 34 %. 
Цей препарат був високовибірковим до рослин нуту. 

Висновки. У зв’язку із потеплінням, зменшенням вологозабезпече-
ності та збільшенням тривалості весняних і літніх посушливих періодів нут 
посівний в умовах Лісостепу в найближчий час може стати альтернативою 
вологолюбним культурам – гороху, вики, бобам кормовим. 

Одним із основних заходів отримання високих врожаїв нуту є надій-
ний захист його посівів від бур’янів. 

Серед гербіцидів, що вивчали, високою гербіцидною активністю та 
вибірковістю до культурних рослин виявилися ґрунтові гербіциди стомп, 
33% к.е. (4,0 л/га), харнес, 90% к.е. (3,0 л/га), фронтьєр оптима, 72% к.е. 
(1,0 л/га).  

Із післясходових гербіцидів вибірковими виявилися півот, 10% в.р.к. 
(0,8 л/га), пульсар, 4 % в.р. (0,9 л/га). В умовах змішаного типу за-
бур’яненості, з перевагою злакових видів бур’янів, гербіцид хармоні, 75% 
в.г. (8 г/га) доцільно поєднувати з грамінецидом (роздільне внесення). 

Встановлено, що заходи щодо захисту посівів нуту потрібно прово-
дити уже за наявності 10 шт./м2 однорічних бур’янів і завершити в 20-ти 
денний строк від появи сходів культури. 
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Представлено результати вивчення впливу норм висіву, способу сів-

би та удобрення на формування фотосинтетичної продуктивності редь-
ки олійної для одержання максимального врожаю листостеблової маси 
та виходу сухої речовини в умовах Лісостепу правобережного.  
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Редька олійна – цінна сільськогосподарська культура багатоцільово-

го використання. Зелена маса її характеризується високим вмістом протеї-
ну, жирів, калію, кальцію, мікроелементів та вітамінів. Вона є однією з 
найбільш ефективних культур у складі кормових сумішей, в післяжнивно-
му та післяукісному використаннях [1]. 

Фотосинтезуюча діяльність посіву будь-якої культури є головною 
складовою формування його продуктивності. Головне завдання сучасних 
технологій – це конструювання таких посівів, які б максимально ефектив-
но використовували сонячну енергію на нагромадження господарсько цін-
ного врожаю [2]. А. А. Ничипорович [3], відмічав, що кожний сорт володіє 
певним інтервалом щодо потенційних можливостей формування асиміля-
ційної поверхні, але він часто супроводжується посівом зрідженими нор-
мами або ж навпаки загущеними. Оптимальною нормою висіву слід вважа-
ти таку при якій рослина формує максимальну індивідуальну синтезуючу 
поверхню та масу.  

Слід відмітити, що в редьки олійної фотосинтетична діяльність ви-
вчена недостатньо. Параметри та особливості її формування в різних дос-
лідженнях суттєво різняться. Це підкреслює актуальність досліджень та 
потреби наукового обґрунтування цих процесів в умовах Лісостепу право-
бережного. 

2 Науковий керівник, доктор с.-г. наук, професор Квітко Г. П. 
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онального аграрного університету і Інституту кормів та сільського госпо-
дарства Поділля НААН на двох сортах – Журавка та Радуга. 

Ґрунти – сірі лісові середньосуглинкові, орний шар (0 – 30 см) характе-
ризувався наступними показниками, в межах ротації дослідної ділянки по 
попереднику: вміст гумусу – 2,9 % (за Тюріним); рН (сол.) – 5,5; легкогідро-
лізованого азоту – 81 мг/кг (за Корнфілдом); рухомого фосфору і обмінного 
калію (за Чириковим), відповідно 187 і 98 мг на/кг ґрунту.  

За роки проведення досліджень погодні умови відрізнялись від серед-
ніх багаторічних показників. 2010 рік був найбільш сприятливими для росту 
і розвитку рослин редьки олійної з сумою опадів за період квітень – вере-
сень 449 мм, середньодобовою температурою 17,2 °С та ГТК – 1,49. Умови 
2012 року мали виражену аридність: сума опадів за такий самий період – 
272,4 мм, середньодобова температура – 17,7 °С, ГТК – 0,79. Крім того, ве-
гетація редьки олійної 2011 – 2012 рр. характеризувалася вкрай нерівномір-
ним розподілом опадів з чергуванням різних за зволоженням періодів. 

Програмою досліджень передбачалось вивчення двох способів сівби 
редьки олійної – суцільний рядковий (15 см ширина міжрядь) при трьох 
нормах висіву – 3, 2 та 1,5 млн шт./га схожих насінин та черезрядний 
(30 см), відповідно 1,5, 1,0, та 0,5 млн шт./га схожих насінин. Кожен з варі-
антів норми висіву розміщувався по трьох варіантах живлення: 1-й – без 
добрив (контроль); 2-й – N30P30K30 кг д.р.; 3-й – N60P60K60 кг д.р. Повтор-
ність у дослідах чотириразова. Розміщення варіантів систематичне у три 
яруси. Посівна площа ділянки 30 м2, облікова – 25 м2. Попередник – куку-
рудза на зерно. Агротехніка в досліді була загальноприйнятою для зони 
вирощування. 

Спостереження та обліки проводили відповідно до загальноприйня-
тих методик [4]. Показники фотосинтетичної продуктивності рослин ви-
значали за методикою А. А. Ничипоровича [5]. Площу листкової поверхні 
рослин визначали об’ємним методом А. С. Образцова [6] та методом ска-
нування [7]. 

Результати досліджень. Наші дослідження показали, що з ураху-
ванням короткого вегетаційного періоду редьки олійної вся її листкова по-
верхня формувалась за 40 – 50 діб, тобто від повних сходів до фази цвітін-
ня (табл. 1). 

При цьому, оптимізація мінерального живлення, сприяла збільшен-
ню асиміляційної поверхні листків порівняно з контролем на 19 – 33 % у 
період активного росту до бутонізації та на 20 – 22 % у період до плодо-
ношення.  

Мінеральні добрива забезпечили також збереженість листкового 
апарату редьки олійної порівняно з контролем на 50 – 64 % залежно від со-
рту в міжфазний період зелений стручок – фізіологічна стиглість.  
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Слід відмітити, що спосіб посіву також впливав на формування пока-
зника. Для сорту Журавка різниця в площі листя між рядковим та черезря-
дним способом сівби становила 3 тис. м2/га, для Радуги – 5,8 тис. м2/га. 

 
1. Динаміка наростання площі листкової поверхні сортів редьки олійної за 

фазами розвитку, тис м2/га (у середньому за період досліджень) 
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Ж Р Ж Р Ж Р Ж Р Ж Р 

3,0 млн  
рядковий 

Без добрив 10,6 8,5 14,7 11,7 31,2 26,8 31,6 25,5 13,9 11,5 
N30P30K30 12,5 11,0 15,8 16,1 37,7 32,7 38,6 30,0 16,2 12,8 
N60P60K60 13,1 10,6 18,5 16,8 40,6 36,0 41,9 33,8 17,9 13,9 

2,0 млн  
рядковий 

Без добрив 7,6 7,5 11,3 11,0 31,7 27,6 33,2 28,2 13,2 11,8 
N30P30K30 8,6 8,7 13,5 12,8 36,5 30,5 37,7 31,6 14,3 12,9 
N60P60K60 9,3 9,3 15,6 15,9 39,3 34,0 40,1 34,6 15,5 13,8 

1,0 млн  
рядковий 

Без добрив 7,8 7,3 12,6 10,1 22,8 20,5 29,7 24,4 11,4 9,6 
N30P30K30 8,7 8,0 14,1 11,4 25,6 24,2 32,8 27,8 12,0 10,9 
N60P60K60 9,5 8,4 15,7 12,2 27,8 26,4 34,9 30,6 13,5 12,2 

1,5 млн  
черезрядний 

Без добрив 8,7 8,2 14,3 11,7 37,6 32,8 41,9 36,1 13,2 14,4 
N30P30K30 9,4 8,9 15,6 13,3 40,3 37,4 45,9 40,5 14,2 15,6 
N60P60K60 10,3 9,5 17,4 14,5 45,1 39,8 49,4 44,3 15,0 16,8 

1,0 млн  
черезрядний 

Без добрив 6,9 5,5 10,0 8,7 28,5 26,3 33,6 31,4 10,1 10,2 
N30P30K30 7,4 5,9 11,1 10,5 30,9 29,5 36,0 33,2 11,0 11,8 
N60P60K60 7,7 6,5 12,5 11,6 34,3 31,2 39,6 36,2 12,3 13,3 

0,5 млн  
черезрядний 

Без добрив 5,8 5,0 11,4 9,0 21,1 22,4 31,4 30,1 9,8 10,0 
N30P30K30 6,2 5,2 12,9 10,4 22,4 24,0 33,2 32,3 10,8 10,6 
N60P60K60 6,8 6,0 14,2 11,7 24,9 27,0 36,5 35,0 12,1 11,6 

Примітка. Ж – сорт Журавка, Р – сорт Радуга. 
 
Встановлено також, що збільшення норми висіву зумовлює загальне 

збільшення асиміляційної поверхні рослин у середньому на 2,4 – 4,9 тис. 
м2/га для рядкових посівів та на 7,9 – 12 тис. м2/га для черезрядних. 

У середньому за період 2010 – 2012 рр. найбільшу асиміляційну по-
верхню відмічено у варіанті 1,5 млн шт. схожих насінин/га з внесенням 
N60P60K60 49,4 тис. м2/га для Журавки та 44,3 тис. м2/га для Радуги. Най-
меншу у варіанті 0,5 млн шт. /га схожих насінин – 36,5 тис. м2/га та 
35,0 тис. м2/га, відповідно. 

Підтверджено, що приріст асиміляційної поверхні за різних норм ви-
сіву є різним і залежить від погодних умов та норми висіву. Максималь-
ною асиміляційна поверхня рослин була в 2010 році 37,9 тис. м2/га у фазі 
бутонізації та 49,2 тис. м2/га у фазі цвітіння в середньому за варіантами. 
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Мінімальним цей показник був в 2011 році – 24,6 та 34,2 тис. м2/га для сор-
ту Журавка та 23,3 і 28,0 тис. м2/га для сорту Радуга.  

Встановлено, що площа асиміляційної поверхні у фазі цвітіння, в се-
редньому за сортами, визначається значенням таких показників за період 
сходи – цвітіння як середньодобова температура (r = -0,639), сума опадів (r 
= 0,974), вологість повітря (r = 0,980), ГТК (r = 0,978), коефіцієнтом зволо-
ження (r = 0,973) і виражається множинною залежністю Y = -142,843 + 
11,147 X1 – 64,100 Х3 + 81,485 Х4 (при Radj = 0,9995) (де X1 – середньодобо-
ва температура повітря, ºС; Х3 – ГТК; Х4 – коефіцієнт зволоження, Radj – 
скоректований коефіцієнт множинної кореляції на суттєвість коефіцієнтів ре-
гресійного рівняння). Таким чином, формування асиміляційної поверхні ре-
дьки олійної визначається в основному гідротермічними особливостями 
вегетації за співвідношенням атмосферного і ґрунтового зволоження та те-
мпературного режиму. 

Погодні умови впливали не лише на величину площі листків, але й 
на характер динаміки її формування (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динаміка наростання асиміляційної поверхні сорту Журавка залежно 

від норми висіву, способу сівби та удобрення, 2010 – 2012 рр. 
 

Нами встановлено, що достатнє зволоження та помірне динамічне 
наростання позитивних температур у період вегетації (2010 р.), створювало 
сприятливі умови для інтенсивного наростання листкової маси. При цьому, 
максимальної площі листків рослини досягали в різні фенофази залежно 
від норми висіву та способу сівби. Збільшення норми висіву та зменшення 
ширини міжрядь забезпечувало максимальну площу листків у фазі бутоні-
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зації. За умов недостатнього зволоження, а особливо, за дефіциту ґрунтової 
вологи (2011 р.), посіви з більшою нормою висіву за рахунок підвищеної 
конкуренції за воду та інші фактори життя, знижують загальні ростові проце-
си, в тому числі, і приріст площі листків, на противагу посівам з нижчою но-
рмою висіву. У випадку нестійкого зволоження, швидкого наростання се-
редньодобових температур (умови 2012 року) рослини у варіантах з ви-
щою нормою висіву інтенсивно і прискорено розвиваються, формуючи ма-
ксимальну асиміляційну площу листя до фази бутонізації.  

Проте, окремо взята площа в будь-який з періодів не може достатньо 
характеризувати асиміляційну поверхню посіву. Інтегральним показником 
площі листкової поверхні посіву є його фотосинтетичний потенціал посіву 
(ФП) (рис. 2).  

 

 
Зміст цифрових підписів: 1 – Без добрив; 2 – N30P30K30; 3 – N60P60K60. 

Рис. 2. Фотосинтетичний потенціал посівів редьки олійної за міжфазний пе-
ріод сходи – зелений стручок, залежно від норми висіву, способу сівби та 

удобрення, млн м2 діб/га. 
 
Серед рядкових посів максимальний ФП за період сходи – зелений 

стручок встановлено для норми висіву 3 млн шт./га схожих насінин у сере-
дньому за роки досліджень 1,73 млн м2 діб/га. Серед черезрядних позитив-
но відмічено варіант 1,5 млн шт./га схожих насінин в середньому 1,71 млн 
м2 діб/га. Для Радуги, період досліджень якої включав лише роки з мен-
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шою вологозабезпеченістю посівів, формування ФП мало дещо інший ха-
рактер. Для рядкових посівів максимум сформовано у варіанті з нормою 
висіву 2 млн шт./га схожих насінин, а для черезрядних у варіанті 1,5 млн 
шт./га схожих насінин – 1,40 млн м2 діб/га. Мінеральні добрива позитивно 
впливали на формування ФП посіву у всіх варіантах досліду забезпечуючи 
середній приріст при внесенні N60P60K60 до контролю на рівні 18,9 – 35,7 %. 

Чиста продуктивність фотосинтезу посівів (ЧПФ) була також різною, за-
лежно від норми висіву, способу сівби та удобрення (табл. 2) і мала в середньо-
му значення від 5,45 – 5,61 г/м2 за добу по сортах за норми 3 млн шт./га схожих 
насінин до 9,14 – 9,43 г/м2 за добу за норми 1,5 млн шт./га схожих насінин. 

Динаміка ЧПФ мала коливальний характер. Максимальні її значення 
встановлено для міжфазних періодів сходи – розетка, бутонізація – цвітін-
ня та цвітіння – зелений стручок. Високі значення ЧПФ на рівні 8 – 18 г/м2 
за добу можна пояснити оптимальним освітленням рослин в перші фази 
росту та мінімальне їх затінення. Цим пояснюється і збільшення величини 
ЧПФ в період сходи – розетка для норм 0,5 та 1,0 млн шт./га схожих насі-
нин. 

У дослідженнях відмічено, що застосування мінеральних добрив в но-
рмі N60P60K60 підвищує інтенсивність фотосинтезу в середньому на 13 – 
16 % та зміщує його максимуми на період стеблування – цвітіння. 

 
2. Чиста продуктивність фотосинтезу посівів редьки олійної, залежно від норми 

висіву, способу сівби та удобрення, г/м2 за добу  
(у середньому за період досліджень) 

Норма висіву (млн шт./га схожих 
насінин), спосіб сівби Удобрення 

Журавка Радуга 
Міжфазний період розетка – 

зелений стручок 

3,0 млн, рядковий 
Без добрив 5,11 4,63 

N30P30K30 5,41 5,58 
N60P60K60 5,83 6,61 

2,0 млн, рядковий 
Без добрив 7,85 7,03 

N30P30K30 8,37 7,60 
N60P60K60 8,55 7,93 

1,0 млн, рядковий 
Без добрив 4,20 5,28 

N30P30K30 4,50 5,85 
N60P60K60 5,08 6,17 

1,5 млн, черезрядний 
Без добрив 8,82 8,85 

N30P30K30 9,41 9,07 
N60P60K60 10,05 9,50 

1,0 млн, черезрядний 
Без добрив 7,50 8,24 

N30P30K30 8,26 8,90 
N60P60K60 8,44 9,00 

0,5 млн, черезрядний 
Без добрив 5,37 6,70 

N30P30K30 5,57 7,25 
N60P60K60 6,27 7,62 
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У наших дослідженнях визначено істотні кореляційні залежності між 
ФП посіву редьки олійної та показниками його кормової продуктивності 
(табл. 3). 

Представлені дані дають змогу стверджувати, що ФП посіву впливає на 
формування його кормової продуктивності (R2 = 64 – 94 % за урожайністю 
листостеблової маси та 66 – 86 % за виходом сухої речовини). Для показника 
ЧПФ ці значення становлять 46 – 69 % та 57 – 73 %, відповідно. Вихід сухої 
речовини, відповідно до даних множинної кореляції, значною мірою, визнача-
ється ЧПФ та ФП посіву з різною вираженістю залежно від сорту та умов року. 

Аналіз продуктивності фотосинтезу сортів редьки олійної залежно від 
норм висіву, способу сівби та удобрення (табл. 4) засвідчує, що добове нако-
пичення сухої речовини у середньому за період сходи – зелений стручок коли-
валося в межах 36,6 – 104,2 кг/га у Журавки та 35,3 – 100,9 кг/га у Радуги. 

 
3. Кореляційні залежності між кормовою продуктивністю і фотосинтетичною дія-
льністю посівів редьки олійної за міжфазний період розетка – зелений стручок, 

2010 – 2012 рр. (n = 18) 

Сорт Рік ФП посіву, 
млн м2 діб/га 

ЧПФ, г/м2 за 
добу 

Суха маса, 
т/га 

Листостеблова 
маса, т/га 

Журавка 

2010 
– 0,442 0,912** 0,938** 

 – 0,756** 0,677** 

  – 0,973** 

2011 
– 0,622** 0,816** 0,832** 

 – 0,811** 0,779** 

  – 0,984** 

2012 
– 0,553* 0,887** 0,935** 

 – 0,856** 0,760** 

  – 0,974** 

Радуга 

2011 
– 0,622** 0,816** 0,832** 

 – 0,811** 0,779** 

  – 0,984** 

2012 
– 0,616** 0,929** 0,972** 

 – 0,824** 0,706** 

  – 0,970** 

Вихід сухої речовини, т/га (Y) 

Журавка  
2010 Y = -2,555 + 0,302Х1 + 2,697Х2 (Radj = 0,963) 
2011 Y = -1,221 + 0,226Х1 + 2,628Х2 (Radj = 0,859) 
2012 Y = -2,423 + 0,284Х1 + 3,295Х2 (Radj = 0,984) 

Радуга 2011 Y = -1,682 + 0,279Х1 + 2,849Х2 (Radj = 0,907) 
2012 Y = -1,608 + 0,178Х1 + 2,920Х2 (Radj = 0,852) 

Примітки: 1.* - достовірно на 0,05 % рівні значущості; 2. ** – достовірно на 0,01 % 
рівні значущості; 3. Х1 – чиста продуктивність фотосинтезу, г/м2 за добу; Х2 – фотоси-
нтетичний потенціал посіву, млн м2 діб/га; Radj – скоректований коефіцієнт множин-
ної кореляції на суттєвість коефіцієнтів регресійного рівняння. 

 
У результаті досліджень встановлено, що наростання біомаси на оди-

ниці площі залежало від факторів вивчення. Найвищі показники добового 
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накопичення сухої речовини відмічено для черезрядної сівби у варіанті 1,5 
млн шт./га схожих насінин на удобреному фоні N60P60K60 – 100,9 – 104,2 
кг/га за добу залежно від сорту. Для рядкової сівби – за норми висіву 2 млн 
шт./га схожих насінин – 66,7 – 78,7 кг/га за добу, відповідно. Мінеральні 
добрива для обох норм удобрення позитивно вплинули на формування по-
казника, чим забезпечили усереднений приріст у розрізі варіантів на рівні 
32,3 – 37,7 %.  

 

4. Показники продуктивності фотосинтезу посівів редьки олійної за період 
сходи – зелений стручок залежно від норми висіву, способу сівби та удобрення 

Норма висіву 
(млн шт./га 
схожих насі-
нин), спосіб 

сівби 

Удобрення 

Журавка (2010 – 2012 рр.) Радуга (2011 – 2012 рр.) 

Добове на-
копичення 
сухої речо-
вини, кг/га 

Вихід сухої 
речовини 
на 1000 
одиниць 
ФП, кг 

Добове на-
копичення 
сухої речо-
вини, кг/га 

Вихід сухої 
речовини 
на 1000 
одиниць 
ФП, кг 

3,0 млн, 
рядковий 

Без 
добрив 62,26 2,19 41,24 2,06 

N30P30K30 73,62 2,28 59,41 2,51 
N60P60K60 81,82 2,34 69,90 2,75 

2,0 млн, 
рядковий 

Без 
добрив 69,38 2,70 56,86 2,82 

N30P30K30 79,04 2,83 68,57 3,04 
N60P60K60 87,72 2,90 74,77 3,01 

1,0 млн, 
рядковий 

Без 
добрив 36,59 1,66 35,29 2,09 

N30P30K30 43,11 1,81 43,40 2,27 
N60P60K60 51,79 1,99 51,38 2,48 

1,5 млн, 
черезрядний 

Без 
добрив 81,13 2,78 80,00 3,38 

N30P30K30 93,87 2,94 89,72 3,32 
N60P60K60 104,19 3,11 100,92 3,49 

1,0 млн, 
черезрядний 

Без 
добрив 53,70 2,29 51,92 2,83 

N30P30K30 62,13 2,54 63,06 3,14 
N60P60K60 70,18 2,55 71,93 3,25 

0,5 млн, 
черезрядний 

Без 
добрив 33,75 1,67 41,12 2,35 

N30P30K30 40,24 1,82 45,05 2,48 
N60P60K60 50,00 2,11 52,99 2,61 

 
Продуктивність фотосинтетичного потенціалу посівів також залежа-

ла від досліджуваних факторів з таким самим характером розподілу в ме-
жах варіантів.  

Найбільший вихід сухої речовини на 1000 одиниць ФП відмічено на 
варіантах з нормою висіву 1,5 млн шт./га схожих насінин де вносили 
N60P60K60 – 2,95 – 3,40 кг, залежно від сорту. У варіантах з нормами висіву 
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3,0 і 0,5 млн шт./га схожих насінин цей показник був на 24 – 37 % нижчим 
у сорту Журавка, та на 28 – 29 % нижчим у сорту Радуга. 

Висновки. Встановлено, що в умовах Лісостепу правобережного оп-
тимальні умови для формування асиміляційного апарату редьки олійної, 
який забезпечує максимальну кормову продуктивність її посівів, склада-
ються в результаті застосування N60P60K60 за норми висіву 2 млн шт./га 
схожих насінин рядкового та 1,5 млн шт./га схожих насінин черезрядного 
способу сівби. 
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Важливим елементом інтегрованої системи контролю бур’янів є ме-

ханічний обробіток ґрунту. Частка якого в загальній протибур’яновій сис-
темі сягає 70 % [1]. Тому актуальним є питання розробки раціональної сис-
теми основного обробітку ґрунту, яка забезпечувала б високу проти-
бур’янову ефективність без погіршення водно-фізичних властивостей ґру-
нту. Аналіз результатів досліджень, виконаних в інших наукових закладах 
засвідчив, що систематичне виконання оранки зумовлює погіршення агро-
фізичних властивостей ґрунту та супроводжується значними витратами 
паливно-мастильних матеріалів і трудових ресурсів [2–3]. Поряд із цим, за-
стосування безполицевої системи (дискування, плоскорізний обробіток) 
сприяє збільшенню засміченості ріллі на 45 %, та рясності бур’янів – на 
51–57 %. Тому кращою системою виявилася комбінована (диференційова-
на) система основного обробітку ґрунту, в якій передбачено поєднання по-
лицевого, безполицевого, мілкого та поверхневого обробітків ґрунту не 
тільки під озимі та ярі зернові, а також і під кукурудзу [4–5].  

Упродовж останніх років набуває значного поширення нульова сис-
тема (no-till), яка в економічному і соціальному аспектах відповідає сучас-
ним вимогам розвитку землеробства. Об’єм застосування її в світі переви-
щує 100 млн га [6]. Така система набуває поширення на чорноземних ґрун-
тах Степу і Лісостепу України [7], але дослідження на сірих лісових ґрун-
тах Правобережного Лісостепу України до певного часу не проводили. 

При застосуванні різних систем основного обробітку ґрунту важливе 
значення має виявлення їх впливу на основні показники родючості ґрунту 
(водно-фізичні властивості, біологічну активність). Первинним показни-
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ком фізичного стану ґрунту, як зазначає І. Б. Ревут [8] є його будова, яка 
характеризується такими фізичними показниками, як щільність і різні види 
шпаруватості. На основі узагальнення результатів численних досліджень 
зроблено висновок, що удосконалення способів обробітку ґрунту повинно 
ґрунтуватись на знаннях рівноважної і оптимальної щільності ґрунту, які є 
теоретичною основою мінімізації обробітку ґрунту [9]. 

Мета досліджень – визначити вплив різних систем обробітку ґрунту 
на водно-фізичні властивості ґрунту, забур’яненість та продуктивність ку-
курудзи. 

Матеріали і методика досліджень. Для вирішення вищезазначеної 
проблеми дослідження проводили у стаціонарному досліді ДП ДГ "Бохо-
ницьке" Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН" 
упродовж 2010–2012 років. Ґрунти дослідного поля – сірі лісові середньо-
суглинкові за механічним складом, з такими показниками орного шару: 
вміст гумусу (за Тюріним) – 2,2–2,4 %, рН (сольове) – 5,2–5,4; гідролізова-
ного азоту (за Корнфільдом) – 9,0–11,2; рухомого фосфору (за Чиріковим) 
– 12,1–14,2; обмінного калію – 8,1–11,6 мг.-екв. на 100 г ґрунту. Гідротер-
мічні умови за роками досліджень істотно відрізнялися від багаторічних 
показників. За умовами вологозабезпечення найбільш посушливим вияви-
вся вегетаційний період 2012 року, коли опадів випало на 150 мм менше 
багаторічної норми. Цей же період 2010–2011 рр. відрізнявся значним ви-
паданням опадів. Так, наприклад, лише протягом травня – липня в 
2010 році випало 352 мм, а в 2011 р., відповідно 252 мм. За температурним 
режимом температура повітря перевищувала норму на 1,3 – 2,5 °С.  

Площа посівної ділянки 423 м2, повторність триразова. Розміщення 
ділянок рендомізоване. Внесення гербіцидів (Стеллар, 1,25 л/га) проводили 
обприскувачем PL-2 “System Agrotop” у фазі 3–4 листків кукурудзи. За ви-
конання системи no-till до посіву кукурудзи вносили раундап (2,5 л/га). 
Норма витрати рідини 250 л/га. Кількісно-видовий склад бур'янів визнача-
ли перед внесенням гербіцидів, через 30 днів після обприскування та перед 
збиранням врожаю. Облік врожаю проводили вручну. 

Щільність орного шару ґрунту визначали методом ріжучих кілець 
згідно з ДСТУ ISO 11272–2001 у шарах 0–10, 10–20 і 20–30 см. Вологість 
метрового шару ґрунту – термостатно-ваговим методом відповідно до 
ДСТУ 11272–2001 з подальшим перерахуванням на запаси продуктивної 
вологи.  

Кукурудза вирощувалась як монокультура. У досліді вивчали насту-
пні системи основного обробітку ґрунту: 1). Оранка на глибину 20–22 см; 
2). Мілкий обробіток дисковими знаряддями на глибину 10–12 см; 3). Ну-
льова система (no-till). У цьому варіанті ніяких обробітків не проводили, а 
лише рівномірно розмістили на полі подрібнені стеблові решки – провели 
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мульчування ґрунту. Сівбу проводили в оптимальні строки сівалкою пря-
мого висіву (Massey Ferguson). 

Результати досліджень. Встановлено, що показники щільності сірих 
лісових ґрунтів залежали від систем основного обробітку ґрунту. Так, у ва-
ріанті з оранкою, щільність ґрунту була в межах оптимальних для кукуру-
дзи показників. На період появи сходів кукурудзи у середньому за три ро-
ки щільність в шарі 0–10,10–20,20–30 см становила відповідно 1,14, 1,20 і 
1,24 г/см2. Якщо розглядати за роками досліджень, то спостерігається тен-
денція до незначного зменшення щільності у роки з достатнім випаданням 
опадів порівняно з 2012 роком, який характеризувався недостатнім забез-
печенням вологою. Перед збиранням кукурудзи показники щільності на 
фоні оранки досягли свого максимуму і в шарі ґрунту 0–10 см були на рів-
ні 1,29 г/см3, а в шарі ґрунту 10–30 см – 1,31–1,34 г/см3 (табл. 1). 

 
1. Щільність ґрунту в посівах кукурудзи залежно від системи основного 
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Оранка 
контроль 

0–10 1,14 1,28 1,13 1,29 1,15 1,30 1,14 1,29 
10–20 1,19 1,31 1,21 1,31 1,20 1,32 1,20 1,31 
20–30 1,25 1,34 1,23 1,33 1,23 1,34 1,24 1,34 
0–30 1,19 1,31 1,19 1,31 1,19 1,32 1,19 1,31 

Мілкий 

0–10 1,15 1,29 1,14 1,30 1,15 1,29 1,15 1,29 
10–20 1,27 1,31 1,28 1,32 1,27 1,31 1,27 1,31 
20–30 1,33 1,35 1,37 1,36 1,36 1,35 1,35 1,35 
0–30 1,25 1,32 1,26 1,33 1,26 1,32 1,26 1,32 

Нульовий 

0–10 1,28 1,28 1,28 1,29 1,29 1,28 1,28 1,28 
10–20 1,32 1,33 1,34 1,34 1,33 1,33 1,33 1,33 
20–30 1,34 1,35 1,36 1,37 1,34 1,34 1,35 1,35 
0–30 1,31 1,32 1,33 1,33 1,32 1,32 1,32 1,32 

НІР0,5 

0–10 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05   
10–20 0,06 0,04 0,05 0,04 0,06 0,04   
20–30 0,02 0,02 0,04 0,04 0,02 0,02   
0–30 0,03 0,02 0,04 0,04 0,03 0,02   

 
За мілкої технології основного обробітку ґрунту показники щільності 

ґрунту в шарі в шарі 0–10 см були близькими до контролю. Тоді, як в шарі 
10–20 і 20–30 см в результаті ущільнення ґрунту об’ємна маса збільшува-
лась відповідно на 0,07–0,11 г/см2. Перед збиранням кукурудзи спостеріга-
лася аналогічна закономірність порівняно з контролем. Одержані результа-
ти узгоджуються з висновками, зробленими попередніми дослідниками 
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про те, що для кожного типу ґрунту залежно від його гранулометричного 
складу, вмісту гумусу і структури характерна щільність, відома під назвою 
рівноважної. Це та щільність, яка набувається через певний час після впли-
ву на ґрунт природних факторів (маси самого ґрунту, опадів, зміни темпе-
ратури, тощо). Якщо ґрунт розпушений, то з часом його щільність збіль-
шується. У випадку, коли надмірно ущільнений, то навпаки зменшується. 
Таким чином, спостерігається процес саморозпушення і щільність його на-
ближається до характерної для даного ґрунту, тобто рівноважної [8–10]. 

При визначенні щільності ґрунту у варіанті з нульовою системою ос-
новного обробітку ґрунту прослідковується чітка закономірність до збіль-
шення її показників по всьому профілю орного шару. Якщо на фоні оранки 
на період сходів в шарі 0–10 см об’ємна маса була на рівні 1,13–1,15 г/см3, 
то у варіанті з no-till цей показник був у межах 1,28–1,29 г/см3. У нижніх 
горизонтах 10–20 і 20–30 см щільність ґрунту збільшувалась на 0,11–
0,13 г/см3 порівняно з оранкою. Перед збиранням кукурудзи вона істотно 
не відрізнялась від цього показника, зафіксованого у варіанті з оранкою. 

Отже, за виконання різних систем основного обробітку ґрунту 
об’ємна маса була в межах, характерних для даного типу ґрунту та не пе-
ревищувала оптимальні показники для кукурудзи. Максимальні показники 
її спостерігались у варіантах з мілким та нульовим обробітками. При цьо-
му не виявлено негативного впливу на ріст кореневої системи, розвиток та 
продуктивність культури. 

Вологозабезпеченість ґрунту є одним із вирішальних чинників фор-
мування врожаю. Ґрунтова волога має безпосередній вплив на інші важли-
ві агрономічні властивості ґрунту – режим живлення, повітряний і тепло-
вий режими, а також перебіг біологічних процесів у ґрунті.  

Нами встановлено, що у середньому за роки досліджень на період 
сходів кукурудзи запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунту (0–
30 см) за оранки були 48,5 мм, у метровому – 99,9 мм, а за мілкої системи 
обробітку ґрунту відповідно 51,3 мм і 101,2 мм. Показники запасу продук-
тивної вологи за нульової технології були меншими на 4,1 мм у порівнянні 
з оранкою. Спостерігається неістотне збільшення вологи у варіанті з міл-
кою системою обробітку порівняно з іншими системами. Перед збиранням 
врожаю спостерігається незначне збільшення запасів вологи у метровому 
шарі ґрунту на фоні оранки. Якщо не аналізувати результати досліджень за 
роками, то прослідковується чітка тенденція до збільшення запасів проду-
ктивної вологи у ґрунті за випадання інтенсивних опадів при застосуванні 
оранки або мілкої системи обробітку ґрунту. Так, наприклад, коли протя-
гом травня-червня 2010 року випало 249 мм опадів, то у варіанті з оранкою 
перед збиранням врожаю у метровому шарі ґрунту вологи було на 8,8 мм 
більше порівняно з no-till. І навпаки, за посушливих умов 2012 року запаси 
продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту на фоні нульової системи 
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обробітку наприкінці вегетаційного періоду перевищували показники, 
одержані з мілкою системою на 8,7 мм. Очевидно, за посушливих умов, 
наявність мульчі із рослинних решток сприяла меншим витратам вологи з 
ґрунту (табл. 2).  

 
2. Запаси продуктивної вологи в ґрунті за різних систем основного обробітку 
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Оранка 
контроль 

0–10 15,5 10,7 13,0 9,8 15,8 6,6   
10–20 15,2 11,8 14,8 10,2 16,5 7,5   
20–30 17,3 11,1 19,4 9,6 18,1 7,8   
0–30 48,0 33,6 47,2 29,6 50,4 21,9 48,5 28,4 
0–100 102 77,1 97,8 72,1 99,8 59,5 99,9 69,6 

Мілкий 

0–10 14,9 10,6 13,7 9,5 16,7 6,5   
10–20 17,4 11,6 15,3 10,6 17,8 6,2   
20–30 19,1 11,8 20,3 10,5 18,6 7,5   
0–30 51,4 34,0 49,3 30,6 53,1 20,2 51,3 28,3 
0–100 100,2 70,2 99,7 75,1 103,7 55,4 101,2 66,9 

No-till 

0–10 15,0 8,3 13,4 9,5 17,2 7,5   
10–20 16,9 11,1 15,2 11,5 16,9 8,4   
20–30 16,0 10,5 16,8 10,8 17,1 9,0   
0–30 47,9 29,9 45,4 31,8 51,2 24,9 48,2 28,9 
0–100 94,2 68,4 95,1 74,0 98,2 64,1 95,8 68,8 

НІР0,5 

0–10 0,6 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5   
10–20 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7   
20–30 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7   
0–30 0,7 0,6 0,5 0,3 0,7 0,4   
0–100 0,5 0,7 0,6 0,4 0,6 0,6   

 
Стосовно визначення впливу різних систем основного обробітку ґру-

нту на загальну забур’яненість посівів кукурудзи встановлено, що через 
три роки після їх застосування, рівень забур’яненості збільшувався за міл-
кої системи обробітку (табл. 3). Так, чисельність сходів бур’янів усіх видів 
при цьому складала 123 шт./м2, а за оранки та no-till цей показник знаходи-
вся в межах 70–79 шт./м2. Серед видового складу бур’янів домінували пізні 
ярі види проса курячого (Echinochloa crus-galli L.), мишію сизого (Setaria 
glauca L.) та лободи білої (Chenopodium album L.). Зимуючі та ранні ярі бу-
ли представлені в незначній кількості такими видами як: талабан польовий 
(Thlapsi arvense L.) та редька дика (Raphanus raphanistrum L.) 

Рослини кукурудзи по-різному реагували на системи основного об-
робітку, що підтверджується різними показниками урожайності (табл. 4). 
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Так, на фоні мілкого дискового обробітку ґрунту, за підтримання ділянок у 
чистому від бур'янів стані та достатнього забезпечення вологою, урожай-
ність кукурудзи упродовж 2010–2011 рр. не відрізнялася від показників 
урожайності, одержаних у результаті проведення оранки. Тоді як за посу-
шливих умов 2012 року урожайність кукурудзи зменшувалась на 0,34 т/га 
порівняно з оранкою. 

 
3. Вплив різних систем основного обробітку на загальну забур'яненість 

посівів кукурудзи на зерно 
Системи основного обробітку 

ґрунту 
Кількість бур'янів за роками, шт./м2 

Середнє 2010  2011  2012  
Оранка, на глибину 20—22 см 32 110 69 70 
Мілкий дисковий обробіток, на 
глибину 10—12 см 53 116 200 123 

No-till 22 129 86 79 
  
За технології no-till, у середньому за три роки урожайність кукурудзи 

була на 0,16 т/га меншою у порівнянні з оранкою і на 0,03 т/га меншою у 
порівнянні з мілким дисковим обробітком. 

 
4. Урожайність кукурудзи залежно від способів основного обробітку ґрунту 

Способи обробітку ґрунту Урожайність за роками, т/га 
2010 2011 2012 середнє 

Оранка на глибину 20—22 см 7,01 9,12 8,06 8,06 
Мілкий дисковий обробіток на глибину 
10—12 см 6,97 9,10 7,72 7,93 

No-till 6,74 9,03 7,92 7,90 
НІР0,5, т/га 0,06 0,04 0,13  

 
Разом з тим, слід відзначити, що у 2012 році, на відміну від 2010-

2011 рр. урожайність за нульового обробітку перевищувала показник міл-
кого дискового обробітку на 0,20 т/га.  

Розрахунки економічної ефективності свідчать, про те, що не зважа-
ючи на максимальну урожайність у варіанті з оранкою, економічно випра-
вданою виявилась нульова система обробітку ґрунту. Це обумовлено тим, 
що витрати на паливно-мастильні матеріали на фоні нульової системи об-
робітку були у 2,2 разу меншими порівняно з оранкою. Тому собівартість 
однієї тонни зерна за нульової системи складала 676,7 грн., а у варіанті з 
оранкою – 735,6 грн. У результаті застосування мілкого дискового обробі-
тку цей показник був на рівні 722,5 грн. 

Висновки. Найсприятливіші умови щодо зменшення щільності ґрун-
ту створювалися за виконання оранки. Застосування технології мілкого та 
нульового обробітків супроводжувались ущільненням 0–30 сантиметрово-
го шару, але показник щільності перебував у межах, оптимальних для ку-
льтури.  
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Максимальне накопичення вологи у ґрунті за посушливих умов спо-
стерігалось на фоні нульової системи обробітку. У роки з достатнім випа-
данням опадів запаси продуктивної вологи збільшувались за виконання 
оранки або мілкої системи основного обробітку ґрунту.  

Загальний рівень забур’яненості посівів кукурудзи зменшувався за 
виконання оранки та нульової системи обробітку і зростав на фоні мілкого 
обробітку ґрунту. У середньому за три роки максимальна урожайність 
(8,06 т/га) одержана за виконання оранки. За системою no-till та мілкого 
обробітку урожайність зерна кукурудзи зменшувалась на 0,13–0,14 т/га. 
При цьому економічно доцільною виявилась нульова система основного 
обробітку ґрунту.  
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ПОСІВАХ  БОБІВ  КОРМОВИХ   
 
Наведені результати трирічних досліджень по впливу різних спосо-

бів контролю бур’янів на урожайність та забур’яненість посівів бобів ко-
рмових. Виявлено позитивний вплив підрізування на врожайність бобів та 
фітосанітарний стан посіву. 

Ключові слова: контроль бур’янів, боби кормові, урожайність. 
 
Головна роль у вирішенні проблеми рослинного білка належить зер-

нобобовим культурам, у тому числі кормовим бобам, площа посіву яких у 
світі складає 2,3 млн га [1]. Ця культура має відмінні якісні показники ко-
рмової маси: високий вміст перетравного протеїну (300—500г на 1 кг на-
сіння), що складається з легкорозчинних компонентів, які добре засвою-
ються, з сумарним їх вмістом понад 70 %, з достатньою кількістю незамін-
них амінокислот і перетравністю більше 87% (навіть перетравність насін-
нєвої оболонки перевищує 58%). В 1 кг зерна міститься 1,2 – 1,3 к. од., що 
значно перевищує інші культури [3]. 

Поряд з тим перевагою бобів кормових є їх висока потенційна про-
дуктивність зерна (4,5 – 7,0 т/га) і зеленої маси (4,5 – 5,0 т/га). Ця культура 
є добрим попередником для зернових та просапних культур, хорошим ме-
доносом, за рахунок симбіозу з бульбочковими мікроорганізмами фіксує 
атмосферний азот [5]. Також до переваг бобів кормових можна віднести те, 
що їх зерно значно менше, порівняно із соєю, містить антипоживних речо-
вин [6, 7].  

Однак одержувати високі врожаї культури досить проблематично, 
адже загальновідомо, що боби мають низьку конкурентну здатність щодо 
бур’янів, тому сучасні технології вирощування неможливі без контролю 
бур’янів хімічними методами. При цьому відбувається значне пестицидне 
навантаження на довкілля [2]. Водночас спостерігається все більша заціка-
вленість людей у продуктах органічного землеробства, тобто тих, що ви-
рощені без застосування пестидів.   

Крім хімічного відомо багато інших способів боротьби з бур’янами. 
Серед них найпростішим є обробіток ґрунту де найкращу санітарну роль 
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відіграє оранка. Сприяють зменшенню забур’яненості боронування, між-
рядні обробітки тощо [8]. 

З винайденням нового заходу боротьби з бур’янами, що полягає у до 
сходовому розпушуванні ґрунту паровими культиваторами із стрілчатими 
лапами (автор ідеї А. М. Малієнко) [4], постало завдання випробувати його 
на посівах різних сільськогосподарських культур. 

Ці проблеми є актуальними і для Хмельницької області. Наукове об-
ґрунтування способу їх вирішення передбачалося вивчити в дослідженнях 
Хмельницької ДСГДС на посівах бобів кормових. 

На Хмельницькій ДСГДС у 2006—2008 роках вивчали ефективність 
до сходових розпушень посівів бобів кормових боронами, культиваторами 
та їх поєднання на фоні різних основних обробітків.   

Мета досліджень – експериментальним шляхом розробити і дати на-
укове обґрунтування безгербіцидного контролю бур’янів у посівах бобів 
кормових яке забезпечил б отримання відносно екологічно чистої продук-
ції за мінімальних затрат. 

Матеріали і методика досліджень. Основний обробіток ґрунту про-
водили восени плугом ПЛН-3-35, плугом чизельним ПЧ-2,5 з пристроєм 
ПСТ-2,5, плоскорізом КПГ-2-150, бороною дисковою БДТ-7. Коткування 
проводили лише за потреби. Підрізування – культиватором КПС-4 зі стріл-
чатими 18 мм лапами, без борін, упоперек напрямку сівби культури за-
вглибшки 5—6 см нижче глибини загортання насіння, коли довжина корі-
нчика насінини, що проростає, була 1,0—1,5 см на фоні різних основних 
обробітків та поширених гербіцидів і без них – контроль. Боронування ви-
вчали окремо. 

Попередником була пшениця озима. Розміщення ділянок – система-
тичне. Розміри ділянок: посівних – 60 м2, облікових – 40 м2. Повторність 
триразова. Усі елементи технології – загальноприйняті для зони, сорт бобів 
кормових – Білун з нормою висіву 350 кг/га. При висоті рослин 10—15 см 
вносили гербіцид Гербітокс у нормі 0,5 л/га.  

Ґрунт – чорнозем опідзолений середньосуглинковий, орний шар яко-
го містить 2,28—2,88% гумусу, загального азоту 0,157—0,163%, рухомих 
форм фосфору та калію, відповідно, 12—20 мг на 100 г ґрунту, рН (сольо-
ве) – 5,9—6,5.  

Методика проведення досліджень – загальноприйнята для польових 
дослідів. Погодні умови в роки проведення досліджень були різними, але 
вплив досліджуваного фактора на агроценоз залишався стабільним.   

Результати досліджень. Боби кормові виявили високу чутливість до 
способів основного обробітку ґрунту та додаткових до сходових розпушу-
вань (табл. 1). У середньому за роки досліджень найвищу врожайність зер-
на бобів кормових (2,97 т/га) отримали за оранки з підрізуванням на фоні 
внесення гербіциду Гербітокс (0,5 л/га). За згаданих умов але без підрізу-
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вання урожайність складала 2,65 т/га. Підрізування забезпечили приріст 
урожайності бобів на фоні гербіциду за полицевого обробітку на 0,32 т/га 
(або 12%), за чизельного – 0,39 т/га (16%), за плоскорізного – 0,29 т/га, за 
поверхневого дискового – 0,34 т/га (16%).  

Таким чином, у середньому за три роки по всіх безполицевих обробі-
тках отримали зниження урожайності, порівняно до оранки, на 6 – 19% на 
фоні без підрізувань та 0,3—16% на фоні підрізувань. На фоні гербіциду 
підрізування виявилось додатковим способом підвищення урожайності та 
зменшення забур’яненості посівів бобів кормових. 

Перевага фону з підрізуванням пояснюється не лише зменшенням 
забур’яненості на цьому фоні, а й додатковим розпушуванням ґрунту, що 
оптимізувало ґрунтові умови, покращувало аерацію ґрунту. Це виявилось 
особливо важливим в умовах весни 2008 року, коли в кожній декаді випа-
дали дощі, а всього за квітень випало 213,4 мм. Найвищу врожайність бо-
бів отримали за підрізування, проведеного на фоні оранки (2,45 ц/га). Ли-
ше на 0,04 ц/га поступився йому чизельний обробіток. Значно меншою 
урожайністю виявилася за плоскорізного та поверхневого обробітків. На 
фоні без підрізувань урожайність виявилась ще меншою (на 5—30%).  

Підрізування, проведені на фоні без застосування гербіцидів, вияви-
ли дійсний вплив способу на підвищення врожайності культури та за-
бур’яненість посівів (табл. 2). Так, найвища урожайність була за оранки з 
підрізуванням 2,79 т/га, за чизельного обробітку з підрізуванням – 
2,57 т/га, що менше від оранки на 0,22 т/га (8%), за плоскорізного – 
2,28 т/га (18% від оранки), за поверхневого дискового – 2,17 т/га (12 % від 
оранки). У середньому за три роки підрізування за оранки забезпечило 
приріст урожайності бобів кормових на 0,65 т/га (30%) до контролю. За чи-
зельного обробітку приріст складав 0,45 т/га (21%), за плоскорізного – 
0,3 т/га (15%), за поверхневого дискового – 0,29 т/га (15%).  

Приріст урожайності від застосування гербіциду при відсутності під-
різування складав від 0,25 т/га (13%) за плоскорізного обробітку до 
0,51 т/га (24%). За поєднання підрізування з гербіцидом отримали дещо 
менші прирости від гербіциду: від 0,24 т/га (11%) за плоскорізного обробі-
тку до 0,32 (15%) за поверхневого дискового. 

Таким чином, хоча за підрізування отримували дещо меншу врожай-
ність бобів кормових, ніж за внесення гербіциду та поєднання цих заходів, 
цілком можливо отримувати врожаї культури в межах 2,57 – 2,79 т/га без 
застосування гербіцидів.  

При цьому певний вплив на забур’яненість виявили і основні обробі-
тки. У середньому за три роки досліджень підрізування зменшували за-
бур’яненість бобів у фазі повних сходів на 59%, а в середині вегетації – на 
38% (табл. 3). 
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3. Вплив підрізування на забур’яненість посівів бобів кормових протягом 
вегетаційного періоду в середньому за 2006—2008 роки 

Варіанти 
Кількість бур’янів, шт./м2 Вегетативна сира маса бур’янів, г/м2 

повні сходи середина ве-
гетації середина вегетації Збирання 

Контроль* 68 105 128 412 
Підрізування 28 65 96 167 
± до контролю -40, -59% -40, -38% -32, -25% -245,-59% 

*Примітка: контроль – підрізування проведені на фоні оранки (надалі – до всіх 
таблиць) 

 
Вегетативна (сира) маса бур’янів за підрізування в середині вегетації 

культури зменшувалась на 25%, а на період збирання – на 59%. За роки до-
сліджень сира маса бур’янів була найбільшою в 2008 році (табл. 4), а уро-
жайність цього року була найменшою. 

 
4. Вплив підрізування на сиру масу бур’янів у посівах бобів кормових, г/м2, 

2006—2008 рр. 

Варіанти 

Середина вегетації Збирання 

р о к и сере-
днє 

± до кон-
тролю роки сере-

днє 

± до кон-
тролю 

2006 2007 2008 г/м2 % 2006 2007 2008 г/м2 % 
Контроль* 66 88 161 105 - - 305 366 565 412 - - 
Підрізування 34 48 113 65 40 38 78 99 324 167 245 59 

 
Отже, кількість та маса бур’янів були дещо меншими на варіантах з 

оранкою, що відмічено також і на фоні без гербіциду. 
У 2008 році підрізування зменшували забур’яненість посівів на 25—

40% за кількістю та 20—30% за вегетативною масою бур’янів. Така незна-
чна, порівняно до попередніх років, проти бур’янова ефективність підрізу-
вань пояснюється в першу чергу добрим зволоженням весняно-літнього 
періоду. Так, на другий день після проведення підрізування випав дощ, що 
повторювався кілька разів протягом декади і супроводжувався невисокими 
температурами повітря. В цілому у квітні випало 213,4 мм, що є рідкісним 
явищем у цьому місяці та вище від норми на 166,8 мм. Не зважаючи на не-
сприятливі погодні умови весни 2008 року підрізування виявило позитивну 
дію на врожайність бобів. Пояснити це можна фактором додаткового роз-
пушування та додаткової аерації ґрунту, що спричинено збільшенням бри-
ластості після проведення підрізувань, а також певною оптимізацією площі 
живлення культури, що відбувалося в результаті зміщення насіння із тісно-
го розміщення в одній лінії після дискового сошника. Далі подані дані су-
путніх спостережень лише найкращого варіанта підрізування яке було 
проведене на фоні основного обробітку оранки (оранка була прийнята за 
контроль). У середньому за три роки за підрізування бриластість ґрунту 
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збільшувалася на 24%, а кількість азотфіксуючих бульбочок на коренях 
бобів – удвічі (табл. 5). 

 
5. Вплив підрізувань на бриластість ґрунту та кількість азотфіксуючих 

бульбочок у посівах бобів кормових, 2006—2008 роки 

Варіант Площа брил з діаметром 
більше 5 см у % до всієї 

Кількість бульбочок, шт. / рослину 
середина вегетації збирання 

Контроль* 6 2 5 
Підрізування 30 6 14 

 
Розпушення спричинило «підсушення» посівного шару ґрунту 

(табл. 6), що за сприятливих погодних умов служило основною причиною 
зниження забур’яненості посівів. Так, через чотири дні після проведення 
підрізування вміст вологи в 0—15 см шарі ґрунту був меншим до контро-
лю на 20,6 мм. Підрізування, проведені в оптимальні строки призводили до 
незначного зменшення густоти посівів, у середньому за три роки – не бі-
льше 5%. Тому, зважаючи на це, а також на оптимізацію (збільшення) 
площі живлення рослин, числову норму висіву можна збільшити на 10%.  

 
6. Вплив підрізування на розподіл ґрунтової вологи у фазі повних сходів 

культури, мм, 2006—2008 роки 
Варіант Шар ґрунту, см Вміст вологи, мм 

Контроль* 

0–5 19,5 
5–10 19,8 
10–15 20,2 
15–20 21,5 

Підрізування 

0–5 12,5 
5–10 12,9 
10–15 13,5 
15–20 22,3 

 
Отже, незважаючи на несприятливі погодні умови підрізування ви-

явилось ефективним заходом підвищення урожайності культури, хоча за 
таких умов дещо знижувалася їх проти бур’янова дія. 

Висновки. У посівах бобів кормових до сходове розпушення ґрунту 
паровим культиватором на фоні без гербіциду забезпечило урожайність 
культури 2,79 т/га, де приріст до контролю складав 0,62 т/га (22%).  

Підрізування зменшували забур’яненість посівів бобів кормових на 
59% у фазі повних сходів та на 38% у середині вегетації. Вегетативна сира 
маса бур’янів зменшувалася на 25% у середині вегетації та на 53% перед 
збиранням урожаю. 

За безполицевих основних обробітків ґрунту збільшувалася за-
бур’яненість посівів, що в результаті істотно зменшувало урожайність ку-
льтури. 
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Наведена порівняльна характеристика впливу попередників та гер-

біциду Гроділ Максі 375 ОД на регулювання чисельності бур’янів у посівах 
озимої пшениці. Встановлено, що вирощування озимої пшениці після цукро-
вих буряків із застосуванням гербіциду Гроділ Максі 375 ОД 0,11 л/га дало 
змогу знизити чисельність бур’янів у 5 – 5,5 разу та їх сиру масу до 15 – 
20 % від безгербіцидного фону, забезпечило вищу урожайність зерна пше-
ниці та є економічно ефективнішим.  

Ключові слова: бур’яни, попередники, гербіцид, озима пшениця, 
урожайність. 

 
Озима пшениця, порівняно із іншими зерновими колосовими культу-

рами, найбільш вимоглива до попередників. Але високоякісна система ре-
гулювання чисельності шкідливих організмів, науково обґрунтоване удоб-
рення, обмежений набір культур для вибору попередників, затребуваність 
внутрішнім та зовнішнім ринком зерна диктують свої умови при складанні 
сучасних сівозмін. У сівозмінах, де переважають озимі та ярі колосові, в 
останні роки збільшилася кількість зимуючих та озимих бур’янів, що є на-
слідком переважаючого застосування гербіцидів однобічної дії, а також 
виникнення явища компенсації, коли замість видів знищених або пригні-
чених гербіцидами поширюються бур’яни стійкі проти дії цих препара-
тів [1, 5]. 

Метою наших досліджень є вивчення впливу попередників та засто-
сування Гроділ Максі 375 ОД на бур'яни у посівах озимої пшениці.  

Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводилися у 
СТОВ «Поділля» Вінницької області протягом 2010 та 2011 років. Заклад-
ку польових дослідів, спостереження та обліки проводили у відповідності 
із методикою проведення польових дослідів. Обліки забур¢яненості – кіль-
кісно-ваговим методом.  

Дослідження проводили із сортом озимої пшениці Фаворитка. Тех-
нологія вирощування озимої пшениці в господарстві – загальноприйнята.  

Гроділ Максі 375 ОД - високоефективний гербіцид на основі олійно-
дисперсної формуляції та наявності антидоту для захисту зернових коло-
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сових культур та кукурудзи проти широкого спектру однорічних і багато-
річних широколистих бур'янів. Норма застосування гербіциду – 0,09 – 
0,11 л/га при вирощуванні ярих та озимих зернових колосових культур. До 
його складу входить амідосульфурон 100 г/л, йодсульфурон-метил натрію 
25 г/л, антидот – мефенпірдиетил 250 г/л.  

Дослід – двофакторний. Фактор А – вплив попередників на за-
бур’яненість та урожайність озимої пшениці (3 варіанти). Фактор Б – оцін-
ка застосування гербіциду Гроділ Максі 375 ОД на ті ж самі показники 
(2 варіанти). Повторність досліду на території – чотириразова.  

Результати досліджень та їх обговорення. Одним із істотних фак-
торів, які стримують ріст виробництва продукції рослинництва, є за-
бур’яненість посівів [3, 4, 6]. У цілому рівень забур’яненості визначається 
фітоценотичною здатністю культурних рослин до пригнічення бур’янів, 
грунтово-погодними умовами, технологіями вирощування культур, харак-
тером і ступенем потенційної засміченості ґрунту [2]. 

Так як під озимину в господарстві відводиться більше однієї тисячі 
гектарів, то доводиться висівати її після різних культур, у тому числі і ви-
користовувати повторні посіви. Попередники озимої пшениці – кукурудза 
на силос, цукрові буряки та озима пшениця. 

За контроль ми взяли варіант, у якому гербіцид, як засіб регулювання 
чисельності бур’янів, не використовувався і попередником озимої пшениці 
була одна із традиційно рекомендованих культур – кукурудза на силос.  

У літературних джерелах цукрові буряки вважаються неприпусти-
мим попередником для озимих зернових культур через пізні строки зби-
рання. Але слід взяти до уваги, що в останні роки перенесено рекомендо-
вані терміни для сівби озимої пшениці на 1—2 декади пізніше. Висока ор-
ганізація праці в нашому господарстві при збиранні цукрових буряків дає 
змогу використати цю культуру як попередник для озимини. А також до-
сить велика їх площа значно звужує пошук інших попередників. 

Традиційні рекомендації по вирощуванню озимої пшениці дають 
можливість два роки підряд висівати її на полі лише після чорного пару. 
В нашому господарстві завдяки високій культурі землеробства (і насампе-
ред високому рівню удобрення та захисту від шкідливих організмів), яка 
здатна забезпечити в достатній мірі потреби культурних рослин для фор-
мування врожаю, було вирішено застосувати повторний посів озимої пше-
ниці. За літературними даними озима пшениця залежно від реагування ку-
льтури на сівозміни та беззмінні посіви відноситься до середньочутливих – 
тобто негативно реагує на повторні посіви. В зоні Лісостепу нормативом 
періодичності чергування культур у сівозміні є 2 – 3 роки. І лише в зоні 
Степу дозволяються повторні посіви озимої пшениці. 

Завдяки наявності у складі Гроділа Максі 375 ОД антидоту, який 
прискорює розклад діючих речовин у культурних рослинах, але не в бур'я-
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нах, препарат забезпечує прискорену, ефективну і надійну гербіцидну дію 
в сполученні з високою безпекою для культури, навіть за несприятливих 
погодних умов (низькі або мінливі температури) та при пізньому застосу-
ванні.  

Для нього характерна висока та стабільна ефективність за будь-яких 
погодних умов, завдяки інноваційній олійно-дисперсній формуляції. Гро-
діл Максі 375 ОД має найширший спектр гербіцидної дії проти усіх широ-
колистих бур'янів та можливість застосування за умов низьких температур 
(від +5° С).  

Йому притаманна прискорена дія на бур'яни та найдовший період за-
стосування. Він має подвійний ефект: через листя та через ґрунт. Запобігає 
появі нової хвилі бур'янів.  

Проходячи кожне дослідне поле по двом діагоналям 20 разів накла-
дали облікову рамку, так як площа полів перевищувала 100 га. Розміри ра-
мки були 50 х 50 см (тому що озима пшениця відноситься до культур су-
цільного способу сівби). В межах цієї рамки проводили підрахунок бур'я-
нів за видами. Після цього ми, зрізавши рослини на рівні поверхні ґрунту, 
визначали їх вагу в сирому вигляді (тобто вагу зеленої маси бур’янів у ме-
жах кожної рамки).  

 
1. Забур'яненість озимої пшениці в залежності від попередників та 

застосування гербіциду 

Попередники Регулювання 
чисельності бур’янів 

Кількість 
малорічних 

бур'янів 

Кількість 
багаторічних 

бур’янів 

Зелена 
маса 

бур’янів, 
г/м2 

Кукурудза на 
силос 

Без гербіцидів 
(контроль) 50,4 5,8 511,4 

Гроділ Максі 0,11 л/га 7,8 2,4 80,1 
Озима 
пшениця 

Без гербіцидів 47,4 5,2 460,8 
Гроділ Максі 0,11 л/га 8,4 0,8 77,4 

Цукрові буряки Без гербіцидів 39,8 5,0 364,8 
Гроділ Максі 0,11 л/га 8,2 0,8 75,0 

 
На дослідних варіантах були присутні як малорічні так і багаторічні 

бур’яни. Причому належать вони до однодольних та дводольних ботаніч-
них класів рослин. Найбільш поширеними бур'янами на посівах озимої 
пшениці під час наших досліджень були такі: Thlaspi arvense, Matricaria 
perforata, Сentaurea cyanus, Papaver phoaes, Galium aparine, Stellaria media, 
Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Convolvolus arvensis, Sonchus 
arvensis, Cirsium arvense, Elytrigia repens. 

Як видно із видового складу на наших дослідних полях під час про-
ведення експерименту переважала група зимуючих бур'янів. Адже їх вимо-
ги до росту та розвитку співпадали із біологічними особливостями озимої 
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пшениці. Аналізуючи таблицю 1 слід відмітити, що найменша кількість та 
зелена маса бур'янів була на полі озимої пшениці, яку висівали після цук-
рових буряків. Під час вирощування цієї просапної культури проводилася 
на високому рівні боротьба із бур'янами. Органічні добрива вносилися під 
цукрові буряки у напівперепрілому стані, що зберігалися гарячим спосо-
бом. Тобто значна частина насіння бур’янів, яка так перебувала, втратила 
життєздатність.  

Після кукурудзи на силос посіви озимої пшениці були більш забур'я-
нені – 3 бали згідно шкали оцінювання, та отримали найвищу сиру масу 
бур'янів. Це свідчить про те, що таке чергування культур у сівозміні сприяє 
росту та розмноженню бур’янів. Тому що при вирощуванні кукурудзи на 
силос боротьба з бур’янами ведеться на низькому рівні і лише агротехніч-
ними методами. 

Озима пшениця – це культура суцільного способу сівби, що має до-
сить добру конкурентну здатність по відношенню до бур’янів. Тобто вона 
сама може пригнічувати бур’яни. Обробіток ґрунту після її збирання теж 
дає змогу істотно знизити рівень присутності бур'янів на полі. Але в її по-
сівах росли однодольні бур'яни і вони можуть створювати проблеми при 
вирощуванні наступної культури. Таке явище ми спостерігали в ході нашо-
го досліду. 

Застосування гербіциду Гроділ Максі 375 ОД в нашому експерименті 
при вирощуванні озимої пшениці дало можливість різко зменшити як 
кількість (у 5—5,5 разу) так і масу (до 15 – 20 % від безгербіцидного фону) 
бур’янів у посівах.  

 
2. Урожайність озимої пшениці в залежності від попередників та 

застосування гербіциду 

Попередники Регулювання 
чисельності бур’янів 

Урожайність, 
т/га 

Відхилення 
т/га % 

Кукурудза на 
силос 

Без гербіцидів 
(контроль) 3,35 - - 

Гроділ Максі 375 
ОД 0,11 л/га 5,62 2,27 67,8 

Озима 
пшениця 

Без гербіцидів 3,54 0,19 5,7 
Гроділ Максі 375 

ОД 0,11 л/га 5,90 2,55 76,1 

Цукрові буряки 
Без гербіцидів 3,63 0,28 8,4 

Гроділ Максі 375 
ОД 0,11 л/га 6,06 2,71 80,9 

НІР05 т/га  АВ – 0,66      А – 0,45     В – 0,38 
 
Як видно із даних таблиці 2 вплив попередників на урожайність ози-

мої пшениці на безгербіцидному фоні був неістотним. У 2011 році виро-
щування озимої пшениці після цукрових буряків та пшениці без застосу-
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вання гербіциду характеризувалося неістотним підвищенням урожайності 
в порівнянні з її посівом після кукурудзи на силос.  

Застосування гербіциду Гроділ Максі 375 ОД (0,11 л/га) мало істот-
ний вплив на урожайність зерна дослідної культури. Ми отримали значне 
підвищення показників на фоні всіх попередників. Тобто зняття конкурен-
ції культурних рослин із бур’янами дало змогу на високому рівні реалізу-
вати потенційні можливості сорту для формування врожаю зерна. 

Найбільшу урожайність зерна озимої пшениці ми отримали в  ре-
зультаті її вирощування після цукрових буряків. Очевидно, проявився 
ефект післядії органічних добрив, що вносили під попередник та високое-
фективного регулювання чисельності бур'янів. Посів після кукурудзи та 
силос та повторне вирощування озимої пшениці теж забезпечило високий 
рівень урожайності зерна.  

Для розрахунків економічної ефективності ми взяли традиційно ре-
комендований попередник – кукурудзу на силос і дослідний варіант, що 
показав кращі показники урожайності та найменшу забур’яненість посівів 
(попередник – цукрові буряки). 

 
3. Економічна ефективність вирощування озимої пшениці залежно від 

попередника та внесення гербіциду, в розрахунку на 1 га 

Показники 
Кукурудза на силос Цукрові буряки 

Без 
гербіциду 

Гроділ Максі 
0,11 л/га 

Без 
гербіциду 

Гроділ Максі 
0,11 л/га 

Урожайність, т 3,35 5,62 3,63 6,06 
Приріст урожайності, т - 2,27 0,28 2,71 
Ціна реалізації 1 т, грн. 1900 1900 1900 1900 
Вартість валової продукції, 
грн. 6365 10678 6897 11514 

в т.ч. додаткової, грн. - 4313 532 5149 
Виробничі витрати всього, 
грн. 3916 5547 3910 5751 

в т.ч. додаткові, грн. - 1631 - 1835 
Собівартість 1 т, грн. 1169 987 1077,1 949 
Умовно-чистий прибуток, 
грн. 2449 5131 2987 5763 

в т.ч. додатковий, грн. - 2682 538 3314 
Рівень рентабельності, % 62,5 92,5 76,4 100,2 
Окупність додаткових 
витрат, грн./грн - 1,64 - 1,81 

 
Аналізуючи таблицю 3 слід відмітити, що найвищу економічну ефе-

ктивність мав дослідний варіант на якому застосовувався гербіцид Гроділ 
Максі 375 ОД 0,11 л/га при вирощуванні озимої пшениці після цукрових 
буряків. Застосування гербіциду саме після цього попередника дало змогу 
отримати умовно чистий прибуток у розмірі 5763 грн./га (в тому числі до-
даткового – 3314 грн./га), що забезпечило рівень рентабельності – 100,2 %. 
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Висновки 
1. Попередники озимої пшениці істотно не впливають на рівень її за-

бур'янення та урожайність зерна на безгербіцидному фоні. 
2. Найменша кількість та сира маса бур'янів була на посівах озимої 

пшениці після цукрових буряків, відповідно – 44,8 шт./м2 та 364,8 г/м2. 
3. Вирощування озимої пшениці із застосуванням гербіциду Гроділ 

Максі 375 ОД 0,11 л/га дало змогу знизити чисельність бур’янів у 5 – 
5,5 разу та їх сиру масу до 15 – 20 % від безгербіцидного фону. 

4.ю Найвища урожайність озимої пшениці була на варіанті, де її за-
хищали від бур’янів Гроділ Максі 375 ОД 0,11 л/га після цукрових буряків 
– 6,06 т/га. 

5. Застосування гербіциду Гроділ Максі 375 ОД 0,11 л/га після попе-
редника цукрові буряки дало можливість отримати умовно чистий прибу-
ток в розмірі 7346 грн./га (в тому числі додаткового – 4897 грн./га), що за-
безпечило рівень рентабельності вирощування озимої пшениці – 176,2 %. 
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ВПЛИВ  ХЛОРМЕКВАТХЛОРИДУ  НА  УРОЖАЙНІСТЬ,  
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Вивчали вплив хлормекватхлориду на урожайність, вміст олії та бі-

лка в маковому шроті. Встановлено, що під впливом ретарданту підвищу-
валась урожайність культури за рахунок збільшення кількості коробочок і 
збільшення маси насіння у плодах. Залишкова кількість хлормекватхлориду 
в насінні не перевищує норми. За дії препарату відбувалося збільшення вмі-
сту білка в шроті. Найбільш ефективним було застосування 0,25%-го хло-
рмекватхлориду. 

Ключові слова: мак олійний (Papaver somniferum), ретарданти, хло-
рмекватхлорид, шрот, білок, білковий корм. 

 
Мак – цінна харчова і технічна культура. Його насіння використову-

ють у кондитерській та хлібопекарській промисловості. Макова олія, добу-
та методом холодного пресування, тривалий час не гіркне, тому високо ці-
нується в харчовій, кондитерській та консервній промисловості. Олію, 
одержану методом екстрагування, використовують для виготовлення олі-
фи, високоякісних фарб (для живопису) та вищих сортів туалетного ми-
ла [6].  

Уряд України затвердив "Національну програму протидії зловжи-
ванню наркотичними засобами та їх незаконному обігу" і доручив Україн-
ській академії аграрних наук створити нові низьконаркотичні сорти маку 
олійного. В інституті хрестоцвітих культур УААН виведений сорт олійно-
го маку Беркут з низьким вмістом наркотичних речовин (0,07—0,08 %). 
Сорт маку Беркут занесено до розділу "Олійні культури" Реєстру сортів 
рослин України у 1996 році. 

В Україні, згідно з Державною програмою розвитку маківництва, пе-
редбачено поступове збільшення виробництва продукції цієї культури [8]. 

Важливим засобом збільшення продуктивності олійних культур, в 
тому числі й маку, є застосування регуляторів росту рослин [7]. Серед син-
тетичних регуляторів росту рослин найбільш поширеною є група сучасних 
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препаратів з ретардантною дією. Водночас фізіологічний вплив ретардан-
тів на ріст і розвиток маку олійного залишається не вивченим. 

У зв’язку з цим доцільним є вивчення впливу ретарданта хлормеква-
тхлориду на продуктивність, олійність і якість олії маку олійного. 

Відомо, що відходи переробної галузі із насіння олійних культур у 
тому числі макуха і шрот - цінні корми. Вміст протеїну в них становить 
30—50%, жиру в макусі 4-8%, а шроті 1-2%. Згодовують макуху і шрот як 
у чистому вигляді, так і в складі сумішок з іншими концентратами і комбі-
кормами. Макові макуха і шрот, що мають наркотичні речовини, перед 
згодовуванням пропарюють, а з раціонів вагітних тварин виключають зо-
всім [2]. Маковий шрот багатий на перетравний білок і містить менше клі-
тковини, ніж соняшниковий. Використовується він для відгодівлі свиней і 
худоби як цінний концентрований корм, згодовують його в невеликих кі-
лькостях, щоб не спричинити сонливості у тварин [5]. Важливим є питання 
залишкових кількостей препаратів у макухах і шротах отриманих з насіння 
рослин, які вирощують із застосуванням регуляторів росту.  

У зв’язку з цим метою даної роботи було встановити вплив хлормек-
ватхлориду на продуктивність, структуру урожаю, олійність культури, 
вміст в маковому шроті білка і залишків хлормекватхлориду.  

Матеріал і методи досліджень. Мікропольові досліди проводили y 
Чернівецькому районі с. Борівка Вінницької області в 2010 році та Краси-
лівському районі с. Кузьмин Хмельницької області в 2011 році на сорті Бе-
ркут. Площі ділянок по 10 м2. Експерементальне дослідження з вивчення 
впливу хлормекватхлориду (ХМХ) проводили у двох варіантах: 0,5%-вим 
та 0,25%-вим розчинами хлормекватхлориду. 

Рослини обробляли препаратом одноразово 18.06.10 р. та 16.06.11 р. 
в фазі бутонізації за допомогою ранцевого обприскувача. Контрольні рос-
лини обприскували водопровідною водою.  

Загальний вміст олії в насінні визначали шляхом екстракції в апараті 
Сокслета. В якості органічного розчинника використовували петролейний 
ефір з температурою кипіння 40—65°С. Вміст білкового азоту в маковому 
шроті визначали методом Кельдаля [4].  

Вивчення залишкової кількості хлормекватхлориду проводили мето-
дом тонкошарової хроматографії на пластинках марки «Silufol UV-254» 
фірми «Kavalier» (Чехія). Метод оснований на екстракційному видаленні 
хлормекватхлориду ацетоном з наступним очищенням у хроматографічній 
колонці силікагелем. Хроматографування проводили у тонкому шарі каті-
оніту. В якості рухомого розчинника використовували 23%-у сірчану кис-
лоту. Проявлення здійснювали шляхом занурення пластинок у 11%-й вод-
ний розчин фосфорно-молібденової кислоти, з наступною тридцятихви-
линною промивкою водою. Після цього пластинку занурювали у 1%-й роз-
чин двохлористого олова у 10%-й соляній кислоті. Кількість хлормекватх-
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лориду вираховували шляхом визначення величини оптичної густини хро-
матограми зразка, що аналізується, і стандартних розчинів, які вимірювали 
на спектрофотометрі СФ-46 (Росія) в наскрізному світлі при довжині хвилі 
730 нм. Паралельно кількість хлормекватхлориду визначали шляхом порі-
вняння плям хроматограм зразка та стандартних розчинів. Рівень чутливо-
сті досліду 0,05 мг/кг. Стандартне відхилення результатів аналізу для зер-
нових та насіння становить 0,01 мг/кг. Повнота визначення становить 85—
90% [3]. 

Результати досліджень обробляли статистично. В таблицях подані 
середньоарифметичні значення та їх стандартні похибки [1]. 

Результати досліджень та їх обговорення. Результати наших дослі-
джень свідчать, що обробка рослин хлормекватхлоридом призводить до 
достовірного збільшення кількості плодів на рослині – коробочок. Одноча-
сно зростала маса тисячі насінин і маса насіння в коробочці. Наслідком 
цього було суттєве підвищення урожайності культури маку (табл. 1). 

Зменшення урожайності насіння маку в 2011 р. пов’язане з несприя-
тливими посушливими умовами на початку вегетації рослин, внаслідок чо-
го відбувалося розрідження посівів, зменшувалася кількість рослин на 
одиницю площі. 

За типових погодних умов вегетації (2010 р.) більш ефективним було 
застосування 0,25%-го хлормекватхлориду. 

 
1. Вплив хлормекватхлориду на продуктивність маку олійного сорту Беркут 

Примітка: *- різниця достовірна при Р ≤ 0,05 
ХМХ – хлормекватхлорид 
 
Аналіз результатів за два роки досліджень свідчить, що обробка рос-

лин маку 0,5%-вим та 0,25%-вим хлормекватхлоридом призводила до не-
значного зниження олійності насіння. У варіанті з обробкою 0,5%-вим 
хлормекватхлоридом вміст олії становить 45,60 ± 0,03%, з 0,25-вим ХМХ - 
45,76 ± 0,05% проти 46,34 ± 0,03% у контролі (середні дані за 2010—
2011 рр.). 

Варіант досліду 
Кількість коро-
бочок на рос-

лині (шт) 

Маса насіння 
в коробочці (г) 

Маса 1000 
насінин (г) Врожайність кг/га 

2010 рік 
Контроль 1,45 ± 0,061 2,04 ± 0,10 0,453 ± 0,02 886,50 ± 31,81 
0,5%-ний ХМХ *1,82 + 0,10 *2,67 + 0,09 0,464 + 0,02 *1020,85 ± 20,91 
0,25%-ний ХМХ *1,93 + 0,10 *2,48 + 0,15 0,452 + 0,01 *1085,62 ± 20,38 

2011 рік 
Контроль 4,00 ± 0,13 2,95 ± 0,11 0,488 ± 0,01 710,12 ± 40,61 
0,5%-ний ХМХ *4,63 ± 0,13 3,21 ± 0,12 *0,542 ± 0,01 772,59 ± 28,33 
0,25%-ний ХМХ *4,35 ± 0,12 *3,34 ± 0,10 *0,538 ± 0,01 769,04 ± 30,18 
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Дані щодо впливу ретардантів на перерозподіл азотовмісних сполук 
в олійних культурах є поодинокими [10]. Водночас, відомо, що вміст олії 
та азоту в насінні олійних культур перебуває в корелюючій залежності. 
Зменшення вмісту олії супроводжується зростанням вмісту білка в насінні 
олійних культур [9]. Отримані нами дані підтверджують цю закономір-
ність: нами встановлено, що застосування хлормекватхлориду призводило 
до достовірного підвищення вмісту білка в маковому шроті (табл. 2). 

 
2. Дія хлормекватхлориду на вміст білка в маковому шроті сорту Беркут 

(% на сиру речовину) 
Контроль ХМХ 0,25% ХМХ 0,5% 

2010 рік 
38,01 ± 0,01 *39,75 ± 0,02 *40,25 ± 0,02 

2011 рік 
43,94 ± 0,02 *44,31 ± 0,01 *44,44 ± 0,01 

Примітки: 1. ХМХ 0 – хлормекватхлорид 
2. *- різниця достовірна при Р ≤ 0,05 
 
Дослідження залишкових кількостей препарату хлормекватхлориду 

проводили методом тонкошарової хроматографії у варіанті із застосуван-
ням більш високої концентрації препарату (0,5%-вий хлормекватхлорид). 

Встановлено, що в дослідному зразку залишкова кількість складала 
0,0013 мг/кг. Відповідно з Держ.Сан-Пін (8.8.1.2.3.4.-000-2001 р.) залиш-
кова кількість хлормекватхлориду для гороху, гречки, зерна та насіння 
льону, соняшнику та маку не повинна перевищувати 0,1 мг/кг. 

Таким чином застосування хлормекватхлориду в технології вирощу-
вання маку не призводить до накопичення надлишкових кількостей препа-
рату в насінні. 

Висновок. Використання хлормекватхлориду призводило до незнач-
ного зниження вмісту олії в насінні маку, підвищення урожайності культу-
ри за рахунок збільшення кількості коробочок на рослині та маси насіння у 
плодах. Ретардант підвищував вміст білка в маковому шроті. Препарат не 
накопичується в насінні, його залишкова кількість не перевищувала грани-
чно допустимих концентрацій, що свідчить про те, що маковий шрот при-
датний для використання його як корму.  
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Наведені результати досліджень з формування видової участі ляд-

венцю рогатого в одновидовому посіві та в суміші із стоколосом безостим 
і кострицею лучною залежно від способів удобрення, інокуляції та суміс-
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В сучасних умовах технології виробництва кормів повинні базува-
тись не тільки на одновидових посівах багаторічних бобових трав, але й 
велике значення має належати бобово-злаковим травосумішкам, розши-
рення площ яких поступово стає стратегічним напрямком польового і луч-
ного кормовиробництва у вирішенні проблеми рослинного білка [1, 2, 3]. 
Вміст білка в кормі значною мірою залежить від наявності та кількісного 
співвідношення бобових культур у кормових фітоценозах із злаковими 
травами. Тому основною задачею при вирощуванні бобово-злакових тра-
восумішок є створення оптимальних умов для зростання бобових компо-
нентів і забезпечення їх участі в рослинній сировині чи кормі [3, 4, 5]. 

Метою наших досліджень було вивчити вплив інокуляції і способів 
удобрення та їх сумісного застосування на динаміку видового складу тра-
востоїв із лядвенцем рогатим, як в одновидовому посіві, так і в сумісному 
із стоколосом безостим і кострицею лучною в умовах природного забезпе-
чення вологою ґрунту. 

Особливу цінність лядвенець рогатий представляє, як бобовий ком-
понент, який включають до складу травосумішок на довгорічних сінокосах 
і пасовищах. Він має цінні господарські і біологічні особливості: продук-
тивне довголіття, високу посухостійкість, морозостійкість, багатоукісність 
та отавність. Лядвенець краще інших бобових трав переносить ґрунтову 
кислотність – він здатний рости на ґрунтах з широким діапазоном рН 
(4,9—7,7), а найголовніше – має значний вміст сирого протеїну, каротину 
(до 44—72 мг/кг корму) і аскорбінової кислоти (від 123—130 мг) [5, 6, 7]. 
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В умовах глобальної зміни клімату – це один із цінних компонентів ство-
рення адаптивних високопродуктивних кормових агрофітоценозів. 

Матеріали і методика. Досліди закладено у ТОВ «Жигалівське» Ка-
линівського району Вінницької області у 2007 році. Ґрунт дослідного поля 
– чорнозем опідзолений. Характеризується такими агрохімічними показ-
никами: вміст гумусу – 2%, легкогідролізованого азоту – 6,5, рухомого фо-
сфору – 4,5, обмінного калію – 7,1 мг/100 г ґрунту. Реакція ґрунту слабо 
кисла, рН сольової витяжки – 5,5.  

Розмір посівної ділянки 50 м2, повторність триразова. Агротехніка 
закладки багаторічних травостоїв загальноприйнята для Лісостепу право-
бережного. Використання травостоїв – триразове скошування за сезон на 
сіно. Схема досліду представлена в таблицях. 

Фосфорні добрива у формі суперфосфату і калійні – хлористого ка-
лію, вносили щорічно восени, а водорозчинне добриво (Кристалон особли-
вий) в нормі 4 кг/га – перед кожним укосом позакоренево на вегетативну 
масу при висоті травостою 12–15 см. 

Результати досліджень. Аналіз ботанічного складу лядвенцю рога-
того в одновидовому посіві показав, що найбільш сприятливим роком для 
формування травостою виявився 2008 рік (перший рік використання), коли 
частка бобового компоненту становила 76,3% у середньому за три укоси, а 
різнотрав'я – 23,7%. Менш сприятливими були наступні 2009 і 2010 роки. 
Недостатня вологозабезпеченість ґрунту в ці роки значно вплинула на фо-
рмування, ріст і розвиток лядвенцю рогатого. Загальна кількість даного 
виду становила, відповідно 62,4 та 65%, а різнотрав'я, збільшилось до 37,6 
та 35%. Частка його в 2009 році зменшилась на 39%, порівняно з першим 
роком використання, а в 2010 році, відповідно на 11,3%. Таке зменшення 
питомої ваги в урожаї бобового компонента у посушливих роках, на наш 
погляд, пояснюється меншою інтенсивністю азотфіксації бульбочковими 
бактеріями у ризосфері лядвенцю рогатого, що й впливало на його життє-
здатність і продуктивність. 

При проведенні передпосівної інокуляції насіння бактеріальним пре-
паратом, специфічним для лядвенцю рогатого, досягнуто підвищення його 
участі в травостоях навіть у несприятливому 2009 році. Кількість бобового 
компоненту при цьому збільшилась на 2,6%. Найбільш ефективна дія бак-
теріального препарату відмічена у перший рік використання, де частка ля-
двенцю рогатого збільшилась на 6,3%, порівняно з контролем, що забезпе-
чило загальну кількість даного виду 82,6% (табл. 1). 

При щорічному внесенні  фосфорно-калійних добрив в нормі Р60К60 
відмічено збільшення частки лядвенцю, порівняно з контрольним варіан-
том на 5,1% у 2008, 8,7% – у 2009 та 2,2 у 2010 роках. Сумісне застосуван-
ня інокуляції і удобрення, порівняно з варіантом без добрив, забезпечило 
більш інтенсивний ріст і розвиток лядвенцю рогатого в агроценозах, що 
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дало змогу підвищити його частку до 90,2% у першому році, 73,6% – у 
другому і 71,6% – у третьому році використання.  

Обробка вегетативної маси травостою водорозчинним комплексним 
добривом, упродовж трьох років використання травостою, сприяла збіль-
шенню частки лядвенцю в урожаї одновидового посіву на 1,5—7,3%, при-
чому найвищий показник був в посушливому 2009 році. Позакореневе пі-
дживлення в одновидовому посіві лядвенцю рогатого, насіння якого перед 
сівбою інокулювали біопрепаратом, ще більше підсилило ефективність, що 
виявилось у збільшенні питомої ваги бобового компоненту в травостої. 
Так, у перший рік використання його участь збільшилась на 12,8%, у дру-
гий – на 10,7 і в третій рік – на 6,1%, порівняно з контрольним варіантом. 

Із досліджуваних варіантів удобрення, найбільший ефект на ботаніч-
ний склад травостою спричинило комплексне внесення фосфорно-
калійного добрива поверхнево та водорозчинного – позакоренево, що за-
безпечило збільшення кількості лядвенцю на 10,3% у першому та 12,0% у 
другому році використання. Інокуляції насіння лядвенцю перед сівбою та 
сумісне застосування мінерального добрива поверхнево і водорозчинного 
позакоренево під час вегетації сприяли його найбільш інтенсивному росту 
і розвитку на відповідних варіантах. Частка його збільшилась, порівняно з 
контролем на 15,4% – у першому, 20,6% – у другому і 13,1% у третьому 
році (табл. 1). 
 

1. Ботанічний склад травостою лядвенцю рогатого в одновидовому посіві, 
залежно від способів удобрення та інокуляції, %, за роками використання 

Варіанти 
Лядвенець У серед-

ньому 

Різнотрав’я У серед-
ньому роки роки 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 
Без інокуляції насіння бактеріальним препаратом 

Контроль  
(без добрив) 76,3 62,4 65,0 67,9 23,7 37,6 35,0 32,1 

Р60К90 81,4 71,1 67,2 73,2 18,6 28,9 32,8 26,8 
Кристалон особ-
ливий (водороз-
чинне добриво) 

78,6 69,7 66,5 71,6 21,4 30,3 33,5 28,4 

Р60К90+Кристалон 
особливий 86,6 74,4 67,4 76,1 13,4 25,6 32,6 23,9 

Інокуляція насіння перед посівом 
Контроль  
(без добрив) 82,6 65,0 68,8 72,1 17,4 35,0 31,2 27,9 

Р60К90 90,2 73,6 71,6 78,5 9,8 26,4 28,4 21,5 
Кристалон особ-
ливий (водороз-
чинне добриво) 

89,1 73,1 71,1 77,8 10,9 26,9 28,9 22,2 

Р60К90+Кристалон 
особливий 91,7 83,0 78,0 84,3 8,3 17,0 21,9 15,7 
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Отже, сумісне застосування інокуляції, фосфорно-калійного добрива 
поверхнево і Кристалону особливого позакоренево забезпечує збільшення 
кількості лядвенцю рогатого в одновидових агрофітоценозах навіть в роки 
з недостатнім волого забезпеченням ґрунту. Найбільший процентний вміст 
рослин лядвенцю рогатого спостерігався в урожаї другого і третього укосів 
за всі роки досліджень. 

Нашими дослідженнями доведено, що способи удобрення та перед-
посівна обробка насіння біопрепаратом впливали також на зміну рослин-
ності при вирощуванні лядвенцю рогатого в суміші із злаковими травами. 
У таблиці 2 наведено зміну ботанічного складу бобово-злакової травосу-
мішки під дією досліджуваних факторів за укосами впродовж трьох років 
використання. У перший рік використання частка лядвенцю рогатого на 
варіанті без добрив у першому укосі становила 27,7% та 23,5 – у третьому 
укосі. Злакових компонентів відповідно було 51,6 та 72,2 %, тобто травос-
тій сформувався з переважанням злакових трав. 

У результаті внесення фосфорно-калійного добрива частка участі ля-
двенцю у формуванні травостою першого укосу збільшилась до 38,1%, а 
третього до 29,1%, а злакових компонентів – зменшилась до 63,1%. Збіль-
шення частки бобового виду спостерігалось також під час застосування 
позакореневого підживлення. При сумісному застосуванні поверхневого і 
позакореневого підживлень, було зафіксовано значне збільшення бобового 
компонента – у третьому укосі частка його у формуванні травостою стано-
вила 45,8%. У посушливому 2009 році вміст лядвенцю рогатого в суміші 
був значний, як на варіанті без добрив (35—44%), так і при внесенні доб-
рив – 36—51%. Така ж закономірність співвідношення лядвенцю рогатого і 
злаків відмічена і в третьому році використання. Найбільш ефективним 
було комплексне удобрення фосфорно-калійними добривами та Кристало-
ном особливим, що забезпечило в урожаї травосуміші 43—44% бобового 
компоненту. 

Інокуляція насіння лядвенцю рогатого бактеріальним препаратом з 
активними штамами бульбочкових бактерій спричинила більш активний 
розвиток лядвенцю рогатого, частка якого у травосумішці першого і тре-
тього року використання підвищилась на 1,0—3,0%, порівняно з варіантом 
без інокуляції. В другий і третій рік використання кількість лядвенцю за 
укосами теж збільшувалась. На фоні фосфорно-калійного удобрення акти-
вність азотфіксації значно підвищилась, через що частка лядвенцю рогато-
го в урожаї сумішки збільшувалась за укосами в середньому за роки від 
36,3 до 47,1%. Така ж закономірність спостерігалась і на фоні позакорене-
вого підживлення. 
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Найбільш сприятливі умови зростання лядвенцю рогатого в суміші із 
злаками були у результаті взаємодії факторів інокуляції, поверхневого вне-
сення фосфорно-калійного добрива та позакореневого підживлення вод-
ним розчином Кристалону особливого, що сприяло значному підвищенню 
розвитку бобового-компонента, частка якого в травостої була при цьому 
найвищою за всі роки досліджень і в середньому переважала контрольні 
показники на 10,8—12,4%. 

Висновки. При вирощуванні лядвенцю рогатого в кормових агрофі-
тоценозах в умовах природної вологозабезпеченості ґрунту лісостепової 
зони доцільно, окрім традиційного мінерального фосфорно-калійного удо-
брення, застосовувати позакореневе підживлення комплексним водороз-
чинним добривом, а також проводити передпосівну інокуляцію насіння ак-
тивними штамами бульбочкових бактерій для збільшення їх кількості в ко-
реневій зоні  та підвищення активності азотфіксації.  

Комплексне застосування всіх вищезгаданих чинників дає можли-
вість інтенсифікувати технологію вирощування лядвенцю рогатого, сприяє 
кращому росту і розвитку цієї культури, а відтак і суттєвому збільшенню 
його питомої ваги в складі, як одновидових агрофітоценозів, так і сумісних 
посівів із злаковими компонентами. 
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ного складу різночасно дозріваючих злакових і бобово-злакових агрофіто-
ценозів пасовищного використання на вміст у сухій речовині пасовищної 
трави поживних речовин: кормових одиниць, перетравного протеїну і об-
мінної енергії. Бобові трави, як компоненти травосумішок, не тільки під-
вищують продуктивність сіяних лучних ценозів, а й є ефективним засобом 
поліпшення якості корму. 
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човина, кормові одиниці, перетравний протеїн, обмінна енергія. 

 
Об’єктивна оцінка якості кормів – одна із головних складових при 

плануванні польових робіт агронома, оптимізації раціонів зоотехніка, 
оплати виробництва кормів для економічної служби. Її основа – оцінка хі-
мічного складу корму, його поживної цінності. Адже динаміка поживних 
речових підпорядкована певним закономірностям і залежить від багатьох 
факторів: виду рослин, фази розвитку, ґрунтово-кліматичних умов 
та ін. [1].  

Відомо, що використання бобових трав, як компонентів бобово-
злакових травостоїв, не тільки підвищує продуктивність сіяних лучних 
угідь, а й є ефективним засобом поліпшення якості корму. Такий корм 
краще перетравлюється, засвоюється, зменшуються втрати при його заго-
тівлі. Із змішаних посівів тварини одержують корм більш збалансований за 
мінеральним складом, відношенням вуглеводів до протеїну, вмістом мік-
роелементів і вітамінів, що дає змогу значною мірою скоротити різні міне-
ральні добавки, здешевити тваринницьку продукцію [4, 3, 5, 2].  

Вивченню злакових і бобово-злакових травосумішок в Україні при-
діляється багато уваги. Доволі ґрунтовно висвітлено загальні передумови 
формування штучно створеного травостою, а також показана роль багато-
річних бобових трав у підвищенні його продуктивності та поліпшенні яко-
сті кормів. Основна мета наших досліджень полягала у визначенні впливу 
складу травосумішки на якість корму пасовищних травостоїв та підборі 
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кращих бобово-злакових травосумішок для створення високопродуктивних 
травостоїв пасовищного використання на землях, що виводяться з інтенси-
вного землеробства в умовах північно-західного Лісостепу. 

Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводилися у 
2002–2005 рр. на Хмельницькій ДСГДС УААН. Об’єктом досліджень були 
багаторічні злакові і бобово-злакові травосумішки пасовищного викорис-
тання, що добре продукують, витримують витоптування та інтенсивно від-
ростають після стравлювання. Схема досліду включала три типи травосто-
їв за строками дозрівання ранньостиглий, середньостиглий і пізньостиг-
лий. Агротехніка вирощування травосумішок загальноприйнята для зони. 
Досліди закладалися в чотириразовій повторності, розмір посівної ділянки 
64 м2, облікової – 32 м2. Розміщення варіантів систематичне. 

Для визначення продуктивності пасовищного корму за кількістю на-
копичуваної в ньому енергії використовують два показники: вихід валової 
енергії (ВЕ) і вихід обмінної енергії (ОЕ). Саме ці показники визначають 
дійсну енергетичну цінність вирощеного корму. Обмінна енергія – та яка 
використовується в процесах обміну речовин організму тварин, і вона є 
основним показником цінності корму. Показники обмінної енергії розра-
ховували з використанням рівняння регресії, основи якого були розроблені 
Гоффманом і Шиманом і які наводяться в більшості джерел вітчизняної 
довідкової літератури. 

Результати досліджень. На сучасному етапі оцінка поживності кор-
мів повинна бути комплексною – за багатьма елементами живлення. Енер-
гетична оцінка поживності кормів лише частина комплексної оцінки. 

Проведена нами порівняльна оцінка поживності пасовищної трави 
досліджуваних агрофітоценозів показала, що вміст поживних речовин у 
сухій масі значною мірою залежав від складу травосумішки та років вико-
ристання. З таблиці 1 видно, що всі досліджувані травосумішки досить ін-
тенсивно нарощували вегетативну масу. В середньому за три роки викори-
стання найвищий урожай (29,0 – 41,5 т/га) пасовищної трави забезпечили 
травосумішки ранніх строків дозрівання, травосумішки середнього та піз-
нього строків дозрівання були менш врожайними (табл. 1). 

Аналізуючи за роками досліджень вміст сухих речовин в пасовищній 
траві різночаснодозріваючих травостоїв, необхідно відмітити, що найви-
щий показник (17,0 – 27,5%) був у 2003 році, що було зумовлено гідротер-
мічними умовами весни та літа. Однак, цей показник змінювався як за ро-
ками використання так і залежно від складу травосумішки. В середньому 
за три роки використання вміст сухих речовин в пасовищній траві злако-
вих травостоїв становив 22,4 – 24,2%. Включення бобового компонента 
сприяло зменшенню вмісту сухих речовин до 18,4 – 21,8% залежно від ви-
ду бобового компонента. 
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При цьому бобово-злакові травосумішки містили в кормі більше 
(13,0 – 18,27% або в 1,1 – 1,4 разу) сирого протеїну та менше (24,51 – 
28,54%) сирої клітковини порівняно із злаковими травосумішками, де ці 
показники в середньому за три роки використання, відповідно становили 
12,0 – 13,67% та 24,29 – 29,19%, що є важливим при пасовищному утри-
манні ВРХ. Вміст поживних речовин у сухій масі пасовищного корму бо-
бово-злакових травостоїв залежав в основному від ботанічного складу. 
Найвищий вміст сирого протеїну в сухій речовині (15,58 – 18,27%) забез-
печили середньостиглі травостої. Слід зазначити, що вміст сирої кліткови-
ни в таких травосумішках був також найнижчим (24,51 – 26,88%). 

На основі хімічного аналізу сухої маси пасовищної трави була розра-
хована поживність 1 кг корму в кормових одиницях і обмінній енергії, а 
також вміст перетравного протеїну в одній кормовій одиниці. Аналіз якос-
ті корму ранньо-, середньо- і пізньостиглих злакових і бобово-злакових 
травосумішок показав, що в середньому за три роки використання вони 
мали високу енергетичну і протеїнову поживність. Нами відмічено зміни 
показників якості корму як за роками використання, так і за складом тра-
восумішки. 

Вміст перетравного протеїну в 1 кг сухого корму ранньостиглих тра-
востоїв становив 7,20 – 12,43%, обмінної енергії – 7,85–9,92 МДж, кормо-
вих одиниць – 0,61 – 0,83 кг. Забезпеченість 1 кормової одиниці перетрав-
ним протеїном досить висока (119 – 154 г). Для середньо- і пізньостиглих 
травостоїв ці показники становили відповідно 8,10 – 13,89%; 8,04 – 
10,11 МДж; 0,62 – 0,84 кг; 110 – 170 г та 8,20 – 13,44%, 8,01 – 10,01 МДж; 
0,65 – 0,84 кг; 11 – 170 г. У всіх типах травостоїв за якісними показниками 
злакові значно поступалися бобово-злаковим.  

Дослідженнями встановлено, що вихід кормових одиниць, перетрав-
ного протеїну, обмінної енергії змінювався залежно від складу травосумі-
шки та за роками використання. За умов природного вологозабезпечення 
найвищу продуктивність із досліджуваних різночаснодозріваючих травос-
тоїв забезпечили ранньостиглі травостої, де збір кормових одиниць з оди-
ниці площі становив 4,35 – 6,94 т/га, перетравного протеїну 0,52 – 1,09 т/га, 
обмінної енергії – 56,3 – 83,1 МДж. Як бачимо ранньостиглі травосумішки 
засвідчили дещо більшу привабливість за збором кормових одиниць, пере-
травного протеїну і обмінної енергії порівняно із середньо- і пізньостигли-
ми за умови, що величини розрахованих затрат були майже однаковими.  
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Однак, надати перевагу тільки ранньостиглим травостоям, означає 
виключити можливість рівномірного надходження пасовищного корму за 
рахунок використання травостоїв різних строків дозрівання. 

Висновки. Таким чином, зелена маса пасовищних травосумішок до-
бре забезпечена перетравним протеїном та зольними елементами. Однак, 
бобово-злакові травостої, порівняно із злаковими травостоями різних стро-
ків дозрівання, мають значно вищу енергетичну і протеїнову поживність. 
Вміст перетравного протеїну в 1 кг сухого корму становив 11,57 – 13,89%, 
кормових одиниць – 0,76 – 0,84 кг, обмінної енергії – 9,34 – 10,11 МДж. 
Забезпеченість 1 кормової одиниці перетравним протеїном при цьому 
складала 125 – 170 г. 

Серед бобово-злакових травостоїв, що вивчалися, за виходом пожив-
них речовин істотно переважали люцерно-злакові, які в середньому за три 
роки використання забезпечили 5,74 – 6,94 т/га кормових одиниць, 0,94 – 
1,04 т/га перетравного протеїну та 69,3 – 83,1 ГДж/га обмінної енергії. За-
безпеченість 1 кормової одиниці перетравним протеїном склала 154 – 
165 г. 
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Наведено результати чотирирічного випробування багаторічних 

злакових і бобово-злакових травосумішок при сінокісному використанні, 
сформованих за принципом різної інтенсивності наростання біомаси, в 
умовах Полісся західного. Доведено можливість досягнення на дерново-
підзолистих ґрунтах високої продуктивності кормової площі та одер-
жання високоякісної рослинної сировини із багаторічних трав. 

Ключові слова: сінокісне використання, різночасно дозріваючі тра-
восумішки, урожайність, вихід сирого протеїну. 

 
Створення надійної, збалансованої кормової бази і зменшення втрат 

поживності корму при його заготівлі в значній мірі визначається правиль-
ною організацією конвеєрного виробництва кормів упродовж усього веге-
таційного періоду. Для створення високопродуктивних травостоїв сінокіс-
ного використання необхідний добір видів трав з використанням сортів ба-
гаторічних бобових і злакових трав різної інтенсивності наростання біома-
си. Групуючи їх за ростом і розвитком можна створювати травостої із ран-
нім, середнім і пізнім строками укісної стиглості, що подовжує період ви-
користання сінокісних угідь до 28—35 днів без зниження якості сіна [1]. 
Тому наявність різночасно дозріваючих травостоїв забезпечить проведення 
косовиці в оптимальні фази розвитку трав і одержання рослинної сировини 
високої якості впродовж теплого періоду року [2]. 

З урахуванням ґрунтово-кліматичних умов Полісся західного, сінокі-
сні травосумішки із багаторічних трав різних строків дозрівання не доста-
тньо вивчені. Це зумовило в даній зоні травосіяння розпочати дослідження 
із розробки технологій конвеєрного виробництва рослинної сировини із ін-
тенсивних сучасних сортів багаторічних трав. 
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Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводили на ор-
них землях кормової сівозміни Волинської державної сільськогосподарсь-
кої дослідної станції. Ґрунт дослідної ділянки дерново-підзолистий супі-
щаний, в 0—20 см шарі міститься: гумусу 1,1%, рухомих форм Р2О5 (за 
Кірсановим) 20,7—22,6; К2О 7,3—7,8 мг/100 г ґрунту, рН сол. 5,8; гідролі-
тична кислотність 1,7—2,0 мг-екв. на 100 г ґрунту; легкогідролізованого 
азоту (за Корнфілдом) – 5,0 мг. Польовий дослід закладений навесні 
2006 р. Багаторічні трави висівали під покрив однорічних трав на зелений 
корм (вико-овес). Перед сівбою багаторічних трав вносили мінеральні доб-
рива у дозі N60P60K90. У роки досліджень щорічно вносили P60K90 восени та 
підживлювали мінеральним азотом навесні у дозі N60. Технологія вирощу-
вання сумішок багаторічних трав загальноприйнята для господарств полі-
ської зони. Схема досліду включала сівбу трьох і чотирьох компонентних 
травосумішок із злакових і бобових багаторічних трав з наступним двоху-
кісним використанням (схема подана в табл. 1). Застосовували наступний 
сортовий склад: грястиця збірна Київська рання 1, костриця лучна Козаро-
вицька, костриця очеретяна Ода, стоколос безостий Марс, тимофіївка луч-
на Люлинецька 1, лядвенець рогатий Аякс, Ант, Лотос, козлятник східний 
Гале, люцерна посівна Надєжда. Сіяли багаторічні трави однаковою кіль-
кісною нормою (10 млн схожих насінин на 1 га) сівалкою СН-16. Облік 
урожаю зеленої маси здійснювали укісним методом. Дослідження прово-
дили за загальноприйнятими методиками у луківництві [3]. Математичну 
обробку одержаних урожайних даних проводили методом дисперсійного 
аналізу [4]. 

Результати досліджень. За чотири роки користування травосуміш-
ками було встановлено, що на їх видовий склад впливали різні чинники. 
Основними з них, на нашу думку, є умови довкілля, режим використання 
та конкурентні відносини між компонентами травостоїв. У процесі функ-
ціонування створених сінокосів за чотири роки була відмічена трансфор-
мація бобово-злакових травосумішок у злаково-різнотравно-бобові. В ран-
ньостиглих травостоях домінуюче положення займали злакові трави, вміст 
яких в урожаї становив 76,4—78,5%, бобові становили лише 8,0—8,2%. 
У середньостиглих травостоях частка злакового компонента складала 
77,5—78,4%, а бобових – 7,1—9,1%. Пізньостиглі травостої відзначались 
ще меншою кількістю злакових трав – 70,5—75,8%, з таким самим вмістом 
бобових (8,2%). Випадання бобових компонентів призвело до збільшення у 
травостоях частки різнотрав’я, яка в середньому становила від 12,5 до 
24,2% залежно від варіантів травосумішки.  

Обліки та спостереження дали змогу відзначити, що вихідний склад 
травосумішок та темпи дозрівання трав впливали на їхню продуктивність 
за роками досліджень. Встановлено, що сінокоси найшвидших темпів укі-
сної стиглості, сформовані із ранньостиглих багаторічних трав, забезпечи-
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ли урожайність сухої маси в середньому за 4 роки користування 8,3—
9,0 т/га. Істотно вищу урожайність мали середньостиглі травостої – 8,9—
9,7 т/га. Сумішки із трав повільного наростання біомаси мали найменший 
вихід сухої маси з кормової площі – 8,3—8,7 т/га (табл. 1). Слід відзначити, 
що ранньостиглі травосумішки забезпечували більш стабільне надходжен-
ня рослинної сировини, а врожайність пізньостиглих найбільше варіювала 
за роками користування.  

 
1. Вихід сухої маси із багаторічних травостоїв при сінокісному 

використанні, т/га 

№ 
п/п Варіанти досліду 

Роки використання 
травостою Середнє за 

чотири роки 

Відхилення 
від 

контролю 
2007 2008 2009 2010 т/га % 

1 

Грястиця збірна, 8 кг/га 
Костриця лучна, 5 кг/га 
Костриця очеретяна, 5 кг/га – 
контроль 1 

8,8 8,0 8,3 8,0 8,3 - - 

2 

Грястиця збірна, 4 кг/га 
Костриця лучна, 2,5 кг/га 
Костриця очеретяна, 2,5 кг/га 
Козлятник східний, 12 кг/га 

9,0 6,9 9,0 8,2 8,3 - - 

3 

Грястиця збірна, 4 кг/га 
Костриця лучна, 2,5 кг/га 
Костриця очеретяна, 2,5 кг/га 
Люцерна посівна, 8 кг/га 

9,6 8,6 8,7 9,1 9,0 0,7 8,4 

4 
Стоколос безостий, 12 кг/га 
Костриця лучна, 6 кг/га – 
контроль 2 

8,6 7,7 9,8 9,6 8,9 - - 

5 

Стоколос безостий, 6 кг/га 
Костриця лучна, 3 кг/га 
Конюшина лучна, 8 кг/га 
Лядвенець рогатий, 4 кг/га 

9,1 8,1 11,0 10,4 9,7 0,8 9,0 

6 
Стоколос безостий, 6 кг/га 
Костриця лучна, 3 кг/га 
Лядвенець рогатий, 8 кг/га 

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

7 
Тимофіївка лучна, 8 кг/га 
Костриця очеретяна, 10 кг/га 
– контроль 3 

7,9 6,5 8,1 10,5 8,3 - - 

8 
Тимофіївка лучна, 4 кг/га 
Костриця очеретяна, 5 кг/га 
Конюшина одноукісна, 9 кг/га 

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

9 
Тимофіївка лучна, 4 кг/га 
Костриця очеретяна, 5 кг/га 
Лядвенець рогатий, 9 кг/га 

7,9 7,0 8,4 11,6 8,7 0,4 4,8 

 НІР05, т/га 0,25 0,41 0,18 1,14    
 

Сумішки, які складались із трав різних ботанічних груп, забезпечили 
вищу продуктивність, ніж чисто злакові травостої, які нами були взяті за 
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умовні контрольні варіанти. Так, додавання люцерни посівної в склад ран-
ньостиглого злакового травостою із грястиці збірної та костриць – лучної й 
очеретяної, зумовило за роки спостережень збільшенню виходу сухої маси 
з площі в середньому на 8,4%. Слід зауважити, що козлятник східний в 
якості бобового компонента призвів ні до підвищення врожаю, ні до зни-
ження – рівень урожайності цього варіанта був ідентичним контрольному 
(8,3 т/га).  

На варіантах сінокісних травосумішок із середнім строком стиглості 
теж доведена перевага включення бобових компонентів до складу злаків – 
стоколосу безостого та костриці лучної. Найбільша віддача була одержана 
на варіанті із додатковим введенням у травостій двох компонентів – ко-
нюшини лучної та лядвенцю рогатого, де отримано на 0,8 т/га або 9% бі-
льше сухої речовини, ніж на контролі. Використання лише одного лядвен-
цю рогатого як бобового виду в складі цієї сумішки забезпечило лише 
3,4%-ий приріст врожаю в середньому за 4 роки сінокосіння. Проте більша 
його роль була при включенні до складу пізньостиглого травостою із ти-
мофіївкою лучною й кострицею очеретяною, де урожайність сухої маси 
становила 8,7 т/га, що порівняно із злаковою травосумішкою (8,3 т/га), бу-
ло вище на 4,8%.  

 
2. Вміст деяких поживних речовин та вихід сирого протеїну із сухою 

масою травосумішок при сінокісному використанні 
(у середньому за 2007—2010 рр.) 

№ 
Вар. Сирий протеїн, % Сира зола, % Фосфор, % Калій, % Вихід сирого 

протеїну, т/га 
1 10,26 8,60 0,65 3,19 0,85 
2 10,35 8,63 0,62 3,17 0,87 
3 12,08 9,19 0,71 3,70 1,08 
4 8,80 8,63 0,61 2,86 0,79 
5 11,41 8,65 0,64 3,16 1,09 
6 11,15 8,37 0,59 2,87 1,01 
7 8,22 6,68 0,50 2,64 0,67 
8 8,89 8,15 0,57 2,84 0,78 
9 9,30 7,54 0,53 2,84 0,71 

 
Дослідженнями встановлено, що добором складу травосумішок мо-

жна змінювати білковість та хімічний склад рослинної сировини (табл. 2). 
Так, вміст сирого протеїну в сухій речовині був вищим в урожаї бобово-
злакових травосумішок порівняно із чисто злаковими. У ранньостиглих 
травостоях він збільшувався від 10,3 до 12,1%, середньостиглих – з 8,8 до 
11,4%, а в пізньостиглих – відповідно з 8,2 до 9,3%. Пропорційно цьому, з 
урожаєм сухої маси бобово-злакових травосумішок було одержано біль-
ший вихід сирого протеїну з кормової площі. За вмістом сирої клітковини 
(30,2—36,6%), сирого жиру (2,36—3,81%), сирої золи (6,68—9,19%), БЕР 
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(26,5—36,8%) певної закономірності не встановлено. Рослинна маса злако-
вих та бобово-злакових травостоїв за мінеральним складом добре забезпе-
чена фосфором та калієм, вміст яких становив: фосфору 0,53—0,71%, ка-
лію 2,64—3,70%.  

Висновки. На дерново-підзолистих ґрунтах західного Полісся є до-
цільність формувати високопродуктивні різночасно дозріваючі сінокісні 
травостої із сучасних інтенсивних сортів багаторічних злакових і бобових 
трав.  

Для одержання щорічно 8,6—9,6 т/га сухої маси сіна або близько 
1,08 т/га сирого протеїну, потрібно висівати ранню бобово-злакову траво-
сумішку із грястиці збірної, костриці лучної й очеретяної та люцерни посі-
вної, що зумовлює найшвидше надходження рослинної сировини. Подов-
ження укісної стиглості сінокісних травостоїв із виходом 8,1—11,0 т/га су-
хої речовини забезпечує середньостигла травосумішка в складі стоколосу 
безостого, костриці лучної із конюшиною лучною та лядвенцем рогатим. 
У пізній строк сінокосіння можна використовувати травосумішку тимофії-
вки лучної, костриці очеретяної із конюшиною одноукісною або лядвен-
цем рогатим, яка дає змогу одержати 7,5—11,6 т/га сухої маси сіна або 
0,71—0,78 т/га сирого протеїну щорічно упродовж щонайменше чотирьох 
років. 
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Повернення до вирощування багаторічних бобових трав у польових і 

кормових сівозмінах є важливим важелем, що дає змогу встановити втра-
чену родючість деградованих ґрунтів і значно підвищити збори повноцін-
них кормів, а значить і знизить собівартість тваринницької продукції, що 
зробить галузь кормовиробництва рентабельною. За вмістом перетравного 
протеїну, фосфору, кормових одиниць еспарцет близький до конюшини та 
люцерни і кращий від вико-вівсяної сумішки. Сіно еспарцету, як і інших 
бобових трав, містить багато мінеральних речовин, зокрема вапна і каль-
цію, які необхідні для розвитку кістяка тварин, особливо молодняку. Воно 
також багате на вітаміни [1]. Його з успіхом можна вирощувати на мало-
родючих ґрунтах, схилах балок тощо [2, 3]. 

У літературі є повідомлення, що еспарцет може давати в рік посіву 
врожай насіння з високою продуктивністю зеленої маси [4, 5]. У господар-
ствах Кіровоградської області в основному висіваються сорти еспарцету 
селекції Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної стан-
ції [5]. Слід заявити, що повідомлень про вирощування насіння еспарцету в 
рік сівби в даному регіоні відсутні. До того ж з кінця 70-х початку 80-х ро-
ків наукові дослідження в даному регіоні з еспарцетом, як важливою бобо-
вою культурою, практично не проводились. І все ж таки залишається акту-
альним питання розробки комплексу технологічних елементів системи ви-
користання цієї культури у першому році життя при безпокривному його 
вирощуванні.  

Методика і матеріали досліджень. Дослідження проводилися в 
лабораторії кормовиробництва Кіровоградської державної 
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сільськогосподарської дослідної станції, та на кафедрі загального земле-
робства Кіровоградського національного технічного університету. Ґрунт – 
чорнозем середньогумусний важкосуглинковий з переходом до глибокого. 
Вміст гумусу в орному шарі від 6,0 до 6,15%, рухомого фосфору 94 мг/кг і 
обмінного калію, сума увібраних основ 32,5 моль/кг (за Копеном-
Гільковиц), pH 6,5. У дослідах висівали сорт еспарцету Смарагд, який за-
несений до каталогу сортів рослин, придатних для поширення в Україні. 
Погодні умови в роки досліджень різнилися між собою за сумою активних 
температур та розподілом опадів, що сприяло більш об’єктивному вивчен-
ню впливу норм висіву і способів сівби на ріст і розвиток досліджуваних 
культур Поставлені задачі вирішували у двох польових дослідах за нижче-
наведеними схемами: 

Схема досліду 
1. З нормами висіву 2. Способи сівби 

2,0 млн/га схожих насінин; 
3,0 млн/га схожих насінин; 
4,0 млн/га схожих насінин; 
5,0 млн/га схожих насінин 

рядковий (15 см); 
широкорядний (45 см); 
широкорядний (60 см). 

 
Сівбу еспарцету проводили напровесні після проведеної передпосів-

ної підготовки ґрунту на всіх варіантах дослідів безпокривно, навісною ря-
дковою сівалкою СН-16. Після збирання еспарцету на корм висівали у ве-
ресні озиму пшеницю. Повторюваність – триразова. Розміщення ділянок – 
послідовне. Розмір посівної ділянки (загальної) – 50 м², облікової – 30 м². 

Результати досліджень. Аналіз отриманих результатів показує, що в 
північному Степу України продуктивність еспарцету першого року життя 
залежала не від гідротермічних умов, а від технологічних прийомів його 
вирощування (табл. 1). 

Дані таблиці 1 свідчать, що врожайність зеленої маси упродовж 
трьох років досліджень залежить від способів сівби та норм висіву. Нами 
встановлено, що найкращий показник за врожайністю був при широкоряд-
ному способі сівби з шириною міжряддя 45 см і становить 23,69 т/га, що у 
порівнянні з рядковим способом сівби з шириною міжряддя 15 см і вище 
на 4,01 т/га, а при широкорядному способі сівби з шириною міжрядь 60 см 
– на 1,95 т/га. При аналізі норм висіву найпродуктивнішою виявились з 
4 млн/га. Так, при рядковому способі сівби з шириною міжряддя 15 см, по-
казник урожайності становив при нормі висіву 5 млн/га – 22,14 т/га, при 
нормі висіву 2—4 млн/га – 16,34—19,28 т/га. При сівбі широкорядним спо-
собом 45 см та 60 см з нормою висіву 4 млн/га показник склав 23,69 т/г та 
21,74 т/га, що перевищувало дані з нормою висіву в 2–5 млн/га на 10,11–
4,17 т/га та на 8,56—4,73 т/га відповідно. 
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1. Урожайність зеленої маси залежно від норм висіву і способів сівби, т/га, 
2009—2011 рр. 

Спосіб сівби  
(ширина міжрядь, см 

Норма  
висіву, млн/га 

У середньому за роки 
2009 2010 2011 

Рядковий, 15 

2,0 14,36 15,16 16,34 
3,0 16,14 16,77 17,96 
4,0 18,36 18,69 19,28 
5,0 20,01 20,17 22,14 

Широкорядний, 45  

2,0 6,26 9,03 11,84 
3,0 8,50 10,69 13,58 
4,0 12,06 19,43 23,69 
5,0 13,62 15,15 19,52 

Широкорядний, 60 

2,0 7,81 9,25 13,18 
3,0 9,14 11,80 15,18 
4,0 11,33 18,28 21,74 
5,0 9,91 14,11 17,01 

 
Серед зернових культур озима пшениця найбільш вимоглива до ро-

дючості ґрунтів, тому їх ріст та розвиток рослин у більшій мірі визначаєть-
ся кількістю доступних для них поживних речовин. 

За даними С. І. Лебедя на чорноземах при рівні урожаю зерна 45—
50 ц/га озима пшениця виносить з ґрунту приблизно 120 кг/га азоту, 45—
50 кг фосфору, 50—75 кг калію. Однією з головних умов одержання висо-
ких і сталих врожаїв цієї культури її після кращих попередників з ураху-
ванням біологічних особливостей. У наших дослідженнях 
використовувавлася озима пшениця сорту Шестопалівка, яка занесена до 
Державного реєстру сортів рослин України для вирощування в Степу та 
Лісостепу. 

Результати досліджень (табл. 2) показують, що врожайність озимої 
пшениці в середньому за роки досліджень, вирощеної після еспарцету зіб-
раного на зелений корм, залежно від норм висіву і способів сівби еспарце-
ту була досить високою і становила в середньому 49,5 ц/га. 

Врожай зерна озимої пшениці з рядковим посівом 15 см еспарцету 
становила 43,7—43,6 ц/га. Продуктивність озимої пшениці з міжряддям 45 
та 60 см знаходилась у межах 43,3—45,7 та 46,9—47,6 ц/га, що вище за ря-
дковий посів (15 см) на 0,4—2,1 ц/га, та 3,2—4,0 ц/га, відповідно. На цих 
варіантах значно вищою була і якість зерна. Дані, отримані нами у дослі-
дах, стверджують про вплив на озиму пшеницю еспарцету, як доброго по-
передника. По ньому значно підвищується якість зерна озимої пшениці. 
Так в зерні озимої пшениці вміст білка становив від 13,91 до 14,30%. 

Після сівби попередника суцільним (15 см) способом, містило 
13,91—14,19%, тоді як широкорядним способом (45 і 60 см) він сягав від 
14,22 до 14,25 та 14,19 до 14,30%. Вміст клейковини в зерні озимої пшени-
ці, вирощеної після еспарцету першого року життя, була 29,3 і 29,9%. При 
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рядковому способі сівби з шириною міжряддя 15 см та широкорядному (45 
і 60 см) вона була 29,9—30,4% та 29,7—30,2%, відповідно.  

 
2. Урожайність озимої пшениці після еспарцету першого року життя, ц/га 

Ширина міжряддя, см 
Норма 
висіву, 
млн/га 

Роки 

2010 2011 2012 У середньому 
за 2010—2012 

Рядковий, 15 

2,0 45,2 36,9 49,1 43,7 
3,0 45,0 36,8 49,2 43,6 
4,0 45,0 36,4 49,5 43,6 
5,0 44,9 35,9 50,1 43,6 

Широкорядний, 45 

2,0 46,5 38,4 50,9 45,3 
3,0 47,0 39,1 50,6 45,7 
4,0 47,2 39,3 51,1 45,8 
5,0 46,9 39,0 51,2 45,7 

Широкорядний, 60 

2,0 46,4 42,2 52,3 46,9 
3,0 47,5 42,6 52,4 47,4 
4,0 48,1 42,9 52,6 47,8 
5,0 47,9 41,9 53,1 47,6 

 
Висновки. Отже, в умовах північного Степу України можна виро-

щувати еспарцет, який в рік життя дає вагомі врожаї зеленої маси. У ши-
рокорядних посівах з міжряддям 45—60 см врожай забезпечується за нор-
ми висіву 4 млн/га 23,69—21,47 т/га, що вище від рядкового способу сівби 
на 15 см, з такою ж нормою висіву. Щодо пшениці вирощеної після еспар-
цету, зібраного на зелений корм, незалежно від норм висіву і способу сівби 
дає досить високий врожай і становить у середньому 49,5 ц/га з доброю 
якістю зерна. 
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Вивчені органолептичні показники, хімічний склад і вміст органічних 

кислот силосів зібраних у різні фази розвитку. Встановлено, що оптима-
льним терміном для силосування хрестоцвітих культур є фаза плодоутво-
рення. У цій фазі зелена масса хрестоцвітих культур має підвищений 
вміст сухої речовини, сирого протеїну і сирого жиру.  

Ключові слова: зелена маса, силос, суха речовина, органічні кислоти, 
активна кислотність, хрестоцвіті культури. 

 
Зростання продукції тваринництва неможливе без подальшого збі-

льшення виробництва всіх видів кормів, особливо власного виробництва, 
яке базується на впровадженні у виробництво прогресивних технологій їх 
заготівлі і зберігання та організації повноцінної годівлі тварин відповідно 
до фізіологічного стану тварин. Важлива роль у створенні надійної кормо-
вої бази для тваринництва належить кормам приготовлених із суміші ку-
курудзи, злакових, бобових та хрестоцвітих [1, 2]. 

Наявні в літературі дані свідчать про те, що зелена маса хрестоцвітих 
культур є джерелом повноцінного протеїну, мінеральних речовин, кароти-
ну і вітамінів. З найважливіших властивостей хрестоцвітих культур треба 
відзначити високу біологічну повноцінність їх органічної речовини. За 
вмістом енергії в сухій речовині ріпак і інші хрестоцвіті культури переви-
щують зерно вівса і майже не поступаються ячменю, а за кількістю протеї-
ну значно перевищують їх. Вони багаті незамінними амінокислотами і ка-
ротином [3]. 

Зважаючи на високу кормову цінність хрестоцвітих культур та наяв-
ність фітонцидних властивостей в них, вважаємо за потрібне вивчити пи-
тання впливу хрестоцвітих культур на силосування кукурудзи у фазі вос-
кової стиглості зерна. Додавання хрестоцвітих культур, особливо сидера-
льних посівів, повинно урівноважувати вологість маси, що силосується. 
Адже у фазі воскової стиглості зерна кукурудзи вологість маси кукурудзи 
знаходиться за межами норм для силосування [4]. 
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Завдання і методика досліджень. Мета роботи – визначення мож-
ливості сумісного силосування хрестоцвітих культур з однорічними та ба-
гаторічними злаковими, бобовими травами та їх сумішками, кукурудзою та 
визначення їх оптимального співвідношення для забезпечення отримання 
високоякісного корму. 

Основними завданнями досліджень було: 
 - визначити оптимальне співвідношення злакових, бобових і куку-

рудзи у суміші з хрестоцвітими; 
 - дослідити органолептичні показники силосів та вміст органічних 

кислот. 
Лабораторні дослідження з визначення хімічного складу кормів та їх 

якості провели у лабораторії оцінки якості кормів Інституту кормів УААН 
за стандартизованими лабораторними методиками [4]. Для визначення мо-
жливості сумісного силосування хрестоцвітих культур з однорічними та 
багаторічними злаковими, бобовими травами та їх сумішками, кукурудзою 
та визначення їх оптимального співвідношення для забезпечення отриман-
ня високоякісного корму, проведені модельні лабораторні досліди за на-
ступною схемою (табл. 1, 2).  

 
1. Схема лабораторного досліду щодо визначення якості силосу із злакових 

у поєднанні з хрестоцвітими зібраних у фазі повного цвітіння 
№ 

варіанта Культура Співвідношення компонентів 

1 Ріпак озимий 100 
2 Ріпак ярий 100 
3 Редька олійна 100 
4 Суріпиця озима 100 
5 Гірчиця біла 100 
6 Пажитниця багатоквіткова 100 

Пажитниця багатоквіткова + хрестоцвіті у фазі повного цвітіння 
7 Ріпак озимий 60 : 40 
8 Ріпак озимий 50 : 50 
9 Ріпак ярий 70 : 30 
10 Ріпак ярий 60 : 40 
11 Редька олійна 70 : 30 
12 Редька олійна 50 : 50 
13 Суріпиця озима 75 : 25 
14 Суріпиця озима 50 : 50 
15 Гірчиця біла 70 : 30 
16 Гірчиця біла 60 : 40 
17 Жито озиме + ріпак озимий 75 : 25 

 
Скошена зелена маса була подрібнена на часточки 1,5—2,5 см, після 

чого закладали в скляні трилітрові банки в трикратній повторності з одно-
часним утрамбуванням. Заповненні зеленою масою банки закривали спеці-
альними гумовими кришками. 
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По закінченні тримісячного зберігання вивчали органолептичні по-
казники, хімічний склад силосу та визначали вміст органічних кислот.   

При заготівлі силосу з кукурудзи застосовували зелену масу сидера-
льних посівів гірчиці та суріпиці. Вологість маси кукурудзи була 60,3%, 
гірчиці білої – 88,83%, суріпиці озимої – 90,16%, редьки олійної 92,6%.   

 
2. Схема досліду щодо визначення оптимального співвідношення 

хрестоцвітих культур та кукурудзи під час силосування 
Варіант Характеристика варіанта 

Контроль Кукурудза воскової стиглості зерна 
Дослід Кукурудза + гірчиця біла (75 : 25) 
Дослід Кукурудза + гірчиця біла (60 : 40) 
Дослід Кукурудза + суріпиця озима (75 : 25) 
Дослід Кукурудза + суріпиця озима (60 : 40) 
Дослід Кукурудза + редька олійна(75 : 25) 
Дослід Кукурудза + редька олійна(50 : 50) 

 
Результати досліджень. При відкритті банок було встановлено, що 

силос кожного варіанта мав добре збережену структуру, зеленого кольору 
та приємний специфічний, відповідно до варіанта, запах. Силосування хре-
стоцвітих культур у чистому вигляді (табл. 3) показало, що зелена маса, 
скошена у фазі повного цвітіння дає доброякісний силос, без масляної кис-
лоти, з показниками активної кислотності рН 3,8–4,0, виключенням був рі-
пак озимий, який мав кислотність рН 4,6.  

Висока вологість і наявність достатньої кількості цукрів веде до над-
мірної мікробіологічної діяльності в процесі бродіння і, як наслідок до на-
копичення великої кількості органічних кислот. Тоді, як використання хре-
стоцвітих культур в чистому вигляді недоцільно, спільне силосування їх із 
злаковими травами дає кращі результати.  

Злакові трави з хрестоцвітими культурами силосували в співвідно-
шеннях 50 : 50, 60 : 40, 70 : 30, 75 : 25%. 

Висока вологість і наявність достатньої кількості цукрів веде до над-
мірної мікробіологічної діяльності в процесі бродіння і, як наслідок до на-
копичення великої кількості органічних кислот.Тоді як використання хрес-
тоцвітих культур у чистому вигляді недоцільне, спільне силосування їх із 
злаковими травами дає кращі результати.  

Злакові трави з хрестоцвітими культурами силосували в співвідно-
шеннях 50 : 50, 60 : 40, 70 : 30, 75 : 25%. Кращими по співвідношенню ор-
ганічних кислот і активної кислотності був силос із злакових трав + хрес-
тоцвіті культури. 

Їх рН знаходилось у межах 4,3—4,9, а масляна кислота була присут-
ня тільки в силосі з жита озимого + ріпак озимий (75 : 25%). За кількістю 
молочної кислоти (% у сухій речовині), в сумі визначених кислот, кращим 
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силосом виявився: злакові + ріпак ярий (60 : 40%) – 12,92 %, злакові + ре-
дька олійна (70 : 30) – 12,49%, злакові + ріпак озимий (60 : 40), – 12,05%, і 
злакові + гірчиця біла (70 : 30%) – 11,96%. 

 
3. Вміст органічних кислот у силосах, заготовлених із зеленої маси 

хрестоцвітих культур, зібраних у фазі повного цвітіння 

Сировина 
%

 с
пі

вв
ід

но
ш

ен
ня

 
рН 

Кількість кислот % у СВ 
Співвідношення кислот % 

до суми визначених 
кислот 

м
ол

оч
на

 

оц
то

ва
 

м
ас

ля
на

 

м
ол

оч
на

 

оц
то

ва
 

м
ас

ля
на

 

Культури в чистому вигляді 
Ріпак озимий 100 4,6 12,44 4,52 0,01 73,3 26,5 0,2 
Ріпак ярий 100 3,9 7,99 11,67 - 40,6 59,4 - 
Редька олійна 100 3,8 11,72 4,83 - 70,9 29,1 - 
Суріпиця озима 100 3,9 12,23 5,07 - 70,7 29,3 - 
Гірчиця біла 100 3,9 9,71 4,27 - 69,5 30,5 - 
Пажитниця 
багатоквіткова 100 4,3 11,16 3,98 0,01 73,7 26,2 0,1 

Жито + ріпак озимий 75:25 5,6 7,52 4,77 0,03 61,0 38,7 0,3 
Пажитниця багатоквіткова + хрестоцвіті культури 

Ріпак озимий 60 : 40 4,6 12,05 7,29 - 64,2 35,8 - 
Ріпак озимий 50 : 50 4,5 11,75 7,07 - 64,4 35,6 - 
Ріпак ярий 70 : 30 4,9 9,50 11,12 0,1 45,8 53,7 0,5 
Ріпак ярий 60 : 40 4,3 12,92 7,33 - 65,5 34,5' - 
Редька олійна 70 : 30 4,8 12,49 8,68 - 61,0 39,0 - 
Редька олійна 50 : 50 4,4 11,25 10,15 - 54,6 45,0 - 
Суріпиця озима 75 : 25 4,5 8,25 5,84 0,01 58,5 41,4 0,1 
Суріпиця озима 50 : 50 4,7 5,22 7,08 - 42,4 57,6 - 
Гірчиця біла 70 : 30 4,6 7,82 8,28 - 48,6 51,4 - 
Гірчиця біла 60 : 40 4,5 11,96 8,30 - 61,0 39,0 - 

 
Хрестоцвітні культури у своєму складі містять достатню кількість 

цукрів, необхідних для доброякісного силосування, до того ж через наяв-
ність глюкозинолатів розвиток гнильних бактерій стримується в перші три 
доби після закладки силосної маси [5, 6].  

Силосування хрестоцвітих культур у чистому вигляді у фазі (кінець 
цвітіння – початок утворення насіння (табл. 4) показало, що зелена маса, 
скошена у фазі початку цвітіння дає доброякісний силос, без масляної кис-
лоти, з показниками активної кислотності рН (3,8—4,0), виключенням був 
ріпак озимий (рН 4,6).  

Недоліком консервації хрестоцвітих культур у натуральному вигляді 
є їх висока вологість, внаслідок чого виділяється багато соку, з яким втра-
чаються поживні речовини. Силос мав приємний слабо кислий запах ква-
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шених овочів, колір злегка оливковий і консистенцію, що не маститься, 
добре зберігався.  

 
4. Вміст органічних кислот у силосах, зібраних у фазі кінець цвітіння 

– початок утворення насіння 

Сировина 
%

 с
пі

вв
ід

но
-

ш
ен

ня
 

рН 

Кількість кислот % до 
СВ 

Співвідношення кислот % до 
суми визначених кислот 

м
ол

оч
на

 

оц
то

ва
 

м
ас

ля
на

 

м
ол
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на

 

оц
то

ва
 

м
ас
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на

 

Культури в чистому вигляді 
Ріпак озимий - 4,4 9,88 6,20 - 61,4 38,6 - 
Ріпак ярий - 4,3 12,66 7,94 - 61,5 38,5 - 
Редька олійна - 4,4 13,05 9,44 - 58,0 42,0 - 
Суріпиця озима - 4,1 9,21 8,66 - 51,5 48,5 - 
Гірчиця біла - 4,0 7,01 6,85 - 50,6 49,4  
Озима суріпиця 50:50 4,8 5,50 9,19 - 37,0 63,0 - 

Пажитниця багатоквіткова + хрестоцвіті культури 
Гірчиця біла 60:40 4,2 11,61 7,71 - 60,1 39,9 - 
Гірчиця біла 70:30 4,4 9,46 5,03 - 65,3 34,7 - 
Суріпиця озима 75:25 4,3 9,52 9,40 - 50,3 49,7 - 
Суріпиця озима 50:50 4,2 12,70 7,04 - 64,3 35,7 - 

Сумішка конюшини червоної та пажитниці багатоквіткової  
Ріпак озимий 75:25 4,3 12,53 7,75 - 61,8 38,2  
Ріпак озимий 50:50 4,4 12,22 8,58 0,03 58,7 41,2 0,001 
Ріпак ярий 70:30 4,2 12,86 6,53 - 66,3 33,7  
Ріпак ярий 60:40 4,1 11,77 6,88  63,0 37,0 - 
Редька олійна 70:30 4,3 8,98 6,79 - 56,9 43,1 - 
Редька олійна 50:50 4,4 11,13 8,86 - 55,7 44,3 - 

Конюшина червона + хрестоцвіті культури 
Ріпак озимий 75:25 4,6 15,35 15,46 - 49,8 50,2 - 
Ріпак ярий 70:30 4,6 7,64 9,73 0,1 43,7 55,7 0,6 
Редька олійна 60:40 4,5 9,54 10,00 0,09 48,6 50,9 0,5 
Суріпиця озима 50:50 4,4 9,90 8,94 0,09 52,3 47,2 0,5 
Гірчиця біла 70:30 4,4 10,75 10,92 0,01 49,5 50,4 0,1 

 
Але, зразки силосу з конюшини, приготовленого без додавання хрес-

тоцвітих культур, мали брудно-зелений колір з різким запахом, що свід-
чить про гаряче силосування і характеризує їх, як некласні згідно діючої 
нормативної документації [5], незалежно від інших показників.  

До того ж, при розтиранні такого силосу в руках залишається непри-
ємний запах, що свідчить про наявність масляної кислоти і продуктів розк-
ладання білка. 

При прибиранні у фазі кінець цвітіння – початок утворення насіння 
хрестоцвітих культур у змішаних силосах зростав вміст сухої речовини, 
підвищувалась кислотність на 0,1—0,2 одиниці, а співвідношення молоч-
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ної і оцтової кислоти мало подібну закономірність, як і при прибиранні су-
мішей у фазі цвітіння, але силос відрізнявся більшою концентрацією моло-
чної кислоти.  

Біохімічні показники якості наведені в таблиці 5.  
У результаті в чистих варіантах силосу із злакових і бобових трав та-

кож виявлена присутність масляної кислоти, що, поза сумнівом, відбилося 
на якості силосу як в першому, так і в другому випадку. 

Отже, при збиранні хрестоцвітих культур у пізнішій фазі вегетації 
якість корму покращувалася в порівнянні з попередньою фазою збирання, 
проте, за вмістом сухої речовини, кислотності і співвідношенню кислот 
навіть у кращих варіантах більш ранніх термінів збирання його можна оці-
нити швидше як задовільне, ніж добре. 

При відкритті силос в усіх варіантах мав збережену структуру, світло 
зелено-жовтий колір, приємний запах.  

Дані таблиці показують, що при додаванні хрестоцвітих культур до 
кукурудзяної маси при силосуванні не змінює загальну кількість органіч-
них кислот. Проте в дослідних варіантах спостерігається зменшення част-
ки молочної кислоти з 64,08% (в контролі) до 52,5–60,5 у дослідних варіа-
нтах, окрім варіанта з часткою редьки олійної 75 : 25. Масляної кислоти не 
виявлено. Показник рН коливався в межах похибки.  

Водночас слід зазначити, що при збільшенні частки хрестоцвітих 
вміст молочної кислоти в сумі визначених кислот також зменшується. То-
му за результатами біохімічних досліджень можна стверджувати, що дода-
вання зеленої маси хрестоцвітих культур у співвідношенні 75 : 25 є більш 
оптимальним при заготівлі силосу з кукурудзи у фазі воскової стиглості 
зерна.  

Висновки 
На основі проведених лабораторних досліджень можна зробити на-

ступні висновки: 
1. Зелена маса хрестоцвітих культур у фазі плодоутворення характе-

ризується підвищеним вмістом сухої речовини – 22,15—25,45%, сирого 
протеїну – 18,0—19,61%, сирого жиру – 3,42—4,80%. У ранні терміни ве-
гетації (до початку утворення насіння) ці рослини містять мало клітковини 
– 18,9—24,3%, і сухої речовини – 14,1—21,1%. 

2. За кількістю молочної кислоти (% у сухій речовині), в сумі кислот, 
кращими силосами виявилися пажитниця багатоквіткова + ріпак ярий (60 : 
40%) – 12,92 %, злакові + редька олійна (70 : 30) – 12,49%, злакові + ріпак 
озимий (60 : 40), – 12,05%, і злакові + гірчиця біла (70 : 30%) – 11,96%. 
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3. Спільне силосування хрестоцвітих культур у фазі повного цвітіння 
із злаковими травами показало, що кращим варіантом співвідношення цих 
компонентів є 70 : 30%. 

4. При збільшенні частки хрестоцвітих культур вміст молочної кис-
лоти в сумі визначених кислот зменшується. Тому додавання зеленої маси 
хрестоцвітих культур у співвідношенні 75 : 25 є більш оптимальним при 
заготівлі силосу з кукурудзи у фазі воскової стиглості зерна.  

5. За вмістом сирого протеїну силос заготовлений із застосуванням 
хрестоцвітих культур переважав кукурудзяний силос на 14,8–69,5%, за 
вмістом сирого жиру на 25,5 – 58,3%, що сприяло підвищенню енергетич-
ної цінності заготовленого силосу до 1,07 к. од у кілограмі сухої речовини 
з ріпаком озимим (60 : 40), редькою олійною (75 : 25) до 1,08 к. од. проти 
0,90 к. од. у контролі, при зменшенні вмісту сухої речовини. 

6. Хрестоцвіті культури цінні тим, що посіяні в липні – серпні, вони 
дають сировину для заготівлі консервованих кормів у поточному році. 

На підставі отриманих даних, можна стверджувати, що оптимальним 
терміном для силосування хрестоцвітих культур є фаза плодоутворення.  

Після визначення хімічного складу та поживності дослідження бу-
дуть продовжені. 
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СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ  ПОРОДИ 
 
За результатами проведених досліджень встановлено, що у корів-

первісток симентальської породи середнє значення вим’я-масо-
метричного індексу (ВММІ) склало 10,1 ± 0,5 (CV = 35,3) з коливаннями від 
4,7 до 18,7 ум. од. У результаті цього виявлений середній за силою (r = 
0,56) прямий кореляційний зв'язок між ВММІ та надоєм за 305 днів лакта-
ції. Прослідковано чітку середню негативну залежність (r = - 0,51) між 
ВММІ та вмістом жиру в молоці та нейтральну залежність (r = - 0,04) 
за вмістом білка. 

Ключові слова : екстер’єр, молочна продуктивність, оцінка, промі-
ри, індекс, кореляція. 

 
Перехід тваринництва на промислову основу ставить нові вимоги до 

забезпечення прискореного відтворення стада та удосконалення його гос-
подарсько-корисних ознак.  

Генетичне поліпшення молочної худоби вимагає подальшої розроб-
ки й удосконалення методів оцінки екстер’єрного типу тварин та раннього 
прогнозування за ними основних селекційних ознак продуктивності [4]. 

Функціональна надійність екстер’єру забезпечує підвищення трива-
лості та ефективності господарського використання тварин, що корелює з 
їхньою молочною продуктивністю [1, 2, 4, 6]. 

Як відомо, продуктивність корів позитивно корелює з швидкістю 
молоковіддачі при машинному доїнні [1, 2, 4, 6]. Тому впровадження інно-
ваційних технологій доїння вимагає від селекціонерів проводити племінну 
роботу не лише в напрямі підвищення молочної продуктивності корів, а й 
в напрямі удосконалення вим’я за формою, розміром, здатністю тварин 
швидко і повно з усіх чвертей вим’я віддавати молоко при машинному до-
їнні. Такі вимоги тепер ставлять господарства з різною формою власності 
перед племінними заводами. Адже племінні заводи є основними постача-
льниками племінних бугаїв для станції штучного осіменіння. Тому вплив 
їх на якісне поліпшення продуктивних та технологічних ознак у корів всіх 
господарств дуже значний. 
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Важливість оцінки вимені корів за морфо-функціональними особли-
востями викликається успадкуванням їх нащадками. На основі масо-
метричного коефіцієнта [5] в Інституті розведення та генетики тварин 
НААН створений удосконалений індекс будови тіла молочних корів, який 
має достатньо суттєвий зв'язок з рівнем молочної продуктивності та отри-
мав назву вим’я-масо-метричний індекс (ВММІ) [2].  

З метою підвищення рівня селекції тварин щодо машинного доїння 
нашим завданням було вивчення співвідношення основних промірів корів 
симентальської породи, їхньої живої маси та консолідації бажаного типу 
екстер’єру. 

Матеріали і методика досліджень. Матеріалом для наших дослі-
джень служили групи корів-первісток, які утримувались у племінних заво-
дах СТОВ «Колос» с. Капустяни Тростянецького та ТОВ АК «Зелена до-
лина АФ «Племзавод» Вила» с. Вила Томашпільського районів. 

Взяття основних екстер’єрних промірів висоти в холці (ВХ), косої 
довжини тулуба (КДТ), обхвату грудей (ОГ) та промірів вимені корів-
первісток симентальської породи проводили згідно методики [3] на 2 – 3 
місяці лактації. Живу масу корів-первісток визначали шляхом зважування. 
Визначення вим’я-масо-метричного індексу (ВММІ) проводили за методи-
кою І. П. Петренка [2] використовуючи формулу 1: 

 ,                                          (1) 
де ЖМ – жива маса, кг.; ВХ – висота в холці, см; КДТ – коса довжи-

на тулуба, см; ОГ – обхват грудей, см; ОВ – об’єм вимені, дм3, який визна-
чається за формулою 2 : 

,                                 (2) 
де К – коефіцієнт (0,6); Д – довжина вимені, см; Ш – ширина вимені, 

см; Г – глибина вимені, см. 
Вміст жиру та білка в молоці визначали за допомогою приладу 

«Екомілк».  
Біометричну обробку результатів досліджень, здійснювали за зага-

льноприйнятими методиками: варіаційної статистики і обчислення коефі-
цієнта кореляції [6].  

Результати досліджень. Нами було визначено ВММІ корів-
первісток у кожному базовому господарстві. Залежно від показника ВММІ 
тварин розділили на чотири групи: І – до 4,9 ум. од.; ІІ – від 4,9 до 9,9; ІІІ – 
від 10,0 до 14,9; ІY – від 14,9 ум. од і вище. Результати залежності молоч-
ної продуктивності корів-первісток симентальської породи від динаміки 
основних значень вим’я-масо-метричного індексу наводиться в табл..  
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Як показують дані табл., зі зростанням значення вим’я-масо-
метричного індексу до 10,0 – 14,9 ум. од у корів-первісток підвищується 
величина надою до 5627 – 5779 кг молока, а також вихід молочного жиру 
до 211 – 214 кг. Дослідженнями встановлено, що у корів-первісток симен-
тальської породи середнє значення вим’я-масо-метричного індексу склало 
10,1 ± 0,5 (СV = 35,3) з коливаннями від 4,7 до 18,7 ум. од. 

У результаті аналізування виявлено середній за силою (r = 0,56) пря-
мий кореляційний зв'язок між ВММІ та надоєм молока за 305 днів лактації. 
Крім того встановлено, що при підвищені значення ВММІ зменшувався 
вміст жиру в молоці та прослідковувалась чітка середня негативна залеж-
ність (r = – 0,51). Також встановлена нейтральна залежність (r = – 0,04) між 
збільшенням ВММІ та вмістом білка в молоці.  

Слід зазначити, що велике вим’я синтезує більше молока лише в то-
му випадку, коли воно має більш потужну залозисту тканину. Якщо ж його 
величина зумовлена надмірним розвитком сполучної та жирової тканини, 
то як показує практика товарних господарств, де не проводилась оцінка та 
відбір за морфологічними та фізіологічними ознаками вимені корів, тісно-
го кореляційного зв’язку між величиною вимені та його продуктивністю не 
буде (r = 0,27). 

Висновки. Отже, вим’я-масо-метричний індекс (ВММІ) може бути 
використаний у практичній селекції: для більш об’єктивної оцінки морфо-
логічних властивостей вим’я; попереднього добору та прогнозу молочної 
продуктивності корів-первісток з метою підвищення рівня продуктивності; 
раціонального використання кормових ресурсів та оптимізації затрат; кон-
солідації бажаного типу екстер’єру щодо машинного доїння та племінного 
використання. 
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Встановлено, що згодовування у складі раціонів молодняку свиней ві-

дстою соняшникової олії позитивно впливає на гематологічні, імунологічні 
та біохімічні показники крові. Отримані дані дають уявлення про рівень 
обмінних процесів, окисно-відновних реакцій та природної резистентності 
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Склад крові – відносно сталий показник, який водночас є однією з 

лабільних систем організму і вказує на наявність або відсутність змін, які 
проходять в ньому під впливом тих чи інших факторів. Він характеризує 
обмін речовин у досліджуваному організмі. Кров, поступаючи в його орга-
ни і тканини, забезпечує надходження до них кисню і поживних речовин 
корму, а також продуктів обміну та життєдіяльності клітин [1]. 

Кров відноситься до опорно-трофічних тканин. Вона складається з 
клітин – формених елементів і міжклітинної речовини – плазми. До фор-
мених елементів крові належать еритроцити, лейкоцити і тромбоцити. 
Плазма крові є рідиною. Кров – єдина тканина організму, де міжклітинна 
речовина є рідиною. Для нормальної діяльності всіх органів і систем орга-
нізму необхідне постійне постачання їх кров'ю. Припинення кровообігу 
навіть на короткий термін (у мозку всього на декілька хвилин) викликає 
необоротні зміни. Це обумовлено тим, що кров виконує в організмі важли-
ві функції, необхідні для життя.  

У крові безперервно йдуть процеси руйнування і утворення форме-
них елементів. Регуляція кровотворення відбувається нейрогуморальним 
шляхом. Нервові і ендокринні впливи здійснюються за рахунок специфіч-
них посередників – гемопоетинів. Ерітропоетини – стимулятори еритропо-
езу. Вони утворюються в печінці, селезінці, але головним місцем їх утво-
рення вважаються нирки. Ерітропоетини є поліпептидами відносно неве-
ликої молекулярної маси. Їх кількість у крові збільшується при зменшенні 
кількості еритроцитів.  

Крім того для нормального дозрівання еритроцитів необхідні вітамі-
ни (цианокобаломін, піридоксин, фолієва кислота). Окрім вітамінів, твари-
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ни повинні отримувати з кормом достатньо білків і мінеральних речо-
вин. Тому, повноцінна годівля – необхідна умова утворення і дозрівання 
еритроцитів.  

За аналізом показників крові дізнаються про стан обміну речовин, які 
можуть вказувати як про здоров’я чи про захворювання, так і про викорис-
тання поживних речовин на утворення продукції [2]. 

Матеріал і методика досліджень. Для вивчення впливу відходів 
олійного виробництва на гематологічні показники молодняку свиней був 
проведений науково-господарський дослід. Його проводили на двох групах 
поросят – аналогів великої білої породи (24 голови), по 12 голів у кожній. 
В основний період науково-господарського досліду контрольна група 
отримувала основний раціон згідно норм, загальною енергетичною пожив-
ністю 1,5 кормової одиниці, з вмістом жиру 31,4 г, або 2,7% від сухої речо-
вини. 

Поросята дослідної групи в перший місяць годівлі додатково до ос-
новного раціону отримували відстій соняшникової олії в кількості 31,0 г на 
голову за добу, що дало змогу уникнути кормового стресу при різкому пе-
реході годівлі раціоном з вмістом 5,2% жиру від сухої речовини корму для 
поросят до відлучення, до годівлі раціонами з вмістом 2,7% жиру від сухої 
речовини корму, який їм згодовують після відлучення. При цьому загальна 
енергетична поживність раціону зросла до 1,6 кормової одиниці, вміст жи-
ру підвищився до 61,9 г. 

У другий місяць досліду загальна енергетична поживність раціону 
контрольної групи поросят становила 1,8 кормової одиниці з вмістом жиру 
38,3 г, або 2,7% від сухої речовини. У раціоні дослідної групи кількість си-
рого жиру підвищилась до 59,6 г за рахунок включення відстою соняшни-
кової олії, в кількості 22,0 г, або 1,5 % від сухої речовини раціону. 

У третій місяць досліду загальна енергетична поживність раціону 
контрольної групи молодняку свиней становила 2,55 кормової одиниці з 
вмістом сирого жиру 44,2 г на голову за добу. Додавання тваринам дослід-
ної групи до основного раціону добавку із відстою соняшникової олії в кі-
лькості 22,0 г, або 1,0% від сухої речовини корму, дало змогу підвищити 
вміст сирого жиру у раціоні до 65,8 г. 

По закінченні науково-господарського досліду, у молодняку свиней 
(по 4 голови з кожної групи) були відібрані проби крові з вушної вени.  

Морфологічні і біохімічні показники крові: кількість еритроцитів, 
лейкоцитів визначали за загальноприйнятою методикою, підрахунком у 
камері Горяєва, вміст гемоглобіну – за методом Г. В. Дервіза та 
А. І. Воробйова. У сироватці крові визначали загальний білок експрес-
методом у модифікації С. А. Карпюка, білкові фракції – нефелометричним 
методом. 
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Для встановлення рівня вірогідності різниці в окремих показниках, 
результати досліджень обробляли статистичним методом за рекомендація-
ми М. О. Плохінського [3] та В. К. Кононенко. Для порівняльної оцінки 
використовували значення критерію вірогідності за Стюдентом-Фішером 
за порогів вірогідності Р < 0,001***; Р < 0,01**; Р < 0,05*. 

Результати дослідження. За показниками крові можна зробити ви-
сновок про стан здоров’я і рівень годівлі тварин. Морфологічні показники 
крові піддослідних поросят під час проведення науково-господарського 
досліду подані у таблиці 1. 

 
1. Морфологічні показники крові свиней в системі МСІ (М ± m, n = 4) 

Показник Група 
контрольна дослідна 

Кількість еритроцитів, Т/л 6,5 ± 0,39 6,7 ± 0,59 
Концентрація гемоглобіну, г/л 99,0 ± 0,29 106,0 ± 0,30*** 
Вміст лейкоцитів, Г/л 10,8 ± 0,67 11,0 ± 0,33 
Загальні ліпіди, г/л 3,85 ± 0,06 3,89 ± 0,05 
Лейкограма, %: 
базофіли 0,1 ± 0,10 0,1 ± 0,08 

еозинофіли 1,3 ± 0,32 1,3 ± 0,30 
юні нейтрофіли 1,2 ± 0,17 1,1 ± 0,19 
паличкоядерні нейтрофіли 2,0 ± 0,82 2,5 ± 0,58 
сегментоядерні нейтрофіли 41,3 ± 2,22 44,5 ± 1,73 
лімфоцити 42,5 ± 1,73 43,0 ± 1,83 
моноцити 2,3 ± 0,50 2,8 ± 0,96 

 
При аналізі основних морфологічних показників крові не було вияв-

лено суттєвих змін, які б могли негативно вплинути на організм піддослід-
них тварин. Вони знаходились у межах фізіологічної норми. Слід відміти-
ти, що спостерігався певний позитивний вплив на морфологічні показники 
крові тварин при додаванні відстою соняшникової олії (дослідна група). 
Зокрема, у тварин дослідної групи спостерігалась тенденція до підвищення 
вмісту еритроцитів і загальних ліпідів, а гемоглобіну (Р < 0,001). Це може 
вказувати на інтенсивний газообмін в легенях і тканинах та покращання 
резистентності їх організму в цілому. 

У лейкограмі відсоток паличкоядерних юних нейтрофілів у дослідній 
групі був нижчий на 0,1%, а сегментоядерних – вищий на 3,2%, моноци-
тів – на 0,5% порівняно з контрольною. 

Біохімічні дослідження крові дають змогу контролювати повноцін-
ність годівлі та стан здоров’я тварин. При виявленні змін біохімічних по-
казників крові на ранніх стадіях, їх вдається відновити за допомогою про-
філактичних та коригуючих заходів, збалансованої годівлі [4]. Годівля – це 
один із зовнішніх факторів, що впливають на морфологічний та біохіміч-
ний склад крові. Якщо показники крові в межах норми, то можна зробити 
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висновок, що дані тварини є здоровими, а годівля повноцінна. При незба-
лансованій годівлі часто спостерігається зниження показників крові щодо 
встановленої норми, що свідчить про недостатнє функціонування деяких 
систем організму (кровотворна, дихальна) [5]. 

Біохімічні показники крові ширше висвітлюють метаболічні проце-
си, що відбуваються в організмі тварин, дають змогу прослідкувати за об-
міном речовин під дією кормових факторів. 

Стан білкового обміну в організмі характеризується якісним і кількі-
сним складом білків плазми, які беруть участь у забезпеченні сталості ос-
мотичного тиску, кислотно-лужної рівноваги, транспорту гормонів, жир-
них кислот, пігментів, мінеральних речовин і ліпідів. 

Біохімічні показники крові поросят були в межах фізіологічної нор-
ми, але у тварин дослідної групи, які отримували відходи олійного вироб-
ництва, а саме відстій соняшникової олії, спостерігалось незначне підви-
щення вмісту загального білка на 3,6% (табл. 2). 

 
2. Біохімічні показники крові свиней в системі МСІ (М ± m, n = 4) 

Показник Група 
контрольна дослідна 

Вміст загального білка, г/л 70,1 ± 0,94 72,6 ± 0,39 
Вміст білкових фракцій, %: 
альбуміни 43,3 ± 0,64 44,0 ± 0,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
α-глобуліни 17,8 ± 0,60 18,1 ± 0,39 
β-глобуліни 18,5 ± 0,58 17,5 ± 0,39 
γ-глобуліни 20,4 ± 0,82 20,6 ± 0,54 
Вміст кальцію, ммоль/л 2,6 ± 0,34 2,7 ± 1,16 
Вміст неорганічного фосфору, 
ммоль/л 1,6 ± 0,48 1,6 ± 0,68 

Лужний резерв, ммоль/л 19,8 ± 0,82 19,8 ± 0,88 
 
Відомо, що основними видами білків, які беруть участь в обміні ре-

човин і регулюючі обмінні процеси, є альбуміни. Тому можна вважати, що 
підвищення вмісту загального білка відбувалось за рахунок зростання рів-
ня альбумінів у сироватці крові (на 0,7%). Вміст білка у сироватці крові, а 
також альбумінів свідчить про краще засвоєння протеїну корму та синтезу 
білків тіла тварин, що вказує на інтенсивність росту поросят.  

Другою за значенням групою сироваткових білків є глобуліни – як 
фактор гуморального імунітету. В цю фракцію входять антитіла, більшість 
з яких представляють гамма-глобуліни. Отримані нами дані свідчать, що 
вміст глобулінів у сироватці крові пов’язано з інтенсивністю росту поро-
сят. Так, у дослідній групі, до складу раціону якої додатково було включе-
но відстій соняшникової олії, зросла кількість α - глобулінів – на 0,3%, γ - 
глобулінів – на 0,2%, що характеризує морфологічну зрілість і функціона-
льну повноцінність імунореактивної системи. Також спостерігається не-
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значне збільшення вмісту кальцію в дослідній групі порівняно з контроль-
ною групою. Показник лужного резерву різниці між групами не показав. 

Статистична обробка результатів засвідчила, що різниця між порося-
тами контрольної і дослідної групи за біохімічними показниками крові є 
невірогідна, але зберігається тенденція до підвищення вмісту загального 
білка, α- та γ -глобулінів, кальцію, а також лужного резерву у дослідній 
групі. 

Висновки. Результати досліджень крові молодняку свиней показали, 
що застосування відстою соняшникової олії у раціонах тварин відповіда-
ють показникам клінічно здорових тварин, а також вказують на покращан-
ня метаболічних процесів у поросят, що спонукає до активізації їх росту і 
розвитку, а також позитивно вплинуло на їх гематологічні показники. 
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ва продукції тваринництва і молока сільськогосподарськими підприємствами, 
поголівя молодняку великої рогатої худоби і корів, експорту та імпорту молоч-
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Після одержання незалежності Україна стояла перед дилемою швид-

кої зміни структури економіки у відповідності до світових тенденцій попи-
ту на сільськогосподарську продукцію і продукти її переробки. В першу 
чергу потребувалося удосконалення технологій із гарантуванням якості 
продукції згідно світових вимог, а також розвиток інфраструктури, яка б 
сприяла реалізації, зберіганню та переробці сільськогосподарської продук-
ції з мінімальними витратами ресурсів і справедливим розподілом прибут-
ків між усіма учасниками інтегрованого виробництва. У молочному ско-
тарстві в першу чергу необхідно було запровадити доїння корів у доїльних 
залах, а потім переоснастити систему заготівлі і зберігання кормів. Остан-
нє забезпечило б заготівлю доброякісних кормів, які матимуть високі спо-
живчі властивості. За виробництва високоякісних продуктів вирішувались 
би питання їх експорту, адже Україна виробляла молока в розрахунку на 
одного жителя майже на 30 % більше від фізіологічної норми. 

Започатковані реформи на її старті мали інший вектор розвитку по-
дій – паювання земель і основних фондів між працівниками аграрної сфери 
економіки. Якщо, наприклад, селянин одержав на пай 1 корову і 1/3 при-
міщення для утримання корів (місткість 100—200 корів), то така комбіна-
ція ресурсів продукувала лише збиткове виробництво, адже амортизація і 
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поточний ремонт у 100—200 разів будуть вищими від варіанта повної за-
йнятості приміщення тваринами. За відсутності ринків збуту молочної 
продукції, яка не відповідає вимогам ЄС і СОТ, реформовані підприємства 
на орендованій землі за попередньо створених потужностей часів СРСР 
зіштовхнулись з проблемою внутрішнього різкого зниження попиту на 
продукти харчування. Як відповідь на таку економічну ситуацію 
об’єктивно згідно ринкових законів могло бути лише відповідне скорочен-
ня пропозиції з негативними наслідками – порушенням тваринницьких 
приміщень і різкому скороченні поголів’я тварин. Низька якість молочної 
продукції, яка вироблена із сировини, що стала надходити і зростати в об-
сягах від дрібних господарств населення, звузила географію експорту лише 
до однієї країни із дефіцитом продуктів харчування – Росії. Одночасно з 
реформуванням економіки зростало безробіття, еміграція, зниження дохо-
дів населення, що одночасно скорочувало споживання молочної продукції 
і через зворотній зв'язок – спонукало додаткове скорочення поголів’я тва-
рин. У свою чергу, нестабільність зовнішнього попиту одного імпортера 
(Росії) призводила до падіння цін реалізації молока, який був нижчий від 
рівня собівартості його виробництва. Після чого спостерігався новий етап 
скорочення поголів’я великої рогатої худоби і руйнування тваринницьких 
приміщень. У роки (місяці) відмови Росії від української молочної продук-
ції зупиняли виробництво не тільки сільськогосподарські підприємства, а й 
молочні заводи. За таких реалій Україна стала перед вибором вирішення 
проблеми щодо збільшення рівня споживання населенням молочних про-
дуктів і м‘яса (на 30—45 % нижчі від фізіологічних норм): нарощувати ім-
порт молочних і м‘ясних продуктів або ж відновлювати власне тваринниц-
тво. 

За останні 10 років (2001—2011 рр.) доходи населення України зрос-
ли у 6 разів, а витрати сукупних доходів на харчування – у 5 разів. Внаслі-
док одночасного зростання цін на молочні продукти і м’ясо витрати суку-
пних доходів населення на харчування практично не змінюються і склада-
ють більше 50 %, тоді як в розвинених країнах 10—25 %. Відзначимо, що 
за такого зростання доходів населення в багатьох країнах світу витрати на 
харчування скоротилися від 40—50 % до 10—25 %. Безперечно, що в на-
шому випадку, неконтрольованому зростанню цін пропорційно зростанню 
доходів, важко звинуватити Антимонопольний Комітет за відсутність дос-
татньо організованого контролю за цінами, що постійно зростають. 
У нього відсутня методика розрахунку розподілу ціни між усіма учасника-
ми інтегрованого виробництва продукції тваринництва. З іншого боку 
сільськогосподарські товаровиробники не забезпечують досягнення висо-
кого рівня продуктивності тварин й концентрації виробництва як основних 
складових низької собівартості та ефективності виробництва молока.  
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У 2011 р. порівняно із 1990 р. споживання молочних продуктів ско-
ротилось на 45 %, м‘яса – на 25 % й стало складати відповідно 204,9 і 
51,2 кг за рік, що на 36–46 % менше від фізіологічної норми. Якщо у 
2010 р. згідно даних обстеження домогосподарств Держкомстатом України 
населення витратило 34,3 млрд сукупних доходів на молочні продукти й 
73,6 млрд грн. – на м'ясо, то повна доступність до молочних продуктів за-
безпечила б додаткову виручку на 29 млрд грн. й до м‘ясних – на 41,4 млрд 
грн. Зараз різке скорочення споживання яловичини компенсувалось зрос-
танням виробництва і споживання м‘яса птиці. Постійне скорочення спо-
живання продукції тваринництва населенням України за дрібнотоварного 
виробництва негативно відображалось на рентабельності виробництва 
(табл. 1). 

 
1. Динаміка рівнів рентабельності виробництва продукції тваринництва 

сільськогосподарськими підприємствами за 1990—2010 рр., % 

Роки 
Продукція 
тваринни-

цтва 

З неї 
м’ясо вели-
кої рогатої 

худоби 

м’ясо 
свиней 

м’ясо 
овець та 

кіз 

м’ясо 
птиці молоко яйця 

1990 22,2 20,6 20,7 2,3 17 32,2 27,3 
1991 33,9 43,9 36 29,3 2,6 21,7 47,1 
1992 76,1 131,2 95,4 119 32 39,6 67,8 
1993 56,7 88 67 84,7 13,4 42 75,1 
1994 15,7 29,8 31 28,9 -2,3 -5,2 55 
1995 -16,5 -19,8 -16,7 -31,9 -18,4 -23,2 36,5 
1996 -39,7 -43,1 -42,1 -51,8 -32,8 -44 -2,4 
1997 -54,3 -61,5 -57,4 -58,8 -44,9 -53,7 -5,5 
1998 -49,9 -59,3 -47,4 -59,4 -43,4 -46,7 -1,3 
1999 -46,6 -57,9 -51 -57 -45,5 -36,6 -0,7 
2000 -33,8 -42,3 -44,3 -46,4 -33,2 -6 10,6 
2001 -6,6 -21,4 -7,2 -24,9 -1,7 -0,8 25,1 
2002 -19,8 -40,5 -16,9 -26,7 -1,1 -13,8 14,6 
2003 -18,8 -44,3 -33 -37,8 11,0 9,9 18,5 
2004 -11,3 -33,8 -14,4 -44,3 3,8 -0,4 15,2 
2005 5 -25 14,9 -32,1 24,9 12,2 23,5 
2006 -11 -38,4 -9,2 -34,3 12,1 -3,7 -6,8 
2007 -13,4 -41 -27,6 -46,4 -19 13,8 9,1 
2008 0,1 -24,1 0,3 -38,6 -11,3 4,1 13 
2009 5,5 -32,9 12,1 -31,8 -22,5 1,4 13,1 
2010 7,8 -35,9 -7,8 -29,5 -4,4 17,9 18,6 
2011  -24,8 -3,7 -39,6 -16,8 18,5 38,8 

 
Як бачимо з таблиці 1 з початком реформування виробництва проду-

кції тваринництва стало збитковим. За останні 3 роки в цілому стали рен-
табельними завдяки збільшенню рівнів рентабельності виробництва яєць і 
молока. У 2011 р. від реалізації молока сільськогосподарські товаровироб-
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ники одержали 958 млн грн. прибутку, а від реалізації яєць – 1563 млн грн. 
При цьому від реалізації молодняку великої рогатої худоби збиток склав 
673 млн грн., свиней – 196 і птиці – 147 млн грн. Довготривала тенденція 
збитковості виробництва, що пов’язана з відсутністю ринків збуту, спону-
кала до скорочення поголів’я великої рогатої худоби (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка поголів’я молодняку великої рогатої худоби і корів за 1990—
2011 рр. 

 
З початком реформування, на початок 2011 р. порівняно із 1990 р., 

поголів’я великої рогатої худоби скоротилось майже у 9 разів, а корів – у 
3,2 разу. Внаслідок таких тенденцій на початок 2011 р. поголів’я корів ста-
ло перевищувати поголів’я молодняку великої рогатої худоби, тоді як на 
початку реформування поголів’я корів було у 2 рази меншим. Тобто, пого-
лів’я молодняку великої рогатої худоби почали реалізувати у віці до 1 року 
з низькою живою масою, що стало однією з причин дефіциту не тільки 
яловичини, а й поголів’я нетелів для оновлення основного стада корів. За 
період 1990—2010 рр. виробництво молока в Україні скоротилось у 2,2 ра-
зу. Виробництво м’яса (у забійній вазі) до 2006 р. скоротилось у 2,7 разу, а 
в наступні роки завдяки розвитку промислового птахівництва почало зрос-
тати й у 2010 р. порівняно із 2005 р. збільшилось майже на 30 %. За ці ж 
роки скорочувались також обсяги експорту молочної продукції (в перера-
хунку на молоко) (рис. 2). 

Як бачимо, з 2001 р. мало місце нарощування експорту молочної 
продукції й досягло свого піку у 2004 р., а із 2005 р. – постійне скорочення 
її обсягів. В останні 2009—2011 рр., обсяги експорту більше як у 2 рази 
нижчі, ніж у 2004 р. І хоч за цей період реалізаційна ціна молока для това-
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ровиробників щорічно зростала, проте це не вплинуло з їх боку на збіль-
шення пропозиції молока. 

 

 
Рис. 2. Динаміка експорту молочної продукції (в перерахунку на молоко) і ціни 

реалізації молока товаровиробниками за 2001—2011 рр. 
 
Постійне скорочення поголів’я тварин, збитковість виробництва у 

значній кількості підприємств, незмінний рівень споживання молока і мо-
лочних продуктів навіть при зростанні доходів населення призвело до 
вкрай негативного явища – імпорту молочних продуктів (рис. 3). 

Постійна цінова нестабільність на ринку молочних продуктів, що 
пов’язана з нестабільністю їх експорту (в окремі роки експортували до 
30 % продукції молочних заводів), призводила до збитковості виробництва 
молока багатьма сільськогосподарськими підприємствами й у кінцевому 
підсумку – до дефіциту молочних продуктів. Якщо за 2001—2004 рр. обся-
ги імпорту молочних продуктів (у перерахунку на молоко) складали всього 
60—70 тис. т, то уже у 2009 р. – майже 600 тис. т (у 2010 р. – близько 340, 
у 2011 р. – 347 тис. т), або у 8—10 разів більше. В основному в 2009—
2011 рр. порівняно з 2001 р. збільшився імпорт згущеного і сухого молока 
(у 25—35 разів) та масла вершкового (у 3—10 разів). Частка цих двох про-
дуктів становить більше 55 % загального обсягу імпорту молочної продук-
ції (у перерахунку на молоко). Сприяло також імпорту молочної продукції 
зниження цін за рахунок зміни структури – збільшення частки значно де-
шевшого сухого молока. У 2009 р. порівняно із 2004 р. ціна імпорту 1 т 
молочних продуктів (у перерахунку на молоко) знизилась у 2,5 разу. 
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Рис. 3. Динаміка імпорту молочних продуктів (у перерахунку на молоко) за 

2001—2011 рр. 
 

Відмітимо, що у світі зростає попит на молочну продукцію як ре-
зультат загальної тенденції збільшення багатства країн та їх жителів, особ-
ливо в Азії. Одночасно, більше 2/3 населення країн світу за прогнозами 
ФАО у недалекому майбутньому в розрахунку на одного жителя буде при-
падати менше 0,1 га ріллі, тоді як в Україні, Росії й Аргентині – більше 
0,8 га. При цьому галузь тваринництва забезпечує високу зайнятість насе-
лення та ще більший прибуток у розрахунку на 1 га ріллі порівняно із галу-
зями рослинництва. Нарощувати виробництво продукції тваринництва кра-
їни із низькою забезпеченістю землі (Китай, Індія, Пакистан, Бангладеш 
тощо) та несприятливими умовами для утримання тварин не в змозі. Укра-
їна має всі можливості не тільки відновити галузь молочного скотарства 
для задоволення внутрішніх продовольчих потреб, а й для потреб експор-
ту. Проте конкурувати на світових ринках можуть лише великотоварні пі-
дприємства (табл. 2). 

Як бачимо, спостерігається однакова тенденція як за часів СРСР, так 
і в ринкових умовах – рівень рентабельності зростає при збільшенні кон-
центрації виробництва молока. Якщо у 1987 р. в розрахунку на одне підп-
риємство концентрація виробництва молока складала 0,1—25 т за рік, а 
рентабельність – до 7 %, то за концентрації 4 тис. т – 30—39 %. У 2005—
2010 рр. за низької концентрації виробництва молока рівень збитковості 
складав 32—47 %, то за високої концентрації – 5—30 % прибутковості. 
Тобто, підвищення ефективності виробництва молока в підприємствах з 
ростом його концентрації, але до визначеного рівня, є закономірною тен-
денцією у будь-якій країні за будь-якої форми власності і господарювання 
(рис. 4). 
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2. Динаміка рівня рентабельності виробництва молока 
сільськогосподарськими підприємствами залежно від його концентрації, % 

Групи підприємств за рів-
нем виробництва молока, 

тонн 

Роки 

1987 1991 2005 2007 2009 2010 

До 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,1—25 4,7 6,8 -44,0 -47,1 -41,1 -31,8 
25,1—50 4,3 0,2 -41,3 -36,7 -36,8 -15,7 
50,1—150 8,6 -7,7 -26,5 -21,0 -27,9 -14,0 
150,1—300 15,1 -0,4 -17,4 -10,8 -19,4 -3,1 
300,1—500 20,5 3,2 -4,4 1,2 -14,5 2,7 
500,1—750 21,9 7,6 2,3 6,8 -6,7 11,2 
750,1—1000 20,6 12,1 12,0 16,6 0,1 16,0 
1000,1—1500 18,8 15,4 18,3 17,4 3,6 20,1 
1500,1—2500 19,1 23,0 27,3 25,8 3,6 21,9 
2500,1—4000 24,0 30,7 41,1 31,5 11,8 26,5 
більше 4000 30,0 39,1 32,3 14,1 5,4 19,3 
По Україні 21,8 21,9 12,2 13,8 1,4 17,8 

 

 
Рис. 4. Залежність ефективності виробництва молока у сільськогосподарських 

підприємствах від концентрації корів, 2010 р. 

 
За утримання на фермі всього 50 корів рівень прибутку на 1 корову і 

рентабельності найнижчі (відповідно 700 грн. і – 0—1%). Найвищий рівень 
прибутку у 2010 р. одержали за 1,3—1,5 тис. корів в одному господарстві, 
хоч рівень рентабельності найвищий при концентрації 1—1,2 тис. корів. 
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В Україні з початком реформування його вектор мав направлення на 
пошук ефективного власника і за всі роки призвів до структурних зрушень 
у розподілі сільськогосподарських підприємств за рівнем концентрації ви-
робництва молока (табл. 3). 

 
3. Питома вага сільськогосподарських підприємств за концентрацією 

виробництва молока у 1987—2010 рр., % 
Групи підприємств за 
рівнем виробництва 

молока, тонн 

Роки 

1987 1991 1996 1999 2005 2007 2009 2010 

до 0 15,6 13,9 8,4 10,9 36,4 55,3 70,6 73,6 
0,1—25 0,2 0,2 1,2 3,0 7,4 5,5 2,9 2,0 
25,1—50 0,2 0,3 1,1 3,5 5,7 3,7 2,1 1,6 
50,1—150 0,7 1,1 6,9 18,2 15,5 9,9 4,8 4,4 
150,1—300 1,4 2,3 15,4 23,8 11,2 7,5 4,6 4,0 
300,1—500 2,7 4,9 21,0 18,5 8,4 5,5 3,6 3,4 
500,1—750 5,8 10,6 18,4 10,5 5,4 4,2 3,1 3,0 
750,1—1000 8,8 12,2 11,0 4,8 3,1 2,3 2,1 2,0 
1000,1—1500 19,4 20,7 9,9 4,2 3,1 2,4 2,2 2,1 
1500,1—2500 27,1 22,1 5,2 1,9 2,4 2,1 2,1 1,8 
2500,1—4000 13,9 9,3 1,2 0,6 1,0 1,0 1,1 1,2 
більше 4000 4,1 2,5 0,2 0,2 0,5 0,7 0,9 0,9 
По Україні 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Так, у 1987 р. лише 15,6 % сільськогосподарських підприємств 

(із 11,5 тис.) не утримували корів, у 2007 р. – більше 55 % з різким пода-
льшим збільшенням їх частки в наступні роки. І вже у 2010 р. таких підп-
риємств було майже 74 %. Частка підприємств, які виробляли за рік більше 
1 тис. т молока (утримували більше 300 корів) у 1987 р. складала 65 %, а у 
2010 р. – лише 6 % (20,6 % – решта підприємств з нижчою концентрацією 
виробництва молока з утриманням 5—250 корів). Дилема, що робити, стає 
зрозумілою – відновлювати галузь молочного скотарства й зайняти своє 
належне місце у світовому поділі праці за стабільно зростаючого попиту 
на молочні продукти. Про що не скажеш щодо стабільності попиту на іншу 
сільськогосподарську продукцію і продукти її переробки. 

Активна участь такої великої кількості підприємств у проведеному 
обстежені пов’язано із тенденцією поведінки реалізаційних цін та собівар-
тості виробництва молока у сільськогосподарських підприємств за доміну-
вання навіть дрібних за розмірами молочних ферм за останні 10 років 
(рис. 5).  

Як бачимо, за 2001—2011 рр. спостерігається тенденція перевищен-
ня темпів росту ціни над темпами зростання собівартості виробництва мо-
лока сільськогосподарськими товаровиробниками. Причому з року в рік 
вона значно покращується. За незмінної тенденції рівень рентабельності 
виробництва молока у 2012 р. складе 38 %, а у 2015 р. – 42 %. 

Корми і кормовиробництво. 2013. Вип. 75 201



 
Рис. 5. Динаміка ціни реалізації молока сільськогосподарськими підприємствами 

і собівартості його виробництва за 2001—2011 рр. 
 
Відмітимо, що за 2001—2011 рр. потужні молокозаводи гарантували 

на 20—35 % вищу ціну підприємствам, які утримують більше 500 корів, 
порівняно із цінами, які складались для дрібних підприємств, за досягнен-
ня двох основних параметрів: великі обсяги молока-сировини і високу йо-
го якість (табл. 4). Одержання високої якості в окремих дрібних підприєм-
ствах втрачає сенс із-за його заготівлі й транспортування з партіями моло-
ка, яке надходить від багатьох інших дрібних підприємств і за визначенням 
стає неякісним. 

Висновки 
1. Ефективний розвиток молочного скотарства може бути за умови 

встановлення на перспективу стабільних країн-імпортерів молочних про-
дуктів й відмовитись від стратегії орієнтування лише на одного імпортера 
– Росію. Стабільний попит є запорукою успіху цінової стабілізації на внут-
рішньому і зовнішньому ринках, а відповідно буде підтримуватись конку-
рентне середовище для сільськогосподарських товаровиробників. 
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4. Залежність цін реалізації молока від концентрації його виробництва 
в сільськогосподарських підприємствах, грн 

Групи підприємств за рівнем 
виробництва молока за рік, т 

Роки 
2005 2007 2009 2010 

0,1—250 922,7 1175,8 1577,0 2372,2 
250,1—500 827,4 1064,6 1564,5 2186,6 
500,1—1500 861,7 1147,5 1556,1 2166,8 
1500.,1—3000 894,8 1273,0 1590,1 2285,6 
3000,1—5000 967,9 1352,8 1606,2 2390,3 
5000,1—7500 969,6 1362,5 1738,6 2607,4 
7500,1—10000 1014,3 1429,6 1817,0 2609,4 
10000,1—15000 1093,1 1440,7 1838,4 2821,0 
15000,1—25000 1090,7 1479,3 1832,0 2831,3 
2500,1—40000 1263,5 1665,1 2061,9 3111,4 
більше 40000 1123,6 1281,8 1841,0 2913,4 

По зоні Степу 1042,7 1379,3 1821,4 2794,7 
0,1—250 843,1 1129,9 1498,7 2299,2 
250,1—500 916,0 1113,3 1439,8 2216,0 
500,1—1500 893,0 1178,4 1417,9 2159,5 
1500.,1—3000 924,9 1265,9 1497,2 2329,2 
3000,1—5000 949,7 1346,8 1592,7 2422,4 
5000,1—7500 986,9 1401,6 1639,6 2485,5 
7500,1—10000 1025,9 1445,0 1650,8 2522,2 
10000,1—15000 1032,8 1484,2 1740,0 2667,4 
15000,1—25000 1062,5 1529,9 1780,3 2708,7 
2500,1—40000 1154,8 1594,7 1824,0 2702,1 
більше 40000 1173,4 1645,9 1911,4 2904,8 

По зоні Лісостепу 1048,7 1506,0 1786,0 2724,6 
0,1—250 798,2 1057,9 1339,9 2042,8 
250,1—500 782,7 998,1 1396,6 2035,1 
500,1—1500 807,0 1100,4 1329,7 2035,3 
1500.,1—3000 861,5 1176,3 1427,9 2168,9 
3000,1—5000 876,0 1242,2 1422,8 2213,9 
5000,1—7500 962,2 1278,5 1469,1 2272,6 
7500,1—10000 940,0 1277,9 1550,5 2315,9 
10000,1—15000 985,1 1386,4 1603,3 2510,3 
15000,1—25000 1054,8 1526,1 1648,5 2532,4 
2500,1—40000 1136,6 1609,5 1831,3 2805,5 
більше 40000 1405,0 1684,9 1830,3 2910,6 

По зоні Полісся 980,6 1377,2 1603,1 2502,1 
0,1—250 843,0 1120,5 1463,7 2243,6 
250,1—500 840,9 1059,2 1455,4 2138,4 
500,1—1500 856,1 1140,1 1405,8 2110,5 
1500.,1—3000 899,2 1243,3 1501,1 2266,7 
3000,1—5000 936,3 1320,5 1542,0 2352,9 
5000,1—7500 977,1 1364,0 1618,6 2459,0 
7500,1—10000 1004,7 1399,6 1652,2 2477,2 
10000,1—15000 1034,9 1456,8 1736,9 2662,4 
15000,1—25000 1067,1 1520,1 1764,2 2701,6 
2500,1—40000 1164,3 1607,7 1862,4 2791,1 
більше 40000 1177,9 1525,4 1887,1 2906,9 
По Україні 1033,4 1452,5 1760,3 2698,1 
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2. Реконструкція молочних ферм або нове їх будівництво стає ефек-
тивним за достатньої концентрації поголів’я корів  – в одному підприємст-
ві не менше 400 корів. Такі ферми забезпечуються більш якісними і деше-
вшими кормами (ефективніше використовується кормозбиральна техніка) 
та одержують якісну молочну продукцію. 

3. Механізм державної і справедливої підтримки сільськогосподар-
ських підприємств передбачатиме розробку бізнес-планів, їх оцінку експе-
ртів на предмет ефективності витрат ресурсів й забезпечення виробництва 
якісної продукції й конкурентоспроможність на перспективу. 

4. За стабільної цінової ситуації, як реакції на стабільні ринки збуту 
на молочну продукцію, стимулюватиметься процес нарощування поголів’я 
корів, їх продуктивності й обсягів виробництва якісного молока. В такому 
середовищі будуть створюватись вертикально інтегровані структури виро-
бництва молочної продукції та сировинні зони молокопереробних підпри-
ємств і заготівельних пунктів. 
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Розглянуті питання забруднення сільськогосподарських угідь та 

продукції рослинництва радіонуклідами, а саме надходження радіонуклідів 
в ґрунт та навколишнє середовище, шляхи міграції в довкіллі, фактори, що 
впливають на рухомість радіонуклідів у ґрунті та в ланцюгах ґрунт – рос-
лина – тварина – людина. 

Ключові слова: цезій-137, стронцій-90. ґрунт, рухомість 
радіонуклідів, природні кормові угіддя. 

 
Споживання харчових продуктів, які містять радіонукліди в межах 

допустимих рівнів, затверджених Головним державним Санітарним 
лікарем України, не є безпечним для організму людини. 

У результаті правильного режиму харчування людей, які про-
живають в умовах радіоактивного забруднення, надходження в організм 
радіонуклідів можна зменшити. При всьому тому важливо зберегти 
повноцінність харчування, щоб усі необхідні організму елементи – білки, 
жири, вуглеводи, органічні кислоти, вітаміни, мінеральні речовини і 
харчові волокна (клітковина, геміцелюлоза, пектин та ін.) були в раціоні в 
достатній кількості.  

Існують методи прогнозування можливого вмісту 137Cs та 90Sr в 
сільськогосподарських культурах з використанням коефіцієнта переходу їх 
з ґрунту. 

Перерозподіл 137Сs може сприяти виникненню вогнищ з 
підвищеними рівнями радіоактивного забруднення на значному віддаленні 
від зони первісного забруднення. Наприклад, сприятливі умови для фор-
мування таких вогнищ виникають у водоймищах. Водночас, кількісна 
оцінка перерозподілу радіонуклідів у межах річкових басейнів здобуває 
важливе екологічне значення. Забруднення сільськогосподарських угідь 
радіоактивними речовинами може бути фактором, що ускладнює ведення 
сільськогосподарського виробництва, особливо у зв’язку із великою 
різноманітністю ґрунтово-кліматичних умов області. На сучасному етапі 
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найбільш важливий контроль за вмістом радіонуклідів стронцію-90 та 
цезію-137, які мають не тільки великий період напіврозпаду (близько 
30 років), але й велику здатність залучатися у біологічні ланцюги 
кругообігу речовин [2]. 

Матеріали і методика досліджень. Експедиційні наукові 
дослідження по вивченню екологічного стану природних кормових угідь 
та активності 137 Сs і 90 Sr в ґрунтах і рослинності проводились нами в гос-
подарствах Заставнівського району Чернівецької області впродовж 2010—
2011 років на природних кормових угіддях, згідно прийнятих методик 
[3, 11]. 

Ґрунти експериментальних ділянок – переважно лучно-чорноземні, 
опідзолені чорноземами та темно-сірими ґрунтами, рН 6,3—6,5 (нейтраль-
ною реакцією ґрунтового розчину), вміст гумусу 3,0—4,5%, висока ємність 
поглинання, значна насиченість ґрунтово-поглинального комплексу двова-
лентними катіонами Са2+ М2+, важким гранулометричним складом, 
Щільність забруднення території складала 0—5 Кі км2. Відбір зразків 
ґрунту, трав та води для радіоізотопного аналізу проводили згідно методи-
ки Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської 
радіології [2]. Активність 137 Cs та 90 Sr у ґрунті та травостої визначали у 
висушених зразках за допомогою спектрометра.  

Результати досліджень. У Чернівецькій області виявлено всього 
12,9 тис. га забруднених земель сільськогосподарського призначення, що 
складає 5,3% всіх обстежених угідь області.  

До зони радіаційного забруднення, що постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, віднесені 14 населених пунктів Чернівецької 
області: до ІІІ зони добровільного гарантованого відселення – с. Киселів 
Кіцманського району, до IV зони посиленого радіаційного контролю 6 на-
селених пунктів Кіцманського району (Шишківці, Южинець, Малятинці, 
Хлівише, Ставчани, Борівці) та 7 населених пунктів Заставнівського рай-
ону (Веренчанка, Кадубівці, Йосипівна, Вимушів, Бабин, Рутка, Звенячин). 

Ґрунтовий покрив забезпечує міцне закріплення радіонуклідів у 
ґрунті і дає змогу отримувати продукцію рослинництва, яка відповідає 
санітарно-гігієнічним вимогам ДР-2006. Ці властивості значно посилю-
ються при проведенні відповідних агротехнічних заходів вапнуванні 
підкислених ґрунтів, при внесенні органічних та мінеральних добрив. 
У Путильському районі переважають буроземно-підзолисті та лучно-
буроземно-підзолисті ґрунти із слабокислою реакцією ґрунтового розчину 
(рН 5,2—5,3), більш низькою сумою поглинених основ (2,5—3,1 мг-
екв/100 г ґрунту), які характеризуються меншою здатністю до необмінного 
поглинання радіонуклідів. Однак ці ґрунти використовуються як сіножаті 
та пасовища, й за результатами досліджень забруднення радіонуклідами 
кормів, що перевищує допустимі рівні не виявлено. 
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У результаті порівняння із попереднім туром обстеження, рівень за-
бруднення земель сільськогосподарського призначення Чернівецької 
області знизився. Знизилася потужність експозиційної дози гамма-
випромінювання. У 2004 році на забруднених землях Кіцманського та 
Заставнівського районів вона становила 20—40 мкР/год. Відсоток забруд-
нених земель області знизився з 6,0% у 2005 році до 5,3% у 2010 році. Та-
ким чином ми бачимо, що з часом внаслідок природного розпаду 
радіонуклідів радіаційна ситуація в області покращується. 

Зелена маса сіяних трав, вирощених на одному і тому ж ґрунті, за на-
громадженням радіоцезію різниться між окремими їх видами в 5 разів 
(табл. 1).  
 

1. Характеристика забруднення кормових культур за різної кількості 
забруднення ґрунту радіоцезієм 

Культура КП нКІ/кг 
КІ/км2 

Щільність забруднення ґрунту, Кі/км2 
15 40 80 

Зелена маса 
Кукурудза 0,21 0,32 0,84 1,68 
Стоколос безостий 0,27 0,41 1,08 2,16 
Тимофіївка лучна 0,30 0,45 1,20 2,40 
Конюшина лучна 0,36 0,54 1,44 2,88 
Соняшник 0,40 0,60 1,60 3,20 
Вика яра 0,58 0,87 2,32 4,64 
Капуста кормова 0,59 0,89 2,36 4,72 
Люпин жовтий 1,10 1,65 4,40 8,80 

Сіно 
Костриця лучна 0,37 0,56 1,50 3,00 
Стоколос безостий 0,78 1,20 3,10 6,20 
Люцерна 0,79 1,19 3,16 6,30 
Тимофіївка лучна 0,93 1,40 3,70 7,40 
Конюшина лучна 1,12 1,68 4,50 9,00 

Коренеплоди 
Буряки кормові 0,20 0,30 0,80 1,60 
Кількісна різниця 5,30 — — — 

 
Найнижчими рівнями забруднення відзначається зелена маса куку-

рудзи. Якщо виходити з того, що для одержання чистого молока вміст 
радіоцезію в пасовищній рослинності або в зелених кормах не повинен пе-
ревищувати 2·10-3 Кі/кг (740 Бк/кг), то кукурудзу на зелений корм і силос 
можна вирощувати на всіх забруднених сільськогосподарських угіддях, не 
виведених з виробництва, тобто до 80 Кі/км2, за умови, що ґрунти за 
фізико-хімічними та агрохімічними показниками не гірші від тих, де про-
водили дослідження. У сіні сіяних трав концентрація радіоцезію вища, ніж 
в зеленій масі. Але враховуючи, що в раціоні великої рогатої худоби пито-
ма вага сіна значно менша від маси зеленого корму, допустимі рівні за-
бруднення сіна можуть бути дещо вищими. Враховуючи різні забруднення 
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врожаю кормових культур за однаковою щільністю забруднення ґрунту, 
можна шляхом розміщення культур, що менше нагромаджують 
радіонуклідів на більш забруднених ґрунтах і навпаки, організувати ви-
робництво кормів для одержання порівняно чистої тваринницької 
продукції [1, 3, 11].  

Дослідження, проведені нами на схиловому водозборі, полягали в 
зіставленні результатів ґрунтово-ерозійної зйомки, що дала можливість 
виявити ерозійні й акумулятивні елементи рельєфу, і середнього вмісту 
ізотопу цезію та стронцію в межах даних елементів. У результаті 
досліджень виявився тісний взаємозв’язок ступеня трансформації 
ґрунтового покриву в межах різних елементів рельєфу і вмісту 
радіонуклідів (табл. 2). 

На рівнинах рельєф у меншій мірі впливає на рівномірність випадан-
ня опадів але все-таки прослідковується ріст їхньої кількості на навітряних 
схилах височин у порівнянні з підвітряними. У той же час вплив рельєфу 
на шар опадів чітко проявився на характері радіоактивного забруднення 
після аварії на Чорнобильської АЕС височин агроландшафту 
Заставнівського району. Вертикальна міграція ізотопу 137Сs на непоруше-
них ділянках найбільш значна відразу після його випадання. Дуже скоро 
він сорбується ґрунтом і трансформація його вертикального профілю за 
відсутності зовнішніх втручань мінімальна. 
 

2. Забруднення радіонуклідами ґрунтів та багаторічних трав 
в агроландшафті с. Кадубивці 

Місце відбору зразка 
137Cs, Бк/кг 90Sr, Бк/кг 

ґрунт багаторічні трави ґрунт багаторічні трави 
Непорушена ділянка, 
плоский водорозділ 350,7 15,2 15,2 10,0 

Схил еродований 180,7 17,3 10,6 5,8 
Схил не еродований 370,8 17,9 18,8 11,0 
Днища балок з 
акумуляцією 570,7 18,9 21,9 13,8 

Допустимі рівні вмісту 
радіонуклідів  60  20 

 
Максимум концентрації знаходиться в залежності від механічного 

складу і кислотності ґрунту завглибшки 2—5 см, а більш 90% запасів 137Сs 
– у 10-ти сантиметровому шарі. 

Оранка земель сприяє відносно рівномірному перемішуванню 
запасів 137Cs у межах орного шару й одночасно активізації його 
горизонтальної міграції через розвиток процесів водної і вітрової ерозії, 
механічного змішання ґрунту знаряддями оранки і втрат при збиранні 
коренеплодів. У результаті постійно відбувається зміна початкового поля 
забруднення: скорочення сумарних запасів у зонах зносу і нагромадження 
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— у зонах акумуляції. Частина радіонуклідів, сорбованих на ґрунтових ча-
стках, досягає тальвегів ерозійної мережі і постійних водостоків. На дні 
балок, де постійно відбувається акумуляція змитих з ріллі наносів, епюра 
137Сs відбиває зміну інтенсивності його випадання в часі. Практично зав-
жди на деякій глибині (5—15 см) мається пік цезію, зв’язаний з їх випа-
данням після Чорнобильської аварії (1986 р.). 

Перерозподіл 137Сs може сприяти виникненню вогнищ з 
підвищеними рівнями радіоактивного забруднення на значному видаленні 
від зони первісного забруднення. 

Наприклад, сприятливі умови для формування таких вогнищ вини-
кають у водоймищах. Отже, кількісна оцінка перерозподілу радіонуклідів у 
межах річкових басейнів і їхніх окремих елементів здобуває важливе 
екологічне значення. Дослідження, проведені на схиловому водозборі, по-
лягали в зіставленні результатів ґрунтово-ерозійної зйомки, що дали змогу 
виявити ерозійні й акумулятивні елементи рельєфу, і середнього вмісту 
ізотопу цезію в межах даних елементів.  

У результаті досліджень виявився тісний взаємозв’язок ступеня 
трансформації ґрунтового покриву в межах різних елементів рельєфу і 
вмісту ізотопу 137Сs і 90Sr.  

Площа еродованих схилів і днищ балок приблизно на порядок 
перевищує площу днища балок з акумуляцією, домінування процесу вино-
су радіонуклідів проходить у річкову мережу в межах даного водозбору, 
тому що поверхневий стік зі схилу надходить безпосередньо у вершину 
яру.  

Основна частина орних схилів і схилів водозборів даної зони 
спирається на підніжжя схилів, чи межиріч днища балок, що не розорю-
ються, і сприяє переважному перерозподілу радіонуклідів усередині 
межиріч. Однією із причин видових розходжень у нагромадженні 
радіонуклідів рослинами є неоднакове розміщення в ґрунті кореневих сис-
тем, особливо їх активно усмоктувальні живильні речовини частини, і в 
результаті – неоднаковий ступінь зіткнення кореня із найбільш забрудне-
ним шаром ґрунту. Таким чином, чим з більшої глибини рослина поглинає 
мінеральні солі, тим менша кількість радіонуклідів накопичується у неї.  

Надходження значної частини Са із глибоко розташованих шарів 
ґрунту є однією із причин гаданої дискримінації в парі 90Sr-Cа, так як знач-
на частина кальцію засвоюється стрижневими коріннями із чистих 
горизонтів.  

У результаті поховання радіонуклідів у складі поверхово забрудне-
ного шару в підорні горизонти на глибину 40—80 см нагромадження їх у 
рослинах зменшується на 52—96 %. Ці варіанти обробки ґрунтів повинні 
бути доповнені створенням оптимальних умов для розвитку й діяльності 
кореневих систем у верхньому шарі ґрунту, щоб коріня рослин по 
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можливості мало проникали на глибину поховання забрудненого шару. 
Для цього оранку з передплужником і наступним обертанням шару 
необхідно сполучити із внесенням мінеральних і органічних добрив, вап-
нуванням і помірним зволоженням верхніх шарів ґрунту.  

За вибірковими даними, у всіх водних об’єктах (джерелах, колодя-
зях) вміст 226Rа виявилося в десятки разів менше допустимих норм; вміст 
же 137Сs і 90Sr коливався, а в деяких джерелах (колодязь «опорний пункт»), 
12,5 і 7,53 Бк/л, перевищував допустиму норму (табл. 3).  
 

3. Результати аналізу вмісту радіонуклідів у пробах води, відібраної з 
джерел загального користування села Кадубивці (Бк/л) 

Назва джерела води 37Сs 226Rа 90Sr 
Тракторна бригада 2,7 3,4 0,4 
Школа 2,5 3,7 0,5 
Зерносклад 2,8 3,6 < 0,1 
Церква 2,6 3,8 < 0,1 
Урочище «Опорний пункт Інституту кормів та 
сільського господарства Поділля НААН»  12,5 7,8 7,53 

Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 2 18,5 2 
 

Наведені дані показують, що в районах сільськогосподарського 
освоєння відбувається інтенсивний перерозподіл радіоактивних 
забруднювачів, у результаті якого на загальному фоні помірного чи слаб-
кого забруднення з’являються плями підвищеної радіоактивності, 
приурочені до негативних елементів рельєфу. Це необхідно мати на увазі 
при територіальному плануванні господарської діяльності. 

Висновки. Таким чином, проблемними питаннями, що вимагають 
розробки управлінських рішень щодо оптимізації природокористування, є 
продовження і розширення контрзаходів на забруднених сільгоспугіддях, а 
вони вимагають додаткових затрат на вирощування продукції рослинниц-
тва, а саме:  

1. Здатність сільськогосподарських рослин накопичувати 
радіонукліди в різних концентраціях залежить від біологічних властиво-
стей самих рослин. Акумуляція 137Сs і 90Sr в зерні і соломі різних злакових 
культур відрізняється у 8—10 разів. 

2. У результаті зменшення концентрації 137Сs у продовольчій частині 
врожаю сільськогосподарських культур вони розподіляються таким чином: 
зернові, бобові і зернобобові – люпин > овес > гречка > горох > ячмінь > 
пшениця > кукурудза > просо > соя > квасоля; овочеві і картопля – капуста 
> буряк > морква > огірки > томати, трави – вівсяниця > райграс > стоко-
лос безостий > конюшина > тимофіївка. 

3. За акумуляцією 137Сs сільгоспкультури можна розділити на 
3 групи: зернові (ячмінь, пшениця й овес), що слабо накопичують, круп’яні 
(просо, чумиза і гречка), що середньо накопичують, зернобобові (квасоля, 
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горох і боби), що сильно накопичують. Картопля займає проміжне поло-
ження між горохом і бобами. 

4. Залуження найбільш забруднених лук, сінокосів, культурних і 
природних пасовищ.  

5. Вапнування кислих ґрунтів. 
6. Внесення підвищених доз добрив. 
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Мета досліджень – розробити технології підвищення продуктивнос-
ті сільськогосподарських культур шляхом активізації азотфіксації біологі-

  
Інститут водних проблем і меліорації НААН 
 
ЕКОНОМІЧНА  ЕФЕКТИВНІСТЬ  ВИКОРИСТАННЯ  
БАКТЕРІАЛЬНИХ  ПРЕПАРАТІВ  ЗА  РІЗНИХ  СИСТЕМ  
УДОБРЕННЯ  НА  ОСУШУВАНИХ  ЗЕМЛЯХ  
ВОЛИНСЬКОГО  ПОЛІССЯ  

 
Наведені результати економічної ефективності використання бак-

теріальних препаратів за різних систем удобрення на осушуваних дерново-
підзолистих ґрунтах.  

Ключові слова: бактеріальні препарати, інокуляція, біологізація зе-
млеробства, економічна ефективність.  

 
Багатьма дослідниками [1, 3, 4], встановлено, що інтенсифікація зем-

леробства призводить до екологічних проблем довкілля, чим стимулює ро-
зробку альтернативних моделей господарювання. Однією з таких моделей 
стало біологічне землеробство, яке забезпечує населення екологічно безпе-
чними продуктами харчування. 

У біологічній системі землеробства одним з напрямків підвищення 
урожайності і якості сільськогосподарських культур є впровадження у ви-
робництво енергозберігаючих технологій із застосуванням біологічних 
препаратів [2]. 

Особливо це стосується меліорованих земель гумідної зони. Техно-
логії вирощування сільськогосподарської продукції на цих землях мають 
свої особливості, які зумовлені специфікою ґрунтового покриву і пов’язані 
з необхідністю регулювання водного режиму, застосування відповідних 
сівозмін і систем удобрення. Крім того, будь-яка втрата вмісту азоту на де-
рново-підзолистих ґрунтах (відчуження з урожаєм, вивільнення в атмосфе-
ру, вимивання у нижні горизонти ґрунтового профілю) пов’язана із змен-
шенням вмісту гумусу. 

Тому використання бактеріальних препаратів на осушуваних землях 
є елементом біологізації землеробства, які потребують більш детального 
вивчення.  

4 *Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук І. Т. Слюсар 
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чного азоту в осушуваних агроекосистемах за рахунок використання бак-
теріальних препаратів.  

Методика досліджень. Дослідження проводили протягом 2010—
2012 рр. у стаціонарному польовому досліді дослідного господарства «Пе-
рше травня» Волинської державної сільськогосподарської дослідної стан-
ції Інституту сільського господарства Західного Полісся Рожищенського 
району Волинської області. 

Площа посівної ділянки – 96 м2, облікової ділянки – 50 м2. Повто-
рення досліду 3-х разове. Схема досліду включала наступні системи удоб-
рення: контроль (без добрив), мінеральна (NPK), органо-мінеральна (NPK 
+ гній) та біологічна (гній + сидерат). Дослідження проводили в ланці зер-
но-кормової п`ятипільної сівозміни (ячмінь ярий, трави багаторічні, пше-
ниця озима, пелюшка, кукурудза на зелену масу). Технологія вирощування 
культур – рекомендована для зони Західного Полісся. 

Інокуляцію насіння проводили в день посіву нанесенням бактеріаль-
них препаратів на насіння. Використовували такі бактеріальні препарати: 
біогран (Azospirillum lipoferum 4014, біогумус, макроелементи та мікроеле-
менти у хелатованій формі) на кукурудзі; мікрогумін (Azospirillum 
brasilense 410, біогумус, макроелементи та мікроелементи у хелатованій 
формі) на ячмені ярому; ризогумін (бульбочкові бактерії, біогумус, макро-
елементи та мікроелементи у хелатованій формі) на пелюшці (горох 
польовий). 

Ґрунт дослідної ділянки дерново-підзолистий супіщаний глейовий, 
характеризувався такими показниками родючості: вміст гумусу в орному 
шарі становив 1,4 %; рН сольової витяжки – 5,0; кількість сполук азоту, що 
гідролізуються – 56 мг/кг ґрунту; вміст рухомого фосфору – 174 мг/кг ґру-
нту і обмінного калію – 78 мг/кг ґрунту. 

Результати та обговорення. Аналіз економічної ефективності вико-
ристання бактеріальних препаратів показав, що в середньому за роки дос-
ліджень економічні показники різних варіантів систем удобрення істотно 
відрізняються (табл.).  

Так, найвищий рівень рентабельності кукурудзи на зелену масу було 
отримано за біологічної системи удобрення – 30%, відповідно і найвищий 
прибуток 1431 грн./га. За цієї системи удобрення була й нижча собівар-
тість отриманої продукції – 123 грн./т. Найнижчий рівень рентабельності 
був за органо-мінеральної системи удобрення, а саме 9%, у результаті при-
буток склав лише 561 грн./га, що пов’язано насамперед, з високими затра-
тами на придбання мінеральних та органічних добрив, також за цієї систе-
ми була й найвища собівартість продукції – 147 грн./т. За внесення NPK 
рентабельність склала 21%, а прибуток 1246 грн./га. 
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Використання бактеріального препарату біогран на кукурудзі на зе-
лену масу підвищував рентабельність культури залежно від систем удоб-
рення від 5 до 21 %. 

 
Економічна ефективність застосування бактеріальних препаратів та різних 

систем удобрення станом на 01. 09. 2012 р. 

Система удобрення Урожайність, т/га Собівартість, 
грн./т 

Прибуток, 
грн./га 

Рентабе-
льність, % 

Кукурудза на зелену масу 
без інокуляції 

Контроль (без добрив) 32,2 131 922 22 
Мінеральна система 45,0 132 1246 21 
Органо-мінеральна 
система 43,5 147 561 9 

Біологічна система 38,7 123 1431 30 
з інокуляцією (біогран) 

Контроль (без добрив) 35,4 120 1404 33 
Мінеральна система 46,9 127 1535 26 
Органо-мінеральна 
система 46,9 136 1090 17 

Біологічна система 45,0 106 2424 51 
Ячмінь ярий 

без інокуляції 
Контроль (без добрив) 8 2531 -425 -21 
Мінеральна система 33 1118 2910 79 
Органо-мінеральна 
система 25 1474 1315 36 

Біологічна система 23 911 2504 119 
з інокуляцією (мікрогумін) 

Контроль (без добрив) 9 2272 -245 -12 
Мінеральна система 35 1061 3288 89 
Органо-мінеральна 
система 29 1279 2092 56 

Біологічна система 23 920 2484 117 
Пелюшка 

без інокуляції 
Контроль (без добрив) 236 172 666 16 
Мінеральна система 402 143 2274 39 
Органо-мінеральна 
система 351 162 1318 23 

Біологічна система 358 119 2883 67 
з інокуляцією (ризогумін) 

Контроль (без добрив) 254 161 984 24 
Мінеральна система 425 136 2685 46 
Органо-мінеральна 
система 381 151 1860 32 

Біологічна система 367 117 3043 71 
 
Так, найвищим прибуток був за внесення гною та сидератів з вико-

ристанням бактеріального препарату біогран – 2424 грн./га, відповідно за 
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такої системи удобрення був і найвищий рівень рентабельності – 51%, а 
собівартість склала лише 106 грн./т. Найнижчий прибуток був за викорис-
тання гною та NPK 1090 грн./га., рентабельність склала 17%. Ця рентабе-
льність на 9% менша від мінеральної системи удобрення, яка склала 26%, а 
прибуток був на рівні 1535 грн./га.  

Оцінка ефективності на ділянках з ячменем ярим показала, що най-
нижчий прибуток був за внесенням мінеральних та органічних добрив – 
1315 грн./га, оскільки вартість приросту врожайності від застосування до-
брив не перекривала витрат на їх застосування. Використання лише міне-
ральних добрив сприяла підвищенню чистого прибутку до 2910 грн./га. 

Найвищий рівень рентабельності отримали за біологічної системи 
119%, а найменший за органо-мінеральної системи удобрення – лише 36%.  

Інокуляція насіння мікрогуміном позитивно вплинула на рівень еко-
номічної ефективності ячменю ярого. Так, найвищу рентабельність було 
отримано за біологічної системи удобрення з мікрогуміном – 117%, що на 
28% перевищувало рівень рентабельності за мінеральної, відповідно при-
буток за цих систем удобрення складав 2484 та 3288 грн./га. Собівартість 
вирощуваної культури за цих систем удобрення з інокуляцією насіння мік-
рогуміном сягала від 920 до 1061 грн./т. 

За оцінки економічної ефективності пелюшки можна зробити насту-
пний висновок, що собівартість врожаю за представлених систем удобрен-
ня зросла від 117 до 172 грн./т., а прибуток на 666–2883 грн./га. Найвищий 
показник рівня рентабельності отримали на ділянках з сидератом та після-
дією гною 67%, яка в 1,5 разу вище ніж за внесення гною та NPK. Рентабе-
льність за мінеральної системи удобрення становила – 39%  

Використання бактеріального препарату ризогумін підвищив рівень 
рентабельності пелюшки від 24 до 71%. 

Найвища рентабельність за використання препарату була за біологі-
чної системи удобрення, а саме 71%, прибуток склав 3043 грн./га. За вне-
сення NPK та гною був найнижчий рівень рентабельності 32%, а на фоні 
післядії гною рівень рентабельності склав 97%. Під час застосування мік-
рогуміну знизилась собівартість зеленої маси від 117 до 161 грн./т порів-
няно з варіантами без інокуляції. 

Висновки. Економічна ефективність вирощування сільськогоспо-
дарських культур у ланці сівозміни показала, що найвищу рентабельність 
мали за біологічної системи ведення землеробства з інокуляцією насіння 
бактеріальними препаратами біограном на кукурудзі 51%, ризогуміном на 
пелюшці – 71% та мікрогуміном на ячмені ярому – 117%.  

Застосування бактеріальних препаратів є економічно доцільним захо-
дом, що дає змогу знизити собівартість та підвищити рентабельність виро-
бництва вирощеної продукції, оскільки препарати мають невисоку вар-
тість. 
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За останні десятиріччя у галузі тваринництва провідних країн світу 

надзвичайно високими темпами пройшли перетворення, які отримали на-
зву «революція у тваринництві». Активний ріст попиту на продукцію тва-
ринництва в країнах, де найбільш динамічно розвивається економіка, обу-
мовив масштабне нарощування її виробництва. Це супроводжувалось зна-
чними технологічними інноваціями і структурними змінами в даному сек-
торі. Зростаючий попит задовольняється в основному завдяки промисло-
вому тваринництву і пов’язаними із ним продовольчими ланцюгами. В той 
же час, мільйони сільських жителів продовжують утримувати тварин у ра-
мках традиційних систем виробництва, що допомагає забезпечувати засоби 
до існування і продовольчу безпеку держави [1]. У значній мірі це прита-
манне і сучасному українському селу.  

На превеликий жаль у тваринництві України упродовж багатьох ро-
ків спостерігається спад поголів’я та виробництва молока, як у особистих 
селянських господарствах, де виробляється понад 80 % молока, так і у 
громадському секторі. Така ситуація є результатом комплексної дії важли-
вих соціально-економічних факторів, проте не останню роль тут відіграють 
і низькоефективні технології годівлі сільськогосподарських тварин. Зокре-
ма, не збалансовані раціони та недостатня питома частка у них концентро-
ваних кормів стримують реалізацію генетичного потенціалу тварин, вна-
слідок чого продуктивність дійних корів в Україні майже удвічі нижча, ніж 
у країнах із розвиненим тваринництвом [2, 3]. 

З огляду на неможливість суттєвого приросту поголів'я корів в про-
мислових підприємствах за рахунок власного відтворення, основним резе-
рвом збільшення виробництва молока є підвищення продуктивності тва-
рин. Вирішення зазначеної проблеми потребує здійснення ряду заходів з 
впровадження новітніх технологій виробництва продукції тваринництва та 
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підвищення ступеню реалізації генетичного потенціалу продуктивності 
тварин. Одним із них є однотипна годівля корів, яка за продуктивності 8 – 
10 тис. кг молока за лактацію повинна базуватись на одержанні 60 % про-
дукції за рахунок концентрованих кормів, до складу яких повинна входити 
екструдована соя чи соєвий шрот в поєднанні з кормами інших високобіл-
кових культур. У той же час, на сьогодні використання концентрованих 
кормів у годівлі дійних корів є явно недостатнім [4]. Враховуючи важливе 
значення цієї проблеми, доцільно оцінити, як вирішувалась вона на почат-
ку минулого століття, зокрема на Поділлі.  

За твердженням професора С. Городецького: «Поділля… відігравало 
перед війною в багатьох справах роль порога, через який проточувалась на 
Україну західноєвропейська агрикультура, а тому був економічно одною з 
найрозвиненіших губерень лісостепової смуги України» [5, С. 5].  

Основою сільськогосподарського виробництва Подільської губернії 
було землеробство, в т.ч. на виробництво зерна припадало 67%, а на про-
дукцію тваринництва – 3 % [6].  

Важливу роль у економіці Поділля відігравало також цукроварін-
ня [7].  

Стан галузі тваринництва у Росії, а така ситуація типова для багатьох 
губерній на початку минулого століття, описує П. Лохтин: «…Русский 
скот, особенно крестьянский, почти совершенно лишен возможности при-
нимать участие в потреблении зерна, так как последнего едва хватает для 
прокормления.   

Обстоятельство это имеет большую практическую важность. Оно 
указывает на то, что искусственное откармливание скота у нас не практи-
куется (в размерах, о которых стоило бы говорить) и не может практико-
ваться. Оно возможно лишь для владельцев и притом за счет вывозимого 
за границу хлеба. 

Русский скот должен, поэтому для прокормления ограничиваться лу-
гами и пастбищами, сеном и соломою. Ни посевов корнеплодов, ни посева 
кормовых трав у нас не имеется» [8, С. 266 – 267].  

В аналізі стану тваринництва в Київській губернії, який зробив 
А. Лисенко, відмічено, що «…ни в мелких, ни в крупных хозяйствах ско-
товодство не вылилось в самостоятельную форму, хотя и имеет в хозяйст-
вах важное значение. 

В крестьянских хозяйствах, да и в подавляющем большинстве вла-
дельческих хозяйств, скотоводство ограничивается держанием рабочего и 
навозного скота; держание же молочного наблюдается гораздо реже, чем 
можно было бы ожидать; мясного же скота нигде не держат… В общем же 
скотоводство в Киевской губернии развито слабо…. Старые формы ското-
водства вследствие быстрого сокращения кормовой площади и распашки 
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пастбищных угодий выродились, а новые еще не пришли на смену старых» 
[9, С. 17 – 19]. 

У схожому стані знаходилось тваринництво Поділля. Про це можна 
судити по тезам із доповіді А. К. Філіновського «О программе работы 
Уманской сельскохозяйственной опытной станции», яку він зробив на 
засіданні губернського комітету з дослідної справи 17. 02. 1916 року, у 
м. Вінниці: «Промышленно полеводческий строй хозяйств заставляет их 
держать преимущественно рабочий скот, делая пока не выгодным усиле-
ние продуктивного скота. Однако накопляющиеся в крупных заводских 
хозяйствах отбросы свеклосахарного производства – жом побуждает их 
приспособить рабочее направление скотоводства для целей скармливания 
кормового отброса-жома части рабочей силы – волам. 

Для крестьянских хозяйств остаются в силе общеэкономические ус-
ловия, делающие более выгодными такие культуры, как озимая пшеница, 
сахарная свекла и горох. Но для него существуют еще условия резко от-
личные от условий крупных хозяйств.… Сгущение плотности скотского 
населения с уменьшением размеров владения обостряет кормовой вопрос 
для более мелких хозяйств [6, С. 18 – 19].  

Це «..утворює нову ситуацію для рільництва, що з його проблем най-
важливіша є проблема пашоздобування…» [5, С. 57]. 

За свідченням Городецького «за кількістю голів тварин на 100 деся-
тин селянські господарства переважали приватновласницькі (великі земле-
власники) у співвідношення 6,3 : 1…Отже, коли ми підрахуємо кількість 
паші для селянської худоби, то побачимо, що на 2 млн робочої і неробочої 
худоби на Поділля можна дати стільки грубої паші: близько 70 млн пудів 
соломи (решта вживається на підстилку), 70 млн пудів полови, 10 млн 
пудів сіна лугового, 6 млн пудів сіна із засівних годівельних трав та близь-
ко 70 млн пудів жмаків» [5, С. 72]. 

За таких умов, ні своєю кількістю, ні своєю якістю продуктивне ско-
тарство розвиватись не могло. 

Масове постачання худоби на ринок здійснювалось за рахунок се-
лянських господарств, які володіли 12 – 25 десятинами ріллі. Був «обме-
жений попит на скотарські продукти, тобто в умовах ринку, що в свою 
чергу були наслідком загальноекономічної кон’юнктури для сільського го-
сподарства не лише Поділля, але і всієї Лісостепової та Поліської України» 
[5, с. 80]. 

Як наслідок, у структурі сільськогосподарських угідь у поміщиків 
сіножаті займали 2,1 %, вигони і пасовища – 2,8 %. У селян відповідно 1,1 
– 3,0 %, рілля складала у панських володіннях 69 %, селянських господар-
ствах – 78,8 %. Травосіяння велося виключно у поміщицьких господарст-
вах [5, С. 148].  
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Тоді досить розвиненим було насінництво. Насіннєва справа на По-
діллі була поширена ледве чи не найкраще, ніж в усій Європейській части-
ні Росії, в першу чергу, за рахунок зв'язку із європейською агрикультурою, 
впливу польських організацій. Велось насінництво багатьох культур, в т. ч. 
кормових трав, сої, олійних і зернобобових культур. Насіння вироблялось 
за ліцензіями насіннєвих фірм. Репродукція насіння – закордонного похо-
дження. Насіння конюшини висівалось на площі 1805 десятин [5, С. 186]. 

Досить поширені були зернобобові культури. «… на Поділлі при гу-
стому населенню взагалі поширені інтенсивні рослинні культури і зокрема, 
бобові, наприклад, квасоля; соя зараз хоч і не має поширення, але за наяв-
ності ринку має всі дані для завоювання відповідного ринку бо завжди ви-
співає і дає значний урожай» [10]. 

Виробництво вимагало нових знань для підвищення урожайності 
сільськогосподарських культур та правильного ведення землеробства в ці-
лому. З цією метою почали створюватись дослідні станції, в т.ч. приватні. 
Однією із перших у Подільській губернії, де розпочались дослідження із 
агрономії, була Плотянська с.-г. дослідна станція князя П. П. Трубецького. 
Тут із 1868 року розпочались досліди із с.-г. культурами. Станція була 
оснащена за останнім словом науки і техніки для свого часу. У сівозміні 
було три поля люцерни та еспарцету, які висівались під покрив кукурудзи 
або соняшника. Із посухостійких культур тут вивчався могар. Пов’язане це 
було також із тим, що для цієї зони «..главная забота – как накопить влагу 
в почве, как наилучшим способом сберечь и как производительно ее ис-
пользовать, что и составляет как известно альфу и омегу Южного степного 
хозяйства» [11].  

На Деребчинському дослідному полі барона Ав. Ар. Масса, ще у 
1894 – 1898 рр. у десятипільній сівозміні вивчалась конюшина під покрив 
ячменю і один рік потім використовувалась. Проводились досліди, у яких 
вивчались способи посіву (під покрив), підсів, добрива, сушіння конюши-
ни та продуктивність бобових та злакових трав, таких як люцерна, еспар-
цет, стоколос безостий, тимофіївка, конюшина, райграс, конюшина біла. 
Порівнювалась продуктивність люцерни із Туркестану та Франції [12]. 

У той же час, у селянських сівозмінах на Поділлі в 1916 році 1,7 % 
складали однорічні трави та 0,9 – багаторічні трави, спостерігалось змен-
шення полоси кормових культур – 0,01, у Вінницькому районі – 5,18 %. 
Використовувались короткі сівозміни. Для широкого розвитку скотарства 
не було доброго внутрішнього і зовнішнього ринку [13]. 

Як свідчать звіти Подільського товариства сільського господарства і 
промисловості, на початку століття у дослідженнях значна увага приділя-
лась зерновим культурам та цукровим бурякам. У той же час вивчались сі-
возміни, у яких було поле багаторічних бобових трав (люцерни, конюши-
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ни, еспарцету). А також проводились дослідження з вивчення продуктив-
ності кормових буряків, моркви [14].  

Тимчасові досліди проводились у багатьох повітах, у поміщицьких 
та селянських господарствах, в першу чергу, із метою популяризації нау-
кового ведення господарства, зокрема з люцерною [15].  

На кошти товариства діяла контрольна станція насінництва. У звітах 
повідомляється про оцінку насіння кормових трав: конюшини, люцерни, 
еспарцету, тимофіївки, грястиці збірної, райграсу французького. Згадуєть-
ся у звітах лабораторії про те, що проводилась оцінка якості силосованого 
корму [16].  

У звіті за 1914 – 1915 рр. повідомляється про досліди із кормовими 
культурами, які проводились на Заліському полі, а також, вперше – про до-
слід по удобренню луків (Печера) [17]. 

Досліди із кормовими буряками і мішанкою (вико-вівсяною), у яких 
вивчали вплив мінеральних добрив та проводилась порівняльна оцінка со-
ртів у 1912 – 1914 рр., проводились польовим відділом Умансько-
Липовецького сільськогосподарського товариства [18]. 

Таким чином, дослідження з кормовиробництва проводились в усіх 
дослідних установах, які були на Поділлі, хоча за обсягами та глибиною 
вони займали незначне місце. Слід відмітити, що більшість кормових ку-
льтур, з якими було розпочато дослідження, було оцінено уже в той час. 

Висновки: Таким чином, кормовиробництво на Поділлі на початку 
минулого століття почало лише зароджуватися у приватних дослідних ста-
нціях. Певний внесок у проведення досліджень з кормовиробництва внесло 
Подільське товариство сільського господарства та сільськогосподарської 
промисловості. Першу оцінку кормових культур, які на сьогодні є основ-
ними у кормовиробництві України, було проведено саме у цей час.  
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Історія застосування перегною як добрива при вирощуванні сільсько-

господарських культур відома з давніх часів. Перегній використовували у 
різних ґрунтово-кліматичних умовах, з різним ступенем інтенсивності ве-
дення господарства, що іноді кардинально впливало на відношення до ньо-
го. Завдяки складності структури, то одні то інші якості добрива виносили-
ся на перший план, і їм надавалося визначальних властивостей. Упродовж 
значного історичного періоду здавалося вже все з’ясовано і зрозуміло, 
встановлено склад перегною, визначено вміст мікроелементів та залиша-
лося тільки за допомогою формул вираховувати норму його внесення у 
ґрунт. Але з розширенням досліджень виявлялися нові факти, що впливали 
на усталене вчення (відкриття денітрифікаційних властивостей перегною), 
складалися нові правила його застосування, які не збігалися із загальноп-
рийнятими, замість однієї теорії корисної дії перегною виникало декілька.  

Відомий німецький вчений Юстус Лібіх у своїй науковій праці «Хі-
мія в застосуванні до землеробства і фізіології» (1840 рік) стверджував, що 
будь-яке органічне добриво цінне лише зольними речовинами, які містять-
ся в ньому, і може бути замінено неорганічними сполуками, на які воно ро-
зпадається в ґрунті. Д. І. Менделєєв у «Лекциях земледельческой химии» 
(1880/81 навчальний рік) відзначав: «… при удобренні гноєм разом з К і Р 
вносяться ще й органічні рештки, які перегниваючи, вивільняють тепло та 
виділяють СО2, роблять ґрунт чорним, пухким, вологоємким». За дослі-
дженнями Д. М. Прянішнікова (Московська сільськогосподарська академія 
ім. К. А. Тімірязєва) органічна речовина гною підвищує буферність, міст-
кість вбирання, вологоємкість ґрунту, посилює в ньому мікробіологічні 
процеси і збільшує вміст вуглекислого газу в приґрунтовому шарі повітря. 
В. Р. Вільямс та його послідовники, визнаючи гній джерелом поживних ре-
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човин та енергії для ґрунтової мікрофлори, навпаки відкидали його значен-
ня, як засобу поліпшення фізичних властивостей та структури ґрунту.  

На початок ХХ ст. не було узгоджених поглядів на перегній. Одні 
вчені вважали його могутнім і нічим не замінним засобом підвищення 
врожайності, інші навпаки, заперечували його корисну дію та вважали, що 
він взагалі може бути замінений штучними добривами. Деякі вчені були 
переконані, що перегній – це носій хімічних елементів, необхідних для жи-
влення рослин, інші зводили його роль до покращання фізичних властиво-
стей ґрунту та цінували за складну мікрофлору. Насамкінець прихильники 
токсинної теорії родючості ґрунту корисну дію перегною вбачали в його 
здатності відновлювати ґрунт від виснаження, у здатності руйнувати нако-
пичені у ґрунті токсини. Узгодити всі ці течії, або примирити, ствердивши, 
що всі вони справедливі і перегній цінний за усіма ознаками та складника-
ми, було неможливо, оскільки багато з течій заперечували одна одну.  

Така строката кількість оцінок перегною часто полярних, суперечли-
вих, доводить тільки те, що найкращого одного спільного тлумачення не 
було. Перегній має надто складну структуру, і залежно від умов ґрунту, 
клімату, походження і способу приготування то одні, то інші його особли-
вості виступають на перший план і вирішують його значення як добрива. 
Тому експериментальні дослідження потрібно було зосередити на визна-
ченні діючої, корисної частини перегною для певних ґрунтово-кліматичних 
умов та розробити способи приготування і застосування його для конкрет-
них місцевостей. Лише проведення таких досліджень дасть можливість ви-
рішити наступні проблеми: якими складовими корисний перегній, які ви-
моги висувати до його приготування і зберігання, в яких кількостях і ком-
бінаціях з якими штучними добривами можна вносити у ґрунт тощо? Па-
діння врожайності цукрового буряка та одночасно з цим збільшення внут-
рішнього використання цукру в межах держави також спонукало науковців 
до проведення більш детальних досліджень властивостей перегною та за-
стосування його як органічного добрива.  

З 1901 року набуває стрімкого розвитку, заснована ще в 1896 році, 
масштабна сільськогосподарська організація «Мережа дослідних полів 
Всеросійського товариства цукрозаводчиків», очолювана відомим вченим 
С. Л. Франкфуртом, яка об'єднувала дослідні поля, станції, лабораторії, а 
також приватні земельні ділянки. Розпочалися поглиблені дослідження 
властивостей перегною в різних ґрунтово-кліматичних зонах країни.  

На основі отриманих даних Іванівської дослідної станції Харитонен-
ка для північного чорнозему в умовах Харківської та сусідніх з нею губер-
ній приріст урожаю від внесення перегною становив 17 пудів зерна озимої 
пшениці, а цукрові буряки, які висівали після неї, забезпечили приріст до 
500 пудів на десятину порівняно з неудобреною ділянкою [1]. Тобто дія пе-
регною не вичерпувалася одним роком. Наслідки внесення перегною інко-
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ли проявлялися в подальших ще більших приростах урожаю, ніж на пер-
шому посіві, але знаходились в більшій залежності від метеорологічних 
умов, ніж від кількості внесеного перегною.  

Результати застосування перегною як добрива на старішому Полтав-
ському дослідному полі описані у другому випуску підсумків робіт за 20 
років [2] засвідчили, що перегній взагалі дає значне збільшення урожаю 
озимих і ярих, причому ярі культури краще реагують на його внесення ніж 
озимі. Перегній вносили один раз на 6 років на парове поле, де висівали 
озиму пшеницю і жито, із ярих культур – овес та пшеницю (табл. 1).  

 
1. Результати застосування перегною як добрива на Полтавському 

дослідному полі 

Сільськогосподарські культури 

Збільшення врожаїв зерна від внесення 
перегною, пуд. на десятину 

Старе трипілля Перше 
трипілля Середнє 

Озима пшениця 8 18 13 
Яра пшениця 19 15 17 
Жито 14 23 18 
Овес 16 – 16 
Сума для всіх рослин після 
удобрення   64 

 
У роботах Плотянської дослідної станції, розташованої в Подільській 

губернії, за зведеними данними 1900 р. з вивчення впливу перегною як до-
брива на урожайність зерна у 4-пільній сівозміні: 1 – пар; 2 – озимі; 3 –
 пропашні: кукурудза – цукровий буряк; 4 – пшениця яра, отримані наступ-
ні результати (табл. 2) [3]. 

 
2. Середній приріст урожаю за 10 років на Плотянській дослідній станції 

Сільськогосподарська культура Приріст зерна по удобренню, пуд. на 
десятину 

Озима пшениця 44,2 
Кукурудза 22,7 
Яра пшениця 20,6 
Загальне збільшення для всіх 3 рослин 87,5 

 
Для цукрових буряків середній приріст від удобрення перегноєм ста-

новив 558 пуд., або на 63% більше ніж на неудобреній ділянці. Особливо 
перегній впливав на урожай озимої пшениці, яку висівали першою після 
удобрення. 

У південній частині чорноземної смуги (чорнозем розораного Степу) 
дослідження проводились на Одеському [4] та Херсонському дослідних 
полях. Узагальнені результати досліджень Одеського дослідного поля відо-
бражені у табл. 3. 
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3. Вплив перегною на приріст урожаю зерна на Одеському дослідному полі 

Ранній 
зелений пар 

Приріст зерна, пуд. на десятину 
Через 

1 р.озима 
пшениця 

Через 2 р. 
ячмінь 

Через 3 р. 
яра 

пшениця 

Через 
4 р. овес 

Через 5 р. 
озиме жито 

Усього 
пудів з 

неудобр. 
2400 пуд. 
на дес. + 13,7 + 8,0 + 2,6 - 0,3 + 4,7 + 28,7 

1200 пуд. 
на дес. + 11,2 + 5,0 + 1,2 + 1,0 + 2,3 + 20,7 

 
Як видно з таблиці, перегній на Одеському дослідному полі мало пі-

двищував урожай озимих. Не високий і загальний приріст від удобрення 
для всіх рослин сівозміни. Внесення половини норми добрива (1200 пуд. на 
дес.) давав майже такий самий приріст, як і при повному удобренні. 

На Херсонському дослідному полі внесення перегною дало наступні 
результати (табл. 4) [5].  

 
4. Внесення перегною як добрива на Херсонському дослідному полі  

(1900–1908 рр.) 
Сільськогосподарські культури Ефективність внесення добрив, пуд. 

Озима пшениця 5 
Озиме жито 6 
Ячмінь – 1 
Яра пшениця – 0,8 

 
Ці дані свідчать, що перегній в умовах Херсонського дослідного поля 

не впливав на підвищення родючості ґрунтів. 
Результати робіт дослідних установ узагальнив В. І. Сазанов, в май-

бутньому видатний учений-дослідник, доктор сільськогосподарських наук, 
професор. Провівши науково-порівняльний аналіз він зробив висновки, що 
для зони північних нечорноземних областей та переважної частини чорно-
земної смуги внесення перегною як добрива – дуже вигідний захід, який 
забезпечує значний приріст врожаїв усіх наступних культур у сівозміні [6]. 
Ефективність застосування перегною в південних чорноземних областях, а 
особливо на степовому чорноземі, буде занадто мала. Разом з цим вчений 
довів, що ярі культури краще реагують на внесення перегною, ніж озимі. 

На основі хімічних аналізів, проведених на Іванівській дослідній 
станції, В. І. Сазанов встановив, що перегній не є суто азотистим добривом 
як було прийнято вважати раніше. Отримані результати були підтверджені 
й дослідженнями інших установ (табл. 5).  

На основі цих та інших даних вчений дійшов висновку, що перегній 
для чорнозему потрібно розглядати як фосфорнокисле добриво. До цього ж 
переважали погляди на перегній як добриво переважно азотисте, і відпові-
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дно давалися загальні положення, шаблонні правила його приготування, 
зберігання та застосування. 

 
5. Хімічний склад перегною за різними джерелами 

Хімічний склад перегною 

Показники складу перегною, % 

за Вольфом 
дані Іванівської 

дослідної 
станції* 

дані Київських 
дослідних 

полів** 
Волога 75 76,12 74,98 
Аміачний азот – 0,0555 0,0273 
Загальна кількість азоту 0,50 0,5064 0,5380 
Р2О5 0,26 0,3354 0,223 
К2О 0,63 0,5227 0,597 

Примітки:* – дані Іванівської сільськогосподарської дослідної станції [7]; 
         ** – дані Київського дослідного поля [8]. 
 
Висновки. На основі аналізу результатів досліджень, проведених у 

1900—1910 рр. встановлено, що перегній як органічне добриво має пози-
тивну дію лише в певних, конкретних ґрунтово-кліматичних умовах.  

Найбільш ефективним його застосування є в зоні північних нечорно-
земних областей. Для переважної частини чорноземної смуги доцільно 
зменшувати норму внесення перегною, але при цьому його потрібно засто-
совувати в комбінації з суперфосфатом, що дасть можливість удобрити бі-
льшу площу і підвищити врожайність сільськогосподарських культур. 
У південних чорноземних областях ефективність внесення цього органіч-
ного добрива не буде такою позитивною, особливо в степовому чорноземі.  
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РОЗВИТОК  ЛУЧНОГО  КОРМОВИРОБНИЦТВА  НА  
ОСУШЕНИХ  ТОРФОВИХ  ҐРУНТАХ  ЛІСОСТЕПУ 
 
На підставі майже сторічних досліджень Підставської та Пан-

фильської дослідних станції з розвитку лучного кормовиробництва на 
осушених торфових ґрунтах Лісостепу розроблені і апробовані високопро-
дуктивні технології сінокісно-пасовищного використання травостоїв для 
різних підтипів торфових ґрунтів різного ступеня їх осушення. Лучне кор-
мовиробництво також різко покращує екологічну ситуацію заплав річок. 

Ключові слова: торф, осушення, травосумішки, укоси, добрива, 
врожайність. 

 
Як відомо, перші дослідження в цьому напрямку проведені в 1915—

1935 роках на першій, створеній в цій зоні, Підставській болотній дослід-
ній станції (Золотоніського повіту Полтавської губернії) та її наступниці – 
Панфильській дослідній станції з освоєння боліт (Яготинського району, 
Київської області) і мають майже сторічну історію. 

Уже з перших років діяльності цих станцій було розпочато широкі 
дослідження з вивчення можливостей вирощування багаторічних трав на 
цих грунтах та розробки агротехнічних заходів створення високопродук-
тивних лук. Першими на вивчення були взяті такі види трав: конюшина гі-
бридна (шведська або рожева), конюшина лучна (червона), тимофіївка лу-
чна, костриця лучна. В дослідах вивчалися такі питання: вплив добрив на 
урожай зеленої маси трав і насіння, час залуження, норми висіву, трива-
лість використання в чистому посіві та в сумішках тощо. Хоча багато з на-
прямків досліджень у зв’язку з закриттям Підставської болотної дослідної 
станції та воєнними діями у роки другої світової війни не були вивчені до 
кінця, проте уже тоді було встановлено, що сіяні луки за належного догля-
ду (залуженні культурними травами, удобренні, дворазовому скошуванні) 
можуть давати до 80—100 ц сіна з 1 га.  

Отриманим результатам перших досліджень з високопродуктивного 
використання органогенних ґрунтів під сіножаті слід завдячувати першому 
директору Підставської болотної дослідної станції П. В. Спесивцевута її 
останньому директору і першому директору Панфильської дослідної стан-
ції, доктору сільськогосподарських наук М. Н. Шевченку. Визначальний 
внесок у визначенні напрямку досліджень з землеробства на осушених зе-
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млях і, зокрема, лучного кормовиробництва зроблено також професором, 
член-кореспондентом АН УРСР М. О. Тюленєвим, як у довоєнний, так і 
післявоєнний період. 

У післявоєнні роки значно розширилося вивчення видового складу 
багаторічних трав. Також проводилося їх сортовипробування. Вивчалися 
питання впливу осушення та удобрення на урожайність сіна і насіннєву 
продуктивність. Уже в той час були розроблені заходи щодо докорінного 
покращання сіножатей. Зокрема, вивчені кращі попередники, норми вне-
сення добрив, способи основного обробітку ґрунту, норми та способи висі-
ву трав, кращі травосумішки, заходи з догляду за травостоєм тощо. 

Було також встановлено, що багаторічні трави – вологолюбиві куль-
тури. Для формування 1 т сухої маси необхідно до 500—600 т води. Така 
кількість вологи є лише на осушених торфових ґрунтах. Тому для норма-
льного розвитку трав необхідно підтримувати рівні ґрунтових вод у веге-
таційний період – 70—80 см, а вологість активного шару ґрунту повинна 
складати 75—80 % ПВ (повної вологоємності). Розроблені заходи регулю-
вання водно-повітряного режиму цих ґрунтів. 

Наприкінці 50-х років розпочаті дослідження зі створення культур-
них високопродуктивних пасовищ. Для посіву використовували травосу-
міш в яку входила тимофіївка лучна, костриця лучна, конюшина гібридна і 
повзуча. Перший рік травостій використовували під сінокіс у зв’язку зі 
слабкою дерниною. У наступні роки травостій випасали при висоті 15—
18 см. За вегетаційний період проводили від п’яти до семи випасань. Зага-
льна урожайність зеленої маси складала 350—400 см або 70 ц к. од. з 1 га. 
При цьому вміст сирого протеїну був у 2 рази вищий ніж у сіні, адже трави 
випасалися у ранні фази росту. На 1 га пасовища в літній період можна 
утримувати до 4 голів ВРХ. За рахунок культурного пасовища можна за-
безпечити до 90% літньої і 45—50 % річної потреби у кормах. 

Такі основні підсумки в лучному кормовиробництві на початковому 
етапі досліджень. Варто сказати, що були помилковим надання переважно-
го значення у створенні високопродуктивних травостоїв тимофіївці лучній 
і костриці лучній, а також бобовим. Ці види досить цінні, але не довговіч-
ні, що призводить до різкого зниження урожайності уже на 3—4 рік корис-
тування. Недосконалою була і система удобрення та догляду за травостоя-
ми. Це й спонукало до їх удосконалення.  

Починаючи з 70-х років минулого століття була розроблена система 
землеробства на осушених торфових ґрунтах, де переважне значення від-
водилося багаторічним травам. Зокрема, інтенсивно осушені та торфово-
глеєві ґрунти з природоохоронною метою відводилися виключно під сіно-
жаті і пасовища. Під сіножаті використовували також і перезволожені ґру-
нти. У структурі сівозмін на нормально осушених ґрунтах багаторічним 
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травам належало до 60—70 % площі. Тобто, разом під посів багаторічних 
трав відводилося до 85—95% посівних площ осушених торфових ґрунтів. 

В цих умовах для інтенсифікації в лучному кормовиробництві була 
зосереджена основна увага вчених у цій галузі. Зокрема, для обґрунтуван-
ня формування високопродуктивних травостоїв, були проведені теоретичні 
дослідження, метою яких було встановлення внутрішньо - і міжвидових 
функціональних зв’язків між рослинами в фітоценозах. Це обумовлює не-
обхідність вивчення біологічних особливостей окремих компонентів, які 
вирощуються на осушених ґрунтах, починаючи з моменту їх проростання. 
Такі дослідження проводилися з проростками трав та при їх висіві в польо-
вих умовах. У результаті таких досліджень встановлено, що головними бі-
ологічними ознаками, які визначають стійкість видів у лучних ценозах є : 
вага 1000 насінин, інтенсивність розвитку первинної кореневої системи 
(довжина зародкових корінців, величина зони всмоктування, кількість ко-
реневих волосків на 1 мм довжини кореня, довжина волосків, інтенсив-
ність поглинання ними поживних речовин), нагромадження кореневої маси 
за фазами вегетації і роками користування, співвідношення між наземною і 
кореневою масою, ємності поглинання кореневих систем, ріст надземної 
маси, величина листової поверхні, реакція видів на добрива і режим ско-
шування тощо. Вивчення даних питань має важливе значення для практи-
чного луківництва. Воно дає змогу вирішити одне з головних завдань: фо-
рмування оптимального складу травосумішей з різними строками дозрі-
вання протягом усього періоду між перезалуженнями. 

Узагальнюючи результати досліджень з підбору травосумішок на 
осушених торфових ґрунтах встановлено, що на продуктивність травостоїв 
впливає не так кількість компонентів, як їх пристосування до певних еко-
логічних і агротехнічних умов. Часто добре підібрані одно видові травостої 
за продуктивністю не поступаються травосумішам з 4—5 видів трав. 

Тому було рекомендовано для незначних площ у господарстві обме-
житися однією сумішшю трав за помірного удобрення з участю грястиці 
збірної, стоколосу безостого та костриці східної і при повному мінераль-
ному удобренні – з грястиці збірної і стоколосу безостого. За наявності в 
господарствах значних площ слід застосовувати укісні конвеєри з участю 
різних за стиглістю трав. Ранньодозріваючі травостої повинні формуватися 
на основі грястиці збірної і лисохвоста лучного чи тростинного, середньо 
дозріваючі – на основі стоколосу безостого, костриці лучної і східної і піз-
ньодозріваючі – на основі тимофіївки лучної і мітлиці велетенської. Запро-
вадження у виробництво таких травостоїв дає змогу продовжити оптима-
льні строки укісної стиглості на 14—23 дні, що важливо для отримання ви-
сокоякісної зеленої маси, раціонального використання техніки і трудових 
ресурсів. 
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За умов створення пасовищних травостоїв є свої особливості. Перш 
за все тут слід створювати багатокомпонентні травостої і часто з участю 
низових злаків, якщо їх немає у природному стані. Дослідженнями встано-
влено, що найстійкішими до випасання і багаторазового відчуження зеле-
ної маси є такі види трав: грястиця збірна, костриця лучна, тонконіг луч-
ний, стоколос безостий, конюшина повзуча. 

Строки пасовищної стиглості на цих ґрунтах наступали наприкінці 
першої декади травня, а закінчувалися в останній декаді жовтня – початку 
листопада. Орієнтовна тривалість пасовищного періоду становить 170—
180 діб. 

Оскільки в світовому землеробстві (в тому числі і луківництві) гост-
ро стоїть проблема нестачі азоту, то додавання бобових, здатних фіксувати 
азот атмосфери. Сьогодні і на перспективу залишається актуальним за-
вданням. Наші узагальнені дослідження довели, що створювати злаково-
бобові травостої можливо лише на торфово-глеєвих ґрунтах з стійким вод-
ним режимом, до того ж включаючи в склад травосумішей не менше 40% 
бобових ( конюшина лучна, люцерна посівна). Тривалість використання 
таких травостоїв до 5 років. 

У технології вирощування сіяних травостоїв важливе значення ма-
ють строки і способи залуження та норми висіву травосумішей. Оцінюючи 
їх ефективність слід зазначити, що дослідження показали цілковиту мож-
ливість заміни малопродуктивного попередника вівса на зелений корм на 
продуктивніші попередники (багаторічні трави на 1 укіс, редька олійна або 
прискорене пере залуження після другого укосу). Це пов’язано з необхід-
ністю охорони навколишнього середовища, що досягається скороченням 
польового періоду. 

Для сучасних технологій вирощування багаторічних трав характер-
ною ознакою є впровадження ресурсозберігаючих технологій. Одним з та-
ких елементів є зниження норм висіву насіння в умовах достатнього забез-
печення вологою. Дослідження показали, що зниження норми висіву тра-
восумішок на 50% суттєво не впливає на продуктивність травостоїв, але 
значно покращує економічні показники, що важливо для впровадження у 
виробництво ресурсозберігаючих технологій. 

Одним з визначальних чинників, що забезпечують високу продукти-
вність травостоїв є їх удобрення. Удобрюють травостої в період їх залу-
ження і в процесі використання. Щодо удобрення під час залуження, то 
дослідження проводилися в початковий період діяльності наукових уста-
нов. Установлено, що внесення під час залуження Р30К45 цілком достатньо 
для розвитку трав у початковий період їх росту. Щодо удобрення в період 
використання, то такі рекомендації уточнювалися протягом багатьох років 
у зв’язку з інтенсифікацією лучного кормовиробництва та загострення 
екологічних проблем. 
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Багаторічними дослідженнями встановлено, що на осушених торфо-
вих ґрунтах у першому мінімумі знаходиться калій. Тому для отримання 
збору сухої маси трав в межах 70—80 ц/га доза калію повинна складати з 
розрахунку К90, а для підвищення урожайності сухої маси до 100 ц/га дозу 
калію збільшувати до К120-130. 

Для точнішого розрахунку доз калійних добрив запропоновані такі 
формули: 

На помірних фонах добрив для отримання урожайності сухої маси 
60—90 ц/га  

У = 50,2 + 0,206х – 0,0004 х2; 
На підвищених фонах добрив для отримання 90—110 ц/га сухої маси  

У = 55,7 + 434х – 0,0005х2; 
де У – планова врожайність, ц/га сухої речовини; 
   х – доза калійних добрив, ц/га. 
Дія фосфорних добрив перебуває в прямій залежності від наявності 

цього елемента в ґрунті. Осушені торфові ґрунти лісостепової зони, як 
правило, добре забезпечені цим елементом. Тому внесення Р45 цілком дос-
татнє для отримання високої врожайності трав, а в умовах низького ресур-
сного забезпечення і цю дозу можна зменшувати на половину. 

Азотному живленню лучних травостоїв на торфових ґрунтах має від-
водитися особливе значення. Адже такої величезної кількості валових і ру-
хомих форм азоту немає в жодному з типів ґрунтів. Тому для отримання 
високих врожаїв у перші роки користування травостоями їх внесення не 
обов’язкове. При старінні травостоїв мікробіологічні процеси в ґрунті пос-
тупово затухають і ефективність азотних добрив зростає. 

На торфово-глеєвих ґрунтах ефективність калійних добрив дещо ни-
жча, а азотних – вища. Плануючи урожайність травостоїв на цих ґрунтах 
слід користуватися таким рівнянням: 

У = 39,1 + 2,4х1 + 2,0 х2 – 0,03 х1 – 0,035х2, 
Де У – урожайність сухої речовини, ц/га, 
Х1 – доза азотних добрив у десятках, кг/га, 
Х2 – доза калійних добрив у десятках, кг/га. 
У підвищенні ефективності використання мінеральних добрив важ-

ливе значення мають строки його внесення. Багаторічними дослідженнями 
встановлено, що кращий строк їх внесення на початку вегетації. Однак 
внесення добрив у цей період проблематичне із-за перезволоження осуше-
них ґрунтів. Тому останніми дослідженнями встановлена можливість пе-
ренесення цих строків на старовікових травостоях на осінь, коли трави ще 
вегетують. Це дає можливість послабити пік навантаження на техніку у ве-
сняний період і зменшує травмування дернини під час виконання цих ро-
біт. 
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У системі догляду за травостоєм важливе значення має режим їх 
скошування та спасування. За продуктивністю і рівномірністю надходжен-
ня зеленої маси протягом укісного періоду кращим є чотири укісний. Для 
отримання високоякісної зеленої маси можливе застосування також і 
п’ятиукісного режиму, а для отримання сіна – кращий три укісний режим. 
Дослідженнями дослідної станції також встановлені оптимальні режими 
випасання травостоїв та висота зрізу травостоїв при підкошуванні бур’янів 
та не з’їдених решток, що також важливо в системі догляду за травостоя-
ми. 

Для сучасного лучного кормовиробництва характерне впровадження 
також поверхневих способів поліпшення сіножатей і пасовищ. Оскільки 
приживання насіння трав, висіяного в дернину невисока (4—10%), то не-
обхідною умовою підвищення його приживання є проведення поверхнево-
го обробітку ґрунту чи скошування травостою або гальмування росту при-
родної рослинності гербіцидами. Проведені дослідження показали, що на 
осушених торфових ґрунтах з інтенсивним відростанням природних трав 
прямий всів трав у дернину як без внесення гербіцидів для гальмування 
росту аборигенної рослинності, так і при їх внесенні, не дає високої ефек-
тивності поверхневого покращання. Не високою також є і ефективність 
смужного підсіву трав. Лише поверхневе поліпшення травостоїв після су-
цільного поверхневого обробітку за своєю ефективністю часто не поступа-
ється докорінному поліпшенню. 

В останні роки у зв’язку з кризовими явищами в економіці, різкому 
зниженні тваринництва і, як наслідок, зменшенні попиту в кормах, дослі-
дження зосереджені на продовженні тривалості високопродуктивного ви-
користання старовікових травостоїв. 

Висновки. На підставі майже сторічних результатів досліджень на 
осушених торфових ґрунтах Лісостепу розроблені і апробовані технології 
високопродуктивного використання сіножатей і пасовищ (на рівні 60—
100 ц/га сухої маси) для різних підтипів ґрунтів, різного ступеня осушення 
при мінімальному ресурсному забезпеченні, що досягається завдяки висо-
кій родючості цих ґрунтів. Лучне кормовиробництво також різко покращує 
екологічну ситуацію заплав річок.  
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бов кормовых // Корми і кормовиробництво. – 2013. – Вип. 75. – С. 137 – 143.  
Приведены результаты трехлетних исследований влияния различных спо-

собов контроля сорняков на урожайность и засоренность посевов бобов кормо-
вых. Обнаружено положительное влияние подрезания на урожайность бобов и 
фитосанитарное состояние посевов. 

 
 
Окрушко С. Е., Мандрик И. А. Разработка мероприятий по регулирова-

нию численности сорняков в посевах озимой пшеницы // Корми і кормовироб-
ництво. – 2013. – Вип. 75. – С. 144–149. 

Приведена сравнительная характеристика влияния предшественников и 
гербицида Гродил Макси 375 ОД на регулирование численности сорняков в по-
севах озимой пшеницы. Установлено, что выращивание озимой пшеницы после 
сахарной свеклы с применением гербицида Гродил Макси 375 ОД 0,11 л/га дало 
возможность снизить численность сорняков в 5—5,5 раза и их сырую массу к 
15—20 % от гербицидного фона, обеспечило высшую урожайность зерна пше-
ницы и есть экономически эффективнее. 

 
 
Поливаный С. В., Курята В. Г. Влияние хлормекватхлорида на урожай-

ность, содержание масла и белка в семенах мака масличного // Корми і кормови-
робництво. – 2013. – Вип. 75. – С. 150 – 154. 

Изучали влияние хлормекватхлорида на урожайность, содержание масла и 
белка в маковом шроте. Установлено, что под влиянием ретарданта повышалась 
урожайность культуры за счет увеличения количества коробочек и увеличения 
массы семян в плодах. Остаточное количество хлормекватхлорида в семенах не 
превышает нормы. Во время действия препарата происходило увеличение со-
держания белка в шроте. Наиболее эффективным было применение 0,25 %-го 
хлормекватхлорида.  

 
 
Ковтун К. П., Векленко Ю. А., Безвугляк Л. И. Влияние удобрения и 

инокуляции на формирование ботанического состава бобово-злакового траво-
стоя с лядвенцем рогатым // Корми і кормовиробництво. – 2013. – Вип. 75. – 
С. 155 – 160. 

Приведены результаты исследований по формированию видового участия 
лядвенца рогатого в одновидовом посеве и в смеси с кострецом безостым и ов-
сяницей луговой в зависимости от способов удобрения, инокуляции и совмест-
ного применения инокуляции и удобрения. 
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Молдован Ж. А. Влияние состава травосмеси на качество корма паст-

бищных травостоев различных сроков созревания // Корми і кормовиробництво. 
– 2013. – Вип. 75. – С. 161 – 166. 

Представлено часть исследований, которая затрагивает влияние компо-
нентного состава разновременно созревающих злаковых и бобово-злаковых аг-
рофитоценозов пастбищного использования на содержание в сухом веществе па-
стбищной травы питательных веществ: кормовых единиц, переваримого протеи-
на, обменной энергии в зависимости от состава травостоев. Бобовые травы, как 
компонент травосмесей, не только повышают продуктивность сеяных луговых 
ценозов, но и являются эффективным средством улучшения качества корма. 

 
 
Векленко Ю. А., Дудченко В. И., Харчук А. С., Похылько А. В., Вы-

говский И. В. Продуктивность разновременно созревающих многолетних тра-
востоев при сенокосном использовании // Корми і кормовиробництво. – 2013. – 
Вип. 75. – С. 167 – 171. 

Приведены результаты четырёхлетнего испытания многолетних злаковых 
и бобово-злаковых травосмесей при сенокосном использовании, сформирован-
ных по принципу различной интенсивности нарастания биомассы, в условиях 
Полесья западного. Доказана возможность достижения на дерново-подзолистых 
почвах высокой продуктивности кормовой площади и получения высококачест-
венного растительного сырья из многолетних трав. 

 
 
Маткевич В. Т., Резниченко В. П., Миценко Н. П. Продуктивность эс-

парцета первого года посева, в зависимости от технологических методов его вы-
ращивания // Корми і кормовиробництво. – 2013. – Вип. 75. – С. 172 – 176. 

Приведены результаты исследований по влиянию норм высева и способов 
посева на производительность эспарцета и для озимой пшеницы высеянной по-
сле них. 

 
 
Маркелова А. В. Качественные показатели силоса при использовании 

крестоцветных культур собранных в разные фазы развития // Корми і кормови-
робництво. – 2013. – Вип. 75. – С. 176 – 183. 

Изучены органолептические показатели, химический состав и содержание 
органических кислот силосов, собранных в различные фазы развития. Установ-
лено, что оптимальным сроком для силосования крестоцветных культур есть фа-
за плодообразования. В этой фазе зеленая масса крестоцветных культур обладает 
повышенным содержанием сухого вещества, сырого протеина и сирого жира. 
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Заец А., Мандрик М., Бигас О. Влияние экстерьерного индекса на мо-
лочную продуктивность коров-первотелок симментальской породы // Корми і 
кормовиробництво. – 2013. – Вип. 75. – С. 184 – 188. 

Изучено влияние динамики вымя-масса-метрического индекса коров-
первотелок симментальской породы на племенных заводах Винницкой области 
на молочную продуктивность и содержание в нем жира и белка. Исследования-
ми установлено, что у коров-первотелок симментальской породы, среднее зна-
чение этого индекса составило 10,1 ± 0,5 (CV = 35,3) с колебанием от 4,7 до 
18,7 усл. ед. При этом выявлена средняя за силой (r = 0,56) прямая корреляцион-
ная связь между вымя-масса-метрическим индексом и удоем за 305 дней лакта-
ции, установлено четкую среднюю негативную зависимость (r = -0,51) с содер-
жанием жира в молоке, а также нейтральную зависимость (r = -0,04) по содержа-
нию белка. 

 
 
Суховуха С. М. Влияние отходов масляного производства на гематологи-

ческие показатели крови свиней // Корми і кормовиробництво. – 2013. – Вип. 75. 
– С. 189 – 193. 

Установлено, что скармливание в составе рационов молодняку свиней от-
стоя подсолнечникового масла положительно влияет на гематологические, 
имуннологические и биохимические показатели крови. Полученные результаты 
дают представление об уровне обменных процессов, окислительно-оновленных 
реакциях и природной резистентности свиней. 

 
 
Калинчик М. В., Петриченко А. А., Лысенко К. О. Состояние, тенден-

ции и перспективы развития отрасли молочного животноводства Украины // 
Корми і кормовиробництво. – 2013. – Вип. 75. – С. 194 – 204. 

Показано состояние, тенденции и эффективные пути развития отрасли мо-
лочного животноводства Украины. Представлено динамики уровней рентабель-
ности производства продукции животноводства и молока сельскохозяйственны-
ми предприятиями, поголовья молодняка большого рогатого скота и коров, экс-
порта и импорта молочной продукции (в перерасчёте на молоко), а также цены 
реализации молока сельскохозяйственными предприятиями и себестоимость его 
производства за исследованный период. 

 
 
Кирилеско О. Л., Старовойтова О. О. Эколого-экономические аспекты 

загрязнения продукции растениеводства радионуклидами // Корми і кормови-
робництво. – 2013. – Вип. 75. – С. 205 – 211. 

Рассмотрены вопросы загрязнения сельскохозяйственных угодий и про-
дукции растениеводства радионуклидами, а именно поступление радионуклидов 
в почву и окружающую среду, пути миграции в окружении, которые влияют на 
движение радионуклидов в почве и в цепи почва → растение → животное → че-
ловек. 
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Полищук К. В. Экономическая эффективность использования бактериа-

льных препаратов на осушаемых землях Волынского Полесья // Корми і кормо-
виробництво. – 2013. – Вип. 75. – С. 212 – 216. 

Приведены результаты экономической эффективности использования бак-
териальных препаратов при разных системах удобрения на осушаемых дерново-
подзолистых почвах. 

 
 
Задорожна И. С. Кормопроизводство в земледелии Подолья (начало ХХ 

века) // Корми і кормовиробництво. – 2013. – Вип. 75. – С. 217 – 222. 
Проанализировано исторические и социально-экономические предпосыл-

ки зарождения и развития исследований по кормопроизводству на Подолье в 
конце ХIХ в начале XX века. 

 
 
Суша С. К. Исследования свойств перегноя в Украине в начале ХХ века // 

Корми і кормовиробництво. – 2013. – Вип. 75. – С. 223 – 228. 
Отражена история исследований свойств перегноя и его применения для 

повышения урожайности сельскохозяйственных культур при определенных поч-
венно-климатических условиях. 

 
 
Штакал М. И. Развитие лугового кормопроизводства на осушенных тор-

фяных почвах Лесостепи // Корми і кормовиробництво. – 2013. – Вип. 75. – 
С. 229 – 234. 

На основании многолетних исследований Подставской и Панфильской 
опытных станций в развитии лугового кормопроизводства на осушенных торфя-
ных почвах Лесостепи разработаны и апробированы высокопродуктивные тех-
нологии сенокосно-пастбищного использования травостоев для разных подтипов 
торфяных почв разной степени их осушения. Луговое кормопроизводство также 
резко улучшает экологическую ситуацию пойм рек. 
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ANNOTATIONS 
 

Petrychenko V. F., Movchan K. P. Influence of the sowing method and plant 
density on the yielding zone and productivity of faba bean // Feeds and Feed Produc-
tion. – 2013. – Issue 75. – P. 3 – 11. 

Results of researches on the effect of the sowing method and plant density on 
the indices of the yielding zone and bean yield under conditions of the right-bank For-
est-Steppe zone of Ukraine are given. The denser bean sowings are, the higher lower 
beans are attached and the lower upper pods are attached and the smaller is a yielding 
zone. The highest grain yield has been obtained in Mavka bean varieties with a density 
of 600 thousand plants per ha under wide-row sowing with inter-row space of 45 cm. 

 
Bugayov V. D., Kondratenko N. I., Demydyuk M. V. Estimation of the com-

bining ability of pea varieties by the traits of productivity and grain quality // Feeds 
and Feed Production. – 2013. – Issue 75. – P. 12 – 20.  

Genetic and selection evaluation of pea varieties by the basic economically val-
uable traits using the method of determining combining ability was conducted. Varie-
ties and hybrid combinations with the best indices of the general and specific combin-
ing ability were selected by the investigated characteristics. 

 
Bozhenko A. I. Effective methods of selection and creation of highly 

productive varieties of clover // Feeds and Feed Production. – 2013. – Issue 75. – P. 21 
–27.  

The role of selection methods for creation of high-yielding varieties of red 
clover having improved economic and biological indicators has been specified. The 
most common selection methods for creation of the original material, which make it 
possible to combine valuable hereditary traits of the parental forms have been 
estimated. 

 
Getman N. Y., Susha S. K., Kamenschuk B. D., Kvytko G. P., Demy-

das G. I., Kovalenko V. P. Features of the growth and development of leguminous 
crops in the mixed sowings with oats // Feeds and Feed Production. – 2013. – Issue 75. 
– P. 28 – 34.  

Features of the growth and development of leguminous crops in mixed sowings 
with oats are stated. The effect of the level of mineral fertilizers and sowing rates on 
the yield formation of green mass and dry matter of legume-oats mixtures is estab-
lished. 

 
Zabarna T. A., Zabarny A. S., Polgorodnik O. G., Pelekh L. V. The effect of 

mineral fertilizers and cultivation methods on the nitrogen-fixing ability of red clover 
in the right-bank Forest-Steppe // Feeds and Feed Production. – 2013. – Issue 75. – 
P. 35– 38.  

The results of researches on the effect of the rates of mineral fertilizers and 
growing methods on the amount of symbiotically fixed nitrogen and yield formation of 
the leaf-stem mass of red clover are stated. 
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Getman N. Y., Zlotenko O. Y. Adaptive resource-saving potential of the lu-

pine-cereal sowings // Feeds and Feed Production. – 2013. – Issue 75. – P. 39 – 44.  
The results of the study of the influence of seeding rates and doses of mineral 

fertilizers on the yield and dry matter output of the mixtures of blue lupine and barley 
are presented. 

 
Tkachuk О. P. Agriecological role of galega orientalis on the improvement of 

soil fertility // Feeds and Feed Production. – 2013. – Issue 75. – P. 45 – 48.  
Accumulation of nutrients in the soil after a three-year growing of galega orien-

talis for green fodder is analyzed. The dependence of the obtained indices on soil 
acidity is shown. Improved soil fertility and growing of bromopsis inermis are 
correlated. 

 
Pidpaliy I. F., Amons S. E. Influence of technological cultural methods on the 

economic and biopower efficiency of red clover grown for feed // Feeds and Feed 
Production. – 2013. – Issue 75. – P. 49 – 56.  

The results of studies of fodder productivity of red clover depending on the 
seeding rates of the cover and undersowing  crops are highlighted. Economic and 
bioenergy indices of the growing technology of noncover and aid crops are stated. 

 
Borona V. P., Matiyash N. O. Productivity of oat-legume mixtures depending 

on the level of mineral nutrition in the right-bank Forest-Steppe of Ukraine // Feeds 
and Feed Production. – 2013. – Issue 75. – P. 57 –61.  

The results of increasing productivity of oat-legume mixtures depending on the 
mineral nutrition are studied. Positive respond of annual grasses to the application of 
mineral fertilizers is established. 

 
Satanovska I. P. Effect of seed treatment and foliar nutrition on the formation 

of biometric parameters of maize plants // Feeds and Feed Production. – 2013. – Issue 
75. – P. 62 – 67.  

The results of studies of the effect of seed treatment and foliar nutrition on the 
formation of the height of corn hybrids having different maturity are stated. 

 
Bakhmat O. M. Effect of seed inoculation on the yield of seed, crude protein 

and fat of soybean in the western Forest-Steppe // Feeds and Feed Production. – 2013. 
– Issue 75. – P. 68 – 73.  

The results of studies on the productivity, yield of crude protein and fat under 
inoculation of soybean seed in the western Forest-Steppe are presented. 
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Shugurova N. A., Dudareva G. F., Grygorchuk N. F. Evaluation of soybean 
resistance to major fungal and bacterial diseases // Feeds and Feed Production. – 2013. 
– Issue 75. – P. 74 – 78.  

The results of assessing the resistance of soybean varieties to ascochyta-leaf 
spot and drown spot on the synthetic infectious background in the southern Steppes of 
Ukraine are presented. It is established that food varieties Deni and Gali and oilseed 
line L-1799 have relative resistance to these pathogens. 

 
Kaminsky V. F., Dvoretska S. P., Коstina Т. P. Influence of weather condi-

tions and systems of fertilization on the productivity of pea varieties // Feeds and Feed 
Production. – 2013. – Issue 75. – P. 79 – 86.  

The dynamics of leaf surface formation and dry matter accumulation depending 
on the genetic characteristics of varieties and system of fertilization is studies. The re-
sults of researches on the effects of fertilization system and weather conditions on the 
yield of pea varieties are stated. 

 
Aralov А. V. Peculiarities of leaf surface formation and its impact on dry 

matter productivity of spring vetch varieties under conditions of the right-bank Forest-
Steppe of Ukraine // Feeds and Feed Production. – 2013. – Issue 75. – P. 87 – 91.  

The results of studies on the effect of sowing rates and terms on the peculiarities 
of leaf surface formation and dynamics of the net photosynthetic productivity (NPP) of 
spring vetch varieties are presented. 

 
Zaparnyuk V. I. Mathematical assessment of spring vetch grain yield // Feeds 

and Feed Production. – 2013. – Issue 75. – P. 92 – 98.  
Mathematical and statistical analysis of the experimental data on spring vetch 

grain yield depending on seed inoculation, fertilization and soil liming is highlighted, 
and significance of the influence of climatic factors is proved. 

 
Vasylenko R. N. Yield and quality of the forage mass of agrocenosis of green 

foxtail in the south of Ukraine // Feeds and Feed Production. – 2013. – Issue 75. – 
P. 99 – 103.  

The influence of mineral fertilizers on the productivity of agrocenosis of green 
foxtail in the irrigated and non-irrigated conditions of the southern Ukrainian Steppe 
has been established as a result of researches. Comparative evaluation of nutrient value 
of forage mass in monospecific and mixed crops is carried out. The highest productivi-
ty of annual grass mixtures is determined. 

 
Pidpaly I. F., Cholovsky Y. N., Lypovy V. G., Didur I. N., Zabarny A. S. 

Influence of mineral fertilizers on the growth, development and grain yield of blue 
lupine varieties under conditions of the right-bank Forest-Steppe // Feeds and Feed 
Production. – 2013. – Issue 75. – P. 104 – 112.  

The results of studies on the effect of mineral fertilizers on the growth, 
development and grain yield of blue lupine varieties Crystal and Mirtan in the right-
bank Forest-Steppe of Ukraine are presented. 

Корми і кормовиробництво. 2013. Вип. 75 245



Kvitko G. P., Mykhalchuk D. P., Karasevych V. V. Prospects for chickpea 
growth under conditions of the Forest-Steppe of Ukraine // Feeds and Feed Production. 
– 2013. – Issue 75. – P. 113 – 120.  

The results of studies on the prospects of chickpea growth for forage purposes 
in the Forest-Steppe soil and climatic zone due to the forecasted climatic changes to-
wards warming and lengthening of the duration of periods of soil and air drought are 
stated. 

 
Tsytsyura T. V. Formation and productivity of assimilation surface of the sow-

ings of oil reddish depending on the seeding rates, method and fertilization in the 
right-bank Forest-Steppe // Feeds and Feed Production. – 2013. – Issue 75. – P. 121 – 
129.  

The results of the study of the influence of seeding rates, sowing method and 
fertilization on the formation of photosynthetic productivity of oil radish for obtaining 
maximum yield of leaf and stem mass as well as dry matter output under conditions of 
the right-bank Forest-Steppe are established. 

 
Borona V. P., Zadorozhny V. S., Kolodiy S. V. Water and physical properties 

of the soil and contamination of corn sowings depending on the primary tillage sys-
tems // Feeds and Feed Production. – 2013. – Issue 75. – P. 130 – 136.  

The influence of different systems of the basic tillage on water and physical 
properties of the soil, contamination of crops and productivity of maize is studies. 

 
Kyrylyuk V. P. Non-herbicide method of weed control in faba bean sowings // 

Feeds and Feed Production. – 2013. – Issue 75. – P. 137 – 143.  
Results of three-year researches on the influence of different methods of weed 

control on the yield and weed infestation of faba bean sowings are stated. Positive ef-
fect of trimming on crop yield of faba bean and phytosanitary state of the sowings has 
been found.  

 
Okrushko S. E., Mandrik І. A. Development of measures for the regulation of 

weed number in winter wheat sowings // Feeds and Feed Production. – 2013. – Issue 
75. – P. 144 – 149.  

Comparative characteristic of the influence of the preceding crops and herbicide 
Grodil Maxi 375 OD on the regulation of weed number in winter wheat sowings is 
given. It has been established that cultivation of winter wheat after sugar beet with the 
application of herbicide Grodil Maxi 375 OD  at the rate of 0,11 l/ha allowed to reduce 
weed number 5-5,5 times and their crude mass by 15–20%, provided higher yield of 
wheat grain and proved to be cost effective. 

 
Polyvany S. V., Kuryata V. G. Influence of chlorinemequachloride on crop 

yield, protein and oil content in seeds of oilseed poppy // Feeds and Feed Production. – 
2013. – Issue 75. – P. 150 – 154.  

The influence of chlorinemequachloride on the yield, oil and protein content in 
poppy meal has been studied. It has been established that under the influence of retar-
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dant crop yield increased due to the rise of the number of boxes and increase of seed 
weight in the fruits. The residual amount of chlorinemequachloride in seeds does not 
exceed the norm. Protein content in meal was increasing under the effect of prepara-
tion. Application of 0.25% chlorinemequachloride appeared to be the most effective.  

 
Kovtun K. P., Veklenko Y. A., Bezvuglyak L. I. Influence of fertilization and 

inoculation on the formation of the botanical composition of legume-cereal grass 
stands with bird’s-foot trefoil // Feeds and Feed Production. – 2013. – Issue 75. – 
P. 155 – 160.  

The results of studies on bird’s-foot trefoil application in pure sowings and 
mixed sowings with smooth brome and meadow fescue depending on the method of 
fertilization, inoculation and combined application of both inoculation and fertilization 
are stated. 

 
Moldovan Z. A. Influence of the composition of grass mixtures on forage qual-

ity of pasture herbages having various terms of maturity // Feeds and Feed Production. 
– 2013. – Issue 75. – P. 161 – 166.  

A part of researches studying the influence of composition of cereals and leg-
ume-cereal pasture agrophytocenosis having various terms of maturity on the content 
of nutrients in dry matter: feed units, digestible protein, and metabolizable energy de-
pending on composition of herbages are presented. Bean grasses as a component of 
grass mixtures raise efficiency of sown meadow cenosis. They are also an effective 
means of forage quality improvement. 

 
Veklenko Y. A., Dudchenko V. I., Kharchuk A. S., Pokhylko O. V., 

Vygovsky I. V. Productivity of perennial grass stands having various maturity terms 
under hay use // Feeds and Feed Production. – 2013. – Issue 75. – P. 167 – 171.   

Results of four-year trial on perennial grass and legume-grass mixtures under 
hay use formed according to the principle of various intensity of biomass rise under 
conditions of the western Polissya are given. Possibility of high productivity of a fod-
der area on sod-podzolic soils and obtaining high-quality plant roughage from peren-
nial grasses is proved. 

 
Matkevich V. T., Reznіchenko V. P. Mitsenko N. P. Productivity of sainfoin 

of the first year of planting depending on the technological methods of its cultivation // 
Feeds and Feed Production. – 2013. – Issue 75. – P. 172 – 175.  

The results of studies on the effect of seeding rates and sowing methods on the 
performance of sainfoin and winter wheat sown after it are stated. 

 
Markelova A. V. Quality indicators of silage when using cruciferous crops 

harvested in different phases of growth // Feeds and Feed Production. – 2013. – Is-
sue 75. – P. 176 – 183.  

Organoleptic parameters, chemical composition and content of organic acids in 
silage harvested in different phases of growth have been studied. It has been estab-
lished that optimal time for siloing cruciferous crops is a phase of fruit formation. At 
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this phase, green mass of cruciferous crops has higher content of dry matter, crude pro-
tein and crude fat. 

 
Zaets A., Mandrik M., Bigas O. The influence of the exterior index on the 

dairy performance of the first-calf cows of Simmental breed // Feeds and Feed Produc-
tion. – 2013. – Issue 75. – P. 184 – 188.  

The influence of the dynamics of udder-mass-metric index of the first-calf cows 
of Simmental breed at the breeding plants of Vinnitsa region on milk productivity and 
content of fat and protein in it has been studied. It has been found that the first-calf 
cows of Simmental breed have average value of this index of 10.1 ± 0.5 (CV = 35.3) 
with fluctuation from 4.7 to 18.7 standard units. Direct correlation between the udder-
mass-metric index with average strength (r = 0,56) and milk yield over the period of 
305 days of lactation has been determined, average negative correlation (r = - 0,51) 
with fat content in milk as well as neutral dependence (r = - 0,04) on protein content 
has been established. 

 
Sukhovuha S. М. Effect of wastes of oil production on hematological blood 

values of pigs // Feeds and Feed Production. – 2013. – Issue 75. – P. 189 – 193. 
It has been found that feeding of sunflower oil sludge in the diets of young pigs 

has a positive effect on hematological, immunological and biochemical blood values. 
These results provide data on the level of metabolism, oxidative and renovated reac-
tions and natural resistance in pigs. 

 
Kalinchik M. V., Petrychenko O. A., Lysenko K. O. State, trends and pros-

pects of the development of dairy farming in Ukraine // Feeds and Feed Production. – 
2013. – Issue 75. – P. 194 – 204.  

The state, trends and effective ways of the development of dairy industry in 
Ukraine are shown. The dynamics of the levels of profitability of livestock and dairy 
production by the agricultural enterprises, heads of young cattle and cows, export and 
import of dairy products (in terms of milk) as well as the selling price of milk charged 
by the agricultural enterprises and the cost of its production over researched period are 
presented. 

 
Kyrylesko O. L., Starovoytova O. O. Environmental and economic aspects of 

radionuclide contamination of crops // Feeds and Feed Production. – 2013. – Issue 75. 
– P. 205 – 211. 

Issues of radionuclide contamination of agricultural lands and crops, namely 
penetration of radionuclides in the soil and environment, migration routes in the envi-
ronment that affect the movement of radionuclides in the soil and in the chain of soil 
→ plant → animal → human. 

 
Polishchuk K. V. Economic efficiency of application of bacterial preparations 

on the drained land of Volyn Polissya // Feeds and Feed Production. – 2013. – Is-
sue 75. – P. 212 – 216. 
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The article presents results of the economic effectiveness of application of bac-
terial preparations when applying different systems of fertilization on the drained sod-
podzolic soils. 

 
Zadorozhna I. S. Feed production in agriculture (beginning of the twentieth 

century) // Feeds and Feed Production. – 2013. – Issue 75. – P. 217 – 222.  
Historical and socio-economic background of the foundation and development 

of the studies on feed production in Podillya at the end of the nineteenth and the be-
ginning of the twentieth century is analyzed. 

 
Susha S. K. Research of the manure properties in Ukraine at the beginning of 

the twentieth century // Feeds and Feed Production. – 2013. – Issue 75. – P. 223 – 228.  
The history of researches on manure properties and its application to improve 

productivity of agricultural crops under certain soil and climatic conditions is studied. 
 
Shtakal M. I. Development of the meadow forage production on the drained 

peaty soils of the Forest-Steppe // Feeds and Feed Production. – 2013. – Issue 75. – 
P. 229 – 234. 

Due to long-term researches conducted at Podstavskaya and Panfilskaya expe-
rimental stations on the development of meadow forage production on the drained pea-
ty soils of the Forest-Steppe, high-yield technologies of hay-pasture herbage use for 
different subtypes of peaty soils having different drainage degree were developed and 
tested. Meadow forage production also dramatically improves the ecological situation 
of flood plains of rivers. 
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