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Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
ПЕРСПЕКТИВНІ СЕЛЕКЦІЙНІ НОМЕРИ ЛЮЦЕРНИ
ПОСІВНОЇ ЗА УМОВ ПІДВИЩЕНОЇ КИСЛОТНОСТІ
ҐРУНТУ
Викладено результати досліджень щодо перспективних селекційних
номерів люцерни посівної за умов підвищеної кислотності ґрунтів (у межах
рН 5,0—5,5).
Ключові слова: люцерна посівна, селекція, кислотність ґрунту,
урожайність.
Люцерна посівна – одна з найбільш продуктивних кормових культур.
Важливу роль має ця культура і в біологізації землеробства. Проте за своїми
біологічними особливостями рослини люцерни нормально розвиваються
лише на ґрунтах з pH сольової витяжки від 6,0 до 7,5, тобто близької до
нейтральної.
У той же час за даними «Центрдержродючості» (2002—2007 рр.) у
процесі агрохімічної паспортизації орних земель України було виявлено
3,7 млн га (17 %) кислих ґрунтів. Найбільш поширені такі ґрунти на Поліссі,
де вони займають 37 % орних земель. У зоні Лісостепу виявлено 1,8 млн га
кислих ґрунтів (25 %). Лідером за їх поширенням у цій зоні є Вінницька
область (29 %). Також відмічається стійка динаміка до збільшення площ
підкислених ґрунтів. Інтенсивність приросту площ таких ґрунтів за період
обстеження по областях коливається від 1 до 14 %. Втрати врожаю на кислих
ґрунтах сягають 20—40 % [7].
Селекція на стійкість до токсичності кислих ґрунтів стала можливою
завдяки дослідженням спадковості ознаки стійкості до іонів алюмінію (Al3+).
Генетична та хромосомна локалізація генів стійкості до алюмінію найширше
вивчена у зернових культур (пшениця, жито, тритикале, ячмінь, овес).
Аналогічні дослідження з даного напрямку проводяться з бобовими (соя,
горох, конюшина, частково люцерна) [1, 2, 3, 4, 5]. Зокрема, у люцерни
встановлено, що стійкість до іонів алюмінію знаходиться під генетичним
контролем, однак не виявлені ідентифіковані специфічні гени, що
відповідають за дану ознаку [6]. Важливим при цьому є наявність
відповідного вихідного матеріалу.
В Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН уперше в
Україні в селекційному процесі люцерни використано метод багаторазового
добору з гібридних популяцій (F3–F4), одержаних через гібридизацію
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попередньо виокремлених колекційних зразків толерантних до токсичного
впливу Al3+ на природному фоні з кислотністю ґрунтів рН 5,0—5,5 [8]. З
використанням такого методу створено і занесено до Державного реєстру
сортів рослин придатних до поширення в Україні на 2010 (патент № 1033 від
16.04.2010) сорт люцерни посівної – Синюха, який відзначається
толерантністю рослин до кислотності ґрунтів (у межах рН 5,0—5,5).
Посухостійкий та зимостійкий, включаючи і стійкість до притертої льодової
кірки.
Матеріали і методи. У дослідженнях використані 34 селекційних
номери створених у попередні роки.
Досліди проводили в 2012—2015 рр. на полях Інституту кормів та
сільського господарства Поділля НААН. Ґрунти – сірі опідзолені з
показником pH сольової витяжки 5,2—5,3 і гідролітичною кислотністю 2,1—
2,4 мг/екв. на 100 г ґрунту.
Закладання розсадника конкурсного сортовипробування проводили у
2012 році безпокривним способом сівби: суцільно (15 см) – для обліку
кормової продуктивності та широкорядно (45 см) – для оцінки насіннєвої,
облікова площа ділянки 10 м², повторність чотириразова. Стандартний сорт –
Синюха. Облік врожаю зеленої маси проводили у фазі бутонізації, число
укосів – чотири. Для формування врожаю насіння використовували другий
укіс. Польові дослідження, спостереження, обліки та вимірювання проводили
відповідно до методичних вказівок [9—12].
Гідротермічні умови за роки досліджень, порівняно з середніми
багаторічними даними, характеризувалися підвищеними температурами
(особливо в 2012—2013, 2015 роках), раннім початком вегетації (2014) і
нестабільним розподілом опадів за вегетаційний період. Так, у 2012 році
надмірна кількість опадів спостерігалося тільки в квітні, що дало змогу
створити оптимальні запаси вологи для проведення посіву і отримати дружні
сходи. Більш інтенсивними опадами в 2013 характеризувалися березень,
травень і червень, а до третьої декади серпня спостерігався дефіцит вологи,
тоді як в 2014 надмірну кількість опадів зафіксовано в 2 і 3 декадах травня,
першу в червні і близьку до норми в липні, що мало відповідний вплив на
відновлення вегетації, накопичення вегетативної маси, цвітіння, формування
і дозрівання насіння, а також на стан рослин наприкінці вегетації. Впродовж
вегетаційного періоду рослин люцерни у 2015 році спостерігалась посуха, що
негативно вплинуло на кормову продуктивність, проте сформувалась
найвища, за період досліджень, врожайність насіння. У цілому гідротермічні
умови в роки досліджень можна вважати задовільними для формування
кормової та насіннєвої продуктивності рослин люцерни, проте
неоднорідність їх впливу в окремі, часто критичні періоди, була очевидною.
Результати та обговорення. За результатами досліджень, створених у
попередні роки, 34 перспективних номерів люцерни 2012 р. посіву, в 2013–
2015 рр. було виявлено, що за збором сухої речовини тільки чотири з них
перевищували стандарт Синюха на 0,9–1,95 т/га або на 7–16 % та ще 2
4
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знаходились на рівні з ним. Загалом збір сухої речовини становив 10,6–
14,05 т/га. Аналогічні результати можна бачити за збором протеїну, значення
якого знаходилось у межах 2,37–3,12 т/га в цілому за період досліджень
(табл. 1).
За довжиною стебла в першому укосі досліджувані зразки майже не
поступалися стандартному сорту Синюха, а окремі суттєво перевищували
його на 4,5—5,0 см – 6/12, 5/12, 33/12; 5,5—6,0 см – 34/12. У перший рік
використання довжина стебла знаходилась в межах 66–80 см, наступного –
56–76, у стандартного сорту – 65–66 см.
За облистяністю 59 % від загальної кількості зразків знаходились на
рівні стандартного сорту, при значенні цієї ознаки у нього в межах 45–48 %.
Дещо вищі значення мали лише чотири номери на 3–6 %, решта
характеризувалася істотно меншими показниками, серед яких найнижчі –
3/12, 23/12, 30/12 та 32/12.
1. Кормова продуктивність перспективних селекційних номерів люцерни
за результатами конкурсного сортовипробування
(у середньому за 2013–2015 рр.)
Назва
перспективного
селекційного
номера
St Синюха
5/12
6/12
7/12
11/12
33/12 (Радослава)
34/12
НІР 0,05 2013 р.
2014 р.
2015 р.

Збір сухої
речовини

Висота
рослин 1-го
укосу, см

Облистяність
рослин 1-го
укосу, %

т/га

± до St

т/га

± до St

68
69,5
69,5
66,5
65,5
69,5
78
3,21
3,59
3,6

49
47,5
48,5
48
47
48
48
2,3
2,41
2,46

12,1
13
13,6
11,8
11,5
14,05
13,35
0,642
0,622
0,532

0
0,9
1,5
-0,3
-0,6
1,95
1,25

2,68
2,9
3,03
2,63
2,56
3,12
2,98
0,162
0,154
0,14

0
0,212
0,35
-0,059
-0,126
0,44
0,3

Вихід протеїну

За врожайністю насіння у більшості селекційних номерів виявлено
істотне зниження порівняно до стандарту, лише три знаходились на рівні з
ним (5/12, 7/12, 11/12) та ще три перевищували його на 7-—2 % або на 0,02—
0,036 т/га (33/12). Це дало змогу виділити їх з-поміж інших, як перспективні
(табл. 2).
Селекційний номер 5/12 в цілому за період досліджень
характеризувався середньою довжиною стебла (69,5 см) та облистяністю
(47,5). Високі значення було виявлено за збором сухої речовини (13,0 т/га) та
протеїну (2,9 т/га), перевищення до стандартного сорту складало 7 і 8 %
відповідно. Урожайність насіння знаходилась на рівні стандарту і становила
0,298 т/га.
Селекційний номер 6/12, як і попередній, формував середню довжину
стебла (69,5 см), проте облистяність рослин була меншою, ніж у стандарту і
становила 48,5%. За збором сухої речовини перевищення до стандарту було
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виявлено на 1,5 т/га, Вихід протеїну знаходився в межах 2,97–3,03 т/га, що
також істотно вище за стандартний сорт. За врожайністю насіння було
виявлено збільшення до стандарту на 10 %.
2. Насіннєва продуктивність перспективних селекційних номерів
люцерни за результатами конкурсного сортовипробування
(2013–2015 рр.)
Назва перспективного
селекційного номера
St Синюха
5/12
6/12
7/12
11/12
33/12 (Радослава)
34/12
НІР 0,05

2013 р.
0,295
0,3
0,32
0,29
0,285
0,32
0,3
0,011

Урожайність насіння
2014 р.
2015 р.
т/га
0,265
0,34
0,3
0,265
0,33
0,298
0,3
0,38
0,33
0,24
0,32
0,28
0,265
0,335
0,295
0,31
0,38
0,34
0,275
0,33
0,302
0,01
0,011

± до St
0
-0,002
0,03
-0,02
-0,005
0,04
0,002

Селекційний номер 7/12 характеризувався середньою довжиною стебла
(66,5 см) та облистяністю (48 %) рослин. Середньою кормовою
продуктивністю: збір сухої речовини становив 11,0 т/га та протеїну –
2,63 т/га. Насіннєва продуктивність знаходилась у межах стандартного сорту
і становила 0,295 т/га.
Селекційний номер 11/12 характеризувався довжиною стебла 63—66 см
та облистяністю 47 % рослин. Середньою кормовою продуктивністю: збір
сухої речовини становив 11,5 т/га та протеїну – 2,56 т/га. Насіннєва
продуктивність знаходилась у межах стандартного сорту і становила
0,295 т/га.
Селекційний номер 33/12 найбільше виділявся з поміж інших до
стандартного сорту, зокрема за високим збором сухої речовини в цілому за
весь період у межах 14,05 т/га, або залежно від року використання – 13,3–
14,8 т/га; протеїну – 3,12 або 3,0–3,24 та врожайності насіння – 0,336 або
0,320–0,350 т/га, відповідно. Значення довжини стебла (69,5 см) та
облистяності (47 %) знаходились на рівні з стандартним сортом Синюха.
Селекційний номер 34/12 надалі може бути віднесений до інтенсивно
відростаючих. Характеризувався найбільшим значенням довжини стебла в
межах 76–80 см та доволі високою кормовою продуктивністю – збір сухої
речовини становив 12,3–14,4 т/га і протеїну – 2,81–3,15 т/га. На рівні
стандарту були лише облистяність (48 %) та врожайність насіння (0,302 т/га).
Характеристика перспективного сорту люцерни посівної Радослава
Селекційний номер 33/12 під назвою Радослава створений методом
багаторазового добору на підвищеному фоні кислотності ґрунту (рН 5,0–5,5)
із гібридної популяції Vella (Данія)/Vertus (Швеція). Переданий для
кваліфікаційної експертизи в системі державного сортовипробування у 2015
році (заявка № 15 19 6001 від 26.03.15). Тип куща восени першого року життя –
6
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проміжний. Листки восени першого року життя – злегка видовженої округлої
чи овальної форми, в наступні роки – різні за формою, проте в більшості
випадків видовжені ланцетовидні із заокругленням наприкінці. Час початку
цвітіння – середній. Частота дуже темно-синьо-фіолетових та змішаних квітів
– низька та кремових, білих або жовтих – відсутня, або дуже низька. Стебло
середньої довжини 70–80 см, облистяність – 45–48 %. Вміст протеїну у фазі
бутонізація-початок цвітіння – 21,3 % та клітковини – 22,2 %. Стан спокою
рослин – 3 клас.
Бобики з 2–4 витками та містять 2–5 повноцінних, злегка приплюснутих, або
кутастих, квасоле-, або ниркоподібної форми насінини. Маса 1000 насінин
становить – 1,89–2,0 г.
Тип використання – сінокісно-пасовищний. Сорт середньостиглий,
вегетаційний період до першого укосу – 56–60, збирання насіння – 150–
155 днів. Виділяється толерантністю до кислотності ґрунтів (у межах рН 5,0–
5,5).
Забезпечує при чотирьох укісному використанні у фазі бутонізації
врожай сухої речовини – 13,5–14,0 т/га, вихід протеїну – 3,0–3,25 т/га.
Насіннєва продуктивність знаходиться в межах 0,4–0,5 т/га.
Стійкий до кореневих гнилей та толерантний до інших хвороб
(борошниста роса, пероноспороз, чорна плямистість стебел, іржа, аскохітоз,
бура плямистість), з подовженим періодом продуктивного довголіття (3–4
роки). Посухостійкий та зимостійкий, включаючи притерту льодову кірку.
Пропонується до вирощування в зонах Полісся, Лісостепу і Степу.
Селекційний номер 6/12 готується до передачі для кваліфікаційної
експертизи в системі Державного сортовипробування, в 2016 році.
Висновки.
Отримані
результати
досліджень
підтверджують
ефективність запропонованого методу багаторазового добору з гібридних
популяцій F3—F4, одержаних через гібридизацію попередньо виокремлених
колекційних зразків толерантних до токсичності природного фону з
кислотністю ґрунтів рН 5,0—5,5.
За таких ґрунтових умов виділені перспективні селекційні номери
33/12 і 6/12, які забезпечили в середньому (2013—2014 рр.) за 4 укоси збір
сухої речовини 13—14 т/га та врожай насіння – 0,33—0,34 т/га, що
відповідно більше стандартного сорту Синюха на 0,35—0,44 та 0,03—0,04.
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Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
СОРТОТИПИ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ ТА ЇХ
ВИКОРИСТАННЯ В СЕЛЕКЦІЇ НА ПІДВИЩЕННЯ
АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Викладено результати вивчення колекційних зразків конюшини лучної
різних сортотипів та наведена їх характеристика за основними
господарсько корисними ознаками.
Ключові слова: конюшина лучна, продуктивність, адаптивність.
Як свідчать дослідження проведені спеціальною комісією ФАО в
розвинених країнах світу [1], збільшення виробництва сільськогосподарської
рослинної продукції за останні 50 років на 30 % залежить від удосконалення
технологій виробництва, а на 70 – від генетичного фактора.
Зміна клімату в негативний для рослин бік, вимагає перегляду завдань
селекції багатьох культур, і конюшини лучної зокрема, на основі аналізу
впливу на рослини абіотичних чинників зовнішнього середовища. Так, аналіз
зв’язку між кліматичними чинниками і продуктивністю конюшини лучної
проведеними на базі дослідної станції за 1971—2015 рр., свідчать про їх
суттєвий негативний вплив на формування кормової і насіннєвої
продуктивності цієї культури [2].
За нашими спостереженнями, більшість місцевих сортотипів, які були
створені в 60—90-х роках, виявились вразливими до негативних змін
клімату. Виняток складають сорти створені на початку ХХІ століття –
Павлина та Політанка, проте, і їх генотипи потребують подальшого
удосконалення.
У зв’язку з цим, основним завданням забезпечення адаптивної
спрямованості селекції є виявлення та введення в селекційний процес
основних генетичних донорів ознак, які забезпечили б здатність рослинного
організму формувати специфічні властивості стійкості.
При цьому, новостворений селекційний матеріал повинен поєднувати:
оптимальне співвідношення між продуктивністю та високою
стійкістю до стресових чинників середовища;
здатність формувати високий урожай кормової маси в першому
укосі;
за рахунок тривалості фаз, уникати дії високих температур у
період формування кормової продуктивності;
Корми і кормовиробництво. 2016. Вип. 82

9

мати високу облистяність рослин та добре розгалужену кореневу
систему;
утворювати більшу кількість насіння на одному пагоні за рахунок
самосумісності та наявності бінарних суцвіть.
Мета: для успішного вирішення вищевказаних завдань необхідне
широке залучення вихідного матеріалу з різних еколого-географічних зон.
Оскільки адаптивна здатність рослинного організму залежить від
удосконалення його генопиту [3], всебічне вивчення колекційних зразків
різних сортотипів, виділення донорів вищевказаних ознак та введення їх у
селекційний процес як батьківських форм, сприятиме створенню
перспективного матеріалу.
Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводили впродовж
2008—2015 рр.
на
чорноземах
глибоких
малогумусних
середньосуглинкового гранулометричного складу, які середньозабезпечені
поживними речовинами і гумусом. Місце проведення досліджень: поля
селекційної сівозміни Тернопільської державної сільськогосподарської
дослідної станції ІКСГП.
Науково-дослідна робота ведеться згідно «Методики державного
випробування сортів рослин на придатність до поширення в Україні» (2004);
Методичних вказівок з вивчення колекційних зразків конюшини лучної
(1995); Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» від 17 січня
2002; «Методичних вказівок з селекції багаторічних трав» (1985).
Матеріалом для досліджень слугували колекційні зразки конюшини
лучної
наступних
сортотипів:
південноєвропейський,
центральноєвропейський,
західноєвропейський,
північноєвропейський,
північноамериканський в кількості 112 номерів, а також зразків гібридного
походження, сортів власної селекції та місцевих зразків, які раніше
вирощувались на території Тернопільської області. При оцінюванні
вихідного матеріалу основна увага приділялась, поряд з ознаками
продуктивності і якості, морфологічним ознакам та біологічним
особливостям зразків, а також їх екологічній пластичності.
Посів колекційного розсадника проводився в літні строки сівби,
міжряддя – 15 см.
Результати досліджень: Як свідчать результати всебічної оцінки
колекційних зразків конюшини лучної в межах кожного сортотипу,
найвищий адаптивний потенціал в наших умовах в основному мають зразки,
які належать до західноєвропейського та східноєвропейського сортотипів
(табл. 1). Дещо нижчою екологічною стабільністю характеризувались зразки
північноєвропейського та центральноєвропейського сортотипів. Якщо у
перших двох груп коливання основних показників продуктивності (вага
однієї рослини, кількість пагонів, облистяність) та морфологічних ознак
(висота рослин, співвідношення надземної маси і коренів) були впродовж
років вивчення незначними, то в останніх амплітуда коливань значно
відхилялась від середнього значення. Проте, в кожній групі було виділено
10
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ряд зразків, які значно перевищували за своїми показниками середні
значення.
За строками цвітіння першого укосу найбільш ранньостиглими були
зразки південно- та східноєвропейського сортотипів, а найбільш
пізньостиглими – північно- та західноєвропейські сорти. У наших
дослідженнях висота рослин у фазі укісної стиглості мала значні коливання
як залежно від погодних умов року, так і в межах кожного сортотипу. Висота
рослин Тернопільська 4, була в 2008 – 49,8, у 2009 – 55,5, у 2011 – 58,4, а у
2014 – 47,2 см.
Найбільшу висоту мали зразки східноєвропейського сортотипу (в
основному південноукраїнської підгрупи). Важливе значення для підвищення
стійкості рослин до дії температур та ґрунтової засухи має розвиток
кореневої системи. Основна маса коренів зосереджена у верхньому шарі
ґрунту на глибині 7—10 см. Встановлено, що чим більша розгалуженість та
маса коренів, тим вища стійкість проти дії низьких температур під час
перезимівлі та підвищених – у період вегетації [3]. У наших дослідженнях
співвідношення ваги надземних частин рослини до ваги коренів у всіх
сортотипів коливалось від 39,7 до 30,8 відсотків. Найвищим воно було у
зразків центральноєвропейської та північноамериканської груп.
Кормова та насіннєва продуктивність, як сорту в цілому, так і окремих
рослин пов’язана з проявом умов зовнішнього середовища. Між
продуктивністю та зимостійкістю рослин існує від’ємна кореляція,
випадання рослин іде і після перезимівлі внаслідок дії несприятливих
абіотичних чинників. Тому, показником високого адаптивного потенціалу як
окремих зразків, так і сортотипу в цілому, може служити співвідношення між
кількістю рослин на 1 кв. м перед входом у зиму та кількістю рослин, які
формують урожай зеленої маси в першому укосі. Між сортотипами
конюшини лучної спостерігались певні відмінності за темпами росту і
розвитку в період від весняного відростання до укісної стиглості (темпи
відростання біомаси, кількість продуктивних пагонів та вага однієї рослини,
облистяність, настання укісної стиглості та ін.). Найвищий урожай кормової
маси в середньому за роки вивчення мали західноєвропейський,
центральноєвропейський та східноєвропейський сортотипи на рівні 5,02 –
4,82 кг з 1 м2. Слід зазначити, що середнє значення цього показника дещо
нівелюється і складається враження, що кормова продуктивність всіх
сортотипів знаходиться майже на одному рівні. Проте, за роками
спостерігається значна амплітуда коливань, яка залежить в основному від дії
метеорологічних чинників. Так урожай зеленої маси з 1 м2 в 2008 році в
середньому по колекційному розсаднику складав 4,35 кг на 1 м2, 2009 – 4,49,
у 2011 – 5,22, а у 2014 – 4,82, а в середньому за роки – 4,75 кг.
Отже, основні показники, які формують кормову та насіннєву
продуктивність рослин, не можуть служити надійним критерієм добору в
адаптивній селекції без врахування таких непрямих ознак, як скорочення фаз
бутонізації та цвітіння, що дасть можливість більш ефективного
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використання запасів вологи, розвиток кореневої системи та розподіл по
горизонтах ґрунту, кількість листків на рослині та їх орієнтація, наявність
бінарних суцвіть та їх озерненість.

Урожай насіння,
кг/ м2

Облистянність,
%

Відношення ваги
рослини до ваги
кореня

Приріст біомаси
за 10 днів, г

Кількість прод.
пагонів на рослині,
шт..

Вага однієї
рослини, г

Уладівська 34
Дединівська 5
Raden
Atilla
CVNIB-179
Primes
Миронівська 45
Носівська 4
Тернопільська
багатолисточкова
SZ1-95
SZ2-95
Vanessa
Pilosum
Singevine
Temara
E -2229
Merviont
Т-7
Політанка
Т-8
CV-279
Сел. №
Тернопільська 4
Павлина
Floric
Camaras
Lovrin
Arlington
Глорія
Тернопільська 3
Тернопільський 2

Вихід сухої
речовини, кг/ м2

Зразки

Урожай зеленої
маси, кг/м2

Оцінка колекційних зразків конюшини лучної

6,6
5.57
5,87
5,24
5,20
5,00
5,13
5,39

1,2
1,22
1,36
1,14
1,23
1,06
1,12
1,17

21.3
25.5
39,0
41,3
66,2
24,2
58,3
35.8

56
51
56
58
62
50
50
58

37,6
33.8
40,6
44,5
36,4
48,2
33,6
35,2

13,6
8,6
10,7
14,8
10.9
14,3
8,4
11,0

22
17
14
22
20
22
14
25

267,0
140,7
124,4
267,1
194,3
243,5
132,6
210,3

5,18

1,18

26,4

58

35.5

5,3

24

232,1

5,58
6,12
5,40
5,17
5,17
5,58
5,26
5,34
6,55
5,16
5,02
5,39
5,60
4,52
5,27
4,75
4,86
4,90
5,64
4,61
4,16
4.48

1,09
1,24
1,20
1,18
1,03
1,14
1,18
1,09
1.48
1,34
1,10
1,28
1.36
1,06
1.32
1,16
1,20
1,12
1,32
1.04
1,12
1.00

32,7
26,7
61,2
40,4
33,7
51,1
48.6
55,4
19,3
44,5
38,6
41,3
49,0
41,0
50.5
58,3
53,3
54,8
56,4
47,1
35,4
55,3

60
47
48
53
57
58
59
48
62
64
65
56
50
60
58
53
52
48
55
45
56
50

40,2
42,0
37,7
44,6
42,1
40,3
40,9
37,3
38,6
40,2
39,6
33.6
32,8
36,6
38,4
50,9
49,4
46,2
49,2
38,4
40,8
40,1

12,3
13,7
10.0
18,7
22,8
17,3
20,3
11,7
22.1
16.6
20,0
16.1
14,4
11,6
11,8
17.1
16,6
10,8
18,9
31,1
24,6
8,0

19
22
20
14
21
33
21
20
23
28
26
18
17
22
26
28
24
27
33
27
16
16

196,5
190,8
206,4
192,1
196,5
248,7
202,8
198,3
218,4
233,6
240,0
202,8
126,9
198,6
215,0
220,6
214,8
216,5
238,9
144,6
142,4
177,4

Адаптивна здатність сорту – це складна кількісна ознака, має два
основних складники – продуктивність рослин та їх екологічна стабільність
незалежно від дії різних умов середовища [4]. Щоб адаптивна селекція була
результативною, потрібно доповнювати існуючі біотипи рослин новими
функціями, які відображають взаємодію різних органів рослини.
12
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З цією метою проводиться робота з виділення донорів ознак
продуктивності та адаптивності в найбільш перспективних сортотипах.
За ознакою «найменша тривалість періоду від весняного відростання до
укісної стиглості» було виділено 14 колекційних зразків переважно північноамериканського, південно- та центрально-європейського сортотипів:
Arlington, Prosper (США), Primes (Бельгія), E2229 (Португалія).
Найбільшу облистяність рослин мали зразки: Atilla (Франція), CVNIB179 (Польша), ST Temara (Німеччина) та зразки нашої селекції:
Тернопільська 3, Тернопільська 4, Павлина, Політанка, Тернопільська 7,
Тернопільська 8.
Найбільш розвинуту кореневу систему в період бутонізація-цвітіння
мають ряд зразків північно- та центрально-європейського сортотипів: Atilla
(Франція), Primes (Бельгія), Arlington, Floric (США), Raden (Чехія) Pilosum
(Угорщина).
Слід зазначити, що переважно ті зразки, які мали добре розвинену
кореневу систему, відзначались високою кількістю продуктивних пагонів та
вагою рослин.
На основі відібраних колекційних зразків різних сортотипів методами
гібридизації та добору створено перспективний матеріал з оптимальним
поєднанням комплексу ознак стійкості до абіотичних стресів зовнішнього
середовища та високої продуктивності, який на даний час знаходиться на
різних етапах селекційної проробки.
Таким чином, виділення генетичних джерел основних господарсько
важливих ознак і властивостей дає змогу створювати сорти конюшини лучної
відповідно до сучасних вимог адаптивної селекції.
Висновки: В умовах Західного Лісостепу України впродовж 2008—
2015 рр. проводилось вивчення 112 колекційних зразків конюшини лучної
різних сортотипів. Вивчались як основні показники продуктивності (вага
однієї рослини, кількість пагонів, облистяність) так і морфологічні ознаки
(висота рослин, співвідношення надземної маси і коренів). Ця робота дала
можливість виділити генетичні джерела ознак продуктивності та стійкості до
несприятливих абіотичних чинників середовища. Результати досліджень
будуть використовуватись у селекції на підвищення продуктивності та
адаптивного потенціалу.
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Представлено результати досліджень з вивчення сортозразків
пажитниці багаторічної та тимофіївки лучної у колекційному розсаднику і
конкурсному сортовипробуванні. Встановлено кореляційні залежності між
ознаками продуктивності. Виділено джерела цінних ознак, які можуть бути
використані як вихідний матеріал для селекції даних культур.
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сортозразок, продуктивність, сорт.
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В Україні налічується близько 2 млн га природних кормових угідь, на
яких є дві тисячі видів вищих рослин, значна частина яких росте на
сіножатях і пасовищах [1]. Найбільш поширені в травостої природних
сіножатей і пасовищ злакові трави – Poaceae (Graminae), мають високу
кормову цінність і дають високі врожаї сіна, а також пасовищного корму.
Вони становлять 60–70 % усього травостою.
На заході України одним із основних компонентів травосумішок є
тимофіївка лучна, костриця червона, пажитниця багаторічна (райграс
пасовищний), грястиця збірна. Пажитниця багаторічна (райграс пасовищний,
райграс англійський, пшонець) – один із найбільш поширених низових
злаків на культурних пасовищах [5, 8]. Порівняно з іншими такими
культурами він швидко розвивається і уже в рік сівби утворює добру
дернину з багатьма вегетативними і генеративними пагонами. Завдяки
високій врожайності і кормовій цінності пажитниця швидко поширилася по
всьому Європейському континенті. Вона – один із головних компонентів
травосумішок при закладці довголітніх і короткострокових пасовищ.
Висока облиствленість пажитниці багаторічної зумовлює добру
кормову продуктивність. У 100 кг сіна міститься 55,2 к. од. та 4,4 кг
перетравного протеїну. В 1 кг сухої речовини є 7,9 г кальцію, а також цей
злак у 2–3 рази перевищує інші види трав за вмістом натрію. Листя
вегетативних пагонів містить велику кількість сахарози, набагато більше,
ніж листя генеративних [6, 7].
Тимофіївка лучна (Phleum pratense L.) – це верховий нещільнокущовий
злак яро-озимого типу розвитку, високої кормової цінності, одна із
найпоширеніших культур польового та лучного травосіяння в
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сільськогосподарському виробництві [2, 7]. За хімічним складом сіно має
7,2 % протеїну, 5,9 % білка, 2,2 % жиру і 27,5 % клітковини. 100 кг трави за
поживністю дорівнюють 21 кг кормових одиниць і містить 0,9 кг
перетравного протеїну. На 100 кг сіна припадає близько 49 к. од. Своєчасно
зібране сіно тимофіївки багате на каротин і вітамін С [2].
Успіх селекції багаторічних трав, зокрема тимофіївки лучної і
пажитниці багаторічної значною мірою залежить від якості вихідного
матеріалу. За твердженням М. І. Вавилова, доля нових культур визначається
відповідними сортами, а успіх селекції – залученням вихідного матеріалу,
яким вчений вважав місцеві та селекційні сорти, гібридні і дикорослі форми
[3]. Важливою при цьому є детальна оцінка генетичного потенціалу культур,
створення нового вихідного матеріалу шляхом використання добору,
зокрема за ознакою рівня гетерозису, мутагенезу та гібридизації.
Матеріали і методи. Експериментальну роботу проводили на
дослідному полі Інституту сільського господарства Карпатського регіону
(с. Лішня Дрогобицького р-ну Львівської обл.) на типових для даного
регіону осушених гончарним дренажем дерново-середньопідзолистих
поверхнево оглеєних середньокислих суглинкових утворених на
делювіальних відкладах ґрунтах. Польові досліди закладали у селекційній
сівозміні.
Орний шар ґрунту характеризувався такими агрохімічними
показниками: вміст гумусу – 1,22 %, pH сольової витяжки – 4,6, гідролітична
кислотність – 4,23, Hr (сума ввібраних основ) – 11,8 мг-екв. на 100 г ґрунту,
рухомих форм азоту – 10,8 мг, фосфору – 11,8 мг, обмінного калію – 8,2 мг
на 100 г ґрунту.
Експериментальну роботу проводили шляхом закладки польових
дослідів та відповідних лабораторних аналізів.
Статистичну обробку даних проводили кореляційним та дисперсійним
методами за «Методикой полевого опыта» та «Статистической обработкой
опытных данных» на ПК із використанням спеціальних прикладних програм
[4].
Агротехніка вирощування загальноприйнята для зони Передкарпаття.
Результати та обговорення. Для зміцнення кормової бази
тваринництва потрібне створення і впровадження у виробництво нових
високопродуктивних сортів злакових трав. Таким чином, можна
стверджувати, що основою сільського господарства і надалі залишається
сорт, який дає змогу в певних природних і виробничих умовах отримувати
високі і стабільні врожаї продукції високої якості. Особливо велике значення
мають сорти, адаптовані до конкретних агрокліматичних зон вирощування,
оскільки вони з найбільшою ефективністю використовують свій генетичний
потенціал, а також успішно протистоять несприятливим умовам зовнішнього
середовища. На даний час основним джерелом створення таких сортів
залишається вихідний селекційний матеріал.
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З цією метою в 2011 р. був закладений колекційний розсадник
тимофіївки лучної із 19 номерів різного географічного походження. У наших
дослідженнях відростання рослин навесні, залежно від погодних умов,
спостерігали в межах 10.03−02.04. Були відібрані зразки за типом розвитку і
за строком дозрівання. Таким чином, різниця у настанні збиральної стиглості
між найбільш раннім сортозразком тимофіївки лучної та найпізнішим
становила 14 діб. За тривалістю періоду вегетації, всі сортозразки нами
розподілено на три групи: рання (118−121 діб), середня (122−126 діб) та
пізня (127−130 доби). Період сінокісної стиглості (від початку відростання
до першого укосу) – 76–80 днів. Облиствленість тимофіївки лучної у
першому укосі становила 45 %. Кількість генеративних стебел на 1 м2 – 324–
504 шт.
Спостереження за динамікою приросту пагонів тимофіївки лучної
показали, що після початку весняного відростання приріст пагонів у
середньостиглих сортозразків йде швидше, ніж у пізньостиглих.
У середньостиглих сортозразків приріст від початку росту до першого
вимірювання становив 11,9 см, у пізньостиглих – 8,7 см від максимальної
висоти пагонів.
У наших дослідженнях, які проводилися у колекційному розсаднику
пажитниці багаторічної 2011 р. посіву, відростання рослин залежно від
погодних умов спостерігали в межах 16.03–18.04. Період від початку
відростання до сінокісної стиглості у пажитниці багаторічної становив 84–88
діб. Врожай зеленої маси в середньому за три роки досліджень склав 12,67–
19,23 т/га та сухої речовини – 1,88–2,98 т/га, врожай насіння 0,330–
0,740 т/га. Облиствленість пажитниці багаторічної склала 42–50 %.
Важливим елементом селекції є вивчення кореляційної залежності між
ознаками. Кореляційні дані дають можливість не тільки передбачити
комплекс показників створюючих сортів і форм, але і використати для
обліку більш доступні ознаки. В середньому за чотири роки на основі
проведеного кореляційного аналізу у сортозразків тимофіївки лучної між
ознаками вага зеленої маси і вага насіння існують позитивні низькі та
середні кореляційні зв’язки, що вказує на можливість поєднання
вищезгаданих ознак при проведенні доборів рослин для покращення
кормової і насіннєвої продуктивності. У сортозразка № 2806 існують
позитивні низькі і середні взаємозв’язки між вагою зеленої маси і висотою
рослин (r = 0,06 – 0,54), між вагою зеленої маси і облиствленістю (r = 0,08 –
0,54) та між висотою рослин і облиствленістю (r = 0,14 – 0,38). У сорту
тимофіївки лучної Підгірянка виявлено високі кореляційні зв’язки (r = 0,84 –
0,95) між вагою зеленої маси і висотою рослин та позитивні середні та
достовірні високі між вагою зеленої маси та облиствленістю (r = 0,42 – 0,93).
Між ознаками висота рослин і облиствленість існують достовірні високі
кореляційні зв’язки (r = 0,93 – 0,97). Добір рослин сорту Підгірянка для
покращення кормової продуктивності можна проводити за ознаками «висота
рослин» та «облиствленість».
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Встановлено генетичну природу і характер успадкування основних
селектованих ознак тимофіївки лучної. «Висота рослин», «кількість насінин
у суцвітті», «маса 1000 насінин» успадковується за типом домінантності.
Переважний прояв частого негативного домінування і депресії за ознакою
«врожай насіння» вказує на більш складний генетичний контроль даної
ознаки, в якому значну частку відіграють гени з неалельною взаємодією при
високому впливі факторів навколишнього середовища. Це вказує на
необхідність більш жорстокого добору та залучення нового вихідного
матеріалу для гібридизації.
За результатами досліджень встановлено, що між ознаками насіннєвої
продуктивності пажитниці багаторічної сортозразків Дрогобицький 16,
№ 716, № 3477 існують позитивні кореляційні зв’язки, тіснота (сила) яких
визначається їх ієрархією в комплексі зв’язків з результуючою ознакою,
сортовими особливостями, тривалістю вегетаційного періоду. У сорту
Дрогобицький 16 між вагою насіння з колоска і числом насінин в колосі
існують позитивні середні та достовірні високі кореляційні зв’язки (r = 0,51 –
0,83), між вагою насіння з колоса і довжиною колоса – позитивні середні та
достовірні високі кореляційні зв’язки (r = 0,44 – 0,82), між вагою насіння з
колоса і масою 1000 насінин – середні та достовірні високі кореляційні
зв’язки (r = 0,52 – 0,94). У № 716 встановлено позитивні низькі кореляційні
зв’язки між вагою насіння з колоса і довжиною колоса (r = 0,16 – 0,19) та між
вагою насіння з колоса і числом насінин в колосі (r = 0,51 – 0,88) , позитивні
середні та достовірні високі – між вагою насіння з колоса і масою 1000
насінин (r = 0,19 – 0,78). За результатами аналізу сортозразка № 3477
виявлено низький і середній позитивний зв’язок між вагою насіння з колоса і
довжиною колоса (r = 0,06 – 0,56) та достовірний позитивний середній та
високий зв’язок (r = 0,58 – 0,97) між вагою насіння з колоса і кількістю
насінин в колосі, позитивний достовірний середній та високий – між вагою
насіння з колоса і масою 1000 насінин (r = 0,55 – 0,91).
Найбільш важливою особливістю селекційної роботи є генетична і
методична спрямованість на поетапне нашарування продуктивності та
адаптивного потенціалу рослин. Найкращі за врожайністю і якістю сорти, які
виділились на попередніх етапах селекції, були залучені нами до
конкурсного сортовипробування. Оцінка сортозразків проводилась за
загальноприйнятими
показниками
з
урахуванням
індивідуальних
морфологічних, біологічних і господарських властивостей.
У конкурсному сортовипробуванні пажитниці багаторічної 2010 року
сівби вивчалося 5 селекційних номерів при сінокісному використанні. За
результатами трирічних досліджень істотно перевищили стандарт за
врожаєм кормової маси три номери, а за врожаєм насіння два (табл. 1).
Найвищий врожай кормової маси і насіння забезпечив селекційний
номер № 1111 (добір із сорту Мирослав): зеленої маси – 23,4 т/га, сухої
речовини − 6,3 т/га і насіння − 0,63 т/га, що істотно перевищив стандарт за
зеленою масою на 13 % або 2,8 т/га (при НІР05 0,61–2,21 т/га), сухою
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речовиною на 17 % або 0,9 т/га (при НІР05 0,22−0,77 т/га) і насінням на 29 %
або на 0,15 т/га (при НІР05 0,01–0,07 т/га).
1. Продуктивність пажитниці багаторічної в конкурсному сортовипробуванні,
т/га (сінокісний тип використання, у середньому за 2011−2013 рр.)
Зміст варіантів

Дрогобицький
16 (St)
№ 1111
№ 1113
№ 1089
№ 1085
НІР05 2011
2012
2013

Зелена маса
cеред % до
± до
-нє
St
St

Суха речовина
cеред % до
± до
-нє
St
St

cеред
-нє

Насіння
% до
St

± до
St

20,6

100

-

5,4

100

-

0,48

100

-

23,4
22,3
19,2
21,4
2,21
1,52
0,61

113
108
93
104

+2,8
+1,7
-1,4
+0,8

6,3
6,0
4,9
5,7
0,76
0,77
0,22

117
112
92
106

+0,9
+0,6
-0,5
+0,3

0,63
0,43
0,39
0,50
0,07
0,01
0,01

129
87
80
103

+0,15
-0,05
-0,09
+0,02

За результатами досліджень у конкурсному сортовипробуванні
тимофіївки лучної в середньому за три роки істотно перевищили стандарт за
врожайністю кормової маси та насіння всі селекційні номери (табл. 2).
2. Продуктивність тимофіївки лучної в конкурсному
сортовипробуванні, т/га (сінокісний тип використання,
у середньому за 2011–2013 рр.)
Зміст
варіантів

Підгірянка
(St)
№ 906
№ 754
№ 752
№ 753
НІР05 2011
2012
2013

Зелена маса
cеред% до
± до
нє
St
St

Суха речовина
cеред- % до
± до
нє
St
St

cереднє

Насіння
% до
St

± до
St

29,1

100

–

7,5

100

–

0,30

100

–

36,5
32,4
31,4
33,3
1,96
0,63
3,61

126
112
108
114

+7,4
+3,3
+2,3
+4,2

10,3
9,1
8,4
8,6
0,19
0,19
1,00

138
121
113
114

+2,8
+1,6
+0,9
+1,1

0,36
0,34
0,34
0,33
0,01
0,01
0,06

120
113
113
110

+0,06
+0,04
+0,04
+0,03

Вони забезпечили врожай зеленої маси 31,4–36,5 т/га, сухої речовини
8,4–10,3 т/га і насіння 0,33–0,36 т/га, що відповідно на 8–26 %, 13–38 і 10–
20 % більше від стандарту. Селекційний номер № 906 (добір із сорту
Підгірянка) забезпечив найвищий врожай зеленої маси – 36,5 т/га, сухої
речовини 10,3 т/га і насіння 0,36 т/га перевищивши стандарт відповідно на
26, 38 і 20 %
Висновки. У результаті вивчення колекційного матеріалу тимофіївки
лучної та пажитниці багаторічної встановлено сильні позитивні кореляційні
зв’язки між ознаками насіннєвої продуктивності з такими показниками
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структури як маса насіння із султана, колоса, число генеративних пагонів,
маса 1000 насінин і кількість насінин у султані, колосі.
У конкурсному сортовипробуванні при сінокісному використанні:
− щодо тимофіївки лучної за три роки досліджень селекційний номер
№ 906 (добір із с. Підгірянка) забезпечив найвищий врожай зеленої маси –
36,5 т/га, сухої речовини 10,3 т/га і насіння 0,36 т/га перевищивши стандарт
відповідно на 26, 38 і 20 %;
− щодо пажитниці багаторічної за три роки досліджень найвищий
врожай кормової маси і насіння забезпечив селекційний номер № 1111
(добір із с. Мирослав), відповідно зеленої маси 23,4 т/га, сухої речовини
6,3 т/га і насіння 0,63 т/га, що істотно перевищив стандарт за зеленою масою
на 13 %, сухою речовиною на 17 %, і насінням на 29 %.
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ВПЛИВ ГІДРОТЕРМІЧНИХ УМОВ НА ФОРМУВАННЯ
ПРОДУКТИВНОСТІ СОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Проведено аналіз урожайності сортів сої за показниками
пластичності та стабільності в розрізі груп стиглості і років досліджень.
За період 2013—2015 рр. було здійснено дослідження створеного
селекційного матеріалу за стійкістю до несприятливих умов середовища.
У результаті порівняння урожайності сортів сої в роки проведення
досліджень, які були надто відмінними в період вегетативного розвитку
рослин за температурним режимом і вологозабезпеченістю, виділено
генотипи з високим потенціалом продуктивності.
Ключові слова: соя, сорт, урожайність, показники пластичності та
стабільності.
Основні вимоги до новостворених сортів сої – це забезпечення
високого рівня продуктивності в поєднані з високими адаптивними
властивостями. Зі зростанням посівних площ сої та досить значної кількості
сортів, виникає необхідність в їх екологічному вивченні, що обумовлено
біологією самої культури, а саме: безпосередньої сортової реакції на умови
довкілля вирощування. Оцінка сортових ресурсів за рівнем урожайності,
показниками пластичності та стабільності є основою більш ефективного
використання генетичного потенціалу продуктивності їх, а це, в свою чергу, є
запорукою отримання гарантованих урожаїв зерна сої.
Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводились на
полях відділу селекції та технології вирощування зернобобових культур
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН упродовж
2013—2015 рр. Облікова площа ділянок – 25 м2, повторність триразова. За
стандарти були взяті наступні сорти: Діона (для ранньостиглої групи сортів);
Васильківська (для середньостиглої групи сортів); Мельпомена (для
пізньостиглої групи сортів). Ці сорти є національними стандартами.
Урожайність визначали ваговим методом як середню за повтореннями.
Для визначення істотності та достовірності різниць урожайності генотипів у
межах року використовували однофакторний, а для визначення ефектів
впливу генотипів, середовища та взаємодії генотип-середовище на
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фенотипову мінливість популяцій – двофакторний дисперсійний аналіз за
Б. А. Доспеховим [1]. Середню реакцію сортів на зміну умов середовища, яка
вказує на їхню пластичність, визначали за коефіцієнтом регресії (bi) згідно з
методикою S. G. Eberhart, W. G. Russel [4]. Агрометеорологічну інформацію
наведено за даними Вінницького обласного гідрометеоцентру.
Результати досліджень. Урожайність є найбільш важливим
комплексним показником господарської цінності культури, що поєднує
індивідуальну продуктивність рослин, біоценозний фактор та умови
довкілля.
Гідротермічні умови в роки проведення досліджень (2013—2015 рр.) не
завжди були сприятливими для росту і розвитку рослин та формування
високого стабільного урожаю сої (рис. 1), що дало можливість всебічно
оцінити створений селекційний матеріал за стійкістю до несприятливих умов
середовища.
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Рис. 1. Кількість опадів та середньодобова температура
повітря 2013—2015 рр., °С (за даними Вінницької метеостанції)

За період квітень-жовтень 2013 року середньодобова температура
повітря була на 1,3 °С вища від середніх багаторічних показників. Опадів за
цей період випало на 20,7 мм менше від середньої багаторічної норми.
Зокрема, у травні спостерігалось підвищення середньодобових температур
повітря від середньої багаторічної на 3,6 °С. Червень місяць характеризувався
надлишком опадів (випало на 53,5 мм більше від багаторічної норми), у той
час як у липні спостерігався дефіцит вологи (випало лише 22 мм при
багаторічній нормі 93 мм). Цей надлишок опадів у червні та дефіцит у липні
місяці негативно відобразився на подальшому рості і розвитку рослин сої.
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У цілому, за вегетаційний період сої (квітень-жовтень) у 2014 році
середньодобова температура повітря була на 1,3 °С вища, а кількість опадів
на 57 мм нижча від середніх багаторічних показників. Перед посівом, у
квітні, відмічено температуру повітря на 1,1 °C вищу і незначний дефіцит
опадів 2,1 мм та під час проведення посіву у першій декаді травня
середньодобову температуру на 0,6 °С нижче і дефіцит опадів 11,1 мм
порівняно з середніми багаторічними показниками, що не мало негативного
впливу на отримання дружніх сходів. Загалом, помісячно спостерігалось
підвищення середньодобової температури повітря на 1,1—2,1 °С та
незначний дефіцит вологи (20,3–22,5 мм) червні, липні та вересні.
За період квітень-жовтень 2015 року спостерігались: середньодобова
температура повітря вища на 1,9 °С та дефіцит опадів 235,7 мм порівняно із
середніми багаторічними показниками. Під час масового цвітіння рослин сої
(червень-липень) середньодобова температура повітря була на 2,0—2,7 °С
вища від середніх багаторічних показників при значному дефіциті опадів,
який за цей період становив 38 мм у червні та 77 мм у липні. Наприкінці
вегетації, у серпні, показники середньомісячної температури повітря були на
3,3 °С вищі від середніх багаторічних показників при дефіциті опадів 65,0 мм.
Ці фактори мали негативний вплив на ріст і розвиток рослин сої, зокрема, на
формування генеративних органів. Часто-густо спостерігалась абортивність
плодоелементів.
Усі роки досліджень характеризувались підвищеними температурами
повітря та дефіцитом опадів. Особливо посушливим був 2015 рік, дещо кращі
умови – у 2013 та 2014 році. Загалом такі гідротермічні умови дали
можливість більш реально оцінити реакції генотипів сої на стресові фактори
умов довкілля.
З метою більш детального вивчення реакції сортів сої на гідротермічні
умови в окремі роки, визначення її ролі, а також взаємодії чинника сорт з
чинником рік був проведений факторіальний аналіз результатів екологічного
сортовипробування.
При вивченні факторів, що вплинули на урожайність сої, встановлено
їх нерівномірний вплив, зокрема умови року мали вагому частку при
формуванні продуктивності (36 %), частка сорту становила 34 % (рис. 2).
При оцінці урожайності сорти сої були розподілені на три групи в
залежності від тривалості вегетаційного періоду. До ранньостиглої групи
належали сорти Золотиста, КиВін, Оріана, Сіверка, Медея, Діона. Середня
урожайність ранньостиглої групи сортів залежно від року коливалась від
1,55 т/га у найменш сприятливих умовах 2015 р. до 2,13 т/га у сприятливіших
умовах 2013 р. (табл. 1).
В умовах 2013 р. урожайність сої становила від 1,73 до 2,60 т/га.
Кращими за врожайністю були сорти Золотиста (2,11 т/га), КиВін (2,37 т/га),
Оріана (2,60 т/га) та Медея (2,04 т/га). Дещо нижчу урожайність ніж у
стандарту мав сорт сої Сіверка (1,73 т/га).
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Рис. 2. Частка впливу факторів на формування урожайності сої
2013—2015 рр.
1. Урожайність сортів сої ранньостиглої групи, 2013—2015 рр.
Сорт

Урожайність, т/га
Роки
2014
2015
2,18
1,77*
2,25*
1,60*
2,41*
1,75*
1,81
1,28
1,77
1,57
2,00
1,35
2,07
1,55
0,28
0,28

2013
Золотиста
2,11
КиВін
2,37*
Оріана
2,60*
Сіверка
1,73
Медея
2,04
Діона (St)
1,95
Середнє за рік
2,13
НІР0,5 загальна
0,27
НІР0,5 за фактором генотип
НІР0,5 за фактором умови року
НІР0,5 за взаємодією факторів генотип та умови
року

середнє
2,02*
2,07*
2,25*
1,61
1,79
1,77
1,92
0,26
0,15
0,11

Показники пластичності
і стабільності
Si2
bi
0,67
0,37
1,30
1,37
1,39
1,58
0,87
0,63
0,65
0,37
1,12
1,02

0,11

П р и м і т к а * Урожайність має істотну різницю від стандарту на 5 % рівні
значущості.

Урожайність сортів в умовах 2014 р. була середньою і коливалась
залежно від генотипу від 1,77 до 2,41 т/га. Слід відмітити сорти Золотиста,
КиВін та Оріана, які характеризувались підвищеною урожайністю порівняно
із стандартом. Посушливі умови 2015 р. дали можливість виділити генотипи,
придатніші до посушливих умов вирощування. За умов посухи, яка тривала
протягом усього вегетаційного періоду врожайність сортів сої коливалась від
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1,28 до 1,77 т/га. Кращі сорти сформували урожайність 1,57—1,77 т/га –
Золотиста (1,77 т/га), Оріана (1,75 т/га), КиВін (1,60 т/га), Медея (1,57 т/га).
Отже, в середньому за роки досліджень урожайність сортів сої ранньостиглої
групи коливалась від 1,61 до 2,25 т/га. Врожайність стандарту (сорт Діона)
становила 1,77 т/га. Достовірно перевищували стандарт за врожайністю три
сорти – Золотиста, КиВін та Оріана.
Реакцію сортів на зміну умов середовища, яка вказує на їхню
пластичність, визначали згідно з методикою S. G. Eberhart, W. G. Russel.
Визначення коефіцієнта регресії сортів сої дало можливість виявити реакцію
генотипів на умови середовища. Найбільш пластичними (bi > 1) серед
ранньостиглих сортів сої, тобто здатними значно підвищувати урожайність за
сприятливих умовах, є сорт КиВін (bi = 1,30), Оріана (bi = 1,39), Діона (bi =
1,12). Однак, сорти КиВін та Оріана за підвищеної пластичності мають більш
високий показник стабільності урожайності (Si2). Отже, сорти сої Золотиста,
КиВін та Оріана мають високий потенціал урожайності. Причому, сорти
КиВін та Оріана здатні максимально реалізовувати його у сприятливих
умовах, оскільки характеризуються більш високими показниками
пластичності. Сорт Золотиста, поряд із високим потенціалом урожайності є
відносно стабільним, тобто здатен забезпечити певний рівень урожайності за
різних умов вирощування.
До середньостиглої групи належали сорти Монада, Хуторяночка,
Кобза, Дені, Аметист, Васильківська. Середня урожайність сортів цієї групи
залежно від року коливалась від 1,77 т/га до 2,53 т/га (табл. 2). В умовах
2013 р. урожайність сортів сої становила 1,86—2,78 т/га. Найкраща
урожайність насіння була у сортів Хуторяночка (2,78 т/га) та Монада
(2,59 т/га). Решта сортів мали нижчу урожайність ніж у стандарту.
2. Урожайність сортів сої середньостиглої групи, 2013—2015 рр.
Урожайність, т/га
Сорт

Роки

2013
2014
2015
Монада
2,59
2,40
1,67
Хуторяночка
2,78*
2,65*
1,79
Кобза
1,90*
2,06
1,78
Дені
1,86*
1,69*
1,49
Аметист
2,31
1,76*
1,33*
Васильківська (St)
2,53
2,16
1,77
Середнє за рік
2,34
2,12
1,64
НІР0,5 загальна
0,23
0,31
0,30
НІР0,5 за фактором генотип
НІР0,5 за фактором умови року
НІР0,5 за взаємодією факторів генотип та умови року

середнє
2,22
2,41*
1,91
1,68*
1,80*
2,15
2,03
0,26
0,15
0,11
0,11

Показники
пластичності і
стабільності
Si2
bi
1,37
1,87
1,50
2,26
0,25
0,08
0,52
0,27
1,33
1,81
1,05
1,12

П р и м і т к а * Урожайність істотно різниця від стандарту на 5 % рівні

значущості.
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В умовах 2014 р. урожайність сортів сої становила залежно від
генотипу від 1,69 до 2,65 т/га. Слід відмітити сорти Хуторяночка та Монада,
які характеризувались підвищеною урожайністю порівняно із стандартом. За
умови посухи 2015 р. урожайність сортів сої коливалась від 1,33 до 1,79 т/га.
Кращу урожайність сформували сорти Васильківська (1,77 т/га), Кобза
(1,78 т/га), Хуторяночка (1,79 т/га). У середньому за роки досліджень
урожайність сортів сої середньостиглої групи становила 1,68—2,41 т/га.
Врожайність стандарту (сорту Васильківська) становила 2,15 т/га. Достовірно
перевищував стандарт за врожайністю сорт Хуторяночка, сорт Монада –
знаходився на рівні стандарту.
Найбільш пластичними серед середньостиглих сортів є сорти сої
Хуторяночка (bi=1,50), Монада (bi = 1,37), Аметист (bi = 1,33), Васильківська
(bi = 1,05). Сорти Кобза та Дені є більш стабільними, оскільки
характеризуються низьким показниками пластичності (bi) та стабільності
(Si2). Отже, у групі середньостиглих сортів сої високим потенціалом
урожайності характеризуються сорти Монада та Хуторяночка, які є також
пластичними відносно інших досліджуваних сортів. Водночас Сорти Кобза
та Дені хоч і є більш стабільними, але не забезпечують високий рівень
урожайності.
До пізньостиглої групи належали сорти Анатоліївка, Анастасія,
Фарватер, Ізумрудна, Софія, та Мельпомена. Середня урожайність
пізньостиглих сортів коливалась від 2,01 т/га у 2015 р. до 2,63 т/га у 2014 р.
(табл. 3). Урожайність насіння в умовах 2013 р. становила від 1,37 до
2,64 т/га. Кращу урожайність насіння сої забезпечили сорти Софія (2,64 т/га)
та Мельпомена (2,37 т/га). Решта сортів проявляли нижчу урожайність
порівняно з стандартом.
3. Урожайність сортів сої ранньостиглої групи, 2013—2015 рр.
Урожайність, т/га
Сорт

Роки

2013
2014
2015
Анатоліївка
2,15
2,52
2,09
Анастасія
2,12*
2,24*
1,37*
Фарватер
1,37*
2,58
1,88
Ізумрудна
1,59*
2,06*
1,46*
Софія
2,64*
2,42
1,83
Мельпомена (St)
2,37
2,63
2,01
Середнє за рік
2,04
2,41
1,77
НІР0,5 загальна
0,25
0,33
0,23
НІР0,5 за фактором генотип
НІР0,5 за фактором умови року
НІР0,5 за взаємодією факторів генотип та умови року

середнє
2,25
1,91*
1,94*
1,70*
2,30
2,34
2,07
0,25
0,15
0,10
0,10

Показники
пластичності і
стабільності
Si2
bi
0,70
0,41
1,31
1,49
1,24
1,67
0,97
0,77
0,84
0,78
0,96
0,76

П р и м і т к а  Урожайність істотно різниться від стандарту на 5 % рівні
значущості.
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Урожайність досліджуваних сортів сої у 2014 р. коливалась від 2,06 до
2,63 т/га. Однак, усі сорти характеризувались нижчим рівнем урожайності
порівняно із стандартом (сорт Мельпомена). В умовах 2015 р. кращу
урожайність насіння сформували сорти Анатоліївка (2,09 т/га) та
Мельпомена (2,01 т/га). У середньому за роки досліджень урожайність сортів
сої пізньостиглої групи коливалась від 1,70 до 2,34 т/га. Врожайність
стандарту (сорту Мельпомена) становила 2,34 т/га. Сортів, що достовірно
перевищували стандарт за врожайністю в середньому за три роки не
виявлено. Сорти Софія та Анатоліївка формували урожайність насіння на
рівні стандарту.
Найбільш високою пластичністю серед сортів пізньостиглої групи сої
характеризувались сорт Анастасія (bi = 1,31) та Фарватер (bi = 1,24), однак
вони забезпечують дещо нижчий рівень урожайності порівняно зі
стандартом, як в розрізі років, так і в цілому за роки проведення досліджень.
Отже, в пізньостиглій групі сортів можна виділити сорти сої Анатоліївка,
Софія та Мельпомена, які забезпечують високий рівень урожайності, є
достатньо пластичними та стабільними відносно інших досліджуваних сортів
цієї групи.
Для вибору оптимальних значень як bi, так і Sі2 була проведена
геометрична інтерпретація оцінки екологічної пластичності і стабільності, у
вигляді точкового графіка, доповненого параболою, що ділить на 5 %-рівні
ймовірності поле точок координат на три зони (рис. 3).
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Пластичність, αi
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Рис. 3. Розподіл сортів сої на класи за пластичністю (аі) і стабільністю (li)
на 5 %-му рівні ймовірності.
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Для кожного сорту розраховуються координати аналогічні показникам
пластичності та стабільності (bi) та стабільності (Sі2), і наносяться точки на
поле координат. Точки (сорти), які розташувались вище параболи, активно
реагують на зміну умов вирощування. Слабо реагують на зміну умов
вирощування сорти, які розташувались нижче параболи. Сорти, що
розміщені всередині параболи достовірно не різняться від середньої (для
даного набору сортів) пластичності.
Таким чином, було виявлено, що сорт сої Оріана розташований вище
параболи, а це значить, що він активно відгукується на зміну умови
вирощування. Сорт сої Дені, що знаходиться в другій зоні нижче параболи,
має слабку реакцію за показником урожайності на зміну умов вирощування.
Решта досліджуваних сортів характеризувались середнім рівнем
пластичності. З них найнижчою стабільністю відзначалися сорти Фарватер,
Софія, що означає нездатність формувати стабільну урожайність при
вирощуванні в умовах, що відрізняються від оптимальних.
Висновки. Порівняння урожайності сортів сої в роки проведення
досліджень дало можливість виділити генотипи з високим потенціалом
продуктивності. Зокрема, у ранньостиглій групі сортів високим рівнем
урожайності характеризувались сорти: Золотиста, КиВін та Оріана; у
середньостиглій групі – сорти: Хуторяночка та Монада; у пізньостиглій групі
– сорти: Анатоліївка, Софія, та Мельпомена.
Більшість досліджуваних сортів сої характеризувались середнім рівнем
пластичності.
Низькою
стабільністю
за
урожайністю
насіння
характеризувались сорти Фарватер та Софія. Крім того, сорт Оріана є
найбільш чутливий до змін умов вирощування, і при високій (інтенсивній)
культурі землеробства здатний забезпечувати високий рівень урожайності.
Сорт сої Дені є більш стабільнішим до змін умов вирощування, але
характеризується низьким рівнем урожайності.
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ДЖЕРЕЛА СТІЙКОСТІ СОЇ ДО ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ
В УМОВАХ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Наведено результати випробування стійкості 231 зразка сої
походженням з 24 країн на штучному інфекційному фоні фузаріозу та
провокаційному фоні бактеріозу та акацієвої вогнівки впродовж 2011—
2015 рр. За результатами п’ятирічних випробувань виділено 31 джерело
стійкості сої, з них 28 зразків з індивідуальною стійкістю та три з
комплексною стійкістю до фузаріозної кореневої гнилі та акацієвої вогнівки.
На штучному інфекційному фоні за багаторічними даними визначено
11 зразків-еталонів ознаки стійкості до збудників фузаріозу, що сприятиме
достовірному визначенню стійкості колекційного матеріалу. Сформовано
та зареєстровано в Національному центрі генетичних ресурсів рослин
України робочу колекцію сої Glycine max (L.) Mеrr. за індивідуальною
стійкістю до фузаріозу у кількості 51 зразка, які походять з 11 країн світу,
яка рекомендована до використання в селекційних програмах для створення
стійких до патогенів сортів.
Ключові слова:
інфекційний фон.

соя,

стійкість,

джерела,

патогени,

штучний

У зв’язку зі змінами кліматичних умов, а саме потеплінням та
збільшенням кількості опадів, а також одночасним збільшенням попиту на
сою, спостерігається значне підвищення уваги до цієї культури. Посіви сої в
Україні збільшились з 73 тис. га у 2001 році до 1792,3 тис. га у 2014 році, або
в 24,6 разу, у тому числі в Лісостепу – з 33,5 до 1177,3 тис. га, або в 35,1 разу.
[1].
На теперішній час в Україні відмічається підвищений інтерес до
вирощування сої, зростає її виробництво, що в свою чергу спонукає до
активної селекційної роботи та впровадження нових сортів. Робота
селекціонерів спрямована на створення сортів скоростиглих, урожайних, з
високим вмістом білка та олії в насінні, стійких до біо- та абіотичних
чинників [2]. Розширення площ вирощування сої, як основної стратегічної
продовольчої та кормової культури у світі, спричиняє дедалі більше
насичення ґрунту шкідливими для сої патогенами, а отже, й потребу
створювати стійкі проти шкідливих організмів сорти, оскільки сою
пошкоджують багато видів шкідливих організмів на всіх етапах
органогенезу, при цьому втрати врожаю можуть сягати 30—40 %. Тому, не
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дивлячись на досягнуті результати по створенню нових сортів сої, перед
селекціонерами стоять ще більш важливі завдання [3]. Одним із
перспективних шляхів вирішення питання щодо створення сортів з тривалою
стійкістю є використання в селекції джерел, які характеризуються
генетичною стійкістю до найбільш небезпечних збудників хвороб та
шкідників. Генофонд рослин є базою для виявлення цих джерел з наступним
впровадженням їх у селекційні програми [4]. Серед генетичних ресурсів
рослин є зразки, що характеризуються стійкістю проти кількох збудників
одночасно, а тому мають особливу цінність як джерела групової стійкості [5].
Генотипи, визначені як джерела, можуть втрачати таку властивість внаслідок
зміни вірулентності патогенів у певному регіоні і подолання ними
генетичних систем захисту рослин. Тому постійно існує потреба у нових
джерелах стійкості до збудників місцевих популяцій окремих видів
шкідливих організмів, пошуки яких завжди є актуальним напрямом
досліджень. Важливим етапом роботи по визначенню стійкості до шкідливих
організмів є створення інфекційних та провокаційних фонів і оцінка
колекційного матеріалу на стійкість.
Матеріали та методика досліджень. Колекційний матеріал сої
вивчали в лабораторії імунітету до хвороб та шкідників Інституту
рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН на штучних інфекційних та
провокаційних фонах хвороб та шкідників упродовж 2011–2015 рр.
Дослідження проводили з використанням загальноприйнятих у фітопатології
методик [6]. Кожен зразок вивчали впродовж 3-х років, стійкість у балах
визначали за максимальним у роки вивчення показником ураження чи
пошкодження, при рівнях фонів, достатніх для диференціації матеріалу.
Результати досліджень. Широко розповсюдженими хворобами сої в
умовах східної частини Лісостепу України є фузаріозна коренева гниль та
бактеріоз. Серед шкідників найбільшої шкоди завдає акацієва вогнівка,
оскільки пошкоджує боби та насіння. Розвиток хвороб у період досліджень
коливався в залежності від погодних умов вегетаційного періоду. Так, рівень
інфекційного фону фузаріозу був у межах від 45,0 % в умовах 2012 року до
64,0 % у 2011 році, що забезпечило достовірність визначеної стійкості у
зразків. Рівень провокаційного фону бактеріозу коливався від 15,0 до 50,0 %,
акацієвої вогнівки – від 30,0 до 80,0 %, що дало змогу виявити реакцію
колекційних зразків сої на зараження місцевою популяцією збудників
фузаріозу, бактеріозу та пошкодження їх вогнівкою, а також виявленню
нових ефективних джерел стійкості [7].
На штучному інфекційному фоні фузаріозу та провокаційному фоні
листкових хвороб та акацієвої вогнівки вивчено стійкість 231 зразка сої
походженням з 24 країн. Серед вивченого генофонду переважна більшість
зразків з Росії – 84 та України – 49. Кількість зразків з Казахстану становила
16 шт., з Канади – 18, з Китаю – 14, з Польщі та Франції – по вісім зразків, з
США – шість зразків, зі Швейцарії – п’ять зразків, з Угорщини – чотири
зразки, з Німеччини, Швеції, Сербії та Чорногорії, а також невідомого
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походження – по два зразки, з Білорусі, Чехії, Молдови, Румунії, Бельгії,
Італії, Японії, Австралії, Ізраїлю, Югославії, Нідерландів – по одному зразку.
За результатами випробувань виділено 19 зразків сої з індивідуальною
стійкістю до фузаріозної кореневої гнилі, серед яких зразки з України
UD0202232 Ларіса, UD0202353 Святогор, UD0202363 КСИ 109-09,
UD0202375 Хорол та UD0202395 L 71-920; до бактеріозу виділено три
зразки: UKR001:02579 AC Onrei з Канади, UD0202517 Гибридная 670 та
UKR001:02560 Надежда з Казахстану; до акацієвої вогнівки – шість зразків:
UD0200987 Либідь, UD0201249 Стратегія, UD0202519 Симфонія з України,
UD0202452 Л 17 з Росії, UD0202494 Halosoy з Бельгії та UD0202534 RCAT
Bobcat з Канади; також виділено три зразки з комплексною стійкістю до
фузаріозної кореневої гнилі та акацієвої вогнівки: UD0202516 Перизат з
Казахстану, UD0202503 Линия № 347 та UD0202503 Линия № 347 з Росії,
(табл.).
З метою підвищення результативності оцінок та визначення джерел
стійкості сої на штучному інфекційному фоні за багаторічними даними
визначено 11 зразків-еталонів ознаки стійкості до збудників фузаріозу, що
сприятиме достовірному визначенню імунологічних характеристик
колекційного матеріалу: висока стійкість до фузаріозу (8 балів) – Подяка
(Україна, UD0202340), Hilario Kunitz (Італія, UD0202330); стійкість (7 балів)
– Промінь (Україна, UD0202028), Splendor (Франція, UD0202381), MN 1401
(США, UD0201270); середня стійкість (5 балів) – Соер 345 (Росія,
UD0202285), CH 78-2/93 (Білорусь, UD0201859), Хабаровская 0,1 (Росія,
UD0201856); сприйнятливість (2—3 бали) – Ж 705 (Росія, UD0202282), М 37
(Росія, UD0202263), М 70 (Росія, UD0202262).
Сформовано та зареєстровано в НЦГРРУ робочу колекцію сої Glycine
max (L.) Mеrr. за індивідуальною стійкістю до фузаріозу (свідоцтво про
реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні № 151 від 04.04.2013 р.) у
кількості 51 зразка, які походять з 11 країн світу: Україна – 23 зразки, Росія –
сім, США – шість, Канада – чотири, Франція, Сербія та Чорногорія – по три,
Австрія, Аргентина, Нідерланди, Італія та Чехія – по одному зразку.
Інтенсивність ураження фузаріозом серед зразків колекції варіювала у межах
від 9,1 % (сорт Святогор) до 25,0 % (сорти Gaterlebener stamm, Лидия, Сяйво,
Скеля, Шарм, Сузір'я, Лара), що дає змогу віднести їх до високостійких та
стійких (7–8 балів стійкості). П’ять зразків з колекції поєднують стійкість до
фузаріозу з комплексом цінних ознак: Сузір'я, лінія № 355, Лара, Софія,
Святогор. Робоча колекція сої за індивідуальною стійкістю до фузаріозу
рекомендована до використання в селекції сої як вихідний матеріал для
створення стійких сортів [8].
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Джерела стійкості сої до хвороб та акацієвої вогнівки,
2011—2015 рр.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Назва зразка

Походження

Індивідуальна стійкість до фузаріозу
Obelia
Швейцарія
7
Splendor
Франція
7
Вита
Казахстан
7
Алматы
Казахстан
7
Казахстанская 2309
Казахстан
7
Болашак
Казахстан
7
Приморская 515
Росія
7
Альба
Росія
7
ВНИИОЗ 31
Росія
7
Линия № 252
Росія
7
Линия № 722
Росія
7
Линия № 960
Росія
7
Линия № 1107
Росія
7
Дуар
Росія
7
Ларіса
Україна
7
Святогор
Україна
7
КСИ 109-09
Україна
7
Хорол
Україна
7
L 71-920
Україна
7
Індивідуальна стійкість до бактеріозу
UD0202517
Гибридная 670
Казахстан
5
UKR001:02560
Надежда
Казахстан
5
UKR001:02579
AC Onrei
Канада
3
Індивідуальна стійкість до акацієвої вогнівки
UD0200987
Либідь
Україна
5
UD0201249
Стратегія
Україна
5
UD0202452
Л 17
Росія
5
UD0202494
Halosoy
Бельгія
5
UD0202519
Симфонія
Україна
5
UD0202534
RCAT Bobcat
Канада
5
Комплексна стійкість до фузаріозу та акацієвої вогнівки
UD0202516
Перизат
Казахстан
7
UD0202503
Линия № 347
Росія
7
UD0202503
Линия № 347
Росія
7
UD0202347
UKR001:02403
UD0202448
UD0202449
UD0202510
UD0202514
UD0202324
UD0202397
UD0202430
UD0202436
UD0202439
UD0202443
UD0202444
UD0202526
UD0202232
UD0202353
UD0202363
UD0202375
UD0202395

акацієва
вогнівка

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

Номер
Національного
каталогу

бактеріоз

№
з/п

фузаріозна
коренева
гниль

Стійкість, бал

5
7
7
5
7
5
5
7
7
7
7
5
5
7
7
5
7
7
7

5
5
7
7
7
5
1
5
5
7
5
7
5
7
3
5
5
5
5

9
9
8

5
5
5

7
7
7
7
5
5

8
8
8
8
8
8

5
7
7

8
8
8

Висновки. Таким чином, за результатами багаторічних випробувань
виділено 31 зразок як джерел стійкості сої до шкідливих організмів, з них 28
зразків сої з індивідуальною стійкістю, серед яких до фузаріозної кореневої
гнилі – 19; бактеріозу – три; акацієвої вогнівки – шість, та три зразки з
комплексною стійкістю до фузаріозної кореневої гнилі та акацієвої вогнівки.
Визначено 11 зразків-еталонів ознаки стійкості до збудників фузаріозу,
що сприятиме достовірній імунологічній характеристиці колекційного
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матеріалу. Сформовано та зареєстровано в НЦГРРУ робочу колекцію сої в
кількості 51 зразка за індивідуальною стійкістю до фузаріозу (свідоцтво про
реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні № 151 від 04.04.2013 р.).
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МІНЛИВІСТЬ ВМІСТУ БІЛКА У КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ
НУТУ В УМОВАХ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
За багаторічних спостережень мінливості вмісту білка у колекційних
зразків нуту в умовах Східного Лісостепу України встановлено, що в цьому
регіоні рівень білка у зразків морфотипів desi і kabuli відрізняється
неістотно, коливання його за роками мають однакові закономірності у
зразків обох морфотипів. Вміст білка залежить від особливостей сорту і
погодних умов. Було виділено джерела підвищеного вмісту білка: 30 зразків
типу kabuli, та 3 – desi.
Ключові слова: нут, колекційні зразки, білок, Східний Лісостеп
України.
Насіння бобових культур складає важливу частину раціону людини
завдяки порівняно високому вмісту білка, мінералів та вітамінів. Нут – це
дешеве джерело високоякісного білка в раціоні мільйонів людей в країнах,
що розвиваються, які не можуть дозволити собі тваринний білок для
збалансованого харчування. За якістю білок нуту поступається тільки білку
молока. Це друга щодо важливості зернобобова культура у світі, а в деяких
частинах, таких, як Індійський субконтинент – перша [1]. У культурі
виділяють два основних морфотипи нуту: desi і kabuli. Насіння нуту типу desi
маленьке, кутасте з темним забарвленням насіннєвої оболонки, kabuli відносно велике, гладеньке, жовтого, жовто-рожевого та кремового
забарвлення. Крім того є форми gulabi, чорно- і зеленонасіннєвого нуту, які
користуються попитом в окремих регіонах і мають свою цінність. Насіння
нуту kabuli вважається більш цінним через високий загальний вміст білка,
харчових волокон, складних вуглеводів і мінеральних речовин.
Насіння нуту споживається в різних формах, як з декортикацією
(зняття насіннєвої оболонки), так і без неї. Використання насіння без
декортикації включає в себе варку, обсмажування, або подрібнення до
пастоподібного стану (наприклад при виготовленні хумусу). Насіння нуту,
особливо типу desi використовують у подрібненому вигляді (dal) і у вигляді
борошна (besan). Нутове борошно у суміші з пшеничним або рисовим
використовують у приготуванні хліба (chapati) і в кондитерському
виробництві [2].
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У всіх зернобобових культур найбільша кількість білка в насінні
утворюється за умов високих температур з низьким рівнем опадів, особливо
в період формування і дозрівання насіння [3].
Методика та умови проведення досліджень. Досліди проводили в
польових і лабораторних умовах за загальноприйнятими методиками.
Польові випробування були закладені на дослідних полях Інституту
рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН по попереднику – озима пшениця.
Агротехніка – загально прийнята при вирощуванні нуту в східній частині
Лісостепу України. Для визначення якості насіння зразків нуту проведено
аналіз на вміст білка за К’єльдалем (по методу Рушковського) [4] у
лабораторії якості зерна Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. Оцінка
вмісту білка в насінні нуту була проведена в 2005–2008 рр. та в 2012–2015 рр.
Базуючись на отриманих даних, оцінено ступінь мінливості вивчених
показників за коефіцієнтом пластичності і стабільності, згідно методичних
вказівок, розроблених в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва [5]. Для
обробки експериментальних даних використані методи дисперсійного,
варіаційного, кореляційного та факторного аналізів [6]. Опис зразків за
господарськими, біологічними властивостями та хімічним складом
проводився за класифікатором роду Cicer L. [7].
Погодні умови 2005–2008 рр. були контрастними за гідротермічним
режимом, що добре відображає регіональні особливості клімату. Так
вегетаційний період 2005 року склався для нуту дуже несприятливо, рясні
дощі та низькі температури спровокували розвиток епіфітотії аскохітозу і
різко знизили урожай насіння. Роки з 2006 по 2008 були значно
посушливішими і сприяли розвитку і плодоутворенню нуту. Високі
температури повітря, які часом сягали 32—37 °С, пригнічували розвиток
аскохітозу, періодичні помірні дощі в другій половині вегетації культури
сприяли наливу, що дало змогу рослинам нуту сформувати високий врожай
якісного насіння. Роки з 2012 по 2015 були сприятливими для нуту через
суху спекотну погоду. Надмірна спека 2013 року спровокувала заселення
посівів нуту попелицями і спричинила спалах жовтої квасолевої мозаїки, що
різко знизило урожайність насіння.
Результати і обговорення. Багаторічне вивчення колекції нуту
лабораторії зернобобових і круп’яних культур Національного центру
генетичних ресурсів рослин України дало змогу проаналізувати особливості
мінливості вмісту білка в колекційних зразках у різні за погодними умовами
роки вирощування нуту в зоні Східного Лісостепу України. У роки з високим
рівнем вологозабезпечення, такі як 2005, 2006, 2008 рр. нут показав дещо
нижчий вміст білка в насінні: у середньому 18,43 % для зразків типу kabuli та
17,81 % для зразків типу desi. У той час, як в більш посушливі роки, такі як
2012 – 2015 рр. середній вміст білка склав 20,55 та 19,63 %, відповідно
(рис. 1).
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Рис. 1. Вміст білка в колекційних зразках нуту типів kabuli і desi
в 2005—2008 та 2012—2015 рр.

Ця характерна особливість зернобобових культур дуже важлива в
умовах посушливих років і нут, як культура з підвищеною посухостійкістю,
стає важливим джерелом рослинного білка. В усі роки вивчення не було
встановлено істотної різниці в середньому вмісту білка двох морфотипів, але
відмічалась значна сортова специфічність. Коефіцієнт варіації вмісту білка у
колекційних зразків нуту коливався за роками від 4,5 до 10,2 % у зразків типу
kabuli і склав у середньому 6,8 %; у зразків типу desi становив у середньому
9,0 % (від 5 до 12,0 %). Між зразками розбіжності коефіцієнту варіації були
значно більшими. Серед зразків типу kabuli 51 % склали зразки з низькою
варіабельністю (V < 10 %), 46 % – з середньою (V від 10 до 20 %), 3 %
показали високу варіабельність (V > 20 %). У 90 % зразків типу desi
коефіцієнт варіації був низьким, та 10 % – високим.
Порівняння коливання вмісту білка у двох еталонних зразків: сорт
Розанна (Україна) – тип kabuli та Краснокутский 123 (Росія) – тип desi,
підтверджує загальні закономірності (рис. 2).
Вміст білка залежно від умов року коливався за подібними
закономірностями в обох сортів, але у сорту Розанна вміст його в усі роки
був вищим, ніж у сорту Краснокутский 123. Коефіцієнт варіації за роки
вивчення склав для сорту Розанна 6 %, для сорту Краснокутский 123 – 10 %.
Що доводить вищий рівень стабільності вмісту білка у сорту Розанна
порівняно з сортом Краснокутский 123.
Умови Східного Лісостепу України недостатньо посушливі для нуту,
тому високого рівня вмісту білка насіння не формує в жоден з років
вирощування. Вміст білка в насінні нуту коливався від дуже низького (менше
14 %) до середнього (20,1 – 24,0 %). За весь період вивчення тільки в 2006
році було зафіксовано у двох зразків типу kabuli дуже низький рівень білка: у
зразка Flip 97-232c з Сирії – 12,41 % і P 4109 з Ірану – 13,99 %. Але в
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середньому за три роки вивчення вміст білка у цих зразків становив 16,66 %
та 15,12 % відповідно. В цілому ж зразки типу kabuli показують низький і
середній рівень білка майже порівну (в середньому 60 та 40 % відповідно), у
зразків типу desi більше зразків (70 %) з низьким рівнем білка. Але це
співвідношення може змінюватись залежно від погодних умов року. Так, у
дощовий 2005 рік 95 % зразків типу kabuli і 96 % типу desi показали низький
рівень білка (14,0 – 20,0 %), а в посушливий 2015 р. – 95 % типу kabuli і
100 % типу desi мали середній рівень білка (20,1 – 24,0 %).
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Рис. 2. Вміст білка у сортів Розанна (kabuli) та Краснокутский 123 (desi)
у різні роки

Тим більшу цінність мають зразки, що проявили відносно високий
рівень білка в середньому за декілька років. Такі зразки можна вважати
джерелом підвищеного вмісту білка в умовах зони Східного Лісостепу
України. Серед зразків типу kabuli було виділено 30 джерел підвищеного
вмісту білка, серед зразків типу desi – 3. Особливо важливо, що 4 зразки типу
kabuli продемонстрували високий для нашої зони рівень білка в умовах більш
вологих 2005–2008 рр. Це українські сорти Розанна і Дніпровський
високорослий, індійські лінії ILC 3248 та P 407. Інші 26 зразків типу kabuli
виділились у посушливі роки, які сприяють накопиченню білка. Серед них
максимальний вміст білка 23,22 % відмічено у місцевого зразка UD05000032
з Куби. Переважну кількість зразків з підвищеним вмістом білка (73 %)
становлять зразки українського походження.
Висновки. Вміст білка в колекційних зразках нуту залежить від сорту і
погодних умов. У зразків типу kabuli відмічається дещо вищий рівень білка,
ніж у зразків типу desi, але ця різниця неістотна. У вологі роки вміст білка
нижчий, ніж в посушливі у зразків обох морфотипів. За період вивчення було
виділено 30 джерел підвищеного вмісту білка серед зразків типу kabuli та 3 –
desi. З цих зразків – 22 українського походження.
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ЯКІСТЬ НАСІННЯ СОРТІВ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ
СІВБИ В СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Представлено результати досліджень за 2011—2013 рр. з вивчення
впливу на показники якості насіння сортів сої агрофонів мінерального
живлення та строків сівби. Для ранньостиглого сорту Аннушка вищий вміст
білка на фоні без добрив – 34,55 % отримано за першого строку сівби, а на
удобреному фоні – 33,96 % – за другого. При зміщенні строку сівби на більш
пізній зростає вміст олії та знижується вміст білка. Для сорту Романтика
вищі показники вмісту білка 35,69 та 37,35 %, були за оптимального строку
сівби. Для сорту Аннушка за контрольного варіанта та пізнього строку
сівби збір білка 564 кг/га та олії 353 кг/га, на удобреному фоні – 609 та
362 кг/га відповідно за ранньої сівби. Для сорту Романтика – за
оптимального строку сівби на обох фонах мінерального живлення – 753 і
853 кг/га білка та 391 і 416 кг/га олії. Для сорту Скеля – за пізнього строку
сівби – 723 та 773 кг/га білка і 376 та 399 кг/га олії.
Ключові слова: соя, урожайність, погодні умови, реакція сортів,
строки сівби, коефіцієнти кореляції.
Зерно сої є широко розповсюдженим харчовим і кормовим продуктом,
поряд з повноцінним білком, до його складу входить олія з низьким вмістом
холестерину [1] та високим вмістом (56 – 60,3 %) цінної діненасиченої
лінолевої жирної кислоти [2].
Строки сівби мають виняткове значення тому, що від них залежить
схожість насіння сої, час і можливість її достигання, урожайність і якість
насіння [3, 4]. Тому важливо дослідити як ранні, так і пізні строки сівби при
вирощуванні сортів сої [5].
Урожай i якість насіння coї значною мірою залежать від удобрення.
При недостатній кількості в ґрунті легкорухомих форм мінеральних речовин
соя особливо добре реагує на диференційоване дрібне внесення добрив під
основний обробіток, при сівбі i в підживлення [6, 7].
Вміст білка і жиру в насінні сої коливається межах – 38–43 % сирого
протеїну, 19–25 % жиру, 25–30 % вуглеводів і залежить від особливостей
сорту, кліматичних і ґрунтових умов, вологозабезпеченості, рівня та типу
мінерального живлення [8]. Вміст білка значною мірою залежить від
гідротермічних умов року та сягає максимуму при недостатній кількості
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опадів і підвищеній температурі повітря, а жиру – при великій кількості
опадів та високій температурі [9]. Найбільш сприятливі умови для росту,
розвитку та формування урожайності насіння сортів сої КиВін (2,94 т/га) та
Хуторяночка (3,05 т/га) в умовах Правобережного Лісостепу України
створюються при внесенні добрив у дозі N45Р60К60. При цьому відмічено і
максимальний вміст сирого протеїну в насінні у сорту Хуторяночка (40,5 %)
та сорту КиВін (40,3 %). Встановлено сильний обернений зв'язок між вмістом
сирого протеїну та жиру [10].
Деякі автори наголошують, що майже половина успіху при
вирощуванні сої залежить від вірного вибору сорту [11, 12]. Тому кожний
сорт потрібно вирощувати в тому регіоні або поясі, де проявляється найвища
реалізація біологічного і генетичного потенціалу продуктивності. За даними
Л. М. Середи, дольова участь сорту у формуванні врожаю культури може
складати 30—35 % [13]. Такий високий вплив сорту залежить від дії
комплексу умов (рівня родючості і вологозабезпеченості ґрунту, біологічного
потенціалу сорту, агротехніки тощо).
Пізньостиглі форми в посушливі роки формують більшу кількість
білка, ніж у роки з достатньою вологозабезпеченістю. Однак, першочергова
роль у збільшенні якості зерна сої належить безпосередньо селекції [14].
Ступінь реалізації генетичного потенціалу сортів сої у Канаді та США понад
70 %, а в Україні – 38—56 %, необхідно досягти рівня його реалізації до 78—
92 %. При вивченні вмісту білка та олії у різних зразках світової колекції
було відмічено значну генетичну мінливість за цими показниками і
встановлена висока ефективність добору [15].
Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводили у
стаціонарній сівозміні лабораторії рослинництва та сортовивчення ІР
ім. В. Я. Юр’єва НААН упродовж 2011—2013 рр. Досліджено реакцію сортів
сої Аннушка, Романтика та Скеля і погодних умов на строк сівби та
формування якісних показників.
Схема чергування культур: чорний пар; пшениця озима; буряки
цукрові; ярі зернові; горох; пшениця озима; кукурудза на зерно і соя; ярі
зернові, соняшник. Вивчали сорти сої на різних фонах мінерального
живлення. Органічні та мінеральні добрива (нітроамофоска) вносили під
основний обробіток ґрунту.
Ґрунт – глибокий слабовилугуваний чорнозем із зернистою
структурою. Він характеризується такими агрохімічними показниками: вміст
гумусу (за Тюріним) – 5,8 %; рН – 5,8; гідролітична кислотність – 3,29 мг/екв.
на 100 г ґрунту. Запаси поживних речовин на контролі без добрив: азот –
132 мг/кг, фосфор – 104 мг/кг, калій – 128 мг/кг; на фоні із застосуванням
мінеральних добрив (N30Р30К30): азот – 140 мг/кг, фосфор – 177 мг/кг, калій –
172 мг/кг ґрунту.
В умовах зони проведення досліджень основними лімітуючими
факторами є кількість опадів та температурний режим у період вегетації
сільськогосподарських культур і сої в тому числі. За роки досліджень погодні
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умови в період вегетації рослин були досить контрастними, що дало змогу в
повній мірі оцінити сорти сої, що вивчалися.
Кількість опадів у квітні 2011 р. перевищувала норму на 18,4 мм (або
на 52 %), а середньодобова температура повітря була менше норми на 1,4 оС.
У травні температура повітря була на 1,2 оС вищою, а кількість опадів у
межах норми.
Червень був надмірно зволожений, кількість опадів становила 207 %
від норми, а сума ефективних температур була на 38,8 оС більше
оптимального рівня. Загалом весняно-літній період (квітень-серпень) можна
охарактеризувати як близький до оптимального за середньодобовою
температурою повітря та надмірно зволожений.
Весна 2012 р. була досить теплою та посушливою. Кількість опадів у
квітні була лише 1,1 мм, що становило 3 % від норми. Кількість опадів у
травні також була меншою від норми на 38 %. Середньодобова температура
повітря в квітні перевищила норму на 3,8 оС, а в травні на 4,4 оС.
Середньодобова температура повітря літніх місяців також перевищувала
норму: в червні на 2,1 оС, в липні на 1,2 оС та в серпні на 1,1 оС. Кількість
опадів у червні менша за норму на 15,0 мм, а в липні на 51,4 мм.
Достатня кількість опадів у 2013 р. випала лише у березні – 69,6 мм, за
норми 28,3 мм, та наближеної до норми середньодобової температури
повітря. Кількість опадів у квітні була на 81 % менше від норми, у травні
була наближена до багаторічних показників. Середньодобова температура
перевищувала норму в квітні на 2,3 оС, а в травні на 4,9 оС. Середньодобова
температура повітря літніх місяців також перевищувала норму: в червні на
2,1 оС, у липні на 1,2 оС та в серпні на 1,1 оС. Кількість опадів у червні була
меншою від норми на 24 %, а в липні на 72 %.
Результати досліджень. Для ранньостиглого сорту Аннушка
найвищий вміст білка на фоні без добрив – 34,55 % відмічено за першого
строку сівби, при запізненні із сівбою даний показник знижувався, а на
удобреному фоні – 33,96 % – за другого. При зміщенні строку сівби на більш
пізній зростає вміст олії та знижується вміст білка (табл.).
Для сорту Романтика вищі показники вмісту білка 35,69 та 37,35 %,
були за оптимального строку сівби, вміст олії мало залежав від строку сівби.
Для сорту Скеля відмічена закономірність підвищення вмісту білка на
пізніх строках сівби за контрольного варіанта з 35,10 % за ранньої сівби до
35,49 % третього строку, та його зниження на удобреному фоні з 35,90 до
35,35 % відповідно. Вміст олії знижувався від раннього до пізнього строків
сівби.
Збір з одиниці площі мав пряму залежність від рівня урожайності і для
сорту Аннушка за контрольного варіанта вищим був за пізнього строку сівби
564 кг/га білка та 353 кг/га олії за рівня урожайності 1,74 т/га, на удобреному
фоні – 609 та 362 кг/га відповідно за ранньої сівби.
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Для сорту Романтика вищі показники збору були за оптимального
строку сівби на обох фонах мінерального живлення і складали – 753 і
853 кг/га білка та 391 і 416 кг/га олії.
Вплив строку сівби та фону живлення на вміст білка та олійність сортів
сої, 2011–2013 рр.
Показники
Сорти

Аннушка
Романтика
Скеля
Аннушка
Романтика
Скеля
Аннушка
Романтика
Скеля

Фон живлення

Урожайність,
т/га

1 строк сівби
без добрив
1,54
30 т/га гною + N60P60K60
1,84
без добрив
1,98
30 т/га гною + N60P60K60
2,08
без добрив
1,90
30 т/га гною + N60P60K60
1,98
2 строк сівби
без добрив
1,54
30 т/га гною + N60P60K60
1,75
без добрив
2,11
30 т/га гною + N60P60K60
2,28
без добрив
2,02
30 т/га гною + N60P60K60
2,08
3 строк сівби
без добрив
1,74
30 т/га гною + N60P60K60
1,69
без добрив
2,11
30 т/га гною + N60P60K60
2,17
без добрив
2,04
30 т/га гною + N60P60K60
2,19

Вміст
білка, %

Вміст
олії, %

Збір
білка,
кг/га

Збір
олії,
кг/га

34,55
33,13
35,37
36,86
35,10
35,90

19,69
19,70
18,56
18,19
18,85
18,78

533
609
700
767
666
711

304
362
368
378
357
372

32,43
33,96
35,69
37,35
35,20
35,91

20,31
19,86
18,52
18,24
18,63
17,95

499
594
753
853
711
747

313
348
391
416
376
373

32,46
33,79
34,77
36,09
35,49
35,35

20,30
20,40
18,60
18,15
18,45
18,23

564
572
732
784
723
773

353
346
392
394
376
399

Для сорту Скеля вищі показники збору відмічено за пізнього строку
сівби – 723 та 773 кг/га білка і 376 та 399 кг/га олії, за рівня урожайності 2,04
і 2,19 т/га.
Таким чином, встановлено, що на якісні показники сортів сої
впливають фони мінерального живлення, тривалість періоду вегетації та
погодно-кліматичні умови років досліджень.
Висновки Для ранньостиглого сорту Аннушка вищий вміст білка на
фоні без добрив – 34,55 % відмічено за першого строку сівби, при запізненні
із сівбою даний показник знижувався, а на удобреному фоні – 33,96 % за
другого. При зміщенні строку сівби на більш пізній зростає вміст олії та
знижується вміст білка. Для сорту Романтика вищі показники вмісту білка
35,69 та 37,35 %, були за оптимального строку сівби, вміст олії мало залежав
від строку сівби.
Сорт Скеля підвищує вміст білка за пізніх строків сівби на контролі з
35,10 % за ранньої сівби до 35,49 % за третього строку, та його зниження на
удобреному фоні з 35,90 до 35,35 % відповідно. Для сорту Аннушка за
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контрольного варіанта вищим збір був за пізнього строку сівби 564 кг/га
білка та 353 кг/га олії за рівня урожайності 1,74 т/га, на удобреному фоні –
609 та 362 кг/га відповідно за ранньої сівби. Для сорту Романтика вищі
показники збору були за оптимального строку сівби на обох фонах
мінерального живлення – 753 і 853 кг/га білка та 391 і 416 кг/га олії. Для
сорту Скеля вищі показники відмічено за пізнього строку сівби – 723 та
773 кг/га білка і 376 та 399 кг/га олії, за рівня урожайності 2,04 і 2,19 т/га.
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ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ НА ФОРМУВАННЯ ПОСІВНИХ
ЯКОСТЕЙ НАСІННЯ СОЇ В ПОТОМСТВІ
Висвітлено результати трирічних досліджень із визначення впливу
строків сівби материнської рослини на формування посівних якостей насіння
сої в потомстві. Встановлено, що на формування посівних якостей насіння
значний вплив мають ґрунтово-кліматичні умови вегетаційного періоду
культури.
Ключові слова: насіння, соя, строк сівби, посівні показники якості,
материнська рослина, лабораторна схожість.
Кожна насінина має певні біологічні властивості, які визначають її
якість. Відмінності в якості можуть бути як морфологічного, так і
фізіологічного характеру. Навіть у межах одного сорту одна насінина,
зберігаючи загальні ознаки сорту, біологічно відрізняється від іншої.
Відомо, що формування насінини залежить від розвитку материнської
рослини, а кожна насінина – це самостійний живий організм, який здатний
існувати тривалий час, аж до спадкоємної передачі ознак батьків наступному
поколінню [1, 2].
На думку М. К. Їжика [3], сівба високоякісним кондиційним насінням,
в оптимальні для зони вирощування строки, за сприятливих ґрунтових умов
для проростання насіння – перша і одна з найбільш важливих умов для
одержання високих врожаїв якісного посівного матеріалу.
Важливим
фактором
високого
рівня
продуктивності
сільськогосподарських культур є якість насіння. Посівні властивості насіння
сої – інтегрований показник якості, який обумовлений комплексом біотичних
та абіотичних факторів [2, 3, 4].
Соя належить до рослин, у яких при зберіганні у насіннєсховищах в
умовах неконтрольованого клімату схожість насіння досить швидко
втрачається. Це пов'язано з тим, що її насіння, багате на білок і олію,
гігроскопічне, а тонка насіннєва оболонка легко пошкоджується, що
полегшує доступ повітря, вологи і збудників хвороб. Чим вищою є
температура зберігання і вологість насіння, тим швидше втрачається
схожість. Особливо шкідлива одночасна дія цих факторів. При поєднанні
високої температури і вологості насіння сої створюються сприятливі умови
для посиленого дихання і розвитку мікроорганізмів [4]. Схожість і енергія
проростання зібраного насіння суттєво залежали від погодних умов періоду
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формування насіння на материнській рослині.
Дослідженнями Бабича О. А. [5], Їжика М. К. [3], Макрушина М. М. [4],
визначено вплив агротехнологічних прийомів, через насіння, на урожай
насіннєвого потомства (під час пересіву).
Мета дослідження. Питанню впливу строків сівби на формування
доброякісного насіння в потомстві не приділяли значної уваги, хоча в
насінництві – це питання є актуальним.
У наших дослідах ми вивчали вплив різних строків сівби насіння
материнської рослини на формування посівних якостей насіння в потомстві,
а також залежність даного показника від гідротермічних умов вегетаційного
періоду культури.
Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводились
упродовж 2013 – 2015 років. Строки сівби насіння материнської рослини з
20 квітня по 30 травня з інтервалом 10 днів.
Лабораторні дослідження проводили в акредитованій лабораторії
масових аналізів ґрунту та рослин Відділу оцінки якості, безпеки кормів і
сировини Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН.
Енергію проростання, лабораторну схожість, масу 1000 насінин та вологість
насіння визначали згідно ДСТУ 4138-2002 [6].
Отримані результати оцінювали згідно вимог ДСТУ 2240—1993
«Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості» [7].
Результати експериментальних досліджень. За роки проведення
досліджень середньомісячні температури 2013 та 2014 років в основному
наближалися до багаторічних даних, тоді як 2015 рік виділився різким
наростанням температур і тривалим жарким періодом (рис. 1).
За рівнем зволоження 2013—2015 рр. значно відрізнялись і від середніх
багаторічних даних і між собою (рис. 2).
Загалом слід відмітити, що кількість опадів за вегетацію рослин сої в
роки проведення досліджень змінюється діаметрально протилежно
середньодобовим температурам. Тобто, кількість опадів знижується на фоні
наростання температури.
Погодні умови вегетаційного періоду мали значний вплив на
формування посівних показників якості насіння.
У ході досліджень простежувався також вплив метеорологічних
факторів і прийомів агротехніки на формування посівних якостей насіння сої
в потомстві.
Насіння досліджуваних сортів сої урожаю 2015 року мало найнижчу
вологість, (8—10 %), що в свою чергу призвело до утворення
водонепроникної насіннєвої оболонки, та формування твердого насіння, що
не проростало знаходячись у стані фізіологічного спокою.

46

Корми і кормовиробництво. 2016. Вип. 82

Рис 1. Середньом
С
місячні
ттемператуури повітр
ря в роки
п
проведенн
ня дослідж
жень, оС

Рис.
Р
2. Кіл
лькість оп
падів у ро
оки
проведеення дослііджень, мм

В
Встановлено, що заабезпечен
ність воло
огою та температуурний пок
казник у
період наливу та дозр
рівання насіння мали вирішальнне значення на
казників н
насіннєво
ого потом
мства.
формуввання посівних пок
Реезультати
и отримааних дани
их за три
и роки досліджен
д
нь щодо впливу
строків сівби наа формуввання якіссного поссівного матеріалу
м
у сої в по
отомстві
но в табли
иці.
наведен
Н
Насіння, яке було отримане
о
в більш посушлив
вий 2014 рік, мало
о доволі
високу енергію проростан
п
ння і лабоораторну схожістьь, ніж сфоормоване в більш
й 2013 рік.
р
Лабо
ораторна схожістьь в залеж
жності віід року і сорту
вологий
коливаллась в меж
жах: від 60
6 до 92 % у 2013
3 році, від
д 80 до 1000 % у 20
014 році
та від 89 до 96 % у 2015 році.
р
Н
Насіння ви
ирощене за гідрот ермічних
х умов 2013 року ззібране з ділянок
4 та 5 строків сівби
с
по всіх дослліджувани
их сортах
х не відпповідало вимогам
в
ДСТУ 2240-93 за
з схожісстю. Най вища схо
ожість наасіння соїї формуввалось в
умовах 2014 рокку.
В
Високі тем
мператури
и в червніі – вересн
ні 2015 ро
оку на фонні нестачі вологи
призвелли до форрмування найнижччої за рокки дослідж
жень урож
жайності насіння
сої від 6 до 122 ц/га. По
осівні пооказники якості, енергія
е
таа схожістть були
и у насінн
ня з ділян
нок другогго, третьо
ого та четтвертого сстроків сівби.
вищими
Заа результтатами лаабораторн
них визнаачень схо
ожості наасіння соїї, даний
показни
ик змінюввався за різних
р
стрроків сівби материн
нської роослини.
Н
Насіння 2013 року
у урожаю
ю закладаалось на зберіганння з почаатковою
схожісттю від 92 до 60 %, вже череез 12 місяців схожіість даногго насіння була в
межах 778 – 49 %,
% та від 44
4 до 8 % н
на 24 місяяць зберіггання (риис. 3).

Корми і кормовиробництво. 2016. Вип. 82

47

Оксана

Монада

Хуторяночка

КиВін

Сорт

Енергія проростання та схожість насіння сої залежно від строків сівби, %
Роки
2013
2014
2015
енергія схожість енергія схожість енергія схожість

Строк
сівби

20 квітня
30 квітня
10 травня
20 травня
30 травня
20 квітня
30 квітня
10 травня
20 травня
30 травня
20 квітня
30 квітня
10 травня
20 травня
30 травня
20 квітня
30 квітня
10 травня
20 травня
30 травня

88
82
78
76
68
86
83
78
74
64
87
78
76
74
64
81
78
72
60
56

92
86
82
80
72
88
85
84
78
70
89
84
80
78
68
88
80
76
66
60

96
96
95
94
90
90
89
88
86
85
98
95
95
95
88
86
85
82
77
76

98
97
96
95
92
95
94
92
90
88
100
98
96
96
90
87
86
85
82
80

90
89
88
85
89
80
84
88
92
93
80
89
93
94
94
87
88
90
89
87

У середньому за
три роки
енергія схожість

93
92
90
88
92
84
87
92
92
93
84
92
96
95
96
90
92
94
89
89

91
89
87
85
82
85
85
85
84
81
88
87
88
88
82
85
84
81
75
73

94
92
89
88
85
89
89
89
87
84
91
91
91
90
85
88
86
85
79
76

70
60
50
40
30
20
10
0
1

2

3
КиВін

4

5

1

2

3

4

Хуторяночка

1 рік до 2 року

5

1

2

3

4

5

1

Монада

2

3

4

5

Оксана

1 рік до 3 року

Рис. 3. Втрата схожості насіння сої 2013 року урожаю на другий та на
третій рік зберігання

Вивчення посівних якостей насіння сої показало, що насіння вирощене
за гідротермічних умов 2013 року зібране з ділянок посів яких здійснювався з
20 то 30 квітня по всіх досліджуваних сортах мав найкращі результати.
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При закладанні на довгострокове зберігання насіння сої досліджуваних
сортів урожаю 2013 року, через 12 місяців зберігання на всіх варіантах
втратило схожість у середньому на 15 %. При дворічному зберіганні втрата
схожості сягала 52 % у середньому порівняно з початковою схожістю.
Висновки. Проведеними дослідженнями встановлено, що насіння сої,
яке було вирощене за різних гідротермічних умов 2013 – 2015 рр. та різних
строках сівби материнської рослини, суттєво відрізняється посівними
якостями в потомстві (при пересіві).
Урожай насінницьких посівів сої слід збирати при досягненні
господарської стиглості зерна і його вологості в межах 14—16 %.
Для потреб страхових насіннєвих фондів на довгострокове зберігання
слід закладати насіння сої отримане в роки з оптимальними гідротермічними
умовами в період наливу та формування насіння при сівбі в рекомендовані
строки.
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Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
ХАРАКТЕР УСПАДКУВАННЯ РЯДУ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК У
ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ СОРТІВ ГОРОХУ ПОСІВНОГО
РІЗНИХ МОРФОТИПІВ
Представлені результати вивчення успадкування основних кількісних
ознак у високопродуктивних сортів гороху посівного різних морфотипів
методом схрещування цих сортів і вивчення отриманих гібридів F1 і F2 за
ступенем домінування і проявом гетерозису та шляхом аналізу ступеня
перевищення рослин над батьківськими формами в поколінні F2.
Ключові слова: горох, сорти, гібриди, вміст протеїну, ступінь
домінування, гетерозис, депресія, успадкування.
Для підвищення ефективності селекційної роботи необхідне ретельне
вивчення вихідного матеріалу, оскільки цінність сорту, який
використовується в синтетичній селекції, не завжди співпадає з його
сільськогосподарською цінністю. Так, важливі для сільськогосподарського
виробництва сорти можуть характеризуватися низькою комбінаційною
здатністю, внаслідок чого залучення їх в схрещування не даватиме бажаних
результатів. Разом з тим селекційну цінність можуть мати форми, які
поступаються за окремими ознаками зареєстрованим сортам чи гібридам.
Внаслідок цього найбільш надійно оцінити характер успадкування
господарсько-цінних ознак у колекційних зразків та виявити відповідні
донори можна за допомогою методу гібридологічного аналізу.
Ступінь фенотипового домінування, як показник для оцінки
селекційного матеріалу на ранніх етапах випробування, використовується в
багатьох культурах. Дослідження за цим показником підтверджують
можливість його використання для підбору пар схрещування, а також для
швидкої оцінки гібридних нащадків [1, 2].
Факт появи гомозиготних новоутворень, що перевищують спектр зміни
батьківських форм за однією або декількома ознаками, називається
трансгресією, яка буває як позитивною так і негативною. Трансгресивна
селекція, що базується на доборі найкращих особин у гібридній популяції, є
одним із основних методів поліпшення самозапильних культур [3, 4, 5].
Покращити технологічність сорту та збільшити врожайність допоможе
створення сортів гороху нових морфобіологічних типів, які відрізняються
багатоплідністю (розвитком двох-трьох бобів у китиці замість одного-двох) у
поєднанні з такими ознаками, як короткостебловість (напівкарликовий ріст
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стебла) та детермінантність (обмежений ріст стебла). Основна проблема при
цьому полягає в тому, що за розвиток ознак, які сприяють підвищенню
технологічності сортів відповідають рецесивні алелі. Поєднуючи ці ознаки
селекціонери тим самим концентрують в організмі рецесиви, в результаті
чого спостерігається депресія. Тому необхідно враховувати селекційну
перевагу домінантних алелей над рецесивними.
Метою наших досліджень було вивчення характеру успадкування
основних господарсько-цінних ознак у сортів гороху посівного різних
морфологічних типів методом гібридологічного аналізу та виявлення
найбільш перспективних гібридних комбінацій.
Матеріал та методика досліджень. Дослідження проводилися на
дослідних полях Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
у зоні Правобережного Лісостепу України в 2012—2014 рр. шляхом
схрещування двох груп сортів гороху різних морфотипів за двома
діалельними схемами. Перша група – такі сорти як Комбайновий 1,
Харківський 376, Царевич, Петроніум, Renata і Елегант; друга – Erbse 17,
Темп, Мультик, Камертон, Глянс і Улус. Дані сорти були створені в різних
науково-дослідних установах України та Європи та виділені серед колекції
сортів гороху посівного відділу селекції кормових культур за високим і
відносно стабільним рівнем продуктивності. Сорти Комбайновий 1, Царевич,
Петроніум, Рената, Мультик, Камертон, Глянс і Улус мають
напівбезлисточковий «вусатий» тип листка. Сорти Комбайновий 1,
Харківський 376, Царевич, Петроніум, Елегант. Мультик і Камертон
характеризуються ознакою неосипаємості насіння. Отримане насіння
гібридів F1 і F2 в кількості 60 комбінацій та батьківських сортів було висіяне в
2014 рр. за схемою 30 х 10 см за допомогою спеціально створеного ручного
маркера. Технологія вирощування гороху – загальноприйнята для даної зони.
Польові дослідження, спостереження, обліки та проміри проводилися згідно
з Методикою державного сортовипробування с.-г. культур та Методичними
вказівками ВІР [6, 7].
Гібридологічний аналіз проводили в лабораторних умовах по 10
рослинам F1, і батьківських форм у трьох повтореннях і 100 рослинам F2.
Отримані гібриди оцінювалися за вісьмома ознаками: довжина стебла,
загальна кількість міжвузлів стебла, кількість плодоносних вузлів стебла
загальна, кількість плодоносних вузлів стебла з двома бобами, кількість бобів
на одну рослину, кількість насінин на одну рослину, маса насіння з однієї
рослини, маса 1000 насінин і кількість насінин на один біб.
Для статистичної обробки вихідних даних використовували метод
дисперсійного аналізу за Б.О. Доспеховим [8]. Для вивчення характеру
успадкування і рівня гетерозиса визначали ступінь домінування (hр), який
рораховували за формулою Griffing B. [9] Групування отриманих даних
проводилося згідно класифікації G. M. Beil, R. E. Atkins [10]. Ступінь
гетерозису визначали шляхом порівняння гібриду F1 з кращою батьківською
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формою [11]. У F2 визначали ступінь перевищення, застосовуючи формулу
Г. С. Воскресенської і В. І. Шпоти [4].
Результати та обговорення досліджень. Розподіл гібридних
комбінацій гороху за ступенем домінування (hр) ряду кількісних ознак у
поколінні F1 гороху посівного наведений в таблиці 1. Як свідчать дані цієї
таблиці у сортів гороху, що досліджувалися, переважна більшість кількісних
ознак успадковується за типом наддомінування та проміжного успадкування.
Так, за довжиною стебла позитивне наддомінування було встановлено в 37
або у 61,7 %, кількістю плодоносних вузлів стебла у 31 (51,7 %), кількістю
бобів на одну рослину в 32 (53,3 %), кількістю насінин на одну рослину у 35
(58,3 %), масою 1000 насінин у 34 (56,7 %) і масою насіння з однієї рослини в
36 (60,0 %) комбінацій F1.

Негативне
домінуван
ня

Депресія

Довжина стебла, см
Загальна кількість міжвузлів стебла, шт.
Кількість плодоносних вузлів стебла, шт.
Кількість плодоносних вузлів стебла з 2
бобами, шт.
Кількість бобів на одну рослину, шт.
Кількість насінин на одну рослину, шт.
Маса насіння з однієї рослини, г
Маса 1000 насінин, г
Кількість насінин на один біб, шт.

37
15
31

5
5

18
30
19

1
5
1

4
5
4

27

5

16

5

7

32
35
36
34
19

6
2
3
5
9

16
19
16
21
20

1
1
1
4
3

5
3
4
6
9

Гетерозис
(над
домінуван
ня)
Часткове
позитивне
домінуван
ня

Ознака

Проміжне
успадкуван
ня

1. Розподіл гібридних комбінацій гороху за ступенем домінування (hр) ряду
кількісних ознак у поколінні F1 гороху посівного (2014 р.)

У той же час такі ознаки, як «загальна кількість міжвузлів стебла», та
«кількість насінин на один біб» та «кількість плодоносних вузлів стебла з
двома бобами» успадковувалися за типом як наддомінування так і
проміжного успадкування. Так за загальною кількістю міжвузлів стебла
проміжне успадкування було встановлено в 30 або у 50,0 %, кількістю
насінин на один біб в 20 (33,3 %) і кількістю плодоносних вузлів стебла з
двома бобами в 16 або у 26,7 % комбінацій F1
Нижня та верхня межі рівня прояву гетерозису в залежності від
комбінації становили за довжиною стебла – 0,9—77,3 %, загальною кількістю
міжвузлів стебла – 1,6—26,8 %, кількістю плодоносних вузлів стебла – 5,3—
125,0 %, кількістю плодоносних вузлів стебла з двома бобами – 20,0—
260,0 %, кількістю бобів на одну рослину – 2,7—160,0 %, кількістю насінин
на одну рослину – 1,1—224,2 %, масою насіння з однієї рослини – 5,8—
300 %, масою 1000 насінин – 0,3—39,6 % і кількістю насінин на один біб –
0,8—46,7 %. У поколінні F1 нами були виділені кращі комбінації за
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показниками рівня гетерозису, за ознаками, що досліджувалися. Показники
гетерозису в цих комбінаціях наведені в таблиці 2.

26,8

32,1

-18,0

43,6

14,8

14,0

13,3

74,0

-6,0

6,2

23,2

Кількість
насінин на
одну рослину

Кількість
бобів на одну
рослину

Кількість
плодоносних
вузлів стебла
з 2-ма
бобами

Кількість
насінин на
один біб

23,7

Маса 1000
насінин

19,2

Маса насіння
з однієї
рослини

77,3

Кількість
плодоносних
вузлів стебла

Кількість
міжвузль
стебла

Довжина
стебла

2. Прояв гетерозису в кращих комбінаціях F1 гороху посівного, (2014 р.) %

50,0

14,8

8,0

-3,6

-29,8

24,0

126,7

18,1

-14,7

120,6

-25,2

-2,1

300,0

23,4

-7,4

54,8

39,6

9,3

14,5

-21,9

46,7

♀Темп/♂Камертон
-26,3
-11,1
-21,4
30,7
♀Erbse17/♂Камертон
5,3
22,2
10,7
37,3
♀Харківський376/♂с.Комбайновий1
80,0
104,5
88,2
125,0
♀Комбайновий1/♂с.Петроніум
90,9
195,0
260,0
160,0
♀с. Темп/♂Глянс
61,9
46,7
55,6
224,2
♀Renata/♂Харківський376
-4,2
0,0
0,0
10,9
♀Камертон/♂Erbse17
-15,8
33,3
0,0
46,7

Розподіл гібридних комбінацій гороху за ступенем домінування (hр)
ряду кількісних ознак в поколінні F2 наведений в таблиці 3.

Проміжне
успадкування

Негативне
домінування

Депресія

Довжина стебла, см
Загальна кількість міжвузлів стебла, шт.
Кількість плодоносних вузлів стебла, шт.
Кількість плодоносних вузлів стебла з 2-ма
бобами, шт.
Кількість бобів на одну рослину, шт.
Кількість насінин на одну рослину, шт.
Маса насіння з однієї рослини, г
Маса 1000 насінин, г
Кількість насінин на один біб, шт.

Часткове
позитивне
домінування

Ознака

Гетерозис
(над
домінування)

3. Розподіл гібридних комбінацій гороху за ступенем домінування ряду
кількісних ознак у поколінні F2 гороху посівного (2014 р.)

24
12
6

2
5
12

24
16
19

3
3
11

7
24
12

15

7

23

10

5

12
13
20
18
21

11
2
3
6
1

19
32
27
22
21

7
3
3
6
4

11
10
7
8
13

Як свідчать дані цієї таблиці в поколінні F2 переважна більшість
кількісних ознак успадковується за типом проміжного успадкування та
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меншою мірою – наддомінування і гібридної депресії. Так, за довжиною
стебла проміжне успадкування було встановлено в 24 або у 40,0 %, кількістю
плодоносних вузлів стебла у 19 (31,7 %), кількістю бобів на одну рослину в
19 (31,7 %), кількістю насінин на одну рослину в 32 (53,3 %), масою 1000
насінин у 22 (36,7 %), масою насіння з однієї рослини в 27 (45,0 %) і
кількістю насінин на один біб у 21 (35,0 %) комбінацій F2. При цьому за
окремими ознаками спостерігався значний процент комбінацій в яких
успадкування відбувалося за типом позитивного наддомінування. Зокрема за
такими ознаками, як «довжина стебла» у 24 (40,0 %), «кількість насінин на
один біб» у 21 (35,0 %), %), «маса насіння з однієї рослини» у 20 (33,3 %), і
«маса 1000 насінин» у 18 (30,0 %) комбінацій F2 було відмічено
наддомінування. За ознакою «загальна кількість міжвузлів стебла» в
поколінні F2 у більшості комбінацій (24 або 40,0 %) спостерігалася гібридна
депресія.
Нижня та верхня межі ступеня перевищення (Пс) рослин F2 гороху
посівного над батьківськими формами в кращих комбінаціях становила за
довжиною стебла – 1,9—41,2 %, загальною кількістю міжвузлів стебла 4,2—
26,3 %, кількістю плодоносних вузлів стебла – 7,7—80,0 %, кількістю
плодоносних вузлів стебла з двома бобами – 11,1—140,0 %, кількістю бобів
на одну рослину – 4,0—112,5 %, кількістю насінин на одну рослину – 1,9—
121,2 %, масою насіння з однієї рослини – 1,6—107,0 %, масою 1000 насінин
– 2,1—41,5 % і кількістю насінин на один біб – 3,2—76,7 %. У поколінні F2
нами були виділені кращі комбінації з високим рівнем гетерозису. Показники
ступеня перевищення рослин у цих комбінаціях над батьківськими формами
за ознаками, що досліджувалися наведені в таблиці 4.

80,0

2,0

-30,4

-60,0

-5,2

-26,9

-40,0

Кількість
насінин на
один біб

26,3

Маса 1000
насінин

12,2

♀Мультик/♂Глянс
-52,4
-45,8
-38,7
♀Елегант/♂Комбайновий1
140,0
112,5
121,2
♀Комбайновий1/♂Renata
-25,0
-50,0
-47,7
♀Улус/♂Мультик
100,0
-16,7
65,8

Маса насіння з
однієї рослини

-40,7

Кількість
насінин на
одну рослину

Кількість
плодоносних
вузлів стебла

-11,5

Кількість бобів
на одну
рослину

Кількість
міжвузль
стебла

41,2

Кількість
плодоносних
вузлів стебла
з 2 -ма бобами

Довжина
стебла

4. Ступінь перевищення (Пс) в кращих комбінаціях F2 рослин гороху
посівного над батьківськими формами, (2014 р.) %

-47,1

-15,3

14,1

107,0

-29,4

3,5

20,6

41,5

-1,8

-21,4

-5,7

76,3

Внаслідок цього можна зробити висновок про суттєве зниження рівня
гетерозису в поколінні F2 за більшістю ознак, що досліджувалися. При цьому
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за такими ознаками як «загальна кількість міжвузлів стебла» (Пс = 4,2—
26,3 %) і «маса 1000 насінин» (Пс = 2,1—41,5 %) рівень гетерозису порівняно
з поколінням F1 не знизився, а за такою ознакою як «кількість насінин на
один біб» (Пс = 3,2—76,7 %) цей показник у деяких комбінаціях навіть зріс.
Висновки. 1. Встановлено характер успадкування кількісних ознак у
високопродуктивних сортів гороху шляхом визначення ступеня
домінантності та ефекту гетерозису. Виявлено, що в поколінні F1 такі
кількісні ознаки як «довжина стебла», «кількість плодоносних вузлів стебла»,
«кількість бобів на одну рослину», «кількість насінин на одну рослину»,
«маса насіння з однієї рослини» та «маса 1000 насінин» в основному
успадковуються за типом наддомінування. Ознаки «загальна кількість
міжвузлів стебла», та «кількість насінин на один біб» та «кількість
плодоносних вузлів стебла з двома бобами» успадковувалися за типом як
наддомінування так і проміжного успадкування.
2. Встановлено, що в поколінні F2 переважна більшість кількісних
ознак успадковується за типом проміжного успадкування, та меншою мірою
наддомінування і гібридної депресії. Наддомінування було відмічено за
такими ознаками, як «довжина стебла» (40 % комбінацій), «кількість насінин
на один біб» (35,0 %), «маса насіння з однієї рослини» (33,3 %) і «маса 1000
насінин» (30 % комбінацій). За ознакою «загальна кількість міжвузлів
стебла» в поколінні F2 у більшості комбінацій (40 %) спостерігалася гібридна
депресія.
3. Верхня межа рівня гетерозису в поколінні F2 істотно знижується
порівняно з аналогічним показником у поколінні F1 за більшістю ознак. Лише
за такими ознаками як «загальна кількість міжвузлів стебла» і «маса 1000
насінин» верхня межа рівня гетерозису порівняно з поколінням F1 у
комбінаціях, що досліджувалися, не знизилася, а за такою ознакою як
«кількість насінин на один біб» цей показник в окремих комбінаціях навіть
зріс.
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НАСІННЄВА ВРОЖАЙНІСТЬ СИЛЬФІЮ
ПРОНИЗАНОЛИСТОГО (SILPHIUM PERFOLIATUM L.) У
ПІВДЕННО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ
Викладено результати дослідження врожайності насіння сильфію
пронизанолистого в умовах південно-західної лісостепової зони
Хмельниччини
та
її
кореляційні
залежності
від
густоти
насіннєпродуктивного стеблостою, чисельності репродуктивних органів,
крупності сім’янок тощо. Встановлено, що врожайність насіння сильфію
залежала від густоти продуктивного стеблостою на рівні 6 %, чисельності
кошиків – 74 %, крупності сім’янок – 30 %.
Ключові слова: сильфій пронизанолистий,
Хмельниччини, врожайність насіння.

лісостепова

зона

У ХХ ст. кукурудзяний силос був головним кормом для великої рогатої
худоби (і не тільки). В останнє десятиліття пріоритети різко змінилися,
кукурудза (зерно) все більше стає експортним об’єктом і сировиною для
виробництва крохмалю, олії, спирту та інших енергетичноємних продуктів.
На зміну кукурудзі, як силосної культури, приходять рослини-інтродуктанти,
такі як топінамбур, сильфій пронизанолистий, сіда багаторічна, свербига
східна, козлятник східний та ін. [4, 5, 7].
Сильфій пронизанолистий (Silphium рerfoliatum L.) відрізняється від
інших малопоширених культур підвищеною продуктивністю, тривалим
використанням (10—15 років, в окремих випадках до 30 років), високими
поживними якостями, екологічною пластичністю, резистентністю до
несприятливих умов, бур’янів, шкідників і хвороб. Невибагливий до умов
вегетації та попередників, розмножується генеративним і вегетативним
способами. Йому властиві висока холодостійкість та посухостійкість,
інтенсивне відростання напровесні й швидкий ріст. Добра облистяність,
високий вміст білка, вітамінів, макро- та мікроелементів дають змогу
використовувати його надземну масу як зелений корм, для виготовлення
силосу, гранул і трав’яного борошна. Використання його в зеленому конвеєрі
забезпечує одержання високих врожаїв зеленої маси з ранньої весни до
осінніх приморозків. Вирощування сильфію, як багаторічної рослини з
розвинутою кореневою системою, з одного боку, сприяє високій
продуктивності орних земель, мінімізації обробітку ґрунту, поліпшує його
агрофізичні й агрохімічні властивості, а з іншого – потребує менше
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енерговитрат на виробництво одиниці продукції, ніж це необхідно для
вирощування врожаю традиційних однорічних кормових культур. Отавність
культури забезпечує одержання щонайменше двох укосів за вегетаційний
період, тим самим підвищується ефективність використання сонячної енергії.
Проте виробниче впровадження його здійснюється на рівні
аматорських починань, про що свідчить відсутність посівів промислового
рівня. Серед причин подібного визначається нестача теоретичних знань і
практичних навичок з насінництва культури. Отже, збільшення виробництва
насіння сильфію пронизанолистого актуальне для Хмельниччини і не тільки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що сильфій має
високий коефіцієнт розмноження: насінням, зібраним з одного гектара 5—6річної плантації, засівають площі 50—60 га [1]. При густоті рослин 60 тис./га
врожай насіння може становити 500—600 кг/га [2], а продуктивність однієї
рослини – 30—35 г [8]. Найбільш повноцінне насіння збирається із суцвіть
перших трьох порядків [6].
Мета чинних досліджень – визначити господарсько-можливу насіннєву
продуктивність рослин сильфію пронизанолистого та потужність їх
структурних складових.
Матеріал і методика досліджень. Дослідження проведені у 2008—
2014 рр. в колекційному розсаднику навчально-виробничого центру
«Поділля» Подільського державного аграрно-технічного університету.
Обєкт дослідження – селекційно-ботанічний таксон «канадчанин»,
створений у Центральному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАНУ, рік
реєстрації – 1996, силосного напряму використання.
Ґрунт – чорнозем глибокий малогумусний важкосуглинковий на лесі, з
гумусовим горизонтом 80—90 см. Вміст гумусу в горизонті 0—30 см – 3,6—
3,9 % (за Тюріним); легкогідролізованого азоту – 106—129 мг/кг (за
Корнфілдом); рухомого фосфору і обмінного калію відповідно по 104—
115 мг і 148—162 мг/кг (за Чиріковим); гідролітична кислотність – 2,25—
2,30 мг-екв./100 г ґрунту (за Каппеном); рНKCl – 5,9—6,4.
Агротехніка під час закладання досліду (із зазначенням календарних
дат): 27.10. 2006 р. – оранка на 25—27 см; під оранку внесено 40 т/га
(80 кг/діл.) кінських фекалій + Р90; 2007 р.: 28.03 – вирівнювання ґрунту;
08.04 – сівба: 5 насінин в лунку; 27.04 – формування густоти (у кожній
посівній лунці залишена одна найбільш розвинута рослина; розміщення
рослин – 0,7 × 0,35 м; спушення та прополка посіву: 06.05; 01.06; 08.08.
Насіння збирали вручну з кошиків перших трьох порядків при
достиганні 70—75 %. Облік урожаю визначали за складовими
продуктивності рослин: кількість рослин на 1 м2, кошиків на рослині, насінин
в кошику, маса насінин в кошику, маса 1000 насінин; в розрахунку на 1 м2:
кількість кошиків, од.; маса насінин, г; урожайність насіння, кг/га. Урожайні
дані підлягали математичному опрацюванню [3].
Результати досліджень. У технології вирощування насіння сильфію
передбачено три можливих строки сівби: осінній (5—15 жовтня), підзимовий
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(5—15 ллистопад
да), веснян
ний (5—115 квітня)).
К
Кращим ввважаєтьсяя осінній , проте ви
исоку реззультативвність заб
безпечує
і веснян
ний, що є доміную
ючим в укрраїнськом
му Лісостепу.
Заа всіх стрроків сівб
би генераативні пагони утво
орюютьсяя з друго
ого року
життя, щ
що атриб
бутивне до
о рослин озимого типу
т
розв
витку.
У першій
й рік ро
ослини ф
формуютьь «розетку», голловними морфоорганам
ми якої є листки,, що форрмують площу
п
фотосинтез
езуючої поверхні
п
(табл. 1).
1. Фотоссинтетичн
ний потен
нціал (ФП
П) ценозу S.
S perfoliattum у фен
нофазі
«розет
тка» (стан
ном на 20 серпня 2007 р.)
N

1
2
3
…
28
29
30

ФП
млн
н.м2/га×діб
5,37
5,33
4,84

m1
г/м
м2
205
5
222
2
238
8

m2
г
312
335
326

S1
м2
1,52
1,51
1,37

S2
ти
ис. м2
62,0
6
61,6
6
55,9
5

4,31
5,05
5,00

218
8
266
1,22
49,8
4
257
7
368
1,43
58,4
5
224
4
317
1,42
57,9
5
Статистика
а
4,91
230
0
320
1,39
56,8
5
4,,15÷7,09
198÷2
261
242÷407
2
1,22÷2,005
48
8÷82
min-maxx
lim
2,94
63
3
165
0,83
34
0,72
15,4
48
40,54
0,20
8,35
8
S
V, %
12,8
6,7
7
12,7
12,2
12,8
1
Sх, %
2,4
1,2
2
2,3
2,2
2,3
Позна
ачки: N – ви
ибірки з суккупності; m 1 – матеріа
альність ли
исткової плаатівки; m2 – маса
листків з однієї ро
ослини; S1 – площа ли
истків з одн
нієї рослини; S2 – пло ща листків
в на 1 га;
t – тривалістть вегетаціійного періоду рослин
н (173 добии).

У табл. 1 представл
п
лені осноовні емпір
ричні дані щодо фоотосинтетичного
потенцііалу і його організу
уючих, а також стаатистичніі параметтри їх аналізу.
О
Опрацюван
нням (сттатистичн
но) вибір
рки з 30 рендоміізованих рослин
встановвлено, щоо за 173-д
денний пееріод веггетації агр
роценоз ф
формувавв ФП на
2
рівні 4,991 млн м /га × діб при площ
щі листкової повер
рхні (max)) 56,8 тис. м2/га.
Ф
ФП визнач
чено за інтегрованоої формул
ли авторсської модиифікації:
ФП = [0,5t × (m
m2 / m1) × (lg4 / S(70 × 35))] / lgg6.
П
Приклад розрахунк
р
ків ФП ( ): 1) 0,5
5 × 173 = 86,5 дібб; 2) 320 / 230 =
2
1,39 м ; 3) 100000 / 0,245 = 40816 ррослин/га;; 4) (86,5 × 1,39 × 40816) / 1000000
= 4,91 м
млн м2/га×
×діб (табл
л. 1).
Заа статисти
ичною оц
цінкою аггроценоз сильфію
с
на
н першоому році вегетації
в
розвинуув потужн
ну листко
ову поверрхню на рівні
р
листткового інндексу – 5,7 (при
V = 12,88 % і Sх,%
% = 2,2—
—2,3), що дало змо
огу надійн
но захисттити мери
истемну
основу розмнож
ження у період перезиміівлі і заабезпечитти генераативний
стеблосстій на ріввні 35 тисс. од./га у 2008 роц
ці (табл. 2).
2
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2. Врож
жайність,, елементи
и структу
ури та якіссні показн
ники насііння
сильфію пронизан
нолистогоо на півдн
ні Хмельниччини у 2008—20
014 рр.
Одиниц
ця
вибірки
и,

1 (2008
8)
2 (2009
9)
3 (2010
0)
4 (2011)
5 (2012
2)
6 (2013
3)
7 (2014
4)
S
V, %
НІР05
Sx, %
Dyx, %

ратив
Генер
ни
их
паго
онів,
шт./м2
35
5
43
3
46
6
49
9
37
7
38
8
47
7

42
2
5,0
08
12
2,1
6,5
4,6
Х1

Кошиків на
1-му пагоні
шт.
ш

13
22
2
17
23
2
15
15
24
2
18
4,14
23
3,0
5,4
8,7
74
7
Х2

Ма
аса
насін
ння з
перш
шого
г
пагона, г
10
0
16
6,9
16
6
17
7,3
13
3
19
9,0
16
6
15
5,9
12
2
17
7,8
10
0
14
4,6
16
6
10
0,1
Статистика
а
13
3
15
5,9
2,5
55
2,7
71
19, 5
16
6,9
2,4
4
3,,5
7,4
4
6,,4
72
2
8
93
3
25
Х3
9
Х4

ожайні
Уро
сть
с
нас
сіння,
кг/га
к
591
5
746
7
875
8
779
7
657
6
554
5
474
4

М
Маса
11000
наасінин,
г
222,1
225,1
226,1
227,5
224,3
228,6
226,7

668
6
12
29,8
19,4
41,6
4
7,3
7
15
0,5
0
6
61
Х5

225,8
22,00
7,8
2,6
2,9
30
19
8
16
0
Х6

Схожість
С
на
асіння, %

47
63
59
50
65
60
67
59
6,98
11,8
9,1
4,5
2
8
9
10
6
8

Зм
міст таб
бл. 2 хаарактериззує 7 од
диниць вибірки,
в
кожна з яких
предстаавляє сеередньосттатистичн
ні (відпо
овідно заа рокам
ми дослід
дження)
структуурні та яккісні пок
казники, ччим умож
жливлює визначенння урож
жайності
насінняя за 7 рокіів спостер
режень.
О
Отже, « » генераативних п
пагонів становить
с
ь 42 ± 2 тис. од../га при
коефіціієнті мінлливості 12
2,1 % і точчності виззначення – 4,6 %.
П
Попарна оцінка
о
заа НІР05 = 6,5 од./м2 серед
днього сттеблостою
ю ( =
2
2 од./м ) з варіаантами досліду
д
((35, 43, 46,
4 …, 47)
4 виявиила стати
истично
достовірну відмііну на 5 %-му
%
рівн
ні тільки в парі « » – № 4 (2011 р.)), де d =
2
6 од./м і цим спрростовує нульову гіпотезу (Н0 : d ≠ 0)
0 [3].
П
Подібний стан речеей дає зм
могу ствеерджувати
и, що «піік» проду
уктивної
густоти
и стеблосттою насттав на 4-м
му році (№
( 4; 201
11 р.), стаановив 49 од./м2
(49 тис.. од./га) і відповідаав урожай
йності наасіння у 779 кг/га ((7,8 ц/га),, але все
ж не д
досяг стаатистично
ого «maxx», так як
я між врожаями
в
и варіантів № 3
(875 кг//га) і № 4 (779 кг/гга) різницяя у 96 кг//га при НІІР05 = 41,66 кг/га (d ≠ 0).
Ф
Факт руйн
нування ну
ульової ггіпотези (Н
Н0 : d ≠ 0) свідчитьь про відссутність
достатн
ньої корреляційноїї міцноссті між густото
ою і уррожайністтю. Це
підтверрджуєтьсяя і коефіціієнтом деетермінац
ції (Dyx = 15
1 %).
Заа коефіцієнтами детерм
мінації (D
( yx) від
д генераативно-сттеблової
щільноссті посівуу залежніість чиселльності ко
ошиків – на 74 %,, маси ко
ошиків –
72, круп
пності наасіння – 30
3 і його ссхожості – 2 %. Найвищий
Н
й вплив (6
61 %) на
урожай
йність здій
йснює ріввень проддуктивноссті пагонів
в.
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В
Висновки.
В
умовах
південн
но-західної
лісоостепової
зони
Хмельн
ниччини агроцено
оз S. peerfoliatum є типова рослиинна сук
купність
полікаррпічного типу за репродууктивною функцієєю і озим
мого тип
пу – за
розвиткком. Як рослина
р
озимого
о
ттипу розввитку, сил
льфій у ппершій рік життя
(2007 р.) проход
див дві феенофази – «сходи»
» і «розетк
ка». За 1773-денний
й період
2
вегетац
ції агроцееноз форм
мував ФП
П на рівн
ні 4,91 мл
лн м /га × діб при
и площі
2
листковвої поверххні (max) 56,8 тис. м /га.
У генерати
ивний пер
ріод розввитку (200
08—2014 рр.) врож
жайність насіння
сильфію
ю залежаала ( → за коеф
фіцієнтом
м Dyx): від
д густотии продук
ктивного
стеблосстою на рівні
р
61 %,
% чисельн
ності кош
шиків – 74
4 %, круппності сім
м’янок –
30 %.
Л
Логістичнаа прогн
нозована триваліість нассіннєвої продукттивності
сильфію
ю на товаррному ріввні орієнттовно стан
новить 10
0 років.
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Висвітлено дані наукових пошуків, спрямованих на підвищення
насіннєвої продуктивності костриці червоної шляхом проведення
агротехнічних прийомів по оптимізації умов її живлення в критичні фази
росту і розвитку.
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регулятори росту, насіннєва продуктивність, посівні властивості.
Основна задача насінництва – це забезпечення достатнього
виробництва насіння злакових трав, у тому числі костриці червоної –
основного компонента, для поліпшення та розширення площ культурних
пасовищ і сіножатей.
Костриця червона за своїми біологічними особливостями відноситься
до культур з високою потенційною насіннєвою продуктивністю. З однієї
сторони сучасні її сорти спроможні забезпечити урожайність насіння на рівні
0,5 – 0,7 т/га, з іншої – для костриці червоної характерна значна залежність
рівня насіннєвої продуктивності від екологічних факторів та агротехнічних
умов вирощування, зокрема: щільності агроценозу, забезпеченості вологою,
світлом та поживними речовинами залежно від етапів органогенезу [2—4].
Під час формування насіння близько 15—25 % насіння хоча і є
фізіологічно повноцінним, проте за своїми біометричними параметрами
(розміром насінини, об’єм зародка, маси 1000 насінин) не може бути
віднесено до кондиційного. Таке насіння має низьку енергію та силу росту,
тому більш чутливе до умов проростання. Потреба в проведенні
позакореневого підживлення протягом вегетації рослин, зокрема у фазі
виходу в трубку, виникла із-за недостачі окремих елементів живлення під час
формування у травостої генеративних пагонів, особливо кореневищних трав,
зокрема костриці червоної. Підживлення сприяє кращому формуванню
плодоелементів у насіннєвій продуктивності та не допускає загущення і
вилягання посівів, яке спостерігається, як правило, при внесені високих доз
азотних добрив, особливо в роки з надмірною вологозабезпеченістю [1].
Методика та матеріали досліджень. Досліди проводили в Інституті
кормів та сільського господарства Поділля НААН у сівозміні відділу
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насінництва та трансферу інновацій упродовж 2014 – 2015 рр. Ґрунти сірі
лісові, що характеризуються такими показниками рН 5,2 – 5,5, гідролітична
кислотність (Hr) – 1,75 – 2,14 мг-екв. на 100 г ґрунту, сума ввібраних основ 12
– 13 мг-екв. на 100 г ґрунту, в орному шарі ґрунту (0 – 20 см) вміст гумусу
становить 1,91—2,14 %, легкогідролізованого азоту за Корнфільдом 6,3 – 6,8,
рухомих форм фосфору (P2O5) за Чиріковим і калію (К2O), відповідно, 14,5 –
16,0; 9,3 – 10,5 мг на 100 г ґрунту.
Посів весняний, суцільний, під покрив ярого ячменю з нормою висіву
3,0 млн схожих насінин. Повторність досліду 3-разова, площа облікової
ділянки 30 м².
Внесення мінеральних добрив проводили восени під основний
обробіток ґрунту згідно схеми досліджень.
Регулятор росту – Аміно Вікс (0,5 кг/га) вносили згідно схеми досліду в
фазі виходу в трубку костриці червоної. За своїм складом Аміно Вікс містить
більше 30 % амінокислот, Cu – 1, Fe – 2,3, Mn – 3, Zn – 2 %. Застосовували
також у досліді водорозчинне добриво плантафол, яке містить N – 5,0; P2O5 –
15,0; K2O – 45; B – 0,02; Fe – 0,01; Mn 0,05; Zn – 0,05; Cu – 0,05 %, при цьому
Cu, Fe, Mn, Zn хелати в формі ЕДТА (етилендіамінтетраоцтової кислоти).
За 1—2 дні до збирання врожаю відбирали пробні снопи для
дослідження структури насіннєвого травостою і біологічного врожаю насіння
за такими показниками: кількість рослин на 1 м2, кількість пагонів на 1 м2 та
на одній рослині, в тому числі генеративних і вегетативних, кількість суцвіть
на одній рослині та одиниці площі, кількість насіння в суцвітті, маса насіння
в суцвітті, маса 1000 насінин.
Облік урожаю проводили із всіх повторень досліду з наступною
доочисткою насіння і перерахунком на стандартну вологість 15 %.
Всі обліки і спостереження, що проводились у дослідах, виконувались
згідно «Методичних вказівок по проведенню досліджень у насінництві
багаторічних трав» (М., 1986 р.).
Посівні якості насіння (енергія проростання, схожість) визначали згідно
ДСТУ 4138 – 2002, силу росту насіння за «Методикою визначення сили росту
насіння кормових культур» [10].
Математичну обробку результатів досліджень проводили методом
дисперсійного та кореляційно – регресійного аналізу на персональному
комп’ютері із використанням спеціальних пакетів прикладних програм типу
Exel, Statistika, Sigma.
Результати досліджень показали, що внесені мінеральні добрива
впливали на ріст і розвиток рослин костриці червоної сорту Айра. Так, якщо
середня висота генеративних пагонів у середньому за 2014—2015 рр. у
варіантах без основного удобрення мінеральними добривами коливалась від
82 до 96 см, то при внесенні N60 вона збільшувалась на 4—6 см. При внесенні
повного мінерального удобрення (N60P45K45) середня висота пагонів зростала
на 9-11 см порівняно з варіантами без основного удобрення.
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Проведення позакореневих підживленнь у фазі виходу в трубку
карбамідом (5 кг/га), Плантафолом (2 кг/га) та регулятором росту Аміно Вікс
(0,5 кг/га) на фоні основного удобрення (N60) сприяло збільшенню висоти
пагонів на 4; 3; 4 см, порівняно з аналогічними варіантами без основного
удобрення. При внесенні повного мінерального добрива (N60P45K45), у
поєднанні з позакореневим підживленням вищевказаними препаратами
середня висота пагонів додатково зростала ще на 5 – 6 см, порівняно з
внесенням одних азотних добрив N60.
Проте найбільша висота рослин (105 см) відмічена на ділянках, де на
фоні мінеральних добрив (N60P45K45) проводили позакореневе підживлення
Плантафолом (2 кг/га) у поєднані з Аміно Віксом (0,5 кг/га) у фазі виходу в
трубку.
Поряд з тим фактори, що вивчались, мали вплив на кількість
генеративних та вегетативних пагонів. Найменша кількість генеративних та
вегетативних пагонів була у варіанті без добрив: відповідно 424 та 700
шт./м2.
Найбільш суттєво кількість пагонів зростала на фоні основного
удобрення. Так, внесення одних азотних добрив N60 підвищувало кількість
генеративних пагонів на 121, вегетативних на 111 шт./м2. При внесенні
повного мінерального удобрення (N60P45K45) ці показники зростали,
відповідно, на 180 та 225 шт./м2 порівняно з варіантами без основного
удобрення. Позакореневі підживлення карбамідом (5 кг/га), Плантафолом (2
кг/га) та регулятором росту Аміно Вікс (0,5 кг/га) сприяли максимальному
зростанню кількості генеративних пагонів. При внесенні їх на фоні N60 та
N60P45K45 цей показник складав, відповідно, від 568…626, та 620…662 шт./м2,
при цьому кількість вегетативних пагонів підвищувалась, відповідно, на
22…67, 23…132 шт./м2.
Найбільша кількість генеративних – 681 та вегетативних пагонів –
1110 шт./м2 відмічена при застосуванні композиції карбамід (5 кг/га) + Аміно
Вікс (0,5 кг/га) на фоні мінеральних добрив N60P45K45. При підживленні цією
ж композицією на фоні N60 та на ділянках без удобрення кількість
генеративних пагонів була меншою відповідно на 3,5 і 24 %, а вегетативних –
6,4 і 23,3 %.
Найбільший вплив на такий показник структури урожаю, як кількість
зернівок на 10 пагонах, мали добрива внесені в основне удобрення. Так, якщо
у варіантах без добрив цей показник був у межах 628…896 шт., то при
внесенні N60 він зростав до 762…924 шт. Внесення повного мінерального
добрива (N60P45K45) сприяло збільшенню кількості зернівок на 10 пагонах до
797...945 шт. (табл. 1).
Позакореневі підживлення карбамідом (5 кг/га), Плантафолом (2 кг/га),
регулятором росту Аміно Віксом (0,5 кг/га), та їх композиціями без основного
удобрення сприяли зростанню кількості зернівок на 10 пагонах на 36, 81, 143,
215 та 268 шт., порівняно з контролем. Проведення позакореневих
підживлень на фоні удобрення N60 збільшувало кількість зернівок на 10
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пагонах залежно від варіанта на 134, 141, 140, 116, 65 та 28 шт., порівняно з
відповідними варіантами без основного удобрення. На фоні N60P45K45
позакореневі підживлення збільшували кількість зернівок на 10 пагонах на
169, 156, 149, 125, 98 та 49 шт. (табл. 1).
Проте, найбільшу кількість зернівок на 10 пагонах 945 шт. було
отримано при проведенні позакореневого підживлення композицією
Плантафол (2 кг/га) + Аміно Віксом (0,5 кг/га) на фоні основного удобрення
N60P45K45.
1. Біометричні показники насіннєвої продуктивності костриці червоної сорту
Айра залежно від системи удобрення (у середньому за 2014—2015 рр.)
Основне
удобрення

Без
добрив
(контроль)

N60

N60P45K45

Позакореневі
підживлення
в фазі виходу в
трубку, кг/га
Без підживлення
(контроль)
Карбамід – 5
Плантафол – 2
Аміно Вікс – 0,5
Карбамід – 5 +
Аміно Вікс– 0,5
Плантафол – 2 +
Аміно Вікс – 0,5
Без підживлення
(контроль)
Карбамід – 5
Плантафол – 2
Аміно Вікс – 0,5
Карбамід – 5 +
Аміно Вікс– 0,5
Плантафол – 2 +
Аміно Вікс – 0,5
Без підживлення
(контроль)
Карбамід – 5
Плантафол – 2
Аміно Вікс – 0,5
Карбамід – 5 +
Аміно Вікс– 0,5
Плантафол – 2 +
Аміно Вікс – 0,5

Кількість
генеративних
пагонів,
шт./м2

Кількість
вегетативних
пагонів,
шт./м2

Кількість
зернівок на
10 пагонах,
шт.

Маса 1000
зернівок, г

424

700

628

0,97

468
493
506

737
786
806

664
709
771

0,99
1,02
1,05

522

851

843

1,09

531

858

896

1,14

545

811

762

1,03

568
594
626

833
875
978

805
849
887

1,09
1,10
1,10

657

1039

908

1,13

651

1049

924

1,18

604

925

797

1,10

620
640
662

948
991
1057

820
858
896

1,13
1,13
1,14

681

1110

945

1,18

673

1103

945

1,22

У наших дослідженнях було відмічено зростання маси 1000 зернівок на
0,04…0,08 г від внесення N60, та на 0,08…0,16 г від удобрення N60P45K45, при
0,97 г на контролі. Найбільша маса 1000 зернівок (1,22 г) була при проведенні
позакореневих підживленнь Плантафолом (2 кг/га) + Аміно Вікс (0,5 кг/га) на
фоні основного удобрення N60P45K45.
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Урожайність насіння, кг/га
Сила росту, %
Позакореневі підживлення
Роки
в фазі виходу в трубку, кг/га
Фактор (В)
2014
2015
середнє
2014
2015
середнє
Без підживлення (контроль)
121
178
150
36
42
39
Карбамід – 5
164
196
180
43
46
45
Без
Плантафол – 2
193
255
224
47
49
48
добрив
Аміно Вікс – 0,5
241
263
252
51
54
53
(контроль)
Карбамід – 5 + Аміно Вікс– 0,5
245
387
316
56
58
57
Плантафол – 2 + Аміно Вікс– 0,5
253
341
297
62
63
63
Без підживлення (контроль)
310
380
345
58
59
59
Карбамід – 5
321
457
389
63
65
64
Плантафол – 2
347
462
405
67
68
68
N60
Аміно Вікс – 0,5
384
501
443
69
71
70
Карбамід – 5 + Аміно Вікс– 0,5
395
541
468
72
73
73
Плантафол – 2 + Аміно Вікс– 0,5
410
538
474
74
75
75
Без підживлення (контроль)
338
436
387
66
69
68
Карбамід – 5
354
467
411
68
71
70
Плантафол – 2
375
472
424
71
73
72
N60P45K45
Аміно Вікс – 0,5
401
516
459
74
75
75
Карбамід – 5 + Аміно Вікс– 0,5
412
548
480
77
79
78
Плантафол – 2 + Аміно Вікс– 0,5
424
530
477
78
81
80
НІР0,05кг/га; ; 2014 р. – А – 12,6; В – 17,9 АВ – 12,7; 2015 р. – А – 12,9; В – 18,1; АВ – 14,2

Основне
удобрення
Фактор (А)
2014
69
71
72
72
75
75
74
76
76
78
78
78
79
80
82
82
85
85

2015
71
71
70
71
73
74
73
74
75
76
77
77
77
78
81
81
83
84

середнє
70
71
71
72
74
75
74
75
76
77
78
77
78
79
81
82
84
85

Схожість, %

2. Вплив удобрення на насіннєву продуктивність та посівні якості костриці червоної сорту Айра

Насіннєва продуктивність костриці червоної сорту Айра на ділянках без
добрив у середньому за 2014—2015 роки становила 150 кг/га. Проведення
позакореневих підживленнь карбамідом (5 кг/га), Плантафолом (2 кг/га),
регулятором росту Аміно Вікс (0,5 кг/га), та їх композиціями на ділянках без
удобрення мінеральними добривами збільшувало урожайність насіння
залежно від варіанта на 30…147 кг.
На фоні удобрення N60 приріст врожаю склав 195…324 кг/га. При
внесенні повного мінерального добрива (N60P45K45) урожайність зростала на
237… 327 кг/га порівняно з ділянками без добрив.
При цьому ефективність позакореневого підживлення зменшувалась із
зростанням фону основного удобрення.
У результаті застосування на хелатній основі водорозчинних добрив та
регуляторів росту рослини отримують поживні речовини через листки, які
здатні спричинити значні зміни в рості і розвитку, включаючись в обмін
речовин, підвищують рівень життєдіяльності, заощаджують для рослин воду.
Внаслідок цього сприятливо проходить процес цвітіння та формування
зав’язі, стримується переростання рослин, покращуються посівні якості
насіння.
Погодні умови 2014 року, були більш-менш сприятливими для
формування врожаю насіння, в якому внаслідок температур та відсутності
опадів упродовж вегетації формування врожаю насіння костриці червоної на
57—146 кг/га або 37—47 % менше, порівняно з 2015 роком. При цьому
позакореневі підживлення регулятором росту карбамідом чи плантафолом
знижували негативну дію несприятливих умов на формування
плодоелементів насіннєвої продуктивності костриці червоної.
Лабораторні дослідження щодо визначення посівних якостей насіння
показали, що сила росту та схожість насіння залежали від варіанта
удобрення. Найбільше ця залежність проявляється у силі росту, так як цей
показник більш об’єктивний і на нього впливають у більшій мірі не кількість
пророслого насіння, а його якісні показники, такі як величина розвитку
проростка та кореневої системи. Найменша сила росту була на варіантах без
внесення мінеральних добрив (39…63 %), найбільша при внесенні повного
мінерального добрива N60P45K45 – 68…80 %. В усіх варіантах досліду було
отримано кондиційне насіння, проте показник його схожості був різний – від
70 % на контролі до 84 % на варіантах, де на фоні основного удобрення
N60P45K45 проводилось позакореневе підживлення карбамідом (5 кг/га) або
Плантафолом (2 кг/га) у поєднанні з регулятором росту Аміно Вікс (0,5 кг/га).
Висновки. Проведення позакореневого підживлення у фазі виходу в
трубку костриці червоної сорту Айра регулятором росту Аміно Вікс
(0,5 кг/га) у поєднанні з карбамідом (5 кг/га) на фоні основного удобрення
(N60P45K45) навесні на початку відростання насіннєвих посівів сприяло
формуванню максимального продуктивного стеблостою – 681 шт./м2,
найвищої кількості зернівок на 10 пагонах – 945 шт., маси 1000 зернівок –
1,22 грама, що зумовило формування насіннєвої продуктивності 480 кг/га, що
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на 12 кг/га вище порівняно з фоном N60 і на 164 кг/га вище порівняно з
неудобреними ділянками.
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НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ
ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО
Наведені результати досліджень щодо формування індивідуальної та
насіннєвої продуктивності сої залежно від інокуляції та обробки посівів
ретардантом (хлормекватхлорид). Відмічено, що найвищі показники
індивідуальної продуктивності (кількість бобів та насінин на одній рослині,
маса насіння на одній рослині, маса 1000 насінин) та урожайності насіння
сортів сої КиВін, Княжна та Монада сформувалися за інокуляції насіння
бактеріальним препаратом Оптімайз та обробки посівів у фазі бутонізації
хлормекватхлоридом. Встановлена висока залежність урожайності насіння
сої від технологічних прийомів її вирощування та індивідуальної
продуктивності рослин.
Ключові слова: соя, сорти, інокуляція, ретардант, урожайність.
З усіх зернобобових культур соя є найбільш цінною. Щодо багатства і
розмаїтості життєво необхідних речовин, які містяться в її насінні, вона не
має собі рівних. Україна має досить великий потенціал для швидкого
розвитку промислового виробництва сої. Для цього є об’єктивні умови:
родючі землі; добре адаптовані до зональних умов сорти; налагоджена
система виробництва якісного насіння; функціонуюча система зрошення;
добре підготовлені кадри спеціалістів; наявність досвіду в вирощуванні
високих врожаїв; дешеві вітчизняні бактеріальні добрива; великий
асортимент ґрунтових і страхових гербіцидів; налагоджена система
переробки на харчові й кормові продукти. Жодна країна Європи не має таких
можливостей для нарощування виробництва сої, як Україна, – з її родючими
ґрунтами, сприятливим кліматом, потужним науковим потенціалом, сортами
нового покоління, новітніми технологіями.
Нагромаджений світовий досвід і одержані виробничі результати
свідчать про те, що соя в Україні стає однією з найбільш прибуткових
культур, що дасть змогу значно поліпшити загальний стан агропромислового
комплексу. Виходячи з якості української сої можна стверджувати, що в
перспективі ми маємо можливість експортувати великі її об’єми за кордон і
за рахунок цього мати високу рентабельність культури [1].
Одним із об’єктивних факторів, які впливають на реалізацію
потенціалу продуктивності сої є рівень індивідуальної продуктивності
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рослин. Це пов’язано з тим, що за його допомогою можна розрахувати
біологічну врожайність посівів, яка є важливим елементом програмування
урожаю сільськогосподарських культур [2].
Насіннєва продуктивність сої лише на 20 % зумовлюється генотипом
сорту [3]. Набагато більше значення мають фактори зовнішнього середовища
та технологія вирощування культури.
Відомо, що продуктивність рослинного організму визначається
функціонуванням донорно-акцепторної системи [4]. Велику роль у
формуванні врожайності відіграють процеси розподілу асимілятів між
органами та частинами рослини. Припускають, що скоординоване
збільшення потужності донора, тобто фотосинтетичного апарату рослин,
оптимізація розподілу асимілятів між донором і акцепторами, а також
збільшення запиту на асиміляти з боку головного акцептора забезпечить
подальший приріст врожайності [5]. З метою ініціювання змін у
фізіологічних процесах і для підвищення врожайності та якості продукції,
полегшення збирання, а також кращого зберігання врожаю використовують
регулятори росту рослин. Застосування з цією метою ретардантів є
перспективним. Ці препарати вже багато років успішно застосовуються на
зернових, технічних, плодових культурах для оптимізації продукційного
процесу та декоративному рослинництві для формування габітусу рослин [6,
7, 8, 9]. Разом з тим, використання антигіберелінових препаратів на
зернобобових культурах у літературі представлені небагатьма роботами, а їх
дані нерідко суперечливі [10, 11, 12, 13].
Важливим резервом підвищення урожайності сої в Україні була
передпосівна обробка насіння бактеріальними препаратами на основі
азотфіксувальних бактерій. На коренях однієї рослини сої містилося 25–50
добре розвинутих бульбочкових утворень, які внаслідок симбіотичної
взаємодії засвоювали з повітря більше 50 % необхідного їм азоту і залишали
в ґрунті до 60 кг/га зв’язаних його форм, які використовувалися в сівозміні
наступними сільськогосподарськими культурами [14].
Застосування високоефективних у симбіозі з сучасними сортами
зернобобових культур, у тому числі і сої, штамів бульбочкових бактерій
підвищує їх продуктивність на 10—30 % і збільшує вміст білка в зерні на 2—
6 %, навіть, за наявності в ґрунті популяцій аборигенних або раніше
інтродукційних бульбочкових бактерій [15].
Отже, аналіз літературних джерел дає змогу констатувати, що
насіннєва продуктивність сої вичерпана далеко не повністю. Вона значно
залежить від факторів, які можна регулювати прийомами технології
вирощування. Збільшенню урожайності сприяють інокуляція насіння перед
сівбою, однак відсутні дані про комплексне застосування інокуляції і
ретардантів на бобових. Тому актуальним, на нашу думку, є вивчення їх
впливу на продукційний процес сої.
Метою наших досліджень було розробити сортову технологію
вирощування сої на основі комплексного застосування інокуляції насіння та
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ретарданту в умовах Лісостепу Правобережного. Завданням наукового
дослідження було виявити вплив інокуляції та концентрації ретарданту на
формування індивідуальної та насіннєвої продуктивності сої, розробити
фізіологічно обґрунтовані регламенти застосування ретардантів у посівах сої
з метою підвищення врожаю культури.
Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводили в
Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН. Ґрунти – сірі
лісові середньосуглинкові на лесі. Ґрунтовий покрив дослідних ділянок
характеризувався середнім вмістом гумусу 2,66 % в орному шарі ґрунту,
слабокислою реакцією ґрунтового розчину рН 5,1—5,8, гідролітичною
кислотністю в межах 1,86—2,16 мг-екв/100г ґрунту. При ступені насиченості
основами 75—80 % сума вбирних основ складає 18,8—30,1 мг-екв/100 г
ґрунту. Щільність – 1,32 г/см3. Вміст рухомого фосфору становив 214 мг/кг
ґрунту, обмінного калію – 104 мг/кг ґрунту (за Чириковим), вміст азоту, що
легко гідролізується – 43,5 мг/кг ґрунту (за Корнфілдом).
Передбачалось вивчення дії та взаємодії трьох факторів: А – сорт:
Кивін (ранньостиглий), Княжна (середньо ранньостиглий), Монада
(середньостиглий) (оригінатор Інститут кормів та сільського господарства
Поділля НААН); В – інокуляція насіння: без обробки, обробка насіння
Оптімайз, 2,8 л/т; С – концентрація морфорегулятора (хлормекватхлорид,
750): 0,5, 0,75, 1,0 %. Градація факторів 3 х 2 х 4, повторність досліду
чотириразова. Розміщення варіантів систематичне. Площа облікової ділянки
25 м2, загальна площа ділянки 54 м2. Попередник – злакові трави. Система
удобрення передбачала внесення фосфорних і калійних добрив (суперфосфат
та калійна сіль) з розрахунку Р60К60 під основний обробіток ґрунту та азотних
у формі аміачної селітри (N30) під передпосівну культивацію. Проводили
протруєння насіння за 14 діб до сівби протруйником Максим XL 035 FS
(1 л/т насіння). Інокуляцію бактеріальним препаратом Оптімайз проводили
за день до сівби. У період вегетації (фаза бутонізації) на варіантах досліду
згідно схеми застосовували ретардант у різних концентраціях (норма
робочого розчину 200 л/га).
При проведенні досліджень керувались «Основами наукових
досліджень в агрономії» (Єщенко В.О. та ін., 2005) [16].
Результати досліджень. Основним резервом у збільшенні виробництва
сої є підвищення урожайності на основі використання факторів
інтенсифікації технології її вирощування.
Індивідуальна продуктивність рослин залежить від забезпечення їх
факторами життя, що зрештою виражається зміною основних елементів
структури урожаю – кількістю бобів на одній рослині, кількістю насінин в
бобі, масою насіння з однієї рослини та масою 1000 насінин.
Між елементами структури врожаю існує тісний зв'язок. Збільшення
одного із показників не завжди дає прибавку урожаю. Лише оптимальне
співвідношення компонентів структури урожаю на фоні раціонального
співвідношення агротехнічних і гідротермічних умов забезпечує високу
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продуктивність рослин сої. Сорти інтенсивного типу більш вимогливі до
умов живлення і тільки при повному та збалансованому забезпеченні
поживними речовинами можуть формувати високу врожайність зерна.
З усіх складових структури урожайності сої, кількість бобів є найбільш
нестабільним показником, він може змінюватись від 10 до 500 бобів залежно
від впливу різних факторів [17]. У пазусі листка формується від 3 до 35
квіток, проте через велику абортивність (36—81 %), яка пов’язана зі
стресовими факторами довкілля та індивідуального розвитку рослини, може
сформуватись до 12 бобів, а у верхівковій китиці до 30 [18].
Упродовж 2013—2015 рр. відмічено, що інокуляція насіння та обробка
посівів сої ретардантом впливала на формування та розвиток бобів та насіння
дослідних сортів сої та сприяла збільшенню її індивідуальної
продуктивності, проте відмічена сортова реакція на концентрацію
ретарданту. Аналіз експериментальних даних показав, що найбільшу
кількість бобів (37,6 шт.) було сформовано у сорту Монада при проведенні
інокуляції насіння та внесенні 0,75 % розчину ретарданта. У сорту Княжна
найвищий показник кількості бобів (29,3 шт.) спостерігали на аналогічному
варіанті, а у сорту Кивін (30,4 шт.) ефективнішою виявилась 1 %
концентрація ретарданта на фоні інокуляції насіння (табл. 1).
Проведення інокуляції насіння сої бактеріальним препаратом Оптімайз
також забезпечувало збільшення цього показника. Кількість бобів у сорту
Кивін збільшувалась на 3,2 шт., у сорту Княжна на 2,3 шт. та Монада на
3,6 шт. порівняно з контролем.
Кількість насінин є одним з визначальних елементів під час
формування врожаю і дає можливість регулювати елементи продуктивності з
урахуванням чинників навколишнього середовища. Зазвичай кількість
насіння в бобі сої від одного до чотирьох, частіше 2—3.
У середньому протягом років досліджень було виявлено, що фактори,
які вивчались впливали на кількість насіння, як окремо так і за їх поєднання.
Проведення передпосівної обробки збільшувало кількість насіння на
рослинах сої порівняно з контролем у середньому на 7,5 шт. На контрольних
варіантах даний показник варіювався в межах 33,9—43,7 шт. за інокуляції
насіння – в межах 43,1—50,6 шт.
Найкращий ефект спостерігався при сумісному застосуванні інокуляції
та ретарданту. Кількість насінин на даних варіантах знаходилась на рівні
49,5 шт. – у сорту Кивін, 67,9 – у сорту Княжна та 72,8 шт. – у сорту Монада.
Одним із важливих показників індивідуальної продуктивності рослин
сої є маса насіння з однієї рослини. Вона може коливатись від 0,1 до 30 г,
залежно від впливу різних факторів (погодні умови, сорт) [18]. Цей показник,
також, у значній мірі піддавався впливу факторів, що вивчалися.
Маса насіння з однієї рослини коливалася залежно від проведення
інокуляції та концентрації ретарданту в межах від 4 до 9,62 г. Максимальну
масу насіння у сорту Монада (9,62 г), Княжна – (8,59 г) та Кивін (6,39 г),
забезпечило внесення у фазі бутонізації 0,75 та 1 % розчину хлормекват72
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хлориду на фоні інокуляції насіння, приріст до контролю становив
відповідно – 4,36, 3,94 та 2,39 г.
1. Індивідуальна продуктивність рослин сої, (у середньому за
2013—2015 рр.), *M ± m
Сорт

Інокуляція

Без
інокуляції
КиВін
Оптімайз

Без
інокуляції
Княжна
Оптімайз

Без
інокуляції
Монада

Концентрація
ретарданта, %

без обробки
(к)
0,5
0,75
1
без обробки
0,5
0,75
1
без обробки
(к)
0,5
0,75
1
без обробки
0,5
0,75
1
без обробки
(к)
0,5
0,75
1
без обробки

Оптімайз

0,5
0,75
1

Кількість плодоелементів,
шт./росл.
бобів, шт.

насінин, шт.

18,5
19,3
24,1
26,9
21,7
22,7
24,8
30,4

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

33,9
36,1
40,3
45,8
43,1
45,9
47,0
49,5

±0,9
±0,8
±2,5
±5,0
±5,6
±5,8
±5,9
±5,8

18,7
21,1
24,5
22,5
21,0
23,5

±0,3
±0,9
±2,3
±1,2
±1,0
±1,6

40,4
42,9
57,2
48,2
45,2
49,5

29,3
25,5

±3,8
±2,2

67,9
52,2

±4,2
±3,9
±6,7
±6,4
±7,2
±6,5
±10,
6
±7,1

22,5
23,9
32,4
27,6

±3,1
±2,6
±3,6
±2,4

43,7
46,4
61,4
52,3

26,1

±4,3

50,6

28,7

±3,9

53,5

37,6
31,4

±6,1
±4,3

72,8
60,1

±6,4
±7,5
±8,5
±4,8
±11,
7
±11,
2
±14,
6
±9,3

Маса
насіння з
однієї
рослини, г

4,00
4,36
4,97
5,87
5,40
5,86
6,06
6,39
4,65
5,01
6,99
5,78
5,36
5,99
8,59
6,34
5,26
5,77
8,02
6,56
6,35
6,83
9,62
7,77

Маса
1000
насінин,
г

117,9
120,7
122,7
127,2
124,0
126,1
127,5
128,2
114,9
116,8
121,7
119,5
118,2
120,6
126,1
121,1
120,0
123,8
129,6
124,8
121,6
125,4
131,3
124,8

П р и м і т к а : *M ± m – довірчий інтервал середньої арифметичної на 5 %-му рівні
значущості.

Маса 1000 насінин сої є сортовою ознакою та може становити від 120
до 250 г. Залежно від умов вирощування даний показник може варіюватись
від 20 до 30 % [17]. Як показують численні дослідження, зміна розмірів
насінини є наслідком зміни умов навколишнього середовища під час наливу
та безумовно пов’язана з урожайністю [19].
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За результатами польових досліджень виявлено мінливість показника
маси 1000 насінин дослідних сортів за використання бактеріального
препарату та ретарданту. Так, на контрольних варіантах маса 1000 насінин
становила у сорту Кивін – 117,9 г, Княжна – 114,9, Монада – 120,0 г.
Проведення передпосівної обробки насіння сої забезпечило збільшення маси
1000 насінин відповідно на 6,1, 3,3 та 1,6 г. Максимальні значення цього
показника у сорту Кивін (128,2 г), Княжна (126,1 г) і Монада (131,3 г)
зафіксовано на ділянках, де застосовували хлормекват-хлорид у поєднанні з
інокуляцією насіння сої, приріст до контролю становив, відповідно, 8,03, 8,9
та 8,6 %.
Крім цього, маса 1000 насінин сої збільшувалась залежно від
концентрації розчину ретарданту. Адже застосування ретардантів сприяє
переорієнтації потоків асимілятів у бік формування господарсько-цінних
органів – насіння. Для сорту Кивін найбільш ефективною виявилась 1 %
концентрація препарату на фоні інокуляції, а для сортів Княжна та Монада –
0,75 % концентрація на фоні інокуляції.
Ще однією важливою ознакою продуктивності є кількість
продуктивних вузлів на рослині. При більшій кількості продуктивних вузлів
спостерігається збільшення кількості бобів на рослині.
При визначенні загальної кількості вузлів та кількості продуктивних
вузлів, було виявлено, що фактори які вивчались не мали суттєвого впливу
на результат, була відмічена сортова специфічність (рис. 1.).

Монада
Княжна
Кивін

15,9
13,3
14,9

11,9
9,4
10,7

Загальна кількість вузлів, шт.
Похибка середнього
Кількість продуктивних вузлів, шт.
Рис. 1. Кількість вузлів залежно від сорту сої, шт./рослину
(у середньому за 2013–2015 рр.)

За результатами досліджень упродовж 2013—2015 рр. найбільша
кількість продуктивних вузлів у середньому по досліду була відмічена у
сортів Монада 11,9 шт. (75 %), Княжна – 9,4 шт. (71 %), КиВін – 10,7 шт.
(72 %), що й мало свій вплив на урожайність рослин сої.
Так, урожайність сортів сої протягом 2013—2015 рр. коливалась у
межах 1,45—2,39 т/га. Максимальний урожай спостерігався у сорту Монада
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2,39 т/га, дещо нижчий у сортів КиВін 2,13 т/га та Княжна 2,14 т/га, який
одержали за обробки насіння бактеріальним препаратом Оптімайз та
обприскування посівів хлормекват-хлоридом у фазі бутонізації, що більше
відповідно на 40, 47 та 38 % порівняно з контролем (без бактеризації та
обробки посівів ретардантом) (табл. 2).
Слід відмітити, що сорти по-різному реагували на концентрацію
хлормекват-хлориду. Так, для сорту Кивін найбільш ефективною була
концентрація 1 %, а для сортів Княжна та Монада – 0,75 %. Інокуляція
насіння цих сортів забезпечила приріст урожаю відповідно на 16, 17, 15 %.
2. Вплив ретарданта та інокуляції на урожайність насіння сої, т/га
Сорт

Інокуляція

Без
інокуляції
КиВін
Оптімайз

Без
інокуляції
Княжна
Оптімайз

Без
інокуляції
Монада
Оптімайз

Концентрація
ретарданта, %

Урожайність,
т/га

без обробки (к)
0,5
0,75
1
без обробки
0,5
0,75
1
без обробки (к)
0,5
0,75
1
без обробки
0,5
0,75
1
без обробки (к)
0,5
0,75
1
без обробки
0,5
0,75
1

1,45
1,57
1,69
1,80
1,64
1,82
1,96
2,13
1,55
1,72
1,79
1,69
1,77
2,04
2,14
1,99
1,72
1,90
2,06
2,04
1,92
2,17
2,39
2,35

Приріст від
інокуляції,
т/га
1,63
1,89
1,69
1,98
1,93
2,21

Приріст від
концентрацій
ретарданту, т/га
0,12
0,24
0,35
0,18
0,32
0,49
0,17
0,24
0,14
0,27
0,37
0,22
0,18
0,34
0,32
0,25
0,47
0,43

П р и м і т к а : фактор А – сорт, фактор В – інокуляція, фактор С –
концентрація ретарданту.
НІР0,05, т/га А – 0,0156; В – 0,0127; С – 0,0180; АВС – 0,0441

На основі регресійного аналізу розроблено математичну модель
залежності урожайності від технологічних прийомів вирощування (інокуляції
та ретардарта), яка виражена рівнянням множинної квадратичної регресії:
для сорту Кивін: Y= 1,3941 + 0,2600*Х1 + 0,4149*Х2
Коефіцієнт детермінації R = 0,985. Критерій Фішера – F = 79,99
(табличне значення F = 5,79).
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для сорту Княжна: Y = 1,5618 + 0,2975*Х1 + 0,2234*Х2
Коефіцієнт детермінації R = 0,908. Критерій Фішера – F = 11,78
(табличне значення F = 5,79).
для сорту Монада: Y = 1,6970 + 0,2775*Х1 + 0,4143*Х2
Коефіцієнт детермінації R = 0,966. Критерій Фішера – F = 35,67
(табличне значення F = 5,79).
де У – урожайність насіння, т/га; Х1 – інокуляція насіння, л/га; Х2 –
концентрація ретарданта, %.
Крім цього, на основі цього ж аналізу розроблено математичні моделі
залежності урожайності насіння від показників індивідуальної продуктивності,
що описуються наступними рівняннями:
для сорту Кивін: Y = 94564 + 0,0301*Х1 – 0,2492*Х2 + 2,0241*Х3 –
0,0694*Х4
Коефіцієнт детермінації R = 0,96.
для сорту Княжна: Y = 1,5654 + 0,0613*Х1– 0,2395*Х2 + 1,5536*Х3 +
0,0383*Х4
Коефіцієнт детермінації R = 0,95.
для сорту Монада: Y = 5,9275 + 0,1390*Х1 – 0,1289*Х2 + 0,6178*Х3 –
0,0407*Х4
Коефіцієнт детермінації R = 0,93.
де У – урожайність насіння, т/га; х1 – кількість бобів, шт./рослину; х2 –
кількість насінин, шт./рослину; х3 – маса насіння з однієї рослини,
г/рослину; х4 – маса 1000 насінин, г.
Висновки. Отже, сприятливі умови для росту і розвитку рослин,
формування індивідуальної продуктивності та урожайності насіння сої
складалися при внесенні в фазі бутонізації 0,75 та 1 % розчину ретарданту на
фоні інокуляції. Рівень урожайності в середньому за 2013—2015 рр. становив
2,13—2,39 т/га.
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ОБҐРУНТУВАННЯ БІООРГАНІЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ЗАХОДІВ АДАПТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ
В ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОМУ
Удосконалена система органічного, бактеріального і мінерального
живлення в допосівний період та під час сівби сої. Для отримання врожаю
2,5–3,0 т/га найбільш ефективними виявилися заходи інокуляції насіння сої
ризоторфіном з бором та молібденом за широкорядного способу сівби з
внесенням вапнякового борошна та ферментованого органічного добрива
«Біопроферм» (5 т/га). У технології вирощування сої, за різного рівня
удобрення, більш ефективним виявилося внесення мінерального живлення –
N30P60K60 з вапнуванням ґрунту (4 т/га).
Ключові слова: соя, біоорганічні і технологічні заходи, інокуляція,
передпосівна обробка насіння, вапнування ґрунту, система допосівного і
припосівного удобрення, способи сівби.
Для ефективного використання біологічного потенціалу сорту і
природно-кліматичних умов Лісостепу західного важливе значення має
розробка та впровадження у виробництво нової адаптивної сортової
технології вирощування сої. Тому, лише всебічне вивчення біоорганічних і
технологічних заходів технології дасть змогу науково обґрунтувати
підвищення урожайності та поліпшення якості насіння цієї культури [1].
Важливою умовою вивчення адаптивних сортових технологій вирощування
сої є удосконалення сучасних і розробка вітчизняних науково-технологічних
заходів, нових сортів, біопрепаратів та способів внесення добрив. Саме таке
їх поєднання сприятиме конкурентоспроможності одержаної продукції сої як
на вітчизняному, так і на зарубіжних ринках [2].
Матеріали і методика досліджень. Польові дослідження проводилися
упродовж 20112015 рр. на дослідному полі Подільського ДАТУ.
У польових дослідах проводили фенологічні спостереження,
біометричні виміри та лабораторні аналізи зразків рослин. Фотосинтетичний
потенціал розраховували за сумою площі листків за відповідний період часу;
інтенсивність фотосинтезу  за кількістю поглиненої вуглекислоти листками
сої на світлі, з розрахунку на одиницю його поверхні за одиницю часу; чисту
продуктивність фотосинтезу  за методикою А. А. Ничипоровича; активний
симбіотичний потенціал (АСП)  за середньою масою бульбочок із
леггемоглобіном у період між двома сусідніми строками визначення.
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Біологічну активність ґрунту визначали за методикою В. І. Штатнова в
модифікації Б. М. Макарова (методом адсорбції), а також за інтенсивністю
розкладання лляної тканини, методом І. С. Вострова та А. П. Петрової; вміст
білка  за методом Бернштейна; вміст жиру  за масою сухого обезжиреного
залишку, шляхом екстрагування ефіром в апараті Сокслета; вміст золи 
методом озолення (спалювання органічної речовини); вміст вуглеводів 
методом Бертрана.
Результати досліджень. Сучасні сорти сої української селекції
(Золотиста, Агат, Анжеліка, Артеміда) виявилися адаптованими до ґрунтовокліматичних умов Лісостепу західного, з високорослими рослинами,
прямостоячим з обмеженою гіллястістю, але міцним стеблом,
середньонасінні і з великою масою 1000 насінин. Основна кількість бобів у
них формувалася на головному стеблі, на висоті їх прикріплення від поверхні
ґрунту понад 1516 см і більше, що значно зменшувало втрати під час
збирання урожаю. Тому, сортова технологія вирощування сої ґрунтувалася
на генетичному потенціалі продуктивності цієї культури і сорту та його
чутливості до умов вирощування, біоорганічних й агротехнічних заходів
технології на різних періодах вегетації та фазах росту і розвитку рослин [3].
У зв’язку з тим, що соя добре росте на ґрунтах з рН від 6,5 до 7,0,
ґрунти в дослідах з рН 6,0–6,5 потребували вапнування вапняковим
борошном, з розрахунку 4 т/га.
При нестабільній та нерівномірній кількості опадів в окремі роки в
регіоні, упродовж вегетаційного періоду сої, необхідно практикувати
щорічне вирощування 34 різних за стиглістю сортів для ефективного
використання запасів вологи ґрунту при виборі способу (рядковий або
широкорядний) сівби, з оптимальною нормою висіву лише інокульованого
насіння.
Тому, в умовах Лісостепу західного, доцільним є таке співвідношення
сортів сої різних груп стиглості: ранньостиглих – 20,025,0 %, середньо
ранньостиглих – 55,060,0 % і середньостиглих – 15,025,0 %.
Доведено, що за сприятливих умов вологозабезпеченості в окремі роки
у першій половині вегетації рослин сої, щодо урожайності насіння переважав
ранньостиглий сорт Анжеліка, а в роки стабільної вологозабезпеченості у
другій половині вегетації,  більш продуктивними були середньо
ранньостиглі (Золотиста, Артеміда) і середньостиглий сорт Агат за
широкорядного (45 см) способу сівби (табл. 1).
Напровесні, після закриття вологи і часткового вирівнювання ґрунту,
під першу культивацію застосовували органічне добриво «Біопроферм»
(5 т/га), отримане методом біологічної ферментації, з наступною заробкою у
ґрунт. Під час сівби сої, крім інокуляції, вносили стартові дози фосфорнокалійних добрив Р30К30, Р60К60, Р90К90 і N30Р60К60. Ефективним заходом щодо
збільшення збору білка було внесення N30Р60К60 та екограну (0,3 т/га) за
широкорядного (45 см) способу сівби.
Корми і кормовиробництво. 2016. Вип. 82

79

На ділянках з інокуляцією, із збільшенням урожайності, зростав
загальний збір білка з 1 га. Після обробки насіння ризоторфіном з бором і
молібденом, збір білка збільшувався відповідно сортам  до 1,28; 1,30; 1,25 і
1,41 т/га.

Екогран 0,3 т/га
Ризоторфін + бор (В) +
молібден (Мо)
N30P60K60
Екогран 0,3 т/га

Артеміда

15

45

15

45

15

45

15

45

Без
внесення
CaCO3

Ризоторфін + бор (В) +
молібден (Мо)
N30P60K60

Сорт
Агат
Анжеліка
спосіб сівби (см)

Золотиста

2,17

2,36

2,32

2,51

2,03

2,22

2,47

2,66

2,55

2,76

2,71

2,92

2,40

2,61

2,87

3,08

2,44

2,65

2,59

2,80

2,29

2,50

2,76

2,97

Внесення
CaCO3,
4 т/га

Фон «Біопроферм» 5 т/га
+ варіанти дослідів

Вапнування
ґрунту

1. Вплив досліджуваних заходів адаптивної сортової технології на
урожайність (т/га) насіння сої (у середньому за 20112015 рр.)

2,26

2,45

2,41

2,60

2,12

2,31

2,56

2,75

2,66

2,87

2,81

3,02

2,51

2,72

2,96

3,17

2,49

2,70

2,68

2,89

2,44

2,65

2,84

3,05

На збір білка з одиниці площі також впливали способи сівби. За
широкорядного способу сівби, із збільшенням урожайності в першому
досліді, зростав відповідно збір білка з 1 га, проте на вапнованих ділянках
ґрунту він був дещо більшим, порівняно з ділянками без внесення вапна.
За сівби сої рядковим способом, завдяки внесенню мінеральних
добрив, на фоні ранньовесняного застосування органічного добрива
«Біопроферм», вищий збір білка отримали у варіанті N30Р60К60: сорт
Золотиста  1,45 т/га, Агат  1,47, Анжеліка  1,43 і сорт Артеміда  1,59 т/га.
Однак, внесення вапнякового борошна (4 т/га) за рядкового способу сівби
збільшувало збір білка на усіх дослідних ділянках (табл. 2).
Кращі результати щодо збору білка були отримані у варіантах
польового досліду з добривами за широкорядного способу сівби. У варіанті з
N30Р60К60 збір білка збільшувався: у сорту Золотиста  1,69 т/га, Агат  1,70,
Анжеліка  1,68 і сорту Артеміда  1,85 т/га, дещо меншим він був після
передпосівного внесення лише екограну (0,3 т/га).
Дослідження показали, що інокуляцію насіння перед сівбою необхідно
проводити бактеріальним препаратом  ризоторфін і біорегулятором росту 
вермистим-Д, оскільки, до складу останнього, входило водорозчинне
комплексне добриво на хелатній основі Кристалонтм, із збалансованим
співвідношенням макро- і мікроелементів, яке не містить хлору.
Кращим способом сівби за адаптивною технологією вирощування сої
ранньостиглого сорту Анжеліка був широкорядний з міжряддям 45 см. При
адаптивній технології вирощування сої на фоні препаратів захисту від
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бур’янів, для сортів середньо ранньостиглої і середньостиглої груп
ефективніше застосовувати рядковий спосіб сівби з міжряддям 15 см.

Ризоторфін + бор (В) +
молібден (Мо)
N30P60K60
Екогран 0,3 т/га
Ризоторфін + бор (В) +
молібден (Мо)
N30P60K60
Екогран 0,3 т/га

Внесення
CaCO3,
4 т/га

Фон «Біопроферм»
5 т/га + варіанти
дослідів

Без
Вапнування
внесення
ґрунту
CaCO3

2. Вплив досліджуваних заходів адаптивної сортової технології
на збір білка (т/га) з насіння (у середньому за 20112015 рр.)
Сорт
Агат
Анжеліка
спосіб сівби (см)

Золотиста

Артеміда

15

45

15

45

15

45

15

45

1,28

1,39

1,30

1,41

1,25

1,37

1,41

1,51

1,45
1,36

1,59
1,49

1,47
1,39

1,60
1,50

1,43
1,34

1,56
1,47

1,59
1,51

1,73
1,64

1,35

1,47

1,40

1,52

1,35

1,47

1,50

1,61

1,56

1,69

1,54

1,70

1,54

1,68

1,68

1,85

1,43

1,56

1,44

1,58

1,47

1,59

1,59

1,72

Удосконалена нами модель адаптивної сортової технології
вирощування сої з використанням запропонованих біоорганічних і
технологічних заходів, дадуть змогу підвищити виробництво якісного зерна
цієї культури і збільшити загальний збір білка в умовах Лісостепу західного.
Висновки. Використання «Біопроферму» (5 т/га), як фону
передпосівного удобрення під сою, з обробкою насіння такими
біопрепаратами як ризоторфін, вермистим-Д і мікродобривами – бором і
молібденом, а також внесення мінеральних добрив (N30P60K60) забезпечувало
отримання врожаю досліджуваних сортів сої до 2,51 і 3,17 т/га, з високим
вмістом у зерні сирого білка, жиру і вуглеводів.
Застосування ризоторфіну з вермистимом-Д, а також з бором і
молібденом не лише збільшувало виробництво та поліпшувало якість
продукції, але й знижувало собівартість товарного зерна сої, що особливо
важливо в ринкових умовах.
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НАГРОМАДЖЕННЯ НІТРАТНОГО АЗОТУ В КОРМАХ
ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ ТА ВИДОВОГО СКЛАДУ
ЛЮЦЕРНО-ЗЛАКОВОГО ТРАВОСТОЮ
Висвітлено результати дворічних досліджень, що проводилися в
умовах правобережного Лісостепу України з питань вивчення накопичення
нітратів у люцерно-злакових травостоях залежно від видового складу та
рівня мінерального живлення. Встановлено прямо пропорційну залежність
між вмістом нітратів у травосумішках та дозами мінеральних добрив.
Різке збільшення відсоткового вмісту нітратного азоту в усіх
досліджуваних люцерно-злакових травосумішках зумовлювалося внесенням
азотних добрив у дозі N60 на фоні фосфорно-калійних добрив у дозі Р60К90.
При цьому його вміст змінювався в межах від 0,026 до 0,032 %.
Ключові слова: нітратний азот, люцерно-злакові травосумішки,
видовий склад, удобрення.
Співвідношення мінеральних елементів у рослинній масі і кормах має
важливе значення і залежить від інтенсивності біологічного поглинання
хімічних елементів із ґрунтів, що визначається екологічними факторами,
станом рослин і видовими особливостями травостоїв.
Оптимальне використання органічних поживних речовин можна
очікувати тільки тоді, коли корми містять достатню кількість мінеральних
речовин. Умови живлення, урожайність та інтенсивність використання
зумовлюють зміну мінерального складу корму. Як зазначав П. І. Ромашов [6],
внесення поживних речовин у ґрунт збільшує їх вміст у рослинній масі.
У мінеральному складі корму під впливом азотних добрив можуть
виникати порушення оптимальних співвідношень як органічних, так і
мінеральних поживних речовин, що в подальшому негативно вплине на
продуктивність і стан здоров’я тварин [10]. Особливо небезпечне підвищення
вмісту нітратного азоту в ґрунті, оскільки викликає інтенсивне використання
його рослинами. За цих умов нітрати, які є складовою частиною сирого
протеїну, здатні акумулюватися в тканинах зеленої маси трав у великих
кількостях, надто за нестачі вуглеводів, як джерела енергії для їх відновлення
[2, 3]. На ранніх стадіях розвитку вміст нітратного азоту у рослинах досить
високий, а нестача в цей час фосфору та калію сприяє ще більшому його
зростанню в тканинах рослин.
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Разом із тим, корми рослинного походження містять незначну кількість
натрію і як наслідок, у тварин часто зустрічаються порушення натрієвого
обміну. Нестача натрію в кормах раціону спричняє у тварин втрату апетиту,
зниження інтенсивності синтезу жиру, білка, у молодих тварин затримується
ріст і розвиток.
Стан вивчення проблеми. Уродовж усього періоду росту і розвитку в
рослинах відбуваються процеси азотного обміну речовин. З наближенням до
періоду дозрівання насіння кількість небілкового азоту зменшується [8].
Нераціонально високі дози азотних добрив призводять також до втрати
стійкості рослин до вилягання, незадовільної перезимівлі і випадання з
травостою. При цьому, злакові трави накопичують нітратів більше, ніж
бобові [7]. Вміст нітратного азоту у сухій речовині понад 0,072 % вважається
токсичним [4].
На сьогодні питання накопичення нітратного азоту в люцерно-злакових
травосумішках залишається мало вивченим. Подібні дослідження проведені
лише з однорічними кормовими культурами в чистих посівах.
Як було встановлено В. І. Черебедовим, вміст нітратів у злакових
травах прямо пропорційний дозам азотних добрив. Залежить він і від
урожайності трав. Критичні дози азоту під укіс злакових трав становлять
120 кг/га. При внесенні 160 кг діючої речовини азоту, за незбалансованого
фосфорно-калійного підживлення, концентрація нітратів у сухій речовині
злаків зростає до 0,15—0,20 %, що в 2—3 рази перевищує критичний рівень
за незначної прибавки врожаю трав і збільшення небілкової частини сирого
протеїну [9].
За даними В. В. Попова, вміст N-NO3 понад 0,07 % у сухій масі
вважається шкідливим, 0,07—0,2 – призводить до отруєння, а більше 0,25 %
може бути летальним. Тому важливо застосовувати такі дози азотних добрив,
які не тільки б підвищували урожайність, а й сприяли одержанню корму
високої якості [5].
Мета дослідження – визначити вплив видового складу та мінеральних
добрив за різних доз внесення і стимулятора росту Фумар на нагромадження
нітратного азоту в люцерно-злаковому травостої в умовах правобережного
Лісостепу України.
Методика досліджень. Дослідження з вивчення вмісту нітратного
азоту в люцерно-злакових травосумішках залежно від технології
вирощування в північній частині правобережного Лісостепу України
проводилися в науковій лабораторії кафедри кормовиробництва і
стаціонарній сівозміні Виробничого підрозділу Національного університету
біоресурсів і природокористування України «Агрономічна дослідна станція»
(с. Пшеничне, Васильківський район Київської області) на чорноземах
типових малогумусних, грубопилувато-легкосуглинкового механічного
складу. Територіально дослідна станція розміщена у правобережному
Лісостепу і входить до складу Білоцерківського агроґрунтового району.
Орний шар має зернисто-пилувату структуру, а підорний – горіхуватоКорми і кормовиробництво. 2016. Вип. 82

83

зернисту. Материнська порода знаходиться на глибині 210 см і містить 9—
11 % карбонатів кальцію. За механічним складом у масі ґрунту наявно 37 %
фізичної глини та 63 % – піску. Вміст гумусу в орному шарі становить 4,2—
4,6 %, ємність поглинання – 31—32 мг-екв на 100 г ґрунту, ступінь насичення
основами – майже 90 %. У шарі ґрунту 0—20 см міститься 0,2—0,31 %
загального азоту, 0,15—0,25 % фосфору і 2,3—2,5% калію. Вміст рухомого
фосфору – 4,0—5,5 мг на 100 г ґрунту (високий), обмінного калію – 15,0—
16,5 мг на 100 г ґрунту (вище середнього), легкогідролізованого азоту – в
межах 14—16 мг/100 г (вище середнього). Реакція ґрунтового розчину
близька до нейтральної рН сольове 6,7—7,0.
Згідно з методикою проведення досліджень весняною безпокривною
сівбою у 2014 р. було закладено трифакторний дослід після однорічних
злакових, а саме кукурудзи на зелений корм. Повторність досліду –
чотириразова. Всі травосумішки удобрювали згідно зі схемою досліду
такими видами добрив: азотні – у вигляді аміачної селітри (34 % д. р.),
калійні – каліймагнезія (26 % д.р.), фосфорні – суперфосфат (18,7 % д.р.), а
також вносили стимулятор росту Фумар у нормі 2 л/га у фазі кущення
злакових трав та галуження люцерни посівної.
Дослідження виконували згідно загальноприйнятих методик з
кормовиробництва і луківництва [1].
Результати досліджень. Встановлено, що нагромадження нітратів у
сухій речовині досліджуваних травостоїв змінювалося залежно від складу
люцерно-злакових травосумішок, рівня мінерального удобрення та укосу.
Найменша кількість нітратів (0,014—0,030 %) у середньому за роки
проведення досліджень накопичувалася в одновидових посівах люцерни
порівняно з люцерно-злаковими травосумішками.
На збільшення вмісту нітратного азоту в досліджуваному травостої
вплинуло внесення фосфорно-калійних добрив у дозі Р60К90. В таких умовах
нітратний азот накопичувався в досліджуваних травостоях від 0,019 до
0,029 % (табл.).
Різке збільшення відсоткового вмісту нітратного азоту в усіх
досліджуваних люцерно-злакових травосумішках зумовлювалося внесенням
азотних добрив у дозі N60 на фоні фосфорно-калійних добрив у дозі Р60К90.
При цьому його вміст змінювався в межах від 0,026 до 0,032 %. Це
спричинено посиленням рівня мінерального живлення, особливо азотного
(деяка частина азотних добрив використовується для нагромадження
нітратів). Також вміст нітратного азоту збільшувався за застосування
стимулятора росту Фумар. За варіанта удобрення N60P60K90 + стимулятор
росту Фумар його вміст у середньому на 0,002 % був вищим, ніж за варіанта
удобрення N60P60K90.
Найбільший вміст нітратного азоту відзначено у травосумішках, до
складу яких входили люцерна посівна + стоколос безостий + пажитниця
пасовищна (його вміст у 2014—2015 рр. становив 0,027—0,037 % та 0,025—
0,034 % відповідно), тоді як найменшим вміст нітратного азоту виявився в
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одновидових посівах люцерни посівної: – у 2014 році – 0,016—0,030 %,
2015 році – 0,014—0,027 %.
Вміст нітратного азоту в люцерно-злаковому травостої залежно від їх складу
та рівня мінерального удобрення, % на суху речовину
Травосумішка

Люцерна посівна

Люцерна посівна +
вівсяниця лучна +
костриця очеретяна

Люцерна посівна +
стоколос безостий +
пажитниця пасовищна

Люцерна посівна +
костриця очеретяна +
вівсяниця тростинна

Люцерна посівна +
грястиця збірна +
костриця очеретяна

Люцерна посівна +
стоколос безостий +
вівсяниця тростинна

Удобрення
Без добрив (контроль)
Р60К90
N60P60K90
N60P60K90+ стимулятор
росту Фумар
Без добрив (контроль)
Р60К90
N60P60K90
N60P60K90+ стимулятор
росту Фумар
Без добрив (контроль)
Р60К90
N60P60K90
N60P60K90+ стимулятор
росту Фумар
Без добрив (контроль)
Р60К90
N60P60K90
N60P60K90+ стимулятор
росту Фумар
Без добрив (контроль)
Р60К90
N60P60K90
N60P60K90+ стимулятор
росту Фумар
Без добрив (контроль)
Р60К90
N60P60K90
N60P60K90+ стимулятор
росту Фумар

2014
0,016
0,021
0,028

2015
0,014
0,018
0,024

Середнє
0,015
0,019
0,026

0,030

0,027

0,028

0,026
0,029
0,033

0,024
0,026
0,030

0,025
0,027
0,031

0,035

0,031

0,033

0,027
0,032
0,035

0,025
0,026
0,030

0,026
0,029
0,032

0,037

0,034

0,035

0,025
0,028
0,032

0,022
0,025
0,029

0,023
0,026
0,030

0,033

0,030

0,031

0,023
0,027
0,030

0,020
0,024
0,027

0,021
0,025
0,028

0,031

0,028

0,029

0,026
0,030
0,033

0,024
0,025
0,029

0,025
0,027
0,031

0,034

0,032

0,033

Також встановлено, що вміст нітратного азоту в травостоях
досліджуваних травосумішок залежав від укосу. Так, найбільша його
кількість у відсотковому відношенні визначена в першому укосі (незалежно
від років вирощування), а найменша – у другому. Це, очевидно, можна
пояснити найповнішим використанням під час другого укосу (за умов
інтенсивної сонячної інсоляції) багаторічними травами мінерального азоту на
обміні процеси.
Висновок. За одержаними результатами можна стверджувати, що з
елементів технологій на накопичення нітратного азоту найбільшою мірою
впливали видовий склад та удобрення. Найвищі показники накопичення
нітратного азоту виявилися у травосумішки, до складу якої входили люцерна
посівна, стоколос безостий та пажитниця пасовищна.
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ЕКОЛОГІЧНА КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ БОБОВИХ
БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ З БУР'ЯНАМИ В РІК СІВБИ ПРИ
БЕЗПОКРИВНОМУ ВИРОЩУВАННІ
Досліджено інтенсивність ростових процесів різних видів бобових
багаторічних трав у рік сівби за безпокривного вирощування. Встановлено їх
конкурентні відносини з бур’яновою рослинністю. Визначено необхідну
кількість та строки застосування гербіциду у посівах трав залежно від
інтенсивності появи бур’янів у їх посівах. Обґрунтовано показники
засміченості корму трав у першому укосі залежно від інтенсивності росту,
площі листової поверхні, разового внесення гербіциду та погодних умов.
Ключові
слова:
конкурентоздатність.

бобові

багаторічні

трави,

бур’яни,

Управління продуктивністю бобових багаторічних трав та їх найвищі
урожаї зеленої маси можливі за безпокривного способу сівби, що дає змогу
повністю контролювати всі етапи органогенезу та фази росту і розвитку [1,
2]. Проте, в таких умовах, через повільний ріст бобових багаторічних трав на
початкових етапах, вони програють конкуренцію бур’янам, суттєво
зріджуються, випадають з травостою, що не дає можливості сформувати
повноцінний стеблостій і отримати високопродуктивні посіви [3]. Для
вирішення цієї проблеми бобові багаторічні трави здавна вирощували
підпокривним способом. Але це також не дає змоги забезпечити повноцінний
розвиток рослин у рік сівби та пригнічує трави в наступні роки вегетації [4].
Єдиним виходом з даної ситуації є безпокривна сівба трав із використанням
високоефективних гербіцидів. Різна інтенсивність росту бобових
багаторічних трав та не однакова конкурентоздатність із бур’янами часто не
дає можливості за один обробіток забезпечити чистоту травостою впродовж
тривалого часу [5].
Тому метою досліджень було визначити необхідну кількість обробітків
гербіцидами посівів люцерни посівної, конюшини лучної, еспарцету
піщаного, буркуну білого, лядвенцю рогатого і козлятнику східного
безпокривної сівби залежно від інтенсивності їх росту і розвитку на
початкових фазах, що впливає на конкурентоздатність з бур’янами, а також
залежно від погодних умов.
Методика досліджень. Дослідження проводились упродовж 2013 –
2015 рр. у Науково-дослідному господарстві «Агрономічне» Вінницького
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національного аграрного університету у селі Агрономічне Вінницького
району. Ґрунт на дослідній ділянці – сірий лісовий середньосуглинковий.
Сівбу трав здійснювали безпокривним способом у ранньовесняні
строки. Для захисту від бур’янів використовували гербіцид на основі діючої
речовини імазетапір (півот) у нормі 1,0 л/га. Фаза розвитку трав при якій
проводили обробку посівів гербіцидом – перший-другий справжній листок –
20-й день від сівби трав. Повторні використання гербіциду на посівах
бобових багаторічних трав передбачали вибіркове внесення, залежно від
інтенсивності росту трав, забур’яненості посівів та погодних умов.
Упродовж 2013 календарного року випало 652 мм опадів, що на 18 мм
більше середнього багаторічного значення (634 мм). У 2014 році сума опадів
становила 550 мм, що склало 86,8 % від середнього багаторічного показника.
У 2015 році випало 368 мм опадів, що склало лише 58 % від середніх
багаторічних даних.
Результати досліджень. Як правило, у посівах бобових багаторічних
трав застосовують переважно вегетативні (страхові) гербіциди, що
використовуються по сходах бур’янів та знищують ту рослинність, що вже
зійшла. Після цього бур’яни можуть проростати знову. Інтенсивність їх росту
у другій та наступних хвилях залежить від інтенсивності росту у цей час
рослин бобових багаторічних трав, їх конкурентоздатності з ними, а також
від погодних умов. За вологої погоди одноразового внесення гербіцидів на
посіви бобових багаторічних трав є недостатньо. На це також впливає
лінійний ріст трав і формування ними листової поверхні.
Всі досліджувані бобові багаторічні трави в рік сівби при
безпокривному вирощуванні мали дуже повільний ріст перших 30 днів. До
цього часу вони виростають від 4 см – козлятник східний, до 10 см –
еспарцет піщаний. Середньодобові прирости в цей час становлять від 0,2 см у
козлятнику східного до 0,5 см у еспарцету піщаного (рис. 1, 2, 3). Такий
повільний ріст бобових багаторічних трав спостерігається до утворення 3-го
складного листка у трав.
З 30-го по 40-й день вегетації найбільші прирости висоти мали рослини
еспарцету піщаного, буркуну білого і люцерни посівної, що істотно
підвищувало їх конкурентоздатність із бур’янами. У той же час рослини
козлятнику східного, лядвенцю рогатого і конюшини лучної мали несуттєві
прирости.
У період часу формування першого укосу найбільші середньодобові
прирости висоти рослин мали посіви еспарцету піщаного і буркуну білого –
по 1,6 см, дещо менші – люцерни посівної – 1,3 см (табл.). У решти трав ці
показники були значно нижчими, ніж у еспарцету піщаного і буркуну білого,
зокрема у конюшини лучної та лядвенцю рогатого – майже у 2 рази, а у
козлятнику східного – у 4 рази.
За рахунок інтенсивного росту та великої облистяності рослин
еспарцету піщаного і буркуну білого, вони самі себе захищають від другої
хвилі бур’янів, і у їх травостої відсоток бур’янів незначний. Лядвенець
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рогатий та люцерна посівна є більш забур’яненими, але конкурентоздатними
з бур’янами. На безпокривних посівах перерахованих трав достатньо одного
обробітку гербіцидами, а у деякі вологі роки, зокрема 2013 рік, додатковий
обробіток трав вимагають люцерна посівна і лядвенець рогатий.
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Рис. 1. Динаміка висоти рослин еспарцету піщаного і козлятнику східного за
перші 60 днів вегетації безпокривної сівби (2013—2015 рр.)
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Рис. 2. Динаміка висоти рослин буркуну білого і лядвенцю рогатого за перші
60 днів вегетації безпокривної сівби (2013—2015 рр.)

Найменш конкурентоздатними з бур’янами є конюшина лучна і
особливо козлятник східний. Ці трави при безпокривній сівбі вимагають 2разового застосування гербіцидів, а козлятник східний, за умови інтенсивних
опадів, і 3-разового. У наших дослідженнях друге внесення гербіцидів
проводилось на 50 – 60-й день після сівби трав у середині червня, через 30 –
40 днів після першого внесення, коли трави перебували у фазі гілкування за
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їх висоти 20 см. Третє внесення гербіциду на посівах козлятнику східного
проводили через 20 днів після другого.
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Рис. 3. Динаміка висоти рослин люцерни посівної і буркуну білого за перші
60 днів вегетації безпокривної сівби (2013—2015 рр.)
Засміченість корму бобових багаторічних трав у першому укосі в рік
безпокривної сівби залежно від інтенсивності росту та кількості обробок
гербіцидом (2013—2015 рр.)
№

Вид бобових
багаторічних трав

1
2
3
4
5
6

Люцерна посівна
Конюшина лучна
Еспарцет піщаний
Буркун білий
Лядвенець рогатий
Козлятник східний

Інтенсивність
росту в першому
укосі, см/добу
1,3
0,9
1,6
1,6
0,8
0,4

Кількість обробок
гербіцидом

Засміченість
корму, %

1—2
2
1
1
1—2
2—3

11,2
21,0
13,8
4,8
8,5
8,9

Про засміченість корму бур’янами можна говорити умовно, оскільки на
посівах застосовувались неодноразово гербіциди. Окрім того на величину
засміченості корму трав, на яких проводили однакову кількість обробок
гербіцидом, впливає площа листової поверхні. З отриманих величин
випливає, що на посівах трав, де вносили гербіцид один раз, більшу листову
поверхню і відповідно більшу конкуренцію з бур’янами має травостій
буркуну білого, порівняно з еспарцетом піщаним. Серед трав, де
використовували 1 – 2 рази гербіцид – лядвенець рогатий, порівняно з
люцерною посівною.
Засміченість зеленої маси в першому укосі є найменшою у буркуну
білого – 4,8 %, що пояснюється великою вегетативною масою та інтенсивним
її наростанням, яка суттєво пригнічує бур’яни. Найбільша засміченість корму
у конюшини лучної – 21,0 %, що пояснюється її повільним ростом,
незважаючи на дворазове застосування гербіциду.
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Висновки. Перші 30 днів вегетації, до фази 3-го складного листка, всі
багаторічні бобові трави мають дуже повільний ріст і розвиток та в
найбільшій мірі в цей час потребують захисту від бур’янів у безпокривних
посівах. Тому в цей час на безпокривних посівах усіх бобових багаторічних
трав внесення гербіцидів є обов’язковим.
Наступні 30 днів, коли трави перебувають у фазах стеблування –
гілкування, інтенсивність росту суттєво зростає у 5 – 6 раз у рослин буркуну
білого, еспарцету піщаного та люцерни посівної. Менші прирости
спостерігаються у рослин конюшини лучної і лядвенцю рогатого, а найменші
– у козлятнику східного. Тому посіви конюшини лучної і лядвенцю рогатого
потребують у рік сівби за безпокривного вирощування, залежно від погодних
умов одно- або дворазового внесення гербіцидів, а козлятнику східного –
дво- або триразового.
За конкурентоздатністю з бур’янами, багаторічні бобові трави
розміщуються у такій послідовності (від більшої до меншої): буркун білий –
еспарцет піщаний – люцерна посівна – лядвенець рогатий – конюшина лучна
– козлятник східний.
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урожайність

зерна,

Досягнення високої якості зернобобових культур, у тому числі квасолі?
в Україні вимагає все нових і нових кардинальних підходів та сучасного
усвідомлення шляхів розв’язання проблем щодо їх вирощування. Це певною
мірою пов’язано з наслідками стереотипу спрощеного розуміння технології
вирощування квасолі, як зернобобової високобілкової культури. Актуальним
залишається питання системної оцінки сортів квасолі.
Відомими українськими вченими А. О. Бабичем [1], В. Ф. Петриченком
[5], В. Ф. Камінським [3], С. І. Іванюком [2], підтверджено, що квасоля, як і
соя серед інших зернобобових культур, є стратегічно необхідною
високобілковою культурою рослинництва, а економічний та біоенергетичний
ефекти її вирощування є перспективними і актуальними. Все це сприяло за
останні роки зростанню посівних площ під квасолею в Україні [4].
У сучасних соціально-економічних умовах однією із головних проблем
аграрного сектора економіки України залишається істотне збільшення й
стабілізація виробництва зернових бобових культур, які є основним
джерелом збалансованого за амінокислотним складом і вмістом екологічно
чистого білка.
Матеріали і методика досліджень. Експериментальну частину
досліджень проводили впродовж 2009—2015 рр. на дослідному полі
Навчально-виробничого центру «Поділля» Подільського державного
аграрно-технічного університету.
Ґрунт – чорнозем глибокий малогумусний, середньо суглинковий на
лесі. Вміст гумусу (за Тюріним) в орному шарі – 3,4—3,8 %,
легкогідролізованого азоту (за Корнфільдом) – 10,5—12,2 мг/100 г ґрунту,
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рухомого фосфору (за Чіріковим) – 16,5 мг/100 г ґрунту, калію (за Чіріковим)
– 21,0 мг/100 г ґрунту.
Кліматичні умови характеризувалися достатньою кількістю тепла, але
нестійким зволоженням. Значне підвищення температури спостерігається
упродовж березня-квітня та квітня-травня. Літній період відзначається
високими і сталими температурами: у липні – до 20 °С, у серпні – 22—23 °С.
Теплий період триває в межах 230—265 днів, а період активної вегетації
(температура вище 10 °С) коливається від 155 до 170 днів. Сума активних
температур складає 2300—2750 °С, ГТК сягає 1,3—2,0, річна кількість опадів
коливається в межах 498—675 мм, на заході – до 790 мм, за середньої
температури повітря 7,8 °С.
Використовували сорти квасолі звичайної внесені до реєстру сортів
дозволених для використання на території України: Буковинка, Мавка та
Надія. Сівбу проводили широкорядним способом з міжряддям 45 см та
нормами висіву: 250, 350, 450, 550, 650 тис. шт./га. Загальна площа ділянки
становила – 45,0 м2, облікова – 25,2 м2.
Результати досліджень. Рівень врожайності рослин залежить від
якості насіння та зовнішніх факторів розвитку рослин. Тому, при досягненні
максимальної врожайності сільськогосподарських культур є розуміння
найважливіших положень про оптимальні агротехнічні та екологічні умови
росту і розвитку рослин, формування високоякісного врожаю зерна.
Результатами наших досліджень встановлено, що за широкорядного
способу сівби отриманий врожай зерна за різної норми висіву
характеризувався високими середніми показниками – 2,95 т/га (табл. 1).
1. Урожайність зерна квасолі звичайної за широкорядного способу сівби
за різних норм висіву (у середньому за 2009—2015 рр.)
Норма висіву,
тис. шт./га
250
350
450 (к)
550
650
Середнє за
сортом

Буковинка
3,03
3,25
3,12
3,52
2,83

Сорти
Мавка
2,76
2,93
2,98
3,05
2,78

3,15

2,90

Надія
2,41
2,73
3,04
2,99
2,84

Середнє за
сортами
2,73
2,97
3,05
3,19
2,82

2,80

Середнє за
нормою висіву
2,95

-

НІР05 (сорт) ‒ 0,18 т/га; НІР05 (норми висіву) ‒ 0,24 т/га;
НІР05 (взаємодія факторів) ‒ 0,17 т/га

Найвищу урожайність від норми висіву відмічено на варіанті
550 тис. шт./га, що становила у сорту Буковинка – 3,52 т/га, Мавка – 3,05 т/га.
У сорту Надія цей показник найвищим був за норми висіву 450 тис. шт./га та
становив – 3,04 т/га. Найнижчими показниками врожайності відмічено у
сорту Буковинка від нормі висіву 650 тис. шт./га – 2,83 т/га, у сорту Мавка та
Надія за норми висіву рослин 250 тис. шт./га – 2,76 та 2,41 т/га, відповідно.
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Залежність урожайності зерна квасолі звичайної від сорту та норм
висіву описується рівняннями поліноміальної регресійної моделі за методом
найменших квадратів.
Так, у сорту Буковинка від широкорядного способу сівби залежність
урожайності від норми висіву насіння описується за знайденим рівнянням
регресії: у = 2,544 + 0,5399 × х-0,0921 × х2, яке засвідчує, що за норми висіву
насіння 250, 350, 450 та 650 тис. шт./га відбувається зниження величини
врожайності зерна квасолі на 0,49; 0,27; 0,4 та 0,69 т/га, що становило 13,9 %,
7,7; 11,4 та 19,6 %, відносно до показника урожайності зерна за норми висіву
550 тис. шт./га – 3,52 т/га.
У сорту Мавка за широкорядного способу сівби залежність
урожайності від норми висіву насіння описується наступним рівнянням
регресії: у = 2,422 + 0,3846 × х-0,0614 × х2, яке засвідчує, що за норми висіву
насіння 250, 350, 450 та 650 тис. шт./га відбувається зниження величини
врожайності зерна квасолі на 0,29; 0,12; 0,07 та 0,35 т/га, що становило 9,5 %,
3,9; 2,3 та 11,5 %, відносно до показника урожайності зерна за норми висіву
550 тис. шт./га – 3,05 т/га.
У сорту Надія від широкорядного способу сівби залежність
урожайності від норми висіву насіння описується за знайденим рівнянням
регресії: у =1,816 + 0,6691 × х-0,0929 × х2, яке засвідчує, що за норми висіву
насіння 250, 350, 550 та 650 тис. шт./га відбувається зниження величини
врожайності зерна квасолі на 0,63; 0,31; 0,05 та 0,20 т/га, що становило
20,7 %; 10,2; 1,6 та 6,6%, відносно до показника урожайності зерна за норми
висіву 450 тис. шт./га – 3,04 т/га.
Нами також визначено економічну ефективність за широкорядного
способу сівби залежно від різних норм висіву (табл. 2).
2. Економічна ефективність технології вирощування квасолі звичайної за
широкорядного способу сівби залежно від різної норми висіву
Норма
висіву
тис. шт./га
250
350
450 (к)
550
650

Урожайність
зерна,
т/га
2,73
2,97
3,05
3,19
2,82

Валовий
доход,
грн./га
27300,0
29700,0
30500,0
31900,0
28200,0

Затрати на
вирощування,
грн./га
10482,86
10502,32
10508,80
10520,15
10490,16

Одержано умовно
чистого прибутку,
грн./га.
16817,14
19197,68
19991,20
21379,85
17709,84

Рівень
рентабельності,
%
160,43
182,79
190,23
203,23
168,82

Так, проведеними розрахунками встановлено, що найвищий валовий
доход 31900 грн./га одержано при вирощуванні сортів квасолі з нормою
висіву 550 тис. шт./га. Максимальні затрати на вирощування квасолі
становили 10520,15 грн./га були на варіанті з сівбою квасолі широкорядним
способом з нормою висіву 550 тис. шт./га. Варто відмітити, що затрати на
вирощування квасолі змінювалися лише за рахунок мінливості урожайності.
У результаті виконаних розрахунків щодо валового доходу та затрат на
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вирощування нами було розраховано показники одержаного умовно чистого
прибутку та рентабельності для досліджуваних сортів квасолі.
Найвищий чистий прибуток становив 21379,85 грн./га на варіанті з
сівбою квасолі широкорядним способом з нормою висіву 550 тис. шт./га, а
рівень рентабельності становив 203,23 %.
Висновки. Результати семирічних досліджень показали, що найвищу
врожайність за широкорядного способу сівби одержали від норми висіву
550 тис. шт./га у сорту Буковинка – 3,52 т/га.
Результатами розрахунків економічної ефективності встановлено, що
серед досліджуваних норм висіву за широкорядного способу сівби найвищу
рентабельність становила 203,23 % на варіанті з нормою висіву 550 тис.
шт./га.
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Викладено результати досліджень формування урожайності зеленої
маси та виходу поживних речовин сумісних посівів тритикале озимого з
горошком паннонським залежно від норми висіву та рівня удобрення в
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У збільшенні виробництва тваринницької продукції важливе значення
має організація адаптивного кормовиробництва, яке б передбачало створення
високопродуктивних агрофітоценозів з найбільш повним використанням
біокліматичних ресурсів регіону, застосування нових видів, сортів і гібридів
стійких до абіотичних і біотичних факторів навколишнього середовища.
Значні енергетичні витрати на виробництво високоякісних кормів і низька
продуктивність орних земель вимагає розробки ресурсоощадних технологій
вирощування кормових культур.
Кормовиробництво у степовій зоні, в умовах природної
вологозабезпеченості (без зрошення), ускладнюється залежністю від
ґрунтово-кліматичних умов. Особливо це проявляється в середньосухі (75 %)
та сухі (95 %) за волого забезпеченням роки, коли урожайність зеленої маси
кормових культур знижується, а значить не має можливості заготовити
достатньої кількості повноцінних кормів. Найбільш надійним способом
подолання впливу негативних чинників вологозабезпеченості є зрошення, за
рахунок якого, достатньо мати 35 % кормової групи, щоб забезпечити
виробництво кормів у потрібній кількості, а кормову базу зробити
стабільною [1, 3].
На основі розширення полівидових агроценозів бобових і злакових
однорічних культур є можливість підвищити врожайність та якість зеленого
корму і створити сприятливі умови для наступних культур сівозміни [2, 4].
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Відтак вирішити проблему виробництва повноцінних кормів, особливо
в умовах нестійкої вологозабезпеченості Степу й Лісостепу, можливо лише
за рахунок вирощування озимих культур, які використовують осінньо-зимові
запаси продуктивної вологи. Тому добір видового та сортового складу
біологічно різнотипних культур, норм висіву та строків збирання при
вирощуванні їх в сумісних посівах потребують постійного їх вивчення і
вдосконалення [5].
Методика досліджень. Вивчали вплив мінеральних добрив та норм
висіву на кормову продуктивність сумішей горошку паннонського з різними
сортами тритикале озимого. Дослідження проводилися упродовж 2013 –
2015 років в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН та
Інституті зрошуваного землеробства НААН. Ґрунти південного регіону
Степу – темно-каштанові слабосолонцюваті з вмістом в орному шарі (0—
30 см): гумусу – 2,2 %, рухомого фосфору – 2,7 мг/100 і обмінного калію –
38 мг/100 г сухого ґрунту. В зоні правобережного Лісостепу в основному
переважають сірі лісові середньо-суглинкові ґрунти з вмістом гумусу –
2,18 %, лужногідролізованого азоту – 6,5 мг/100 г ґрунту, рухомого фосфору
– 14,9 мг/100 г ґрунту, обмінного калію – 9,0 мг/100 г.
Попередник – однорічні культури. Після збирання попередника
проводили лущення стерні та безполицевий обробіток ґрунту на глибину 16–
18 см. Передпосівний обробіток ґрунту включав культивацію на глибину 6–
8 см та внесення мінеральних добрив відповідно N30P60 та Р30-45К30-45, азотні –
навесні у підживлення після відновлення вегетації. Норма висіву тритикале
озимого – 4–5 млн/га та горошку паннонського – 1,8–3,0 млн/га залежно від
регіону вирощування.
У польовому досліді висівали сорти тритикале озимого Богодарський,
Полянський та горошок паннонський Орлан, оригінатором сортів є Інститут
кормів та сільського господарства Поділля НААН. Дослід закладено методом
розщеплених ділянок. Повторність – триразова. Облікова площа ділянки –
20 м2. Схема досліду включала два фактори: А – дози мінеральних добрив та
В – норми висіву, що наведено в таблиці 1.
Погодні умови в цілому були сприятливими для перезимівлі та росту і
розвитку кормових культур у весняний період. Відновлення вегетації озимих
агроценозів розпочиналось при настанні середньодобової температури
повітря 5 °С, яка у південному Степу відмічена у другій декаді березня
(2014 р.) та у третій декаді лютого (2015 р.), а в Лісостепу – у третій декаді
березня. Збирання врожаю зеленої маси проводили у фазі повного колосіння
злакового компонента та цвітіння горошку паннонського, або 15–27 травня.
Результати досліджень. При вирощуванні озимих культур та їх
успішної перезимівлі важливе значення має накопичення запасних
пластичних речовин. На початку грудня вміст цукру у вузлі кущення
тритикале становив 37,8 % та у горошку паннонського – 23,4 %, що
забезпечило добру перезимівлю і відростання рослин навесні.
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Після відновлення вегетації залежно від абіотичних та біотичних
факторів проходження фаз росту і розвитку в обох кормових культур
проходило одночасно. У середньому фаза повного виходу в трубку тритикале
наставала через 40–42 доби та колосіння – 58–60 діб. У горошку
паннонського фази бутонізації та повного цвітіння співпадали з фазами росту
і розвитку тритикале. У посівах спостерігалося ярусне розміщення листкової
поверхні та створювався щільний стеблостій, який запобігав випаровуванню
вологи та розвитку бур’янів.
За умов Південного Степу найбільшу врожайність зеленої маси
забезпечила суміш тритикале з горошком паннонським – 55,8 т/га за сівби з
нормою висіву компонентів відповідно 50 : 75 % від одновидового посіву на
фоні N90P60. У сумішах з нормою висіву горошку паннонського 50 % та
тритикале 50–75 % формувався менший урожай зеленої маси на 10,5–23,7 %
порівняно з попереднім варіантом (табл. 1).
1. Урожайність зеленої маси та вихід сухої речовини сумішей тритикале з
горошком паннонським залежно від удобрення та норм висіву, у середньому за
2014—2015 рр., т/га
Співвідношення норм висіву
агроценозу, % (фактор В)

Тритикале озиме, 100
Горошок паннонський, 100
Тритикале, 50 + горошок, 50
Тритикале, 50 + горошок, 75
Тритикале,75 + горошок, 50
НІР05, т/га:
А
В

Зелена маса
Суха речовина
дози добрив (фактор А)
N60P60
N90P60
N120P60
N60P60
N90P60
N120P60
35,7
47,1
39,2
8,6
11,1
8,7
21,5
26,0
24,5
3,2
4,9
5,0
43,6
45,1
39,3
9,5
10,7
8,5
52,5
55,8
51,8
13,9
14,6
12,9
44,8
50,5
46,4
10,5
12,1
9,7
0,62
0,17
0,84
0,18

Суміші тритикале з горошком паннонським при застосуванні азотних
добрив у дозі 60 або 120 кг/га забезпечили урожайність зеленої маси нижче
ніж при внесенні N90P60. Якщо за використання дози азотних добрив 60 кг/га
д.р. урожайність зеленої маси сумішей тритикале з горшком паннонським
становила 43,6–52,5 т/га незалежно від норми висіву, в той час за
максимальної – 39,3–51,8 т/га, або зменшилася на 3,3–12,9 %.
В умовах регіону при формуванні високої продуктивності бобовозлакового агрофітоценозу важливу роль відіграє сума опадів, що випала
упродовж періоду вегетації та виступала лімітуючим чинником при
достатньому температурному режиму. За таких погодних умов вміст сухої
речовини в рослинах тритикале та горошку паннонського реагував на
внесення різних доз мінеральних добрив. Незалежно від норми висіву
найбільший вміст сухої речовини в сумішах отримали за внесення N90P60 –
23,7–26,2 % та найменший – 20,9–24,9 % на фоні N120P60.
Загалом накопичення сухої речовини фітоценозами тритикале з
горошком паннонським супроводжувалося змінами норми висіву обох
компонентів на фоні удобрення. Так, вихід сухої речовини при
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співвідношенні компонентів 50 : 50 % становив 10,7 т/га та зріс до 14,6 т/га за
сівби з нормою висіву 50 : 75 % за внесення N90P60, або був на 5,0–13,2 %
більшим ніж при використанні одинарної або подвійної дози азотних добрив.
При цьому приріст сухої речовини становив 3,0–4,2 т/га (27,8–43,8 %)
залежно від норми висіву та добрив – 1,2–2,1 т/га, або 10,6–20,2 % порівняно
з N90P60. Збільшення дози азотних добрив на 30 кг/га д.р. або її зменшення на
таку саму кількість кілограм призводило до зниження виходу сухої речовини
на 5,0–13,2 %. Можна зробити висновок, що при вирощуванні бобовозлакових сумішей на зелений корм неефективно вносити підвищені дози
азотних добрив, так як за короткий період вегетації рослини неспроможні
засвоювати поживні речовини з ґрунту, які менш доступні, особливо за
недостатньої вологозабезпеченості.
За кормовою продуктивністю досліджувані суміші відрізнялися між
собою і залежали від частки бобового та злакового компонентів у видовому
складі. Найбільші показники виходу кормових одиниць забезпечила суміш за
внесення азотних добрив у дозі 90 кг/га д.р. – 11,1 т/га при співвідношенні
компонентів 50 : 75 %. На максимальному фоні удобрення вихід кормових
одиниць був нижчим, як за сівби сумішей тритикале з горошком
паннонським, так і одновидових посівів.
Основним критерієм оцінки ефективності вирощування бобовозлакових сумішок в умовах регіону є вихід перетравного протеїну. Істотний
вплив на вихід перетравного протеїну мали норми висіву та частка бобового
компонента у видовому складі урожаю. У середньому суміші тритикале з
горошком посівним забезпечили вихід перетравного протеїну 0,82–1,00 т/га,
а найбільші показники – 1,05–1,12 т/га отримали за сівби 75 % бобового
компонента незалежно від рівня удобрення. Встановлено, що внесення
високої дози азотних добрив (120 кг/га д.р.) не була доцільною, особливо при
сівбі бобового компонента з підвищеними нормами висіву. В таких посівах
злаковий компонент пригнічує ріст і розвиток бобової культури, у якого
нижчі показники вмісту сирого протеїну. Тому такі суміші забезпечили вихід
перетравного протеїну на рівні 0,86–1,05 т/га, або на 7,0–19 % менше
порівняно з N90P60 (табл. 2).
За високими показниками виходу поживних речовин отриманий
зелений корм був збалансований за перетравним протеїном, де
забезпеченість однієї кормової одиниці знаходилася на рівні 101–130 г
незалежно від норми висіву та внесенні N90P60.
В умовах Лісостепу Правобережного формування урожайності зеленої
маси сумішей тритикале сорту Полянське з горошком паннонським в значній
мірі обумовлювалося погодними умовами та факторами, що досліджували. За
внесення мінеральних добрив у дозі N45Р45К45 частка горошку паннонського у
видовому складі становила 34,6 % за урожайності зеленої маси 45,0 т/га з
нормою висіву тритикале 75 % та горошку паннонського 50 % від повної.
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2. Кормова продуктивність фітоценозів тритикале залежно від доз
мінеральних добрив та норм висіву, у середньому за 2014–2015 рр.
Суміші та норми висіву, %

Тритикале озиме, 100
Горошок паннонський, 100
Тритикале, 50 + горошок
паннонський, 50
Тритикале, 50 + горошок
паннонський, 75
Тритикале, 75 + горошок
паннонський, 50

Вихід, т/га
кормових одиниць
перетравного протеїну
N60P60
N90P60
N120P60
N60P60
N90P60
N120P60
6,9
8,8
7,1
0,59
0,78
0,79
2,0
3,0
3,1
0,48
0,56
0,55

6,7

7,7

6,2

0,82

1,00

0,86

10,7

11,1

9,4

1,11

1,12

1,05

7,3

8,7

6,7

0,83

1,11

0,90

Частка горошку паннонського збільшилась до 47,4 % при сівбі 75 % та
злакового компонента 50 % від моновидового посіву (табл. 3).

усього

горошку
паннонського

зелена маса

-

36,9

8,0

-

38,9

7,7

-

3,1

26,8

4,8

4,8

30,3

4,7

4,7

2,51

34,6

6,7

2,59

42,4

8,1

2,95

2,51

34,8

7,0

2,25

42,7

7,7

3,57

2,81

35,0

6,9

2,31

39,9

7,4

3,51

2,22

38,3

7,7

2,63

45,0

8,7

3,01

горошку
паннонського

горошку
паннонського

суха речовина

N45Р45К45
суха
речовина

усього

Тритикале, 100
26,5
5,7
Горошок
16,8
3,1
паннонський, 100
Тритикале, 50 +
горошок
27,6
5,4
паннонський, 50
Тритикале, 75 +
горошок
26,1
5,0
паннонський, 75
Тритикале, 50 +
горошок
29,1
5,6
паннонський, 75
Тритикале, 75 +
горошок
29,2
5,5
паннонський, 50
НІР05 А = 0,85; В = 1,04; АВ = 1,47

N30Р30К30 (фактор В)
зелена маса

Без добрив
суха
речовина
усього

Суміші та норми
висіву, %
(фактор А)

зелена маса

3. Урожайність зеленої маси та вихід сухої речовини суміші тритикале з
горошком паннонським, (у середньому за 2014–2015 рр.), т/га

При вирощуванні сумішей з внесенням мінеральних добрив у дозі
N30Р30К30 урожайність зеленої маси знаходилась у межах 34,6–38,3 т/га
залежно від норми висіву, при частці бобового компонента 32,2–38,6 %. На
контролі без добрив вона рівнялася 26,1—29,2 т/га зеленої маси, або була
нижчою на 27,5–51,8 % порівняно з удобреними варіантами. Відтак отримані
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данні свідчать про доцільність застосування мінеральних добрив при
вирощуванні бобово-злакових сумішей озимих культур.
Найбільший збір сухої речовини 8,7 т/га забезпечила сумішка за
сумарної норми висіву компонентів 125 %, де висівали 75 % тритикале та
50 % горошку паннонського. Частка бобового компонента в сухій речовині
становила 3,0 т/га, при максимальній 3,5–3,6 т/га за сівби його 75 % від
повної норми. Проте суміші з домінуванням норми висіву бобового
компонента накопичили менший вихід сухої речовини – 7,4–7,7 т/га
порівняно з половинною нормою.
Висновки. Для отримання високоякісних кормів у ранньовесняний
період необхідно вирощувати тритикале озиме з горошком паннонським
незалежно від ґрунтово-кліматичних умов регіону.
В умовах південного Степу урожайність зеленої маси бобово-злакової
суміші становила 55,8 т/га, з виходом сухої речовини 14,6 т/га і протеїну
1,12 т/га за сівби тритикале з нормою висіву 50 та 75 % горошку
паннонського від одновидового посіву на фоні N90P60.
У Лісостепу Правобережному тритикале з горошком паннонським
забезпечило урожайність зеленої маси 45,0 т/га, з виходом сухої речовини
8,7 т/га за сівби компонентів у нормі 75 : 50 % від моновидового посіву та
внесенні N45Р45К45.
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Уманський національний університет садівництва
ОСОБЛИВІСТЬ ФОРМУВАННЯ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ І
ВРОЖАЙНОСТІ РІЗНОСТИГЛИХ СОРТІВ СОЇ У
ПІВДЕННОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Висвітлено особливості формування агрофітоценозів різностиглих
сортів сої, а саме висоти рослин, площі листкової поверхні, симбіотичної
азотфіксації, урожайності, висоти прикріплення нижнього бобу та втрат
залежно від висоти прикріплення нижнього боба.
Дослідами встановлено, що рослини середньостиглих сортотипів
формували найбільш високі показники структури агроценозів. Так, в
структурі агроценозу середньостиглого сорту Подільська висота
центрального стебла досягла 125,6 см, площа листкової поверхні – 35,2 тис.
м2/га і висота прикріплення нижнього бобу – 18,2 см, що дає змогу звести до
мінімуму втрати зерна. Ранньостиглий сорт Київська 98 забезпечив
найвищий показник азотфіксації – бульбочок 50 шт, масою 0,74 г та
урожайність 3,04 т/га.
Ключові слова: ріст, площа листкової поверхні, азотфіксація,
урожайність.
Розв’язання проблеми рослинного білка в Україні значною мірою
залежить від рівня продуктивності зернобобових культур [1–3].
Зокрема це стосується сої – провідної зернобобової культури в Україні.
Проте, як показують дослідження, що стосуються південної частини
Лісостепу, важливого значення набувають питання вивчення особливостей
формування агроценозів різних сортотипів сої, як важливого фактора
адаптації технології вирощування культури стосовно ґрунтово-кліматичних
умов [1–4].
Методика досліджень. Досліди з вивчення особливостей росту рослин
і врожайності різних за строками дозрівання сортів сої проводили протягом
2013–2015 рр. у зоні нестійкого зволоження на дослідному полі Уманського
національного університету садівництва у кормовій сівозміні кафедри
рослинництва.
Ґрунт
–
чорнозем
опідзолений,
важкосуглинковий,
що
характеризується такими показниками: вміст гумусу в орному шарі – 3,48, рН
сольової витяжки – 6,0, насичення основами – 89 % з низьким забезпеченням
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рухомими формами азоту та середнім – фосфору і калію. Схема досліду
складалася з шести варіантів та трьох повторностей. Розміщення ділянок у
схемі досліду – послідовне. Площа ділянки – 121 м2, облікова – 73 м2 .
Після попередника – пшениця озима на зерно, було проведено два
дискових лущення на глибину 8–10 см, а наприкінці вересня – оранку на
глибину 20–22 см. Під основний обробіток вносили мінеральні добрива дозах
Р45К45.
Навесні при досягненні фізичної стиглості ґрунту, провели
боронування та вирівнювання його в два сліди. Під передпосівну
культивацію внесли N30. Проводили передпосівну культивацію на глибину 5–
6 см. Сівбу сортів сої розпочинали в першій декаді травня насінням:
ранньостиглих сортів – Романтика, Київська 98; середньоранніх – Золотиста,
Подільська 416; середньостиглих – Подільська 1, Одеська 150. Для сівби
використовували сівалку «Клен-6». Насіння висівали на глибину 5–6 см.
Норма висіву насіння сої 75 кг/га. Після сівби поле прокочували котками
3КВГ–1,4.
Густота рослин сої на період збирання 500 тис. шт./га. Досходове
боронування проводили посівними боронами 3БП–0,6, через 5–6 днів після
сівби, коли насіння розпочинало проростати, а бур’яни знаходяться у фазі
«білої ниточки». Через 5–6 днів боронування повторювали.
Перші післясходові боронування проводили легкими боронами у фазі
першого трійчастого листка – приблизно на 4–5 день після з’явлення сходів.
Повторно боронували посіви сої через 4–5 днів. Також проводили рихлення
міжрядь: перше при появі першого трійчастого листка на глибину 4–5 см,
друге – через 8–10 днів, третє – 20 днів.
Результати досліджень. За роки досліджень (2013–2015 рр.) кращим
за гідротермічними ресурсами для формування насіння сої був 2014 рік.
Однією із важливих складових, що визначають темпи росту і розвитку
сої є висота центрального стебла. Наші спостереження показали, що висота
рослин сортів сої була найнижчою у 2013 р. і становила в межах 79,2–
122,3 см, порівняно з контролем 106,4 см (табл. 1).

Сорт
Романтика
(контроль)
Київська 98
Подільська
416
Золотиста
Подільська 1
Одеська 150

Група
стиглості

1. Висота рослин сортів сої, см

2013

2014

2015

РС

106,4

114,2

111,5

РС

93,1

101,6

СР

109,7

СР
СС
СС

79,2
122,3
113,9

Рік

Середнє за
2013–2015 рр.

Приріст до
контролю
см

%

110,7

–

–

96,9

97,2

-13,5

-13,8

119,3

117,2

115,4

4,7

8,07

86,5
129,7
122,4

80,6
124,8
119,2

82,1
125,6
118,5

-28,6
14,9
7,8

-34,8
11,8
5,58
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Підвищення висоти рослин сортів сої спостерігалося в 2015 р. в межах
80,6–124,8 см, порівняно з контролем 111,5 см.
У 2014 р., завдяки більш сприятливим погодним умовам, висота
центрального стебла середньостиглого сорту Подільська 1 дорівнювала
129,7 см, дещо нижча – у середньостиглого сорту Одеська 150 – 122,4 см. Ще
нижча висота рослин була у ранньостиглого сорту Київська 98 – 101,6 см та
ранньостиглого сорту Золотиста – 86,5 см, порівняно до контролю – 114,2 см.
У середньому за 2013–2015 рр. висота рослин сої середньостиглого
сорту Подільська 1 дорівнювала – 125,6 см, а приріст до контролю – 14,9 см
або 11,8 %, середньостиглого сорту Одеська 150 відповідно – 118,5, 7,8 см
або 5,58 %. Нижчі показники висоти центрального стебла спостерігалися у
середньораннього сорту Подільська 416 – 115,4 см з приростом до контролю
– 4,7 см або 8,07 %.
Ще нижчі показники за висотою стебла отримані у ранньостиглого
сорту Київська 98 – 97,2 см, приріст (-13,5 см), або (-13,8 %) та
середньораннього сорту Золотиста – 82,1 см, приріст (-28,6 см), або (-34,8 %).
Оптимальна асиміляційна поверхня листків визначає величину врожаю
сої. Якщо показники площі листків вищі або нижчі за оптимальні значення, в
обох випадках отримаємо недобір зерна сої.
Зниження площ листкової поверхні створює добрі умови для
фотосинтезу в зв’язку з інтенсивним освітленням усіх ярусів листя на
рослині, але кількість органічної речовини, що створюється в результаті
фотосинтезу на одиниці площі буде недостатньою.
При надмірному загущені посіву, сонячне світло засвоюється
переважно верхніми ярусами листків, а нижні використовують лише
продукти асиміляції.
У дослідах сою висівали широкорядним способом з шириною міжрядь
45 см, і мали добре освітлення.
Формування листкової поверхні у фазі утворення зелених бобів
проходило синхронно, в межах кожного сорту. Різниця у наростанні
листкової поверхні спостерігалася між різними сортами.
Наші спостереження показали, що площа листкової поверхні рослин
сортів сої була найнижчою у 2013 р. і становила (фаза утворення зелених
бобів) в межах 27,7–32,7 тис. м2/га, порівняно з сортом Романтика (контроль)
– 26,3 тис. м2/га (табл. 2).
Підвищення площі листкової поверхні рослин сортів сої спостерігалося
в 2015 р. (фаза утворення зелених бобів) у межах 28,4–34,6 тис. м2/га,
порівняно з сортом Романтика (контроль) – 27,1 тис. м2/га.
У 2014 р., завдяки більш сприятливим погодним умовам, показники
площі листкової поверхні рослин сої були вищими (фаза утворення зелених
бобів) і дорівнювали в межах 29,8–35,4 тис. м2/га, порівняно з сортом
Романтика (контроль) – 28,2 тис. м2/га.
Дослідження показали, що у 2014 р., завдяки більш сприятливим
погодним умовам, показники площі листкової поверхні рослин сої були
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найвищими (фаза початок наливу насіння) і дорівнювали в межах 29,8–
36,9 тис. м2/га, порівняно з сортом Романтика (контроль) – 29,6 тис. м2/га.
2. Формування площі листкової поверхні сортів сої, тис. м2/га
Рік

Романтика
(контроль)

Київська
98

Подільська
416

Золотиста

Подільська
1

Одеська
150

32,7
35,4
34,6
34,2

29,6
31,9
30,2
30,5

33,1
36,9
35,8

30,9
32,3
31,2

2013
2014
2015
Середнє

26,3
28,2
27,1
27,2

2013
2014
2015

27,8
29,6
28,5

Утворення зелених бобів
27,7
31,9
28,9
29,8
33,6
30,6
28,4
33,7
29,1
28,6
33,0
29,5
Початок наливу насіння
28,2
32,7
29,3
29.8
34,5
31,0
29,7
33,9
30,4

Середнє

28,6

29,3

30,2

35,2

31,5

2013
2014
2015

23,6
25,5
24,1

Повний налив насіння
24,6
28,4
25,0
25,9
30,6
27,5
25,8
29,3
26,2

29,5
31,8
30,4

26,8
28,4
27,3

Середнє

24,4

25,4

30,6

27,4

33,7

29,4

26,5

У середньому за 2013–2015 рр. високі показники площі листкової
поверхні були у рослин сої (фаза початок наливу насіння) середньостиглого
сорту Подільська 1 – 35,2 тис. м2/га, дещо нижчі – у середньораннього сорту
Подільська 416 – 33,7 тис. м2/га, ще нижчі – середньостиглого сорту Одеська
150 – 31,5 тис. м2/га, середньораннього сорту Золотиста – 30,2 тис. м2/га та
ранньостиглого сорту Київська 98 – 29,3 тис. м2/га, порівняно з сортом
Романтика (контроль) – 28,6 тис. м2/га.
Площа листкової поверхні у фазі повного наливу насіння сортів сої
зменшується завдяки підсиханню і обпаданню нижніх листків.
Дослідження симбіотичної азотфіксації різних сортів сої показало, що
бульбочки на коренях сої інтенсивно утворювалися у період цвітіння –
наливу бобів, а в фазі повного наливу бобів ризобіальна активність
зменшувалася. Бульбочки, які розміщувалися на основному корені і
відгалуженнях, ближче до головного кореня, мали рожевий колір, що
свідчить про високий рівень фіксації.
У 2013 р. в період найбільш активної симбіотичної фіксації на коренях
різних сортів сої налічувалось від 28 до 43 шт. бульбочок на одній рослині і
масою 0,40–0,71 г, порівняно з сортом Романтика (контроль) – 31 шт. і масою
0,43 г (табл. 3).
У 2015 році кількість бульбочок сої і їх маса збільшувалися і
відповідно дорівнювали в межах 39–52 шт. і 0,48–0,76 г, порівняно з сортом
Романтика (контроль) – 40 шт. і масою 0,51 г.
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Дослідження показали, що у 2014 р., завдяки більш сприятливим
погодним умовам на коренях різних сортів сої налічувалось від 43 до 55 шт.
бульбочок на одній рослині і масою 0,52–0,77 г, порівняно з сортом
Романтика (контроль) – 46 шт. і масою 0,55 г.
3. Показники симбіотичного апарату у сортів сої (фаза утворення бобів)
Рік
бульбочок
на 1 рослині,
шт.

маса
бульбочок,
г

бульбочок
на 1 рослині,
шт.

маса
бульбочок,
г

бульбочок
на 1 рослині,
шт.

маса
бульбочок,
г

Романтика
(контроль)
Київська 98
Подільська 416
Золотиста
Подільська 1
Одеська 150

Середнє за
2013–2015 рр.

2015

маса
бульбочок,
г

Сорт

2014

бульбочок
на 1 рослині,
шт.

2013

31

0,43

46

0,55

40

0,51

39

0,49

43
36
34
42
28

0,71
0,44
0,45
0,67
0,40

55
49
47
51
43

0,77
0,68
0,61
0,73
0,52

52
44
42
48
39

0,76
0,60
0,55
0,72
0,48

50
43
41
47
36

0,74
0,58
0,53
0,70
0,46

У середньому за 2013–2015 рр. на кореневій системі сої ранньостиглого
сорту Київська 98 спостерігалася найбільша кількість бульбочок – 50 шт. і
масою 0,74 г, менша – на середньостиглому сорті Подільська 1 – 47 шт. і
масою 0,70 г, – середньоранньому сорті Подільська 416 – 43 шт. і масою
0,58 г, – середньоранньому сорті Золотиста – 41 шт. і масою 0,53 г, –
середньостиглому сорті Одеська 150 – 36 шт. і масою 0,46 г, порівняно з
сортом Романтика (контроль) – 39 шт. і масою 0,49 г.
Основними факторами, які радикально впливали на врожайність сортів
сої, що вивчалися в умовах південного Лісостепу України, були в першу
чергу, погодні умови. Тому у 2013 році отримано найнижчу урожайність
зерна сортів сої, яка дорівнювала в межах 2,18–2,81 т/га, порівняно з сортом
Романтика (контроль) – 2,25 т/га (табл. 4).
4. Урожайність різних сортів сої, т/га
Сорт

Романтика
(контроль)
Київська 98
Подільська 416
Золотиста
Подільська 1
Одеська 150
НІР 05
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Група
стиглості

Рік

Середнє за
2013–2015 рр.

Приріст до
контролю
т/га
%

2013

2014

2015

РС

2,2,5

2,62

2,54

2,47

–

–

РС
СР
СР
СС
СС

2,81
2,69
2,37
2,79
2,18
0,21

3,36
3,04
2,76
3,22
2,53
0,32

2,95
2,82
2,43
2,87
2,46
0,24

3,04
2,85
2,52
2,96
2,39

0,57
0,38
0,05
0,49
-0,08

18,7
13,3
1,98
16,5
-3,34
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Дослідження показали, що у 2015 р. врожайність різних за строками
дозрівання сортів сої підвищилася і дорівнювала в межах 2,43–2,95 т/га,
порівняно з сортом Романтика (контроль) – 2,54 т/га.
Високі показники врожайності різних за строками дозрівання сортів сої
отримано в 2014 р. в межах 2,53–3,36 т/га, порівняно з сортом Романтика
(контроль) – 2,62 т/га. У середньому за 2013–2015 рр. високі показники
урожайності зерна отримано на ранньостиглому сорті Київська 98 – 3,04 т/га,
приріст до контролю 0,57 т/га або 18,7 %, середньостиглому сорті
Подільська 1 – 2,96 т/га, приріст до контролю 0,49 т/га або 16,5 %,
середньоранньому сорті Подільська 416 – 2,85 т/га, приріст до контролю
0,38 т/га або 13,3 %. Дещо нижча врожайність спостерігалася на
середньоранньому сорті Золотиста – 2,52 т/га, приріст до контролю 0,05 т/га
або 1,98 % та середньостиглому сорті Одеська 150 – 2,39 т/га, приріст до
контролю (-0,08), або (-3,34%).
Висновки. Рослини середньостиглого сорту Подільська 1 формували
високі показники центрального стебла 125,6 см, листкової поверхні 35,2 тис.
м2/га та висоти прикріплення нижнього бобу 18,2 см. Ранньостиглий сорт
Київська 98 забезпечив найвищу азотфіксацію (бульбочок 50 шт. і масою
0,74 г) та урожайність зерна 3,04 т/га.
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ФОРМУВАННЯ ФОТОСИНТЕТИЧНОЇ ТА ЗЕРНОВОЇ
ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ
СІВБИ В УМОВАХ ДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ
Викладено результати досліджень з вивчення впливу строку сівби на
формування фотосинтетичної та зернової продуктивності сортів сої.
Одержано, що за сівби 5 й 10 травня формуються максимальні показники
фотосинтетичної
продуктивності
(площа
листкової
поверхні,
фотосинтетичний потенціал, чиста продуктивність фотосинтезу, маса
сухої речовини), а також максимальна врожайність зерна у сортів сої
Устя, Колбі, Медісон та Аннушка на рівні 2,35 – 2,93 т/га з високими
показниками якості – 34,0 – 41,2 % (білок) та 19,0 – 22,0 % (олія).
Ключові слова: урожайність, соя, сорт, строк сівби, чиста
продуктивність фотосинтезу, фотосинтетичний потенціал, білок, олія.
Важливою умовою отримання високої врожайності сої є врахування її
генетичного потенціалу – вибір відповідного сорту, а також умов його
вирощування [1]. На даний час у Реєстрі сортів рослин придатних для
поширення в Україні нараховується 114 сортів, з них 73 % – вітчизняної
селекції. Створено нове покоління високоврожайних сортів сої з потенціалом
3,5–4,0 т/га, ультра скоростиглі сорти з вегетаційним періодом до 85 днів,
холодостійкі, посухостійкі, з покращеними показниками якості насіння [2].
Деякі питання технології вирощування сої у зоні Західного Лісостепу ще не
повністю вивчені, тому, для отримання високих і сталих урожаїв зерна, поряд
з підбором скоростиглих сортів, особливу увагу необхідно звернути на
строки сівби даної культури.
Дослідження показують [3], що найвищий вміст білка (36–41,1 %) та
олії (19,6–21,7 %) забезпечують сорти вітчизняної селекції: Устя, Одеська
150, Київська 98 та ін. Встановлено, що при вирощуванні на чорноземах
типових більш урожайним виявився ультра ранній сорт сої Аннушка
(2,45 т/га) [4].
На продуктивність сої суттєво впливають строки сівби. Вони залежать
від температурного режиму ґрунту, ступеня його зволоження, аерації та
тривалості вегетаційного періоду вибраного сорту [5]. Марущак П. Г. [6],
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повідомляє, що найвищий урожай зерна сої сорту Устя (15,9 ц/га) отримано
за сівби 3 травня. Найнижчий урожай зерна цього ж сорту (12,6 ц/га)
отримано за сівби в найбільш ранній строк – 23 квітня. За сівби у першій та
другій декаді травня отримано найвищу врожайність сої сорту Устя –
26,2 ц/га, а також найбільший збір протеїну з гектара, відповідно 1,045 та
1,009 т/га [7].
Матеріали та методика досліджень. З метою вивчення впливу сорту
та строку сівби на фотосинтетичну та зернову продуктивність сої в умовах
Західного Лісостепу України упродовж 2012 – 2014 рр. проводились польові
дослідження у господарстві СБЄ Україна Млинівського району Рівненської
області. Технологія вирощування сої загальноприйнята для цієї ґрунтовокліматичної зони.
Повторність дослідів триразова. Розмір ділянок: загальної – 60 м2,
облікової – 50 м2. Спосіб сівби – стрічковий з міжряддям 30 + 15 + 15 см.
Норма висіву 700 тис. шт./га. Удобрення – Р60 К60. Гербіциди –
Пульсар (0,75 л/га) + Базагран (2,5 л/га). Фунгіциди – Коронет (0,6 л/га) +
Абакус (1,5 л/га).
Розміщення
варіантів
методом
рендомізації.
У дослідженнях використали сорти сої занесені до державного Реєстру сортів
рослин України: Устя (оригінатор – ННЦ «Інститут землеробства НААН» –
2002); Колбі (оригінатор – Хайленд Сидс Томпсонс ЛТД – 2008); Медісон
(оригінатор – Хайленд Сидс, Канада – 2008); Аннушка (оригінатор – ПП
НСНФ «Соєвий вік» – 2007).
Дослідження супроводжувалися спостереженнями, вимірами, обліками
та аналізами відповідно до загальноприйнятих методик [8; 9; 10; 11].
Результати досліджень. У результаті трирічних експериментальних
досліджень встановлено, що польова схожість у всіх сортів за сівби 5—10
травня була найвищою і знаходилась в межах 92,8–94,8 %. Найвищою
польовою схожістю характеризувався сорт Аннушка. За даного строку сівби
спостерігалась найвища виживаність рослин сої – 85,2–88,3 %.
У дослідженнях ми не виявили значного впливу досліджуваних
чинників на тривалість міжфазних періодів сортів сої. Найкоротший
вегетаційний період (109 днів) відмічено у сорту Аннушка, найбільш
тривалий – у сорту Колбі (130 днів).
Провідну роль у формуванні врожаю зернобобових культур, внаслідок
фотосинтетичної діяльності посівів, відіграє показник площі листкової
поверхні [12]. Як показують наші дослідження, соя має параболічний
характер формування площі листкової поверхні, оскільки величина
асиміляційного апарату культури зростає від періоду сходи-бутонізація до
періоду бутонізація-цвітіння, де є максимальною (Устя – 43,5 тис. м2/га,
Колбі – 55,2, Медісон – 51,3 та Аннушка – 32,9 тис. м2/га (за сівби 5 травня),
що відповідно на 3,4; 2,7; 3,9 та 1,9 тис. м2/га більше порівняно з варіантом,
де висівали сою 20 квітня), та у період цвітіння-налив зерна знижується, що
пояснюється опаданням листків у рослин сої.
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встановвлюють доцільніст
д
ть застосуування ти
их чи інших агротеехнічних заходів.
Урожай
йність соїї змінюваалась за роки доссліджень.. У всіх сортів, що
щ були
поставллені на вивчення,
в
К
Меедісон таа Аннушк
ка, була
а саме: Устя, Колбі,
найниж
жчою у 2012
2
році і знахоодилась на
н рівні 2,30–2,800 т/га. Найвища
Н
урожай
йність від
дмічена у 2014 рооці – 2,40
0–3,10 т/гга. У сереедньому за роки
дослідж
жень найб
більш уро
ожайним виявивсяя сорт Меедісон – 22,93 т/га. Приріст
від строоку сівби становивв 0,79 т/гаа, або 36,9
9 % (табл. 1).
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1. Урожайність сої залежно від сорту та строку сівби,
у середньому за 2012—2014 рр., т/га
Сорт

Устя

Колбі

Медісон

Аннушка

Строк сівби

Урожайність, т/га

20.04
25.04
30.04
05.05
10.05
20.04
25.04
30.04
05.05
10.05
20.04
25.04
30.04
05.05
10.05
20.04
25.04
30.04
05.05
10.05

1,77
1,98
2,21
2,46
2,45
1,98
2,17
2,45
2,75
2,69
2,14
2,35
2,49
2,93
2,84
1,73
1,95
2,15
2,35
2,28

Приріст від строку сівби
т/га
%
–
–
0,21
11,9
0,44
24,9
0,69
39,0
0,68
38,4
–
–
0,19
9,6
0,47
23,7
0,77
38,9
0,71
32,7
–
–
0,21
9,8
0,35
16,4
0,79
36,9
0,70
32,7
–
–
0,22
12,7
0,42
24,3
0,62
35,8
0,55
31,8

П р и м і т к а . А – сорт; В – строк сівби
НІР 005 т/га 2012 р. А – 0,07; В – 0,08; АВ – 0,16
2013 р. А – 0,07; В – 0,08; АВ – 0,16
2014 р. А – 0,07; В – 0,08; АВ – 0,15

У проведених дослідженнях встановлено, що строки сівби впливали на
формування якісних показників зерна сої (табл. 2).
2. Вплив сорту та строку сівби на вміст білка та олії в зерні сої,
у середньому за 2012 – 2014 рр., %
Сорт

Устя

Колбі

Строк сівби
20.04
25.04
30.04
05.05
10.05
20.04
25.04
30.04
05.05
10.05

Білок, %
30,5
31,1
31,5
34,0
33,8
30,8
33,4
35,5
36,9
36,7
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Олія, %
21,5
21,3
20,6
20,2
20,4
20,8
20,5
19,5
19,0
19,2
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Продовження табл. 2
Медісон

Аннушка

20.04
25.04
30.04
05.05
10.05
20.04
25.04
30.04
05.05
10.05

32,1
32,6
34,6
35,6
35,3
36,0
38,0
39,0
41,2
40,9

23,8
23,4
22,4
22,0
22,1
23,4
22,9
21,7
20,7
20,8

У всіх сортів максимальний вміст білка спостерігали за сівби 5 травня:
у сорту Устя – 34,0 %, Колбі – 34,0, Медісон – 36,9 та Аннушка – 41,2 %, що
вище порівняно з контролем відповідно на 3,5; 6,1; 3,5 та 5,2 %. Найвищий
цей показник відмічено у сорту Аннушка. За даного строку сівби
спостерігався найвищий збір білка та олії, що залежно від сорту становив
0,74 – 1,04 та 0,44 – 0,64 т/га, відповідно.
Висновки. Отже, за сівби 5 й 10 травня формується максимальна
площа листкової поверхні у сортів сої: Устя – 43,5 тис. м2/га, Колбі – 55,2,
Медісон – 51,3 та Аннушка – 32,9 тис. м2/га, що відповідно на 3,4; 2,7; 3,9 та
1,9 тис. м2/га більше порівняно з варіантом, де висівали сою 20 квітня;
максимальні показники фотосинтетичного потенціалу – 2,81 млн м2/га × діб
(сорт Устя) (у цвітіння-налив зерна); найвищі показники чистої
продуктивності фотосинтезу – 7,18 г/м2 за добу (сорт Аннушка) (у період
сходи-бутонізація) та відбувається накопичення найбільшої кількості сухої
речовини – 15,7 г/рослину (сорти Устя, Медісон) (у період цвітіння-налив
зерна). За даного строку сівби в умовах Західного Лісостепу України, для
отримання стабільних врожаїв зерна сої на рівні 2,35 –2,93 т/га з високими
показниками якості – 34,0–41,2 % (білок) та 19,0–22,0 % (олія), доцільно
вирощувати сорти сої: Устя, Колбі, Медісон та Аннушка.
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УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ І
КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ В СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ
УКРАЇНИ
Наведені результати досліджень виливу інокуляції, регуляторів росту і
краплинного зрошення на умови росту, розвитку, урожайність та якість
зерна сортів сої різних груп стиглості.
Ключові слова: соя, інокуляція, біологічні препарати, сорти, краплинне
зрошення, ріст і розвиток рослин, урожайність, якість зерна.
В Україні останнім часом спостерігається значне підвищення інтересу
до сої [2]. Загалом за 2000–2015 рр. посіви збільшилися у 33 рази – з 65 тис.
до 2 млн 147 тис га [6]. За виробництвом сої Україна посіла перше місце в
Європі, має значні перспективи подальшого розширення її посівів [5]. Проте
у виробничих умовах її урожайність залишається ще досить низькою – 1,5–
1,8 т/га [4]. Одним з резервів збільшення врожайності сої є впровадження у
виробництво скоростиглих сортів інтенсивного типу і вдосконалення
технології їхнього вирощування [1].
Удосконаленню технології вирощування сої у свій час багато уваги
приділили відомі науковці: Ф.Ф. Адамень, А.О. Бабич, О.М. Бахмат,
М.І. Блащук, В. П. Дерев’янський, В.Б. Енкен, В. І. Завєрюхін, А.К. Лещенко,
В.В. Лихочвор, В.Ф. Петриченко, В.І. Січкар, М.Я. Шевніков та ін. Проте в
технології вирощування сої в Україні ряд важливих питань залишаються
недостатньо вивченими. Це стосується добору сортів для конкретних
регіонів, удосконалення способів основного обробітку ґрунту, покращення
живлення рослин, поліпшення посівної агротехніки, інтегрованого захисту
рослин. Крім того, останнім часом у господарствах України з’являється нова
техніка вітчизняного і закордонного виробництва, яка потребує вивчення
особливостей її застосування.
Дослідження, стосовно комплексної дії зазначених чинників на
формування фотосинтетичного і симбіотичного апаратів рослин сої,
елементів структури врожаю, якісних показників зерна, особливо для нових
скоростиглих сортів сої в умовах Східного Лісостепу не проводили. Саме ці
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питання й обумовили вибір напряму дослідження кафедри рослинництва
Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.
Матеріали і методика досліджень. Польові досліди проводили
протягом 2008–2010 рр. на дослідному полі ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.
Досліди закладали згідно методики дослідної справи Б.А. Доспєхова [3].
Сівбу проводили в оптимальні для Східного Лісостепу України строки (І
декада травня) сівалкою ССФК-6 з шириною міжрядь 45 см та нормою висіву
700 тис. схожих насінин на 1 га. Розміщення ділянок систематичне.
Технологія вирощування сої була загальноприйнятою для Східного
Лісостепу. Площа посівної ділянки становила 20,0 м2, облікової – 14,0 м2.
Повторність – чотириразова.
У досліді використовували систему краплинного зрошення
сільськогосподарських культур сезонно-стаціонарної дії з плівковими
трубопроводами з товщиною стінки 0,25 мм та відстанню між водовипусками
30 см. Зволоженість ґрунту протягом вегетації підтримували на рівні 70 %
ПВ.
Дослід містив такі варіанти:
Фактор А (фон зрошення): без зрошення (богарні умови); краплинне
зрошення.
Фактор Б (сорти сої): Романтика, Аннушка.
Фактор В (регулятори росту рослин та інокулянт): контроль (сухе
насіння); зволожене насіння (вода 10 л/т насіння); ризобофіт (2 кг/т насіння);
реаком (5 л/т); вермістим (8 л/т); ризобофіт (2 кг/т) + реаком (5 л/т);
ризобофіт (2 кг/г) + вермістим (8 л/т).
У польових дослідах упродовж вегетації сої проводили фенологічні
спостереження (Ф.М. Куперман, 1977 р.); визначали польову схожість
насіння та виживаність рослин (В.О. Єщенко та ін., 2005 р.); визначали
фотосинтетичний потенціал та чисту продуктивність фотосинтезу за фазами
росту й розвитку сої (А.А. Нечипорович, 1961 р.); частки пігментів у листках
визначали за допомогою спектрофотометра (Х.Н. Починка, 1976 р.); у фазі
цвітіння визначали кількість та масу бульбочок (Г.С. Посипанов, 1991 р.);
хіміко-технологічну оцінку насіння сої проводили за вмістом загального
азоту за К’єльдалем; вміст олії визначали за зневодненим залишком
шляхом екстрагування ефіром в апараті Сокслета (З.М. Грицаєнко,
2003 р.); статистичний аналіз результатів досліджень проводили
дисперсійним і кореляційно-регресійним методами з використанням
пакета комп’ютерних програм Excel та STATISTICA-6.0.
Результати досліджень. Спостереженнями встановлено, що польова
схожість насіння в середньому за 2008–2010 рр. у сої сорту Романтика на
контролі становила 71,4 %, у сорту Аннушка – 72,0 %. Інокуляція насіння
сприяла збільшенню цього показника на 2,7–3,1 %, а інокуляція разом із
регуляторами росту – на 4,6–7,1 %. Найвищими показники польової схожості
обох сортів були на варіанті сумісного застосування ризобофіту і вермістиму
на фоні зрошення – 76,6–79,3 %.
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За рахунок застосування регуляторів росту і біопрепарату збільшилася
виживаність рослин у сорту Романтика на 1,0–3,6 %, у сорту Аннушка – на
1,6–4,2 %. Зрошення забезпечило підвищення цього показника у сорту
Романтика на 2,0–3,1, у сорту Аннушка – на 1,9–3,1 %.
На варіантах застосування інокулянта і регуляторів росту без зрошення
площа листкової поверхні збільшилася за фазами розвитку у сорту
Романтика на 0,5–2,2, у сорту Аннушка – на 0,3–1,6 тис. м2/га, на фоні
зрошення, відповідно – на 1,6–13,0 і 1,6–11,8 тис. м2/га.
Підвищення фотосинтетичного потенціалу у досліджуваних сортів за
рахунок застосування інокулянта і регуляторів росту за періодами
спостереження становило 0,02–0,14 млн м2/га діб. Зрошення сприяло
збільшенню фотосинтетичного потенціалу на 0,05–0,41 млн м2/га діб.
Найбільший фотосинтетичний потенціал у обох сортів спостерігався за
обробки насіння сумішкою препаратів ризобофіт + реаком, як у богарних
умовах, так і на зрошенні.
Максимальне значення показника чистої продуктивності фотосинтезу
(ЧПФ) спостерігали до початку фази цвітіння, що можна пояснити порівняно
невеликою площею листкової поверхні, яка має кращу освітленість у цей
період. ЧПФ на варіантах застосування регуляторів росту рослин та
біопрепарату без зрошення коливалася залежно від періодів розвитку рослин
сої від 1,08 до 2,11 (сорт Романтика) та від 0,72 до 1,70 г/м2 за добу (сорт
Аннушка), а на зрошенні від 1,23 до 2,49 та від 0,85 до 2,06 г/м2 за добу
відповідно до сортів.
Як на варіантах без зрошення, так і на варіантах зі зрошенням
максимум накопичення сухої речовини припадав на період кінець цвітіння–
утворення бобів. Приріст сухої речовини за рахунок застосування
регуляторів росту та інокулянта у богарних умовах за періодами
спостереження становив: сходи-початок цвітіння – 0,09–0,32, початок
цвітіння-кінець цвітіння – 0,16–0,50, кінець цвітіння-утворення бобів – 0,24–
0,66, утворення бобів-налив насіння – 0,11–0,52 т/га. Збільшення вмісту сухої
речовини за рахунок зрошення за періодами спостереження становило: 0,31–
0,53; 0,50–1,06; 0,91–1,39, 0,62–1,04 т/га.
Інокуляція і оброблення насіння регуляторами росту сприяли
збільшенню висоти рослин порівняно з контролем за фазами розвитку рослин
в богарних умовах на 2,6–5,7; 4,9–9,3; 4,7–10,5; 5,5–11,5, 4,9–10,8, на
зрошенні – на 3,7–7,6; 6,6–11,1; 6,7–13,6; 6,6–13,8, 6,1–13,7 см. За рахунок
зрошення висота рослин збільшувалася за фазами розвитку на 2,5–4,9; 2,4–
7,9; 2,0–10,1; 7,1–10,9, 6,6–11,3 см.
Встановлено позитивний вплив передпосівного оброблення насіння
ризобофітом і регуляторами росту на вміст хлорофілу (а і b) в листках
досліджуваних сортів сої. У фазі цвітіння вміст хлорофілу а завдяки
ризобофіту і регуляторам росту збільшився на 0,22–0,65 мг/г в богарних
умовах і на 0,29–0,82 мг/г на зрошенні. Підвищення вмісту хлорофілу b
становило, відповідно 0,07–0,18, 0,09–0,23 мг/г. Зрошення сприяло
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підвищенню вмісту хлорофілу а на 0,25–0,48, вмісту хлорофілу b – на 0,12–
0,19 мг/г.
У ході проведених досліджень встановлено збільшення кількості і маси
бульбочок на варіантах застосування регуляторів росту і ризобофіту у сорту
Романтика на 23,5–75,8 % у богарних умовах і на 25,3–79,2 % на зрошенні, у
сорту Аннушка відповідно – на 24,0–81,8 % і 24,4–89,0 %.
Поліпшення умов росту і розвитку досліджуваних сортів сої на
варіантах застосування регуляторів росту і ризобофіту сприяло збільшенню
їхньої врожайності. У середньому за роки дослідження врожайність сорту
Романтика збільшилася в богарних умовах на 0,30–0,54, на зрошенні – на
0,34–0,67 т/га, сорту Аннушка відповідно – на 0,28–0,53 і 0,37–0,69 т/га.
Підвищення врожайності за рахунок зрошення становило у сорту Романтика
0,29–0,51 т/га, сорту Аннушка – 0,20–0,42 т/га. Сумісне застосування
краплинного зрошення, регуляторів росту та інокуляції сприяло збільшенню
урожайності сорту Романтика на 0,96–1,00, сорту Аннушка – на
0,82−0,88 т/га порівняно з контролем (табл.).
Урожайність сортів сої залежно від оброблення насіння ризобофітом,
регуляторами росту та зрошення, т/га, 2008—2010 рр.
Варіанти
обробки
насіння (С)

Фон зрошення (А)
без зрошення
на зрошенні
сорт (В)
Романтика
Аннушка
Романтика
Аннушка

Середнє
по
фактору
С

Різниця до
контролю

т/га
Контроль
1,33
1,39
1,66
1,58
1,49
−
(сухе насіння)
Зволожене
1,40
1,46
1,77
1,67
1,58
0,09
насіння
Ризобофіт
1,67
1,71
2,18
2,13
1,92
0,43
Реаком
1,71
1,75
2,00
1,95
1,85
0,36
Вермістим
1,63
1,67
2,11
2,06
1,87
0,38
Ризобофіт+
1,87
1,92
2,33
2,27
2,10
0,61
реаком
Ризобофіт+
1,81
1,89
2,29
2,21
2,05
0,56
вермістим
Середнє
1,66
2,02
по фактору А
1,84
Середнє
1,63
1,68
2,05
1,98
−
по фактору В
НІР05: А − 0,08; В − 0,08; С − 0,14; АВ − 0,11; АС − 0,20; ВС − 0,20; АВС − 0,29

%

−
6
29
24
25
41
38

На варіантах застосування ризобофіту і регуляторів росту
поліпшувалася якість зерна. Збільшення вмісту білка за рахунок застосування
досліджуваних препаратів у сорту Романтика на варіантах без зрошення
становило 1,0–2,6 %, на зрошенні – 1,1–2,6 %. Підвищення вмісту білка за
рахунок зрошення становило 6,2–6,4 %. У сорту Аннушка вміст білка
збільшився за рахунок застосування досліджуваних препаратів у варіантах
без зрошення на 0,9–2,6 %, зі зрошенням – на 1,3–2,5 %. Підвищення за
рахунок зрошення становило 2,3–2,8 %.
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У результаті проведеного аналізу між вмістом білка і олії в зерні сої
досліджуваних сортів встановлена тісна обернено пропорційна кореляційна
залежність (рис.). За рівнянням регресії або графіком можна досить точно
визначити залежність між показниками вмісту білка і олії.
а

б
Романтика
y = -0,32x+31,4

22

y = -0,25х+26,9

20

2

2

R =0,91

r = - 0,83 R = 0,70

20

Вміст олії, %

Вміст олії, %

r=-0,95

18

16

18

16

14
28

30

32

34

36

38

40

42

44

36

38

40

Вміст білка, %

42

44

46

48

Вміст білка, %

Аннушка
y=-0,319x+30,91

22

y=-0,229x+25,27

18

2

2

r=-0,85

R =0,71

17

20

Вміст олії, %

Вміст олії, %

r=-0,90 R =0,80

18

16

15

16
30

32

34

36

38

40

42

44

46

14
34

36

Вміст білка, %

38

40

42

44

46

Вміст білка, %

П р и м і т к а : а – без зрошення, б – на зрошенні.

Рис. Кореляційна залежність між вмістом білка і олії в зерні сої
залежно від оброблення насіння ризобофітом, регуляторами росту і
зрошення
Висновки.
1. Оброблення насіння регуляторами росту – реаком, вермістим та
інокулянтом ризобофіт поліпшувало ріст і розвиток рослин, підвищувало
врожайність сорту Романтика на 0,30–0,54, сорту Аннушка – на 0,28–
0,53 т/га.
2. Краплинне зрошення сприяло збільшенню врожайності зерна сорту
Аннушка в середньому по досліду на 0,30, сорту Романтика – на 0,42 т/га.
3. Сумісне застосування краплинного зрошення, регуляторів росту та
інокуляції сприяло збільшенню урожайності сорту Романтика на 0,96–1,00,
сорту Аннушка – на 0,82−0,88 т/га порівняно з контролем.
4. Збільшення вмісту білка від застосування досліджуваних препаратів і
зрошення у сорту Романтика становило 2,6, у сорту Аннушка – 2,5 %.
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5. Між вмістом білка і олії у зерні сої досліджуваних сортів
встановлена тісна обернено пропорційна кореляційна залежність.
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Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ
СІВБИ, НОРМ ВИСІВУ ТА АБІОТИЧНИХ УМОВ
ПІВНІЧНОГО ПОДІЛЛЯ
Наведено результати багаторічних досліджень щодо вивчення впливу
строків сівби, норм висіву та погодних умов вегетаційного періоду на
формування врожайності насіння сортами сої з різним вегетаційним
періодом. Встановлено позитивний вплив зміщення строків сівби у більш
ранні, порівняно з традиційними, на формування індивідуальної
продуктивності та урожайності насіння. Вивчено реакцію досліджуваних
сортів сої на зміну норм висіву за строками сівби.
Ключові слова: соя,сорт, строки сівби, норми висіву, урожайність.
Сьогодні соя поступово витісняє традиційні олійні і зернобобові
культури і починає займати вагоме місце (близько 22 %) в структурі посівних
площ сільськогосподарських культур Хмельницької області. Серед заходів,
спрямованих на реалізацію генетичного потенціалу високоврожайних сортів
сої інтенсивного типу, передусім, є ефективне використання біокліматичного
потенціалу регіону вирощування, оптимальне, з урахуванням гідротермічних
ресурсів,
сортове
розміщення
виробництва
ефективних
конкурентоспроможних технологій її вирощування. Підбір сортів сої
відповідно до конкретних грунтово-кліматичних умов має надзвичайно
велике значення, адже одні і ті самі сорти по-різному реагують на умови
вирощування. Саме тому на думку багатьох вчених одним із критеріїв
одержання високих і стабільних урожаїв є правильний підбір сортів,
пластичність котрих у найбільшій мірі відповідає конкретним умовам
вирощування [1, 4, 8, 9].
Ще одним, не менш важливим способом збільшення врожаю сої є
оптимальні строки сівби, адже вона, порівняно до інших культур,
відрізняється підвищеними вимогами до тепла під час з’явлення сходів. Саме
цим вимогам повинні відповідати строки сівби. Рано висіяне насіння довго
сходить, а рослини гірше розвиваються. При пізніх же строках сівби деякі
сорти сої не достигають. В обох випадках це спричиняє зниження врожаю [2,
5, 11].
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Саме тому метою наших досліджень було вивчення впливу строків
сівби, норм висіву та погодних умов на формування продуктивності сортів
сої з різним вегетаційним періодом.
Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводились на
чорноземах опідзолених середньосуглинкових Хмельницької ДСГДС ІКСГП
НААН упродовж 2011—2015 рр. Агрохімічні показники орного шару
наступні: вміст гумусу – 3,2 %, легкогідролізованого азоту – 13 мг на 100 г
ґрунту, рухомого фосфору – 11—12 мг на 100 г ґрунту, обмінного калію –
9—11 мг на 100 г ґрунту. Гідролітична кислотність коливається від 1,1 до 3,4,
сума ввібраних основ – 34,2—43,8 мг екв. на 100 г ґрунту, рН сольової
витяжки – 6,0—6,6.
Попередник – овес, основний обробіток ґрунту – оранка. Весняний
обробіток ґрунту включав боронування та дві культивації: перша – на
глибину 10—12 см, друга (передпосівна) – на глибину загортання насіння.
Мінеральні добрива з розрахунку N24Р24К24 вносили під передпосівну
культивацію. Посів сої проводили сівалкою СН-16.
Схемою досліду передбачалося вивчення наступних факторів: сорт
(КиВін, Омега вінницька, Монада), строк сівби (ІІІ декада квітня, І та ІІ
декади травня) та норма висіву (700, 800 та 900 тис. схожих насінин на 1 га).
Дослідження проводили за загальноприйнятими методиками проведення
досліджень у рослинництві [ 3, 6, 10].
Індекс умов середовища розраховували згідно методики [7] за
формулою:
Ij = ∑Yij / v – ∑∑Yij / vn
де: ∑Yij – сума врожайності всіх сортів за n-й рік;
∑∑Yij – сума врожайності всіх сортів за всі роки;
v – кількість сортів;
n – кількість років.
Математичну обробку експериментальних даних проводили методом
дисперсійного аналізу.
Результати досліджень. Погодні умови в роки проведення досліджень,
переважно, були сприятливими для формування врожайності насіння сої за
виключенням 2015 року, коли за рахунок значного дефіциту опадів на фоні
високих середньодобових температур показники урожайності насіння істотно
знизилися порівняно з попередніми роками досліджень (табл. 1).
Крім того, нами відмічено, що рослини сої сортів КиВін, Омега
вінницька та Монада по-різному реагували на строки сівби та зміну норми
висіву насіння впродовж усього періоду досліджень. Зокрема, узагальнення
результатів багаторічних досліджень показали, що зміщення строків сівби у
ІІІ декаду квітня призводить до незначного (0,02—0,08 т/га або 0,7—2,9 %)
зменшення урожайності насіння сої сорту КиВін порівняно із традиційними
для зони строками сівби, тоді як за сівби у ІІ декаді травня зменшення
урожаю склало 0,24—0,31 т/га або 9,7—11,6 % (табл. 2).
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1. Погодні умови в роки проведення досліджень
Роки

2011
2012
2013
2014
2015
Середнє
за 2011—
2015
Середнє
за 1960—
2015
2011
2012
2013
2014
2015
Середнє
за 2011—
2015
Середнє
за 1960—
2015

квітень

10,2
10,8
11,3
9,7
9,1

травень

червень

липень

серпень

вересень

Середньодобова температура повітря, оС
16,5
20,4
21,8
20,4
18,7
21,8
24,7
21,1
19,8
21,2
20,8
20,2
16,8
19,4
22,4
21,9
17,4
21,6
22,9
23,6

За
вегетаційний
період

16,1
16,4
12,3
15,8
17,8

17,6
18,9
17,6
17,7
18,7

8,2

17,8

24,5

22,5

21,4

15,7

18,3

8,3

13,5

18,3

19,2

18,3

13,3

15,2

58,7
213,3
36,8
85,5
57,5

42,1
20,5
139,1
152,5
122,0

Сума опадів, мм
240,4
287,4
346,4
192,6
344,0
115,1
70,1
323,8
85,4
91,1

13,3
194,5
96,4
123,9
9,2

5,4
72,2
246,2
17,3
144,9

647,3
1039,5
977,6
733,1
510,1

90,4

95,2

217,3

202,0

87,5

97,2

789,6

46,3

64,4

101,4

129,4

93,3

60,6

495,4

Строк
сівби,
А

ІІІ
декада
квітня
І
декада
травня
ІІ
декада
травня
НІР 05

Норма
висіву, тис.
схожих
насінин на
1 га, В

700
800
900
700
800
900
700
800
900
А
В
АВ

Урожайність за роками досліджень, т/га
2011
2,29
2,38
2,30
2,38
2,73
2,55
2,14
2,41
2,33
0,11
0,12
0,22

2012
2,41
2,52
2,59
2,34
2,46
2,58
2,04
2,19
2,33
0,21
0,13
0,26

2013
2,83
3,05
3,19
2,95
3,21
3,35
2,46
2,53
2,63
0,05
0,05
0,08

2014
2,68
2,92
3,04
2,57
2,77
2,90
2,23
2,30
2,39
0,04
0,04
0,07

2015
2,02
2,13
2,19
2,08
2,19
2,27
2,26
2,38
2,50
0,35
0,18
0,21

Середня
урожайність,
т/га

2. Урожайність насіння сої сорту КиВін залежно від строків сівби, норм висіву
та абіотичних факторів

2,45
2,60
2,67
2,47
2,68
2,73
2,23
2,37
2,44

Відхилення,
т/га
А
-0,02
-0,08
-0,06
-0,24
-0,31
-0,29

В
+0,15
+0,22
+0,21
+0,26
+0,14
+0,21

Збільшення норми висіву за всіх строків сівби позитивно впливало на
формування показників урожайності. Зокрема, збільшення норми висіву до
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800 тис. схожих насінин на 1 га забезпечило зростання врожайності насіння
на 0,14—0,21 т/га або 6,3—8,5 % залежно від строку сівби.
Максимальні ж показники врожайності (2,44—2,73 т/га) за всіх строків
сівби отримали при збільшенні норми висіву до 900 тис. схожих насінин на
1 га. Приріст до контролю склав 0,21—0,26 т/га або 9,0—10,5 %. Таким
чином, максимальний урожай насіння сої сорту КиВін, у середньому за роки
досліджень, забезпечив посів сої в ІІІ декаді квітня – 2,67 т/га та І декаді
травня – 2,73 т/га з нормою висіву 900 тисяч схожих насінин на 1 га. Приріст
до абсолютного контролю склав, відповідно, 0,20 т/га або 8,1 % та 0,26 т/га
або 9,5 %.
Урожайність насіння сорту сої Омега вінницька в середньому за п’ять
років досліджень склала 2,27—2,86 т/га залежно від строків сівби та норм
висіву (табл. 2). Зокрема, нами встановлено, що за сівби у ІІІ декаді квітня
показники врожайності насіння були на рівні контрольного варіанта (сівби у
І декаді травня) – 2,64—2,83 т/га. Істотне зменшення врожайності (0,37—
0,40 т/га або 13,7—14,0 %), порівняно з традиційними строками сівби,
відбувається за сівби сої у другій декаді травня.
Як і у сорту сої КиВін, збільшення норми висіву зумовлювало
зростання врожайності насіння залежно від строків сівби. Вищі прирости
врожаю від збільшення норми висіву отримали за сівби сої у І декаді травня –
0,13—0,22 т/га або 4,9—8,3 %, менші – за сівби сої у ІІІ декаді квітня – 0,10—
0,19 т/га або 3,8—7,2 % та ІІ декаді травня – 0,12—0,19 т/га або 5,3—8,4 %.
Максимальний урожай (2,97—2,98 т/га) насіння сої сорту Омега
вінницька забезпечують ранні строки сівби (ІІІ декада квітня – 2,83 т/га та І
декада травня – 2,86 т/га) з нормою висіву 900 тис. схожих насінин на 1 га.
Приріст до абсолютного контролю склав 0,19 т/га або 7,2 % та 0,22 т/га або
8,3 % відповідно.
Найбільш продуктивним серед досліджуваних був сорт Монада.
У середньому за роки досліджень урожайність насіння сої сорту Монада
склала 2,60—3,09 т/га залежно від строків сівби та норм висіву і була
найвищою серед досліджуваних сортів (табл. 4). Встановлено, що вищу
насіннєву продуктивність сорт сої Монада формує також за ранніх строків
сівби. Змішення строків сівби у ІІІ декаду квітня забезпечило незначне (на
0,02—0,06 т/га або1,0—2,6 %) зростання врожайності порівняно з
традиційними для області строками сівби. Сівба сої у більш пізні строки (ІІ
декада травня) зумовлює істотне (0,27—0,30 т/га або 9,2—10,2 %) зменшення
врожайності порівняно до контролю.
Аналізуючи вплив норми висіву на формування показників
урожайності відмічено, що максимальні (0,15—0,18 т/га або 5,6—6,2 %)
прирости врожаю за всіх строків сівби отримали при збільшенні норми
висіву до 800 тис. схожих насінин на 1 га. За збільшення норми висіву
насіння до 900 тис. схожих насінин на 1 га прирости врожаю порівняно до
контролю були в межах статистичної похибки.
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Строк
сівби,
А
ІІІ
декада
квітня
І
декада
травня
ІІ
декада
травня
НІР 05

Норма
висіву, тис.
схожих
насінин на
1 га, В
700
800
900
700
800
900
700
800
900
А
В
АВ

Урожайність досліджень, т/га
Роки
2011

2012

2013

2014

2015

2,52
2,60
2,63
2,67
2,82
2,85
2,17
2,22
2,14
0,12
0,11
0,18

2,63
2,70
2,87
2,49
2,64
2,83
2,11
2,21
2,32
0,24
0,13
0,20

3,13
3,25
3,34
3,08
3,19
3,28
2,52
2,65
2,78
0,04
0,04
0,07

2,85
2,95
3,04
2,80
2,91
2,98
2,29
2,41
2,53
0,04
0,04
0,07

2,06
2,18
2,26
2,12
2,25
2,34
2,24
2,43
2,50
0,23
0,24
0,21

Середня
урожайність,
т/га

3. Урожайність насіння сої сорту Омега вінницька залежно від строків
сівби, норм висіву та абіотичних факторів

2,64
2,74
2,83
2,64
2,77
2,86
2,27
2,39
2,46

Відхилення,
т/га
А

В

-0,3
-0,3
-0,37
-0,38
-0,40

+0,10
+0,19
+0,13
0,22
+0,12
+0,19

Строк
сівби,
А
ІІІ
декада
квітня
І
декада
травня
ІІ
декада
травня
НІР 05

Норма
висіву, тис.
схожих
насінин на
1 га, В
700
800
900
700
800
900
700
800
900
А
В
АВ

Урожайність досліджень, т/га
Роки
2011
2,94
3,08
2,97
3,14
3,21
3,16
2,75
2,84
2,80
0,11
0,11
0,19

2012
2,95
3,06
3,10
2,79
2,91
2,83
2,69
2,79
2,61
0,14
0,14
0,26

2013
3,39
3,62
3,51
3,26
3,45
3,32
2,75
2,90
2,80
0,09
0,09
0,16

2014
3,08
3,29
3,19
2,96
3,14
3,02
2,50
2,64
2,54
0,09
0,09
0,15

2015
2,15
2,36
2,23
2,17
2,40
2,29
2,29
2,54
2,39
0,12
0,24
0,22

Середня
урожайність,
т/га

4. Урожайність насіння сої сорту Монада залежно від строків сівби, норм
висіву та абіотичних факторів

2,91
3,09
3,00
2,87
3,03
2,93
2,60
2,75
2,63

Відхилення,
т/га
А
+0,04
+0,06
+0,07
-0,27
-0,28
-0,30

В
+0,18
+0,09
+0,16
+0,06
+0,15
+0,03

Таким чином, максимальні показники врожайності (3,00 т/га та
3,03 т/га) насіння сої сорту Монада можна отримати за сівби в ІІІ декаді
квітня та І декаді травня з нормою висіву 800 тис. схожих насінин на 1 га.
Приріст до абсолютного контролю склав, відповідно, 0,13 т/га або 4,5 % та
0,16 т/га або 5,6 %.
Оцінка впливу погодних умов вегетаційного періоду показала, що
найбільш сприятливими для формування врожайності насіння досліджуваних
сортів сої був 2013 рік, де індекс впливу умов середовища (Ij) становив 0,36
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та 0,40 умовних одиниць. Найменш сприятливим – 2015 р., де показники
індексу (Ij) коливалися від (-0,30) до (-0,56) умовних одиниць (табл. 5).
5. Індекс умов середовища (Ij)
Сорти

КиВін
Омега вінницька
Монада

2011
-0,13
0,12
-0,12

2012
-0,13
0,01
-0,10

Роки досліджень
2013
0,40
0,36
0,40

2014
0,13
0,06
0,13

2015
-0,30
-0,56
-0,37

Узагальнення результатів дисперсійного аналізу показало, що
досліджувані сорти сої по-різному реагували на організовані фактори.
Найбільш впливовим упродовж усіх років досліджень виявився фактор А
(строк сівби), частка впливу якого склала в середньому 65,7 %. Дольова
участь фактора В (норма висіву) у формуванні насіннєвої продуктивності сої
становила 15,3—21,4 %, а їх взаємодія – 1,5—1,8 %. Найбільшу реакцію
(21,4 %) на зміну норми висіву за різних строків сівби виявлено у сорту сої
Омега вінницька, найменшу (15,3 %) – у сорту сої Монада.
Висновки. Таким чином, за результатами проведених досліджень
можна стверджувати, що підвищувати показники урожайності насіння сортів
сої з різним вегетаційним періодом можна за рахунок зміщення строків сівби
у більш ранні та регулювання густоти стояння рослин з урахуванням
генотипової реакції сортів на загущеність посівів.
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Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР
В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Висвітлюється питання зернової продуктивності посівів зернобобових
культур (сої, квасолі) та шляхи їх підвищення за оптимізації площі живлення
рослин.
Ключові слова: зернобобові
плодоношення, урожайність.

культури,

густота

рослин,

зона

Зернобобові культури мають важливе значення у структурі посівних
площ, зерновому і кормовому балансі господарств. Як попередник однорічні
зернобобові підвищують родючість ґрунту, збагачують його органічною
речовиною і завдяки біологічній фіксації азоту бульбочковими бактеріями
поліпшують азотний баланс у землеробстві, що сприяє зростанню врожаїв
зернових, технічних, кормових та інших польових культур [2, 3, 4].
Важливим елементом технології вирощування, який підвищує
індивідуальну і зернову продуктивність рослин є оптимальне просторове та
кількісне розміщення рослин на площі, що обумовлюється як способом сівби,
так і густотою рослин [5, 6]. З приводу питання просторового розміщення
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 характеризується не
лише високою стабільною урожайністю, толерантністю до хвороб, високими
харчовими властивостями, а й придатністю до механізованого збирання [8,
9], яке є найбільш слабкою ланкою в технологічному процесі вирощування
квасолі. Перш за все дані сорти повинні бути кущовими або зі слабо виткою
верхівкою, з високим прикріпленням нижніх бобів [10, 11, 12]. Їх низьке
прикріплення призводить до зменшення урожайності сорту, оскільки значна
частина бобів втрачається при збиранні комбайном. Втрати урожаю при
цьому можуть сягати 20 % [13].
Тому важливою науковою проблемою є вирішення питань, які
направленні на підвищення урожайності та якості зернобобових культур.
У зв’язку з цим метою наших досліджень було вивчення формування
продуктивності квасолі звичайної залежно від густоти рослин.
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Умови та методика досліджень. Дослідження проводилися упродовж
2013–2015 рр. на полях КСП Маяк Чернівецької області. Досліджено
чорнозем опідзолений середньо-суглинковий, який в орному шарі 0–30 см
містить легкогідролізованого азоту 13–14 мг, рухомих форм фосфору – 9–
10 мг, обмінного калію – 16–18 мг/100 г ґрунту, рН сольової витяжки – 6,5.
Підготовка і обробіток ґрунту були загально прийнятими для західної
Лісостепової зони України. У наших дослідження вивчали дію та взаємодію
двох факторів: А – культура (соя – сорт Кивін та квасоля звичайна – сорт
Мавка); В – густота рослин (300; 400; 500; 600; 700 та 800 тис./га).
Кліматичні умови за вегетаційний період (IV-IX місяці) були сприятливими
для вирощування зернобобових культур. У 2011 р. кількість опадів, що
випала, становила 367,8 мм; у 2012 – 347,2 мм; у 2013 – 455 мм. Температура
повітря становила у 2011 р. – 18,4 0С; у 2012 – 18,9 0С; у 2013 – 17,2 0С.
Результати досліджень. Отриманні данні було систематизовано та
опрацьовано за допомогою регресійного аналізу (апроксимації).
Апроксимація дає змогу досліджувати числові характеристики та якісні
властивості об’єкта зводячи завдання до більш простих і більш зручних
об’єктів. Встановлено, що найбільшу зону плодоношення у сорту сої Кивін –
35,1 см або 52,4 % забезпечив посів з густотою рослин 300 тис./га. Із
збільшенням густоти рослин до 800 тис./га вона зменшувалась, відповідно,
до 20,9 см або 41,7 % (рис. 1).
Ці результати підтверджуються лінійними рівняннями апроксимації, з
яких видно, що як на висоту рослин, так і на висоту прикріплення верхнього
та нижнього бобу сої, значний вплив має густота посіву. Достовірність
досліду підтверджується значенням коефіцієнта кореляції (R2), який становив
на висоті рослин – 0,98, на висоті прикріплення верхнього бобу – 0,91, на
висоті прикріплення нижнього бобу – 0,94.
У міру загущення посіву, висота рослин сої зменшувалась з
коефіціентом регресії 3,36; висота прикріплення верхнього бобу
зменщувалась з коефіціентом регресії 2,57; а висота прикріплення нижнього
бобу – навпаки, збільшувалась з коефіціентом 0,5.
У результаті здійснення економіко-математичних розрахунків було
встановлено, що густота рослин впливає на зону плодоношення квасолі
звичайної. Рівняння апроксимувальної залежності побудовані у вигляді
алгебраїчних поліномів (рис. 2).
У міру загущення посіву висота рослин квасолі звичайної
зменшувалась з коефіціентом регресії 0,99, висота прикріплення верхнього
бобу зменшувалась з коефіціентом регресії 1,72, що відповідно на 2,37 та
0,85 менше порівняно з варіантом досліду на якому висівали сою сорту
Кивін.
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Рис. 1. Вплив густоти рослин на зону плодоношення сої, см
(у середньому за 2013–2015 рр.)
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Рис. 2. Вплив густоти рослин на зону плодоношення квасолі звичайної, см
(у середньому за 2013–2015 рр.)
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Висота прикріплення нижнього бобу, – навпаки збільшувалась з
коефіціентом 1,4, що на 0,9 більше порівняно з варіантом, де висівали сою з
відповідними густотами.
Достовірність рівняння підтверджується значенням R2, який становив
на висоті рослин – 0,99, на висоті прикріплення верхнього бобу – 0,98, на
висоті прикріплення нижнього бобу – 0,98.
Ефективність застосування різної густоти стояння рослин у кінцевому
розрахунку оцінюється їх впливом на урожайність культури.
Проведені дослідження показують, що в середньому за три роки
найвищу урожайність зерна сої 4,09 т/га, відзначено за використання густоти
рослин 400 тис./га. Збільшення густоти до 800 тис./га сприяло зменшенню
урожайності зерна сої до 2,28 т/га.
На посівах квасолі звичайної, у середньому за три роки, найвища
урожайність – 2,47 т/га, отримана за густоти рослин 500 та 600 тис./га.
Подальше загущення або розрідження посіву призводило до зниження
урожайності даної культури.
Урожайність зерна сої та квасолі звичайної залежно від густоти
рослин, т/га (2013–2015 рр.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Зернобобові
культури

Густота
рослин
300
400
500
600
700
800
300
400
500
600
700
800

Соя

Квасоля
звичайна

2011
3,75
3,85
3,70
2,50
2,30
1,50
2,35
2,40
2,44
2,35
2,40
2,25

Роки
2012
4,70
4,81
4,72
3,47
3,20
2,70
2,75
2,80
2,87
2,85
2,75
2,60

2013
3,45
3,60
3,45
3,20
2,70
2,65
2,13
2,15
2,17
2,20
2,15
2,13

Середнє

3,97
4,09
3,96
3,06
2,73
2,28
2,41
2,45
2,47
2,47
2,43
2,33

НІР05, т/га 0,07 0,06 0,1

Ми здійснили спробу оцінити можливості використання тієї чи іншої
моделі прогнозування для вивчення впливу густоти рослин на урожайність
зернобобових. Перевага даного методу в тому, що прогнозування
здійснюється за допомогою лінії тренда, яка буває 5 видів (не тільки лінійна,
а й експоненціальна, степенева, логарифмічна, та поліноміальна). Тому
достовірність отриманих результатів такої моделі досить висока.
У результаті проведення економіко-математичних розрахунків
встановлено, що густота рослин впливає на урожайність сої та квасолі
звичайної (рис. 3).
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Рис. 3. Залежність урожайності сої та квасолі звичайної від густоти рослин,
т/га (2013–2015 рр.)

Цю залежність можна записати у вигляді алгебраїчних поліномів.
Урожайність сої сорту Кивін залежно від густоти рослин можна описати
рівнянням апроксимуючої залежності:
Υ = 4,083 – 0,065x2 + 0,072x
Де Υ – прогнозована урожайність зерна, т/га;
4,083; 0,065; 0,072 – коефіціенти регресії;
x –густота рослин тис./га.
Достовірність прогнозу засвідчує значення похибки апроксимації
2
R = 0,94.
У міру умовного загущення посіву до густоти рослин до 1000 тис./га
урожайність зерна сої зменшувалась з коефіціентом регресії 0,065x2, що 0,049
більше порівняно з коефіціентом регресії, який був отриманий на ділянках
досліду де висівали квасолю звичайну з відповідними густотами.
Висновки. У міру загущення зернобобових культур від 300 до
800 тис./га висота прикріплення нижніх бобів збільшується. Найвищий
показник прикріплення нижнього бобу був відмічений за густоти рослин
800 тис./га, як у рослин сої сорту Кивін –17,3 см, так і у квасолі звичайної
сорту Мавка – 18,1 см. Висота прикріплення верхнього бобу та зона
плодоношення зменшуються.
Найвищу урожайність зерна сої – 4,09 т/га, відзначено за використання
густоти рослин 400 тис./га, а квасолі звичайної – 2,47 т/га, за густоти рослин
500 та 600 тис./га. Спрогнозувавши урожайність та умовно розширивши
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спектр густот до 1000 тис./га за допомогою лінії тренда відмічено, що
урожайність зерна сої знижуєтья з коефіціентом регресії 0,065, а у квасолі
звичайної – 0,016.
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ТРИВАЛІСТЬ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ТА ФАЗ РОСТУ І
РОЗВИТКУ РОСЛИН СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА УДОБРЕННЯ
Встановлено вплив використання мікродобрив на тривалість
вегетаційного періоду сортів сої різних груп стиглості. Показано
особливості проходження фаз росту та розвитку рослин сої.
Ключові слова: соя, вегетаційний період, фази росту і розвитку, сорт,
удобрення.
Ознака тривалості вегетаційного періоду сорту сої є вирішальною при
вирощуванні культури в певній зоні соєсіяння [4]. За тривалістю
вегетаційного періоду вирощуванні сорти сої можна поділити на 5 груп
стиглості: скоростиглі – 90—105 днів; ранньостиглі – 106—115 днів;
середньо ранньостиглі – 116—125 днів; середньостиглі – 126—135 днів;
середньо пізньостиглі – 136—145 днів [1]. У сортів сої тривалість періоду
вегетації є ознакою, яка контролюється генетично [2]. Кожен сорт повинен
мати свій регіон вирощування, як правило радіус його складає 110—160 км,
де реалізація генетичного потенціалу продуктивності сорту найвища [3].
Загальна продуктивність рослин сої залежить від ступеня відповідності
факторів росту і розвитку оптимальній величині, яка значно змінюється
залежно від фенологічної фази [6]. Обробка насіння розчином біогенних
металів сприяє найкращій реалізації генетичного потенціалу продуктивності
сої [5].
Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводили впродовж
2012—2015 рр. у кормовій сівозміні дослідного поля Подільського
державного аграрно-технічного університету. Ґрунт дослідного поля
чорнозем вилугуваний глибокий малогумусний важкосуглинковий на
лесовидних суглинках. Дослідна ділянка має такі агрохімічні показники (в
шарі ґрунту 0–30 см): вміст гумусу – 4,34 %; рН – 6,8; азоту, що легко
гідролізується – 124 мг/кг ґрунту; рухомого фосфору – 86 мг/кг ґрунту;
обмінного калію – 167 мг/кг ґрунту.
Упродовж
вегетаційного
періоду
проводили
фенологічні
спостереження за ростом і розвитком рослин сої. Початок фази відмічали,
коли до неї вступило 10—15 % рослин, повну фазу – 70—75 % рослин.
Зокрема, відмічали дату сівби, появу сходів, появу третього трійчастого
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листка, початок цвітіння, кінець цвітіння, налив насіння, фізіологічна
стиглість, тривалість періоду від появи сходів до фізіологічної стиглості.
Результати досліджень. Дослідження, проведені в 2012—2015 рр.,
показали суттєву залежність тривалості вегетаційного періоду від погодних
умов року. Так, погодні умови 2014 року спричинювали найтриваліший
вегетаційний період у сої, а погодні умови 2015 року обумовлювали
найменшу тривалість вегетації цієї зернобобової культури. В середньому за
чотири роки досліджень нами встановлено, що в умовах південної частини
західного Лісостепу на фоні внесення N30P60K60 та обробки насіння
Ризогуміном найдовший вегетаційний період був у сорту Феміда і тривав 127
діб. Найкоротший вегетаційний період на цьому фоні виявився у сорту
Хуторяночка і в середньому тривав 112 діб. У сортів Ксеня, Монада та Омега
вінницька на вказаному варіанті удобрення тривалість вегетаційного періоду,
відповідно, становила 115, 118 та 121 добу. Використання мікродобрив на
посівах сої сприяло подовженню вегетаційного періоду. Так, порівняно із
контрольним варіантом (сорт Ксеня за внесення N30P60K60 + обробка насіння
Ризогуміном) додаткова обробка насіння мікродобривом Аватар-1 сприяла
подовженню вегетаційного періоду цього сорту в середньому на одну добу.
Обробка насіння та позакореневе підживлення посівів Вуксалом
подовжувало вегетаційний період вказаного сорту на дві доби, а комплексне
використання мікродобрива Аватар-1 (для обробки насіння та
позакореневого удобрення) продовжувало тривалість вегетації на одну добу.
Така сама закономірність була відзначена і на інших сортах сої при
використанні добрив, але кількість діб, на які подовжувався вегетаційний
період у сортів, що досліджували, була різною. Так, у сортів Хуторяночка,
Монада, Омега вінницька та Феміда вегетаційний період при обробці насіння
і позакореневому підживленні мікродобривом Аватар-1 подовжувався
порівняно із фоновим удобренням на одну добу (табл. 1).
Лише за обробки насіння цим мікродобривом тривалість вегетації
сортів Монада та Феміда не змінювалася. На ділянках з внесенням Вуксалу
тривалість вегетації сортів Хуторяночка та Омега вінницька зростала на дві
доби, а сортів Монада та Феміда – на одну добу
Фенологічні спостереження за ростом та розвитком рослин сої в 2012—
2015 рр. показали, що на фоні внесення N30P60K60 та обробки насіння
Ризогуміном у сортів Ксеня та Монада період "сівба-сходи" тривав у
середньому 14 діб (табл. 2).
На цьому самому варіанті удобрення у сортів Хуторяночка, Омега
вінницька та Феміда тривалість періоду "сівба-сходи" становила 15 діб.
Обробка насіння мікродобривом Аватар-1 затримувала сходи сортів сої
Ксеня, Монада та Феміда на одну добу, а сортів Хуторяночка та Омега
вінницька на дві доби. Появу третього трійчастого листка у сорту
Хуторяночка ми спостерігали через 9 діб, у сортів Ксеня та Монада – через
10 діб, у сортів Омега вінницька та Феміда – через 11 діб. Використання
мікродобрив на тривалість періоду "сходи-третій трійчастий листок" не
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впливало. Тривалість періоду "третій трійчастий листок-початок цвітіння"
також залежала від сортових особливостей. Найкоротшим цей період був у
сорту Хуторяночка і становив 22 доби. У сорту Ксеня зазначений період
становив 23 доби, сортів Монада та Омега вінницька – 25 діб, сорту Феміда –
27 діб. Першими зацвітали рослини сорту Хуторяночка.
1. Тривалість вегетаційного періоду сортів сої залежно від використання
мікродобрив, діб

Феміда

Омега
вінницька

Монада

Хуторяночка

Ксеня

Сорт

Удобрення

Фон (Ризогумін + N30P60K60) – контроль
Фон + Вуксал
Фон + Аватар-1 (0,1 л/т насіння)
Фон + Аватар-1 (0,1 л/т насіння +
двічі 0,1 л/га позакоренево)
Фон (Ризогумін + N30P60K60) – контроль
Фон + Вуксал
Фон + Аватар-1 (0,1 л/т насіння)
Фон + Аватар-1 (0,1 л/т насіння +
двічі 0,1 л/га позакоренево)
Фон (Ризогумін + N30P60K60) – контроль
Фон + Вуксал
Фон + Аватар-1 (0,1 л/т насіння)
Фон + Аватар-1 (0,1 л/т насіння +
двічі 0,1 л/га позакоренево)
Фон (Ризогумін + N30P60K60) – контроль
Фон + Вуксал
Фон + Аватар-1 (0,1 л/т насіння)
Фон + Аватар-1 (0,1 л/т насіння +
двічі 0,1 л/га позакоренево)
Фон (Ризогумін + N30P60K60) – контроль
Фон + Вуксал
Фон + Аватар-1 (0,1 л/т насіння)
Фон + Аватар-1 (0,1 л/т насіння +
двічі 0,1 л/га позакоренево)

2012
116
119
118

2013
113
114
113

Роки
2014
119
121
120

118

113

120

112

116

113
114
113

110
111
110

117
119
118

109
110
109

112
114
113

114

110

118

109

113

121
123
122

115
116
115

123
125
123

113
113
113

118
119
118

122

115

124

113

119

124
126
125

117
118
117

127
129
128

116
117
116

121
123
122

125

118

128

116

122

129
130
130

125
126
125

132
134
133

121
122
121

127
128
127

130

126

133

121

128

2015
111
112
111

середнє
115
117
116

Тривалість цвітіння цього сорту становила 27 діб. У сорту Ксеня
тривалість періоду "початок цвітіння-кінець цвітіння" становила 28 діб, у
сорту Монада – 29 діб, сорту Омега вінницька – 30 діб. Найдовше цвітіння
ми спостерігали у сорту Феміда і воно становило 32 доби. Тривалість періоду
"кінець цвітіння-налив насіння" у досліджуваних сортів становив 34—36 діб.
На тривалість періоду "кінець цвітіння-налив насіння" окрім сортових
особливостей впливало і використання мікродобрив. Зокрема, у сортів Ксеня,
Хуторяночка та Омега вінницька використання Вуксалу подовжувало
зазначений період на одну добу. В умовах проведення досліджень
найкоротший період "налив насіння-фізіологічна стиглість" без використання
Вуксалу та Аватару-1 був у сортів Ксеня та Монада і тривав 20 діб.

Корми і кормовиробництво. 2016. Вип. 82

135

Використання зазначених мікродобрив продовжувало тривалість вегетації
цих сортів на одну добу.
2. Тривалість міжфазних періодів сортів сої залежно від використання
мікродобрив, діб (у середньому за 2012—2015 рр.)

136

Початок цвітіння
– кінець цвітіння

Кінець цвітіння –
налив насіння

Налив насіння –
фізіологічна
стиглість

Фон (Ризогумін +
N30P60K60) – контроль
Фон + Вуксал
Фон + Аватар-1
(0,1 л/т насіння)
Фон + Аватар-1
(0,1 л/т насіння + двічі
0,1 л/га позакоренево)
Фон (Ризогумін +
N30P60K60) – контроль
Фон + Вуксал
Фон + Аватар-1
(0,1 л/т насіння)
Фон + Аватар-1 (0,1 л/т
насіння + двічі 0,1 л/га
позакоренево)
Фон (Ризогумін +
N30P60K60) – контроль
Фон + Вуксал
Фон + Аватар-1
(0,1 л/т насіння)
Фон + Аватар-1
(0,1 л/т насіння + двічі
0,1 л/га позакоренево)
Фон (Ризогумін +
N30P60K60) – контроль
Фон + Вуксал
Фон + Аватар-1 (0,1 л/т
насіння)
Фон + Аватар-1 (0,1 л/т
насіння + двічі 0,1 л/га
позакоренево)
Фон (Ризогумін +
N30P60K60) – контроль
Фон + Вуксал
Фон + Аватар-1
(0,1 л/т насіння)
Фон + Аватар-1
(0,1 л/т насіння + двічі
0,1 л/га позакоренево)

Третій
справжній
листок – початок
цвітіння

Удобрення

Повні сходи –
третій
трійчастий
листок

Фенологічні фази
Сівба - сходи

Феміда

Омега вінницька

Монада

Хуторяночка

Ксеня

Сорт

Варіанти

14

10

23

28

35

19

14

10

23

28

36

20

15

10

23

28

35

20

15

10

23

28

35

20

15

9

22

27

34

20

15

9

22

27

35

21

17

9

22

27

34

21

17

9

22

27

34

21

14

10

25

29

35

19

14

10

25

29

35

20

15

10

25

29

35

19

15

10

25

29

35

20

15

11

25

30

35

20

15

11

25

30

36

21

17

11

25

30

35

21

17

11

25

30

35

21

15

11

27

32

36

21

15

11

27

32

36

22

16

11

27

32

36

21

16

11

27

32

36

21
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Тривалість періоду від наливу насіння до повної стиглості найдовшою
(22 доби) була у сорту Феміда на варіанті із використанням Вуксалу.
Висновки. У середньому за 2012—2015 рр. найкоротший вегетаційний
період виявився у сорту Хуторяночка – 112 діб. У сортів Ксеня, Монада та
Омега вінницька тривалість вегетаційного періоду відповідно становила 115,
118 та 121 добу. Найдовший вегетаційний період був у соту Феміда – 127 діб.
За використання мікродобрив період вегетації рослин сої подовжується на
1—2 доби.
Отже, тривалість вегетаційного періоду сортів сої в більшій мірі
залежала від сортових особливостей та погодних умов, і в значно меншій мірі
від дії мікродобрив.
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Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН
ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ НА УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ СОЇ В
УМОВАХ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО
Наведено результати трирічних досліджень щодо впливу
передпосівної обробки насіння біопрепаратами на урожайність сої.
Виявлено сортову реакцію сої на Ризобофіт та Фосфоентерин.
Ключові слова: соя, біопрепарати, сорт, урожайність.
сортів
у
поєднанні
з
високопродуктивних
Використання
бактеріальними та мінеральними добривами в сучасних умовах є одним з
основних напрямків інноваційного розвитку рослинництва [5]. Використання
мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських
культур сприяє суттєвому зростанню урожайності за рахунок інтенсифікації
процесів азотфіксації, фосформобілізації, продукування фітогормонів,
зростання імунного статусу рослин, збільшення ступеня засвоєння
рослинами мінерального азоту [6]. При обробці насіння бактеріальними
препаратами, приготовленими на основі ефективних штамів бульбочкових
бактерій, на її коренях утворюються бульбочки, в яких іде інтенсивний
процес біологічної фіксації азоту атмосфери. Добре розвинені посіви сої
біологічно фіксують 155—198 кг/га азоту [1, 2].
Один із шляхів підвищення ефективності фосфорного живлення рослин
– передпосівна обробка насіння фосфатмобілізуючими бактеріями [7]. Оцінка
ефективності сумісного застосування бактеріальних препаратів і штамів
фосфатмобілізуючої дії показала можливість отримання приросту
урожайності насіння сої на рівні 0,04—0,27 т/га (1,9—12,6 %) порівняно з
варіантом, де проводилася інокуляція лише Ризобофітом. За результатами
цих багаторічних досліджень максимальна урожайність насіння сої (2,23—
2,42 т/га) була отримана при сумісному застосуванні Ризобофіту з штамом
ФМБ, Поліміксобактерином, Фосфоентерином та Альбобактерином, що
більше на 0,20—0,39 т/га або 9,9—19,2 % порівняно з контролем та на 0,08—
0,27 т/га або 3,7—12,6 % порівняно до варіанта з монообробкою
Ризобофітом. Проте не всі дослідники позитивно оцінюють сумісне
використання азотфіксуючих і фосфатмобілізуючих препаратів. При
поєднанні двох інокулянтів (а інколи застосовують навіть більшу їх
кількість) позитивна дія одного з них може бути заблокованою негативним
впливом іншого, адже між біологічними агентами може виникнути
конкурентна боротьба за захоплення «ніші». З врахуванням тієї обставини,
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що на корінні рослин існує генетично обумовлена кількість «сайтів» для
взаємодії з мікроорганізмами, збільшити їх кількість досить складно. До того
ж рослина у змозі забезпечити фотоасимілянтами лише необхідну кількість
мікроорганізмів. Це приводить до висновку, що навіть у випадку
позитивного ефекту від застосування комплексу препаратів супровідна
бактерія
може
сприяти
покращенню
продукційного
процесу
сільськогосподарської культури лише своїми метаболітами і очікуваний
ефект (наприклад, забезпечити покращення і азотного, і фосфорного
живлення рослин) не буде досягнутим [3].
Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводили у 2011—
2013 рр. з сортами сої Іванка та Георгіна, створеними селекціонерами
Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН [4].
Інокуляцію насіння проводили в день сівби. За контроль був прийнятий
варіант з обробкою насіння водою. Облік урожаю проводили методом
суцільного збирання і зважування з кожної ділянки.
Результати досліджень. Соя досить добре використовує післядію
внесених добрив. Це зумовлене симбіозом сої з бульбочковими бактеріями.
Сучасні інтенсивні сорти сої і селективні бульбочкові бактерії, які формують
інтенсивний симбіотичний апарат, можуть задовольнятися мінімальним
споживанням його із запасів у ґрунті та внесених добрив під попередник і
формувати високий урожай. Проте лише за вдалого поєднання штаму
бульбочкових бактерій і генотипу рослин можна досягнути високої
інтенсивності азотфіксації і продуктивності сорту. Тому нами проводилися
дослідження по визначенню особливостей формування продуктивності сої
залежно від передпосівної обробки насіння біологічно активними
препаратами на основі азотфіксуючих та фосфатмобілізуючих бактерій. В
умовах проведення досліджень більш сприятливими для формування високої
урожайності були 2011 та 2012 рр. У середньому за 2011—2013 рр. на
контролі (без використання біопрепаратів) більш продуктивним виявився
сорт Георгіна, який забезпечив урожайність 2,27 т/га. Нижчою (на 0,34 т/га
або на 15 %) була урожайність сорту Іванка (табл. ).
Слід відмітити сортову реакцію на азотфіксуючі та фосфатмобілізуючі
бактерії в умовах проведення досліджень. Зокрема, сорт Іванка більшу
прибавку урожаю (0,18 т/га або 8,5 %) забезпечив при обробці насіння
Ризобофітом, а сорт Георгіна (0,1 т/га або 4,2 %) – Фосфоентерином. Крім
того, сорт Іванка негативно відреагував на сумісне використання Ризобофіту
та Фосфоентерину. При поєднанні цих біопрепаратів урожайність становила
2,04 т/га, що було на 0,02 та 0,07 т/га нижче, ніж при роздільному
використанні Фосфоентерину та Ризобофіту відповідно. Максимальну
продуктивність в умовах проведення досліджень сформував сорт Георгіна
при поєднанні обробки насіння Ризобофітом та Фосфоентерином – 2,49 т/га.

Корми і кормовиробництво. 2016. Вип. 82

139

Продуктивність сої сортів селекції Буковинської ДСГДС залежно від
передпосівної бактеризації насіння, т/га
Сорти сої (фактор В)
Іванка
Георгіна

Бактеріальні препарати
(фактор А)

2011 р.
Вода (контроль)
Ризобофіт
Фосфоентерин
Ризобофіт + Фосфоентерин

2,0
2,19
2,04
1,99

2,34
2,16
2,47
2,56

2,04
2,20
2,16
2,19

2,77
2,92
2,94
2,99

2012 р.
Вода (контроль)
Ризобофіт
Фосфоентерин
Ризобофіт + Фосфоентерин
2013 р.
Вода (контроль)
Ризобофіт
Фосфоентерин
Ризобофіт + Фосфоентерин
Вода (контроль)
Ризобофіт
Фосфоентерин
Ризобофіт + Фосфоентерин
НІР05

1,75
1,70
1,95
1,81
1,99
1,69
1,95
1,92
середнє за 2011—2013 рр.
1,93
2,27
2,11
2,30
2,06
2,37
2,04
2,49
2011 р.: А – 0,11; В – 0,08; АВ – 0,16
2012 р.: А – 0,14; В – 0,10; АВ – 0,20
2013 р.: А – 0,07; В – 0,05; АВ – 0,10

Висновки. Встановлено, що для сорту Георгіна ефективніше сумісне
застосування Ризобофіту і Фосфоентерину, яке дало можливість отримання
приросту урожайності насіння сої на рівні 0,22 т/га (8,8 %) порівняно з
контролем. Для сорту Іванка доцільніше проводити моноінокуляцію
бактеріальним препаратом Ризобофіт, що забезпечує прибавку урожайності
насіння сої 0,18 т/га (8,5 %).
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ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛЮПИНОМ
ВУЗЬКОЛИСТИМ І ПШЕНИЦЕЮ ЯРОЮ ЗА СУМІСНОГО
ВИРОЩУВАННЯ
Наведено результати спостережень за динамікою формування
рослинами люпину вузьколистого сорту Брянскій 1121 та пшениці ярої
сорту Рання 93 щільності стеблостою, кількості закладених квіток,
зернівок у колосі, бобів, їх редукцією за етапами органогенезу залежно від
варіанта удобрення за вирощування в одновидових та сумісних посівах.
Показані індекси інтенсивності конкуренції між компонентами в агроценозі
у процесі їх росту та розвитку, а також коефіцієнти конкурентоздатності
залежно від удобрення.
Ключові слова: люпин вузьколистий, пшениця яра, удобрення,
стеблостій, біб, колос, квітки, зерно, редукція.
Люпин є активним азотфіксатором, здатним засвоювати азот з повітря.
Це створює сприятливі умови для росту бур’янів навіть на малородючих
ґрунтах, тому проблемним елементом у технології вирощування люпину
кормового є захист посіву від бур’янів. На сьогоднішній день відсутні
гербіциди, дозволені для використання по вегетуючих рослинах, так як
люпин, особливо вузьколистий, проявляє таку ж чутливість до гербіцидів, як
і бур'яни [1]. Дозволеними для використання на культурі є лише три
ґрунтових гербіциди (Патрік, Трефлан та Трефлурекс).
Економічний поріг шкідливості бур’янів у посівах люпину
вузьколистого для однорічних видів становить 12, для багаторічних – 1—
2 шт./м2. Подальше зростання їх чисельності призводить до зниження
врожайності зерна культури на 8—11 кг/га на кожну рослину бур’янів [2].
Ущільнення посіву люпину злаковим компонентом (за схемою
додавання) призводить до пригнічення бур’янів фітоценозом, що дає змогу
отримати врожай зерна без проведення хімічного захисту посіву.
Продуктивність такого ценозу завдяки компенсаторним механізмам
стабільна за роками і може перевищувати урожайність компонентів у
одновидових посівах [3, 4, 5].
Взаємозв’язок між компонентами за їх сумісного вирощування
залежить від видового і сортового складу, агротехнічних заходів і
гідротермічних умов року та зони вирощування [6, 7].
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У науковій літературі дані щодо процесів росту, формування
продуктивності агроценозом, і зокрема злаковим компонентом і люпином
вузьколистим поодинокі, що свідчить про доцільність проведення таких
досліджень і їх актуальність.
Мета досліджень – створити агроценоз люпину вузьколистого з
пшеницею ярою оптимальної щільності, визначити варіант удобрення, який
дасть можливість отримати стабільну за роками, максимальну сумарну його
врожайність.
Умови та методика досліджень. Дослідження з вивчення впливу
щільності агроценозу люпину вузьколистого та пшениці ярої,
співвідношення компонентів, удобрення на формування елементів
продуктивності обома компонентами проводили у дослідному полі відділу
адаптивних інтенсивних технологій зернобобових, круп’яних і олійних
культур ННЦ «Інститут землеробства НААН» упродовж 2007—2009 рр.
Ґрунт дослідної ділянки – сірий лісовий крупнопилувато легкосуглинковий
на лесовидному суглинку. За вмістом гідролізованого азоту ґрунт мав низьку
забезпеченість, рухомого фосфору і обмінного калію – підвищену, за
ступенем кислотності був середньокислим.
Сівбу компонентів проводили звичайним рядковим способом: насіння
пшениці ярої на глибину 4—5 см, потім перехресно – люпин вузьколистий на
глибину 3—4 см. Норма висіву насіння люпину вузьколистого сорту
Брянскій 1121 становила 1,2 млн шт./га, пшениці ярої сорту Рання 93 – 3,5
млн шт./га. За контроль брали одновидові посіви з нормою висіву насіння
відповідно 1,2 і 3,5 млн шт./га. Схема досліду передбачала варіанти
удобрення: без добрив (контроль), P45K90, N30P45K45 та N60P90K90.
Для морфофізіологічного аналізу на V, VІ, ІХ, Х, ХІ і ХІІ етапах
органогенезу за Ф. М. Куперман [8], відбирали проби рослин пшениці ярої, у
яких визначали кількість рослин на одиниці площі, стебел, колосків, квіток
(зерен) у колосі, бобів та зерен у них.
Результати досліджень. Про взаємовідносини рослин люпину
вузьколистого і пшениці ярої за сумісного їх вирощування свідчать індекси
інтенсивності конкуренції між компонентами в агроценозі, які є результатом
співставлення сухої біомаси рослин, вирощених в одновидових і сумісних
посівах. Рівень показників змінювався у міру росту і розвитку рослин, а
також залежно від варіанта удобрення (табл. 1).
Як вказує В. Н. Прохоров [9], про відсутність конкуренції свідчить
індекс, рівний нулю, про повну конкуренцію – рівний одиниці, тобто чим
більше значення показника, тим інтенсивнішою була конкуренція між
компонентами в агроценозі.
У середньому за роки досліджень у варіанті без внесення добрив
конкуренція між рослинами за першого відбору зразків (пшениця – VІ етап
органогенезу, люпин – ІХ) була найменшою, про що свідчить рівень
показника – 0,73 і зростала у міру збільшення дози мінеральних добрив до
0,97.
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1. Показники індексу інтенсивності конкуренції між компонентами в
агроценозі залежно від варіанта удобрення, у середньому за 2007—2009 рр.
Удобрення

Без добрив (контроль)
Р45К90
N30Р45К45
N60Р90К90

пшениця – VІ,
люпин – ІХ
0,73
0,92
0,94
0,97

Етап органогенезу
пшениця - ІХ,
люпин – Х
0,70
0,55
1,07
1,14

пшениця - ХІ,
люпин – ХІ
1,33
0,68
1,56
1,69

За другого відбору зразків (пшениця – ІХ етап органогенезу, люпин –
Х) показники зростали лише за внесення мінеральних добрив, зокрема
азотних, відповідно до 1,07 і 1,14. За третього відбору рослин (пшениця і
люпин – ХІ етап органогенезу) значне зростання надземної біомаси окремо
взятої рослини спричиняло посилення інтенсивності конкуренції, про що
свідчить рівень індексів 1,56 і 1,69. У варіанті, що передбачав внесення лише
фосфорно-калійних добрив, незбалансованість живлення не сприяла
значному зростанню біомаси рослин, а відповідно і посиленню конкуренції
між ними. У вказаному варіанті максимальним індекс інтенсивності
конкуренції був у фазі цвітіння – початку формування бобів на рослинах
люпину вузьколистого, потім його рівень знижувався.
Взаємовплив компонентів агроценозу залежно від умов вирощування
добре відслідковується за результатами динаміки густоти рослин та
морфофізіологічних досліджень (табл. 2).
Спостереження за динамікою густоти рослин люпину в одновидових і
сумісних посівах з пшеницею ярою показали різну величину густоти рослин і
їх редукції вже на ІХ етапі органогенезу. Так, у контролі (без добрив) густота
рослин в одновидовому і сумісному посіві була практично однаковою. У
сумісних посівах за внесення добрив кількість рослин зменшувалась до 107—
95 шт/м2 в залежності від дози добрив на відміну від одновидового посіву.
За період з ІХ до ХІІ етапу густота рослин в одновидових посівах
зменшувалась на 7—15 %, порівняно з ІХ етапом. У сумісних посівах
величина втрати рослин залежала від доз внесених добрив і змінювалась від
9 % у контролі до 22 % за внесення N60Р90К90, або від 11 до 22 шт./м2. Таким
чином, на ХІІ етапі органогенезу густота рослин люпину у контролі в
сумісних посівах була близькою до одновидових. За внесення фосфорнокалійних добрив кількість рослин в одновидових посівах на 17 шт./м2
перевищувала їх кількість у сумісних. Внесення N30Р45К45 не вплинуло на
кількість рослин, порівняно з попереднім варіантом, тоді як збільшення цієї
дози вдвічі призводило до зменшення їх кількості на 18 шт./м2, що на 32
шт./м2 менше, ніж у контролі.
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Без добрив
(контроль)
Р45К90
N30Р45К45
N60Р90К90

люпин
люпин +
пшениця
люпин
люпин +
пшениця
люпин
люпин +
пшениця
люпин
люпин +
пшениця

Кількість
бобів на
рослину на
етапі, штук

Урожайність, т/га

Культура

Редукція
рослин за
етапами
органогенезу,
шт./м2

Редукція
квіток (бобів) за
етапами
органогенезу ,
шт.рослину

Удобрення

Рослин на ХІІ етапі
органогенезу,
шт./м2

2. Формування елементів продуктивності рослинами люпину
вузьколистого сорту Брянскій 1121 залежно від варіанта технології
вирощування, 2007—2008 рр.

109

ІХ–Х
5

Х–ХІІ
3

ІХ
22,4

ХІI
3,9

IХ–ХІІ
18,5

2,58

106

7

4

18,5

2,7

15,8

1,96

109

5

5

34,9

3,8

31,1

2,40

92

2

4

21,0

3,4

19,6

1,18

113

4

2

36,1

4,7

31,4

3,43

91

9

8

22,6

3,1

19,6

1,90

101

11

8

36,2

5,5

30,8

2,81

74

14

8

23,4

2,4

21,0

1,21

У пшениці ярої щільність стеблостою у контролі (без добрив) на VІ
етапі органогенезу становила 522 шт./м2 за сумісного вирощування з
люпином вузьколистим проти 599 шт./м2 за вирощування в одновидовому
посіві. Внесення N30P45K45 сприяло ущільненню злакового компонента в
сумішці до 551 шт./м2, а збільшення дози добрив вдвічі призводило до
зростання щільності стеблостою до 604 шт./м2, тоді як в одновидовому посіві
пшениці ярої щільність стеблостою за цієї дози перевищувала показники
варіанта сумісного вирощування на 61 шт./м2.
До ХІІ етапу органогенезу частина стеблостою редукувалась і кількість
продуктивних стебел в одновидовому посіві пшениці ярої коливалась від
532 шт./м2 у контролі до 620 шт./м2 за внесення N60P90K90. За вирощування
пшениці ярої сумісно з люпином вузьколистим щільність злакового
компонента у контролі становила 413 шт./м2. Внесення добрив і збільшення
їх доз призвело до збільшення щільності стеблостою пшениці за сумісного
вирощування до 530 шт./м2.
Рівень втрат стеблостою залежав від виду агроценозу і дози внесених
добрив. За період з VІ по ХІІ етапи органогенезу в одновидовому посіві у
контролі пшениці ярої втрачалось 11 % їх густоти на VІ етапі, а за
вирощування з люпином втрати були на 10 % більшими. Максимальну втрату
стебел у кількісному і відсотковому вираженні відмічали у варіанті зі
внесенням N30P45K45. Втрати в сумісному посіві були на рівні контролю, а в
одновидовому посіві зростали до 17 %. Внесення N60P90K90 дало змогу
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знизити редукцію стебел в одновидовому посіві до 7 %, а за вирощування з
люпином вузьколистим – до 12 %, порівняно з 21 % у контролі.
Реалізація продуктивних стебел ярої пшениці в сумісних посівах
коливалась від 79 % у контролі до 88 % за внесення добрив, але була
нижчою, порівняно з одновидовим посівом пшениці ярої.
У результаті морфофізіологічних досліджень встановлено, що у
сумісних посівах люпину з пшеницею на одній рослині на ІХ етапі у варіанті
без добрив нараховувалось 18,5 квітки. У варіантах із внесенням добрив їх
кількість зростала до 23,4 квітки.
У період з ІХ до ХІІ етапу органогенезу частина квіток редукувалась.
Величина редукції коливалась від 15,8 до 21,0 шт./рослину.
Кількість бобів на одну рослину люпину у контролі була на рівні 2,7
штук у сумісних посівах і 3,9 – в одновидових, тоді як за внесення N30Р45К45
їх кількість становила 3,1 і 4,7 відповідно. Подальше збільшення дози
внесених добрив призводило до зменшення кількості бобів до 2,4 у сумісних
посівах на противагу одновидовим, де їх кількість збільшувалась до 5,5
штуки.
Результати досліджень показали, що в конусі наростання пшениці ярої,
вирощеної в одновидовому посіві без добрив закладалося 99 квіток, а в
сумісному посіві з люпином вузьколистим – 114. У варіантах, де
застосовували добрива, із збільшенням їх доз кількість закладених квіток
зростала: в одновидовому посіві – до 124 квіток, за сумісного вирощування з
люпином вузьколистим – до 122. До ІХ етапу органогенезу частина квіток
редукувалася: кількість квіток у колосі за сумісного вирощування пшениці
ярої у варіанті без добрив складала 38 квіток. Невеликі дози добрив суттєвого
впливу у цей період на їх кількість не мали, тоді як у варіанті зі внесенням
Р45К90 і N60P90K90 їх кількість зростала до 47 і 52 квіток відповідно. В
одновидовому посіві пшениці ярої кількість квіток зростала за вищевказаних
доз добрив до 47 і 51 квітки проти 45 квіток у контролі. Слід відмітити, що за
кількістю фертильних квіток у колосі на ІХ етапі органогенезу сумісні посіви
пшениці ярої з люпином поступались одновидовим у варіанті без добрив і
варіанті з N30Р45К45, у варіанті зі внесенням лише фосфорно-калійних добрив
зрівнялись з показниками одновидового посіву, а у варіанті з високою дозою
добрив – перевищувала їх на 1 квітку на колос.
До ХІІ етапу органогенезу (повної стиглості), зав’язалось і збереглось у
одновидовому посіві 32 зернівки у колосі варіанта без добрив. Із внесенням
зростаючих доз добрив їх кількість зростала до 37 штук. У сумісному посіві
спостерігали подібну залежність озерненості колоса від доз внесених добрив.
Кількість зернівок у колосі змінювалась від 33 у контролі до 36 штук за
внесення N60P90K90. Таку ж озерненість колоса відмічали і за внесення лише
фосфорно-калійних добрив за сумісного вирощування з люпином.
З V до ХІІ етапу втрати квіток складали 67—87 % від їх кількості на V
етапі в одновидовому посіві і 82—87 % – у сумісному посіві з люпином
вузьколистим. Ступінь реалізації закладених квіток у сумісних посівах
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складав 25—30 %, в одновидовому посіві – 26—32 %. За цим показником
сумісні посіви поступаються одновидовим в усіх досліджуваних варіантах
удобрення, за виключенням варіанта зі внесенням фосфорно-калійних
добрив, де ступінь реалізації в сумісному посіві на 3 % перевищує
одновидовий.
За роки досліджень агресивнішим компонентом в агроценозі була
пшениця яра. Коефіцієнт її конкурентоздатності (агресивності) зростав за
внесення мінеральних добрив, тобто за створення для культури сприятливих
умов живлення, а люпину вузьколистого – відповідно знижувався (табл. 3).
3. Коефіцієнти конкурентоздатності компонентів у фітоценозі залежно
від варіантів удобрення, у середньому за 2007—2009 рр.
Рік
Удобрення

Без добрив
(контроль)
Р45К90
N30Р45К45
N60Р90К90

2006

2007

2008

2009

середня за
2006—2009 рр.
1*
2*

1*

2*

1*

2*

1*

2*

1*

2*

1,30

0,79

0,86

1,43

0,77

1,35

0,97

1,17

0,98

1,19

1,18
0,96
0,87

0,86
1,05
1,13

0,61
0,98
0,92

2,49
1,21
1,37

0,57
0,49
0,59

1,84
2,11
2,03

0,82
0,85
0,74

1,64
1,53
1,62

0,80
0,82
0,78

1,71
1,48
1,54

П р и м і т к а 1* – люпин вузьколистий; 2* – пшениця яра

Для люпину вузьколистого сприятливі умови для росту, розвитку і
формування продуктивності в агроценозі з пшеницею ярою складались у
2006 році, найгірші – у 2008 році.
Як стверджує В. Н. Прохоров [9], компоненти агроценозу мають
однакову конкурентну здатність, якщо коефіцієнт дорівнює нулю. Чим
більше його числове значення, тим більша різниця в конкурентній здатності
рослин.
У варіантах без добрив для пшениці ярої коефіцієнт у середньому за
роки досліджень становив 1,19, для люпину вузьколистого – 0,98. За
внесення мінеральних добрив для рослин пшениці ярої він зростав, для
люпину вузьколистого – зменшувався. Причому збільшення дози
мінеральних добрив посилювало вказаний процес і за внесення Р45К90
показники становили, відповідно, 1,71 і 0,80, N30Р45К45 – 1,48 і 0,82, N60Р90К90
– 1,54 і 0,78.
Висновки. За сумісного вирощування люпину вузьколистого з
пшеницею ярою інтенсивність конкуренції в агрофітоценозі посилювалась у
міру росту і розвитку рослин, а також за збільшення дози мінеральних
добрив. Покращення умов живлення створювало для злакового компонента
сприятливіші умови для формування продуктивності. Агресивнішим
компонентом в агроценозі була пшениця яра.

Корми і кормовиробництво. 2016. Вип. 82

147

Бібліографічний список
1. Купцов Н. С. Особенности возделывания люпина узколистного /
Н. С. Купцов, В. В. Гринь, И. И. Борис, С. В. Васько / Современные
ресурсосберегающие технологии производства растениеводческой продукции в
Беларуси. – Минск: «ИВЦ Минфина», 2007. – С. 191—203.
2. Кононов А. С. Гербициды на люпине / А. С. Кононов // Защита и карантин
растений. – 2001. – № 2. – С. 23.
3. Прохоров В. Н. Физиолого-экологические основы оптимизации
продукционного процесса агрофитоценозов (поликультура в растениеводстве) /
В. Н. Прохоров, Н. А. Ламан, К. Г. Шашко, В. М. Кравченко. – Минск.: Право и
экономика, 2005. – 370 с.
4. Купцов Н. С. Люпин – генетика, селекция, гетерогенные посевы /
Н. С. Купцов, И. П. Такунов. – Брянск, Клинцы: Изд-во ГУП «Клинцовская
городская типография», 2006. – 576 с.
5. Такунов И. П. Адаптивный потенциал и урожайность люпина в смешанных
агрофітоценозах / И. П. Такунов, А. С. Кононов // Аграрная наука. – 1995. – № 2. –
С. 41—42.
6. Гнатюк М. П. Продуктивність змішаних посівів ярих зернових та
зернобобових культур в умовах західного Лісостепу / М. П. Гнатюк, Л. Я. Кузик //
Вісник с.-г. Науки, 1987. – № 3. – С. 18—20.
7. Устименко Г. В. Особенности формирования урожая смешанных посевов
зерновых и бобовых культур / Г. В. Устименко, В. П. Попов // С.-х. биология, 1983.
– № 11. – С. 29—31.
8. Куперман Ф. М. Морфофизиология растений / Ф. М. Куперман. –
М.:Высшая школа, 1984. – 240 с.
9. Прохоров В. Н. Физиолого-экологические основы оптимизации
продукционного процесса агрофитоценозов (поликультура в растениеводстве) /
В. Н. Прохоров, Н. А. Ламан, К. Г. Шашко, В. М. Кравченко. – Минск: Право и
экономика, 2005. – 370 с.
Надійшла до редколегії 13. 07. 2016 року
Рецензенти: Грищенко Р. Є., Губенко Л. В., кандидати
сільськогосподарських наук

148

Корми і кормовиробництво. 2016. Вип. 82

УДК 631.547.1:633.367:631.58(477.4+292.485)
© 2016
Г. В. Панцирева
Вінницький національний аграрний університет
ПОЛЬОВА СХОЖІСТЬ ТА ВИЖИВАНІСТЬ РОСЛИН
ЛЮПИНУ БІЛОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ
ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ
ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Наведено результати дослідження щодо впливу передпосівної обробки
насіння та позакореневих підживлень люпину білого на рівень польової
схожості та виживаності рослин. Встановлено, що в Лісостепу
Правобережному України на сірих лісових ґрунтах польова схожість насіння
люпину білого залежить від сортових особливостей і передпосівної обробки
насіння, а виживаність рослин – також і від позакореневих підживлень.
Ключові слова: люпин білий, елементи технології вирощування,
польова схожість, виживаність.
Однією з важливих складових збалансованого харчування людини та
раціону сільськогосподарських тварин є рослинний білок. Провідні фахівці
вважають, що вирішити проблему рослинного білка можливо лише за
рахунок всебічного використання зернобобових культур та продуктів їх
переробки [1]. Зацікавленість білим люпином обумовлена повною
збалансованістю зерна за амінокислотним складом, добрим засвоєнням
поживних речовин. У відділі селекції і насінництва люпину Національного
наукового центру «Інститут землеробства НААН» робота зі створення нових
сортів кормового безалкалоїдного люпину ведеться з 1956 року. У Реєстрі
сортів рослин України станом на 2015 рік асортимент люпинів становить 22
сорти, з них 50 % припадає на люпин білий. Площі посіву люпину білого у
нашій державі незначні, тому особливого значення набуває збільшення
урожайності культури в умовах господарювання та інтенсифікації
тваринництва [2; 3].
Елементи технології вирощування відіграють суттєву роль у
забезпеченні фізіологічних процесів рослин. Від них, певною мірою залежить
польова схожість насіння, повнота, дружність і своєчасність появи сходів,
формування оптимальної густоти рослин, що в результаті позначається на
продуктивності культури [4; 5].
Розробка нових та удосконалення існуючих технологій вирощування
люпину білого за рахунок застосування стимуляторів росту та інокуляції
насіння з врахуванням біологічних особливостей росту, розвитку та
формування продуктивності сортів, а також специфіки ґрунтово-кліматичних
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умов і рівня ресурсного забезпечення регіону має важливе
народногосподарське значення й потребує наукового обґрунтування.
Матеріали і методика досліджень. Експериментальна частина
досліджень виконувалась впродовж 2013—2015 років на дослідному полі
Вінницького національного аграрного університету, яке знаходиться в селі
Агрономічне Вінницького району. Ґрунти дослідного поля – сірі лісові
середньосуглинкові на лесі, типові для правобережного Лісостепу і
Вінницької області.
У досліді вивчали дію та взаємодію трьох факторів: А – сорт, В –
передпосівна обробка насіння, С – позакореневі підживлення. Площа
облікової ділянки – 25 м2. Розміщення варіантів – систематичне у два яруси.
Підготовка і обробіток ґрунту під люпин білий загальноприйняті для
Лісостепової зони України. Досліджувані сорти – Вересневий та
Макарівський.
Облік густоти посіву рослин проводили на ділянках на початку і
наприкінці вегетації за методикою В. Ф. Мойсенченко та В. О. Єщенко.
Польову схожість визначали підрахунком рослин під час повних сходів та
перед збиранням урожаю на 1 м2 у 5-разовій повторності за рекомендаціями
Н. К. Іжика та методикою В. Ф. Мойсейченко та В. О. Єщенко [6].
У день сівби насіння білого люпину обробляли бактеріальним
препаратом Ризогумін (600 г на гектарну норму насіння) та стимулятором
росту Емістим С (10 мл на 1 т насіння). У позакореневі підживлення
використовували стимулятор росту Емістим С з нормою використання
15 млн/га. Перше позакореневе підживлення Емістим С проводили у фазі
бутонізації, друге – у фазі початку наливання насіння. Контрольний варіант
досліду не включав передпосівної обробки насіння та позакореневих
підживлень. Норма висіву люпину білого складала 0,9 млн сх. нас./га.
Результати досліджень. Встановлено, що густота рослин люпину
білого змінювалась залежно від передпосівної обробки насіння
бактеріальним препаратом та стимулятором росту і сортових особливостей, а
виживання рослин у польових умовах – окрім досліджуваних технологічних
прийомів вирощування, також і від позакореневих підживлень. Так,
показники польової схожості у сорту Вересневий варіювали від 89,22 до
91,55 %, а сорту Макарівський від 87,88 до 90,11 % (табл. 1).
На основі аналізу отриманих показників польової схожості насіння
сортів люпину білого встановлено, що вплив бактеріального препарату та
стимуляторів росту при передпосівній обробці насіння на досліджуваний
показник є не суттєвим, так як інтенсивність проходження процесу
проростання насіння відбувається за рахунок ендосперму, який містить
власні запасні поживні речовини.
Очевидно, що досліджувані технологічні прийоми впливали на
величину виживання та густоту перед збиранням рослин люпину білого
(табл. 2).
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1. Польова схожість насіння рослин люпину білого залежно від елементів
технології вирощування (2013—2015 рр.)

Макарівський

Вересневий

Сорт

Елементи технології вирощування

Кількість рослин у фазі
повних сходів, шт./м2

Польова
схожість, %

Без передпосівної обробки насіння

80,3

89,22

Ризогумін

81,6

90,66

Емістим С

81,9

91,00

Ризогумін + Емістим С

82,4

91,55

Без передпосівної обробки насіння

79,1

87,88

Ризогумін

79,6

88,44

Емістим С

80,0

88,88

Ризогумін + Емістим С

81,1

90,11

передпосівна обробка насіння

2. Виживання рослин люпину білого залежно від елементів технології
вирощування (2013—2015 рр.)

Макарівський

Вересневий

Сорт

Елементи технології вирощування
передпосівна
позакореневі
обробка насіння
підживлення
без підживлень
Без передпосівної
одне підживлення
обробки насіння
два підживлення
без підживлень
Ризогумін
одне підживлення
два підживлення
без підживлень
Емістим С
одне підживлення
два підживлення
без підживлень
Ризогумін +
одне підживлення
Емістим С
два підживлення
без підживлень
Без передпосівної
одне підживлення
обробки насіння
два підживлення
без підживлень
Ризогумін
одне підживлення
два підживлення
без підживлень
Емістим С
одне підживлення
два підживлення
без підживлень
Ризогумін +
одне підживлення
Емістим С
два підживлення

Кількість рослин, шт./м2
у фазі повних
перед
сходів
збиранням
69,9
70,4
80,3
71,2
71,9
81,6
72,1
72,9
72,4
81,9
72,6
72,9
73,4
73,6
82,4
74,1
69,2
69,3
79,1
69,4
69,3
79,6
69,6
70,0
69,8
80,0
70,2
70,9
71,2
71,9
81,1
72,6

Виживання,
%

87,04
87,67
88,67
88,11
88,35
89,33
88,40
89,37
89,01
89,10
89,32
89,93
87,48
87,61
87,73
87,06
87,43
87,93
87,25
87,75
88,62
87,79
88,65
89,51

Так, максимальна густота рослин на період збирання – 74,1 шт./м2 та
найбільше виживання рослин – 89,93 % були характерні для люпину білого
сорту Вересневий на варіантах досліду з використанням передпосівної
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обробки насіння інокулянтом Ризогумін та стимулятору росту Емістим С у
поєднанні із двома позакореневими підживленнями Емістим С.
На контрольному варіанті досліджувані показники становили
69,9 шт./м2 та 87,04 %, що менше відповідно на 5,7 та 3,2 % за кращий
варіант.
На ділянках, де застосовували бактеріальний препарат та стимулятор
росту окремо по варіантах, дані показники є меншими порівняно із
комплексною взаємодією. Так, при обробці насіння бактеріальним
препаратом Ризогумін у поєднанні із двома позакореневими підживленнями
Емістим С рослин сорту Вересневий густота перед збиранням та виживання
становили 72,9 шт./м2 та 89,01 %. При внесенні стимулятору росту Емістим С
у поєднанні із двома позакореневими підживленнями Емістим С густота
перед збиранням та виживання відповідно були 72,9 шт./м2 та 89,01 %.
Аналогічний вплив технологічних прийомів спостерігався і на
рослинах люпину білого сорту Макарівський. Мінімальна густота перед
збиранням та виживання відповідно сягнули 69,2 шт./м2 та 87,48 % на
контрольному варіанті. Максимальні значення відмічено на варіанті з
передпосівною обробкою насіння інокулянтом Ризогумін та стимулятором
росту Емістим С у поєднанні із двома позакореневими підживленнями
Емістим С – 72,6 шт./м2 та 89,51 %, що відповідно більше за контроль на 4,7
та 2,3 %.
Висновки. Найкращими умовами для виживання рослин люпину
білого протягом вегетації є застосування передпосівної обробки насіння
бактеріальним препаратом Ризогумін та стимулятором росту Емістим С у
поєднанні із двома позакореневими підживленнями Емістим С.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ РІПАКУ ЯРОГО ПІД ВПЛИВОМ
МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
Викладено результати досліджень ефективного використання
мінеральних добрив при вирощуванні сортів ярого ріпаку в умовах ВНАУ.
Ключові слова: ріпак ярий, насіння ріпаку, структура врожаю ріпаку
ярого, мінеральні добрива, врожайність ріпаку ярого.
У зв’язку з обмеженістю світових запасів нафти у поточному столітті
прогнозується значне зміщення від викопних джерел енергії і матеріалів до
економіки, що базуються на відновлювальних біопродуктах. Аналіз сучасних
тенденцій розвитку біоенергетики у багатьох країнах показує, що цей процес
набирає силу. Для України, яка має значний агропотенціал, важливо
сформувати адекватну економічну політику і відповідь на світові потреби
біопалива [3, 4, 5].
З огляду на останні тенденції, ринок біопалива продовжує набирати
оберти. Зростаючий попит на біопаливо робить його виробництво вигідним,
тому все більше виробників хочуть зайняти нішу, яка утворилась на ринку
палива. Незважаючи на низький відсоток використання біопалива в
загальному споживанні пального, його вплив на енергетичний ринок вже
оцінюється фахівцями як дуже значний. За оцінками Merrill Lynch – однієї з
найбільших у світі консалтингових корпорацій – припинення виробництва
біопалива призведе до 15-відсоткового зростання цін на нафту [1, 2]. Отже,
для перспективного розвитку вітчизняного аграрного сектора і вирішення
актуальних завдань подолання наслідків економічної кризи велике значення
мають планомірні заходи щодо нарощування виробництва насіння олійних
культур. Поряд з традиційною олійною культурою України – соняшником –
особлива роль у цьому належить такій культурі з родини капустяних, як
ріпак. В останні роки у світі ріпак дедалі ширше використовуються як
енергетична культура, з насіння якої виробляється альтернативне біодизельне
паливо.
Ріпак – стратегічно важлива культура для України, за допомогою якої
можна зменшити залежність від імпорту нафти та вирішити проблеми
екологічного та енергетичного виживання в найближчі десятиріччя. Тому,
необхідно спрямувати зусилля наукових установ та суб’єктів господарської
діяльності на подальший розвиток ріпаківництва, забезпечення високої
врожайності культури при оптимальних затратах. Враховуючи важливість,
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перспективність та стратегічність даної культури, виникла необхідність
вивчення раціональних доз мінеральних добрив при вирощуванні ріпаку
ярого, що є науково цінним і актуальним. Для досягнення поставленої мети
необхідно було вивчити закономірності формування його врожаю залежно
від біологічного потенціалу досліджуваних сортів та різних норм добрив.
Методика досліджень. У зв’язку з цим на дослідних полях ВНАУ у
2014—2015 рр. проводили дослідження з приводу встановлення оптимальних
доз добрив. У схему досліду включено сорти ріпаку ярого компанії
«Лембке»: Сальса, Хідалго, Сієста. Закладання польового досліду проводили
відповідно до загальноприйнятої методики. Повторення трьохразове, з
систематичним розміщенням ділянок (Б.А. Доспехов, 1985). Загальна площа
ділянки 55 м2, облікова – 40 м2. Враховуючи, що рекомендацій по
вирощуванню ріпаку ярого без добрив немає, тому, нами була взята
мінімальна норма добрив N60Р30К60, яка була прийнята за контроль. Наступні
п’ять варіантів досліду змінювались з інтервалом N30Р15К30. На шостому та
сьомому варіантах норма внесення азотних та калійних добрив
збільшувалась відповідно попереднім варіантам, а фосфорних залишалась
незміною. Агротехніка на дослідних посівах була загальноприйнятою для
Лісостепу України.
Результати досліджень. За результатами дворічних досліджень нами
було встановлено, що польова схожість гібридів ріпаку ярого коливалась у
межах 78,8—87,2 %. Із підвищенням норми внесення мінеральних добрив до
N240Р90К240 спостерігалась тенденція зниження польової схожості насіння
гібридів Хідалго на 6,4 %, Сієста – на 5,9 та Сальса – на 6,1 %, порівняно з
контролем.
Як показали результати наших досліджень найбільший вплив на
тривалість вегетаційного періоду мали норми добрив – 53 %, що
подовжувало період вегетації по гібридах: Сальса, Хідалго, Сієста,
відповідно, на 10—12 діб, дещо менше впливали сортові особливості – 35 %.
Аналіз елементів структури врожаю дає можливість встановити
закономірності зміни врожайності під впливом мінеральних добрив.
Враховуючи те, що окремі елементи структури врожаю формуються на
різних етапах онтогенезу, для їх успішного розвитку необхідні певні умови.
Проведені дослідження по впливу елементів технології вирощування на
виживання рослин ріпаку за вегетаційний період показали, що при
збільшенні норми мінеральних добрив виживання рослин за вегетаційний
період зростало за рахунок зменшення внутрівидової конкуренції за
елементи живлення у гібридів Хідалго, Сальса – на 1,9 % та Сієста – на 1,5 %.
Незважаючи на зростання виживання рослин за вегетаційний період,
при підвищенні норми добрив від N60Р30К60 до N240Р90К240 кількість рослин на
1 м2 зменшувалась у гібридів Хідалго з 93 до 86 шт., Сієста з 91 до 85 шт.,
Сальса з 92 до 86 шт. за рахунок зниження польової схожості. Підвищення
рівня мінерального живлення спричинило покращення показників елементів
структури урожаю. Під впливом збільшення рівня удобрення кількість
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стручків у середньому по гібридах зростала на 12 шт.
Підвищення норми добрив до N240Р90К240 призвело до зростання
кількості насінин у стручку відповідно по гібридах до 19,9, 20,4 та 20,7 шт.,
що на 2,1, 2,2 і 2,2 шт. більше порівняно з варіантом N60Р30К60. Ця різниця,
що є практично однаковою для всіх досліджуваних нами гібридів, свідчить
про рівнозначну їх реакцію на збільшення норми добрив.
Як показали результати наших досліджень під впливом зростання рівня
удобрення до N240Р90К240 маса 1000 насінин у середньому по гібридах
зростала на 0,76 г.
Узагальнюючим показником продуктивності рослини є маса насіння з
однієї рослини. У наших дослідженнях цей показник серед досліджуваних
чинників найбільше змінювався під впливом внесення мінеральних добрив.
На варіанті N60Р30К60 маса насіння з однієї рослини становила у гібридів
Хідалго – 2,21, Сієста –– 2,31 та Сальса – 2,41 г. Із збільшенням норми
внесення добрив урожайність однієї рослини зростає у всіх досліджуваних
гібридів. Так, за внесення N240Р90К240 вона становила у гібридів Хідалго
3,96 г, Сієста – 4,13 та Сальса – 4,28 г. У цілому підвищення норми добрив
від N60Р30К60 до N240Р90К240 призвело до зростання маси насіння з однієї
рослини залежно від гібриду на 1,75 – 1,87 г, або на 21—22 %.
Отже, як показали результати наших досліджень, мінеральні добрива
забезпечували збільшення основних показників структури врожаю ріпаку
ярого, особливо інтегрованого показника, який найбільше впливає на
врожайність рослин – масу насіння з однієї рослини.
Біологічна врожайність ріпаку ярого Хідалго, Сієста та Сальса значно
зростала під впливом мінеральних добрив (рис. 1). Якщо за внесення
N60Р30К60 вона становила, відповідно, 2,13, 2,19 та 2,30 т/га, то із
підвищенням рівня удобрення до N240Р90К240 урожайність рослин зростає,
відповідно, до 3,52, 3,63 та 3,82 т/га, або на 1,39, 1,44 та 1,52 т/га. З даних
результатів бачимо, що найвищою біологічна врожайність була в гібрида
Сальса на всіх варіантах удобрення, тут ми спостерігаємо також найвищий
приріст біологічної врожайності від мінеральних добрив. Дещо меншою
біологічною врожайністю та реакцією на удобрення характеризувався гібрид
Сієста, та нижчою Хідалго.
Доцільність застосування вищих норм мінеральних добрив
визначається шляхом здійснення їх економічної оцінки. Тому, як показали
результати наших досліджень, збільшення норм мінеральних добрив
(N60Р30К60 – N240Р90К240) призводить до зростання рівня врожайності (2,13—
3,82) та чистого прибутку, але рівень рентабельності зменшується (116—
62 %), через диспаритет цін між продукцією та мінеральними добривами.
Тому, доцільно є внесення мінеральних добрив у нормі N60Р30К60, що
забезпечує рівень рентабельності у гібридів Хідалго, Сієста та Сальса на
рівні 100—116 %.
—
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4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
N60Р30К60

N90Р45К90 N120Р60К120 N150Р75К150 N180Р90К180 N210Р90К210 N240Р90К240

Хідалго

Сієста

Рис. 1. Врожайність ріпаку ярого залежно від норм
мінеральних добрив, (у середньому за 2014-2015 рр.)
Висновки. Підвищення норм мінеральних добрив з N60Р30К60 –
N240Р90К240 призводить до покращення показників елементів структури
урожаю. Під впливом збільшення рівня удобрення зростає кількість стручків
на одній рослині (у середньому по гібридах на 12 шт.), а також кількості
насіння у стручку, зростає маса насіння з однієї рослини на 21—22 % та
біологічна врожайність у середньому по досліджуваних сортах на 1,45 т/га.
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Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
ВПЛИВ НОРМИ ВИСІВУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА
УРАЖЕННЯ ХВОРОБАМИ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО
Наведені результати чотирирічних досліджень з вивчення впливу норм
висіву на продуктивність та ураження хворобами сортів ячменю ярого.
Виявлено, що при збільшенні норми висіву з 3,5 млн до 4,0 і 4,5 млн схожих
зерен на 1 га, урожайність сортів ячменю підвищується в діапазоні від 2,8
до 5,5 % і від 5,0 до 9,1 %. При цьому зменшення коефіцієнта продуктивного
кущення та маси 1000 зерен є несуттєвим. Дано оцінку ураження сортів
ячменю хворобами листків.
Ключові слова: ячмінь ярий, сорт, норма висіву, урожайність,
структурні показники, хвороби ячменю.
У світі за посівними площами та валовому збору зерна ячмінь
поступався лише пшениці, рису і кукурудзі, а в Україні – тільки пшениці та у
структурі зернових культур займав 24,5 %. При цьому, на
сортовипробувальних станціях країни урожайність ячменю перевищує 8,0—
9,0 т/га [1].
Проте за такого потенціалу продуктивності сучасних сортів, у
виробничих умовах його реалізація складає лише 20—30 %. Удосконалення
основних елементів технології вирощування ячменю ярого, що базується на
основі аналізу закономірностей формування продуктивності, посівних та
врожайних властивостей насіння залежно від сорту культури та норми висіву
насіння, сприятиме максимальному розкриттю генетичного потенціалу сортів
в умовах Західного Лісостепу, підвищить економічну доцільність
вирощування культури [2].
Також успішне вирішення питання створення сортової агротехніки (з
метою розробки комплексу оптимальних параметрів) потребує більш
глибокого вивчення з урахуванням природних умов зони впровадження
агротехніки [3]. Серед агротехнічних заходів підвищення врожайності
ячменю ярого важлива роль належить застосуванню науково обґрунтованих
норм висіву, за допомогою яких створюється оптимальна густота, що
найкраще задовольняє біологічні вимоги сорту.
На фоні негативних наслідків глобальних змін клімату перед
науковцями постає завдання одночасного підвищення врожайності основних
сільськогосподарських культур та їхньої стійкості щодо несприятливих
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чинників навколишнього середовища. При цьому сорт є найбільш
раціональним важелем впливу на стабілізацію виробництва та підвищення
врожайності сільськогосподарських культур, особливо в нинішніх умовах.
Чим більше позитивних властивостей має сорт, тим більше він потребує
витрат та знань для реалізації його потенціалу [4].
Тому нові сорти необхідно вивчати за оптимальних і стресових умов,
що дасть можливість повніше оцінити адаптивний потенціал сорту і дати
конкретні рекомендації стосовно його вирощування [5].
Сорти ячменю Селекційно-генетичного інституту відзначаються
стабільними показниками за урожайністю, адаптивністю рослин до мінливих
умов вирощування. Вони стійкі до вилягання, мають високу посухостійкість
та стійкість проти хвороб.
Успішне вирішення питання створення сортової агротехніки потребує
більш глибокого вивчення, з метою розробки комплексу оптимальних
параметрів з урахуванням природних умов зони впровадження агротехніки.
Мета досліджень – встановлення впливу норм висіву на
продуктивність та ураження хворобами ячменю ярого залежно від сортових
особливостей в умовах правобережного Лісостепу.
Матеріали та методика досліджень. Польовий дослід закладався в
спеціальній сівозміні. Ґрунт на дослідних ділянках – чорнозем опідзолений,
середньосуглинковий. Вміст гумусу в орному шарі – 3,3—3,7 %, елементів
живлення: азоту – 112 мг/кг, фосфору – 260 мг/кг, калію – 152 мг/кг.
Гідролітична кислотність 2,35 мг кг/екв. на 100г ґрунту, рН (сольовий) – 5,7.
У досліді вивчаються перспективні та районовані сорти ячменю ярого.
Контроль – сорт Командор з нормою висіву 3,5 млн схожих зерен на
1 га (А1В1). Кількість варіантів – 18. Повторність досліду – триразова.
Кількість ділянок – 54. Посівна площа ділянки 60 м2, облікова – 50 м2,
загальна площа досліду – 0,35 га. Технологія вирощування –
загальноприйнята для насінницьких посівів ячменю.
Спостереження та обліки проводились згідно відповідних методик [6,
7]. Статистичні обчислення результатів досліджень виконувались за
рекомендаціями Б.А. Доспєхова [8].
Результати досліджень. При дослідженні впливу норм висіву на
урожайність та якість насіння сортів ячменю ярого виявлено, що у
середньому за 5 років досліджень, зростання норми сівби з 3,5 до 4,0—
4,5 млн схожих зерен на 1 га, найбільше сприяло підвищенню урожайності
сорту Командор (на 0,20—0,33 т/га або 5,5—9,1 %), найменше – сорту
Воєвода (на 0,12—0,22 т/га або 2,8—5,0 %). Найвищий приріст врожаю
відносно контролю (сорт Командор) спостерігається у сортів Воєвода (на
0,64—0,75 т/га або 16,2—20,8 %), а його середньорічна урожайність
становила 4,36—4,58 т/га. Найнижчу середньорічну урожайність виявив сорт
Командор – 3,61—3,94 т/га (табл. 1).
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1
Командор
2
(контроль)
3
4
5
Водограй
6
7
8
Всесвіт
9
10
11 Святогор
12
13
14 Еней
15
16
17 Воєвода
18
НІР05
А
В
Часткове середнє

Сорт

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

Норми висіву,
млн схожих
зерен на 1 га

2,67
2,80
2,94
2,72
2,86
3,03
2,87
3,04
3,21
3,20
3,34
3,49
2,77
2,94
3,11
2,78
2,92
3,08
0,020
0,029
0,050

0,20
0,20
0,40

2012

3,90
4,12
4,26
3,81
4,07
4,14
4,01
4,22
4,30
4,17
4,26
4,31
3,92
4,14
4,17
4,05
4,16
4,20

2011

0,049
0,035
0,086

2,90
3,13
3,25
2,46
2,69
2,79
3,29
3,40
3,56
3,03
3,18
3,34
3,24
3,44
3,59
3,40
3,57
3,65

2013

0,03
0,02
0,05

3,22
3,46
3,59
3,76
3,92
4,12
4,08
4,26
4,35
3,91
4,03
4,12
3,63
3,77
3,90
4,28
4,43
4,57

2014

Урожайність, т/га
Роки

0,048
0,034
0,083

5,38
5,52
5,66
6,54
6,73
6,78
6,26
6,49
6,64
5,82
5,95
6,00
6,12
6,41
6,58
7,20
7,33
7,41

2015

3,61
3,81
3,94
3,86
4,05
4,17
4,10
4,28
4,41
4,03
4,15
4,25
3,94
4,14
4,27
4,36
4,48
4,58

Середнє

Відхилення
урожайності за
сортами
т/га
%
К
К
К
К
К
К
0,25
6,9
0,24
6,3
0,23
5,8
0,49
13,6
0,53
13,9
0,47
11,9
0,42
11,6
0,34
8,9
0,31
7,9
0,33
9,1
0,33
8,7
0,33
8,4
0,75
20,8
0,67
17,6
0,64
16,2

Відхилення
урожайності за
нормами висіву
т/га
%
К
К
0,20
5,5
0,33
9,1
К
К
0,19
4,9
0,31
8,0
К
К
0,18
3,9
0,31
7,0
К
К
0,12
3,0
0,22
5,5
К
К
0,20
5,1
0,33
8,4
К
К
0,12
2,8
0,22
5,0

1. Урожайність сортів ячменю ярого пивоварного призначення залежно від норми висіву насіння, 2011—2015 рр.

За збільшеної норми сівби до 4,0 млн схожих зерен на 1 га, відносно
норми 3,5 млн кожного окремо взятого сорту, урожайність зерна зростає, у
середньому, на 0,12—0,20 т/га, при збільшенні до 4,5 млн – на 0,22—
0,33 т/га.
Як свідчать дані табл. 1, показники урожайності сортів, відносно один
одного, значно варіюють за роками досліджень. Так, якщо сорт Водограй у
2011 і 2013 роках формував найменшу з досліджуваних сортів урожайність,
то в 2014 році він був продуктивнішим, ніж Еней і Командор, а у 2015 –
другим за урожайністю після сорту Воєвода. В інших сортів також
спостерігалися значні розбіжності. Причиною цього може бути різна реакція
сортів на погодні умови року та неоднакова якість насіннєвого матеріалу.
Аналіз структурних показників ячменю показав, що найбільша
кількість стебел на одиницю площі (в середньому за 2011—2015 рр.)
утворювалось на посівах сорту Святогор (550—656 шт./м2), найменша –
сорту Командор (470—559 шт./м2). Маса 1000 насінин виявилась більшою у
сорту Водограй – 58,3—58,8 г, тоді як найменшим цей показник був у сорту
Святогор – 45,8—46,6 г (табл. 2).
2. Вплив норми висіву на показники елементів структури врожайності
сортів ячменю ярого, у середньому за 2011—2015 рр.
Сорт
Командор
Водограй
Всесвіт
Святогор
Еней
Воєвода

Норма висіву
млн схожих
зерен на 1 га
3,5
4,0
4,5
3,5
4,0
4,5
3,5
4,0
4,5
3,5
4,0
4,5
3,5
4,0
4,5
3,5
4,0
4,5

Кількість
продуктивних
стебел, шт./м2
470
518
559
454
503
549
505
554
615
550
615
656
523
571
615
544
591
643

Коефіцієнт
продуктивного
кущення
1,54
1,51
1,46
1,58
1,55
1,53
1,54
1,46
1,46
1,65
1,62
1,59
1,52
1,50
1,48
1,66
1,62
1,58

Середня
вага
колоса, г
1,26
1,21
1,20
1,38
1,34
1,31
1,34
1,30
1,28
1,14
1,11
1,09
1,15
1,13
1,10
1,29
1,25
1,21

Маса
1000
зерен, г
50,9
50,5
50,3
58,8
58,5
58,3
51,2
50,9
50,5
46,6
46,1
45,8
48,4
48,0
47,5
51,2
50,9
50,5

Коефіцієнт продуктивного кущення досить помітно варіював у
залежності від норми висіву насіння. На рослинах культури утворилось у
середньому від 1,46—1,54 продуктивних стебла на рослину у сортів Всесвіт і
Командор, до 1,58—1,66 стебел у сортів Святогор і Воєвода. За вагою колосу
переважав сорт Водограй (1,31—1,38 г), а найменшою вона була у сорту
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Святогор (1,09—1,14 г). Найбільш відчутно збільшення норми висіву
знижувало вагу колоса сорту Воєвода (табл. 2).
При проведенні обліку хвороб ячменю ярого встановлено, що
сітчастим гельмінтоспоріозом найсильніше уражується сорт Всесвіт, а сорти
Водограй, Командор і Воєвода були досить стійкими. Проте сорт Всесвіт був
найменше уражений борошнистою росою, тоді як на посівах сорту Святогор
хвороба розкинулась досить сильно. За збільшення норми висіву насіння
розвиток хвороб листя ячменю підвищувався несуттєво (табл. 3).
3. Ураження хворобами сортів ячменю ярого, станом на початок липня
2012—2015 років
Сорт

Командор
Водограй
Всесвіт
Святогор
Еней
Воєвода

Норма
висіву млн.
схожих
зерен на 1 га
3,5
4,0
4,5
3,5
4,0
4,5
3,5
4,0
4,5
3,5
4,0
4,5
3,5
4,0
4,5
3,5
4,0
4,5

Розвиток сітчастого
гельмінтоспоріозу, %
2012
11,0
15,0
16,0
10,0
10,0
10,0
17,5
21,0
22,0
16,5
17,5
19,0
13,0
13,5
14,5
15,0
15,0
17,0

2013
2,0
2,5
2,5
3,3
3,5
3,5
30,5
30,7
31,7
8,8
8,7
9,0
11,2
12,0
12,0
5,0
5,5
6,3

2014
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
23,0
26,0
28,0
15,0
17,0
18,0
5,0
6,0
6,0
1,0
1,5
1,5

Розвиток борошнистої роси,
%
Роки
2015
2012 2013 2014 2015
0,5
5,0
10,3
10,0
1,0
0,5
5,0
10,6
12,0
1,0
0,5
5,0
10,5
13,0
1,0
0,5
8,0
4,0
13,5
1,0
0,5
9,0
5,5
15,5
1,0
0,5
11,0
5,0
17,0
1,0
7,0
5,0
7,5
5,0
0,1
7,0
5,0
7,4
5,5
0,1
7,0
5,0
8,2
6,5
0,1
1,0
18,0
17,4
19,0
3,0
1,0
20,0
19,3
20,5
3,0
1,0
20,0
19,8
21,5
3,0
1,0
12,0
8,0
10,0
1,0
1,0
12,0
8,2
11,0
1,0
1,0
13,0
8,4
12,0
1,0
0,5
20,0
7,7
9,0
1,0
0,5
23,0
8,3
10,0
1,0
0,5
23,0
8,1
10,0
1,0

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку полягають у
розробці сортових технологій вирощування ячменю ярого пивоварного
призначення з підвищеною якістю зерна. Їх дотримання забезпечить повніше
використання біологічного потенціалу нових сортів культури і одержання
високоякісного зерна із заданими властивостями.
Висновки. Одержані результати свідчать, що збільшення норми висіву
ярого ячменю з 3,5 млн до 4,0—4,5 млн схожих зерен на 1 га позитивно
впливає на урожайність усіх досліджуваних сортів ячменю ярого.
Підвищення норм висіву несуттєво позначається на масі 1000 зерен, а
продуктивна кущистість та маса колосу також знижувалась незначно.
Найсильніше уражується сітчастим гельмінтоспоріозом сорт Всесвіт,
борошнистою росою – сорт Святогор. Відносно стійкими до
гельмінтоспоріозу виявилися сорти Водограй, Командор і Воєвода до
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борошнистої роси – сорт Всесвіт. Також при збільшенні норми висіву
розвиток хвороб підвищувався несуттєво.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ВИКО-ВІВСЯНОЇ СУМІШІ ТА ОЦІНКА
МОДЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГІЙ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ НА ЗЕЛЕНУ
МАСУ В УМОВАХ ПОЛІССЯ
На основі проведених польових досліджень встановлена урожайність
та кормова оцінка вико-вівсяної суміші. В умовах Житомирського Полісся
висвітлено порівняння моделей технологій вирощування різних сортів вики
ярої у сумісному посіві з вівсом на зелену масу із внесенням мінеральних
добрив разом з позакореневим підживленням Rost-концентратом.
Ключові слова: зелена маса, урожайність, мінеральні добрива, вика
яра, овес посівний, перетравний протеїн, позакореневе підживлення,
технологія
Сучасне польове кормовиробництво забезпечує 85–90 % кормів у
країні і є одним із факторів, за допомогою якого можна стабілізувати
процеси, що відбуваються у системах «ґрунт» – «рослина» – «корм» –
«тварина» – «людина». Однак в останні роки спостерігається негативна
тенденція до зменшення площ під кормовими культурами внаслідок різкого
скорочення поголів’я тварин. У зв’язку з низьким рівнем інтенсифікації
технологій вирощування сіяних кормових культур з одиниці їх посівної
площі в середньому виробляється до 2 т/га кормових одиниць за недостатньої
забезпеченості їх перетравним протеїном. Останніми роками дефіцит
кормового білка становить 25–30 %, що потребує нового підходу та суттєвих
змін у формуванні кормової бази. На думку В. Ф. Петриченка та інших
науковців основними причинами зменшення виробництва кормів та
зниження їхньої якості є різкий спад обсягів застосування добрив та засобів
захисту рослин, руйнування системи насінництва багаторічних і однорічних
трав, відсутність сівозмін, зниження родючості ґрунтів тощо [13, 14].
Підвищення продуктивності кормового гектара можливе за рахунок
покращання структури посівних площ, провадження енергозберігаючих
технологій вирощування, ефективного застосування добрив, насичення
кормових посівів енергетичними і високобілковими культурами.
У створенні міцної кормової бази для тваринництва важлива роль
належить однорічним кормовим травам, які використовуються на зелений
корм, сіно, силос, сінаж. Деякі з них є добрими пасовищними рослинами [10,
12].
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Зелена маса однорічних бобових трав містить 160–200 г перетравного
протеїну в одній кормовій одиниці, 30–50 % урожаю вони формують за
рахунок азоту атмосфери i хоч не збагачують ґрунт азотом, але позитивно
впливають на урожай наступних культур завдяки швидкій мiнералiзацiї
багатих азотом кореневих i пожнивних решток. Однією з найбільш
поширеною бобовою травою лісостепових і поліських районів України є вика
яра. За кормовою цінністю вона не поступається багаторічним бобовим
травам: 100 кг повітряно-сухої маси її відповідає 46 к. од. і у кожній з них
міститься 123 г перетравного протеїну. Сумісні посіви дають збалансовані за
цукрово-протеїновим
співвідношенням
корми,
які
відповідають
фізіологічним потребам тварин [1, 2, 3].
На врожай вико-вівсяної сумішки значний вплив має удобрення. У
дослідах, проведених у Всесоюзному науково-дослідному інституті кормів,
урожай вико-вівсяної сумішки за удобрення гноєм (20–30 т/га) збільшувався
у різних регіонах на 75–84 %. На Львівській дослідній станції рільництва
урожай сіна вико-вівсяної сумішки в середньому становив без гною 28,8, а
при внесенні 20 т/га – 36,7 ц/га. За багаторічними даними Білоцерківської
селекційно-дослідної станції, внесення 20 т гною під вико-вівсяну сумішку
підвищувало урожай сіна з 36 до 40 ц/га. На колишній Носівській дослідній
станції приріст урожаю сіна від внесення гною становив 20 ц/га [11].
Вміст сирого протеїну, білка і амінокислот у сухій речовині рослин
вики і вівса із збільшенням дози внесеного азотного добрива зростав,
причому у вівса інтенсивніше, ніж у вики. При внесенні добрив у нормі
N90P60K60 порівняно з варіантом без добрив, зростала врожайність виковівсяної сумішки на 15–30 %, поліпшувався хімічний склад корму:
збільшувався вихід перетравного протеїну на 27 % при зниженні вмісту
клітковини [6, 7].
Збирання вико-вівсяної сумішки на зелений корм і сіно у ранні строки
проводити економічно не вигідно, оскільки загальний врожай сумішки в
період від початку цвітіння вики до утворення бобів на ній підвищується
майже у 2 рази при незначному зниженні вмісту протеїну. Максимальний
вміст протеїну відмічено у фазі бутонізації. У інші фази розвитку вміст його
дещо зменшується, але значно збільшується кількість сухої речовини. За
рахунок високої урожайності найбільший валовий збір білка забезпечує
збирання на початку утворення бобів. Максимальний вміст сухої речовини
(52 ц/га), кормових одиниць (35,5 ц/га), сирого протеїну (9 ц/га) відмічено
при досягненні рослинами повного наливу зерна [16].
За даними В. В. Попова та А. П. Дмитроченка [15], вміст перетравного
протеїну в одній кормовій одиниці є одним найважливіших показників якості
корму. Багато вчених вважають, що його вміст повинен бути не менше
100 г/к. од. Одним із шляхів покращення азотного живлення рослин,
підвищення якості та врожайності кормів є використання позакореневого
підживлення [5].
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Найбільший вихід сухої маси і сирого протеїну вико-вівсяної суміші у
зоні Полісся, за даними В. В. Мойсієнко та Г. М. Мартенюк, виявлено у фазі
повного цвітіння як за органічного, так і за органо-мінерального удобрення –
6,13–6,24 та 0,46 т/га. Поживність зеленої маси, силосу і сіна з вико-вівсяної
суміші більшою мірою залежала від фази вегетації рослин. У фазі бутонізації
вона містила 16,0–16,2 % сухої речовини, на початку цвітіння – 17,2–17,3 %,
масового цвітіння вики та викидання волоті вівса – 18,7–18,8 % [8, 9].
Сьогодні сільськогосподарське виробництво характеризується тим, що
в ньому застосовують різноманітні засоби виробництва. Проте, сучасні
технології вирощування культур потребують переосмислення з наступною
заміною або модернізацією через значні енерго- і ресурсозатрати. Підвищити
конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції можна шляхом
впровадження більш адаптованих до зміни зовнішніх факторів технологій,
видалення зайвих операцій або їх інтегрування. Оцінка моделей технологій
вирощування сільськогосподарських культур має бути об’єктивною і
повною, щоб на її основі можна було розробити нові рішення і прогнози для
подальшого розвитку аграрного виробництва. Тому, щоб обрати і
застосувати найбільш придатну модель технології, необхідно провести
оцінювання наявних технологій і визначити їхню порівняльну
конкурентність [4].
Об’єкти та методика досліджень. Дослідження проводили на
дослідному
полі
Житомирського
національного
агроекологічного
університету, с. Горбаша Черняхівського району Житомирської області.
Схема досліджень: Фактор А: одновидовий посів вівса сорту
Житомирський (контроль); овес + вика яра сорту Владислава; овес + вика яра
сорту Ліліана; Фактор В: варіанти з удобренням: без добрив (контроль);
N60P60K60; N60P60K60 + РКД (Rost- концентрат: N5P5K5 + S+ Mg + Fe + Cu + Mn
+ B + Zn + Mo + Co);
Ґрунти дослідних ділянок – ясно-сірі лісові легкосуглинкові. Облікова
площа дослідної ділянки становить 26 м². Повторність чотириразова,
розміщення ділянок систематичне.
Результати досліджень. На основі проведених досліджень встановлені
показники у виході урожаю зеленої маси вико-вівсяної суміші залежно від
удобрення та сорту вики ярої. Так, на контрольних ділянках вихід зеленої
маси у суміші склав 27,1–35,5 т/га, що на 31,8–53,2 % більше ніж на
одновидовому посіві вівса (табл. 1).
Суміш з викою ярою сорту Ліліана забезпечила найвищі показники
урожайності – 52,1 т/га на варіанті удобрення з використанням мінеральних
добрив разом з позакореневим підживлення Rost-концентратом, що на
1,3 т/га більшу ніж у сумішці з сортом Владислава. Проте на контролі суміш
з сортом Владислава забезпечила вищі показники виходу зеленої маси
порівняно з сортом Ліліана. Приріст склав 8,4 т/га. На варіанті удобрення
N60P60K60 різниця в урожайності між сортами перебуває в межах статистичної
похибки. Це дає змогу стверджувати про те, що суміш з сортом вики Ліліана
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краще реагує на збільшення доз добрив. Слід зазначити, що вихід сухої маси
у суміш склав 11,54–11,99 т/га за внесення N60P60K60 + Rost-концентрат, тоді
як на контролі – 6,49–8,44 т/га.
1. Урожайність зеленої маси вико-вівсяної суміші залежно від елементів
технології вирощування, у середньому за 2011–2013 рр., т/га
Варіант удобрення
Вид суміші

без добрив
(контроль)

N60P60K60

N60P60K60 + РКД

Одновидовий посів
10,7
26,9
вівса (контроль)
Овес + вика яра
35,5
46,3
с. Владислава
Овес + вика яра
27,1
46,4
с. Ліліана
НІР0,95: досліду – 0,7; виду та сорту – 0,3; удобрення – 0,5

30,8
50,8
52,1

Останні роки галузь кормовиробництва переорієнтувалася на ринкові
відносини, де діють закони конкуренції, а виробники значну увагу
приділяють не тільки підвищенню урожайності кормових культур, а й
покращенню їх кормових якостей. Тому, за результатами хімічного аналізу
сухої маси кормових культур нами встановлена кормова оцінка вико-вівсяної
суміші залежно від удобрення та сортових особливостей вики ярої.
Внесення добрив збільшувало вміст сирого протеїну в сухій масі і
зменшувало вміст клітковини, що є добрим показником. Найбільше сирого
протеїну містилось у суміші з сортом Владислава – 11,7–11,9 %, тоді як у
суміші з сортом Ліліана – 11,4–11,8 % (табл. 2).
На контрольних ділянках вихід перетравного протеїну склав 0,78–
0,99 т/га в залежності від сорту вики ярої, що на 0,4–0,6 т/га більше ніж в
одновидовому посіві вівса. За внесення N60P60K60 + РКД вихід збільшився на
37,7–91,4 %. Збір кормових одиниць при цьому склав 7,55–7,76 т/га. Слід
зазначити що внесення добрив збільшувало також вміст перетравного
протеїну у кормовій одиниці. У сумішах він коливався в межах 140–144 г/к.
од.
Одним з головних критеріїв оцінки моделі технології вирощування
будь-якої культури є енергетична оцінка, на яку не впливають коливання цін,
кон’юнктура ринку тощо. Енергетичний аналіз дає змогу оцінити і
прирівняти розроблені моделі технологій до базової та показати їхню
перспективність з погляду енергетичної ефективності. Нами було
розраховано
кількісні
показники
факторів,
які
вивчались
на
конкурентоспроможність моделей технологій вирощування кормових
культур (рис. 1).
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2. Кормова оцінка вико-вівсяної суміші залежно від елементів технології
вирощування, у середньому за 2011–2013 рр.

без добрив
(контроль)
N60P60K60

без добрив
(контроль)
N60P60K60
N60P60K60 +
РКД
без добрив
(контроль)
N60P60K60
N60P60K60 +
РКД

Ліліана

Одновидовий
посів вівса
(контроль)

Удобрення

Владислава

Сорти
вики
ярої

Вміст
СП* в
СМ*, %

Збір
к. од,
т/га

Вихід
ПП.*, т/га

Забезпеченість
к. од
ПП, г

Вміст
к. од в 1 ц сухої
речовини

10,0

1,01

0,18

178

43,9

10,2

2,49

0,45

181

44,7

10,3

2,82

0,51

181

44,8

11,7

5,44

0,78

143

64,4

11,9

6,90

0,99

143

65,3

11,9

7,55

1,09

144

65,4

11,4

4,14

0,58

140

63,8

11,7

6,94

0,99

143

65,0

11,8

7,76

1,11

143

65,1

N60P60K60 +
РКД

П р и м і т к а * : СП – сирий протеїн; СМ – суха маса; ПП – перетравний
протеїн.
5,00
4
4,50

Інтенсивний
напрямок розвитку

7

Екстенсивно-інтенсивний
напрямок розвитку

4,00
9
3,50
6

8
5

Кет

3,00

Б

2,50
3

2

2,00
Екстенсивний
напрямок розвитку

1,50

1,00

0,50

0,00
0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

0,160

0,180

1/Ет, га/ГДж

Рис. 1. Визначення напрямку розвитку запропонованих моделей
технологій вирощування вико-вівсяної суміші
Б (базова) – овес посівний (без добрив); 2 – овес посівний (N60P60K60 ); 3 – овес
посівний (N60P60K60 + РКД); 4 – овес + вика яра сорту Владислава (без добрив); 5 – овес +
вика яра сорту Владислава (N60P60K60 ); 6 – овес + вика яра сорту Владислава (N60P60K60 +
РКД); 7 – овес + вика яра сорту Ліліана (без добрив); 8 – овес + вика яра сорту Ліліана
(N60P60K60 ); 9 – овес + вика яра сорту Ліліана (N60P60K60 + РКД).
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Моделі технологій, які аналізувалися, розмістились у секторах за
напрямами їхніх векторів: екстенсивно-інтенсивний та екстенсивний.
Розвиток сільського господарства відбувається за екстенсивним напрямом
завдяки розширенню тільки поля діяльності та за інтенсивним завдяки
застосуванню більш ефективних засобів виробництва. Екстенсивний
розвиток сільського господарства передбачає збільшення виробництва
продукції за незмінного рівня техніки і технології. У кормовиробництві
зростання виробництва продукції відбувається за рахунок розширення
посівних площ.
Висновки. На ясно-сірих лісових ґрунтах Полісся вико-вівсяна суміш
забезпечила в середньому 27,1–52,1 т/га зеленої маси. Внесення добрив
значною мірою сприяло збільшенню урожайності зеленої маси та
покращенню її кормової якості. Найбільший вихід урожаю відмічено у виковівсяній суміші з сортом вики ярої Ліліана за внесення повного мінерального
удобрення у дозі N60P60K60 та Rost-концентрат – 52,1 т/га. При цьому, вихід
перетравного протеїну та збір кормових одиниць склав відповідно 1,11 т/га та
7,76 т/га. Розроблені найбільш конкурентоспроможні технології
вирощування сумішей.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СХОДІВ РЕДЬКИ ОЛІЙНОЇ
ЗА ЗМІНИ ГЛИБИНИ СІВБИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО УКРАЇНИ
Вивчено вплив глибини сівби редьки олійної на особливості формування
її сходів, динаміку початкового росту проростків. Визначено оптимальну
глибину сівби культури за зміни гідротермічних умов у допосівний та
післяпосівний періоди.
Ключові слова: редька олійна, схожість, глибина сівби, ріст,
гідротермічні умови.
Редька олійна – унікальна культура яка володіє рядом особливостей,
визначальних при плануванні такої технологічної операції як сівба. Маючи
низькі параметральні значення лінійних розмірів насіння за їх високої
варіабельності (навіть за умовою ретельної передпосівної сепарації), низький
рівень маси 1000 насінин (8,5 – 14 г), інтенсивно короткий період
післязбирального спокою, сім’ядольний тип формування сходів – культура є
досить вибагливою до передпосівної підготовки ґрунту та самої сівби. Так
поданих ряду досліджень [1 – 3], передпосівний обробіток ґрунту під редьку
олійну, який забезпечує вирівнювання верхнього його шару та створення
дрібно грудочкуватої структури, підвищує її польову схожість від 6 – 8 до 11
– 12 % при скороченні періоду посів – сходи на 2 – 4 дні. При прямому посіві
польова схожість редьки олійної має тенденцію до зниження на 3 – 7 %
порівняно навіть з плоскорізним та поверхневим обробітками [2].
У післяжнивних посівах більш високу продуктивність культури встановлено
при використання вологозберігаючої системи обробітку ґрунту [4]. З іншого
боку, лінійні розміри насіння, які значно вищі, ніж у ріпаку ярого і озимого,
суріпиці тощо, дають змогу висівати її на легких за механічним складом
ґрунтах з загортанням на більшу глибину при погіршені умов ґрунтового
зволоження, особливо при літніх строках посіву. Оптимальною для неї є
глибина загортання 2 – 3 см, виходячи з рекомендованого оптимуму товщини
посівного ложа для дрібнонасінних культур [5], з можливістю поглиблення
до 4 – 5 см, але не глибше, оскільки найбільша повнота сходів насіння редьки
олійної була відмічена на варіантах з глибиною посіву 1 і 3 см, посів на
глибину 5 см супроводжувався зниженням схожості на 20 %, а заглиблення
при посіві ще на 2 см призводило до зниження повноти сходів на 47 %. [1].
На противагу цим твердженням, інші автори [6, 7], акцентують увагу на
більш широкому інтервалі глибини сівби для редьки олійної від 1 до 7 см,
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залежно від цілого ряду чинників. Таким чином, враховуючи зростання
актуальності редьки олійної як біоенергетичної, сидеральної та кормової
культури в останні роки та кліматичні зміни гідротермічних умов саме
весняного періоду, характерних для правобережного Лісостепу України –
актуальним є дослідження глибини сівби цієї культури з метою встановлення
оптимальних параметрів глибини посівного ложа та формування оптимальної
густоти агрофітоценозу.
Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводили у період
2013 – 2015 рр. на дослідному полі ВНАУ з використанням сорту редьки
олійної Журавка. Ґрунт дослідного поля темно-сірий лісовий,
середньосуглинковий з вмістом гумусу 2,16 %, рН – 6,7, вмістом
легкогідролізованого азоту – 77 мг/кг, рухомого фосфору (за Чириковим) –
251 мг/кг, обмінного калію (за Чириковим) – 95 мг/кг.
Для вирішення цілей дослідження закладали модельний мілко
ділянковий дослід з точним поштучним висівом насіння вручну під шаблон.
Розмір посівної ділянки – 2,1 м2, облікової – 1,05 м2. Повторність досліду 6разова. Міжряддя 15 см. Норма висіву насіння – 2,0 млн сх. насінин/га.
Розміщення ділянок систематичне. Вивчались глибини: 1 2, 3, 4, 5, 6 см.
Посів для всіх років обліку намагались провести у близькі дати з
варіюванням в 1—3 доби впродовж другої декади квітня.
Загальні спостереження та обліки проводили відповідно до
загальноприйнятих методик для хрестоцвітих [8 – 10]. Для визначення
індивідуальної площі листків використовували метод сканування з
використанням пакету програм Digimizer image analysis software [11]. Лінійні
проміри, що вимагали високої точності, проводили використовуючи
електронний штангель циркуль Didital Caliper (точність вимірювань 0,01 мм).
Результати досліджень. Загальновідомо [5], що польова схожість
насіння с.-г. культур значною мірою визначається гідротермічним режимом у
період від посіву до сходів та запасами ґрунтової вологи в шарі ґрунту 0 –
30 см на дату сівби. Параметри цих чинників у наших дослідженнях істотно
різнилися (табл. 1).
Загалом, умови для проростання насіння редьки олійної були найбільш
оптимальними в 2015 році з огляду на запаси продуктивної вологи та
зовнішній термічний режим повітря, що підтверджується і даними
співставлення показників тривалості періоду сівба-повні сходи з
гідротермічними параметрами в єдиній кореляційній матриці для усіх
варіантів вивчення глибин сівби. Обернені тісні залежності з параметрами
вологості ґрунту та рівня атмосферного зволоження на фоні тісних прямих
зв’язків з температурним режимом вказують, що у забезпеченні потенційної
реалізації схожості насіння редьки олійної першочергове значення належить
саме волого забезпеченню посівного шару, а не інтенсивністю його
прогрівання. Навпаки, за відсутності достатніх запасів вологи в ґрунті
підвищення температури призводить до подовження тривалості проростання
насіння.
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10,8
44
Кореляційні залежності (для n = 18 у зведеній сукупності варіантів глибин)

Сума
опадів, мм

П р и м і т к и : * – істотно на 5 % рівні значимості; ** – істотно на 1 % рівні значимості.

Сума
температур,
0
С

2013 – 2015 рр.
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0,000
0,637
0,606

ГТК за
період

-0,714**

0,000
0,264
0,318

Коефіцієнт
зволоження

1. Гідротермічні параметри за період сівба – повні сходи для редьки олійної в умовах дослідного поля ВНАУ,

Ц
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н
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речовин
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в
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дослідженнях щодо впливу зміни глибини загортання насіння редьки олійної
на архітектоніку її сходів (табл. 2).
Представлені дані дають нам підстави зробити ряд висновків та
визначити особливості властиві насінню редьки олійної при його
проростанні. По-перше з даних помітна тенденція до встановлення оптимуму
щодо глибини сівби з огляду на параметри, які перебували в обліку. Це
інтервал глибин 2 – 3 см, враховуючи похибки середніх величин. За нашими
спостереженнями сівба на глибину 1 см для редьки олійної в сучасних
умовах можлива у варіанті достатнього волого забезпечення саме шару 1 –
2 см.
У вказаний період досліджень, а особливо у 2013 році спостерігається
тенденція до активного пересушування шару 0 – 1,5 см як за рахунок
інтенсивного наростання температур, так і за рахунок активного контакту
пористої системи ґрунту з довкіллям. У силу цих причин, відмічалась
ситуація не проростання насіння з перебуванням його в ґрунтовому шарі за
повної відсутності вологи. За інтенсивного зволоження схожість насіння в
шарі 1 – 3 см була близькою. В інтервальному підсумку польова схожість
насіння за глибини 1 см була нижчою, ніж за 2 та 3 см, але мала найвище
значення похибки середньої, що вказує на істотну річну варіансу цього
показника. Схожість насіння за глибини 4 – 6 см поступово знижується і
досягає мінімуму за глибини загортання в 6 см – 47 %.
По-друге, період посів – сходи, в силу окреслених вище причин, та
особливостей ростових процесів, інтенсивність яких затухає у міру
виснаження запасів насіння та зростання глибини його загортання, був
найменш тривалим у варіанті загортання насіння на 3 – 4 см – у середньому
6,2 – 6,5 діб. Що додатково пояснюється поєднанням кращим зволоженням
цього посівного шару за сприятливої тривалості ростових процесів до виходу
сім’ядолей на поверхню. Загортання насіння на глибину більше 4 см сприяє
загальному подовженню тривалості до формування повних сходів.
Окреслені особливості ростових процесів знайшли своє відображення і
на зовнішній архітектоніці проростків редьки олійної (табл. 2, рис. 2).
Максимальний габітус по відношенню до площі сім’ядоль, довжин
корінця та підсім’ядольного коліна встановлено для висот 3 – 4 см, що можна
пояснити як з позиції кращої вологозабезпеченості цього посівного шару,
кращої захищеності проростків від дії прямих атмосферних факторів і
шкідників сходів (до речі, для редьки олійної одне з самих актуальних питань
у розробці адаптивної технології її вирощування на корм і насіння у сучасних
умовах підвищення загальної аридності періоду квітень–травень), так і з
позиції формування сходів за сівби на більші глибини за рахунок більш
життєздатного насіння, з більшою енергією ростових процесів (це формує
рослини кращої морфометрії вже на початкових етапах їх вегетування). Саме
такі резонні чинники наведено і в результатах наукової апробації інших
дослідників [1, 5, 12 – 14].
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Тривалість періоду
посів-повні сходи,
діб
7,3  0,9
6,8  0,5
6,2  0,4
6,5  0,5
7,6  0,7
8,4  0,8
0,33

Довжина на дату повних сходів, см
підсім’ядольного
корінця
коліна
1,15  0,17
1,07  0,24
2,23  0,25
2,16  0,36
2,87  0,22
3,41  0,41
2,74  0,27
4,53  0,65
2,51  0,39
5,72  0,84
2,50  0,36
6,14  0,97
0,11
0,93

0,94  0,15
1,67  0,18
2,25  0,26
2,14  0,38
1,15  0,39
0,87  0,34
0,21

Площа сім’ядоль,
см2

Висота рослин на
початку фази
розетки, см
2,1  0,38
2,6  0,35
3,0  0,40
2,8  0,44
2,4  0,47
2,0  0,47
0,32

72  17,5
85  11,6
89  10,7
76  11,9
65  13,7
47  14,5
1,62

Польова
схожість, %*

П р и м і т к а * – облік проводився за частки 75 % рослин у фазі повних сходів, деформовані, пошкоджені та інтенсивно
виснажені рослини до нормально схожих не включались.

1
2
3
4
5
6
НІР05 заг

Глибина
сівби, см

2. Вплив глибини сівби насіння на повноту формування сходів редьки олійної сорту Журавка
в умовах дослідного поля ВНАУ, (у середньому за 2013 – 2015 рр.)

Ри
ис. 2. Типологія сфо
ормованихх сходів реедьки олій
йної за різнної глибин
ни сівби,
20015 р. (чоррний квадр
ратик для уточненняя розмірно
ості перим
метр 2х2 см
м).
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ших їх ростових
З сухої
процесаах, особлливо, що стосуєть ся глибини загорттання 1 – 2 см. За
погоди насіння редьки
р
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лійної в ттаких шаарах доситть добре зберігаєтться і за
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погодних умов таа випадан
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званий нижній ярус
я
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ю ярусноссті посіву та його
диферен
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жість насііння на ріівні 90 –
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95 %. Ц
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ис. 3).
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глибина сівби 3 см

глибина сівби 6 см

Рис. 3. Профілограма висоти рослин редьки олійної (вертикальна вісь (см))
сорту Журавка (для n = 50 (горизонтальна вісь)) на фазу повністю сформованих
сім’ядолей, 2015 р. (коефіцієнт варіації (V) для вказаної сукупності у варіанті
глибини 3 см – 6,28 %, у варіанті 6 см – 12,92 %).

Висновки. Таким чином, для умов Лісостепу правобережного
оптимальні параметри формування архітектоніки сходів редьки олійної (з
вирівняними морфопараметрами) за умови нестійкого зволоження у
допосівний та післяпосівний періоди складаються за її сівби на глибину в
інтервалі 2 – 4 см з оптимумним наближенням до 3 см значення. За умови
достатнього волого забезпечення допосівного періоду та достатніх запасів
доступної вологи в орному шарі ґрунту (0 – 30 см) глибину сівби слід
проводити в інтервалі 2 – 3 см, з можливим зменшенням до 2 см.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА NO-TILL У
ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Наведено 5-річні дослідження впливу обробітку ґрунту за no-till
технологією на урожайність культур соєво-кукурудзяних сівозмін та їх
продуктивність.
Ключові слова: соя, кукурудза, продуктивність сівозмін, щільність
ґрунту, запаси вологи, урожайність.
Інтенсивний обробіток ґрунту призводить до погіршення воднохімічних його властивостей, розвитку ерозійних процесів і зменшення
родючості орних земель [1, 2]. З метою уникнення зазначених негативних
явищ, у деяких країнах (Аргентина, США) зовсім відмовилися від
механічного обробітку і проводять так звану пряму сівбу, залишаючи при
цьому на поверхні поля рослинні рештки [3, 4]. Така технологія обробітку
ґрунту отримала назву no-till, впровадження якої оберігає ґрунт від водноповітряної ерозії, істотно поліпшує екологію довкілля та значно зменшує
витрати на формування урожаю.
Проте, зазначені питання в умовах правобережного Лісостепу України
на сірих лісових ґрунтах мало вивчені, тому в наших польових дослідах ми
вивчали ефективність no-till обробітку ґрунту порівняно з традиційним
(полицевим різноглибинним) способом під культури короткоротаційних
соєво-кукурудзяних сівозмін.
Методика досліджень. Дослідження проводили в 2011—2015 рр. у
стаціонарному досліді, закладеному в експериментальному господарстві
«Бохоницьке» Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН.
Ґрунт сірий лісовий середньосуглинковий. Вивчали продуктивність таких
сівозмін: а) соя-кукурудза на зерно; б) соя-кукурудза-кукурудза; в) соякукурудза-кукурудза-кукурудза, на яких застосовували два способи
обробітку ґрунту – традиційний відвально-полицевий і no-till технологію,
тобто без будь-якого механічного обробітку.
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Урожайні дані обробляли
методом дисперсійного аналізу
(Б.А. Доспехов, 1979) [5].
Результати досліджень. Результати проведених досліджень показали,
що величина щільності ґрунту (г/см3) як під соєю, так і під кукурудзою
значно залежить від способу обробітку ґрунту (табл. 1).
1. Щільність ґрунту (г/см3) під соєю і кукурудзою залежно від способів його
обробітку та співвідношення посівів культур у сівозміні
(у середньому за 2011—2015 рр.)
Співвідношення
посівів сої і
кукурудзи

1:1
1:3

1:1
1:3

Період
відбирання
проб

Традиційний
обробіток ґрунту

За no-till
технологією

шар ґрунту, см

шар ґрунту, см

0–20
20–30
0–20
Під соєю (попередник кукурудза)
повні сходи
1,23
1,28
1,32
наливання
1,33
1,37
1,37
насіння
повні сходи
1,26
1,30
1,33
наливання
1,34
1,35
1,38
насіння
Під кукурудзою (попередник соя)
повні сходи
1,23
1,29
1,32
10—11 листків
1,29
1,35
1,36
Повні сходи
1,23
1,29
1,31
10—11 листків
1,30
1,33
1,37

20–30

Відхилення
від контролю
(±) в шарі
ґрунту, см
0–20

1,37

+ 0,09 (7,3)

1,40

+ 0,04 (3,0)

1,37

+ 0,07 (5,6)

1,41

+ 0,04 (3,0)

1,36
1,40
1,35
1,38

+ 0,09 (7,3)
+ 0,07 (5,4)
+ 0,08 (6,5)
+ 0,07 (5,4)

П р и м і т к а : в дужках в % до контролю.

У фазі повних сходів щільність ґрунту під соєю в шарі 0—20 см, де
проводили традиційний обробіток складала 1,23 г/см3, а у фазу наливання
насіння – 1,33 г/см3, тоді як на варіантах із застосуванням no-till технології,
де виключається будь-який механічний обробіток, його щільність
збільшилась на 3,0—7,3 % (у середньому за 5 років).
Збільшення щільності ґрунту в межах 5,4—7,3 % спостерігається і під
кукурудзою за відсутності механічного обробітку ґрунту при вирощуванні
цієї культури. Щодо впливу співвідношення посівів сої і кукурудзи, то цей
фактор практично не проявив негативної дії на зміну щільності ґрунту як на
контрольних ділянках, де застосовували традиційну технологію, так і
систему no-till.
Щільність ґрунту є оберненою величиною його пористості, тобто чим
менша щільність, тим більша пористість, водопроникність та вологоємність
ґрунту і навпаки, що в значній мірі впливає на рівень урожайності,
зменшення стокових мас води на силових землях і інтенсивність ерозійних
процесів.
Результати про вплив no-till обробітку ґрунту на запаси в ньому вологи
представлені в таблиці 2.
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Вони свідчать, що під час повних сходів сої запаси продуктивної
вологи в шарі ґрунту 20—40 см на ділянках його обробітку за традиційною
технологією складали у середньому за 5 років 29 мм, а на ділянках де
застосувували no-till технології ці запаси становили 30,97 мм або більше на
4,0 %. На решті варіантах застосування no-till обробітку ґрунту під сою
забезпечив зменшення запасів вологи (незалежно від співвідношення посівів
культур сівозміни) від 2,8 до 10 %.
Запаси продуктивної вологи під кукурудзою в шарі ґрунту 20—40 см
при традиційному його обробітку складали 31,21 та 22,9 мм залежно від
співвідношень посівів сої і кукурудзи, а при проведенні no-till його обробітку
ці запаси були більшими, відповідно, на 0,92 та 1,21 мм, або на 3,0 та 5,4 %.
2. Запаси продуктивної вологи в ґрунті (мм) під соєю та кукурудзою залежно
від способів його обробітку та співвідношення цих культур у сівозміні
(у середньому за 2011—2015 рр.)
Співвідношення
посівів сої і
кукурудзи

1:1
1:3

1:1
1:3

Період
відбирання
проб

Традиційний
обробіток ґрунту

За no-till
технологією

шар ґрунту, см

шар ґрунту, см

0–20
20–40
0–20
Під соєю (попередник кукурудза)
повні сходи
28,53
29,78
28,59
наливання
14,68
14,40
13,79
насіння
повні сходи
29,78
32,40
30,16
наливання
13,24
11,63
12,68
насіння
Під кукурудзою (попередник соя)
повні сходи
28,27
31,39
28,46
10—11
21,84
22,59
23,54
листків
повні сходи
27,73
31,21
28,83
10—11
23,68
25,64
25,31
листків

20–40

Відхилення від
контролю (±) в
шарі ґрунту,
см
20–40

30,97

+ 1,19 (4,0)

12,96

- 1,44 (10,0)

31,50

- 0,90 (2,8)

10,86

- 0,77 (6,6)

31,48

+ 0,09 (0,3)

23,8

+ 1,21 (5,4)

32,13

+ 0,92 (3,0)

25,63

- 0,01 (0,04)

Різницю наявної кількості вологи під соєю і кукурудзою можна
пояснити тим, що ці культури розміщувались у сівозміні після різних
попередників, рослинні рештки яких далеко не в однаковій мірі покривають
поле: рештки кукурудзи (як попередник сої поверхню поля покривають лише
на 45—55 %, а солома і полова сої (як попередник кукурудзи) – майже на
70—80 %, внаслідок чого інтенсивність випаровування та втрати вологи були
досить різними залежно від того після якого попередника висівають
культуру.
Одержані результати впливу no-till обробітку ґрунту на рівень
урожайності сої наведені в таблиці 3.
Вони засвідчують про те, що у соєво-кукурудзяній сівозміні, де
співвідношення посівів сої і кукурудзи становить як 1 : 1, застосування
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системи no-till обробітку ґрунту сприяло зменшенню урожайності зерна сої
від 2,18 до 1,88 т/га, або на 13,2 % (у середньому за 5 років).
3. Урожайність зерна сої залежно від способів обробітку ґрунту та
співвідношення посівів кукурудзи і сої у сівозміні, т/га
(у середньому за 2011—2015 рр.)
Співвідношення посівів
сої і кукурудзи в сівозміні

Беззмінна сівба 22 роки
1:1
1:2
1:3

Спосіб обробітку ґрунту
традиційний
за No-till
(контроль)
технологією
1,61
1,35
2,18
1,88
2,31
2,05
2,52
2,22

Відхилення від контролю
± т/га

В%

-0,26
-0,30
-0,26
-0,30

16,2
13,2
11,3
11,9

П р и м і т к а : А – співвідношення посівів; В – обробіток ґрунту; АВ –
взаємодія факторів.

НІР 0,05 т/га: А – 0,041—0,110; В – 0,087—0,157; АВ – 0,088—0,158
У сівозмінах із співвідношенням зазначених культур, як 1 : 2 та 1 : 3
застосування no-till технології механічного обробітку ґрунту під сою сприяло
зменшенню її урожайності зерна у середньому за 5 років на 11,3 та 11,9 %. Ці
дані погоджуються з результатами досліджень багатьох вчених, які
відмічають, що застосування no-till обробітку ґрунту дещо зменшують
урожайність піддослідних культур в перші 4—5 років, а в подальші роки
рівень урожайності наближається (внаслідок покращення щільності та
водного режиму) до урожайності, одержаної на ділянках із застосуванням
традиційної технології вирощування польових культур.
Крім того встановлено, що соя досить вимоглива до сівозмінного
фактора, оскільки рівень урожайності її зерна в соєво-кукурудзяних
сівозмінах був в 1,4—1,6 разу вищим ніж в беззмінних посівах, що
спостерігалось як при застосуванні традиційного обробітку ґрунту, так і при
no-till технології. Для формування зерна сої на рівні 2,05 та 2,52 т/га її
необхідно повертати на попереднє місце вирощування не частіше як через
2—3 роки.
Урожайність зерна кукурудзи залежно від факторів, що вивчалися в
досліді, наведені в таблиці 4.
Вони свідчать, що під названу культуру можна успішно застосовувати
no-till обробітку ґрунту, зменшення урожайності зерна при цьому
відбувається, але не досить значне. Так, у соєво-кукурудзяній сівозміні, в
якій співвідношення посівів сої і кукурудзи становить як 1 : 1, урожайність
зерна кукурудзи залежно від no-till обробітку ґрунту зменшилась від 9,55 до
8,51 т/га, або на 10,9 % (у середньому за 5 років). Зниження урожайності
зерна залежно від дії нульового обробітку ґрунту спостерігається і на
варіантах, де кукурудзу вирощували повторно один і два роки, відповідно на
12 та 13 %. Враховуючи те, що при цьому рівень урожайності зерна складав у
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середньому за 5 років 6,82 та 7,73 т/га і різко скорочуються витрати на його
виробництво (не проводиться основний, передпосівний обробіток ґрунту і
догляд за посівами), дає підстави рекомендувати no-till технологію під
кукурудзу у виробництво.
4. Урожайність зерна кукурудзи залежно від способів обробітку ґрунту та
співвідношення посівів сої і кукурудзи у сівозміні, т/га
(у середньому за 2011—2015 рр.)
Співвідношення
посівів сої і
кукурудзи у
сівозміні

1:1
1:2
1:3

Спосіб
обробітку
ґрунту

традиційний
no-till
традиційний
no-till
традиційний
no-till

Урожайність зерна кукурудзи
повторно після
повторно після
після сої
кукурудзи два
кукурудзи один рік
роки
т/га
%
т/га
%
%
%
9,55
100,0
8,51
89,1
9,09
100,0
8,72
100,0
8,06
88,7
7,73
88,6
8,83
100,0
8,35
100,0
7,79
100,0
7,76
88,0
7,33
87,8
6,82
87,5

П р и м і т к а : фактор А – співвідношення посівів, В – обробіток ґрунту, АВ –
взаємодія факторів

НІР0,05 т/га: А – 0,118—0,144; В – 0,167—0,204; АВ – 0,120—0,260
Дані величини продуктивності соєво-кукурудзяних сівозмін залежно
від способів обробітку ґрунту під культури досліджуваних сівозмін наведені
в таблиці 5.
5. Продуктивність сівозмін залежно від обробітку ґрунту за no-till технологією
та співвідношення посівів сої і кукурудзи в сівозміні
( у середньому за 2011—2015 рр.)
Схеми сівозмін і
співвідношення в
них посівів сої і
кукурудзи

Соя-кукурудза
1:1
Соя-К-К
1:2
Соя-К-К-К
1:3

Збір
валового
зерна з усіх
полів
сівозміни, т

Збір кормових одиниць і протеїну з 1 га
сівозмінної площі при застосуванні
технології вирощування, т
кормових одиниць
сирого протеїну
традиційна
традиційна
no-till
no-till
(контроль)
(контроль)

Вміст
протеїну в
кормовій
одиниці, г

11,73/9,89

7,23

6,41

0,947

0,826

131/129

20,11/17,85

8,21

7,28

0,919

0,805

112/110

27,45/24,13

8,37

7,39

0,887

0,776

106/105

П р и м і т к а : К – кукурудза. В чисельнику показники, одержані за
традиційної системи обробітку ґрунту (контроль), в знаменнику – за no-till
технологією.

Аналіз одержаних даних показує, що насичення сівозміни кукурудзою
від одного до трьох полів при наявності одного поля сої забезпечило значне
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збільшення збору кормових одиниць в основному внаслідок збільшення в
1,3—1,5 разу посівної площі кукурудзи, що спостерігалося як при
вирощуванні цієї культури за традиційною технологією, так і за системою
землеробства no-till. Проте збір кормових одиниць зменшився при
застосуванні нульового обробітку ґрунту (no-till) від 7,23 та 8,37 т/га на 0,82 і
0,98 т/га, або, відповідно, на 11,3 та 11,7 % (у середньому за 5 років).
Поряд з цим різко зменшується частка сої як високобілкової культури у
валовому зборі зерна (від 23 до 10 %) по відношенню до всезростаючої
кількості зерна кукурудзи, що призводить до зменшення збору сирого
протеїну від 0,947 до 0,776 т/га залежно від способу обробітку ґрунту під
культури соєво-кукурудзяних сівозмін. Внаслідок цього вміст протеїну в
кормовій одиниці за нульової технології обробітку ґрунту зменшився від 129
до 105 г, тоді як згідно зоотехнічних вимог зазначений вміст протеїну
повинен становити близько 110 г.
Висновки. Отже, no-till обробіток ґрунту під кукурудзу і сою в соєвокукурудзяних сівозмінах призводить до недобору кормових одиниць і сирого
протеїну у середньому за 5 років, відповідно в кількості 11—12 та 12—13 %.
Найбільш традиційною для виробництва є 3-пільна сівозміна (соя-кукурудзакукурудза), яка обумовлює виробництво як високоенергетичних, так і
високобілкових інгредієнтів, що забезпечує на фоні застосування системи
землеробства no-till відносно високий збір кормових одиниць (7,28 т/га) і
сирого протеїну (0,805 т/га) з вмістом в одній кормовій одиниці 110 г сирого
протеїну.
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ГІДРОТЕРМІЧНИЙ РЕЖИМ СІРОГО ЛІСОВОГО ҐРУНТУ ПІД
ПШЕНИЦЕЮ ОЗИМОЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЕХНОЛОГІЇ
ВИРОЩУВАННЯ
Висвітлено результати досліджень впливу No-till – технології
вирощування пшениці озимої на гідротермічний режим ґрунту у найбільш
відповідальні, з точки зору вологозабезпечення, періоди росту та розвитку
рослин. Встановлено, що формування стійкого органічного покриву поверхні
ґрунту, який складається з рослинних решток попередніх культур, є
ефективним фактором збереження ґрунтової вологи та оптимізації
теплового режиму, що є надзвичайно актуальним в умовах зростаючого
дефіциту вологозабезпеченості.
Ключові слова: пшениця озима, технологія No-till, запаси продуктивної
вологи, евапорація, температура ґрунту, органічний покрив.
Агроценози центральної частини Правобережного Лісостепу України
упродовж останніх 10 – 15 років набули істотних змін. Найбільш відчутною і
небезпечною для росту та розвитку рослин є розбалансування режиму
вологозабезпеченості у бік зростання його дефіцитності в періоди найвищої
потреби рослинного організму у воді [1, 2]. Посушливі періоди співпадають,
як правило, з високими температурами, що посилює втрати вологи і вкрай
негативно позначається на продуктивності посівів [3, 5].
Одним із напрямків збереження вологи є застосування технології Notill, що передбачає повну відмову від непомірно дороговартісного рихлення
ґрунту і збереження на його поверхні рослинних решток, які можуть значно
оптимізувати гідротермічний режим орного шару і захистити його від
ерозійних процесів [4].
Методика досліджень. Дослідження проводили на дослідному полі
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН за методикою
польового досліду (Б.А. Доспехов, 1985). Ґрунти дослідного поля – сірі
опідзолені середньосуглинкового механічного складу. Загальна площа
ділянки – 0,37 га, облікова – 0,3 га. Повторність триразова, попередник
пшениці озимої – соя середньостиглих сортів. Сівбу проводили спеціальною
сівалкою Great plains 2000 з шириною робочого захвату 6 м, міжрядь – 19 см
в агрегаті із трактором Massey 7600.
Запаси продуктивної вологи у ґрунті визначали термостатно-ваговим
методом [6]. Температуру поверхні ґрунту визначали за допомогою
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строкового термометра, орного шару – колінчастого термометра у чотири
періоди доби (3, 9, 15, 21 години).
Запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунту у критичні періоди
вологозабезпеченості пшениці озимої в залежності від технології її
вирощування. Велику небезпеку посівам пшениці озимої та інших озимих
культур за відсутності ранньовесняного мульчування поверхні ґрунту несе в
собі розтріскування його поверхні, що веде до надмірних втрат вологи,
зменшення ефективності гранульованих добрив, відставання в рості та
розвитку рослин, а в окремих випадках – до зрідження посівів.
Наші спостереження, проведені упродовж останніх 10 років показали,
що розтріскування поверхні середньосуглинкового за механічним складом
ґрунту під пшеницею озимою відбувається щорічно. Запобігти цьому явищу,
або зменшити його негативний вплив на посіви шляхом ранньовесняного
боронування повною мірою не вдається, оскільки проведення цього
агрозаходу надзвичайно обмежене в часі. Практика останніх років показала,
що реальний час на боронування пшениці озимої, коли зуб борони вже не
«пише» і ще не вириває грудочок (почасти разом з рослинами) обмежується
1,5 – 2 днями. У кінцевому підсумку у більшості агроформувань площа
замульчованого шляхом боронування ґрунту не перевищує 25 – 30 % від
потреби.
Під час випадання рясних дощів тріщини запливають, однак, якщо
опади змінюються стрімким наростанням тепла – з'являються знову. Таким
чином, процес розтріскування поверхні ґрунту може тривати перманентно до
повного затінення її рослинами.
В окремі роки тріщини завширшки до 5 мм і більше та завглибшки до
80 – 100 мм формуються в зоні рядка у його довжину, оголюючи при цьому
вузол кущіння і верхню зону кореневої системи. Вони практично не
піддаються їх ліквідації механічними агрозаходами і є вкрай небезпечними
для посівів.
Наші дослідження показали, що об’єм тріщин у посівах пшениці озимої
щорічно становить від 3 до 5 % поверхні ґрунту, а в роки стрімкого
пересихання вологого ґрунту і за відсутності його мульчування – до 8—11 %.
Відповідно зростає при цьому площа поверхні ґрунту, з якої
випаровується волога. Фактично вона дорівнює подвійній вертикальній
площі, утвореній тріщиною, оскільки одна тріщина оголює ґрунт на
величину, що дорівнює площі тріщини (її довжини, помноженій на глибину)
з обох сторін.
Встановлено, що тріщини завширшки понад 3 мм і завглибшки понад
50 мм, особливо ті, що утворені в зоні рядка, здатні, окрім інтенсивної втрати
вологи, спричинити розриви кореневої системи, яка знаходиться під вузлом
кущіння, що значно посилює їх небезпеку для посівів.
Застосування No-till – технології вирощування пшениці озимої на сірих
лісових ґрунтах середньосуглинкового механічного складу у перших два
роки не тільки не зменшило розтріскування поверхні ґрунту після
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відновлення весняної вегетації до закінчення фази кущіння, але й обумовило
певне його зростання. На нашу думку, це пояснюється тим, що за відсутності
достатнього органічного покриву, який формувався в результаті застосування
технології No-till, поступово, більш щільний ґрунт з високою капілярністю та
відсутністю його рихлення, швидше втрачав вологу і легко піддавався
розтріскуванню.
Наявність органічного шару заввишки 1,3 – 1,5 см, що утворився в
результаті застосування No-till – технології практично захищає поверхню
ґрунту від розтріскування, та зменшує випаровування вологи також там, де
тріщини бувають відсутні за традиційної технології (табл. 1).
1. Вплив технології No-till на ступінь розтріскування поверхні ґрунту під
пшеницею озимою після відновлення весняної вегетації (Інститут кормів та
сільського господарства Поділля НААН)
Технології
вирощування

Традиційна
No-till

Сумарна площа тріщин, у % до загальної площі поверхні ґрунту
Роки досліджень
2011
2012
2013
2014
2015
3,1
3,1
4,2
3,2
3,3
3,3
3,2
3,0
2,0
0,2

Ситуація істотно змінювалась на користь No-till – технології вже на
третій рік її дослідження. Так, порівняно із традиційною (а в умовах
2013 року – третій рік дослідження – у результаті стрімкого сходження
глибшого снігового покриву і різкого підвищення температури
розтріскування поверхні ґрунту відбувалось особливо активно) наявність хоч
і незначного органічного покриву зменшило сумарний обсяг тріщин в
1,4 разу. На четвертий і п’ятий роки досліджень у міру зростання висоти
органічного покриву, яка на п’ятий рік досліджень становила в середньому
2,8 – 3,5 см, таке зменшення було відповідно в 1,6 і 16,5 разу.
Аналогічна закономірність встановлена також за дослідження динаміки
запасів продуктивної вологи в орному (0 – 20 см) шарі ґрунту на кінець
третього – початок четвертого етапу органогенезу (табл. 2). Позитивний
вплив No-till технології на рівень зволоженості верхнього шару ґрунту лише
на третій рік її вивчення, а на п’ятий рік досліджень формування органічного
покриття поверхні ґрунту заввишки до 3,5 см, дало можливість зберегти
вологу в орному горизонті на величину, що в 1,7 разу перевищувала цей
показник за традиційної технології.
Слід зазначити, що не дивлячись на те, що ступінь розтріскування
ґрунту у цьому варіанті досліду зменшувався в 16,5 разу порівняно із
традиційною технологією, запаси продуктивної вологи – лише в 1,7 разу. Це
пояснюється тим, що на початок весняної вегетації запаси продуктивної
вологи майже щорічно відновлюються до рівня середньої багаторічної норми
по всьому ґрунтовому горизонті (0 – 150 см) і інтенсивне її випаровування
верхнім шаром значною мірою поповнюється за рахунок дифузії з більш
глибокого ґрунтового горизонту.
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2. Запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунту під пшеницею озимою
на кінець весняного кущіння в залежності від технології вирощування
(Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН), мм
Технології
вирощування
Традиційна
No-till

2011
14,3
11,8

2012
26,0
23,4

Роки досліджень
2013
10,4
11,3

2014
17,3
19,7

2015
10,8
18,3

Однак різниця між No-till технологією і традиційною свідчить, що
такий вертикальний перерозподіл ґрунтової вологи є явно недостатнім для
вологозабезпеченості рослин, що надзвичайно вважливо в період входження
рослин пшениці озимої у четвертий етап органогенезу. В умовах центральної
частини Правобережного Лісостепу цей етап розвитку пшениці озимої
наступає, як правило, наприкінці квітня – на початку травня, коли
спостерігається стрімке наростання температури і фактор вологи набуває
особливого значення.
У наших умовах кожні п’ять років із десяти трапляється квітневотравнева посуха. Природного затінення поверхні ґрунту листостебловою
масою посіву в цей період буває явно недостатньо для зменшення втрат
вологи. У той же час, результати досліджень показали, що формування
органічного шару на поверхні ґрунту в результаті застосування No-till
технології здатне значною мірою запобігти таким втратам і послабити
негативну дію квітнево-травневої посухи.
Упродовж останніх десяти років все гострішою стає проблема
вологозабезпечення ґрунту, особливо його посівного шару на час сівби
пшениці озимої. Серпнево-вересневі посухи, які значно почастішали і
спостерігаються в Правобережному Лісостепу кожні шість років із десяти
практично після всіх попередників, унеможливлюють своєчасну появу
сходів, скорочуючи час на проходження рослинами осінніх етапів
органогенезу з усіма негативними наслідками. А починаючи із 2011 року
лише один рік із п’яти вересневі опади були достатніми (табл. 3).
3. Кількість опадів у вересні місяці в роки досліджень No-till – технології
вирощування пшениці озимої (Інститут кормів та сільського господарства
Поділля НААН), мм
2011
15,8

2012
23,9

Роки
2013
117,0

2014
13,6

2015
49,8

Середнє за
5 років
44,0

Багаторічна
норма
53,0

Наші дослідження динаміки запасів продуктивної вологи в орному
шарі ґрунту за період від початку дозрівання врожаю попередника (сої
ранньостиглих сортів), його збирання і настання оптимальних строків сівби
пшениці озимої показали, що застосування технології No-till значно зменшує
втрати продуктивної вологи. За відсутності опадів і за середньодобової
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температури вище + 15 0С (що за останні роки щорічно відбувається в період
з 15 серпня по 15 вересня) вони становлять понад 1 мм в день. Ці втрати
відбуваються, головним чином, за рахунок евапорації (випаровування
поверхнею ґрунту) оскільки з настанням стиглості рослин попередньої
культури транспірація (випаровування листовою поверхнею) припиняється.
Через усихання і зменшення площі поверхні листостеблової маси ґрунт стає
відкритим для прямих сонячних променів і стрімко втрачає вологу.
За традиційних систем землеробства запобігти цим втратам вологи до
повного звільнення поля культурою неможливо. У той же час, наявність на
поверхні ґрунту навіть тонкого шару органічних решток стримує небажаний
процес евапорації і зберігає значну кількість вологи у ґрунті. Отже, за період
від початку дозрівання до збирання попередника, який в умовах регіону
триває в залежності від температури і біологічних особливостей сорту 12—14
днів, застосування технології No-till є єдиним заходом збереження ґрунтової
вологи. Воно має істотні переваги над традиційною технологією і в період
між збиранням попередника і сівбою пшениці, оскільки мульчування
поверхні ґрунту шляхом дискування (чи іншого рихлення), неминуче веде до
висушування посівного шару, в той час як наявність органічного покриву
значною мірою зберігає наявну вологу і не потребує при цьому додаткових
витрат.
4. Запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунту на час сівби пшениці
озимої в залежності від технології її вирощування (Інститут кормів та
сільського господарства Поділля НААН), мм
Традиційна технологія

Початок дозрівання
сої (20—25.08)
Збирання врожаю
(8—10.09)
Середина
оптимальних строків
сівби пшениці
(30.09—03.10)

No-till технологія
Роки
2015 2011

2011

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2015

10,7

11,3

15,7

13,4

9,4

9,8

10,0

14,9

17,3

13,9

7,3

6,9

28,3

5,9

7,3

7,4

5,8

27,8

14,6

12,8

8,8

10,8

34,1

6,3

12,7

6,6

8,0

34,0

10,8

17,9

Як показують результати досліду, наведені в таблиці 4, ефективність
No-till технології у збереженні продуктивної вологи починає позначатись
лише на третій рік досліджень. Головною умовою при цьому є початок
формування на поверхні ґрунту органічного шару з рослинних решток
попередніх культур. За надмірної кількості опадів у вересні 2013 року
застосування обох технологій було рівнозначним. Однак в умовах дефіциту
вологи 2014 та 2015 років переваги No-till технології були очевидними:
відповідно 10,8 та 17,9 мм на час сівби пшениці озимої проти 6,3 та 12,7 мм
за традиційної технології. У той же час, без наявності органічного покриву
поверхні ґрунту у перші два роки досліджень No-till технології запаси
Корми і кормовиробництво. 2016. Вип. 82

189

продуктивної вологи в орному шарі ґрунту на час середини оптимальних
строків сівби пшениці озимої (кінець вересня початок жовтня) були вищими
за традиційної технології, яка передбачала механічне мульчування поля
слідом за збиранням попередника.
Проте, застосування No-till технології на четвертий та п’ятий роки її
дослідження дало змогу значно зменшити втрати вологи у період між
дозріванням і збиранням врожаю попередника, коли поверхня ґрунту
відкривається для прямих сонячних променів, а будь-які інші механічні
заходи є неможливими. Так, якщо втрати води з орного шару ґрунту в цей
період шляхом евапорації за традиційної технології становили в середньому
за два роки (2014 і 2015) 4,8 мм, та за No-till – лише 1,9 мм, або у 2,5 разу
менше.
Вплив No-till – технології вирощування пшениці озимої на
температурний режим ґрунту. Численними науковими дослідженнями
встановлено, що різкі коливання температури ґрунту негативно позначаються
на його біологічній активності, ускладнюють нормальні процеси
життєдіяльності як ґрунтової біоти, так і рослини. Доведено, що для
більшості ґрунтових мікроорганізмів, які беруть участь у важливих для
підтримання родючості ґрунту процесах, є температура, що знаходиться в
межах + 20 – + 35 0С. У той же час, у центральній частині Правобережного
Лісостепу у літні місяці температура поверхні відкритого ґрунту в денні
години сягає 55 – 56 0С, а на глибині 5 см – 37 – 39 0С. При цьому такий
температурний режим зберігається протягом 8 – 10 годин, або 1/3 – 2/3
частини доби. У цей час надмірне перегрівання частково гальмує
мікробіологічну активність ґрунтової біоти, а також посилює втрати вологи,
сумарним підсумком яких є загальне зниження біологічної активності
верхнього шару ґрунту. За достатньої вологозабезпеченості і затінення
ґрунту рослинною біомасою не несе в собі загрози посівам, однак після
звільнення поля від рослинності, а також в період, коли посіви пшениці
озимої ще не встигли розкущитись (у наших умовах—це кінець квітня –
початок травня) такий температурний режим здатний істотно загальмувати
корисні мікробіологічні процеси у верхньому шарі ґрунту.
Наші дослідження показали, що формування мульчуючого шару
органічних решток за No-till технології істотно оптимізує температурний
режим поверхні орного шару ґрунту, що сприяє покращенню його загального
водно-температурного стану.
Дослідження показали, що за практично однакової середньодобової
температури як на поверхні ґрунту, так і на глибині 5 см, різниця між
максимальними денними і мінімальними нічними її показниками була значно
меншою за No-till технології і становила на поверхні ґрунту 21,8 0С, тоді як за
традиційної технології – 35,1 0С, або на 13,3 0С більше. На глибині 5 см ці
показники були, відповідно, 7,8 та 15,3 0С. Це свідчить про те, що
застосування No-till технології за наявності мульчуючого органічного шару
значною мірою запобігає різному коливанню температури у верхньому шарі
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ґрунту та істотно наближує її верхньої та нижньої межі до рівня,
оптимального для активної життєдіяльності мікробіоти ґрунту.
5. Динаміка температури верхнього шару ґрунту в залежності від технологій
вирощування за період з 10 по 31 серпня (Інститут кормів та сільського
господарства Поділля НААН 2013 – 2015 рр.)
Температура, 0С
Технологія
вирощування

Традиційна
No-till

max
денна
53,4
46,5

на поверхні ґрунту
середньоmin нічна
добова
18,3
30,6
24,7
30,4

max
денна
37,8
33,1

на глибині 5 см
середньоmin нічна
добова
22,5
25,4
25,3
26,1

Значно більшу небезпеку несе в собі різке зниження температури на
глибині залягання вузла кущіння пшениці озимої взимку. Таке зниження в
умовах регіону спостерігається щороку, при цьому кожні три роки із десяти –
за недостатнього снігового покриву.
Таким чином, загроза зниження температури до рівня, критичного для
посівів пшениці озимої, особливо сортів південного екотипу, є досить
високою.
У наших дослідах, проведених упродовж 2011 – 2015 років, зниження
температури ґрунту на глибині залягання вузла кущіння пшениці озимої
понад -16 0С – не відмічено. Однак спостереження за температурним
режимом ґрунту показали, що наявність мульчуючого органічного прошарку
між сніговим покривом і поверхнею ґрунту сприяла підвищенню
температури в зоні вузла кущіння в залежності від висоти снігового покриву
на 2,7 – 3,5 0С. А це означає, що у випадку зниження температури повітря до
-24 0С за висоти снігового покриву 5 см температура на глибині залягання
вузла кущіння за традиційної технології становитиме -16,4 0С, тоді як за Notill – -13 0С, тобто загроза вимерзання посівів істотно знижується.
Висновки. Таким чином застосування No-till – технології вирощування
пшениці озимої є ефективним фактором оптимізації гідротермічного режиму
ґрунту у найбільш відповідальні фази росту та розвитку рослин, а також
захисту їх від надмірно низьких температур у зимовий період. При цьому
ефективність його поступово зростає у міру формування органічного
покриву з рослинних решток поверхні ґрунту. Це дає можливість зменшити
непродуктивні втрати вологи порівняно із традиційною технологією та
істотно оптимізувати температуру ґрунту в той час, коли іншими доступними
на часі агротехнічними заходами цього досягти неможливо.
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СТІЙКІСТЬ СОРТІВ ЛЮЦЕРНИ ДО ЛЮЦЕРНОВОЇ
КВІТКОВОЇ ГАЛИЦІ (КОМАРИКА) В УМОВАХ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Упродовж 2008 – 2010 рр. вивчали стійкість перспективних сортів
люцерни посівної вітчизняної та зарубіжної селекції до люцернової квіткової
галиці (комарика) в центральній частині Правобережного Лісостепу. За
результатами досліджень оцінено 21 сорт люцерни посівної, щодо
чисельності та пошкоджуваності даним фітофагом. Виявлено, що
середньостійким є сорт Синюха.
Ключові слова: люцерна посівна, люцернова
(комарик), сорти, пошкоджуваність, стійкість.

квіткова

галиця

На початку третього тисячоліття найпоширенішою світовою
багаторічною бобовою культурою є люцерна. Ця культура вирішує проблему
виробництва рослинного білка, а також має велике екологічне значення,
оскільки за рахунок симбіозу з бульбочковими бактеріями здатна
накопичувати біологічний азот з атмосфери, істотно збільшує вміст
органічної речовини в ґрунті, покращує його водно-фізичні та агрохімічні
властивості.
У нинішніх ринкових умовах господарювання виробництво насіння
люцерни стає одним з найбільш рентабельних напрямів. Тому останнім
часом спостерігається зростання інтересу багатьох сільськогосподарських
виробників до вирощування на насіння цієї важливої бобової культури.
Водночас, варто зазначити, що посівні площі під люцерною в нашій країні за
останні десятиріччя істотно скоротилися, а їх розширення значною мірою
стримується недостатнім виробництвом насіння. Серед низки чинників, що
обмежують реалізацію потенційної продуктивності сучасних сортів, важливу
роль відіграють фітофаги, серед яких найбільш сталу небезпеку насіннєвим
посівам спричиняє люцернова квіткова галиця (Contarinia medicaginis
Kieffer.). Вихід із ситуації можливий тільки при переході до нових сортів з
високим потенціалом врожайності насіння. При вирішені даного питання
велика увага приділяється стійкості нових сортів до шкідників генеративних
органів, що в значній мірі визначає врожай насіння на одиницю площі.
Однак, через складність даного процесу, ця робота в Україні не проводиться
на належному рівні. Не оцінені проти шкідників сучасні сорти, а новітні
сортові технології їх вирощування ґрунтуються переважно на інтенсивному
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застосуванні інсектицидів, породжуючи негативні наслідки. Впровадження в
практику стійких сортів чи гібридів сільськогосподарських культур є
найбільш радикальним із екологічно безпечних заходів у захисті рослин від
шкідливих організмів. Використання цих сортів не тільки заощаджує витрати
на пестициди, а й відвертає небезпеку забруднення довкілля та продуктів
переробки врожаю токсичними речовинами. Поява стійкого сорту дає змогу
звести до мінімуму хімічні обробки, а це сприяє збереженню й активізації
комплексу корисних організмів [1, 2].
У нашій країні та за її межами селекція на стійкість люцерни до
шкідників, які пошкоджують генеративні органи, ще не отримала належної
уваги, також і в літературі з цього питання є досить обмежені повідомлення.
Проте, вони показують, що сорти та поодинокі рослини популяцій люцерни в
значній мірі відрізняються по стійкості до окремих шкідників [3].
Люцернова квіткова галиця (комарик) досить поширений та
небезпечний шкідник насіннєвих посівів люцерни. Цикл розвитку даного
виду проходить тільки на люцерні. Встановлено, що люцернова галиця є
типовим гігрофілом тому, важливою умовою для розвитку даного фітофага, є
кількість опадів, які випадають у весняно-літній період та здатні
призупинити або стимулювати його розвиток [3, 4].
Шкідлива стадія у люцернової квіткової галиці – личинка, яка в
результаті живлення пошкоджує середину зеленого бутона. Він
деформується і з нього утворюються цибулясті гали, що легко відрізняються
від нормально розвинених квіток, згодом вони засихають та обпадають.
Втрати врожаю від фітофага в середньому становлять від 17 до 30 %, а в
сприятливі роки для розмноження шкідника можуть сягати 85 %. Характер
деформації бутона слугує стійкою ознакою для визначення пошкоджень
даним фітофагом [5].
Зважаючи на це, особливо актуальним є оцінювання сучасного
асортименту сортів люцерни посівної щодо їх чутливості до пошкоджень
люцерновою квітковою галицею.
Матеріал та методика досліджень. Дослідження проводили на
дослідних полях ДП ДГ «Бохоницьке» Інституту кормів та сільського
господарства Поділля НААН у зоні Лісостепу Правобережного України
упродовж 2008–2010 рр. У дослідах оцінювали польову стійкість 21 сорту
люцерни посівної проти люцернової квіткової галиці. Сорти колекції
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН зарубіжної і
вітчизняної селекції та інший селекційний матеріал розміщувалися
рендомізовано на демонстраційному, колекційному та конкурсному полях.
Спостереження та обліки. Оцінювання колекції сортів люцерни
посівної з виявленням різних типів стійкості рослин проти люцернової
квіткової галиці, здійснювали за загальноприйнятими методиками
ентомологічних досліджень: косіння ентомологічним сачком, візуальні
обстеження, відбір рослинних та ґрунтових проб і підрахунок чисельності,
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використовуючи облікові ділянки та проводячи аналіз елементів
продуктивності рослин [6–11].
Ступінь пошкоджуваності сорту люцерни посівної та оцінку стійкості
проти люцернової квіткової галиці проводили за уніфікованою 9-ти бальною
шкалою (табл. 1). Статистичну обробку вихідних даних проводили методом
дисперсійного аналізу за Б. О. Доспеховим [12].
1.

Бал

1
2–3
4–5
6–7
8–9

Уніфікована шкала польової оцінки стійкості люцерни посівної до
люцернової квіткової галиці
Пошкоджуваність
Пошкоджено бутонів та
квіток личинками, %
1–5
5–10
10–15
15–20
>20

Стійкість
Ступінь

Бал

Ступінь

Ледь помітна

8–9
7–6
5–4
3–2
1

Стійкий
Відносно стійкий
Середньостійкий
Слабостійкий
Нестійкий

Слабка
Середня
Сильна
Дуже сильна

Результати досліджень. У ході проведених досліджень виявлено, що
досліджувані сорти люцерни по-різному пошкоджувались люцерновою
квітковою галицею. Встановлено, що на пошкоджуваність бутонів та квіток
впливали кліматичні умови та сортові особливості люцерни. Так, найвищий
відсоток пошкодження генеративних органів відмічався у 2010 році – 17,2–
48,2 % залежно від сорту. Найнижчий рівень пошкодження спостерігався у
2009 році – 10,5–35,4 %, що є свідченням несприятливих умов для розвиту
шкідника. У середньому за роки досліджень пошкоджуваність знаходилась у
межах 14,4–40,6 %. Встановлено збільшення відсотку пошкоджуваності
бутонів та квіток у більш пізньостиглих сортів, зокрема найвищий показник
пошкоджування спостерігався у сортів Надєжда та Crilys – 37,4 та 40,6 %
відповідно. Ранньостиглі сорти характеризувались нижчим рівнем
пошкодження генеративних органів. Зокрема, найнижчий показник
пошкоджуваності відмічено у сорті Синюха – 14,4 %. У той же час серед
ранньостиглих сортів, сорт Vella відрізнявся найвищим ступенем
пошкодження – 38,7 %. Поміж середньоранніх сортів нижчий відсоток
пошкоджуваності бутонів та квіток спостерігався у сорту Віра – 17,3 %.
Група середньостиглих сортів була найчисленнішою – 10 шт. Серед них
виділявся сорт Палава, пошкодження генеративних органів якого становило
16,5 %. Встановлено, що впродовж років досліджень дані сорти істотно
пошкоджувались люцерновою квітковою галицею. У середньому рівень
пошкодження генеративних органів сягав 16,5–35,1 %. Найбільше
пошкоджувались такі сорти як: Brend-919, Регіна, Вінничанка та Любава. У
дослід також було включено 2 середньопізніх сорти. Встановлено, що
пошкодження даних сортів люцерновою квітковою галицею становило 34,7–
37,4 %.
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Таким чином у ході проведених досліджень встановлено, що середній
ступінь пошкодження бутонів та квіток квітковою галицею спостерігався у
сорту Синюха – 14,4 % відповідно, що згідно шкали пошкоджуваності
відповідає 5 балам. Сильний ступінь пошкодження квіток був характерний
для сортів Палава, Віра та Ярославна – 16,5–19,8 %, що згідно шкали
відповідало 6–7 балам. Пошкоджуваність решти сортів люцерни визначено
як дуже сильну, що відповідало 8–9 балам. Зважаючи на показники
пошкоджуваності квіток впродовж років досліджень, нами встановлено, що
сорт Синюха є середньостійким до квіткової галиці, а Палава, Віра та
Ярославна є слабостійкими, в той час як решта сортів внаслідок значного
пошкодження генеративних органів даним шкідником відносяться до
нестійких (табл. 2).
2.

Стійкість сортів люцерни проти люцернової галиці (Вінницька обл.,
дослідне поле ДП ДГ «Бохоницьке» Інституту кормів та сільського
господарства Поділля НААН, 2008—2010 рр.)
Сорт

Ярославна
Vika
Йигева
Vertus
Синюха
Vella
Севанні-1
Verko
Віра
Вінничанка
Mega
Палава
Brend-919
Серафіма
Регіна
Любава
Жидруне
Роксолана
Crilys
Плато
Надєжда

Група
стиглості
р.с.
р.с.
р.с.
р.с.
р.с.
р.с.
с.р.
с.р.
с.р.
с.с.
с.с.
с.с.
с.с.
с.с.
с.с.
с.с.
с.с.
с.с.
с.с.
с.п.
с.п.

Пошкоджваність квіток, %
%
бал
ступінь
19,8
7
сильна
25,8
8
дуже сильна
27,0
8
дуже сильна
27,6
8
дуже сильна
14,4
5
середня
31,1
9
дуже сильна
28,9
8
дуже сильна
26,3
8
дуже сильна
17,3
7
сильна
34,3
9
дуже сильна
30,2
9
дуже сильна
16,5
6
сильна
34,6
9
дуже сильна
24,5
8
Те саме
34,5
9
–//–
35,1
9
–//–
33,5
9
–//–
24,4
8
–//–
40,6
9
–//–
34,7
9
–//–
37,4
9
–//–

бал
3
1
1
1
4
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Стійкість
ступінь
слабостійкий
нестійкий
нестійкий
нестійкий
середньостійкий
нестійкий
нестійкий
нестійкий
слабостійкий
нестійкий
нестійкий
слабостійкий
нестійкий
Те саме
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–

П р и м і т к а : с.к. – скоростиглий сорт, р.с. – ранньостиглий сорт, с.р. –
середньостиглий сорт.

При проведені обліків та спостережень виявили, що внаслідок різного
ступеня пошкодження бутонів та квіток чисельність галів люцернової
квіткової галиці, що заселяли рослини люцерни на 1 м2 також відрізнялась на
різних сортах. Так, встановлено, що найвища чисельність галів
спостерігалась на сортах Вінничанка, Brend, Плато, Любава, Регіна, Надєжда
та Crylis – 17,3–19,8 екз./м2. Найменша кількість галів даного фітофага
196

Корми і кормовиробництво. 2016. Вип. 82

спостерігалась на таких сортах: Віра, Палава, Синюха – 7,6–8,4 екз./м2. На
сортах у середньому формувалось 41,2–45,0 шт. квіток на 1 рослину, серед
яких здорових – 26,1–37,6 шт./рослину, в той же час, кількість пошкоджених
квіток та бутонів становила 6,0–16,8 шт./рослину. Розкривання гал показало,
що у 1-му галі налічувалось 4,1–4,8 личинок, при чому найменша кількість
личинок спостерігалась у сортах, які характеризувались меншим
пошкодженням бутонів та квіток – Синюха, Палава, Ярославна, Віра.
Найбільша кількість личинок на 1-му галу спостерігалась у середньопізніх
сортів Плато, Crilys, Надєжда (табл. 3).
3.
Шкідливість люцернової квіткової галиці на різних сортах люцерни
(Вінницька обл., дослідне поле ДП ДГ «Бохоницьке» Інституту кормів та
сільського господарства Поділля НААН, 2008—2010 рр.)
Сорт

Ярославна
Vika
Йигева
Vertus
Синюха
Vella
Севанні-1
Verko
Віра
Вінничанка
Mega
Палава
Brend-919
Серафіма
Регіна
Любава
Жидруне
Роксолана
Crilys
Плато
Надєжда

Чисельність
галів шт./м2

10,2
13,6
13,6
13,9
7,6
15,9
14,7
14,1
8,6
17,5
15,6
8,4
17,3
12,6
17,7
17,7
16,3
12,0
19,8
17,7
18,6

Бутонів та квіток на
одній рослині
пошкодже
здорових
них
32,8
8,1
33,1
11,5
32,5
12,0
30,4
11,6
37,5
6,3
29,0
13,1
30,5
12,4
31,6
11,3
37,2
7,8
28,1
14,7
29,6
12,8
37,4
7,4
28,5
15,1
33,3
10,8
27,3
15,0
27,4
14,8
28,4
14,3
33,5
10,8
24,6
16,8
26,9
14,3
26,1
15,6

Пошкоджено
бутонів та
квіток, %

У галі
личинок

Урожайність,
кг/га

19,8
25,8
27,0
27,6
14,4
31,1
28,9
26,3
17,3
34,3
30,2
16,5
34,6
24,5
35,5
35,1
33,5
24,4
40,6
34,7
37,4

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

222
212
204
184
238
178
225
151
226
106
201
268
151
192
136
125
173
186
123
126
136

Висновки. За результатами багаторічних досліджень в умовах
правобережного Лісостепу експериментально доведено, що середній ступінь
пошкодження бутонів та квіток квітковою галицею спостерігався у сорту
Синюха – 14,4 % відповідно, що згідно шкали пошкоджуваності відповідає
5 балам. Сильний ступінь пошкодження квіток був характерний для сортів
Палава, Віра та Ярославна – 16,5–19,8 %, що згідно шкали відповідало 6–7
балам. Пошкоджуваність решти сортів люцерни визначено як дуже сильну,
що відповідало 8–9 балам. Зважаючи на показники пошкоджуваності квіток
впродовж років досліджень, нами встановлено що сорт Синюха є
середньостійким до люцернової квіткової галиці, Палава, Віра та Синюха є
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слабостійкими, в той час як решта сортів внаслідок значного пошкодження
генеративних органів даним шкідником відноситься до нестійких.
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ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СТВОРЕННЯ СУМІШОК
ЛЮЦЕРНИ І ЗЛАКОВИХ ТРАВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ СКЛАДУ,
СПОСОБУ СІВБИ ТА УДОБРЕННЯ
Висвітлено біоенергетичну оцінку щодо створення сумішок люцерни і
злакових трав залежно від їх складу, способу сівби та удобрення.
Встановлено, що найвищим виходом валової (403,4—423,4 ГДж/га) та
обмінної (208,7—224,0 ГДж/га) енергії характеризувалась травосумішка
люцерни із стоколосом безостим та тонконогом лучним.
Ключові слова: енергетична ефективність, обмінна енергія, валова
енергія, енергетичний коефіцієнт, видовий склад, рівень удобрення, спосіб
сівби.
Економічні показники ефективності використання орної землі є
нестабільними – на них впливають інфляційні процеси, паритет цін на
промислову та сільськогосподарську продукцію, рівень оплати праці в
сільському господарстві, дотації держави на матеріально-технічні ресурси
тощо. Тому вони не завжди об’єктивно характеризують результати
господарської діяльності. Як наслідок, значно об’єктивнішу оцінку
ефективного використання землі та проведення технологічних операцій при
вирощуванні сільськогосподарських культур, а в даному випадку люцернозлакових сумішок, забезпечують енергетичні показники, виражені в калоріях,
джоулях, на величину яких не впливає мінливе ринкове середовище.
Ефективність використання енергетичних ресурсів насамперед залежить від
ґрунтово-кліматичних умов, тобто на виробництво одиниці продукції у
різних регіонах витрачається неоднакова кількість енергії [2, 3].
Вирощування бобово-злакових травосумішок зменшує сумарні
енерговитрати на 15—20 % і покращує співвідношення обмінної та сумарно
витраченої енергії [1, 4].
Мета дослідження – встановити вплив технологічних прийомів
вирощування на енергетичну ефективність створення сумішок люцерни і
злакових багаторічних трав.
Умови та методика проведення досліджень. Польові дослідження
проводили в стаціонарному досліді кафедри кормовиробництва, меліорації і
метеорології у ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція»
упродовж 2010—2012 рр. на чорноземі типовому малогумусному
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грубопилувато-середньосуглинковому за гранулометричним складом.
Агрохімічний склад ґрунту дослідної ділянки характеризується наступними
показниками: вміст гумусу (за Т. Тюріним) – 4,4 %, рН сольової витяжки –
6,8—7,3;
ємність
вбирання
–
307—321 мг-екв/кг
ґрунту,
лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 101—111 мг/кг ґрунту,
рухомого фосфору та обмінного калію (за Чиріковим) – відповідно 113—135
і 91—110 мг/кг ґрунту. Щільність ґрунту у рівноважному стані – 1,16—
1,25 г/см3, вологість стійкого в’янення – 10,8 %. Глибина залягання
ґрунтових вод – 2—4 м.
Відповідно до програми досліджень був закладений трифакторний
польовий дослід: фактор А – сумішки бобових і злакових трав; фактор В –
спосіб сівби; фактор С – удобрення. Повторність у досліді чотириразова.
Розмір облікової розщепленої ділянки – 20 м2, розміщення варіантів
систематичне. У досліді використовували сорти бобових і злакових
багаторічних трав, занесених до Державного реєстру сортів рослин,
придатних для поширення в Україні.
Агротехнологічні прийоми у виконанні польового досліду були
загальноприйнятими, окрім заходів, які вивчалися, зокрема спосіб сівби
бобово-злакових травосумішок. Сівбу проводили сівалкою СЗТ-3,6. Для
висіву насіння люцерни посівної та злакових трав насінний ящик розділяли
на секції касетами (металеві перегородки), за допомогою яких створювали
дворядні смуги бобових і злакових компонентів. Норма висіву люцерни
посівної становила 60 % та злакових компонентів 40 % від повної.
Погодні умови в роки досліджень були наступні: у 2010 р.
середньодобова температура становила 8,9 0С, кількість опадів – 711,5 мм, у
2011 р. – відповідно, 8,9 0С та 500,6 мм, у 2012 р. – відповідно, 8,9 0С і
711,9 мм. Середня багаторічна температура повітря знаходилася на рівні
7,8 0С, середня багаторічна кількість опадів – 649 мм.
Основні результати дослідження. Із проведених досліджень
встановлено, що на значення показників енергетичної ефективності значно
впливають склад травосумішок та внесення добрив, тоді як за будь-якого
способу сівби показники витрат сукупної енергії залишалися майже
незмінними (табл.).
Найнижчі показники витрат сукупної енергії отримали на варіантах без
добрив, які знаходилися в межах 46,49—46,65 ГДж/га за звичайного способу
сівби та 46,52—46,87 ГДж/га – при розміщенні компонентів смугами по 2
рядки.
Серед досліджуваних люцерново-злакових сумішок найвищий
показник енергетичної ефективності виявився у варіанті, де висівали
люцерну із стоколосом безостим і тонконогом лучним за звичайного способу
сівби та без застосування добрив. При цьому згаданий показник був на рівні
7,52, а коефіцієнт енергетичної ефективності становив 3,85. Такі показники
можна пояснити високим виходом валової (350,6 ГДж/га) та обмінної
(179,5 ГДж/га) енергії. За сівби люцерни та злакових трав по 2 рядки
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показники енергетичної оцінки дещо підвищилися – коефіцієнт енергетичної
ефективності досягнув 4,38 т, а енергетичний коефіцієнт – 8,42, вихід валової
та обмінної енергії – відповідно 393,1 та 204,6 ГДж/га.

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Енергоємність
1 т к. од., ГДж

Люцерна + стоколос +
тонконіг
Люцерна + пирій +
тонконіг
Люцерна+ очеретянка +
тонконіг
Люцерна + костриця +
тонконіг
Люцерна + грястиця +
тонконіг
НІР05

Коефіцієнт
енергетичної
ефективності

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Енергетичний
коефіцієнт

Люцерна + стоколос +
тонконіг
Люцерна + пирій +
тонконіг
Люцерна + очеретянка +
тонконіг
Люцерна + костриця +
тонконіг
Люцерна + грястиця +
тонконіг

Без добрив
46,64
350,6
46,67
393,1
46,84
306,9
46,87
352,2
46,49
314,1
46,52
358,0
46,59
312,5
46,62
340,0
46,65
320,8
46,66
333,1
P60K90
48,18
377,7
48,21
406,8
48,38
335,1
48,40
374,9
48,03
333,8
48,05
371,0
48,13
333,3
48,15
367,7
48,19
334,3
48,21
353,6
N30P60K90
50,11
403,4
50,13
423,4
50,32
359,0
50,34
397,9
49,96
355,0
49,99
394,2
50,05
353,1
50,09
386,3
49,96
344,2
50,13
371,2
0,79
16,50

Обмінна
енергія

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Валова
енергія

Люцерна + стоколос +
тонконіг
Люцерна + пирій +
тонконіг
Люцерна + очеретянка +
тонконіг
Люцерна + костриця +
тонконіг
Люцерна + грястиця +
тонконіг

Витрати
сукупної
енергії, ГДж/га

Склад сумішки

Спосіб сівби
компонентів

Біоенергетична оцінка люцерно-злакових травосумішок залежно від
способу сівби та рівня удобрення (у середньому за 2010–2012 рр.)

179,5
204,6
161,3
187,8
167,3
193,3
161,9
178,9
171,7
180,4

7,52
8,42
6,55
7,51
6,76
7,70
6,71
7,29
6,88
7,14

3,85
4,38
3,44
4,01
3,60
4,15
3,47
3,84
3,68
3,87

3,37
2,91
3,83
3,31
3,50
2,99
3,75
3,33
3,43
3,21

193,8
213,7
177,6
200,3
179,2
202,0
174,2
195,2
180,2
193,3

7,84
8,44
6,93
7,75
6,95
7,72
6,92
7,64
6,94
7,34

4,02
4,43
3,67
4,14
3,73
4,20
3,62
4,05
3,74
4,01

3,24
2,86
3,58
3,14
3,36
2,93
3,58
3,14
3,37
3,10

208,7
224,0
191,7
214,1
191,9
216,1
185,9
206,6
186,8
204,3
8,96

8,05
8,45
7,13
7,90
7,11
7,89
7,05
7,71
6,89
7,40
0,29

4,17
4,47
3,81
4,25
3,84
4,32
3,71
4,13
3,74
4,07
0,15

3,07
2,79
3,32
3,00
3,23
2,81
3,44
3,04
3,33
3,01
0,15

П р и м і т к и : 1 – звичайна сівба; 2 – смугова сівба.

На відміну від стоколосу безостого заслуговує на увагу використання в
травосумішах очеретянки звичайної та грястиці збірної. За звичайного
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способу сівби показники енергетичної оцінки тут дещо поступалися перед
стоколосом безостим, проте залишалися досить високими. Так, енергетичний
коефіцієнт у травосумішок знаходився на рівні 6,76—6,88, коефіцієнт
енергетичної ефективності – 3,60—3,68. Тоді як за сівби компонентів по 2
рядки кожного зазначені показники були вищими у травосумішки люцерни з
пирієм безкореневищним – 7,51, та очеретянкою звичайною – 7,70,
коефіцієнт енергетичної ефективності – 4,01 і 4,15 відповідно.
При внесенні фосфорно-калійних добрив із розрахунку P60K90
енергетичні показники у травосумішок підвищилися порівняно з контролем.
У люцерни із стоколосом безостим та тонконогом лучним коефіцієнт
енергетичної ефективності становив 4,02, енергетичний коефіцієнт – 7,84, за
сівби компонентів в один рядок. Тоді як за сівби їх по 2 рядки кожного вони
підвищилися і досягли, відповідно, 4,43 та 8,44.
Травосумішки люцерни з пирієм безкореневищним, очеретянкою
звичайною, грястицею збірною та кострицею лучною за звичайного
рядкового способу сівби забезпечили майже однакові показники
енергетичної ефективності – на рівні 6,92—6,95. Коефіцієнт енергетичної
ефективності у цих травосумішок із люцерною посівною та тонконогом
лучним становив 3,62—3,73. За зміни способу сівби, а саме розміщення
люцерни та злакових трав смугами по 2 рядки кожного компонента на цьому
фоні добрив енергетичний коефіцієнт найбільшим виявився у травосумішки
люцерни з пирієм безкореневищним та тонконогом лучним – 7,75, коефіцієнт
енергетичної ефективності – 4,14. Вміст в урожаї валової та обмінної енергії
становив, відповідно, 374,9 і 200,3 ГДж/га, що нижче ніж при вирощуванні
люцерни із стоколосом безостим та тонконогом лучним (406,8 і
213,7 ГДж/га).
Порівнюючи травосумішки на варіантах, де вносили повне мінеральне
добриво, можна зробити висновок, що з енергетичної точки зору серед
досліджуваних злакових трав найощаднішою була очеретянка звичайна та
грястиця збірна, де витрати енергії становили 49,96—49,99 ГДж/га. Дещо
нижчими виявилися показники енергетичного коефіцієнта (6,89—7,11) та
коефіцієнта енергетичної ефективності (3,74—3,84) за звичайного рядкового
способу сівби.
При смуговому способі сівби згадані показники підвищилися й досягли
рівня, відповідно, 7,40—7,79 і 4,07—4,32, енергоємність 1 тонни кормових
одиниць – 2,81—3,01 ГДж.
Найвищим виходом валової (403,4—423,4 ГДж/га) та обмінної (208,7—
224,0 ГДж/га) енергії характеризувався варіант травосумішки люцерни із
стоколосом безостим та тонконогом лучним. Енергетичний коефіцієнт цього
травостою знаходився в межах 8,05—8,45, коефіцієнт енергетичної
ефективності – 4,17—4,47.
Встановлено, що із внесенням мінеральних добрив пропорційно
зростають витрати енергії, вихід валової та обмінної енергії.
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Вихід валової енергії з 1 га у середньому по всіх травосумішках без
добрив становив 333,1 ГДж/га, із внесенням фосфорно-калійних добрив –
358,9 ГДж/га, а за повного мінерального удобрення – 378,8 ГДж/га. Така
тенденція поширюється на коефіцієнти енергетичної ефективності та
енергетичні коефіцієнти. Найвищими згадані показники зафіксовані за
повного мінерального удобрення – в середньому по всіх сумішках коефіцієнт
енергетичної ефективності сягав 4,05, енергетичний коефіцієнт – 7,56. За
фосфорно-калійного удобрення показники енергетичної ефективності були
нижчими – відповідно 3,96 та 7,45. Це пояснюється дещо меншою
урожайністю травостоїв та високими витратами енергії.
Висновки. Основні енергетичні показники технології вирощування
люцерно-злакових травостоїв на орних землях залежать від складу
травосумішок та рівня мінерального живлення. На показники витрат
сукупної енергії спосіб сівби майже не впливає. Найвищим виходом валової
(403,4—423,4 ГДж/га)
та
обмінної
(208,7—224,0 ГДж/га)
енергії
характеризувався варіант травосумішки люцерни із стоколосом безостим та
тонконогом лучним.
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ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ЯКІСТЬ КОРМУ ВИРОДЖЕНОГО
СТАРОСІЯНОГО ТРАВОСТОЮ ЛУЧНИХ УГІДЬ ЗА РІЗНИХ
СПОСОБІВ ЇХ ПОЛІПШЕННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО
Наведено результати дослідження впливу сезонних та річних змін
кількісного співвідношення бобових і злакових видів у фітоценозах на
хімічний склад та якість корму старосіяного травостою за різних способів
поліпшення. Встановлено, що найвищий вміст сирого протеїну і найнижчий
сирої клітковини одержано в кормі при прямому всіванні люцерно-злакової
сумішки у непорушену дернину де спостерігалась найбільша кількість
бобових трав як у весняний так і в літньо-осінній періоди.
Ключові слова: старосіяний травостій, сезонні та річні зміни,
хімічний склад, якість корму, способи поліпшення, поживність корму.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими
науковими чи практичними завданнями. Якісні показники корму лучних
фітоценозів залежать від багатьох факторів, зокрема їх видового складу,
удобрення, фази вегетації в якій скошується травостій та погодних умов [1].
Бобові трави, порівняно зі злаковими, містять більше протеїну, жиру,
кальцію. Використання їх як компонентів лучних фітоценозів не тільки
підвищує їх продуктивність, але й є ефективним прийомом збільшення
вмісту протеїну в кормі [2, 3]. Високоякісні зелені корми, сіно, чи сінаж
лучних угідь, які добре збалансовані за вмістом білка, амінокислот,
мінеральних речовин та вітамінів, за продуктивною дією можуть забезпечити
отримання близько 4 т молока від корови за рік без використання
концентрованих кормів [8].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми. Як свідчать наукові дослідження, вміст сирого
протеїну в сухій речовині трав може збільшуватись на 2–5 % при зростанні
частки бобових у компонентному складі травосумішок [2, 3, 4, 5, 6, 7].
Здатність бобових фіксувати азот з атмосфери сприяє активному утворенню
білкових речовин. На хімічний склад корму впливає також фаза розвитку в
якій скошуються трави. Е. Клапп зазначає, що причиною зниження кормової
цінності старіючого корму є те, що в ході розвитку рослин основний приріст
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припадає на стебла, які містять більше клітковини і мало поживних речовин в
той час як маса листя мала [1].
Матеріали і методи досліджень. Польові дослідження проводили на
старосіяному укісно-пасовищному травостої, який створений на стаціонарній
ділянці відділу польових кормових культур, сіножатей і пасовищ Інституту
кормів та сільського господарства Поділля НААН у 1997 році. Дослід одно
факторний. Фактор А – способи поліпшення старосіяного травостою:
1. Контроль (без поліпшення); 2. Прямий підсів люцерно-злакової
травосумішки; 3. Обробка травостою гербіцидом + прямий підсів люцернозлакової травосумішки; 4. Дискування дернини в один слід + підсів люцернозлакової травосумішки; 5. Дискування дернини в два сліди + підсів люцернозлакової травосумішки; 6. Фрезування дернини + підсів люцерно-злакової
травосумішки; 7. Весняна оранка + підсів люцерно-злакової травосумішки.
Посів проводили травосумішкою в складі стоколосу безостого сорту Всеслав
– 1,25 млн схожого насіння/га., костриці очеретяної сорту Людмила –
1,25 млн, люцерни посівної сорту Синюха – 2,5 млн схожих насінин/га.
Площа посівної ділянки 12 (2,0*6) м2, повторність триразова.
Агротехнічні прийоми з обробітку дернини проводили у весняний
період 2013 року (квітень). Сівба травосумішки проводилась одночасно на
всіх варіантах досліду 20 травня, агрегатом у складі трактора Massey Ferguon
8600 та сівалки Great Plains SSH-2000F.
Дослідження проводили на сірому опідзоленому середньосуглинковому ґрунті, який характеризується низьким вмістом гумусу – 1,42,
гідролітична кислотність становить 1,18 мг-екв./100 ґрунту, РНсол – 6,3,
легкогідролізований азот – 54 мг/кг, обмінного калію – 50 мг, рухомих форм
фосфору – 132 мг/кг ґрунту.
Результати досліджень. Нашими дослідженнями встановлена
залежність хімічного складу від сезонних та річних змін кількісного
співвідношення бобових і злакових компонентів у фітоценозах старосіяного
травостою, як за різних способів його поліпшення так і на контрольному
варіанті. Найнижчий вміст сирого протеїну 8,37—11,49 % відмічено у
першому укосі першого року використання травостою, залежно від способу
поліпшення та кількості бобових компонентів. Найвищий вміст сирого
протеїну в сухій речовині – 11,43—11,80 % та найбільша кількість бобових –
20,7—21,4 % спостерігалось при всіванні люцерно-злакової травосумішки у
непорушену дернину (за принципом no-till). У міру збільшення кількості
бобових підвищувався і вміст сирого протеїну.
Вміст сирого протеїну у зеленому кормі другого укосу травостою за
різних способів поліпшення підвищився порівняно з контрольним варіантом
на 3,34—6,32 %, загальний вміст при цьому становив 13,71—16,69 %.
Найбільший вміст сирого протеїну одержано при прямому всіванні люцернозлакової сумішки та застосуванні гербіциду для знищення дводольних
бур’янів. За мінімального обробітку дернини найбільший вміст сирого
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протеїну одержано при дискуванні в один слід та підсів люцерно-злакової
сумішки (табл. 1).
1.

Хімічний склад сухої маси старосіяних травостоїв за різних
способів обробітку дернини, %, 2014 р.

Фактор А

Контроль
Підсів у непорушену
дернину
Підсів у непорушену
дернину + гербіцид
Дискування в 1 слід +
підсів
Дискування в 2 сліди +
підсів
Фрезування + підсів
Докорінне поліпшення
(весняна оранка)

Укоси

І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ

протеїн
9,83
10,37
11,05
11,43
16,50
19,22
11,80
16,69
19,49
9,81
14,04
15,87
8,37
13,71
17,58
9,69
14,07
19,31
8,93
10,37
18,13

Сирі речовини
клітковина
29,92
30,61
28,81
28,77
25,62
24,20
30,79
26,21
24,61
28,50
26,77
25,32
32,76
27,66
26,35
30,33
30,78
29,09
32,75
30,61
28,89

зола
8,18
10,72
9,57
8,10
10,65
9,51
7,12
9,49
10,72
6,93
9,96
10,50
7,21
9,74
9,62
6,75
9,24
9,74
7,19
10,72
8,34

жир
1,81
4,17
3,64
2,09
2,71
2,96
1,65
1,85
2,20
1,65
1,71
2,36
1,24
2,36
2,66
1,51
1,49
3,50
1,40
4,17
2,72

БЕР

50,26
44,12
46,92
49,62
44,52
44,12
48,65
45,77
46,98
53,11
47,53
45,96
50,43
46,54
43,80
51,72
44,42
38,35
49,74
44,12
41,92

Найбільш високий вміст сирого протеїну відмічено в зеленій масі
травостою третього укосу, як на контрольному варіанті (11,05 %), так і при
поліпшенні старосіяного травостою 15,87—19,49 %. Вміст сирого протеїну
підвищився на 4,82—8,44 % залежно від способу поліпшення та кількісного
співвідношення бобових і злакових компонентів у фітоценозі. У травостої
третього укосу кількість бобових збільшилась на 10,9—23,3 %, залежно від
способу поліпшення, загальна кількість їх становила 24,4—41,2 %
відповідно. Пряме всівання люцерно-злакової сумішки виявилось найбільш
ефективним, як при застосуванні гербіциду так і без застосування порівняно з
іншими прийомами. Даний прийом забезпечив найвищу поживність корму
протягом всього укісного сезону. За різних способів порушення дернини
найменш ефективний прийом – прискорене докорінне залуження із
застосуванням весняної оранки. Зелений корм сформованого травостою мав
найнижчий вміст сирого протеїну протягом всього укісного періоду.
Вміст сирої клітковини зменшувався від першого до третього укосу, а
вміст жиру збільшувався при всіх способах поліпшення старосіяного
травостою. Найменший вміст сирої клітковини відмічено при прямому
всіванні люцерно-злакової сумішки – 24,20—24,60 %. Несприятливі погодні
умови 2015 року вплинули не лише на формування урожаю але і на хімічний
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склад. Вміст сирого протеїну в кормі зеленої маси першого укосу становив
12,08 – 17,40 % залежно від способу поліпшення. Найвищий вміст сирого
протеїну одержано при застосуванні комплексного заходу – внесенні
гербіциду та проведення прямого всівання люцерно-злакової сумішки, а
найменший при фрезуванні дернини (табл. 2). У другому укосі одержано
найменший вміст сирого протеїну при дискуванні дернини в 1—2 сліди, а
найвищий при прямому всіванні – 19,08 %. На даних варіантах відмічено
найменший вміст сирої клітковини.
2. Хімічний склад сухої маси старосіяних травостоїв за різних
способів обробітку дернини, %, 2015 р.
Фактор А

Укоси

Контроль
Підсів у непорушену
дернину
Підсів у непорушену
дернину + гербіцид
Дискування в 1 слід +
підсів
Дискування в 2 сліди
+ підсів

І
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ

Фрезування + підсів

протеїн
9,08
16,53
17,12
17,40
19,08
13,67
13,88
13,15
15,50
12,08
16,59

Сирі речовини
клітковина
зола
26,86
6,35
23,43
8,87
25,49
9,01
29,64
8,52
25,05
10,06
28,39
8,74
26,16
8,67
27,24
8,59
24,03
8,07
28,24
6,72
25,72
7,92

жир
2,11
1,79
1,31
1,44
1,71
1,97
1,57
2,27
1,12
2,09
1,36

БЕР
55,60
49,38
47,07
43,00
44,10
47,23
49,73
48,76
51,28
50,86
48,41

Енергетична поживність корму також залежала від способів
поліпшення, погодних умов та видового складу травостою. У 2014 році який
характеризувався більш сприятливим за гідротермічними умовами вміст
обмінної енергії в 1 кг сухої речовини становив 7,94 – 8,40 МДж.
У середньому за три укоси залежно від способу поліпшення забезпеченість
кормової одиниці перетравним протеїном складала 86,7 – 132,5 г. Найбільша
енергетична цінність корму та забезпеченість кормової одиниці перетравним
протеїном відмічено при прямому всіванні люцерно-злакової сумішки у
дернину, найменший – при докорінному поліпшенні із застосуванням
весняної оранки. У 2015 році енергетична цінність корму була значно
нижчою і становила 7,63 – 7,97 залежно від способу поліпшення але
порівняно із старосіяним травостоєм без поліпшення енергетична цінність
корму була в 1,85 – 1,93 разу вища. Відмічена висока забезпеченість кормової
одиниці перетравним протеїном при всіх способах поліпшення – 116,8—
171,5 г, на контрольному варіанті – 79,4 г, що в 1,47 – 2,15 разу нижча
порівняно із поліпшеними травостоями (табл. 3).
Найменша забезпеченість відмічена при фрезуванні дернини з підсівом
люцерно-злакової сумішки, найвища при проведенні комплексного заходу –
застосуванні гербіциду для боротьби з дводольними бур’янами та підсів
люцерно-злакової травосумішки за принципом No-till.
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3.

Поживність корму старосіяних травостоїв за різних способів
обробітку дернини

Фактор А

Контроль
Посів у непорушену
дернину
Підсів у непорушену
дернину + гербіцид
Дискування в 1 слід
+ підсів
Дискування в 2 сліди
+ підсів
Фрезування + підсів
Докорінне
поліпшення (весняна
оранка)

2014 р.
Вміст в 1 кг
Вміст
сухої маси
перетравного
протеїну в
ОЕ,
к. од
1 к. од., г
МДж
7,97 0,601
97,7

2015 р.
Вміст в 1 кг сухої
Вміст
маси
перетравного
протеїну в
ОЕ, МДж
к. од
1 к. од., г
4,11
0,330
79,4

8,41

0,662

132,3

7,97

0,659

149,5

8,40

0,652

132,5

7,84

0,602

171,5

8,17

0,644

106,5

7,64

0,597

122,1

7,94

0,595

105,2

7,37

0,589

122,0

8,08

0,609

114,2

7,74

0,616

116,8

7,94

0,582

86,7

–

–

–

Висновки: При проведенні поліпшення старосіяного укіснопасовищного травостою значно покращується поживність корму. Хімічний
склад та поживність корму в значній мірі залежить від сезонних та річних
змін видового складу травостою. При збільшенні кількості бобових у
фітоценозах підвищується і поживність корму за період використання
травостою. Із досліджуваних способів поліпшення старосіяного травостою
найвищу енергетичну цінність та поживність корму одержано за проведення
хімічної боротьби з бур’янами та підсіву люцерно-злакової сумішки у
непорушену дернину, вміст сирого протеїну в травостої першого року
використання збільшувався від 1-го до 3-го укосів з 11,80 до 19,49 %, а в
травостої другого року використання – з 17,40 до 19,08 %.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СОЇ В ГОДІВЛІ
ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ ТА РІЗНА БІОЛОГІЧНА
ЦІННІСТЬ СОЄВОГО БІЛКА І МОЛОКА В МОЛОЧНИЙ
ПЕРІОД ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛЯТ
У корів високого рівня продуктивності переважає майже в 1,7 разу
кишечне травлення порівняно з низькопродуктивними, що пояснюється
швидкістю проходження по травному тракту кормової маси, зокрема,
екструдованої сої протягом доби кг/год. Біологічна цінність білка молока і
сої для телят-молочників є неоднаковою. У тонкому кишечнику телятмолочників всмоктуються пептиди розщеплюваного білка молока, а сої не
всмоктуються і не засвоюється через відмінність у пептидних і
міжпептидних зв’язках структури білків.
Ключові слова: корови, телята-молочники, молоко, соя, біологічна
цінність білків, швидкість проходження корму по травному каналу.
Корова з продуктивністю 7,5 тис. кг молока синтезує білка стільки, як
міститься в тілі 8 бичків живою масою по 500 кг або у 28 тушах свиней
масою до 90 кг. Секреція молока в секреторних клітинах молочної залози є
непереривним процесом, що включає багато складних біохімічних реакцій.
Під час доїння швидкість секреції молока до деякої міри знижується, але цей
процес ніколи не зупиняється повністю [1], тобто, процес молокоутворення є
неперервним, тому перетравлення кормів і засвоєння їх поживних речовин
також повинні бути неперервними.
Корови з низькою, середньою і високою продуктивністю, а саме: 12, 20,
30 і 40 кг добового надою одержують, тобто, поїдають різну кількість сухих
речовин у складі кормів раціону, а процес ферментації їх знаходиться в
однаковому вимірі часу, тобто, 24 години. За цей час шлунково-кишковий
тракт кожної корови повинен звільнитися для прийому нової даванки сухих
речовин кормів раціону. Виходить, що чим більше корова з’їдає кормів, тим
менше часу кормова маса перебуває у рубці і надходить в її тонкий і товстий
кишечник.
За оптимальних умов годівлі корів у процесі ферментації кормів у
рубці створюється 3-и середовища. Внизу — дрібні частки кормової маси в
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рідкому середовищі; в середині порожнини рубця — довгі грубоволокнисті
частки, а зверху — гази. При скороченні стінок рубця, що систематично
відбувається кожні 50–60 секунд, рубцева рідина просочується крізь
волокнистий шар кормової маси. Це відбувається внаслідок того, що окремі
мішки рубця і сітка стягуються. Ритм стиснення визначає характер
проходження кормової маси [1, 3]. Всі рухи і процеси в рубці – це достатньо
складний механізм, що забезпечує три основні функції: газовий міхур, що
знаходиться у верхній зоні рубця, просувається вперед доти, поки не
відкривається кардіальний отвір і газ не вийде по стравоходу назовні
(відригування); при стисканні рідини рубця змочуються нові шари корму.
Тоді мікроорганізми, що знаходяться на частках кормів, одержують
необхідні поживні речовини, тобто продукти обміну, ферментації, а це
водорозчинні вуглеводи, амінокислоти, леткі жирні кислоти. Важливим
механізмом функції рубця є жуйка. Тільки ті частки корму, які розпалися до
необхідної фракції, можуть пройти далі через книжку в сичуг. Якщо ж частки
мають більші розміри, то вони при скороченні сітки по стравоходу
витісняються знову в ротову порожнину. Порція поверненого в ротову
порожнину корму пережовується приблизно однієї хвилини, після чого корм
знову проковтується і через декілька секунд у ротову порожнину надходить
наступна порція для пережовування [1, 3]. Рубець скорочується з такою
силою стиснення, що згинає металевий прут завтовшки 5 мм.
У корів високого рівня продуктивності переважає майже в 1,7 разу
кишечне травлення порівняно з низькопродуктивними, а навантаження на
процес протеїнового травлення більше як у 2,7 разу є вищим. Бактеріальна
популяція в рубці характеризується високою швидкістю росту. Маса
мікроорганізмів у залежності від виду й умов може подвоюватися за період
від 14 хвилин до 14 годин [7].
При нормованому споживанні енергії коровами з добовим надоєм 10,
20, 40 і 60 л молока частка бактеріального протеїну по відношенню до
загальної потреби становить відповідно 89,2, 69,0, 58,1 і 54,6 %. Оскільки
синтез мікробного протеїну з розрахунку на одиницю ОЕ величина відносно
постійна,
то
випливає
обґрунтованість
підвищення
потреби
високопродуктивних корів у легкорозщеплюваному протеїні [7]. Тому
динаміка вмісту протеїну в кормовій масі та його переміщення і
всмоктування в шлунково-кишковому тракті (рис. 1), підтверджує
збільшення майже в 3 рази частки кишкового травлення у
високопродуктивних корів по відношенню до низькопродуктивних.
У нормах годівлі супоросних свиноматок вміст клітковини в сухій
речовини кормів раціону складає 14 % і такий же вміст сирого протеїну, а в
підсисних свиноматок відповідно 17 і 18,6 % [5, 6]. Для високопродуктивних
корів рівень протеїну становить 18,9 %, а сирої клітковини 15 % в сухій
речовині спожитих кормів. На підставі наведених даних випливає висновок,
що оцінку продуктивної дії об’ємистих і концентрованих кормів у продукції
молока необхідно проводити диференційовано із врахуванням ферментації
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Швидкість переміщения кормової масси (%)
за 1 год. протягом доби

корму в передшлунках і кишечнику. Адже на цьому базується висока
продуктивна дія концентрованих кормів у високопродуктивному молочному
скотарстві.
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Рис. 1. Графічне зображення швидкості переміщення кормової маси в
шлунково-кишковому тракті корів різного рівня продуктивності протягом
доби з розрахунку на 1 год.

Підтвердженням цьому є швидкість проходження по травному каналу
корів екструдованої сої і продукція молока 1 кг сухих речовин від корів
різного рівня продуктивності (табл. 1), паралельно з такою ж оцінкою зерна
кукурудзи (табл. 2).
Аналіз показує, що при згодовуванні коровам із добовим удоєм 36–40 л
молока екструдованої сої в кількості 3 кг у складі раціону і такої ж кількості
зерна кукурудзи продукція молока буде становити 20 л тільки за рахунок цих
двох концентрованих кормів або 50 %. Використання обмінної енергії цих
кормів на синтез молока буде на рівні 90 %, що є основою високої
продуктивності корів (табл. 1, 2).
Оцінка сирого протеїну екструдованої сої і зерна кукурудзи в продукції
молока залежно від швидкості проходження корму по травному тракту корів
є переконливим підтвердженням вагомого збільшення частки кишечного
травлення у високопродуктивних корів. Витрати сирого протеїну
концентрованих кормів на синтез 1 л молока зменшуються відповідно до
підвищеного рівня добового надою і для високопродуктивних корів з удоєм
30—40 л вони становлять 80—70 г, що є основою високої молочної
продуктивності.
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12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
36
40

Добовий
надій, л

Соя екструдована (СР – 880 г, ОЕ – 15,88 МДж/СР, ЧЕЛ – 9,90 МДж/СР, СП – 40,4 %,
крохмаль+цукор – 14,1 %, СК – 6,0 %) [4]
Швидкість
Продукція молока, л за:
% швидкості
проходження по
Потреба
проходження СР
% СК на суху травному каналу
сухих
порівняно до
крохмалем
речовину
корів СР
СП
речовин, кг
корови з 12 л
з цукром
протягом доби,
молока
кг/год.
15,9
27,0
0,66
100,0
3,37
1,17
16,7
27,0
0,69
104,5
3,52
1,17
17,5
26,1
0,73
110,6
3,73
1,17
18,2
25,1
0,76
115,2
3,88
1,17
18,9
24,0
0,79
119,7
4,03
1,17
19,7
23,0
0,82
124,2
4,19
1,17
20,5
22,1
0,85
128,8
4,34
1,17
21,3
21,1
0,89
134,8
4,54
1,17
22,1
20,4
0,92
139,4
4,70
1,17
22,9
20,0
0,95
143,9
4,85
1,17
23,7
19,0
0,99
150,0
5,05
1,17
25,1
18,0
1,05
159,1
5,36
1,17
26,4
17,0
1,10
166,7
5,62
1,17

10,11
10,56
11,19
11,64
12,09
12,57
13,02
13,62
14,10
14,55
15,15
16,08
16,86

Енергія
молока,
МДж за
СП

63,7
66,5
70,5
73,3
76,1
79,2
82,0
85,8
88,8
91,6
95,4
101,3
106,2

% використання ОЕ на
синтез
молока

1. Оцінка 1 кг сухих речовин екструдованої сої в продукції молока за сирим протеїном і крохмалем із цукром корів
різної продуктивності
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12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
36
40

Добовий
надій, л

Зерно кукурудзи, (СР – 880 г, ОЕ – 13,29 МДж/СР, ЧЕЛ – 8,39 МДж/СР, СП – 10,6 %,
Крохмаль + цукор – 71,8 %, СК – 2,6 %) [4]
Швидкість
Продукція молока, л за:
% швидкості
проходження по
Потреба
проходження СР
% СК на суху травному каналу
сухих
порівняно до
крохмалем
речовину
корів СР
СП
речовин, кг
корови з 12 л
з цукром
протягом доби,
молока
кг/год.
15,9
27,0
0,66
100,0
0,88
5,98
16,7
27,0
0,69
104,5
0,92
5,98
17,5
26,1
0,73
110,6
0,97
5,98
18,2
25,1
0,76
115,2
1,01
5,98
18,9
24,0
0,79
119,7
1,05
5,98
19,7
23,0
0,82
124,2
1,09
5,98
20,5
22,1
0,85
128,8
1,13
5,98
21,3
21,1
0,89
134,8
1,19
5,98
22,1
20,4
0,92
139,4
1,23
5,98
22,9
20,0
0,95
143,9
1,27
5,98
23,7
19,0
0,99
150,0
1,32
5,98
25,1
18,0
1,05
159,1
1,40
5,98
26,4
17,0
1,10
166,7
1,47
5,98

2,64
2,76
2,91
3,03
3,15
3,27
3,39
3,57
3,69
3,81
3,96
4,20
4,41

Енергія
молока,
МДж за
СП

19,9
20,8
21,9
22,8
23,7
24,6
25,5
26,9
27,8
28,7
29,8
31,6
33,2

% використання ОЕ
на синтез
молока

2. Оцінка 1 кг сухих речовин зерна кукурудзи у продукції молока за сирим протеїном і крохмалем із цукром корів різної
продуктивності

Співставлення вмісту незамінних амінокислот білка молока в
графічному вимірі (рис. 2), із наявністю цих же кислот в зерні сої є
практично ідентичною картиною.
10
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% від протеїну
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6
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7,9

8,1
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5,5
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4,7

5,1
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2,8 2,65
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2,6
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1,6
1,06

1
0

Молоко

Соя

Рис. 2. Вміст незамінних амінокислот у білку молока і зерні сої
Під час лактації молочні залози потребують значної кількості
амінокислот, метаболізм яких є досить складним процесом. Одні
амінокислоти можуть бути перетворені в інші або використані для одержання
енергії в процесі окислення, проте переконлива більшість амінокислот, які
всмокталися з крові молочними залозами, використовуються для синтезу
білка молока [1].
Порівняльна оцінка вмісту незамінних амінокислот у білку молока і
мікробіальному білку подана на рис. 3.
Так вміст незамінних амінокислот у білку молока один до одного
співпадає з вмістом цих же амінокислот у мікробіальному білку рубця.
На основі проведених досліджень ідентичність вмісту незамінних
амінокислот у білку молока, мікробіальному рубця і зерна сої свідчить про їх
однакову біологічну цінність, тобто, білки молока можна замінити білками
сої. Насправді зробити це можна теоретично, а в замінниках незбираного
молока для телят-молочників неможливо. Виникає питання, що ж
знаходиться в основі такої розбіжності? Адже вміст незамінних амінокислот
у білку сої, молока і курячих яєць, як еталону, та яловичині чи свинині є
практично однаковим (табл. 3), але в організмі телят-молочників білки
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молока засвоюються і забезпечують високі прирости живої маси, а сої
знижують енергію росту. Відбуваються розлади процесів травлення, що
проявляється діареєю.
10
9
8

8,8
7,9

8,1

7,9

% від протеїну
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6

6 5,9
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6,4
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5
4
2,8
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2,4

2,6 2,6
1,6 1,7

2
1
0

Молоко

Мікробний білок

Рис. 3. Вміст незамінних амінокислот у білку молока і мікробіальному
білку
Дослідження розробки замінників незбираного молока в годівлі телятмолочників мають понад 200-річну давність, починаючи з розробок відомого
німецького хіміка Ю. Лібіха.
На наш погляд в основі різної біологічної цінності білків сої від таких
молока для телят-молочників є відмінність пептидних і міжпептидних
зв’язків у структурі білків. Необхідно звернути увагу, що у зв’язку з великою
кількістю видів лактобактерій при їх класифікації та ідентифікації, останнім
часом окрім морфологічних особливостей, культурних властивостей і
ферментативної активності враховують склад і послідовність розташування
амінокислот міжпептидних зв’язків у пептидоглікані клітинної стінки.
Найбільш поширеним типом пептидоглікана в молочнокислих бактерій є тип
лізин-D-аспарагінова кислота, тоді як у пропіоновокислих частіше
зустрічаються
поєднання:
аланін-гліцин-глутамін;
аланін-глутамінмезодиамінополімелінова кислота [2] і функції цих бактерій у кишечнику
тварин і людини також різні.
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Валін
Ізолейцин
Лейцин
Лізин
Метіонін
Треонін
Триптофан
Фенілаланін
Аланін
Аргінін
Аспарагінова к-та
Гістидин
Гліцин
Глютамінова к-та
Пролін
Серин
Тирозин
Цистин

Амінокислота

Соя, %
5,2
4,9
8,1
6,7
1,6
4,1
1,3
4,8
4,4
6,9
11,3
2,9
4,2
17,9
5,5
5,4
3,2
1,6

Яйце, %
6,1
4,7
8,6
7,2
3,4
4,8
1,6
5,2
5,6
6,2
9,7
2,7
3,3
14,1
3,3
7,4
3,8
2,3

+– до сої
0,9
–0,2
0,5
0,5
1,8
0,7
0,3
0,4
1,2
–0,7
–1,6
–0,2
–0,9
–3,8
–2,2
2,0
0,6
0,7

Молоко, %
6,1
6,0
9,0
8,3
2,6
4,9
1,6
5,6
3,1
3,9
7,0
2,9
1,5
16,2
8,8
5,9
5,8
0,8

+– до сої
0,9
1,1
0,9
1,6
1,0
0,8
0,3
0,8
–1,3
–3,0
–4,3
0,0
–2,7
–1,7
3,3
0,5
2,6
–0,8

Яловичина, %
5,6
4,2
8,0
8,6
2,4
4,4
1,1
4,3
5,9
5,7
9,6
3,9
5,1
16,7
5,3
4,2
3,6
1,4

+– до сої
0,4
–0,7
–0,1
1,9
0,8
0,3
–0,2
–0,5
1,5
–1,2
–1,7
1,0
0,9
–1,2
–0,2
–1,2
0,4
–0,2

Свинина, %
5,8
5,0
7,6
8,7
2,4
4,6
1,3
4,1
5,4
6,2
9,3
4,0
4,9
15,6
5,8
4,3
3,7
1,3

3. Амінокислотний склад білків сої, яйця (еталону), молока, яловичини, свинини
+– до сої
0,6
0,1
–0,5
2,0
0,8
0,5
0,0
–0,7
1,0
–0,7
–2,0
1,1
0,7
–2,3
0,3
–1,1
0,5
–0,3

Встановлено, що послідовність амінокислот у протеїні визначається
генетичним кодом. Навіть найменші зміни цієї послідовності змінюють
функцію протеїну або роблять неможливим їх здійснення [4].
Крізь слизову тонкого кишечнику у жуйних тварин із хімусу
всмоктуються вільні амінокислоти, пептиди, нуклеотиди, нуклеозиди
[Berden, 1978; цит. 7]. Пептиди, які всмоктуються в тонкому кишечнику,
піддаються гідролізу в його стінці та вільні амінокислоти транспортуються в
кров [7]. На баланс амінокислот у молочній залозі може впливати поглинання
з крові пептидів, які, як встановлено на ростучих тваринах, всмоктуються в
тонкому кишечнику і поглинаються периферійними тканинами [Webb et al.,
1993; цит. 7]. Виходить, що в тонкому кишечнику телят у молочний період
вирощування всмоктуються тільки пептиди розщепленого білка молока, а
сої, очевидно, не всмоктуються і не засвоюються через відмінність у
пептидних і міжпептидних зв’язках структури білків. Після молочного
періоду вирощування телят продуктивна дія білків сої є ідентичною з
білками молока.
Висновки. У корів високого рівня продуктивності переважає майже в
1,7 разу кишечне травлення порівняно з низькопродуктивними, що
пояснюється швидкістю проходження по травному тракту кормової маси і,
зокрема, екструдованої сої протягом доби кг/год.
Витрати сирого протеїну екструдованої сої на синтез 1 л молока для
корів з удоєм 30—40 л становлять 80—70 г, що є основою високої молочної
продуктивності.
Уміст незамінних амінокислот у білку молока і сої майже однаковий. У
телят-молочників білки молока засвоюються і забезпечують високі прирости
живої маси, а сої знижують енергію росту і викликають розлади травлення,
діарею.
Відомо, що послідовність амінокислот у білку є генетичною основою,
тому найменші зміни цієї послідовності змінюють функцію білка або роблять
неможливим їх здійснення.
Виходить, що в тонкому кишечнику телят-молочників всмоктуються
тільки пептиди розщепленого білка молока, а сої, очевидно, не всмоктуються
і не засвоюються через відмінність у пептидних і міжпептидних зв’язках
структури білків.
Після молочного періоду вирощування телят продуктивна дія білків сої
є ідентичною з білками молока.
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СОЄВИЙ ШРОТ – ІНГРЕДІЄНТ-НАПОВНЮВАЧ І ФІКСАТОР
ЖИРУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КОМБІНОВАНИХ КОРМОВИХ
ДОБАВОК З НЕХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ РИБО- І
ПТАХОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Розроблена і впроваджена у виробництво в НВП «Біокор-Агро»
Обухівського району Київської області екологічна енергоресурсозберігаюча
технологія виробництва комбінованих енергопротеїнових кормових добавок з
нехарчових відходів рибо- і птахопереробних підприємств. До складу
комбінованої енергопротеїнової кормової добавки, розробленої за даною
технологією, входять, в % за масою на суху речовину: рибні відходи – 38;
гідролізована пір’яна сировина – 28; соєвий шрот – 25; пшеничні висівки – 9.
Вміст сирого протеїну в комбінованій кормовій добавці становить близько
51,2 %. Соєвий шрот і пшеничні висівки використовуються в технологічному
процесі як наповнювачі кормових добавок і фіксатори риб’ячого жиру з
рибної сировини (жиропоглиначі). Завдяки цьому, характерною особливістю
технології виробництва цієї кормової добавки є збереження в її складі жиру
(в залежності від рибної сировини – від 12,0 до 28,5 %), який за інших
технологій виробництва кормових добавок з рибної сировини в більшості
випадків втрачається.
Ключові слова: соєвий шрот, рибні відходи, гідролізована пір’яна
сировина, сирий протеїн, амінокислотний склад, риб’ячий жир.
У зв’язку з різким скороченням поголів’я сільськогосподарських
тварин і зменшенням забою тварин на м’ясопереробних підприємствах у
нашій країні суттєво знизилось виробництво кормів тваринного походження
[1]. У той же час в Україні в останні роки інтенсивного розвитку набула
галузь птахівництва, зокрема вирощування і переробка курчат-бролерів на
м’ясо на великих птахофабриках промислового типу. При цьому значна
кількість нехарчових відходів переробки продукції птахівництва на багатьох
птахофабриках використовуються недостатньо. В Україні є також великі
запаси пір’яної сировини, з якої можна шляхом гідролізу отримувати
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високобілкову кормову добавку [2, 3]. Велика кількість нехарчових відходів
під час переробки риби на багатьох рибопереробних підприємствах також не
використовується для виробництва кормових добавок [4]. В умовах дефіциту
кормів тваринного походження використання нехарчових відходів переробки
продукції рибництва і птахівництва має не тільки велике ресурсозберігаюче
значення, але й могло б вирішувати екологічні проблеми щодо забруднення
довкілля. У зв’язку з цим, проблема утилізації відходів переробки продукції
рибництва і птахівництва є актуальною, а розроблення ефективних способів
їх переробки на корми тваринного походження вимагає термінового
вирішення [5].
Метою наших досліджень було розробити оптимальний склад і спосіб
виробництва комбінованих енергопротеїнових кормових добавок з
нехарчових відходів переробки риби (голови, кістки, плавники, нестандартна
риба та ін.) та забою птиці (гідролізована пір’яна сировина) з використанням
в якості інгредієнта-наповнювача та фіксатора (поглинача) риб’ячого жиру з
відходів риби соєвого шроту, а для оптимізації технологічного процесу –
пшеничних висівок. Вивчити зоохімічний склад і поживність комбінованих
кормових добавок та ефективність їх використання в годівлі свиней.
Матеріали і методика досліджень. Рецепти комбінованих кормових
добавок і способи їх виробництва розробляли в НВП «Біокор-Агро»
(с. Григорівка Обухівського району Київської області). Зоохімічний склад і
поживність кормових добавок вивчали у Випробувальному центрі Інституту
тваринництва НААН. Дослідження з вивчення ефективності використання
кормових добавок у годівлі ремонтного молодняку свиней проводили в ДП
(дочірному підприємстві) «Рокитне» СТОВ «Авангард» Новоселицького
району Чернівецької області.
Результати досліджень. На першому етапі досліджень з виробництва
кормових добавок з нехарчових відходів переробки рибної сировини ми
розробили склад і спосіб виробництва двокомпонентної кормової добавки, до
складу якої входить за масою на суху речовину 66,7 % рибних відходів і
33,3 % пшеничних висівок, як інгредієнт-наповнювач і фіксатор риб’ячого
жиру [6–7]. За результатами різних аналізів, проведених у Випробувальному
центрі Інституту тваринництва НААН, в залежності від рибної сировини
вміст сирого протеїну на суху речовину в цій кормовій добавці становив 25,1
– 40,0 %, сирого жиру – 13,0 – 22,5 %.
Дослід з вивчення ефективності використання рибної кормової добавки
провели в приватній фірмі «Дружба» на двох групах свинок-аналогів (по
10 голів у кожній), з яких І група була контрольною, ІІ – дослідною. У
головний період досліду додатково до основного раціону ремонтні свинки ІІ
(дослідної) групи одержували на 1 голову на добу по 180 г рибної кормової
добавки. Тривалість головного періоду досліду – 90 днів. Встановлено, що
згодовування рибної кормової добавки при вирощуванні ремонтних свинок
підвищило середньодобові прирости живої маси з 502 г в контролі до 608 г у
дослідній групі (+ 106 г, або на 21,1 % більше, р < 0,001) [8].
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З метою підвищення вмісту сирого протеїну в кормових добавках
рибного походження нами розроблено рецепт і спосіб виробництва добавки
рибної високопротеїнової [9–11].
У таблиці 1 наведені поживність, зоохімічний і амінокислотний склад
добавки рибної високопротеїнової та методи їх визначень за аналізами
Випробувального центру Інституту тваринництва НААН.
1. Поживність, зоохімічний і амінокислотний склад добавки рибної високо
протеїнової та методи їх випробувань (за даними Випробувального центру
Інституту тваринництва НААН)
Назва виду
Позначення
Назва виду Позначення НД на
Результати
Результати
випробування, НД на методи
випробування,
методи
випробувань
випробувань
одиниця виміру випробувань
одиниця виміру випробувань
1
2
3
4
5
6
ГОСТ
Пролін,
ДСТУ ISO 5983Вологість, %
5,10
1,61
1340096-3-92
мг/100 мг
2003
Цистин +
ДСТУ ISO
ДСТУ ISO 5983Протеїн сирий, %
51,19
гліцин,
4,21
5983-2003
2003
мг/100 мг
ДСТУ ISO
ДСТУ ISO 5983Жир сирий, %
28,54
Аланін, мг/мг
2,05
6492:2003
2003
Клітковина сира, ДСТУ ISO
Валін,
ДСТУ ISO 59833,66
1,31
%
6865:2004
мг/100 мг
2003
ДСТУ ISO
Метіонін,
ДСТУ ISO 5983Зола, %
11,51
2,79
5984-2004
мг/100 мг
2003
ДСТУ ISO
Ізолейцин,
ДСТУ ISO 5983Кальцій, %
2,858
1,47
6490- 1:2004
мг/100 мг
2003
ДСТУ ISO
Лейцин,
ДСТУ ISO 5983Фосфор, %
0,503
1,96
6491:2004
мг/100 мг
2003
ДСТУ ISO
Тирозин,
ДСТУ ISO 5983Азот, %
8,190
4,41
5983-2003
мг/100 мг
2003
Розрахунков
Фенілаланін, ДСТУ ISO 5983Білок, %
38,19
1,16
ий метод
мг/100 мг
2003
Азот небілковий, ДСТУ ISO
Гістидин,
ДСТУ ISO 59830,230
2,71
%
5983-2003
мг/100 мг
2003
Аспарагінова,
ДСТУ ISO
Лізин,
ДСТУ ISO 59831,96
7
мг/100 мг
5983-2003
мг/100 мг
2003
Треонін,
ДСТУ ISO
Аргінін,
ДСТУ ISO 59831,48
3,53
мг/100 мг
5983-2003
мг/100 мг
2003
ДСТУ ISO
Сума
Розрахунковий
Серин, мг/100 мг
2,69
39,28
5983-2003
амінокислот
метод
Глутамінова,
ДСТУ ISO
4,58
мг/100 мг
5983-2003

Дослідження з вивчення ефективності згодовування кормової добавки
при вирощуванні свиней проводили в ДП «Рокитне» СТОВ «Авангард»
Новоселицького району Чернівецької області. Науково-господарський дослід
провели на двох групах свиней-аналогів по 11 голів у кожній (по 7 свинок і
по 4 кабанчиків), з яких І група була контрольною, II – дослідною.
Тривалість підготовчого періоду – 20 днів, головного – 123 дні. Годівля
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піддослідних тварин – групова, окремо по контрольній і дослідній групах.
Роздача кормів – згідно раціону з щоденним визначенням нез’їдених
залишків по контрольній і дослідній групі окремо. Визначення
продуктивності проводили наприкінці підготовчого і головного періодів
досліду. Розраховували витрати кормів на 1 кг приросту та економічну
ефективність згодовування рибної високопротеїнової кормової добавки.
Отримані в науково-господарському досліді результати оброблені
біометрично. Схема досліду наведена у таблиці 2.
2. Схема проведення досліду, n = 11
Групи тварин

І (контрольна)
ІІ (дослідна)

Раціони і досліджувані добавки
Підготовчий період (20 днів)
Головний період
ОР (основний раціон)
ОР
ОР + 150 г комбінованої рибної
ОР
високопротеїнової добавки

Нижче наводяться результати досліджень з вивчення ефективності
згодовування комбінованої високопротеїнової кормової добавки при
вирощуванні свиней.
Раціони піддослідних тварин у головний період досліду при вивченні
згодовування добавки при вирощуванні свиней наведені в таблиці 3.
3. Раціон піддослідних тварин у головний період досліду
(у середньому за період)
Групи тварин
І контрольна
ІІ дослідна
Комбікорм, кг
1,42
1,42
Зелений бобово-злаковий корм
3,62
3,62
Сироватка, кг
6,04
6,04
Добавка рибна високопротеїнова, кг
–
0,150
Міститься в раціоні:
кормових одиниць
2,88
3,04
перетравного протеїну, г
319
396
перетравного протеїну, г в 1 к. од.
111
130
кальцію, г
14
18,3
фосфору, г
10
10,8
Показники

± до контролю

–
–
–
–
+ 24,1
+ 17,0
+ 30,7
+ 8,0

У підготовчий і головний періоди досліду тварини контрольної і
дослідної груп отримували однаковий основний раціон (комбікорм, зелений
бобово-злаковий корм і сироватку). У головний період досліду тварини
дослідної групи додатково до основного раціону отримували 0,15 кг
високопротеїнової рибної кормової добавки на 1 голову на добу. За рахунок
згодовування кормової добавки вміст у раціоні тварин дослідної групи
перетравного протеїну збільшився на 24,1 %, у тому числі з розрахунку на
1 к. од. – на 17,0 %, кальцію – на 30,7 %, фосфору – на 8,0 %. За рахунок
комбінованої рибної кормової добавки в раціоні тварин дослідної групи
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збільшився вміст незамінних амінокислот: лізину – на 2,1 г, метіоніну – на
4,2 г, або відповідно на 6,8 і 43,9 %.
Продуктивність піддослідних тварин у головний період досліду
наведено в таблиці 4. У результаті проведених досліджень встановлено, що
за 123 дні головного періоду досліду середньодобові прирости молодняку
свиней дослідної групи збільшилися з 517 г у контрольній групі до 649 г, або
на 132 г більше (+ 25,5 %) за високої вірогідності (р < 0,001).
4. Продуктивність піддослідних тварин в головний період досліду
Показник

Групи тварин
І (контрольна)
ІІ (дослідна)
Кількість тварин в групах, гол.
11
11
Тривалість головного періоду, днів
123
123
Середня жива маса 1 голови:
на початку періоду, кг
26,2
26,0
наприкінці періоду, кг
89,9
105,8
Приріст живої маси на 1 гол., кг
63,7
79,8
Середньодобовий приріст, г (М±m)
517±22
649 ± 8
± г до контролю
–
+ 132
± % до контролю
–
+ 25,5
Вірогідність різниці, р
–
< 0,001

Затрати кормів і економічна ефективність при згодовуванні добавки
наведені в таблиці 5.
5. Затрати кормів і економічна ефективність при згодовуванні добавки
свиням
Показник

Групи тварин
І (контрольна)
ІІ (дослідна)
Затрати кормів на 1 кг приросту:
кормових одиниць
5,6
4,7
± % до контролю
–
– 16,1
перетравного протеїну, г
617
610
± % до контролю
–
– 1,1
Економічна ефективність:
Кількість добавки на 1 гол./добу, кг
–
0,150
Вартість 1 кг добавки, грн.
–
6,00
Вартість добавки на 1 гол. на добу, грн.
–
0,90
Приріст на 1 гол. на добу, г
517
649
Одержано додаткового приросту на 1 гол. на
–
0,132
добу, кг
Вартість 1 кг приросту, грн.
15
15
Вартість додаткового приросту, грн.
–
1,98
Прибуток на 1 гол. на добу, грн.
1,08
Рентабельність, %
120
Прибуток на 1 грн. затрат, грн.
1,2

За рахунок згодовування високопротеїнової рибної добавки витрати
кормів на 1 кг приросту знизилися: кормових одиниць – з 5,6 до 4,7, або на
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16,1 %, а перетравного протеїну – з 617 г в контролі до 610 г (– 1,1 %).
Встановлено, що рентабельність при згодовуванні рибної високопротеїнової
кормової добавки становить 120 %, прибуток на 1 грн затрат на добавку
становить 1,2 грн.
Отже, добавка рибна високопротеїнова переважає рибну кормову
добавку як за вмістом протеїну, так і за продуктивною дією на прирости
живої маси тварин.
Висновки: 1. Розроблено оптимальний рецепт і спосіб виробництва
комбінованої енергопротеїнової кормової добавки з нехарчових відходів
переробки риби і гідролізованої пір’яної сировини з використанням соєвого
шроту в якості інгредієнта-наповнювача і поглинача (фіксатора) риб’ячого
жиру з рибної сировини, а для покращання технологічного процесу –
включення до складу кормових добавок пшеничних висівок, в % на суху
речовину: рибні відходи – 38; гідролізована пір’яна сировина – 28; соєвий
шрот – 25; пшеничні висівки – 9.
2. Вміст сирого протеїну в добавці рибній високопротеїновій становить
51,2 %, а сирого жиру (в залежності від рибної сировини) від 12,0 до 28,5 %.
3. У науково-господарському досліді встановлено, що включення в
раціони ремонтного молодняку свиней добавки рибної високопротеїнової
підвищило середньодобові прирости на 25,5 % (з 517 г в контролі до 649 г у
досліді, р < 0,001).
Бібліографічний список
1. Вербицький П. Утилізація відходів тваринного походження в Україні /
П. Вербицький // Тваринництво України. – 2008. – № 5. – С. 2–4.
2. Панасенко І. Г. Білкова добавка. Технологія переробки перо-пухової
сировини на концентрат білковий пір’яний / І. Г. Панасенко // Сучасне
птахівництво. – 2006. – № 11. – С. 14–16.
3. Панасенко І. Г. Рекомендації з переробки перо-пухової сировини в
білковий корм // І. Г. Панасенко, П. І. Локес, С. В. Аранчій. – Полтава, 2008. – 26 с.
4. Патент України № 6529, МПК А23К 1/10. Спосіб одержання кормового
продукту з рибної сировини / Г. Г. Губанова, Л. Я. Поліщук, Г. С. Христоферзен,
М. М. Лемешева, А. П. Коптєва; заявник та патентовласник Південний науководослідний інститут морського рибного господарства та океанографії. – № 4902885;
заявл. 14.01.91; опубл. 29.12.94, Бюл. № 8.
5. Підгорний В. Утилізація тваринних відходів – справа нагальна /
В. Підгорний // Тваринництво України. – 2008. – № 12. – С. 2–6.
6. Патент України № 3064, МПК А23К 1/10. Рибна кормова добавка /
В. М. Сундіков, О. І. Кальнобродський, В. В. Першин, Б. І. Кобаль, В. Г. Кебко,
І. М. Величко; заявл. 23.12.03; опубл. 15.10.04, Бюл. № 10.
7. Патент України № 3065, МПК А23К 1/10. Спосіб виробництва рибної
кормової добавки / В. М. Сундіков, О. І. Кальнобродський, В. В. Першин,
Б. І. Кобаль, В. Г. Кебко; заявл. 23.12.03; опубл. 15.10.04, Бюл. № 10.
8. Кобаль Б. Ефективність згодовування рибної кормової добавки при
вирощуванні свинок // Тваринництво України. – 2004. – № 1/2. – С. 27–28.
Корми і кормовиробництво. 2016. Вип. 82

225

9. Патент України № 49790, МПК А23К 1/10. Добавка рибна
високопротеїнова / В. Г. Кебко, М. Г. Порхун, Д. М. Микитюк, В. М. Сундіков,
О. І. Кальнобродський, В. Г. Найденко, І. В. Корх; заявл. 25.11.09; опубл. 11.05.10,
Бюл. № 9.
10. Патент України № 49791, МПК А23К 1/10. Спосіб виробництва добавки
рибної високопротеїнової / В. Г. Кебко, М. Г. Порхун, Д. М. Микитюк,
В. М. Сундіков, О. І. Кальнобродський, І. В. Корх, І. Г. Панасенко; заявл. 25.11.09;
опубл. 11.05.10, Бюл. № 9.
11. ДСТУ 7486:2013. Добавка рибна високопротеїнова. Технічні умови //
В. Кебко, С. Голембівський, Д. Микитюк, О. Кальнобродський, Б. Кобаль,
В. Сундіков. – К. : Мінекономрозвитку України, 2015. – 10 с.
Надійшла до редколегії 13. 07. 2016 року
Рецензенти М. Я. Єфіменко, доктор с.-г. наук, чл.-кор. НААН
О. В. Бойко, канд. с.-г. наук

226

Корми і кормовиробництво. 2016. Вип. 82

УДК 636.087.636.4
© 2016
Л. П. Чорнолата, кандидат сільськогосподарських наук
І. О. Ляховченко, О. А. Германюк
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
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ГОДІВЛІ СВИНЕЙ
Проведено визначення хімічного та амінокислотного складу зразків
зерна кукурудзи, пшениці, вівса, ячменю, тритикале, сої екструдованої,
комбікормів із застосуванням фотометричних, титрометричних,
хроматографічних методів. Встановлена біологічна цінність протеїну зерна
злакових культур завдяки визначеному у них амінокислотному складу.
Доведено, що протеїн комбікорму, який включає у свій склад 50 % зерна
тритикале, або зерна ячменю має високу повноцінність. Встановлено яка
кількість кожної амінокислоти надійде в організм з комбікорму та
визначено, яку амінокислоту необхідно додатково вводити у склад
комбікорму.
Ключові слова: зерно тритикале, зерно ячменю, свині, протеїн,
повноцінність, амінокислоти, доступність.
Поживність кормів, це їх здатність задовольняти відповідні потреби
тварини, в тому числі і в протеїні, який є не замінимою і найдорожчою
частиною раціону. Необхідно обов’язково проводити контроль за вмістом
його в раціоні тварин і попереджати, як його надлишок так і нестачу.
Основним джерелом протеїну є рослинні корми. Звичайно відносно існуючих
норм є принципові зауваження, адже вони, як правило, представляють собою
узагальнені результати отримані багатьма вченими, в різний час, на тваринах
різних порід та ліній, при різному типу годівлі. Але, разом з тим є гарним
орієнтиром у практичній роботі. Вивчення протеїнового живлення необхідно
вести у двох напрямках: перший – це визначення загального вмісту сирого
протеїну у кормах та кормовій сировині; другий – оцінка поживної цінності
самого протеїну, тобто амінокислотного складу та співвідношення
амінокислот. Окремі вчені своїми дослідженнями доводять, що неможна
очікувати високих показників продуктивності свиней, якщо вони не
отримують у нормованій кількості сирий протеїн, який має дефіцит хоча б
однієї не замінимої амінокислоти. До таких амінокислот відносяться валін,
ізолейцин, лейцин, лізин, метіонін, цистин, треонін, триптофан, фенілаланін,
тирозин [1, 2]. За відсутності, або нестачі у кормі однієї з них неможливий
синтез повноцінних білків в організмі свиней і як правило порушується
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протікання обмінних процесів, знижується продуктивність, сповільнюється
розвиток та ріст [3, 4].
У травному тракті тварин більша частина протеїну, який надійшов з
кормами, розщеплюється на амінокислоти. Решта протеїну, який не піддався
розщепленню, виділяється з організму з неперетравленими рештками.
Вивільнені амінокислоти в основному використовуються у відповідності до
потреби в кожній з них. Звичайно, частина амінокислот, які виявляться у
надлишковій кількості дезамінується і їх азотовмісна частина
використовується організмом для синтезу замінимих амінокислот,
використовується у якості джерела енергії, для синтезу біологічно активних
речовин – гормонів, та інші цілі. Разом з тим, необхідно враховувати, що
замінимі амінокислоти повинні надходити в організм у складі кормів також у
достатній кількості, або в організмі повинні бути створені умови для їх
синтезу [5]. Звичайно, вміст амінокислот у раціоні не є показником
забезпеченості ними тварин, адже доступність їх у організмі з різних кормів
неоднакова. Дослідженнями багатьох вчених доведено, що введення у склад
раціону свиней синтетичних амінокислот сприяє підвищенню їх
продуктивності, розвитку та росту [6, 7, 8].
Виробництво свинини перебуває у прямій залежності від забезпечення
тварин кормами, у першу чергу фуражним зерном. Тому для стабільного,
рівномірного виробництва якісного фуражного зерна підбирають найбільш
адаптивні і пластичні кормові культури. Однією з таких культур є тритикале
– гібрид пшениці та жита [9]. Зерно окремих сортів якого має вищий вміст
протеїну порівняно з пшеницею на 1,5 %, а порівняно з житом на 4 %. При
цьому повноцінність його також вища.
Мета досліджень. Дослідити доцільність врахування складу
протеїнового комплексу компонентів комбікорму та довести важливість їх
правильного підбору.
Методика досліджень. Об’єктами досліджень були зразки зерна
кукурудзи, зерна пшениці, зерна ячменю, зерна тритикале, зерновідходів, сої
екструдованої, а також комбікормів. Для визначення їх амінокислотного
складу користувалися хроматографічним методом. Окрім цього
використовували метод оснований на видаленні кислото лужнорозчинних
речовин для визначення клітковини, метод із застосуванням органічних
розчинників для визначення сирого жиру, метод визначення маси залишку
після спалювання і прокалювання для визначення сирої золи.
Результати досліджень. Моніторинг хімічного складу основних
складових годівлі свиней, які проводили в Інституті кормів та сільського
господарства Поділля НААН, дає змогу встановити їх поживну цінність та
найбільш вигідно скомпонувати у складі комбікорму. Це, як правило зерно
ячменю, зерно кукурудзи, зерновідходи пшениці, соя екструдована або шрот
соєвий, шрот або макуха соняшникова. Мінеральне живлення забезпечується
трикальційфосфатом або дикальційфосфатом, крейдою та кухонною сіллю.
Не обходиться звичайно і без премікса, хоча чи завжди є доцільним і
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корисним його введення для тварин. Серед зернової частини раціону свиней
є місце і для зерна тритикале, адже його поживна цінність досить висока
(рис. 1). Вміст протеїну у ньому практично такий, як у зерні ячменю та
зерновідходах пшениці.
Зерно кукурудзи
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Зерно ячменю
Зерно відходи пшениці
Зерно вівса
Зерно тритикале

Сирий протеїн
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Сира клітковина

Сира зола

Рис. 1. Хімічний склад основних зернових компонентів комбікорму для
свиней
Зерно вівса характеризується високим вмістом протеїну 13,91 %, але
водночас воно має високий вміст сирої клітковини. Відповідно обмінної
енергії у ньому найменше 11,00 МДж, тоді як зерно тритикале має даний
показник на рівні 15,00 МДж. Зерно ячменю і пшеничні зерновідходи містять
обмінної енергії, відповідно, 13,83 МДж і 13,28МДж.
Кількість протеїну звичайно важлива, але необхідно враховувати
амінокислотний склад корму, який визначає його повноцінність. Засвоєння
якого в організмі тварин залежить напряму від вмісту не замінимих
амінокислот (лізину, метіоніну, триптофану, треоніну, ізолейцину, лейцину,
валіну, аргеніну, гістидину, фенілаланіну) у ньому. Перераховані
амінокислоти не синтезуються в організмі тварини. Тому повинні надходити
у складі кормів. Порівняно з амінокислотним складом протеїну зерна
злакових культур зрозуміло, що він достатньо різний і має відповідний вплив
на повноцінність протеїну комбікорму до складу якого вони входять. Для
порівняння взято також амінокислотний склад протеїну зерна жита, адже
тритикале – це гібрид пшениці та жита. Не брався для порівняння
амінокислотний склад протеїну зерна кукурудзи. Даний корм
характеризується найнижчим його вмістом, а саме в середньому 9,81 %.
Лізин одна з найбільш лімітуючих амінокислот, яка є обов’язковою
складовою преміксів. ЇЇ вміст у зерні тритикале 3,6 %, тоді як у вівса 3,3 %
при найвищому вмісті сирого протеїну.
Протеїни зерна злакових культур, як правило є основними
компонентами раціонів свиней (табл. 1).
Встановлено, що у зерні пшениці першою амінокислотою, що лімітує є
лізин, другою – треонін. Якщо згадати зерно кукурудзи то окрім лізину, це
також триптофан.
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1. Вміст не замінимих амінокислот у зерні злакових культур, % у протеїні
(за даними Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН)
Амінокислоти
Лізин
Лейцин
Валін
Треонін
Фенілаланін
Ізолейцин
Аргінін
Гістидін
Метіонін
Триптофан

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

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

Ячмінь
3,2
5,9
4,1
3,2
4,8
3,2
4,5
2,1
1,5
1,1

Овес
3,3
7,9
5,2
3,7
4,2
4,2
5,7
2,5
2,2
1,3

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

Важливою умовою у вирішенні проблеми протеїнового живлення
свиней є багатокомпонентність у складі комбікормів, що забезпечує кращу
амінокислотну збалансованість. Адже використання амінокислот, що
надійшли в організм свиней з кормом, можливе лише у тому випадку, коли їх
вміст та співвідношення відповідають нормованій потребі. Організм свиней
здатний синтезувати приблизно десять амінокислот з двадцяти потрібних. Це
є замінимі амінокислоти. Загалом балансування кормів для свиней за своєю
суттю зводиться до усунення в першу чергу дефіциту не замінимих
амінокислот зернової частини раціону. Його проводять заміною вибору
кормів у складі раціону, або додають до кормів відсутні амінокислоти у
вигляді кормових та синтетичних препаратів. Ефективність цих двох
способів достатньо висока.
Найбільш багатим джерелом не замінимих амінокислот серед
рослинних кормів є продукти переробки сої, які містять їх у достатній
кількості. Правда їх використання має ряд обмежень, адже вони містять
антипоживні речовини, що потребує особливої уваги.
В інституті проведено дослідження по вивченню двох видів
комбікорму для свиней вагою 40—50 кг. Перший включає зерно ячменю
50 %, зерновідходи пшеничні 9, висівки пшеничні 20, сою екструдовану 14,6,
макух соняшниковий 4, сіль кухонну 0,4, трикальційфосфат 2,0 %. Другий
комбікорм абсолютно ідентичний, але замість зерна ячменю до його складу
введено зерно тритикале. Складові комбікорму досліджені за
амінокислотним складом та встановлено, яку частину кожної з амінокислот
вони забезпечують. Обидва комбікорми за хімічним складом відповідають
показникам нормованим стандартом. А саме вміст у них сирого протеїну на
рівні 17,2 %, тобто відповідає ДСТУ 4508 : 2005. Добова дача – 1700 г
готового комбікорму, тобто тварина щодобово отримувала 292 г сирого
протеїну. Врахувавши, що вологість комбікорму 13,4 % та амінокислотний
склад протеїну кожної складової комбікорму можна визначити надходження
кожної амінокислоти з окремо взятого компоненту комбікорму (табл. 2).
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2. Скільки кожної амінокислоти отримає тварина з кожної складової
комбікорму, г
Амінокислоти

Лізин
Лейцин
Валін
Треонін
Фенілаланін
Ізолейцин
Аргінін
Тирозин
Гістидін
Метіонін
Цистин
Триптофан

Зерно
ячменю
2,20
7,21
5,44
2,43
4,34
3,38
2,57
2,94
3,90
1,47
1,62
1,18

Зерно
тритикале
3,38
4,85
8,02
2,21
3,02
2,50
16,41
2,72
4,63
1,32
1,47
0,51

Зерновідходи
0,53
1,19
0,79
0,53
0,79
0,53
0,79
0,53
0,39
0,26
0,26
0,13

Висівки

0,94
3,82
0,59
0,53
1,47
0,97
1,29
2,94
1,47
0,85
0,67
0,47

Соя екструдована
5,39
5,80
2,58
3,01
3,33
2,79
5,80
2,15
2,38
1,11
0,64
0,58

Макуха
соняшникова
0,59
1,38
1,35
0,84
1,20
0,50
2,12
0,63
0,65
0,46
0,12
0,06

Потреба свиней у найбільш лімітованій амінокислоті лізині на 1/3
забезпечується екструдованою соєю, незважаючи на те, що частка цього
компоненту в комбікормі лише 14,6 %. Звичайно, зерно ячменю, як
найбільший за вагою компонент, має змогу забезпечити свиней значною
частиною лейцину, валіну, фенілаланіну. Заміна зерна ячменю зерном
тритикале дає можливість краще збалансувати лізин, валін, аргінін, гістидін,
адже ця кормова сировина багатша на вміст цих амінокислот. Хоча
порівнявши вміст амінокислот у комбікормах з потребою свиней цього віку
зрозуміло, що вони надходять в організм тварини у надлишку, окрім лізину
(табл. 3).
3. Кількісний вміст амінокислот у комбікормі порівняно з нормою, г
Амінокислоти

Лізин
Лейцин
Валін
Треонін
Фенілаланін
Ізолейцин
Аргінін
Тирозин
Гістидін
Метіонін
Цистин
Триптофан

Комбікорм до складу якого
входить зерно ячменю
7,67
19,4
10,75
7,34
10,17
11,55
12,57
9,19
8,79
4,15
3,31
2,42

Норма,
г/гол./добу
17,66
16,19
10,30
10,30
7,72
9,67
7,36
7,00
5,29
4,41
4,42
2,94

Комбікорм до складу якого
входить зерно тритикале
10,83
17,04
13,33
7,12
9,81
7,29
26,41
8,97
9,52
4,00
3,16
1,75

Провівши визначення амінокислотного складу компонентів комбікорму
можна точно визначити які з амінокислот повинні вводитися до його складу
додатково і в якій кількості. У комбікорм з зерном тритикале потрібно
вводити менше лізину, але разом з тим необхідно вводити більше треоніну,
метіоніну, цистину, триптофану.
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Висновки. Необхідно враховувати, що при балансуванні протеїнового
живлення свиней кількість сирого протеїну необхідно збільшувати до
нормованого рівня, а компоненти раціону комбікорму підбирати таким
чином, щоб введення синтетичних аналогів амінокислот було меншим.
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ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН РАЦІОНУ
СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ БВМД З КАРНІТИНОМ
Показано, що згодовування молодняку свиней БВМД «Енервік» з
карнітином у розрахунку 50 г на 1 т комбікорму, в умовах балансового
досліду забезпечує одержання середньодобових приростів 968 г, що на
9,75 % вище контрольного рівня, при зменшенні витрат корму на 1 кг
приросту на 8,9 %. А також зумовлює підвищення перетравності поживних
речовин раціону, окрім сирого протеїну, показник якого був на рівні
контролю.
Найвищою перетравністю характеризуються сирі клітковина та
жир, коефіцієнти перетравності яких переважають контрольне значення,
відповідно, на 11,9 та 6,17 %, тоді як підвищення коефіцієнтів
перетравності сухої, органічної та безазотистих екстрактивних речовин
становлять 3,5—3,77 %.
Експериментальні дані одержані в балансовому досліді на двох групаханалогах молодняку свиней великої білої породи, живою масою 90 кг, які в
основному раціоні споживали БВМД «Енервік» з карнітином – дослідна
група, та без нього – контрольна група.
Ключові слова: молодняк свиней, БВМД
згодовування, перетравність, продуктивність.

«Енервік»,

карнітин,

Зоотехнія розглядає перетравність кормів як властивість поживних
речовин корму переходити під впливом шлунково-кишкових соків у
засвоюваний стан і всмоктуватись через стінку травного каналу. При цьому,
завдяки механічному, хімічному та біологічному впливу поживні речовини
корму розпадаються у травному каналі тварини на простіші складові
частини, які надходять у кровоносну та лімфатичну системи. В більш
загальному плані перетравність розглядається як комплекс ферментативних
та хімічних реакцій в окремих відділах травної системи тварин.
Але практиків цікавить більше кількісний аспект перетворень окремих
груп поживних речовин конкретних раціонів. А це можна дослідити в
спеціальних балансових дослідах, де перетравність поживних речовин корму
визначається за різницею між поживними речовинами, що їх одержала
тварина з кормом, і виділеними в калі [4, 5]. Перетравлена частина поживної
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речовини, виражена у відсотках від з’їденої, становить коефіцієнт
перетравності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
розв’язання проблеми. Аналіз періодичної спеціальної літератури показує, що
на даному етапі розвитку комбікормової промисловості в годівлі тварин
застосовується велика кількість кормових та біологічно активних добавок, з
метою покращання споживання і підвищення ефективності використання
кормів. Перелік різноманітних кормових засобів повністю поповнюється [5].
Однак, про використання карнітину в складі кормових добавок зустрічаються
лише поодинокі повідомлення. Так, в огляді на дану тему А. А. Поліщука та
Т. П. Булавкіної зазначається, що L-карнітин є ендогенним вітаміноподібним
препаратом, який користується незмінним успіхом останні 10 років на ринку
США в годівлі свиней [2].
За даними Р. П. Сидоренко та В. А. Ситько [6], основна функція
карнітину заключається в перенесенні жирних кислот із середнім та довгим
ланцюгом через мембрани всередину мітохондрій, де відбувається їх
окислення з наступним синтезом АТФ [12]. Метаболічні потреби в Lкарнітині забезпечуються за рахунок надходження його в складі кормів
тваринного походження і шляхом власного синтезу із лізину і метіоніну за
участю аскорбінової кислоти, вітамінів В6 та В12, ніацину та заліза [10].
Корми рослинного походження, які становлять основну частину раціону,
містять незначну кількість L-карнітину [11], тому виникає потреба в
додатковому його введенні в раціони тварин.
Дослідженнями зарубіжних вчених відмічено позитивний вплив
карнітину на ріст поросят, перетравність поживних речовин раціонів та
баланс азоту [8, 9].
Метою досліджень було вивчення продуктивності та перетравності
поживних речовин раціону молодняку свиней, що вирощується на м'ясо, при
згодовуванні карнітину.
Методика досліджень. Фізіологічний дослід з вивчення перетравності
поживних речовин раціону і обміну азоту був проведений у відповідності із
загальноприйнятою методикою [3, 7], при живій масі молодняку 90 кг за
такою схемою (табл. 1).
1. Схема балансового досліду
Групи

Кількість
тварин, гол.

1 (контрольна)

3

2

3

Характеристика годівлі за періодами
зрівняльний, 5 діб
основний, 8 діб
ОР, БВМД «Енервік» фінішер
ОР з БВМД
без карнітину
ОР, БВМД «Енервік» фінішер з
ОР з БВМД
карнітином, 50 г/т комбікорму

Тварини утримувались в обмінних клітках по одній голові. Таких
кліток і відповідно тварин було по три з кожної групи. Проводилось
зважування тварин перед постановкою на дослід і після закінчення 8234
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добового основного періоду, а також облік спожитих кормів, виділених калу і
сечі. Нормування годівлі тварин проводилось за обмінною енергією в
енергетичних кормових одиницях згідно рекомендацій 2012 року [4]. Цими ж
рекомендаціями визначені і показники аналізу раціону. Лабораторні
дослідження відібраних середніх проб кормів і виділень проведено за схемою
зоохіманалізу [7]. Біометрична обробка цифрового матеріалу проведена за
М. О. Плохінським [1].
Результати досліджень. Показники продуктивності свиней під час
балансового досліду наведені в таблиці 2. Вони свідчать про те, що
споживання раціону з карнітином сприяє збільшенню як абсолютних, так і
середньодобових приростів молодняку свиней (Р < 0,05).
Рівень годівлі забезпечував одержання середньодобових приростів
свиней 882 ± 27 г в контрольній і 968 ± 23 г в дослідній групі, що на 87 г
(9,75 %) вище контрольного значення. Економія корму при споживанні
БВМД з карнітином становила 0,38 ЕКО, або 8,9 %.
2. Показники продуктивності свиней під час балансового досліду,
М ± n, n = 3
Показник

Групи

1 (контрольна)
Жива маса:
При постановці на дослід, кг
91,36 ± 0,71
При знятті з досліду, кг
98,42 ± 0,34
Тривалість періоду, діб
8
Приріст:
Абсолютний, кг
7,06 ± 0,21
Середньодобовий, г
882 ± 27
± до контролю, г
± до контролю, %
Витрати корму на 1 кг приросту, ЕКО
4,25
± до контролю, ЕКО
± до контролю, %
-

2

90,36 ± 0,57
98,11 ± 0,54
8
7,75 ± 0,07х
968 ± 23х
+ 86
+ 9,75
3,87
-0,38
-8,9

Основний раціон тварин обох груп був двокомпонентний, за такої
структури: 45 % дерть ячмінна, 45 % дерть пшенична і 10 % БВМД.
У фізичному вираженні це становило 1,35 кг ячменю, стільки ж пшениці та
0,3 кг БВМД (табл. 3).
Загальна поживність раціону становила 3,78 ЕКО і 352 г перетравного
протеїну, що відповідає нормі. Тварини були повністю забезпечені
контрольованими сучасними нормами іншими елементами живлення, за
винятком клітковини. Різниця полягала в тому, що в складі БВМД тварин
другої групи був L-карнітин у дозі 50 г на 1 т комбікорму.
Дані аналізу раціону свідчать про те, що співвідношення сирого
протеїну, сухої речовини та лізину до амінокислот навіть перевищує
норматив (табл. 4).
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3. Характеристика годівлі молодняку свиней під час балансового досліду,
(n = 3, 8 доби)
Показник

дерть ячмінна

Структура, %
Маса, кг
ЕКОх
ПП, гх

45
1,35
1,71
105,3

Корми
дерть
пшенична
45
1,35
1,76
129,3

БВМД

10
0,3
0,28
117

Сума

Норма

100
3,0
3,78
351,6

100
3,8
340

П р и м і т к и : х ЕКО – енергетичні кормові одиниці
хх
ПП – перетравний протеїн

4. Аналіз раціону
Відношення амінокислот до:
х

Показник

Лізин, %
Метіонін+цистин
Треонін, %
Триптофан, %
Відношення лізину
до обмінної
енергії, г/МДж
Енерго-протеїнове
співвідношення,
МДж/кг СП

хх

СП

СР

Лізину

«ідеального
протеїну»
норма
факт
100
100
59,0
60,52
65,0
57,54
18,0
19,18

норма
4,8
2,83
3,12
0,87

факт
5,1
3,09
2,94
0,97

норма
0,75
0,44
0,49
0,14

факт
0,87
0,53
0,50
0,16

норма
100
59,01
65,02
18,02

факт
100
60,52
54,54
19,18

0,51

0,59

-

-

-

-

-

-

93,59

86,13

-

-

-

-

-

-

П р и м і т к и : хСП – сирий протеїн
хх
СР – суха речовина

Виняток становить лише амінокислота треонін, співвідношення якої з
сирим протеїном та лізином було дещо нижче норми. Однак, це не вплинуло
на одержання досить високих середньодобових приростів – 882—968 г.
Дослідження показали, що споживання БВМД «Енервік» з карнітином
сприяє підвищенню коефіцієнтів перетравності поживних речовин раціону
(табл. 5).
5. Коефіцієнти перетравності поживних речовин раціону, М ± n, n = 3
Показник

Суха речовина
Органічна речовина
Сирий протеїн
Сирий жир
Сира клітковина
Сира зола
БЕР
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Групи
1 (контрольна)
84,66 ± 0,24
86,34 ± 0,25
72,39 ± 0,81
58,47 ± 0,18
32,67 ± 0,67
54,37 ± 2,29
90,03 ± 0,21
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2
88,43 ± 0,63хх
89,91 ± 0,63хх
73,31 ± 1,0
64,64 ± 1,45х
44,62 ± 1,84хх
62,07 ± 0,44х
93,74 ± 0,27ххх

Зокрема, перетравність сухої і органічної речовин збільшується,
відповідно, на 3,77 і 3,57 % (Р < 0,01) порівняно до контрольного показника.
Коефіцієнти перетравності протеїну у тварин обох груп були практично
однакові (72,39 і 73,31 %). Досить високим показником характеризується
перетравність сирого жиру – 64,6 % (Р < 0,05), що на 6,17 вище від
контрольного рівня.
Звертає увагу позитивна дія раціону з карнітином на перетравність
важкорозчинних вуглеводів, до яких відноситься клітковина. Вивільнення
поживних та біологічно активних речовин з полісахаридів корму в процесі
травлення є одним із важливих способів підвищення коефіцієнта корисної дії
корму, сприяє підвищенню ефективності його використання на
продуктивність. Одержані дані свідчать про те, що у тварин дослідної групи
перетравність сирої клітковини збільшується на 11,9 % (Р < 0,01) порівняно з
їх аналогами контрольної групи.
Вірогідним було також збільшення перетравності зольних елементів
кормів раціону на 7,7 % (Р < 0,05). Порівняно високою була перетравність
безазотистих екстрактивних речовин – 90,03 і 93,74 % (Р < 0,001), до яких
відносяться речовини (без жиру та клітковини), що не містять азоту. Це
моно- і дисахариди, нерозчинні у воді крохмаль і геміцелюлоза, пектин,
лігнін, окремі пігменти та глюкозиди.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
1. Використання в годівлі молодняку свиней БВМД «Енервік» з
карнітином в умовах балансового досліду забезпечує одержання
середньодобових приростів 968 ± 23 г, що на 86 г, або на 9,75 % вище
контрольного рівня, при зменшенні витрати корму на 1 кг приросту на 0,38
ЕКО, або на 8,9 %.
2. Згодовування молодняку свиней БВМД «Енервік» з карнітином
зумовлює підвищення перетравності усіх поживних речовин раціону, окрім
сирого протеїну, показник якого був практично на рівні контролю.
3. Серед поживних речовин раціону найвищою перетравністю
характеризується сира клітковина та сирий жир, коефіцієнти перетравності
яких переважають контрольне значення, відповідно, на 11,9 та 6,17 %, тоді як
підвищення коефіцієнтів перетравності сухої, органічної та без азотистих
екстрактивних речовин становить 3,57—3,77 %.
Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні впливу
згодовування БВМД «Енервік» на показники якості свинини.
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ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ТА БАЛАНС
АЗОТУ В МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ
ПРЕМІКСІВ
Вивчення перетравності поживних речовин раціону при згодовуванні
нових преміксів Інтермікс проведено на трьох групах-аналогах молодняку
свиней великої білої породи в заключний період відгодівлі, при живій масі
91,3—92,7 кг. При цьому використали балансовий метод, при якому тварини
(по три голови з групи) утримувались в індивідуальних клітках тривалістю
вісім діб.
Досліджувались премікси Інтермікс ВС-1 %, Інтермікс ВС–2,5 % і в
якості контролю відомий премікс Євромікс піг 120—0,5 %.
Дослідження показали, що за всіма показниками переважає група
тварин, що споживала премікс Інтермікс ВС-2,5 %. Середньодобові
прирости збільшуються на 119 г, або на 14,76 %, при їх рівні 925 ± 11 г
проти 806 ± 10 г в контролі. Витрати енергетичних кормових одиниць на 1
кг приросту зменшуються на 12,45 %. Також були вищими коефіцієнти
перетравності поживних речовин раціону, особливо жиру – на 22,12 %, золи
– на 6,81, клітковини та БЕР – на 1,130—1,7 %. Утримання азоту в тілі як
від прийнятого, так і від перетравленого збільшується на 4,5—5,5 %.
Ключові слова: молодняк свиней, премікси Інтермікс, згодовування,
перетравність, обмін азоту, продуктивність.
Постановка проблеми. Підвищення ефективності використання
поживних речовин раціонів спонукає до розробки складу нових преміксів та
вдосконалення існуючих. А за результатами випробування в умовах науковогосподарських дослідів на тваринах потрібно знайти кращі варіанти, які
дають змогу підвищити біологічну цінність кормів, у тому числі комбікормів
та інших кормосумішок [1].
До нових розробок можна віднести премікси Інтермікс ВС-1 % та
Інтермікс ВС-2,5 %.
До їх складу входять тридцять елементів живлення, по десять
енергетичної, мінеральної і вітамінної природи. При розробці їх складу
враховано хімічний склад кормів основного раціону, потребу в окремих
елементах живлення і генотип тварин.
Для визначення доцільності практичного застосування нових преміксів
необхідно провести їх наукове обґрунтування через використання в раціонах
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тварин. При цьому вивчити як продуктивну дію, так і процеси, що її
забезпечують. Серед них – перетравність поживних речовин раціону та
середньодобовий обмін азоту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
розв’язання проблеми.
Загальновідомо, що правильно збалансований за біологічно активними
речовинами (БАР) раціон є передумовою для максимального використання
всіх поживних речовин корму. Тому особливо важливо вміти правильно
застосовувати комплексні добавки БАР у вигляді преміксів. Внесення
коректив у рецептуру преміксів у напрямку збільшення вітамінів А, Д, Є, К
вдвічі, за даними Н. Г. Макарцева [2], не мало негативного впливу на
середньодобові прирости, але на 7,7 % знижувало витрати корму на 1 кг
приросту. Ці дані добре корелюють з показниками балансових дослідів по
перетравності поживних речовин корму, використанню азоту, вмістом
загального білка і його фракцій у крові.
Згодовування молодняку свиней вдосконалених преміксів КС-4-4 та
КС-5-4, порівняно з використанням типових преміксів КС-4 та КС-5, мало
позитивний вплив на перетравність поживних речовин та засвоєння азоту в
організмі. Так, коефіцієнти перетравності органічної речовини були на рівні
80,1-80,8 %, сирого протеїну – 77,2—76,9 %, сирого жиру – 52,5—54,0 %,
сирої клітковини – 34,5—32,6 %, БЕР – 88,1—89,1 % [3].
Мета досліджень – вивчити перетравність поживних речовин раціону
молодняку свиней, при згодовуванні преміксів Інтермікс.
Методика досліджень. Дослідження проведені на трьох групаханалогах молодняку свиней великої білої породи, в заключний період
відгодівлі (табл. 1). При цьому був використаний балансовий метод, згідно
якого молодняк свиней (по три голови з групи) утримувався в індивідуальних
клітках і протягом восьми діб обліковувались спожиті корми, кал і сеча, а
також середньодобові прирости [8].
1. Схема досліду
Групи

Кількість
тварин,
гол.

Тривалість
обліку, діб

Середня жива маса
на початок
облікового періоду, кг

1
(контрольна)

3

8

91,3 ± 1,18

2

3

8

91,7 ± 1,75

3

3

8

92,7 ± 1,07

Характер годівлі

ОР* + Євромікс
піг 120-0,5 %
ОР + Інтермікс
ВС-1 %
ОР + Інтермікс
ВС-2,5 %

*ОР-основний раціон

Дослідження кормів та виділень тварин проведені за загальновідомою
схемою зоохіманалізу [8]. Біометрична обробка цифрового матеріалу
проведена за М. О. Плохінським [4].
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Результати досліджень та їх обговорення. Показники продуктивності
молодняку свиней під час балансового досліду характеризуються вірогідним
збільшенням середньодобових приростів у третій групі, тобто, споживання
преміксу Інтермікс ВС-2,5 % зумовило збільшення їх за восьми добовий
період на 119 г, або на 14,76 % (Р < 0,01, табл. 2).
2. Продуктивність молодняку свиней під час балансового досліду,
М ± m, n = 3
Показник

Жива маса на початок
періоду, кг
Жива маса на кінець
періоду, кг
Тривалість періоду, діб
Приріст:
абсолютний
середньодобовий
±1г
%
Витрати корму на 1 кг
приросту, ЕКО
± 1 г: ЕКО
%

1
(Євромікс піг-0,5 %)

Групи
2
(Інтермікс ВС-1 %)

3
(Інтермікс ВС-2,5 %)

91,3 ± 1,18

91,7 ± 1,75

92,7 ± 1,07

97,45 ± 1,2

98,25 ± 1,72

100,1 ± 0,89

8

8

8

6,45 ± 0,24
806 ± 10
-

6,55 ± 0,18
819 ± 3
+13
+1,61

7,4 ± 0,17***
925 ± 21**
+119
+14,76

5,06

4,95

4,43

-

-0,11
-2,17

-0,63
-12,45

Зменшення витрат корму на 1 кг приросту становить 0,63 ЕКО, або
12,45 %.
Відгодівельні показники тварин, що одержували премікс Інтермікс ВС1 %, незначно переважали їх рівні контрольної групи - середньодобові були
більшими лише на 13 г (1,61 %), а витрати ЕКО – меншими на 2,17 %.
Умови годівлі і утримання (в індивідуальних клітках) забезпечили
порівняно високий рівень приростів у всіх трьох групах – 806 ± 10 – 925 ±
21 г.
Під час балансового досліду тварини одержували в раціоні 1,26 кг
ячмінної дерті, 1,2 кг пшеничної дерті, 0,54 кг соєвого шроту і премікс згідно
схеми досліду. Загальна поживність раціону складає 4,1 ЕКО і 430 г
перетравного протеїну, або 105 г останнього на 1 ЕКО. Нормування годівлі
проводилось згідно останніх рекомендацій [6, 7].
Показники перетравності поживних речовин раціонів показані в
табл. 4. Вони свідчать про порівняно високу перетравність протеїну,
безазотистих екстрактивних речовин та органічної речовини у тварин всіх
трьох груп. За абсолютними показниками коефіцієнтів перетравності
поживних речовин перевагу треба надати тваринам третьої групи, що
споживали премікс Інтермікс ВС-2,5 %. Так, перетравність жиру у них була
більшою від контрольного значення на 22,12 %, золи на 6,31 %, клітковини
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та БЕР на 1,13—1,7 %, при практично однаковому значенні перетравності
сухої речовини та протеїну, які були на рівні контролю.
3. Коефіцієнт перетравності поживних речовин раціону,
%, М ± m, n = 3
Показник

Суха речовина
Органічна речовина
Протеїн
Жир
Клітковина
БЕР
Зола

1 (контрольна)
81,74 ± 0,47
83,44 ± 0,63
90,6 ± 0,48
46,24 ± 13,27
44,89 ± 3,09
87,75 ± 0,65
39,78 ± 1,87

Групи
2
83,19 ± 0,17*
85,01 ± 0,01*
89,85 ± 0,29
44,03 ± 7,66
42,54 ± 0,61
90,15 ± 0,20*
44,81 ± 5,56

3
82,43 ± 1,80
84,57 ± 4,81
90,38 ± 0,80
68,36 ± 4,71
46,62 ± 1,23
89,43 ± 1,76
46,09 ± 1,85

4. Середньодобовий обмін азоту, М ± m, n = 3
Показник

Прийнято азоту з кормом
В т. ч. зерносуміш, г
шрот сої, г
премікс, г
Виділено з калом, г
Перетравилось, г
Коефіцієнт перетравності, %
Виділено з сечею, г
Утримано в організмі:
всього, г
від прийнятого, %
від перетравленого, %

1 (контрольна)
69,83 ± 0,03
64,88 ± 0,03
3,59 ± 0,03
1,36 ± 0,02
9,35 ± 0,62
60,47 ± 0,61
80,59
43,51 ± 3,43

Групи
2
70,24 ± 0,03***
64,88 ± 0,03
3,59 ± 0,03
1,77 ± 0,05***
10,09 ± 0,28
60,14 ± 0,28
85,62
41,39 ± 3,57

3
64,71 ± 0,02***
59,50 ± 0
3,59 ± 0,03
1,62 ± 0,03***
9,02 ± 0,72
55,69 ± 0,72**
86,06
37,03 ± 0,87

16,97 ± 4,02
24,3 ± 5,76
27,97 ± 6,41

18,75 ± 5,92
26,69 ± 8,45
31,17 ± 10,04

18,66 ± 1,26
28,8 ± 1,49
33,49 ± 1,58

Одним із важливих показників, які визначаються під час балансових
дослідів, є середньодобовий обмін азоту. Дані табл. 4 свідчать про те, що він
був позитивним. Краще засвоєння перетравленого азоту було у тварин, що
споживали премікс Інтермікс ВС-2,5 %. Так, у третій групі менше азоту
виділено з сечею, тобто він краще використовувався в організмі тварин.
Утримання азоту в тілі в цій групі було на 4,5 % більшим від прийнятого і на
5,55 % від перетравленого. Відповідно і коефіцієнт перетравності азоту теж
перевищував контрольний показник на 5,47 %.
У тварин другої групи, що споживали премікс ВС-1 %, показники
обміну азоту були також позитивними і мали подібний характер змін, як і в
третій групі. За абсолютним значенням вони займають середнє положення
між першою та третьою групами.
На прикладі показників третьої групи підтверджується загальновідоме
біологічне явище про те, що чим менше азоту прийнято, тим краще він
засвоюється. Про це було відомо ще з середини минулого століття з наукових
праць професора П. Д. Пшеничного [5].
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Висновки та перспективи досліджень
1. Продуктивність молодняку свиней під час балансового досліду
характеризується збільшенням середньодобових приростів на 119 г, або на
14,76 % при споживанні премікса Інтермікс ВС-2,5 %, тоді як премікс
Інтермікс ВС-1 % в раціоні суттєвого впливу на збільшення приростів не мав.
2. Коефіцієнти перетравності поживних речовин раціону були вищими
у тварин, що споживали премікс Інтермікс ВС-2,5 %, порівняно з їх
аналогами з преміксом Інтермікс ВС-1 % в раціоні.
3. За показниками балансу азоту переважають тварини, яким
згодовували премікс Інтермікс ВС-2,5 %, при цьому утримання азоту і тілі як
від прийнятого, так і від перетравленого було на 4,5 та 5,5 % більшим від
контрольного значення.
4. Перспективи подальших досліджень спрямовані на пошуки способів
зменшення вартості премікса Інтермікс ВС-2,5 %.
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ВПЛИВ ЗГОДОВУВУННЯ БВМД ІНТЕРМІКС НА
ПЕРЕТРАВНІСТЬ ТА ОБМІН РЕЧОВИН У ПОРОСНИХ
СВИНОМАТОК
Аналізуються показники перетравності поживних речовин раціону,
обміну азоту, кальцію та фосфору поросних свиноматок (на 85 добу
ембріогенезу) при згодовуванні нової БВМД Інтермікс СС-7,5 %, одержані на
двох групах-аналогах тварин великої білої породи балансовим методом.
Показано, що згодовування свиноматкам БВМД Інтермікс СС-7,5 %
станом на 85 добу поросності зумовлює тенденцію до збільшення
коефіцієнтів перетравності сухої, органічної речовин та безазотистих
екстрактивних речовин, а також сирого жиру і клітковини за однакової з
контрольним значенням перетравності сирого протеїну.
Ключові слова: свиноматки, БВМД, згодовування, перетравність,
обмін, азот, кальцій, фосфор.
Підвищити продуктивність свиноматок за рахунок покращання рівня
використання поживних речовин раціонів у сучасних господарськоекономічних умовах досить складно, а то й неможливо, без збагачення
малоінґредієнтних зернових раціонів БВМД. Останні розробляються з
врахуванням генотипу тварин, потреби в контрольованих елементах
живлення та їх наявності в кормах конкретної зони, а то й конкретного
господарства.
Тому при використанні в годівлі тварин новостворених БВМД
необхідне їх попереднє вивчення і апробування на невеликому поголів’ї
шляхом проведення науково-господарського досліду.
До нових розробок відноситься і БВМД Інтермікс СС-7,5 %,
використання якої в годівлі поросних свиноматок вимагає наукового
обґрунтування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
розв’язання проблеми. У поросних свиноматок у результаті гормональної
перебудови відбуваються характерні зміни в обміні речовин, які
проявляються в кращому використанні енергії та поживних речовин корму
порівняно з холостими – так званий «анаболізм вагітності». Поживні
речовини використовуються передусім на життєдіяльність та репродукцію,
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лише після цього – на ріст організму та приріст живої маси [3]. Як ці процеси
відбуваються в організмі свиноматок при згодовуванні різних кормових
факторів, у тому числі новостворюваних БВМД, можна вияснити в результаті
наукових досліджень.
Відомо, що поживні речовини корму мають різну перетравність, яка
залежить від вмісту поживних речовин у раціоні, його структури, способу
підготовки і згодовування, фізіологічного стану тощо. Зокрема показано [3],
що згодовування поросним свиноматкам добавки з алунітовим борошном
підвищує перетравність органічної речовини корму на 1,11—3,23 %, сирого
протеїну на 1,17—2,72 %, сирої клітковини на 1,5—2,06 %, залежно від дози.
Негативного впливу при цьому не відмічено. В іншому дослідженні
повідомляється, що додавання в раціон природніх адсорбентів мікотоксинів
вплинуло на збільшення коефіцієнтів перетравності поживних речовин на
1,3—4,98 % [1].
Організм свиней досить чутливий до порушень мінерального
живлення, що призводить до розладу обміну речовин, погіршання
використання корму, затримки росту, зниження продуктивності. Неабияку
роль при цьому відіграє кальцій і фосфор та їх співвідношення. Знаходячись
у тілі тварин у різних формах, вони виконують різноманітні функції,
обумовлюючи постійний обмін речовин і життєдіяльність організму [5]. При
споживанні однакової кількості кальцію з кормом використання його було
різним – у межах 45,42—46,24 %. Показники відкладення фосфору в тілі
знаходяться у вужчому діапазоні – 30,73—33,95 % [2].
Проте, особливості перетравності поживних речовин корму, обміну
азоту, кальцію і фосфору у поросних свиноматок при збагаченні раціону
новою БВМД Інтермікс СС-7,5 % ще не вивчені.
Мета роботи – вивчити вплив згодовування нової БВМД Інтермікс
СС-7,5 % на показники перетравності поживних речовин раціону та обміну
азоту, кальцію і фосфору у поросних свиноматок, зокрема, станом на 85 добу
розвитку ембріонів.
Матеріал та методика досліджень. Дослідження проведені на двох
групах-аналогах свиноматок великої білої породи, по три голови з групи. При
цьому був використаний балансовий метод, згідно якого свиноматки на 85
добу поросності утримувались в індивідуальних клітках і протягом восьми
діб обліковувались спожиті корми, виділені кал і сеча, а також прирости
живої маси.
Всі свиноматки були після другого опоросу з середньою живою масою
190 кг. Перша група була контрольною і одержувала повнораціонний
комбікорм. Свиноматкам другої групи в холостий період, а також до 85 діб
поросності 7,5 % маси зерносуміші основного раціону було замінено на
БВМД Інтермікс СС-7,5 %.
Відібрані зразки корму, калу і сечі досліджувались згідно
загальноприйнятої схеми зоохіманалізу [7], з визначенням коефіцієнтів
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перетравності основних поживних речовин раціону та балансу азоту, кальцію
та фосфору.
Біометрична
обробка
цифрового
матеріалу
проведена
за
М. О. Плохінським [4].
Результати досліджень та їх обговорення. Під час балансового
досліду свиноматки обох груп були повністю забезпечені нормованими
елементами живлення [6]. Раціон складався з 4,7 кг зерносуміші за такої
структури: дерть ячмінна 50 %, пшенична 30, кукурудзяна 12,5, БВМД 7,5 %.
Коефіцієнти перетравності поживних речовин раціону, що приведені в
табл. 1, свідчать про тенденцію до їх збільшення у тварин, що споживали
БВМД Інтермікс СС-7,5 %. Так, перетравність сухої речовини у них
збільшується на 2,81 %, органічної речовини на 3,26, БЕР на 3,89, жиру на
4,88, клітковини на 7,56 %, при практично однаковому значенні
перетравності протеїну – 69,46—69,71 %. А зменшення кількості зольних
елементів у калі тварин дослідної групи може свідчити про відповідну
затримку їх в організмі поросних свиноматок.
1. Коефіцієнти перетравності поживних речовин раціону, (%) М ± m, n = 3
Групи

Показник

1 (контрольна)
70,59 ± 1,82
71,36 ± 1,68
69,46 ± 1,69
31,41 ± 1,01
34,92 ± 2,39
81,63 ± 1,26
60,26 ± 3,54

Суха речовина
Органічна речовина
Сирий протеїн
Сирий жир
Сира клітковина
БЕР
Зола

2 (дослідна)
73,40 ± 0,87
74,62 ± 1,72
69,71 ± 0,53
36,29 ± 1,91
42,48 ± 3,19
85,52 ± 0,53
54,02 ± 1,97

Обмін азоту. Дані середньодобового обміну азоту в організмі поросних
свиноматок (табл. 2) у певній мірі узгоджуються з показниками
перетравності сирого протеїну. Але засвоєння азоту в організмі у тварин
дослідної групи було дещо кращим. Так, при споживанні БВМД Інтермікс
СС-7,5 % виділення азоту з сечею зменшується на 7,5 %. Утримання азоту в
тілі збільшується на 5,39 % від прийнятого і на 7,96 % ˗ від перетравленого.
2. Середньодобовий обмін азоту, М ± m, n = 3
Групи

Показник

Одержано з кормом, г
Виділено з калом, г
Перетравилось, г
Коефіцієнт перетравності, %
Виділено з сечею, г
Утримано в організмі:
всього, г
від прийнятого, %
від перетравленого, %

246

1
105
32,29 ± 3,9
72,70 ± 3,9
69,24 ± 3,7
51,49 ± 3,04

2
110
34,23 ± 0,74
75,77 ± 0,74
68,89 ± 0,66
47,61 ± 1,76

21,21 ± 2,12
20,21 ± 2,57
29,16 ± 3,19

28,16 ± 2,4
25,6 ± 2,18
37,12 ± 2,84
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Обмін кальцію. Тварини обох груп були достатньо забезпечені
кальцієм, навіть дещо вище норми (табл. 3). Різниця в 2,36 г між групами за
спожитою кількістю цього елемента зумовлена неідентичністю вмісту його в
складі БВМД дослідної і контрольної груп.
3. Середньодобовий обмін кальцію. М ± m, n = 3
Показник

Одержано з кормом, г
Виділено з калом, г
Перетравилось, г
Виділено з сечею, г
Утримано в організмі:
всього, г
від прийнятого, %
від перетравленого, %

Групи
1
29,51
18,41 ± 1,45
11,09 ± 1,45
2,47 ± 1,51

2
27,15
17,57 ± 0,66
9,58 ± 0,66
2,23 ± 1,18

6,62 ± 2,09
29,21 ± 2,57
74,72 ± 2,57

7,34 ± 1,45
27,03 ± 1,94
76,61 ± 2,17

Баланс кальцію був позитивним. Виділявся він переважно з калом.
Причому, у тварин дослідної групи виділення кальцію з калом було на 4,6%
меншим, ніж у контрольній групі. Аналогічний характер має виділення
кальцію із сечею, але в значно меншій кількості.
Утрималось кальцію в організмі свиноматок контрольної групи 8,62 г,
дослідної – 7,34 г. У відсотках до прийнятого у тварин другої групи
утрималось в організмі 27,03 %, а першої – 29,21 %. У відношенні до
перетравленого за абсолютними цифрами переважає показник дослідної
групи – 76,61 %, проти 74,37 у контролі. Однак, вірогідної різниці за
вказаними показниками між групами не спостерігається, тож мова йде про
тенденцію до змін.
Обмін фосфору. Забезпеченість раціону тварин фосфором, як і
кальцієм, була достатньою згідно норми. Незначна різниця між групами
зумовлена неоднаковою наявністю його в складі БВМД. Але і за цих умов
виділення фосфору з калом у тварин обох груп було практично однаковим
(табл. 4).
4. Середньодобовий обмін фосфору, М ± m, n = 3
Показник

Одержано з кормом, г
Виділено з калом, г
Перетравилось, г
Виділено з сечею, г
Утримано в організмі:
всього, г
від прийнятого, %
від перетравленого, %

Групи
1
20,09
11,58 ± 1,12
9,31 ± 1,12
1,88 ± 0,05

2
24,45
11,51 ± 0,73
9,38 ± 0,73
1,49 ± 0,08

7,43 ± 1,06
35,54 ± 4,02
79,78 ± 1,44

7,89 ± 0,78
37,77 ± 2,53
84,11 ± 0,92
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Виділення фосфору з сечею у тварин, що споживали БВМД Інтермікс
СС-7,5 %, було на 20,75 % меншим від контрольного показника. Це
позитивно вплинуло на засвоєння фосфору в організмі. Так, за майже
однакового утримання фосфору в обох групах (7,43 і 7,89 г), засвоєння його
від прийнятої кількості у дослідній групі було на 6,3 % більшим. А від
перетравленого – на 5,4 % більшим порівняно з контрольними показниками.
Висновки. 1. Згодовування свиноматкам БВМД Інтермікс СС-7,5 %
станом на 85 добу поросності зумовлює тенденцію до збільшення
коефіцієнтів перетравності сухої, органічної речовин та безазотистих
екстрактивних речовин, а також сирого жиру і клітковини за однакової з
контрольним значенням перетравності сирого протеїну.
2. За показниками обміну азоту переважають тварини, що споживали
БВМД Інтермікс СС-7,5 %, у них утримання азоту в тілі як від прийнятого,
так і перетравленого, було на 5,39 та 7,96 % більшим від контрольного рівня.
3. Споживання поросними свиноматками БВМД Інтермікс СС-7,5 % не
має вірогідного впливу на зміну показників обміну кальцію і зумовлює
тенденцію до підвищення утримання фосфору на 6,3 і 5,4 % у відношенні до
прийнятої і перетравленої його кількості.
Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні впливу
згодовування БВМД Інтермікс СС-7,5 % на продуктивність свиноматок,
зокрема на відтворювальні показники.
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О
ОСОБЕНН
НОСТИ ОЧИСТ
ТКИ ЗЕР
РНОБОБОВЫХ К
КУЛЬТУР
Р И
П
ПРОИЗВО
ОДСТВА
А СЕМЯН
Н. НОВЫ
ЫЕ РЕШ
ШЕНИЯ
О
Особливоссті збира
ання і оочищенняя зернобо
обових ккультур. Велика
кількіст
ть смітт
тя через низький зріз при жнивах.. Висока травмовваність.
Недомоолот череез нерівно
омірністьь. Нетра
авмуюче очищення
о
я після зб
бирання.
Необхіддність видалення рослиннних і мінеральнихх домішоок, половинок і
зерновоовідходів. Суть пофракціійного калібруван
ння насінння. Пор
рівняння
насіннєєвих покаазників в залежноості від крупност
ті насінння. Пофр
ракційна
сепарацція насінння за щілььністю. П
Передпосівна оброб
бка насінння. Необххідність
роздільнного нанеесення пр
репаратівв захистуу та інок
кулянтів. Схема заводу
з
з
виробниицтва сиильного насіння.
н
Приклади
и успішн
ного заст
тосуванняя сої в
сівозмінні.
К
Ключові сл
лова: зер
рнобобові культури
и, очищен
ння насінння, калібр
рування,
сеперацція за щільністю, передпосі
п
івна оброб
бка.
и на всех этапах воздейств
в
ия на неее – от уборки до
Травмироввание сои
сева илли перерааботки, и отклонеение от оптималььной техннологии на всех
этапах производ
дства, суш
шки и храанения пр
редопредееляют поттери зерн
на сои и
ухудшеение ее каачества (р
рис. 1).

Рис. 1. Характ
терные оттклонения
я от оптим
мальной ттехнологи
ии

С
Свежеубраанное зер
рно сои, ккак прави
ило, имеетт повышеенную влаажность
и засорренность обрывками стебллей сорны
ых растен
ний, зелееными сееменами
сорнякоов, частич
чками по
очвы, необбмолочен
нными бо
обами, ствворками бобов и
другими
и примессями. Сттремлениее снизитть потери
и зерна за счет режима
аспирац
ции при обмолоте
о
комбайноом привод
дит к ещее большейй засоренности.
В свежеуубранном
м зерне сои акттивно пр
роисходятт разногго рода
процесссы, в результате которых
к
ззерно мо
ожет испо
ортиться за 2—3 суток,
с
а
при споонтанном самосогр
ревании – и через 6—8 часов, по тоой причин
не, что в
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свежескошенном ворохе неравномерно распределена влажность и
засоренность, что при определенных условиях (высокой температуре) и
приводит к возникновению очагов самосогревания.
По этой причине очистку сои необходимо выполнять в темпе уборки от
крупного растительного сора.
Крупный сор в свежескошенном ворохе сои состоит, в большей мере,
из крупных фрагментов растений, влажность которых в два и более раза
выше влажности зерна. Влаговыравнивание между влажным сором и зерном
начинается уже в бункере комбайна и продолжается до момента отделения
влажного сора от зерна. Поэтому, чем раньше такую очистку выполнить, тем
в большей мере удастся уменьшить последующие затраты на приведение
зерна в состояние, требуемое условиями хранения. Крупный влажный сор
необходимо отобрать даже в том случае, если зерно убирается влажным, и
требуется его сушка, ибо при сушке влажный крупный сор в составе зерна не
только увеличивает энергозатраты на сушку, но и ухудшает сыпучесть зерна
и увлажняет теплоноситель, снижая эффективность процесса сушки.
Кроме чрезмерной влажности, крупный сор несет на себе большое
количество микроорганизмов, которые при длительном контакте с зерном
заражают его. На рисунке 2 показана зараженность микроорганизмами 1 г
неочищенного зерна, чистого зерна и отдельно 1 г крупного сора, сошедшего
при очистке с сита [1].
Не менее значимую роль имеет очистка сои от мелкого легковитаемого
сора. Аспирация, как обязательный этап очистки зернового вороха от пыли и
легковитаемого сора, крайне необходима в технологии очистки по той
причине, что именно пыль и легковитаемый сор содержат наибольшее
количество плесневых грибов. Особенно их много в пыли, отобранной
системой аспирации. Из рисунка 2 видно, что в одном грамме
аспирационного относа содержится грибов разного рода в 360 раз больше,
чем в очищенном зерне, а в одном грамме пыли аспирационного относа – в
760 раз.
Это объясняется тем, что суммарная поверхность одного грамма
зерновой пыли в сотни раз превышает суммарную поверхность одного грамма
зерна. Зерновая пыль – это мелкие частички зерна, образовавшиеся в
результате ударов и трения как о твердые и острые кромки элементов машин,
так и в результате трения одних зерен о другие при любом пересыпании
зерна. Таким образом, зерновая пыль образуется в процессе любого
ворошения зерна, начиная от его уборки комбайном и заканчивая
переработкой, или для семян, севом. А поскольку это питательная среда для
микроорганизмов, то именно зерновая пыль и мелкий органический сор
являются возможным источником возникновения очага самосогревания.
При очистки сои после уборки желательно отобрать зерновую примесь
и половинки.
В состав мелкого сора (применительно к сое) входят:

дробленое зерно;
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минееральная примесь
п
((комочки земли, пеесок и т.пп.);

мелккая орган
ническая примесьь (пленки
и, вегет
тативные части
сорных растенийй, семена
а дикораст
тущих ра
астений);;

вредители и их лличинки, находящ
щиеся в межзеерновом
прострранстве.

Рис. 2. Зараженно
З
ость
микросскопическ
кими гриба
ами крупн
ного
(сходд с сита ø8 мм) орган
нического и
минерал
льного сор
ра [1]

Рис. 3.
3 Заражен
нность гри
ибами
асспирацион
нного относса и пыли в его
составе [[1]

Ч
Через под
дсевное сито
с
уходдит весь тот сор,, которыйй несет на себе
огромноое колич
чество микрооргаанизмов, имеет активную поверхн
ность, в
сотни рраз превыш
шающую
ю поверхн ость здор
рового зер
рна.
Н
На рисун
нке 4 наглядно
н
показан
но расп
пределениие заселенности
микроорганизмаами различных фраакций сор
ра и зернаа сразу поосле его уборки.
у
П
Посколькуу соя легко траввмируетсяя, то поссле комббайна в составе
свежесккошенногго вороха присутсттвует знач
чительнаяя доля полловинок семян.
с
С
Структурн
но – силььные полловинки соединены
с
ы относиительно слабыми
с
связями
и. Это леггко объясснить, иб о полови
инки при прорастаннии раздееляются
на две семядоли
и. Так усттроила пррирода. Половинки
П
и зерна ллегко отдееляются
на решетах новоой геометтрии, т.к. в процеессе движ
жения по таким решетам,
Ф
поворачив
п
ваются и легко
половиннки под воздейсттвием реешета Фадеева
проходяят, а целлые семеена идутт на сход
д (рис. 5).
5 Половвинки зер
рен сои
необход
димо отобрать на стадии оочистки вороха
в
по
осле комббайна. В семенах
сои 20 % масла, основной
й долей кооторого является
я
линолиева
л
ая кислотта, легко
окисляеемая кисслородом воздухаа. В свяязи с эттим, полловинки сои,
с
по
сравнен
нию с целлыми сем
менами, ссовершенн
но по-дру
угому взааимодействуют с
окружающей средой
с
– легче впитываают влаагу, бысстро засееляются
микроорганизмаами, в то
ом числе,, плесневвыми гри
ибами. В половинках сои
масло быстро окисляетс
о
ся и кисслотное число
ч
КО
ОН выхоодит за пределы
п
имого знаачения. Половинки
П
и зерна сои
с в 6 раз интенссивнее «д
дышат»,
допусти
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чем целлые семенна, что приводит к активном
му выделеению теплла и воды
ы. Таким
образом
м, половиинки сои являютсся верояттным истточником самосогр
гревания
зерновоой массы.

Рис. 4. Зарааженность грибами
раазличногоо типа зерн
на и сора,
прошеедшего чер
рез гексаго
ональное ссито
3,0 мм [1]

Ри
ис. 5. Прин
нцип взаим
модействия сои с
решета
ами новой
й геометрии

В
Вообще, отделение
о
е полови
инок сем
мян сои вызывает
в
т трудноссть при
очисткее, посколььку плоск
кие сита их не отд
деляют. В частноссти, в СШ
ША, сою
по качееству очисстки разд
деляют наа четыре класса и в каждом
м из них остается
о
существвенная дооля колотых зерен [2] (табл. 1).
1. Классифи
икация сои
и по очистке
Класс
1
2
3
4

Повре
еждение
зерн
на (%)
2
2,0
3
3,0
5
5,0
8
8,0

Иноро
одные
частиц
цы (%)
1, 0
2, 0
3, 0
5, 0

Колотые зерна
(%))
10,0
0
20,0
0
30,0
0
40,0
0

Зерна др
ругого
цвета (%)
1,0
2,0
5,0
10,0
0

И
Из привееденных данных можно сделать два вы
ывода: большое
б
количесство колоотых зереен сои оббъясняетсяя склонно
остью к рразрушен
нию при
уборке и очисттке, и второй – половин
нки сои трудно отобратьь. Опыт
эксплуаатации предлагаем
п
мого нам
ми обору
удования для очиистки сои
и после
уборки подтверждает во
озможноссть нетравмирующ
щей глубоокой очи
истки за
деления п
половинокк семян сои.
один пррием и поолного отд
Большую роль
р
при уборки соои играетт щадящий режим обмолотаа.
Тр
Травмироввание сои при уборрке зависсит от ее влажностти. На ри
исунке 6
показан
на эта заввисимостьь. При боольшой влажности
в
и семенаа сои при
и уборке
деформ
мируются,, и оболо
очка отсллаиваетсяя, а при малой вллажности семена
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дробятсся. Это оп
пределяетт вид траавм – миккротравм больше, чем макр
ротравм
при выссокой влаажности при
п уборкке, а при малой
м
– наоборот.
н
К
Как уже было
б
сказзано, харрактерноее травмир
рование сои – оттслоение
оболочкки, которое визу
уально ттрудно обнаружит
о
ть, и онно относсится к
микротрравмам. По этой
й причин
не такие семена проходяят лаборааторный
контролль на посевные
п
качествва, как кондици
ионные, а в по
оле это
травмиррование проявляеется слаббым разввитием растения
р
и, естесственно,
недоборром урож
жая. На рисункее 7 покказано сн
нижение урожайн
ности в
зависим
мости отт вида травм.
т
П
Приведенн
ные данн
ные поддтверждаю
ют, что
больши
ий «вклад
д» в сниж
жение урож
жайности
и сои вносят микроотравмы. Общий
недоборр урожая из-за травмирован
ния семян
н может составлятьь 30 %.

Рис. 66. Травмир
рование сеемян сои п
при
убборке [3]

Рис.
Р
7. Сниж
жение уроожайности сои в
за
ависимост
ти от харак
ктера трав
вм [3]

В связи с этим при
и послеууборочной
й обработтке сои ккатегорич
чески не
допускаается при
именение таких м
машин какк зерномеетатели, различно
ого рода
пневмоттранспоррт, шнеки
и и други
ие агресссивные машины ввключая машины
м
предпоссевной об
бработки.

а) стальная

б) ще
еточная

Рисс. 8. Винтоовая поверхность шн
нека

У
Ученые государственного универ
рситета штата Огайо (США)
исследоовали вли
ияние шн
некового протравлливателя на всхож
жесть сем
мян сои
[4]. Иссследовани
ия, провед
денные ам
мериканц
цами, искл
лючителььно интересны.
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Рис. 9. Снижен
ние
всхожессти семян сои в
зависим
мости от реежима
рабботы шнек
кавымеш
шивателя при
протрравливании [4]

В
Во-вторыхх. Только одно этоо травми
ирование, как виднно из риссунка 9,
проявляяется ужее на этапее лаборатторной вссхожести, которая,, как праввило, не
выявляеет микроотравмы – они н
намного сильнее
с
проявляю
п
ются на полевой
п
всхожессти.
Д
Для решен
ния задач
чи щадящ
щей послееуборочно
ой очисткки зерноб
бобовых
культурр нами раазработан
н и испыттан аспир
ратор, ко
оторый иимеет след
дующие
конкуреентные прреимущесства.
1..
Опти
имизироввана траекктория по
отока зер
рна с учеетом влияния на
нее сносящего поотока возздуха.
2..
Возд
дух движ
жется поо замкну
утому ко
онтуру, что искключает
установку циклоона в осн
новном поотоке и существен
с
нно сниж
жает потребление
электрооэнергии по той пр
ричине, чтто принуд
дительнаяя подача воздуха (наддув)
(
на вход
д вентиляятора сни
ижает наггрузку наа электро
опривод ррабочего колеса,
что поззволяет при оптим
мизации ррежима выходить на повыш
шенные обороты
о
за счет увеличен
ния частотты тока б ез перегр
рузки.
3..
реггулирован
Бесступенчатое
ние
пропускнойй
способности
(произвводительн
ности) и скоррости воздушно
в
ого поттока по
озволяет
оптими
изировать известн
ное для различн
ных с.-х культурр противворечие:
качествво очистки
и и произзводителььность.
4..
Пред
дусмотрен
но разделльное удал
ление пыли и сораа.
Д
Для подгготовки семян сои и других зернобообовых культур
пофракц
предлаггается заавод, в основе
о
ккоторого лежит щадящая
щ
ционная
технолоогия (рис.. 10).
П
Приемное устройсттво, позвооляет увел
личить об
бъем приннимаемогго зерна
за счетт использзования для
д этогоо не мен
нее полов
вины отвводимого объема
(рис. 111). Зерно при это
ом из буункера сссыпается на трансспортную
ю ленту,
скоростть котороой регули
ируется чаастотным
м преобраазователем
м, что по
озволяет
точно д
дозироватть количество пооступаемо
ого зернаа в прием
мное усттройство
нории ((2).
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Рис. 10. Завод по пр
роизводствуу сильных семян разл
личных с.-хх культур
(щадящ
щая пофракц
ционная теехнология Фадеева)
Ф

Щ
Щадящая тихоходн
ная нори
ия (2) НФ
Ф-30 без травм пподает сееменной
материаал на виб
бротрансп
портер (44). Вибро
отранспор
ртер, кром
ме перем
мещения
семенноого матерриала, об
беспечиваает распр
ределениее зерна ддля равно
омерной
загрузкки по ширрине первого очи
ищающего
о калибраатора ОК
КФ-4 очищ
щающекалибруующего блока
б
(3).

Рис. 111. Вариант
т приемногго устройсства зерна (завальнаая яма)

О
Очищающ
ще-калибру
ующий блок выполняет
в
т полнуую очисстку и
калибруует семен
на сои по
п их толлщине наа фракци
ии. Необхходимостть такой
калиброовки под
дтверждается слеедующим. Исслед
дования, проведен
нные в
Институуте растеениеводсттва им. В..Я. Юрьевва, показаали, что ппри севе крупных
к
семян сои повы
ышалась полевая всхожессть благгодаря ббольшему запасу
питатеельных вееществ, размеру
р
ззародыша
а и сущеественно снижала
ась доля
растений, «не доожившихх» до уборрки (рис. 12).
1
Естественн
но, что и количеество клу
убеньков на корннях растеений из
ых и средн
них по раазмеру сеемян выш
ше, чем наа контролле и на раастениях
крупны
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из мелкких семян
н. Это леггко объяссняется бо
олее мощ
щной корнневой сисстемой у
сильных растени
ий (рис. 13).

Р
Рис. 12. Заависимость
ь полевой
вссхожести и количест
тва стояни
ий
раастений сои
и от крупн
ности семя
ян
(даанные Ин-тта им. В.Я. Юрьева по
нааблюдения
ям за три года
г
на двуух
с
сортах
сои))

Рис. 13. Количеств
К
во клубеньков на
корнях
к
расстений сои
и в зависим
мости от
крупности
и семян

В
Вышепривведенные данныее (рис. 13)
1
как бы вы
ыравниваают по
эффекти
ивности развитияя растени
ия, выроссшие из крупныхх и сред
дних по
размеруу семян, однако,
о
финал
ф
сраавнения, а именно
о урожайнность, всее-таки в
пользу крупных семян (ри
ис. 14).
ше (рис. 15). Это
Больше того, даже доля белкка в крупных семеенах больш
ч
имен
нно белок зароды
ыша обесспечиваетт более
важно, ибо изввестно, что
ю энергию
ю прорастания.
высокую

Рис. 144. Зависим
мость урож
жайности оот
круупности сеемян сои (д
данные
инсститута им
м. В.Я. Юр
рьева по
набл
людениям за три года на двух
сор
ртах сои)

Рис.
Р
15. Вл
лияние круупности сеемян сои
на долю белк
ка в них [5
5

К
Кроме эттого, кал
либровкаа семян по размеру ннеобходим
ма для
обеспеччения точ
чного севаа.
Д
Даже если
и взять узк
кий диапаазон масссы 1000 шт.
ш семян от 150 до 200 г.,
то стан
новится понятно,
п
что
ч точны
ый высевв по задан
нному кооличеству
у семян,
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наприм
мер, 600 тыс. штт. на гаа, при такой разноразм
мерности просто
невозмоожен. На рисунке 16 приведден соотвветствующ
щий графиик.
Н
На пневмоовибросто
оле (6) прроисходитт разделен
ние семянн по плоттности и
выполн
няется оккончательная очисстка от различны
р
х примессей, кото
орые не
отошли
и в преды
ыдущих оч
чищающи
их операц
циях. На пневмови
п
ибростолее семена
разделяяются на три фраакции – ттяжелые, средниее по плоттности и легкие
(ущербн
ные, изъ
ъеденныее и т.п
п.). Каждая из фракцийй ссыпаается в
соответтствующи
ий бункер
р (19, 20).
П
Пример прроизводсттва сильн
ных семяян сои (ээтап сепаарации сеемян по
плотноссти) при
иведен на
н рисун
нке 17, 18 и в таблицце № 2 (семена
подготоовлены наа фирме «Дослідне
«
е», Полтаавская обл
л., руковоодитель каанд. с.-х
наук Мокляк В. Я.,
Я урожаай 2015 г..).

Рис. 16. Зависим
мость норм
мы высеваа (теоретич
ческой) от массы 10000 шт. сем
мян сои

Рис. 17.
1 Принци
ип очистки
и и раздел
ления по пл
лотности ссемян сои на
пнев
вмовибросстоле
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В
Выделениее тяжелых семян ккаждой фракции
ф
позволяет
п
т получитть очень
высокоее качество семян.
П
Последний
й этап по
одготовки
и сильныхх семян – предпоссевная об
бработка
необход
димыми препарат
тами, заащищающ
щими от болезнейй, вредиттелей, с
добавлеением микроэлемеентов, плеенкообраззующих и красящиих вещесттв. Если
на всем
м долгом и затратн
ном пути п
подготовки сильны
ых семян под посттоянным
контроллем отсллеживалассь нетраввмирующ
щая техно
ология, тто поняттно, что
последн
ний этап подготовк
п
ки должеен выполн
нить две задачи:
з

искллючить каакое-либоо травмирование;

за счет
с
инк
крустации
и блокировать проявлени
п
ие микр
ротравм,
неизбеж
жно наноосимые сееменам, н
начиная от
о комбай
йна и всеей послед
дующей
послеуб
борочной
й техникой
й.

Рис. 18. Разделени
ие семян сои по масссе
1000 ш
шт. в случ
чае сепарац
ции их на
пневмовибростол
ле

2.
2 Норма вы
ысева в кг/гга при 600 000
0 шт./га
разн
ных фракци
ий семян со
ои
Норма
Масса 11000
выс
сева кг/га
Фракции
Ф
шт. сем
мян
(при 600 000
сои ((г)
шт./га)
Тяяжелые семена
223,33
147
I фракция
ф
(по
о
Сем
мена средни
ие по
ра
азмеру)
плотности
и
217,77
130
Тяяжелые семена
2155
127
II фракция
Сем
мена средни
ие по
по размеру)
(п
плотности
и
185,44
111

Технологи
ическая сх
хема ком
мплекса по
п предпо
осевной ообработке семян
предстаавлена на рисунке 19.
О
Отличителльные осо
обенности
и комплеккса следую
ющие:

отсуттствие каакого-либбо травмир
рования;

возм
можность раздельного нан
несения защитногго препаарата и
инокуляянта;
подссушка сем

мян послее протравл
ливания.
Зн
начимостть высоко
ого потен
нциала сеемян сои
и исключчительно высока.
Я – не б
большой специали
ист в боттанике, но
о из извеестных мнне культу
ур, я не
знаю, ччтобы былло также много у ббудущего
о растени
ия, как у ссои, «упаковано»
в зародыше. На нижеприведенном
м рисункее это хоро
ошо виднно – растеение сои
ого листта включительно
на старрте обязаано семяянке до первого тройчато
(рис. 200).
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Рис. 199. Технолоогическая схема ком
мплекса по
о предпосев
вной обрабботке семя
ян

Рис. 20. С
Стадии раззвития сои

В
Вместо закключенияя привож
жу пример
р прибыл
льности ппроизводсства сои
(табл. 33).
То есть получается так,, что, одноврем
о
менно с расходо
ованием
питателльных вещ
ществ сеемядолей,, к процеессу прор
растания подключ
чается в
режимее сопровождения процесс
п
ф отосинтеза первых
х листьевв.
Таким обрразом, по
осле мноогих тысяяч лет земледелиия мы по
олучили
и предкаами расттения со
ои, потеенциал которых
к
окультууренные нашими
усилиям
ми селекц
ционеров за послеедние 100
0 лет удал
лось подннять болеее чем в
два разаа. Но осноовной при
инцип отббора семяян для сев
ва осталсяя неизмен
нным.
3. Прибы
ыльность производс
п
ства сои фермером
ф
м Войтови
иком М. В.
В
Место н
нахождения
я
Обраба
атываемая площадь,
количесство работн
ников

Т
ТОВ «Мрія», Киевская обл.
Б
Белоцерко
овский р-н, с. Блощинц
цы
3
300 га;
10 человекк
1
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Прродолжени
ие табл. 3
ельства пе
еред полем
Обязате

Благода
арный отве
ет поля.
Урожайность в 2014 г. (гречи
иха, как
покрывн
ная культур
ра сеется вслед
в
за комб
байном, уби
ирающим
пшениц
цу)

Корм дл
ля обеспеч
чения жизни
и
почвенн
ной биоты
Земля, взрыхленн
ная подземными
пахарям
ми – червями, не
уплотня
яется. Расхход солярки
и на
1 га за ссезон мини
имален
Поле – завод по производств
ву
гумуса. Количеств
во на одном
м
гектаре – 1 млн 67
70 тыс.

1
15 лет без пахоты. Из
змельченнаая солома
о
остается в поле
2014 г.
Соя – 25–35 ц/га
Пшенница – 58–6
65 ц/га
(137 гга) (2кл)
Гречииха – 10–11 ц/га
(вторрой урожай)
С
Солома
6 т/га – пшеница
3 т/га – гре
ечиха
1 тонна сол
ломы – 3—
—4 т органи ки
9 т/га → 27
7—36 т/га (о
органики)
М
Максимум 6 проходов
в по полю зза сезон
П
Посев пше
еницы → дв
ва опрыскиивания → ко
омбайн
→ сев греч
чихи → ком
мбайн
((20 л/га за сезон)
К
Количество
о червей на
а 1 м2 (Киеевская обл.)
К
Карапыши – 4 шт./м2
М
Матюши – 8 шт./м2
Я
Яблоновка
а – 12 шт./м
м2
Б
Блощинцы – 167 шт./м2
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© 2016
І. С. Задорожна, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ
НАУКОВИХ РОЗРОБОК ДЛЯ КОРМОВИРОБНИЦТВА
Наведена оцінка присутності об’єктів права інтелектуальної
власності Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН на
ринку інновацій України, що стосуються вирощування, зберігання та
використання сільськогосподарських культур. Виявлені основні заявники та
проведений порівняльний аналіз «патентних портфелів» науково-дослідних
установ, організацій та фірм сільськогосподарського напрямку на ринку об’єктів
права інтелектуальної власності, направлених на створення нових
технологій вирощування сої і люцерни. Розроблена схема систематизації
наукових розробок в інноваційному портфелі Інституту кормів та сільського
господарства Поділля НААН за ознакою взаємодоповнюваність.
Ключові слова: інноваційний портфель, технологічна інновація,
патент, сорт, технологія, інтелектуальна власність.
В епоху технологічних суспільств, тобто суспільств, у яких
визначальною ланкою у виробництві матеріальних благ є технології,
потрібно виробляти конкурентоздатні товари. Цього можна досягти, якщо
безупинно вдосконалювати технологічні процеси для їхнього виробництва. А
це можливо здійснити тільки за рахунок використання результатів
інтелектуальної діяльності: винаходів, корисних моделей, промислових
зразків, ноу-хау тощо [1].
Інтелектуальна власність стала найбільш цінним капіталом людства. В
усьому світі вона є об'єктом цивільного обороту. У міру істотного значення
інтелектуальної діяльності, особливо її результатів для соціальноекономічного розвитку будь-якого суспільства, попит на неї також
інтенсивно зростає [2].
З широким впровадженням інновацій пов’язане стрімке зростання
продуктивності сільськогосподарського виробництва у світі.
Мета дослідження – розробити схему систематизації наукових
розробок в інноваційному портфелі Інституту кормів та сільського
господарства Поділля НААН за ознакою взаємодоповнюваність для більш
ефективної їх комерціалізації.
Результати дослідження. На сьогодні, Інститут кормів та сільського
господарства Поділля НААН володіє «патентним портфелем», який
нараховує більше 200 патентів та авторських свідоцтв на винаходи та корисні
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моделі [3] і близько 140 патентів та свідоцтва про державну реєстрацію на
сорти рослин [4].
З метою здійснення моніторингу ринку об’єктів права інтелектуальної
власності сільськогосподарського напряму була вивчена та проаналізована
спеціалізована база даних «Винаходи (корисні моделі) в Україні»
Українського інституту інтелектуальної власності [3], що дало можливість
простежити та порівняти розмір «патентного портфелю» ІКСГП НААН та
інших наукових установ системи НААН з напряму вирощування, зберігання
та використання сільськогосподарських культур за період 1993—2015 рр.
(табл. 1).
1. Порівняльний аналіз «патентних портфелів» наукових установ системи
НААН (1993—2015 рр.)
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Назва установи

Асканійська ДСГДС ІЗЗ НААН
Буковинська ДСГДС НААН
Волинська ДСГДС ІСГЗП НААН
Донецька ДСГДС НААН
ДУ Миколаївська ДСГДС ІЗЗ НААН
Закарпатська ДСГДС НААН
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
Інститут зрошуваного землеробства НААН
Інститут кормів та сільського господарства Поділля
НААН
Інститут олійних культур НААН
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
Інститут сільського господарства західного Полісся
НААН
Інститут сільського господарства Карпатського регіону
НААН
Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН
Інститут сільського господарства Полісся НААН
Інститут сільського господарства степової зони НААН
Кіровоградська ДСГДС НААН
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім.
О.М Соколовського НААН України»
ННЦ «Інститут землеробства НААН України»
Полтавська державна сільськогосподарська дослідна
станція Інституту свинарства і АПВ НААН
СГІ НЦ насіннєзнавства та сортовивчення
Тернопільська ДСГДС ІКСГП НААН
Хмельницька ДСГДС ІКСГП НААН
Всього

Охоронні документи
всього,
частка від
загальної
кількості, %
шт.
3
до 1
4
до 1
12
1
11
1
21
2
10
1
244
23
163
15

138

13

62
90

6
9

21

2

26

3

28
22
36
2

3
2
3
до 1

59

6

45

4

1

до 1

32
19
12

3
2
1

1061

Джерело: розраховано автором за даними ДП «Український інститут
інтелектуальної власності»
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Дослідження показало, що найбільший «патентний портфель» має
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків (23 %, або п’яту
частину від загальної кількості), досить значний «патентний портфель»
мають Інститут зрошуваного землеробства НААН (15 %) та Інститут кормів
та сільського господарства Поділля НААН (13 %). У межах 5–10 % мають
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Інститут олійних культур
НААН
та
ННЦ
«Інститут ґрунтознавства
та
агрохімії
ім. О. М. Соколовського НААН».
Статистичний аналіз патентної інформації дає можливість провести
ранжування правовласників чи винахідників і виявити найбільш значимі
патенти та їх власників, які визначають ситуацію на заданому напрямі.
Так, наприклад, проведений аналіз результатів діяльності науководослідних установ та фірм сільськогосподарського напрямку, що мають в
своїх «патентних портфелях» охоронні документи, дав можливість виявити
найбільш значимі (вузлові) патенти та їх власників, які визначають ситуацію
на заданому тематичному напрямі (табл. 2).
2. Патентна ситуація щодо ОПІВ на способи та технологічні прийоми
вирощування, заготівлі та зберігання сої (1993—2015 рр.)
№
п/п

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

Назва організації

ДНУ «Укр. НДІПВТ ім. Л. Погорілого»
Інститут агроекології і природокористування НААН
Інститут захисту рослин НААН
Інститут зрошуваного землеробства НААН
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Інститут олійних культур НААН
Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН
Інститут сільськогосподарської мікробіології та
агропромислового виробництва
Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
ННЦ «Інститут землеробства НААН України»
Інститут мікробіології та вірусології
ім. акад. Д.К. Заболотного АН України
Полтавська державна аграрна академія
СГІ НЦ насіннєзнавства та сортовивчення НААН
Українська науково-дослідна станція карантину рослин
Інститут захисту рослин НААН
Хмельницька ДСГДС ІКСГП НААН
БАЄР КРОПСАЄНС АКЦІЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ
ДАУ АГРОСАЙЄНСІЗ ЕЛЕЛСІ, USA
Е. І. ДЮ ПОН ДЕ НЕМУР ЕНД КОМПАНІ, USA
БАСФ, Germany (DE)
Окремі винахідники
Всього

Охоронні
документи
шт.
2
1
1
10
11
1
1
7

Частка від
загальної
кількості, %
2
1
1
12
14
1
1
9

4

5

1
3
2

1
4
2

1

1

1
2

1
2

1

1

9
1
1
1
3
18
82

11
1
1
1
4
22
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Це – Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, частка
вищезгаданих патентів якого становить 14 % від загальної кількості їх в базі
даних, Інститут зрошуваного землеробства НААН – 12 %, Хмельницька
ДСГДС ІКСГП НААН – 11 %, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН
– 9 %. Частка усіх інших становить від 1 до 5 %. Аналіз результатів діяльності
науково-дослідних установ та фірм сільськогосподарського напрямку, що
мають в своїх «патентних портфелях» охоронні документи, які стосуються
нових способів та технологічних прийомів вирощування такої провідної
кормової культури, як люцерна (табл. 3), дав можливість виявити, що це –
Інститут зрошуваного землеробства НААН – 20 % від загальної кількості їх в
базі даних, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН –
12 %, Національний університет біоресурсів і природокористування – 10 %,
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України – 7 % патентів від
загальної кількості їх в базі даних. Частка усіх інших установ та фірм
становить від 2 до 5%.
3. Патентна ситуація щодо ОПІВ на способи та технологічні прийоми
вирощування, заготівлі та зберігання люцерни (1993—2015 рр.)
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Назва організації

Інститут зрошуваного землеробства НААН
Інститут кормів та сільського господарства Поділля
НААН
Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН
Інститут сільського господарства Північного Сходу
НААН
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
ДУ Миколаївська ДСГДС ІЗЗ НААН
Національний університет біоресурсів і
природокористування
ННЦ «Інститут землеробства НААН України»
Полтавська державна аграрна академія
Таврійський національний університет
ім. В.І. Вернадського
Тернопільська ДСГДС ІКСГП НААН
ТОВ «Грейн-Борд», Херсон
Херсонський державний аграрний університет
Хмельницька ДСГДС ІКСГП НААН
Окремі винахідники
Всього

Охоронні
документи,
шт.
8

Частка від
загальної
кількості, %
20

5

12

2

5

1

2

3
2

7
5

4

10

1
1

2
2

1

2

2
1
2
3
8
41

5
2
5
7
20
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сільськогосподарського напряму та аналіз структури фінансових надходжень
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН за видами
інноваційного продукту (товари та послуги) показав, що у споживачів264
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товаровиробників галузі АПК більшим попитом користується продукт, який
має матеріального носія – товари (переважно насіння сільськогосподарських
культур), і значно меншим попитом у галузі користуються послуги.
Тому
технологічні
інновації,
захищені
патентами,
краще
використовувати як складову ліцензійного пакету реалізації сортів кормових
культур.
А це, своєю чергою, передбачає систематизацію наукових розробок в
інноваційному портфелі інституту за ознакою взаємодоповнюваність, таким
чином, щоб забезпечувати споживача комплексом товарів і послуг.
Необхідна схема трансферу сортів основних кормових та зернобобових
культур, яка передбачає включення технологічних інновацій до ліцензійного
пакету
при
укладанні
договорів
між
сільськогосподарськими
товаровиробниками та інститутом, разом із з селекційними інноваціями.
Це дасть можливість товаровиробникам отримати вищі показники
економічної ефективності від вирощування нових сортів за рахунок більш
повної реалізації їх генетичного потенціалу, а інституту – підвищити рівень
комерціалізації технологічних інновацій.
У першу чергу – за реалізації насіння нових сортів тих культур, які
мають сталий попит або тих, виробництво яких розширюється. Для розробок
інституту – це соя, злакові трави та люцерна.
На рис. 1 показана загальна схема систематизації наукових розробок з
кормовиробництва в інноваційному портфелі Інституту кормів та сільського
господарства Поділля НААН за ознакою взаємодоповнюваності.
Систематизація наукових розробок стосовно таких кормових культур,
як соя і люцерна, в інноваційному портфелі Інституту кормів та сільського
господарства Поділля НААН наведена на рис 2.
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Способи посіву

Способи
обробки насіння
Технологічні
прийоми
вирощування

Догляд за
посівами
(підживлення;
захист від
бур’янів,
шкідників,
хвороб)

Патент

Сорт
Вологе зерно

Способи
заготівлі

Прив’ялений
силос
Патент
Вологе сіно

Способи
зберігання

Консерванти

Патент

На силос
Способи
використання

На сінаж

Патент

Концентровані
корми

Рис. 1. Схема систематизації наукових розробок у кормовиробництві
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Спосіб підвищення
продуктивності сої
Спосіб вирощування сої
Технологічні
прийоми
вирощування

Спосіб підвищення
продуктивності сої
Спосіб підвищення
насіннєвої
продуктивності сої
Спосіб підвищення
продуктивності сої

Соя

1 Частка вітчизняних сортів на
Спосіб обробки
посівного матеріалу сої
Спосіб контролю
амброзії полинолистої
у посівах сої

Способи
використання

Технологічні
прийоми
вирощування

Люцерна

Спосіб знешкодження
антипоживних
речовин соєвих бобів
Спосіб виділення
самонесумісних
рослин люцерни
посівної
Спосіб оцінки
алюмостійкості
люцерни
Спосіб силосування
люцерни

Способи
заготівлі і
зберігання

Спосіб зберігання
сіна в рулонах
Спосіб підвищення
енергетичної цінності та
стійкості до аеробного
псування сінажу з бобових трав

Патент № 31151
від 25.03.2008
Патент № 59303
від 10.05.2011
Патент № 61046
від 11.07.2011
Патент № 108435
від 27.04.2015
Патент № 80761
від 10.06.2013
Патент № 99678
від 25.06.2015
Патент № 51860
від 10.08.2010

Патент № 24334
від 25.06.2007

Патент № 1775 від
16.10.2006

Заявка на винахід
№ а 2014 03961
від 14.04.2014

Патент № 101884
від 12.10.2015

Патент № 65033
від 25.11.2011

Патент № 96286
від 26.01.2015

Рис. 2. Схема систематизації наукових розробок ІКСГП НААН
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Висновки. Систематизація наукових розробок стосовно основних
кормових культур в інноваційному портфелі Інституту кормів та сільського
господарства Поділля НААН, дасть можливість зосередити дослідження у
найбільш актуальних напрямках, підвищити рівень комерціалізації
інноваційних розробок, а товаровиробникам отримати вищі показники
економічної ефективності від вирощування нових сортів за рахунок
застосування інноваційних технологій.
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АННОТАЦИИ
Бугайов В. Д., Горенский В. М. Перспективные селекционные номера
люцерны посевной при условии повышенной кислотности почвы // Корми і
кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 3—8.
Приведены результаты исследований (2012—2015 гг.) 34 селекционных
номеров люцерны посевной, созданных в предыдущие годы методом
многократного отбора из гибридных популяций (F3—F4) на естественном
почвенном фоне с повышенной кислотностью (рН 5,0—5,5). Выделены
перспективные селекционные номера 33/12 и 6/12, которые обеспечили в среднем
(2013—2015 гг.) за четыре укоса сбор сухого вещества 13—14 т/га и урожай семян
0,33—0,34 т/га, что соответственно больше стандартного сорта Синюха на 0,35—
0,44 и 0,03—0,04 т/га.
Селекционный номер 33/12 под названием Радослава передан для
квалификационной экспертизы в системе государственного сортоиспытания в 2015
году.
Ключевые слова: люцерна посевная, селекция, кислотность почвы,
урожайность.
Кулька В. П., Бурак И. М. Сортотипы клевера лугового и их использование
в селекции на повышение адаптивного потенциала // Корми і кормовиробництво. –
Вип. 82. – С. 9—14.
Изложены результаты изучения коллекционных образцов клевера лугового
различных сортотипов и приведена их характеристика по основным хозяйственно
полезным признакам.
Ключевые слова: клевер луговой, производительность, адаптивность.
Конык Г. С., Иванцив Р. Е., Гармыч Д. Ю. Селекция многолетних
злаковых трав в Прикарпатье // Корми і кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 15—20.
Представлены результаты исследований по изучению сортообразцов
райграса многолетнего и тимофеевки луговой в коллекционном питомнике и
конкурсном сортоиспытании. Установлены корреляционные зависимости между
признаками производительности. Выделены источники ценных признаков, которые
могут быть использованы в качестве исходного материала для селекции данных
культур.
Ключевые слова: райграс многолетний, тимофеевка луговая, сортообразец,
производительность, сорт.
Иванюк С. В., Вильгота Н. В., Жаркова О. Ю. Влияние гидротермических
условий на формирование продуктивности сои в условиях Лесостепи Украины //
Корми і кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 21—28.
По результатам экологического сортоиспытания сои проведен анализ
урожайности по показателям пластичности и стабильности в разрезе групп
спелости сортов и лет исследований, которые были отличительными в период
вегетативного развития растений сои по температурному режиму и
влагообеспеченности.
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Ключевые слова: соя, сорт, урожайность, показатели пластичности и
стабильности.
Сокол Т. В. Источники устойчивости сои к вредным организмам в условиях
восточной части Лесостепи Украины // Корми і кормовиробництво. – Вип. 82. –
С. 29—33.
Приведены результаты испытания устойчивости 231 образца сои
происхождением из 24 стран на искусственном инфекционном фоне фузариоза и
провокационном фоне бактериоза и акациевой огневки на протяжении 2011—
2015 гг. В результате пятилетних испытаний выделено 31 источник устойчивости
сои, среди которых 28 образцов с индивидуальной устойчивостью и три с
комплексной устойчивостью к фузариозной корневой гнили и акациевой огневке. С
целью повышения результативности оценок и выделения источников устойчивости
к фузариозной корневой гнили на искусственном инфекционном фоне по
многолетним данным выделены 11 образцов-эталонов признака устойчивости к
возбудителям фузариоза, что будет способствовать достоверному определению
устойчивости коллекционного материала. Сформирована и зарегистрирована в
Национальном центре генетических ресурсов растений Украины рабочая
коллекция сои Glycine max (L.) Mеrr. по индивидуальной устойчивости к фузариозу
в количестве 51 образца, происхождением из 11 стран мира. Коллекцию
рекомендуется использовать в селекционных программах для создания устойчивых
к патогенам сортов.
Ключевые слова: соя, устойчивость, источники, патогены, искусственный
инфекционный фон.
Вус Н. О., Безугла О. М., Кобызева Л. Н. Изменчивость содержания белка
в коллекционных образцах нута в условиях Восточной Лесостепи Украины //
Корми і кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 34—38.
Анализ многолетних наблюдений изменчивости содержания белка в
коллекционных образцах нута в условиях Восточной Лесостепи Украины позволил
установить, что в этом регионе уровень белка в образцов морфотипов desi и kabuli
отличается несущественно, колебания его по годам имеют одинаковые
закономерности в образцов двух морфотипов. Содержание белка зависит от
особенностей сорта и погодных условий. Были выделены источники повышенного
содержания белка: 30 образцов типа kabuli, и 3 – desi.
Ключевые слова: нут, коллекционные образцы, белок, Восточная Лесостепь
Украины.
Цехмейструк Н. Г., Шелякин В. А., Глубокий А. Н. Качество сортов сои в
зависимости от сроков сева в Восточной Лесостепи Украины // Корми і
кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 39—44.
Представлены результаты исследований за 2011—2013 гг. по определению
влияния на качественные показатели семян сортов сои фонов минерального
питания и сроков сева. Для ультра раннеспелого сорта Аннушка более высокое
содержание белка на фоне без удобрений – 34,55 % получено при первом сроке
сева, а при использовании удобрений – 33,96 % при втором. Смещение срока сева
на более поздний увеличивает содержание масла и уменьшает содержание белка.
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У сорта Романтика выше содержание белка 35,69 и 37,35 %, было при оптимальном
сроке сева. Максимальными сбор белка и масла у сорта Аннушка на контроле был
за позднего срока сева 564 кг/га белка и 353 кг/га масла, при использовании
удобрений – 609 та 362 кг/га соответственно при раннем посеве. У сорта Романтика
– при оптимальном сроке сева по обоим фонам минерального питания – 753 и
853 кг/га белка та 391 и 416 кг/га масла. У сорта Скеля – при позднем сроке сева –
723 и 773 кг/га белка, а также 376 и 399 кг/га масла.
Ключевые слова: соя, урожайность, погодные условия, реакция сортов,
сроки посева, коэффициент корреляции.
Погорила Л. Г. Влияние сроков посева на формирование посевных качеств
семян сои в потомстве // Корми і кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 45—49.
Освещены результаты трехлетних исследований по определению влияния
сроков посева материнского растения на формирование посевных качеств семян
сои в потомстве. Установлено, что на формирование посевных качеств семян
значительное влияние имеют почвенно-климатические условия вегетационного
периода культуры.
Ключевые слова: семена, соя, сроки посева, посевные показатели качества,
материнское растение, лабораторная схожесть.
Кондратенко Н. И. Характер наследования ряда количественных признаков
высокопродуктивных сортов гороха посевного различных морфотипов // Корми і
кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 50—56.
Представлены результаты изучения наследования основных количественных
признаков высокопродуктивных сортов гороха посевного различных морфотипов
методом скрещивания а также анализа полученных гибридов F1, F2 и родительских
сортов.
Ключевые слова: горох, сорта, гибриды, степень доминирования, гетерозис,
депрессия, наследование.
Пую В. Л. Урожайность семян сильфии пронизанолистой (Silphium
рerfoliatum L.) в юго-западной части Хмельницкой области // Корми і
кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 57—61.
Изложены результаты исследования урожайности семян сильфии
пронизанолистой (Silphium рerfoliatum L.) в юго-западной Лесостепи Хмельницкой
области и ее корреляционные зависимости от густоты семенного продуктивного
стеблестоя, численности репродуктивных органов, крупности семянок и др. Было
установлено, что урожайность семян сильфии зависит от плотности продуктивных
стеблей на уровне 61 %, количества корзин – 74 %, крупности семянок – 30 %.
Ключевые слова: сильфия пронизанолистая, лесостепная зона Хмельницкой
области, урожайность семян.
Антонив С. Ф., Колисник С. И., Василенко Н. Е., Коновальчук В. В.,
Запрута О. А. Влияние удобрений на семенную продуктивность и посевные
качества семян овсяницы луговой // Корми і кормовиробництво. – Вип. 82. –
С. 62—68.
Освещены данные научных поисков, направленных на повышение семенной
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продуктивности овсяницы луговой путём проведения агротехнических приёмов по
оптимизации условий ёё питания в критические фазы роста и развития, в частности
в период формирования урожая семян.
Ключевые слова: овсяница луговая, удобрения, водорастворимые и
органические микроудобрения, семенная продуктивность, посевные качества.
Чорна В. М. Семенная продуктивность сои в зависимости от
технологических приёмов выращивания в условиях Лесостепи Правобережной //
Корми і кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 69—77.
Приведены результаты исследований по формированию индивидуальной и
семенной продуктивности сои в зависимости от инокуляции и обработки посевов
ретардантом
(хлормекватхлорид).
Отмечено,
что
высокие
показатели
индивидуальной производительности (количество бобов и семян на одном
растении, масса семян на одном растении, масса 1000 семян) и урожайности семян
сортов сои КиВин, Княжна и Монада сформировались при инокуляции семян
бактериальным препаратом Оптимайз и обработки посевов в фазе бутонизации
хлормекватхлоридом. Установлена высокая зависимость урожайности семян сои от
технологических приемов ее выращивания и индивидуальной продуктивности
растений.
Ключевые слова: соя, сорт, инокуляция, ретардант, урожайность.
Бахмат Н. И., Бахмат О. Н. Обоснование биоорганических и
технологических приемов адаптивной технологии выращивания сои в Лесостепи
Западной // Корми і кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 78—81.
Усовершенствована система органического, бактериального и минерального
питания в предпосевной период и во время сева сои. Для получения урожая
2,53,0 т/га наиболее эффективными оказались приемы по инокуляции семян
ризоторфином с бором и молибденом при широкорядном способе сева с внесением
известняковой муки и органического удобрения «Биопроферм» (5 т/га).
В технологии выращивания сои, при разном уровне удобрения, более
эффективным оказалось внесение минерального удобрения N30P60K60 на фоне
«Биопроферм» (5 т/га) и известкования почвы (4 т/га) при широкорядном способе
сева (45 см).
Ключевые слова: соя, биоорганические и технологические мероприятия,
инокуляция, предпосевная обработка семян, известкование почвы, система
предпосевного и припосевного удобрения, способы сева.
Пророченко С. С., Демидась Г. И. Нагромождение нитратного азота в
кормах в зависимости от удобрения и видового состава люцернозлакового
травостоя // Корми і кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 82—86.
Освещены результаты двухлетних исследований в условиях Правобережной
Лесостепи Украины и нагромождение нитратов люцернозлакового травостоя в
зависимости от видового состава и уровня минерального питания + стимулятор
роста Фумар.
Ключевые слова: нитратный азот, люцернозлаковые травостои, видовой
состав, удобрения.
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Ткачук А. П. Экологическая конкурентоспособность бобовых многолетних
трав с сорняками в год посева при беспокровном выращивании // Корми і
кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 87—91.
Исследована интенсивность ростовых процессов различных видов бобовых
многолетних трав в год посева при беспокровном выращивании. Установлено их
конкурентные отношения с сорняками. Определено необходимое количество и
сроки применения гербицида в посевах трав в зависимости от интенсивности
появления сорняков в их посевах. Обоснованно показатели засоренности корма
трав в первом укосе в зависимости от интенсивности роста, площади листовой
поверхности, разовости внесения гербицида и погодных условий.
Ключевые
слова:
бобовые
многолетние
травы,
сорняки,
конкурентоспособность.
Бахмат М. И., Овчарук О. В., Овчарук О. В. Влияние разной нормы сева
фасоли обыкновенной широкорядным способом на урожайность зерна и
экономическую
эффективность
технологии
выращивания
в
условиях
Правобережной Лесостепи // Корми і кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 92—95.
Рассмотрено результаты исследований высокопродуктивных сортов фасоли
обыкновенной, разных норм сева и экономическая эффективность технологии
выращивания в условиях Правобережной Лесостепи.
Ключевые слова: фасоль обыкновенная, сорт, урожайность зерна,
экономическая эффективность технологии выращивания.
Гетман Н. Я., Бугайов В. Д., Лилык Т. В., Искра О. В., Василенко Р. Н.,
Степанова И. М. Продуктивность смесей горошка паннонского с тритикале
озимым в зависимости от почвенно-климатических условий выращивания // Корми
і кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 96—101.
Изложены результаты исследований формирования урожайности зелёной
массы и выхода питательных веществ совместных посевов тритикале озимого с
горошком паннонским в зависимости от нормы высева и уровня удобрений в
условиях южной Степи и Правобережной Лесостепи.
Ключевые слова: тритикале озимое, горошек паннонский, урожайность,
сухое вещество, переваримый протеин, минеральные удобрения.
Зинченко О. И., Сичкар А. О., Рогальский С. В., Вишневская Л. В.,
Кононенко Л. М. Особенность формирования агрофитоценозов и урожайности
разноспелых сортов сои в Южной Лесостепи Украины // Корми і
кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 102—107.
Опытами установлено, что растения среднеспелых сортотипов формировали
наиболее высокие показатели структуры агроценозов. Так в структуре агроценоза
среднеспелого сорта Подольская высота центрального стебля достигла 125,6 см,
площадь листовой поверхности – 35,2 тис. м2/га и высота прикрепления нижнего
боба – 18,2 см, что позволяет свести к минимуму потери зерна. Раннеспелый сорт
Киевская 98 обеспечил наивысший показатель азотфиксации – клубеньков 50 шт.,
массой 0,74 г и урожайность 3,04 т/га.
Ключевые слова: рост, площадь листовой поверхности, азотфиксация,
урожайность.
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Лыхочвор В. В., Щэрбачук В. Н., Панасюк Р. М., Панасюк О. В.
Формирование фотосинтетической и зерновой продуктивности сортов сои в
зависимости от срока посева в условиях достаточного увлажнения // Корми і
кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 108—113.
Изложены результаты исследований изучения влияния срока посева на
формирование фотосинтетической и зерновой продуктивности сортов сои.
Установлено, что при посеве 5 и 10 мая формируются максимальные показатели
фотосинтетической
продуктивности
(площадь
листовой
поверхности,
фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза, масса сухого
вещества), а также максимальная урожайность зерна у сортов сои Устья, Колби,
Медисон и Аннушка на уровне 2,35 – 2,93 т/га с высокими показателями качества –
34,0–41,2 % (белок) та 19,0–22,0 % (жир).
Ключевые слова: урожайность, соя, сорт, срок посева, чистая
продуктивность фотосинтеза, фотосинтетический потенциал, белок, жир.
Бобро М. А., Огурцов Е. Н., Клименко И. В. Урожайность сои в
зависимости от регуляторов роста и капельного орошения в Восточной Лесостепи
Украины // Корми і кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 114—119.
Приведены результаты исследований влияния инокуляции, регуляторов
роста и капельного орошения на условия роста, развития, урожайности и качества
зерна у сортов сои различных групп спелости.
Ключевые слова: соя, инокуляция, биологические препараты, сорта,
капельное орошение, рост и развитие растений, урожайность, качество зерна.
Молдован Ж. А., Собчук С. И. Урожайность сортов сои в зависимости от
сроков посева, норм высева и абиотических условий Северного Подолья // Корми і
кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 120—126.
Приведены результаты многолетних исследований по изучению влияния
сроков посева, норм высева и климатических условий вегетационного периода на
формирование урожайности семян сортами сои с различным вегетационным
периодом. Установлено положительное влияние смещения сроков посева в более
ранние, в сравнении с традиционными, на формирование индивидуальной
продуктивности и урожайности семян. Изучена реакция исследуемых сортов на
изменение норм высева по срокам посева.
Ключевые слова: соя, сорт, сроки посева, нормы высева, погодные условия,
урожайность.
Кирилеско А. Л., Мовчан Е. И. Формирование урожайности зернобобовых
культур в условиях Западной Лесостепи Украины // Корми і кормовиробництво. –
Вип. 82. – С. 127—132.
Освещены вопросы зерновой продуктивности посевов зернобобовых культур
в условиях Западной Лесостепи Украины.
Ключевые слова: зернобобовые культуры, зерно, растительный белок,
эффективность выращивания, густота растений.
Чинчик А. С. Продолжительность вегетационного периода, фаз роста и
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развития растений сои в зависимости от сортовых особенностей и удобрения //
Корми і кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 133—137.
Установлено влияние использования микроудобрений на продолжительность
вегетационного периода сортов сои, которые относятся к различным группам
спелости. Показаны особенности прохождения фаз роста и развития растений сои.
Ключевые слова: соя, вегетационный период, фазы роста и развития, сорт,
удобрения.
Олифирович В. А. Влияние биопрепаратов на урожайность сортов сои в
условиях южной части Западной Лесостепи // Корми і кормовиробництво. – Вип.
82. – С. 138—141.
Приведены результаты трехлетних исследований влияния предпосевной
обработки семян биопрепаратами на урожайность сои. Выявлена сортовая реакция
сои на Ризобофит и Фосфоэнтерин.
Ключевые слова: соя, биопрепараты, сорт, урожайность.
Голодная А. В., Олейник Е. М. Формирование продуктивности люпином
узколистым и пшеницей яровой при совместном выращивании // Корми і
кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 142—148.
Наведены результаты исследований по динамике формирования растениями
люпина узколистого сорта Брянский 1121 и пшеницы яровой сорта Рання 93
плотности стеблестоя, количества заложенных цветков, зерновок в колосе, бобов,
их редукцией по этапам органогенеза в зависимости от варианта удобрения при
выращивании в одновидовых и совместных посевах. Показаны индексы
интенсивности конкуренции между компонентами в агроценозе в процессе их
роста и развития, а также коэффициенты конкурентоспособности в зависимости от
удобрения.
Ключевые слова: люпин узколистый, пшеница яровая, удобрение,
стеблестой, боб, колос, цветки, зерно, редукция.
Панцырева А. В. Полевая всхожесть и выживаемость растений люпина
белого в зависимости от элементов технологии выращивания в Правобережной
Лесостепи Украины // Корми і кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 149—152.
Приведены результаты исследования влияния предпосевной обработки
семян и внекорневой подкормки на уровень полевой всхожести и выживаемости
растений. Установлено, что в Правобережной Лесостепи Украины на серых лесных
почвах полевая всхожесть семян люпина белого зависит от сортовых особенностей
и предпосевной обработки семян, а выживаемость растений – также и от
внекорневых подкормок.
Ключевые слова: люпин белый, элементы технологии выращивания,
полевая всхожесть, выживаемость.
Максимов А. М. Продуктивность сортов рапса ярового под влиянием
минеральных удобрений // Корми і кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 153—156.
Изложены результаты исследований эффективного использования
минеральных удобрений при выращивании сортов ярового рапса в условиях
ВНАУ.
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Ключевые слова: рапс яровой, семена, структура урожая рапса ярового,
минеральные удобрения, урожайность рапса ярового.
Власюк О. С. Влияние нормы высева на продуктивность и поражение
болезнями сортов ячменя ярового // Корми і кормовиробництво. – Вип. 82. –
С. 157—162.
Приведены результаты пятилетних исследований по изучению влияния норм
сева на продуктивность сортов ячменя ярового. Выявлено, что при увеличении
нормы высева с 3,5 млн до 4,0 и 4,5 млн всхожих зёрен на 1 га, урожайность сортов
ячменя повышается, соответственно, в диапазоне от 2,8 до 5,5 % и от 5,0 до 9,1 %.
При этом уменьшение коэффициента продуктивного кущения и массы 1000 зёрен
является несущественным. Дана оценка поражения сортов ячменя болезнями
листьев.
Ключевые слова: ячмень яровой, сорт, норма высева, урожайность,
структурные показатели, болезни ячменя.
Панчишин В. З., Моисеенко В. В. Производительность викоовсяной смеси
и оценки модели технологий их выращивания на зеленую массу в условиях
Полесья // Корми і кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 163—169.
На основе проведенных полевых исследований установлена урожайность и
кормовая оценка викоовсяной смеси. В условиях Житомирского Полесья освещены
сравнения моделей технологий выращивания различных сортов вики яровой в
совместном посеве с овсом на зеленую массу с внесением минеральных удобрений
вместе с внекорневой подкормкой Rost-концентрат.
Ключевые слова: зеленая масса, урожайность, минеральные удобрения,
вика яровая, овес посевной, переваримый протеин, внекорневые подкормки,
технология.
Цыцюра Я. Г. Особенности формирования всходов редьки масличной при
изменении глубины сева в условиях Правобережной Лесостепи Украины // Корми і
кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 170—178.
Изучено влияние глубины сева редьки масличной на особенности
формирования ее всходов, динамику начального роста проростков. Определена
оптимальная глубина сева культуры при изменении гидротермических условий в
допосевной и послепосевной периоды.
Ключевые слова: редька масличная, всхожесть, глубина сева, рост,
гидротермические условия.
Петриченко В. Ф., Колиснык С. И., Кобак С. Я., Панасюк О. Я.,
Савченко В. О. Эффективность системы земледелия no-till в Правобережной
Лесостепи Украины // Корми і кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 179—184.
Приведены 5-летние исследования влияния обработки почвы по No-till
технологии на урожайность культур соево-кукурузных севооборотов и их
производительность.
Ключевые слова: соя, кукуруза, производительность севооборотов,
плотность почвы, запасы влаги, урожайность.
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Корнийчук А. В. Гидротермический режим серой лесной почвы под
пшеницей озимой в зависимости от технологии выращивания // Корми і
кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 185—192.
Представлены результаты исследований влияния No-till – технологии
выращивания озимой пшеницы на гидротермический режим почвы в наиболее
ответственные, с точки зрения влагообеспеченности, периоды роста и развития
растений. Установлено, что формирование устойчивого органического покрова
поверхности почвы, состоящий из растительных остатков предыдущих культур,
является эффективным фактором сохранения почвенной влаги и оптимизации
теплового режима, что является чрезвычайно актуальным в условиях растущего
дефицита влагообеспеченности.
Ключевые слова: пшеница озимая, No-till технология, запасы продуктивной
влаги, эвапорация, температура почвы, органический покров.
Рудская Н. Устойчивость сортов люцерны к люцерновой цветочной галлице
(комарик) в условиях Правобережной Лесостепи Украины // Корми і
кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 193—198.
На протяжении 2008 – 2010 гг. изучали устойчивость перспективных сортов
люцерны посевной отечественной и зарубежной селекции к люцерновой цветочной
галлице (комарику) в Центральной части Правобережной Лесостепи. По
результатам исследований оценены 21 сорт люцерны посевной относительно
численности и поврежденности данным фитофагом. Обнаружено, что
среднеустойчивым является сорт Синюха.
Ключевые слова: люцерна посевная, люцерновая цветочная галлица
(комарик), сорта, поврежденность, устойчивость.
Демидась Г. И., Демцюра Ю. В. Энергетическая эффективность создания
смесей люцерны и злаковых трав в зависимости от их состава, способов посева и
удобрения // Корми і кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 199—203.
Освещена биоэнергетическая оценка создания смесей люцерны и злаковых
трав в зависимости от их состава, способа посева и удобрения. Установлено, что
высшим выходом валовой (403,4—423,4 ГДж/га) и обменной (208,7—224,0 ГДж/га)
энергии характеризовалась травосмесь люцерны с кострецом безостым и мятликом
луговым.
Ключевые слова: энергетическая эффективность, обменная энергия,
валовая энергия, энергетический коэффициент, видовой состав, уровень удобрения,
способ сева.
Ковтун Е. П., Векленко Ю. А., Копайгородская Г. О. Химический состав и
качество корма старосеяного травостоя луговых угодий при разных способах их
улучшения в условия Лесостепи Правобережной // Корми і кормовиробництво. –
Вип. 82. – С. 204—209.
Приведены результаты исследования влияния сезонных и годовых
изменений количественного соотношения бобовых и злаковых видов в
фитоценозах на химический состав и качество корма старосеяного травостоя при
различных способах улучшения. Установлено, что высокое содержание сырого
протеина и низкий уровень сырой клетчатки получено в корме при прямом подсеве
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люцерны-злаковой травосмеси в дернину по принципу no-till где отмечено
наибольшее количество бобовых трав как у весенний так и в летне-осенний
периоды.
Ключевые слова: старосеянный травостой, сезонные и годовые изменения,
химический состав, качество корма, способы улучшения, питательность корма.
Кулик М. Ф., Скоромная О. И., Обертюх Ю. В., Жуков В. П.,
Гончар Л. А.
Эффективность
использования
сои
в
кормлении
высокопродуктивных коров и разная биологическая ценность соевого белка и
молока в молочный период выращивания телят // Корми і кормовиробництво. –
Вип. 82. – С. 210—219.
У коров высокого уровня продуктивности преобладает почти в 1,7 раза
кишечное пищеварение по сравнению с низко продуктивными, что объясняется
скоростью прохождения по пищеварительному тракту кормовой массы, в
частности, экструдированной сои в течение суток кг/час. Биологическая ценность
белка молока и сои для телят-молочников неодинакова. В тонком кишечнике телятмолочников всасываются пептиды расщепляющегося белка молока, а сои не
всасываются, и не усваивается из-за различия в пептидных и межпептидних связях
структуры белков.
Ключевые слова: коровы, телята-молочники, молоко, соя, биологическая
ценность белков, скорость прохождения корма по пищеварительному каналу.
Кебко В. Г., Остаповец Л. И., Дедова Л. А., Голембивский С. О.,
Кобаль Б. И., Кальнобродский О. И. Соевый шрот – ингредиент-наполнитель и
фиксатор жира при производстве комбинированных кормовых добавок из
непищевых отходов рыбо- и птицеперерабатывающих предприятий // Корми і
кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 220—226.
Разработана и внедрена в производство в НПП «Биокор-Агро» Обуховского
района Киевской области экологическая энерго ресурсосберегающая технология
производства комбинированных энергопротеиновых кормовых добавок из
непищевых отходов рыбо- и птицеперерабатывающих предприятий. В состав
комбинированной энергопротеиновой кормовой добавки, разработанной по данной
технологии, входят, в % по массе на сухое вещество: рыбные отходы – 38;
гидролизованное перьевое сырье – 28; соевый шрот – 25; пшеничные отруби – 9.
Содержание сырого протеина в комбинированной кормовой добавке составляет
около 51,2 %. Соевый шрот и пшеничные отруби используются в технологическом
процессе в качестве наполнителей кормовых добавок и фиксаторов рыбьего жира
из рыбьего сырья (жиропоглотители). Благодаря этому, характерной особенностью
технологии производства этой кормовой добавки является сохранение в ее составе
жира (в зависимости от рыбного сырья – от 12,0 до 28,5 %), который при других
технологиях производства кормовых добавок из рыбьего сырья в большинстве
случаев теряется.
Ключевые слова: соевый шрот, пшеничные высевки, рыбное сырье,
комбинированная кормовая добавка, некормовые отходы, протеин, молодняк
свиней.
Чорнолата Л. П., Ляховченко И. А., Германюк О. А. Биологическая
278

Корми і кормовиробництво. 2016. Вип. 82

полноценность протеина во время кормления свиней // Корми і кормовиробництво.
– Вип. 82. – С. 227—232.
Раскрыто важность определения аминокислотного состава протеинового
комплекса всех компонентов комбикорма во время кормления свиней. Проведен
анализ химического и аминокислотного состава образцов зерна кукурузы,
пшеницы, овса, ячменя, тритикале, сои экструдированной, комбикормов с
применением фотометрических, титрометрических, хроматографических методов.
Установлена биологическая ценность протеина зерна злаковых культур
благодаря определенному в них аминокислотному составу. Доведено, что протеин
комбикорма, который включает в свой состав 50 % зерна тритикале или зерна
ячменя имеет высокую полноценность. Установлено, какое количество каждой
аминокислоты поступит в организм с комбикорма и определено, какую
аминокислоту необходимо дополнительно вводить в состав комбикорма.
Балансирование аминокислотного состава в комбикорме свиней
подразумевает обязательное увеличение количества сырого протеина до
нормированного уровня и подбор компонентов таким образом, чтобы достичь
минимального введения синтетических аналогов аминокислот.
Ключевые слова: зерно тритикале, зерно ячменя, свиньи, протеин,
полноценность, аминокислоты, доступность.
Белявцева В. В. Переваримость питательных веществ рациона свиней при
скармливании БВМД с карнитином // Корми і кормовиробництво. – Вип. 82. –
С. 233—238.
Показано, что скармливание молодняку свиней БВМД «Энервик» с
карнитином, в расчете 50 г на 1 т комбикорма, в условиях балансового опыта
обеспечивает получение среднесуточных приростов 968 г, что на 9,75 % выше
контрольного уровня, при уменьшении использования корма на 1 кг прироста на
8,9 %. А также обусловливает повышение переваримости питательных веществ
рациона, кроме сырого протеина, показатель которого был на уровне контроля.
Более высокой переваримостью характеризуются сырые клетчатка и жир,
коэффициенты переваримости которых превышают контрольное значение
соответственно на 11,9 и 6,17 %, тогда как повышение коэффициентов
переваримости сухой, органической и безазотистых экстрактивных веществ
составляет 3,5—3,7 %.
Экспериментальные данные получены в балансовом опыте на двух группаханалогах молодняка свиней крупной белой породы, живой массой 90 кг, которые в
основном рационе потребляли БВМД «Энервик» с карнитином – опытная группа, и
без него – контрольная группа.
Ключевые слова: молодняк свиней, БВМД «Энервик», карнитин,
скармливание, переваримость, продуктивность.
Дацюк И. В., Мазуренко Н. А. Переваримость питательных веществ и
баланс азота в молодняка свиней при скармливании премиксов // Корми і
кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 239—243.
Изучение переваримости питательных веществ рациона при скармливании
новых премиксов Интермикс проведено на трех группах-аналогах молодняка
свиней крупной белой породы в заключительный период откорма, при живой массе
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91,3—92,7 кг. При этом использовали балансовый метод, при котором животные
(по три головы из группы) содержались в индивидуальных клетках
продолжительностью восемь суток.
Исследовались премиксы Интермикс ВС-1 %, Интемикс ВС-2,5 % и в
качестве контроля известный премикс Евромикс пиг 120—0,5 %.
Исследования показали, что по всем показателям превосходит группа
животных, которая потребляла премикс Интермикс ВС-2,5 %. Среднесуточные
приросты увеличиваются на 119 г, или на 14,76 %, при их уровня 925 ± 11 г, против
806 ± 10 г в контроле. Расход энергетических кормовых единиц на 1 кг приростах
уменьшается на 12,45 %. Также были большими коэффициенты переваримости
питательных веществ рациона, особенно жира – на 22,12 %, золы – на 6,31 %,
клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ – на 1,13 – 1,7 %. Удержание
азота в теле как от принятого, так и переваренного увеличивается на 4,5—5,5 %.
Ключевые слова: молодняк свиней, премиксы Интермикс, скармливание,
переваримость, обмен азота, продуктивность.
Любасюк Н. В. Влияние скармливания БВМД Интермикс на переваримость
и обмен веществ в супоросных свиноматок // Корми і кормовиробництво. – Вип.
82. – С. 244—248.
Анализируются показатели переваримости питательных веществ рациона,
обмена азота, кальция и фосфора супоросных свиноматок (на 85 сутки
эмбриогенеза) при скармливании новой БВМД Интермикс СС-7,5 %, полученных
на двух группах-аналогах животных крупной белой породы балансовым методом.
Показано, что скармливание свиноматкам БВМД Интермикс СС-7,5 %
состоянием на 85 сутки супоросности обусловливает тенденцию к увеличению
коэффициентов переваримости сухого, органического вещества, а также сырого
жира и клетчатки, при одинаковой с контрольным значением переваримости
сырого протеина.
Ключевые слова: свиноматки, БВМД, скармливание, переваримость, обмен,
азот, кальций, фосфор.
Фадєєв Л. В. Особенности очистки зернобобовых культур и производство
зерна. Новые решении // Корми і кормовиробництво. – Вип. 82. – С. 249—260.
Особенности сбора и очистки зернобобовых культур. Большое количество
отходов через низкий срез при уборке. Большое травмирование. Недомолот из-за
неравномерности. Не травмированная очистка после уборки. Необходимость
выделения растительных и минеральных отходов, половинок и зерновых примесей.
Суть пофракционной калибровки семян. Сравнение семенных показателей в
зависимости от крупности семян. Пофракционная сепарация семян по плотности.
Предпосевная обработка семян. Необходимость раздельного нанесения препаратов
защиты и инокулянтов. Схема завода по производству сильных семян. Примеры
успешного применения сои в севообороте.
Ключевые слова: зернобобовые культуры, очистка семян, калибровка,
сепарация по плотности, предпосевная обработка.
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Задорожная И. С. Особенности систематизации инновационных научных
разработок для кормопроизводства // Корми і кормовиробництво. – Вип. 82. –
С. 261—268.
Приведена оценка присутствия объектов права интеллектуальной
собственности Института кормов и сельского хозяйства Подолья НААН на рынке
инноваций Украины, касающихся выращивания, хранения и использования
сельскохозяйственных культур. Выявлены основные заявители и проведен
сравнительный анализ «патентных портфелей» научно-исследовательских
учреждений, организаций и фирм сельскохозяйственного направления на рынке
объектов права интеллектуальной собственности, направленных на создание новых
технологий выращивания сои и люцерны. Разработана схема систематизирования
научных разработок в инновационном портфеле Института кормов и сельского
хозяйства Подолья НААН за признаком взаимодополнения.
Ключевые слова: инновационный портфель технологическая инновация,
патент, сорт, технология, интелектуальная собственность.
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Abstracts
Buhayov V. D., Horenskiy V. M. Promising alfalfa breeding numbers under the
conditions of high soil acidity // Feeds and Feed Production. – 2016 – Issue 82. – P. 3—8.
The results of studies (2012—2015) on 34 alfalfa breeding numbers established in
recent years by the method of repeated selection of hybrid populations (F3-F4) against the
background of natural soil with high acidity (pH 5.0—5.5) are presented. There were
obtained promising breeding numbers 33/12 and 6/12, which provided in average over
four mowings (2013—2015) dry matter content of 13—14 t/ha and seed yield of 0.33—
0.34 t/ha, that is respectively higher than in the standard Syniukha variety by 0.35—0.44
and 0.03—0.04 t/ha.
Breeding number 33/12 called Radoslava was submitted for the qualified
examination in the state variety testing system in 2015.
Kulka V. P., Burak I. M. Red clover variety types and their use in breeding for
increased adaptive potential // Feeds and Feed Production. – 2016 – Issue 82. – P. 9—14.
The results of the study of red clover collection samples of different variety types
are presented and their characteristics by the main of economically valuable properties
are outlined.
Key words: red clover, productivity, adaptability.
Konyk H. S., Ivantsiv R. E., Harmych D. Y. Breeding of perennial cereal
grasses in the Precarpathians // Feeds and Feed Production. – 2016 – Issue 82. – P. 15—
20.
The results of studies on the variety samples of perennial rye-grass and timothygrass in the collection nursery and competitive variety testing are presented. Correlations
between the traits of productivity are established. Sources of valuable traits that can be
used as a source of initial material for breeding of these crops are determined.
Keywords: rye-grass, timothy-grass, perennial, variety sample, productivity,
variety.
Ivaniuk S. V., Vilhota M. V., Zharkova O. Y. The impact of hydrothermal
conditions on the formation of soybean productivity in the Forest-Steppe of Ukraine //
Feeds and Feed Production. – 2016 – Issue 82. – P. 21—28.
According to the results of the environmental variety testing, there has been
conducted analysis of the yield of soybean varieties by the indexes of plasticity and
stability from the point of maturity groups of varieties and years of research, which
differed during vegetation of soybean plants by the temperature mode and moisture
supply is carried.
Keywords: soybean, variety, yield, indexes of plasticity and stability.
Sokol T. V. Sources of soybean resistance to harmful organisms in the Eastern
Forest-Steppe of Ukraine // Feeds and Feed Production. – 2016 – Issue 82. – P. 29—33.
The results of testing for resistance of 231 soybean variety samples originating
from 24 countries on the artificial infection background of Fusarium and provocative
background of bacterial infection and lima-bean pod borer during 2011—2015 are
presented. Five-year trials have identified 31 sources of soybean resistance, including 28
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variety samples with individual resistance and three variety samples with complex
resistance to Fusarium root rot and lima-bean pod borer. To improve the efficiency of
assessment and to distinguish sources of resistance to Fusarium root rot on the artificial
infection background, according to multi-year data there have been identified 11 variety
samples-standards of the trait of resistance to Fusarium pathogens, which will contribute
to reliable diagnostics of resistance in the collection material. A working soybean
collection Glycine max (L.) Merr that contains 51 variety samples originating from 11
countries has been formed by the individual resistance to Fusarium and registered at the
National Center for Plant Genetic Resources of Ukraine. The collection is recommended
for the use in breeding programs to create pathogen-resistant varieties.
Keywords: soybean, resistance, sources, pathogens, artificial infection.
Vus N. O., Bezuhla O. M., Kobyzeva L. N. Variability of protein content in the
chickpea collection samples in the Eastern Forest-Steppe of Ukraine // Feeds and Feed
Production. – 2016 – Issue 82. – P. 34—38.
Analysis of long-term observations of protein content variability in the chickpea
collection samples in the eastern Forest-Steppes of Ukraine has revealed that in this
region the level of protein content in the samples of desi and kabuli morphotypes differs
insufficiently, its fluctuations by the years have the same patterns in the samples of two
morphotypes. Protein content depends on the characteristics of the variety and weather
conditions. The sources of high protein content, i.e. 30 samples of kabuli-type and 3 –
desi type have been identified.
Keywords: chickpeas, collection samples, protein, Eastern Forest-Steppe of
Ukraine.
Tsekhmeystruk N. H., Sheliakyn B. A., Hluboky A. N. Qualіty of soybean
varieties dependіng on sowing dates іn the Eastern Forest-Steppe of Ukraine // Feeds and
Feed Production. – 2016 – Issue 82. – P. 39—44.
The results of studies on the effect of mіneral fertilizer background and sowіng
dates on the qualіtative іndіces іn seed of soybean varieties during 2011-2013 are
presented. Ultra-early cultivar Annushka had hіgher proteіn content against the
background without fertilizers at the fіrst sowіng date – 34.55 %, and on background of
applyіng fertilizers at the second sowіng date – 33.96 %. A shіft іn sowіng date from
optimal to late led to an іncrease іn oіl content and decreased іn proteіn content. The
cultivar Romantіca had hіgher proteіn content at the optimal sowіng dates – 35.69 % and
37.35 %. Cultivar Annushka had maxіmum protein and oil content in control at the late
sowіng date – 564 kg/ha and 353 kg/ha, respectively; when applyіng fertilizers at the
early sowіng dates it was 609 kg/ha and 362 kg/ha, respectively. Cultivar Romantіca had
proteіn content of 753 kg/ha and 853 kg/ha and oil content of 391 kg/ha and 416 kg/ha іn
both mіneral fertilizer backgrounds at the optimal sowіng dates. Cultivar Skelya had
proteіn content of 723 kg/ha and 773 kg/ha and oil content of 376 kg/ha and 399 kg/ha at
the late sowіng dates.
Pohorila L. H. Influence of seeding terms on the formation of seeding qualities of
soybean in the offspring // Feeds and Feed Production. – 2016 – Issue 82. – P. 45—49.
The results of three-year researched on determination of the influence of sowing
terms on the formation of the parent plant on the formation of sowing qualities of
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soybean seed in the offspring are elucidated. It is established that the formation of sowing
qualities of seeds is usually significantly affected by soil and climatic conditions of the
growing season of the crop.
Keywords: seed, soybean, sowing term, sowing quality indicators, parent plant,
laboratory germination.
Kondratenko M. I. Nature of inheritance of major quantative traits in high
productive pea varieties of different morfotypes // Feeds and Feed Production. – 2016 –
Issue 82. – P. 50—56.
The results on the study of inheritance of the major quantitative traits of pea
varieties of different morfotypes by the method of crossing and analysis of F1, F2 hybrids
and parental forms are highlighted.
Keywords: pea, varieties, hybrids, the degree of dominance, heterosis,
quantitative characters depression, inheritance.
Puiu V. L. Seed productivity of Silphium perfoliatum in the southwestern part of
Khmelnitsky region // Feeds and Feed Production. – 2016 – Issue 82. – P. 57—61.
The article presents the results of researches on seed productivity of Silphium
perfoliatum in the southwestern Forest-Steppe of Khmelnitsky region and its correlative
dependence on the density of the productive stand, number of reproductive organs, size
of achenes, etc. It has been found that seed yield of Silphium perfoliatum depends on the
density of productive stalks at the level of 61%, number of baskets – 74%, size of
achenes – 30%.
Keywords: Silphium perfoliatum, Forest-Steppe zone of Khmelnitsky region, seed
yield.
Antonіv S. F., Kolisnyk S. I., Vasylenko N. E., Konovalchuk V. V.,
Zapruta O. A. Influence of fertilizers on fescue seed productivity and seeding quality //
Feeds and Feed Production. – 2016 – Issue 82. – P. 62—68.
The articles highlights data of scientific researches aimed at improving seed
productivity of fescue by means of agro-technical practices on optimization of the
conditions of crop nutrition at critical phases of growth and development.
Keywords: fescue, fertilizers, water-soluble and organic micro-fertilizers, seed
productivity, seeding quality.
UDC 631.5:635.655
Chorna V. M. Soybean seed productivity depending on the technological methods
of cultivation under the conditions of the right-bank Forest-Steppe // Feeds and Feed
Production. – 2016 – Issue 82. – P. 69—77.
The results of studies on the formation of individual and seed productivity of
soybean depending on the inoculation and treatment of the crop with retardants
(chlormekvatchloride) are highlighted. It is noted that high indicators of individual
productivity (number of beans and seeds per plant, weight of seeds per plant, weight of
1000 seeds) and seed yield of soybean varieties KyVin, Kniazhna and Monada have been
formed by seed inoculation with bacterial preparation Optimize and crop treatment with
with chlormekvatchloride in the budding phase. High dependence of soybean seed yield
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on the technological methods of crop cultivation and individual plant productivity has
been established.
Key words: soybean, varieties, inoculation, retardant, productivity.
Bakhmat M. I., Bakhmat O. M. Substantiation of bioorganic and technological
methods of the adaptive technology of soybean cultivation in the Western Forest-Steppe
// Feeds and Feed Production. – 2016 – Issue 82. – P. 78—81.
The system of organic, bacterial and mineral nutrition during pre-sowing and
sowing of soybean is improved. Seed inoculation by Rizotorphyne with boron and
molybdenum under wide-row sowing with the application of lime flour and organic
fertilizer “Bioproferm” (5 t/h) appeared to be the most efficient for obtaining the yield of
2.5—3.0 t/h. In soybean cultivation technology, application of mineral fertilizer
N30P60K60 against the background of “Bioproferm” (5 t/h) and soil liming (4 t/h) under
wide-rows sowing appeared to be more efficient under different rates of fertilization.
Prorochenko S. S. Accumulation of nitrate nitrogen in feeds depending on the
fertilizer and species composition of alfalfa-cereal grass mixtures // Feeds and Feed
Production. – 2016 – Issue 82. – P. 82—86.
The results of two-year researches on the accumulation of nitrates in alfalfa-cereal
grass stands depending on the species composition and rate of mineral nutrition + growth
stimulator Fumar under the conditions of the right-bank Forest-Steppe of Ukraine are
presented.
Keywords: nitrate nitrogen, alfalfa- cereal grass stands, species composition,
fertilizers.
Tkachuk O. P. Environmental competitiveness of perennial leguminous grasses
with weeds in the year of sowing in non-cover cultivation // Feeds and Feed Production.
– 2016 – Issue 82. – P. 87—91.
The intensity of growth processes of different kinds of perennial leguminous
grasses in the year of sowing in non-cover cultivation is investigated. Their competitive
relationships with weeds are established. Necessary amount and terms of herbicide
application in grasses depending on the intensity of weed emergence in grasses are
identified. Indicators of feed grass infestation in first mowing depending on the intensity
of growth, area of leaf surface, times of herbicide application and weather conditions are
substantiated.
Keywords: leguminous perennial grasses, weeds, competitiveness.
Bakhmat M. I., Ovcharuk O. V., Ovcharuk O. V. Influence of different seeding
rates of kidney bean sown by a wide row method on grain yield and economic efficiency
of cultivation technologies under the conditions of the right-bank Forest-Steppe // Feeds
and Feed Production. – 2016 – Issue 82. – P. 92—95.
The article presents the results of researches of high-yield varieties of kidney bean,
different seeding rates and economic efficiency of the cultivation technology in the rightbank Forest-Steppe.
Key words: kidney bean, variety, grain yield, economic efficiency of the
cultivation technology.
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Hetman N. Y., Buhayov V. D., Lilyk T. V., Iskra O. V., Vasylenko R. N.,
Stepanova I. M. Productivity of Vicia pannonica grantz and winter triticale mixtures
depending on soil and climatic conditions of cultivation // Feeds and Feed Production. –
2016 – Issue 82. – P. 96—101.
The results of studies on the formation of green mass productivity and output of
nutrients in mixed sowings of winter triticale and Vicia pannonica grantz depending on
the rates of seeding and fertilization under the conditions of the Southern Steppe and the
right-bank Forest-Steppe are highlighted.
Zinchenko O.I., Sichkar A.O., Rohalsky S.V., Vyshnevska L.V.,
Kononenko L. M. Features of agrophytocenosis formation and yield capacity of soybean
varieties of various maturity in the Southern Forest-Steppe of Ukraine // Feeds and Feed
Production. – 2016 – Issue 82. – P. 102—107.
It has been found in the experiment that mid ripening plant varieties showed the
highest indices of agrophytocenosis structure. Thus, in the agrophytocenosis structure of
mid-ripening variety Podilska the height of the central stem reached 125.6cm, leaf
surface area reached 35.2 thousand m2/ha, the height at which low seedpod is joined was
18.2 cm, which allowed to minimize grain losses. Early-ripening variety Kyivska 98
showed the highest index of nitrogen fixation – 50 tubercules, with the weight of 0.74 g
and yield capacity of 3.04 t/ha.
Key words: growth, leaf surface area, nitrogen fixation, yield capacity.
Lykhochvor V. V., Shcherbachuk V. M., Panasiuk R. M., Panasiuk O. V.
Formation of photosynthetic and grain productivity of soybean varieties depending on the
seeding terms under the conditions of sufficient moistening // Feeds and Feed Production.
– 2016 – Issue 82. – P. 108—113.
The results of experiments on the influence of seeding terms on the formation of
photosynthetic and grain productivity of soybean varieties are presented.
It is established that maximum indices of photosynthetic productivity (area of leaf
surface, photosynthetic potential, net productivity of photosynthesis, mass of dry matter)
were formed when sown on May 5—10, besides the maximum grain yield of Ustiya,
Kolbi, Medison and Annuchka soybean varieties was at the rate of 2.35—2.93 t/ha with
high quality indicators – 34.0—41.2 % (protein) and 19.0—22.0 % (oil).
Key words yield capacity, soybean, variety, seeding term, net productivity of
photosynthesis, photosynthetic potential capacity, protein, oil.
Bobro M. A., Ohurtsov Y. M., Klimenko I. V. Soybean yields depending on the
growth regulators and trickle irrigation in the Eastern Forest-Steppe of Ukraine // Feeds
and Feed Production. – 2016 – Issue 82. – P. 114—119.
The article presents the results of researches on the effect of inoculation, growth
regulators and trickle irrigation on the conditions on growth, development, yield and
quality of soybean seed in cultivars of different maturity groups.
Moldovan Z. A., Sobchuk S. I. Productivity of soybean varieties depending on th
seeding terms, seeding rates and abiotic conditions of the Northern Podillia // Feeds and
Feed Production. – 2016 – Issue 82. – P. 120—126.
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The results of long-term researches on the influence of seeding terms, seeding
rates and climatic conditions of the vegetative period on the formation of seed
productivity of soybean varieties having different vegetative periods are highlighted.
Positive effect of earlier seeding terms, in comparison with traditional one, on the
formation of individual productivity and yield of seed is established. Response of the
studied varieties to changes in seeding rates and seeding terms is examined.
Keywords: soybean, variety, seeding terms, seeding rates, weather conditions,
yield capacity.
Kirilesko O. L., Movchan K. I. Yield formation in grain-legume crops under the
conditions of the Western Forest-Steppe of Ukraine // Feeds and Feed Production. – 2016
– Issue 82. – P. 127—132.
The issues of grain productivity of legume crops (soybean, kidney bean) and
methods of its enhancement under optimization of plant nutrition area are highlighted.
Keywords: grain-legume crops, grain, vegetable protein, efficiency of cultivation,
plant density.
Chynchyk A. S. Duration of the growing season, phases of the growth and
development of soybean plants depending on the varietal characteristics and fertilizers //
Feeds and Feed Production. – 2016 – Issue 82. – P. 133—137.
The effect of using micro-fertilizers on the duration of the growing season of
soybean varieties which belong to different maturity groups is established. The features
of phases of growth and development of soybean plants are shown.
Olifirovych V. O. Effect of biopreparations on the yields of soybean varieties in a
southern part of the western Forest-Steppe // Feeds and Feed Production. – 2016 – Issue
82. – P. 138—141.
The results of three-year studies on the effect of pre-sowing seed treatment with
biological preparations on soybean yield are presented. Varietal soybean response to
Rhizobophyte and Phosphoenteryn is identified.
Holodna A. V., Oliinyk E. M. Formation of narrow-leaf lupine and spring wheat
productivity under their combined cultivation // Feeds and Feed Production. – 2016 –
Issue 82. – P. 142—148.
The article deals with the experimental results of studies on the dynamics of
formation of plant density, number of set flowers, quantity of grains per ear and beans,
their reduction during organogenesis stages in narrow-leaf lupine variety Brianskii1121
and spring wheat variety Rannia 93 depending on fertilization when growing in monotype and combined sowings. The indices of the competition intensity between the
agrocenosis components during their growth and development are shown, and
competitive ability coefficients depending on the fertilization are demonstrated.
Keywords: narrow-leaf lupine, spring wheat, fertilization, stem density, bean, ear,
flower, grain, reduction.
Pantsyreva A. V. Field germination and survival of white lupine plants depending
on the technology of cultivation in the Forest-Steppe of the right-bank Ukraine // Feeds
and Feed Production. – 2016 – Issue 82. – P. 149—152.
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The article presents the results of studies on the influence of pre-sowing seed
treatment and foliar nutrition on the rate of germination and survival of plants. It is
established that in the Forest-Steppe of the right-bank Ukraine on gray forest soils white
lupine seed germination depends on the varietal characteristics and presowing seed
treatment and survival of plants also depends on foliar nutrition.
Key words: white lupine, elements of growing technology, field germination,
survival.
Maksymov A. M. Productivity of spring rapeseed varieties under the effect of
mineral fertilizers // Feeds and Feed Production. – 2016 – Issue 82. – P. 153—156.
The results of investigation of the effective application of mineral fertilizers when
growing spring rapeseed varieties under conditions of VNAU.
Key words: spring rapeseed, seeds, yield formula of spring rape, mineral
fertilizers, spring rape yield.
Vlasiuk O. S. Effect of seeding rates on the productivity and disease affection of
spring barley varieties // Feeds and Feed Production. – 2016 – Issue 82. – P. 157—162.
The results of five-year researches on the effect of seeding rates on the
productivity of spring barley varieties. It has been revealed that the increase in seeding
rates from 3.5 million to 4.0 and 4.5 million of germinated seed per 1 hectare results in
higher yields of barley varieties in the range from 2.8 to 5.5 % and from 5.0 to 9.1 %.
The decrease in the coefficient of productive tillering and weight of 1000 seeds remains
insufficient. Affection of barley varieties by the leaf diseases leaves is estimated.
Keywords: spring barley, variety, seeding rate, yield, structural indicator, diseases
of barley.
Panchyshyn V. Z., Moysiyenko V. V. Vetch and oat mixture productivity and
assessment of the model of growing technology for green mass in Polissya // Feeds and
Feed Production. – 2016 – Issue 82. – P. 163—169.
On the basis of field researches there was established yield and feed evaluation of
vetch and oat mixture. Comparisons of the models of technologies of growing different
varieties of spring vetch sown mixed with oats for green mass when applying mineral
fertilizers together with foliar nutrition with Rost-concentrate in terms of Zhytomyr
Polissya are elucidated.
Keywords: green mass, yield, mineral fertilizers, spring vetch, oats, digestible
protein, foliar nutrition, technology.
Tsytsyura Y. H. Features of forming oilseed radish shoots when changing seeding
depth under conditions of the right-bank Forest-Steppe of Ukraine // Feeds and Feed
Production. – 2016 – Issue 82. – P. 170—178.
The influence of the seeding depth of oilseed radish on the features of forming its
shoots and the dynamics of the initial plant growth are studied. Optimal seeding depth of
the crop when changing hydrothermal conditions in the pre-sowing and post-sowing
periods is determined.
Key words: oilseed radish, germination, seeding depth, growth, hydrothermal
conditions.
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Petrychenko V. F., Kolisnyk S. I., Kobak S. Y., Panasiuk O. Y.,
Savchenko V. O. Effectiveness of the agricultural no-till system in the right-bank ForestSteppe // Feeds and Feed Production. – 2016 – Issue 82. – P. 179—184.
The article highlights 5-year researches on the influence of soil cultivation using
the No-till technology on the yield of soybean and corn rotations and their productivity.
Key words: soybean, corn, productivity of crop rotation, soil compactness,
moisture reserves, yield.
Korniychuk O. V. Hydrothermal regime of the gray forest soil under winter
wheat depending on the technology of cultivation // Feeds and Feed Production. – 2016 –
Issue 82. – P. 185—192.
The results of studies on the effect of No-till technology of winter wheat growing
on the hydrothermal regime of the soil in the most important moisture supply periods of
plant growth and development are presented. It is established that formation of
sustainable organic cover of the soil surface is an effective factor of soil moisture
conservation and optimization of the temperature regime, which is very important under
the conditions of the growing deficit of moisture supply.
Key words: winter wheat, No-till technology, productive moisture supply,
evaporation, soil temperature, organic cover.
Rudska N. Resistance of alfalfa varieties to Contarinia medicaginis kieffer in the
right-bank Forest-Steppe of Ukraine // Feeds and Feed Production. – 2016 – Issue 82. –
P. 193—198.
During 2008—2010 the resistance of perspective alfalfa varieties of domestic and
foreign selection to Contarinia medicaginis kieffer in the central right-bank Forest-Steppe
was studied. According to the research data, 21 alfalfa varieties were estimated by the
number and crop damage by this phytophage. It was found that Syniukha variety is midresistant to the pest.
Keywords: alfalfa, Contarinia medicaginis, varieties, damage, resistance.
Demydas H. I., Demtsiura Y. V. Energy efficiency of mixed alfalfa and cereal
grass mixtures depending on their composition, methods of sowing and fertilizing //
Feeds and Feed Production. – 2016 – Issue 82. – P. 199—203.
Bioenergy assessment of mixed alfalfa and cereal grass mixtures depending on
their composition, method of seeding and fertilizing is elucidated. It has been found that
the grass mixture of alfalfa, Bromus inermis and bluegrass meadow had the highest
output of gross energy (403.4—423.4 GJ/ha) and metabolizable energy (208.7—
224.0 GJ/ha).
Keywords: energy efficiency, energy exchange, gross energy, power factor,
species composition, level of fertilization, seeding method
Kovtun K. P., Veklenko Y. A., Kopayhorodska H. O. Chemical composition
and quality of feed of the degradated old grass stands of the meadow lands under
different methods of their improvement in the right-bank Forest-Steppe // Feeds and Feed
Production. – 2016 – Issue 82. – P. 204—209.
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The results of studies on the effect of seasonal and annual changes in the
quantitative ration of legume and cereal species in phytocenosis on the chemical
composition and quality of feed of the degradated old grass stand under different methods
of their improvement are presented. It is established that the highest crude protein content
was obtained in the feed under direct sowing of the alfalfa-cereal mixture in the nonarable turf grass where the biggest number of legume grasses was found both in the
spring and summer-autumn periods.
Key words: old grass stand, seasonal and annual changes, chemical composition,
feed quality, methods of improvement, nutritious value of the feed.
Kulyk M. F., Skoromna O. I., Obertiukh Y. V., Zhukov V. P., Honchar L. O.
Soybean efficiency in feeding highly productive cows and different biological value of
soybean protein and milk in the milk period of calf growing // Feeds and Feed
Production. – 2016 – Issue 82. – P. 210—219.
Intestinal digestion of highly productive cows prevails almost 1.7 times that one of
the low productive because of the speed of feed mass moving through the digestive tract,
in particular extruded soybean during the day kg/h. The biological value of protein of
milk and soybean for the suckling calves is not the same. In the small intestine of
suckling calves peptides of the decomposing milk protein are absorbed, while those ones
of soybean are not absorbed because of the difference in peptide and inter-peptide links
of the protein structure.
Keywords: cows, suckling calves, milk, soybean, biological value of protein,
speed of feed moving through the digestive tract.
Kebko V. H., Ostapovets L. I., Dedova L. A., Holembivsky S. O., Kobal B. I.,
Kalnobrodsky O. I. Soybean meal as an ingredient-filler and fixer of fat in production of
combined feed additives from inedible residues of fish- and poultry processing
enterprises // Feeds and Feed Production. – 2016 – Issue 82. – P. 220—226.
Environmentally friendly energy saving technology of production of combined
energy-protein feed additives from inedible residues of fish- and poultry processing
enterprises has been developed and introduced into production in SPE “Biokor-Agro”,
Obukhiv region, Kyiv oblast. According to the developed technology, the combined
energy-protein feed additive includes, in % by the dry matter weight: fish residues – 38;
hydrolyzed feather primary products – 28; soybean meal – 25; wheat bran – 9. Crude
protein content in the combined feed additive is about 51.2 %. Soybean meal and wheat
bran are used in the technological process as fillers of feed additives and fixers of fish fat
from fish primary products (fat-absorbers). Due to this, the technology of production of
this feed additive is characterized by fat saving in its composition (depending on fish
primary products – from 12.0 to 28.5 %), which is usually lost in other technologies of
production of feed additives from fish primary products.
Сhornolata L. P., Liakhovchenko I. A., Hermaniuk O. A. Biological value of
protein when feeding pigs // Feeds and Feed Production. – 2016 – Issue 82. – P. 227—
232.
The importance of determining amino acid composition of the protein complex of
all components of the mixed fodder when feeding pigs is considered. The analysis of the
chemical and amino acid composition of grain samples of corn, wheat, oats, barley,
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triticale, extruded soybean, mixed fodder using photometric, titrimetric, chromatographic
methods is carried out.
Biological value of grain protein of cereal crops due to their specific amino acid
composition is established. It is proved that the protein of the mixed fodder, which
includes 50 % of triticale or barley grain, has a high value. It has been established what
quantity of each amino acid the body will receive, and it is determined what amino acid
must be additionally introduced in the composition of the mixed fodder.
Balancing of the amino acid composition in the mixed fodder for pigs implies
compulsory increase in the amount of crude protein up to normalized rate and selection
of components in the way that minimizes introduction of synthetic amino acid analogues.
Keywords: triticale grain, barley grain, pigs, protein, full-value, amino acids,
availability.
Bìlavtseva V. V. Digestion of nutrients in pig diets when feeding BVMA with
carnitine // Feeds and Feed Production. – 2016 – Issue 82. – P. 233—238.
It is shown that feeding young pigs with BVMA «Enervik» with carnitine in the
rate of 50 g per t of mixed fodder in terms of a balance experiment provides average
gains by 968 g that is 9.75 % higher than the level of control with the reduction of feed
intake per kg of gain by 8,9 %. It also causes increasing of digestion of the diet nutrients,
except raw protein, which was on the level of control.
Raw fiber and fat have the highest digestibility. Their digestion indices exceed
control values by 11,9 and 6,17 % respectively, while the digestion indices of dry,
organic and nutrient-free extractive substances increase by 3.5—3.77 %.
The experimental data was obtained in the balance experiment in two groupsanalogues of young pigs of a big white breed with live weight of 90 kg that were
basically fed diets with BVMA «Enervik» with carnitine – the experimental group, and
without it – the control one.
Keywords: young pigs, BVMA «Enervik», carnitine, feeding, digestibility,
performance.
Datsyuk I. V., Mazurenko M. A. Nutrient digestibility and nitrogen balance in
young pigs when feeding premixes // Feeds and Feed Production. – 2016 – Issue 82. –
P. 239—243.
The study of digestibility of dietary nutrients when feeding new premixes Intermix
was conducted in three groups-analogues of young pigs of large white breed in the final
fattening period with live weight of 91.3 to 92,7 kg. There was used a balance method in
which animals (three heads from each group) were kept in the individual cages for eight
days.
Premixes Intermix VS-1%, Intermix VS – 2.5 % were used and premix Euromix
pig 120—0.5 % was used as a control.
Studies have shown that a group of animals that was fed premix Intermix BS2.5 % was predominant by all indicators. Average daily weight gains increased by 119 g,
or by 14.76 %, under their level of 925 ± 11g versus 806 ± 10 g in the control. The intake
of energy feed units per kg of weight gain reduced by 12.45 %. Coefficients of
digestibility of dietary nutrients were also high, especially fat – by 22.12 %, ash – by
6.31 %, fiber and nitrogen-free extract substances – by 1.13—1.7 %. The content of
nitrogen in the body, both received and digested, increased by 4.5—5.5 %.
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Key words: young pigs, premixes Intermix, feeding, digestibility, nitrogen
exchange, performance.
Liubasiuk N. V. The effect of feeding BVMA Intermix on digestibility and
metabolism in pregnant sows // Feeds and Feed Production. – 2016 – Issue 82. – P. 244—
248.
The article analyzes indicators of nutrient digestibility in the diet, metabolism of
nitrogen, calcium and phosphorus in pregnant sows (on the 85th day of embryogenesis)
when feeding a new biological vitamin mineral additive Intermix SS-7.5 % obtained in
two analogical groups of pigs of a large white breed by the balance method.
It is shown that feeding Intermix SS-7.5 % to sows on the 85 th day of gestation
causes the increase in coefficients of digestibility of dry and organic matter, crude fat and
fiber under the same control value of digestibility of crude protein.
Keywords: sows, BVMA, feeding, digestion, metabolism, exchange, nitrogen,
calcium, phosphorus.
Fadeev L. V. Features of cleaning grain-legume crops and seed production. New
solutions // Feeds and Feed Production. – 2016 – Issue 82. – P. 249—260.
The article examines such issues as the features of harvesting and cleaning grainlegume crops, high infestation due to low cutting during harvesting, high injury,
insufficient threshing caused by irregularity, non-traumatic cleaning after harvest, the
need for removal of vegetable and mineral litter, halves and grain impurities, essence of
fractional seed calibration, comparing of seed parameters depending on the seed size,
fractional seed separation by the density, pre-sowing seed treatment, the need for separate
application of protection preparations and inoculants, a scheme of the factory for
production of high-yield seed, examples of the successful soybean application in the
rotation.
Keywords: grain-legume crops, seed cleaning, calibration, separation by density,
pre-sowing treatment.
Zadorozhna I. S. Features of systematization of innovative scientific researches
for feed production // Feeds and Feed Production. – 2016 – Issue 82. – P. 261—268.
The estimation of the presence of intellectual property rights of the Institute of
Feeds and Agriculture of Podillia of NAAS in the market of innovations of Ukraine
regarding the production, storage and use of agricultural crops is presented. The basic
applicants and a comparative analysis of :patent portfolio" of research institutions,
organizations and companies of agricultural trends in the market of intellectual property
rights aimed at developing new technologies of soybean and alfalfa cultivation are
identified. The scheme of systematization of scientific researches in the innovation
portfolio of the Institute of Feeds and Agriculture of Podillia of NAAS for
complementarity trait is developed.
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29 серпня 2016 року виповнилося 70 років

Олексію Леонтійовичу Кірілеско,
доктору сільськогосподарських наук, професору, академіку інженерної академії
України, старшому науковому співробітнику лабораторії сої та зернобобових
культур Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
Олексій Леонтійович Кірілеско – відомий вчений у галузі рослинництва,
кормовиробництва, спеціалізується на комплексному вивченню проблеми
рослинного білка, спеціаліст у галузі екології, біоенергетики, управління якістю
харчових виробництв, добре знаний широким колам наукової громадськості,
працівникам сільськогосподарського виробництва. Сферою науково-дослідної
роботи є теоретичні та практичні проблеми екології, класифікації структури та
продуктивності сільськогосподарських культур, є активним захисником
раціонального використання та збереження гумусу ґрунтів, кормових угідь.
Ним встановлена низка важливих закономірностей функціонування
механізмів реалізації відновлюваних процесів польових екосистем, розроблено
ефективні технології в нетрадиційному рослинництві, нові методичні підходи
щодо комплексної оцінки та класифікації нормативних критеріїв та ефективні
системи застосування добрив, використання та залучення на ґрунтах Лісостепу
Західного у кругообіг біологічного азоту за вирощування польових і кормових
культур, питання оптимізації структурно-функціональної організації природнотериторіальних комплексів з урахування екологічних та виробничих умов
провідних галузей агропромислового виробництва.
Народився 29 серпня 1946 року в с. Тарасівці Новоселицького району
Чернівецької області. У 1970 році із відзнакою закінчив агрономічний
факультет аграрного університету Молдови, аспірантуру.
По закінченні університету працював технологом, головним технологом
об’єднання з механізації і електрифікації Сорокського району Молдови (1970—
1975), старшим науковим співробітником Буковинського науково-дослідного
інституту
агропромислового
комплексу
(1975—1987),
завідуючим
Чернівецьким філіалом Інституту кормів УААН (1987—1998), професором
кафедри промислової екології Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут» (1998—2006), завідувачем кафедри
економічної теорії та економіки підприємства Західноукраїнського економікоправничого університету (2006—2009), професором кафедри харчових
виробництв Київського Національного торговельно-економічного університету
(2009—2013), старшим науковим співробітником лабораторії сої та
зернобобових культур Інституту кормів та сільського господарства Поділля
НААН (2012—2016).
Побажаймо ж ювілярові тривалих щасливих років життя, міцного
здоров’я, сімейної злагоди, успіхів у всіх починаннях, нових творчих злетів, у
дім добробуту і всіляких гараздів. Нехай панує у Вашій оселі мир, затишок і
піднесений святковий настрій.
Редколегія збірника «Корми і кормовиробництво»
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