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Показано напрямки та результати селекційної роботи з основними
однорічними та багаторічними бобовими кормовими культурами, які
адаптовані до умов зони Полісся.
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пелюшка, люпин

На думку багатьох вчених третю хвилю «зеленої революції» необхідно
пов’язувати не з генно-модифікованими рослинами, а з вирощуванням нових
малопоширених продуктивних культур, які різняться комплексною стійкістю
до біотичних і абіотичних факторів середовища з порівняно невисокою
вимогою до рівня родючості ґрунту. Це особливо актуально в зоні Полісся,
де більшість ринкових культур не вирощуються. Тому особливої уваги
науковці Інституту сільського господарства Полісся приділяють таким
культурам як люпин вузьколистий, серадела посівна, лядвенець рогатий,
пелюшка.
Сорти сьогодення повинні забезпечувати продукцією виробника при
мінімальних енергетичних затратах. Тому селекціонери установи
переглянули стратегію створення нових сортів. На зміну генотипів рослин,
які орієнтовані на інтенсивні технології вирощування, іде відбір на
адаптивність та стабільність, іншими словами створення сортів для
адаптивного рослинництва [1].
Механізми стійкості рослин до стресових ситуацій контролюються
різними генетичними системами. Селекція на стійкість до окремих біо- та
абіотичних факторів навколишнього середовища не забезпечує стійкість до
комплексу екологічних умов ареалу вирощування сорту. Тому адаптивна
селекція - це комплексна програма, яка дає змогу враховувати весь спектр
умов регіону та лімітуючи фактори середовища за рахунок випробування
селекційного матеріалу в контрастних за погодою роках [2].
На сучасному етапі основною метою роботи з зернобобовими
культурами є встановлення різниці в рівнях використання продукції сортів
стосовно речовини та енергії та виявлення цінності комплексних ознак сорту
не тільки з точки зору параметричного господарського значення, але і
екологічної адаптивності та енергетичної цінності при вирощуванні на
зернофураж або для отримання біомаси. Визначається необхідність у
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подальшій спектральній диференціації селекційного матеріалу відповідно до
напрямів господарського використання. Вузька спеціалізація - це можливість
розширення параметричних проявів компонентних ознак, які відповідають
напрямам селекції, до максимуму. Один і той же сорт фенотипові поводить
себе по-різному, тому подальша диференціація сортів та їх вузька
спеціалізація може привести до ще більшої максимізації параметричних
проявів ознак відповідно до технологічних процесів напряму.
Одним із основних напрямів селекції пелюшки є добір на
крупнонасінність, у значній мірі це пов’язано з тим, що виду гороху
польового властива дрібнонасінність (середній показник МТН становить 142
± 3,87 г при мінімальних та максимальних показниках варіаційного ряду
відповідно 69 та 272 грами). Тому значну селекційну цінність становлять
зразки західно-европейської групи, зокрема зразки зі Швеції та Чехії WL
1769 KLMPL (к-00899), Егоіса (к-00911) та Росії АДС-85 (к-01346),
Ростовський (к-01090).
У конкурсному сортовипробуванні перспективних зразків пелюшки
створених у минулі роки, зокрема ведеться випробування номерів для різних
напрямів господарського використання. В тому числі за комплексом
господарсько-цінних ознак (кормова продуктивність 3076—3400 г/м ,
насіннєва продуктивність 267—319 г/м ) виділений новий генотип
зернофуражного напряму використання (під назвою перспективний номер
Г ранд (Грапіс)), який стабільно перевищує показник стандарту за насіннєвою
продуктивністю на 38,4—44,0 % і передано на випробування в Інститут
експертизи сортів рослин України.
За результатами проведеної селекційної роботи створено та передано у
державне сортовипробування високопродуктивний адаптований до умов
Полісся новий сорт гороху польового Вектор укісного напрямку
використання. Сорт характеризується найбільшою висотою рослин і
відповідно кормовою продуктивністю на рівні 4193 г/м . Серед вивчених
генотипів Вектор за кормовою продуктивністю має найбільш наближений до
одиниці параметр стабільності К8І - 1,79. За іншими параметрами
стабільності sgi, б^і,
займає проміжне значення серед генотипів.
Характеризується найвищим показником селекційної цінності генотипу 400.
Тобто, серед сортозразків з високими показниками ЗАЗ, він більш
гарантовано буде мати вищу врожайність у різних умовах вирощування і
його можна також використовувати в селекції на адаптивність.
Крім того за результатами хімічного аналізу зразків різних напрямів
господарського використання нами виявлена їх чітка диференціація по вмісту
протеїну в зерні, зокрема зразок зернофуражного напрямку використання
перспективний номер Гранд характеризується вмістом протеїну на рівні
29,46 %, а зразок укісного напряму використання (новостворений сорт
Вектор) - 25,3б %.
Селекційна робота з люпином в Інституті сільського господарства
Полісся НААН розпочата ще в 1929 році на створеному Поліському
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дослідному полі. В якості вихідного матеріалу на початку роботи був
використаний місцевий вузьколистий синій люпин. Пізніше вихідний
матеріал був поповнений іншими видами люпину - білим, мінливим,
волосистим, волохатим, багаторічним та іншими. Було вивчено більше 600
зразків, які належали до різноманітних видів. У результаті проведеного
вивчення біологічних особливостей і господарських якостей всіх вказаних
вище
видів
встановлено,
що
найбільш
перспективними
для
сільськогосподарського використання поліських районів України є три види:
жовтий, вузьколистий і білий. За останні 20 років на території України
поширилась нова раса гриба Glomerella cingulata, який пошкоджує всі
надземні частини рослини. Ця хвороба називається антракноз. Дана хвороба
призвела до того, що на сьогодні в Україні немає жодного сорту люпину
жовтого, який був би стійким до даної хвороби, а тому і немає в посівах
сортів цього виду люпину.
Отже, одержані багаторічні дані дають змогу зробити висновок, що для
Полісся України на даному етапі екологічного розвитку, люпин вузьколистий
є найбільш перспективним видом.
Основна мета селекції люпину вузьколистого зернофуражного та
сидерального напрямів використання полягає в прямому і непрямому
збільшенні врожаю та його якості. На основі комплексної оцінки
селекційного матеріалу люпину вузьколистого виділено перспективні номери
зернофуражного (алкалоїдність 0,016—0,023) та сидерального (алкалоїдність
0,075—0,132 %) напрямку використання з параметрами зернової
продуктивності на рівні 20—27 ц/га, які мають високу адаптованість до
місцевих умов вирощування.
За результатами проведеної селекційної роботи в попередні роки, було
занесено на 2013 рік до Державного реєстру сортів рослин України два сорти
люпину вузьколистого Грозинський 9 і Переможець (табл. 1). Відповідно до
характеристики наданої спеціалістами Українського інституту експертизи
сортів рослин, вони відзначаються високим рівнем продуктивності,
інтенсивності росту та розвитку, а також адаптивності за реакцією на
агроекологічні умови вирощування.
При подальшому проведенні поліпшуваного добору, який ведеться за
комплексом господарсько-корисних властивостей з суворою браковкою по
алкалоїдності створено новий низькорослий еректофільний за морфотипом
селекційний номер зернофуражного напряму використання, який проходить
державне випробування під назвою Олімп. Новостворений сорт
характеризується найвищою насіннєвою продуктивністю (498 г/м ) завдяки
високим показникам кількості бобів на рослині (13,7 шт.) (табл. 2).
З 2005 року в установі ведеться селекційна робота ще з одною цінною,
суто поліською, однорічною бобовою культурою - середелою посівною.
Робота направлена на створення сортів укісно-сидерального напрямку
використання.
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1. Характеристика сортів люпину вузьколистого
Ознаки

Грозинський9

Агрономічні та технологічні показники
Урожайність зеленої маси, ц/га
450—470
Урожайність насіння, ц/га
20,0—23,0
Стійкість до посухи в балах
7,9—8,3
Стійкість до полягання в балах
8,5—9,0
Стійкість до осипання в балах
8,0—8,9
Ураження фузаріозом, %
1
Вегетаційний період до дозрівання
96—100
зеленої маси (І укіс) , днів
Вміст білка в зерні, %
27,0—30.0
Вміст білка в сухій речовин, %
12,4
Вміст жиру, %
7,25
Вміст алкалоїдів в зерні , %
1,9
Вміст алкалоїдів в зеленій масі, %
1,5
Маса 1000 зерен, г
139-148
Група стиглості
пізньостиглий
Напрям використання
сидеральний
Рекомендована зона вирощування
ПЛ
Морфологічні показники
Морфотип явища гетерогамії і
формування підвищеної кількості
бобів на головному стеблі
Зерно: гірка речовина
Рослина тип росту
Висота рослини, см
Квітка: забарвлення кінчика човника
Зерно: основне забарвлення (в стадії
повної стиглості)
Зерно: орнаментація

Залистяність , %

430—560
18,0—23,0
8,5—8,3
8,5—9,0
8 ,6 —9,0
1

89—91
24,5
10,2

7,35
0,008
0,005
139—146
середньостиглий
кормовий
ПЛ

наявна
детермінатний
55,0—66,5
синьо-чорне

з детермінантним
типом росту та
підвищеною
насіннєвою
продуктивністю
завдяки відсутності
відсутня
детермінатний
53,0—65,5
синьо-чорне

біле

біле

наявна

наявна
Крапчастість
насіння
локалізована по
колу там де насіння
розділяється на
сім’ядолі
55,5—61,0

з детермінантним типом
росту та підвищеною
насіннєвою
продуктивністю завдяки
відсутності

Мармурованість
оболонки зернівки різної
інтенсивності.

Забарвлення оболонки зернівки

Переможець

56,3—59,8

2. Результати конкурсного сортовипробування перспективних номерів, 2014 р.
Ознаки/номери
Грозинський 9
Переможець
Олімп
НІР05

6

Висота
рослин,см
67,9 ± 1,09
60,5 ± 0,92
51,8 ± 1,04

Продуктивність, г/м2
кормова
5610
4830
4170
256

Кількість
бобів на
насіннєва рослині, шт.
342
8 , 8 ± 0,76
465
9,2 ± 0,98
498
13,7 ± 1,21
28
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МТН,
г

Залистяність,
%

148
156
167

65,4 ± 0,07
71,0 ± 0,01
69,8 ± 0,1

За результатами вивчення генетичного контролю господарсько-цінних
ознак виявлено адитивну, домінантну дію генів і наддомінування.
Це свідчить про те, що селекцію з культурою серадела посівна можна
вести методами добору, використання гетерозису (гібриди, сорти-синтетики).
При відборі стабільних генотипів за комплексною ознакою
«продуктивність» створено ранньостиглий сорт серадели посівної Іскорость,
який поєднує ефект компенсації та стабілізації, тобто варіанса його взаємодії
з середовищами, як і варіанса взаємодії кожного середовища з генотипом,
найбільш наближена до одиниці. Сорт відрізняється швидким ростом на
початкових етапах розвитку 0,45—0,66 см за добу. По відношенню до умов
вирощування характеризується високою пластичністю Ьі = 1,03, наближення
коефіцієнта регресії до 1 вказує на нейтральну реакцією сорту на зміни умов
середовища та стабільну його продуктивність.
Середньостиглий сорт серадели посівної Ольгінська по відношенню до
умов вирощування характеризується як інтенсивний сорт з коефіцієнтом
регресії Ьі = 1,33, рекомендовано застосовувати за інтенсивними
технологіями вирощування. Основні господарські показники нових сортів
представлені в табл. 3.
Вивчення компонентних ознак дало змогу виділити ознаки (вага стебла
- маса листя) які впливають на формування кормової продуктивності рослин
серадели посівної. Корисні ознаки були поєднані в новостворених гібридах,
які є джерелами для нових високопродуктивних сортів з перевищенням
кормової врожайності стандарту до 33 % (табл. 4) [3].
Селекційна робота з культурою лядвенця рогатого велася по повній
розгорнутій схемі. Зокрема, в колекційному розсаднику вивчався світовий
еколого-географічний
асортимент
зразків.
Кореляційним
аналізом
встановлено господарсько-цінні ознаки, які впливають на кормову
продуктивність лядвенцю рогатого за різними напрямками використання [4].
3. Характеристика сортів серадели посівної
Показники
Урожайність: зеленої маси, т/га
сухої маси
насіння, т/га
Вегетаційний період на зелений корм, днів
Вегетаційний період на насіння, днів
Висота рослин, см: першого укосу
другого укосу
Маса 1000 насінин, г
Стійкість до вилягання, балів
Стійкість до осипання, балів
Посухостійкість, балів
Ураженість хворобами,%
Вміст білка, % у сухій речовині

Іскорость
25,5
5,2
0,42
79—90
100—104
57,8

Ольгінська
26,9
5,3
0,35
94
115
60,5
39,6
3,73

2

2
2

5

5

0

0

16.4

14,9
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4. Характеристика новоствореного гібридного матеріалу серадели посівної,
2013— 2015 рр.
№
з/п

1

2

3

4

5

6

7
8

Назва сортозразка
Дикорослий к-31760
(Білорусь) х
Дикорослий к-31585
(Україна)
Дикорослий к-36134
(Білорусь) х
Дикорослий к-31585
(Україна)
Дикорослий к-31380
(Болгарія) х
Дикорослий к-36134
(Білорусь)
Дикорослий к-35737
(Німеччина) х к31585 Дикорослий
(Україна)
Дикорослий к-31380
(Болгарія) х
Дикорослий к-31760
(Білорусь)
Дикорослий к-31585
(Україна)
Голандія х
Любишевська
місцева к-34917
Іскорость стандарт
НІР05

Урожай,г/м2
зелена суха
насіння
маса маса

Висота
І укосу,
см

Приріст
за добу,
см

Облистяність,
%

44

0,65

43

2252

455

130,5

45

0,67

31

2257

482

183,6

44

0,67

36

2149

402

200,5

45

0 ,68

36

2478

494

138,9

44

0,67

34

2431

496

127,8

43

0 ,66

34

21 1 2

432

144,7

45

0 ,66

35

2543

512

139,6

42

0,62

34

1912

390
41,0

102,3
31,1

Кластерним аналізом на міжпопуляційному рівні, серед основних,
виділено компонентні ознаки, які тісно пов’язані між собою та за роками
(«маса гілок» - «довжина рослини»), тобто при селекції на продуктивність
генотипи мають поєднувати в собі високі показники довжини рослин та маси
гілок. Вивчено успадкування господарських ознак, створено нові гібридні
комбінації. Виділено генетичні джерела для селекції на продуктивність,
довго тривалість у травостої, адаптивність, рівномірним ритмом формування
врожаю за циклами використання та інші. За комплексом господарсько
цінних ознак виділено сортозразки: Дикорослого Ік-97 Україна (добір 2),
Дикорослий Ік-97 Україна (добір 1), Прикарпатський 792 Україна, Skreszo к35364х Дикорослий к-44943 Росія (вільне запилення), Skreszo к-35364 х
Дикорослий к-44943 Росія (примусова гібридизація), Дикорослий к-46/96 х
Ант, Дикорослий к-7997 Німеччина та Дикорослий к-41521 Росія, Сгее к14404 Канада, Дикорослий к-45343 Росія (добір 1), Дикорослий к-7997
Німеччина, Дикорослий к-41521 Росія (добір 1), Дикорослий 976 Україна
(добір 5), Фарсовський ранній Ік 798 Україна, Весело-Подолянський - 6 797
Україна, які переважають стандарти відповідної групи стиглості до 120 %,
8
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залежно від ознаки. Найбільш цінна ознака кормова продуктивність у
виділених генетичних джерелах у середньому за три роки становить 36,6—
48,0 т/га зеленої та 8,0— 12,0 т/га сухої маси, залежно від генотипу.
Практичним результатом роботи є створення сорту середньостиглої
групи Динамо сінокісно-пасовищного використання, середньопізньої групи
стиглості. Формує стебла висотою 44—60 см. Облистяність 47—52 %.
Стійкість до вилягання - 4,0 балів, осипання насіння - 4,0 бала, зимостійкість
- 4,5 бала, посухостійкість - 4,5 бала. Збір сухої речовини в середньому за рік
при імітації пасовища і при сінокісному використанні становить 73 і 72 ц/га,
відповідно. Урожай насіння 2,3 ц/га. Ураженість борошнистою росою на
третій рік використання -3. Продуктивне довголіття більше 5 років. Вміст
протеїну в сухій речовині становить 23 %, клітковини - 21 %.
Таким чином сьогодні для зони Полісся інтродуковано, створено і
рекомендовано широкий спектр високопоживних адаптованих кормових
культур здатних покрити дефіцит білка, як у комбікормовій промисловості
так і при вирощуванні зеленого корму.
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АДАПТИВНІСТЬ ТА СЕЛЕКЦІЙНА Ц ІН Н ІСТЬ СОРТІВ СОЇ
СЕЛЕКЦІЇ ІНСТИТУТУ КОРМІВ ТА СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА ПОДІЛЛЯ НААН
Проведено оцінку сортів сої селекції Інституту кормів та сільського
господарства Поділля НААН за показниками урожайності та якості
насіння. Встановлено ступінь варіювання показників у сортів, їх екологічну
пластичність та стабільність.
Ключові слова: соя, сорти, урожайність, протеїн, жир, екологічна
пластичність, екологічна стабільність.
Сучасні сорти мають бути не лише високоврожайними, але і стійкими
до несприятливих умов довкілля, тобто адаптованими та пластичними [1, 2].
Неодноразово підкреслювалось, що створені сорти сої частіше не
користуються попитом у сільськогосподарському виробництві не через
зниження рівня потенціалу продуктивності, а через недостатню їх екологічну
стабільність і адаптивність [3], яка набуває ще більш важливого значення з
огляду на кліматичні зміни: підвищення посушливості вегетаційного періоду,
різкі коливання температур, зміщення строків фенології культури тощо [4, 5].
Виходячи з вказаних тверджень, метою наших досліджень була оцінка
генотипів сої власної селекції з позиції потенціалу онтогенетичної адаптації з
урахуванням комплексу їх господарсько-цінних ознак і властивостей.
М атеріал і методика досліджень. Дослідження включали період після
реєстраційного вивчення 15 сортів сої протягом 2011-2015 рр. на полях
лабораторії селекції сої і зернобобових культур Інституту кормів та
сільського господарства Поділля НААН. Ґрунти дослідного поля сірі лісові з
вмістом гумусу в орному шарі 3,4 - 3,6 %, нейтральною реакцією ґрунтового
розчину (pH 6,4 - 6,6), середньою забезпеченістю легкогідролізованим
азотом (71 мг/кг за Корнфілдом), підвищеною фосфором (187 мг/кг за
Чіріковим) та калієм (148 мг/кг за Чіриковим).
Еколого-адаптивну оцінку сортів проводили відповідно до Методики
держсортовипробування [6], та загальноприйнятих рекомендацій [7].
Параметри екологічної пластичності сортів розраховували за
методиками S. A. Eberhart, W. A. Russel i G. C. Tai [8, 9], В. З. Пакудіного і
Л. М. Лопатіної [10].
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Визначення гомеостатичності (рівні Н о т, Н о т 1 та Н о т 2) та
коефіцієнта агрономічної стабільності (As) розраховували за методикою
В. В. Хангильдина та Н. А. Литвиненко [11, 12]. Оцінку варіабельності
показників та ефект генотипу за методикою Ю. В. Гудзя [13]. Індекс
(коефіцієнт) посухостійкості за методикою Л. К. Мамонова [14].
Кількість протеїну та жиру в насінні сортів сої визначали за
загальноприйнятими методами [15]. Дисперсійний аналіз даних проводили за
Б. А. Доспеховим [16].
Результати досліджень. Достовірна оцінка сорту за адаптивністю і
пластичністю передбачає вивчення особливостей формування його
продуктивності за зміни абіотичних чинників періоду вегетації [3]. У нашому
випадку ця суттєва вимога витримана повністю - роки досліджень різнилися
за гідротермічними умовами (рис. 1).
4.000
3.500
3.000
2.500
^

2,000
1.500
1.000
0,500
0,000
V

VI

VII

VIII

IX

За період
вегетації

Місяці
[□2011 □ 2 012р. С12 013р. □ 2 014р. С12 015р.

Рис. 1. Гідротермічний режим періоду вегетації сортів сої за 2011-2015 рр.

У цілому за період спостережень та обліків найбільшою посушливістю
та нерівномірністю розподілу опадів відмічено 2015 рік з ГТК від 0,061 до
0,719 у розрізі місяців періоду вегетації рослин (з середнім значенням за
період вегетації 0,430), а найбільш зволоженим був 2013 р. - від 0,377 до
3,441 та 1,527 відповідно.
За параметром ГТК роки досліджень можна охарактеризувати таким
чином: 2011 р. - наближений до середньо багаторічно типового, 2012 та
2015 рр. - посушливі (2015 р. - екстремально посушливий), 2013 та 2014 рр.
- достатньо зволожені.
Результати даного гідротермічного режиму знайшли своє відображення
у формуванні індексу умов року та реалізації взаємодії генотип - середовище
у виразі формуванні продуктивності сортів сої (табл. 1). Зокрема істотність
(за критерієм Фішера) взаємодії генотипу сортів і умов року та умов року в
окремій варіансі дисперсійної обробки результатів обліку урожайності.
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Вищевказані чинники дають змогу нам провести оцінку сортозразків
сої, застосувавши різні підходи та методи оцінки їх екологічної пластичності
(табл. 1).
1. Параметри стабільності, стійкості і потенціалу урожайності сортів сої
(2011— 2015 рр.)

2,20

2013 2014 2015
2,11
2,18 1,77
2,49 2,37 1,85
2,78 2,65 1,79
2,60 2,41 1,75
2,37 2,25 1,60
2,27 2,56 1,73

2,14
2,36
2,54
2,40
2,25
2,32

Коефіцієнти
зв’язку урожаю
з індексами
умов року
Ьі
Гі
0,960
0 ,68
0,982’
0,89
0,896’
1,00
0,918’
0,93
0,978
1,21
0,970’
1,06

2,96

2,05

2,40

2,45

1,85

2,34

0,967’

1,07

1,56

3,08
2,65
2,69
2,75

2,19
2,15
1,89
1,91

2,59
2,26

1,67
1,81
1,73
1,44

2,39
2,26
2,13

2,53

2,40
2,45
2,13
2,45

2,22

0,984’
0,980’
0,947’
0,978’

1,33
0,81
0,90
1,35

1,15
0,52
1,85
1,64

2,88

2,24

2,49

2,67

1,77

2,41

0,988’

1,10

0,60

2,69
2,60
2,53

1,91
1,87
2,15

2,15
2,77

2,37
2,52
2,62

1,80
1,72
1,78

2,19
2,17
2,37

Середня за
рік по
сортах

2,77

2,15

2,41

2,43

1,74

Індекс
умов

4,70

1,14

1,32

Сорт

Урожайність за роками, т/га
2011

Золотиста
Артеміда
Хуторяночка
Оріана
КиВін
Княжна
Омега
вінницька
Монада
Феміда
Вежа
Вінні
Подільська
416
Оксана
Анатоліївка
Смолянка

2,53
2,81
2,85
2,77
2,92
2,85

2012
2,10

2,29
2,65
2,49
2,12

1,53

2,20

2,20

5,63

Середня
для
сорту

*

*

Варіанса
стабільності
ознаки ф 2)
0,77
0,59
4,87
3,20
1,33
1,40

0,948’
0 ,88
1,73
0,915’
0,92
3,26
0,841’
0 ,88
6,29
Параметри
Fт
Fф
Умови року
4000,2 2,46
2,30
Сорт
125,48 1,82
Сорт х рік
39,17 1,48
Примітка. * - істотний на 1 % рівневі
значимості.

За результатами співставлення кореляційної залежності між
урожайністю сортів та індексом умов року, яка знаходиться в інтервалі
істотного тісного зв’язку 0,841—0,988 - дані сорти чутливі до змін
гідротермічного режиму вегетації, оскільки саме ці відмінності є
визначальними у формуванні індексної різниці фізіологічних ростових
процесів сорту, враховуючи однотиповість їх технології у процесі вивчення.
Це ж підтверджується спряженою системою показників регресійним
коефіцієнтом Ьі та варіансою стабільності ознаки Si . Відомо [8, 9], що за
результатами розрахунків параметрів пластичності (Ьі) і стабільності (5і2) для
сортів виділяють наступні групуючі ранги: 1) показники Ьі < 1, Бі > 0 мають кращі результати в несприятливих умовах, нестабільний; 2) показники
Ьі < 1, Бі = 0 - мають кращі результати в несприятливих умовах, стабільний;
3) показники Ьі = 1, Бі = 0 - добре відгукується на поліпшення умов,
стабільний; 4) показники Ьі = 1,
> 0 - добре відгукується на поліпшення
12

Корми і кормовиробництво. 2017. Вип. 83

2

умов, нестабільний; 5) показники Ьі > 1, Бі = 0 - мають кращі результати в
сприятливих умовах, стабільний; 6) показники Ьі > 1, Бі > 0 - мають кращі
результати в сприятливих умовах.
Відповідно до вказаного групування, до першого рангу належать сорти
Золотиста, Артеміда, Оріана, Феміда, Вежа, Оксана, Анатоліївка, Смолянка;
до четвертого - сорт Хуторяночка, решта сортів - до шостого рангу. Не слід
забувати, що в інтерпретації Еберхарда-Рассела [8], генотипи з коефіцієнтом
Ьі > 1 відносять до високопластичних (відносно середньої групової), а при 1 >
Ьі = 0 - до відносно низькопластичних. На підставі такої оцінки до
високопластичних, але з низькою стабільністю, слід віднести сорти Монада,
КиВін, Вінні.
Таким чином, вивчений сортовий склад характеризується досить
широким спектром пластичності та досить вузьким спектром стабільності.
Це ж підтверджується і оцінкою сортів за показником екологічного
варіювання (V, %): екологічний коефіцієнт варіації характеризує ступінь
мінливості середньої арифметичної (до 10 % - низька, 11 - 20 % - середня і
> 21 % - висока).
На підставі чого, більшість досліджуваних сортів сої мають середню
мінливість урожайності в межах від 12,66 до 21 %, за виключенням сортів
КиВін (21,09 %), Монада (21,72 %) та Вінні (24,9 %). Індекс посухостійкості
сорту характеризує так звану “миттєву” фенотипічну реакцію сорту на різку
зміну гідротермічного режиму. За цим показником розподіл сортів мав
відмінний характер, він був максимальним у сорту Смолянка 70,36 %, а
мінімальним - у сорту Вінні - 52,36 % (табл. 2).
Коефіцієнт стабільності з агрономічної точки зору (As) характеризує
господарську цінність сорту: за ним найбільш цінними для виробництва є
сорти, у яких коефіцієнт стабільності перевищує 70 %. Вся генеральна
сукупність сортів за цим критерієм належить до стабільних сортів, що
підтверджується
аналогічною
послідовністю
розподілу
сортів за
гомеостатичністю першого (Н о т 1) та другого (Н от2) типів.
При використанні усередненого параметру показника ми отримуємо
значення гомеостазу сорту першого типу, а за використання співвідношення
між оптимальним і лімітованим його середнім значенням - гомеостатичність
сорту другого типу та як похідну цих розрахунків - селекційну цінність сорту
^ с ). Саме тому розподіл вивчених сортів за агрономічною цінністю та двома
типами гомеостатичності мав аналогічний характер, а розподіл за
селекційною цінністю генотипу мав інший характер. За селекційною
цінністю сорти розмістились відповідно до модульного значення показника у
порядку: Хуторяночка, Артеміда, Феміда, Смолянка, Оріана.
Повний аналіз оцінки екологічної пластичності і стабільності генотипів
сої за В. З. Пакудіним та Л. М. Лопатіною [14], у графічному виразі (рис. 2)
засвідчив, що сорти першої (І) зони відносяться до генотипів з високим
відкликом на зміну умов вирощування. Тобто, такі сорти слід рекомендувати
для вирощування в умовах високої культури землеробства.
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14,73
16,91
16,21
21,09
18,06

69,96
65,84
62,81
63,18
54,79
60,70

87,34
85,27
83,09
83,79
78,91
81,94

18,17

62,50

81,83

21,72
14,02
17,20
24,03

54,22
68,30
64,31
52,36

78,28
85,98
82,80
75,97

17,77

61,46

16,32
17,84
16,94

66,91
66,15
70,36

12,66

Гомеостатичність,
Hom

Hom1 Hom2

Селекційна цінність
генотипу, Sc

Агрономічна
стабільність, As, %

Золотиста
Артеміда
Хуторяночка
Оріана
КиВін
Княжна
Омега
вінницька
Монада
Феміда
Вежа
Вінні
Подільська
416
Оксана
Анатоліївка
Смолянка

Індекс
посухостійкості, %

Сорт

Показники адаптивності сортів сої (2011— 2015 рр.)
Варіювання
урожайності, (V), %

2.

Компоненти
КР*
S'

S”

ai

Ьі

-4,80
-1 , 6 6
0,03
-1,04
3,07
0,85

2,14 -0,32
0,63 -0 , 1 1
3,65 0 , 0 0 2
2,47 -0,07
1,63 0 , 2 1
1,10
0,06

0,003

0,6

15,0
15,6
16,0
15,2
12,3
14,1

6,2

0,6

14,6

1,03

1,25 0,07

0,006

9

5,1

12,9
15,5
13,7

4,82
-2,83
-1,46
5,24

2,43
0,93
1,54
3,09

0,33
-0,19
-0 , 1 0
0,35

0,004

11

0,002

6

6,5
4,7

0,4
0,9
0,7
0,4

0,007
0,006

11

82,23

6,3

0,6

0,10

0,002

10

83,68
82,16
83,06

6,9
6,3

0,007
0,013
0,024

6

8,8

1,2

7,6

0,8

6,6

0,6

6,9
5,3

0,7
0,4

6,2

8,0

6,6

0,8

0,7
0,7

11,6

14,8

1,47 0,60

14,7
14,4
15,2

-1,74 1,50 -0 , 1 2
-1,16 2,54 -0,08
-1,81 4,94 -0 , 1 2

0,002

4
7

0,019

2

0,012

0,005
0,005

3
13
12

8

5
1

П р и м і т к и . Ординатні значення для аі та Лі ап = ± (0,000; 0,0418; 0,0836;
0,1253; 0,1671; 0,2089; 0,2507; 0,2925 для розмірності з кроком 0,005); * - КР комплексний ранг за Дж. У. Снедекором [17].

Проте, на низькому агрофоні їх врожайність різко знижується. На
противагу їм, сорти, координати яких розміщені в другій (ІІ) зоні, є більш
консервативними за реакцією на зміну умов середовища. Екологічна
пластичність сортів, розміщених координатно у третій (ІІІ) зоні, знаходиться
на рівні середньої пластичності, характерної для цього набору сортів сої.
Позиція сортів Оксана, Вежа, Княжна та Омега вінницька відповідають так
званій маргінальній зоні розміщення, відповідно на стикові ІІІ і ІІ та ІІ і І зон,
що є певним виразом внутрішнього резерву пластичності та стабільності
генотипу та необхідності щодо його подальшого вивчення. Це ж
підтверджується комплексним рангом (КР) сортів (табл. 2).
Сучасний сорт сої має бути не лише високими показниками урожайних
властивостей, але й високою якістю урожаю [5]. Для сої якісні показники
вкладаються в два головних параметри: вміст сирого протеїну та вміст жиру.
Сорти, що вивчали, характеризуються високими параметрами якості зерна:
вміст протеїну в інтервалі 38,4—39,44 %, жиру - 20,28—21,19 %, що
відносить вказані сорти до високотехнологічних у плані подальшої
переробки та вторинного використання (табл. 3).
14
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0,20

-

0,10
0,00
0,10
Пластичність

0,20
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0,40

Рис. 2. Розподіл 15 сортів сої на класи за пластичністю (аі) та стабільністю (ЯО
на 5 % рівні значимості, 2011— 2015 рр.
(Сорти сої: 1-Золотиста; 2-Феміда; 3-Артеміда; 4-Оксана; 5-Вежа; 6-Анатоліївка; 7 Оріана; 8-Смолянка; 9-Хуторяночка; 10-Княжна; 11-Омега вінницька; 12-Аподільська
416; 13-КиВін; 14-Монада; 15-Вінні)

Проведений спрощений аналіз стабільності сортів за цими параметрами
показує, що як вміст протеїну, так і вміст жиру залежав від умов
вирощування, на що вказують значення коефіцієнту кореляції (г) залежності
від індексу умов року та його ГТК.
Вираження залежностей для вмісту протеїну та жиру у насінні від ГТК
має різнорідний характер, хоч і домінуючу негативну направленість. Для
жиру - залежність обернена та висока для всіх без виключення генотипів, а
для вмісту протеїну також обернена, але істотна для 9 сортів. Це можна
пояснити, по-перше, з теорії синтезу стресових білків при зниженні ГТК, по
друге - з позиції полідетермінації біохімічної складової формування зерна.
На це безпосередньо вказують і значення величин Ьі і Si. Слід відмітити і 4
ранг у ранжуванні цінності за вмістом жиру у насінні в сортів Монада і
Феміда, що вказує на істотний відклик вмісту жиру в їх насінні на умови
вирощування.
Висновки. 1. Параметри екологічної адаптивності та стабільності за
показниками урожайності та якості зерна дають змогу диференціювати
сортозразки сої за реакцією на зміну умов навколишнього середовища.
2.
Сорти сої Золотиста, Хуторяночка, Смолянка, Оріана, що мають
високі значення в групі за комплексним рангом, з успіхом можна
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№ сорто
зразка

Урожайність, т/га
(вміст, %)
X

± вх

39,27
0,28
2
38,55
0,24
3
38,60
0,77
4
38,62
0,62
5
39,13
0,42
6
38,89
0,67
7
39,44
0,20
8
38,49
0,33
9
39,13
0,54
10
39,40
0,52
11
38,99
0,45
12
38,34
0,42
13
38,59
0,39
14
38,55
0,54
15
39,19
0,74
Параметри
Рт
Рф
Умови року
1231,7 3,88
Сорт х рік
1

7

21,06
20,82
20,59
20,28
20,80
20,53
21,19

8

20,88

9

20,71

10

20,66

1
2

3
4
5
6

20,76
20,83
13
20,82
14
20,93
15
20,37
Параметри
Рф
11

12

Умови року

2170,3
Сорт х рік

1,17
0,97
1,04
0,95
1,21

1,27
1,15
1,13
1,14
1,19
1,24
1,17
1,03
1,20

1,14
Рт
3,88

Коефіцієнт
регресії, Ьі

Варіанса
стабіль
ності,

Протеїн,
0,55
0,38
1,39
1,27
0,93
1,64
-0,07
0,78
1,54
0,95
1,20

0,87
0,76
0,74
2,06

%
0,37
0,35
2,99
1,65
0,59
1,06
0,31
0,28
0,07
1,34
0,24
0,74
0,69
1,88

0,32
Рт
Сорт Рф
260
3,98
49,96
2,27
Жир, %
1,03
0,05
0 ,86
0,09
0,91
0,31
0,84
0,10
1,07
0,29
1,12
0,14
1,02
0,05
1,00
0,03
1,00
0,28
1,05
0,17
1,10
0,05
1,02
0,36
0,90
0,28
1,06
0,31
1,01

Сорт

0,02

Рт

Рф
4648,8

3,98

56,92

2,27

Ранг*

3. Оцінка сортів сої за якістю та продуктивністю на основі головних
критеріїв екологічної пластичності та стабільності
(у середньому за 2011— 2015 рр.)
Коефіцієн
річної
варіації,
V (%)

Залежність,
Індекс
умов

г

ГТК

0,667* -0,752*
1
0,543*
-0,133
6
0,626*
0,013
6
0,702*
-0,190
1
0,773* -0,788*
6
0,846* -0,877*
1
-0,127 -0,516*
1
2 ,12
0,825* -0,853*
6
3,44
0,986** -0,721*
1
3,28
0,632*
-0 , 1 1 1
6
2 ,88
0,924
-0,665
1
2,75
0,707*
-0,479
1
2,53
0,676*
-0 , 0 0 2
1
3,50
0,476
-0,472
6
4,71
0,965** -0,689*
* - істотно на 5 % рівні значимості
** - істотно на 1 % рівні
значимості
1

1,81
1,57
4,98
4,04
2,67
4,30
1,24

**

*

13,85
0,998** -0,945**
11,70
0,994** -0,967**
1
12,62
0,982** -0,885*
1
11,76
0,993** -0,925**
6
14,58
0,988** -0,903**
6
15,46
0,995** -0,912**
6
13,58
0,998** -0,928**
4
13,54
0,998** -0,920**
4
13,77
0,987** -0,980**
6
14,42
0,993** -0,971**
6
14,91
0,998** -0,940**
6
14,06
0,984** -0,890*
1
12,37
0,984** -0,919**
6
14,39
0,987** -0,924**
6
13,96
0,999*** -0,952**
* - істотно на 5 % рівні значимості
** - істотно на 1 % рівні
значимості
*** - істотно на 0 , 1 % рівні
значимості
6

1

використовувати у подальшому як вихідний матеріал для створення нових
урожайних високопротеїнових, з підвищеним вмістом жиру сортів сої.
3.
Для пошуку оптимального рекомбіногенезу цінних ознак доцільно
враховувати у селекційній програмі ранжовані оцінки генотипів, що вивчали.
16

Корми і кормовиробництво. 2017. Вип. 83

Бібліографічний список
1.
Літун П. П. Проблеми адаптивної селекції рослин в зв’язку зі зміною
клімату / П. П. Літун, В. П. Коломацька // Селекція і насінництво. - 2006. - Вип. 93.
- С. 67 - 91.
2.
Ж ученко А. А. Адаптивная система селекции растений (эколого
генетические основы) / А. А. Жученко - М., 2001. - Т. 1. - 617 с.
3.
Адаменко Т. І. Зміна агрокліматичних умов та їхній вплив на зернове
господарство України // http// www.ioi.org.ua/ukr/Showart.php.
4.
Іваню к С. В. Формування сортових ресурсів сої відповідно до
біокліматичного потенціалу регіону вирощування // Корми і кормовиробництво. 2012. - Вип. 71, - С. 33 - 42.
5.
Іваню к С. В. Сучасна селекція сої // Агробізнес сьогодні. - 2014. № 17(288).
Електронний
ресурс
режим
доступу:
http://agrobusiness.c om.ua/agronomiia-siogodni/23 87-suchasna-selektsiia-soii. html.
6.
М ет одика Державного сортовипробування сільськогосподарських
культур. Зернові, круп’яні та зернобобові. - К.: Алефа. 2001. - 68 с.
7.
М ет одика проведення дослідів по кормовиробництву / За ред.
А. О. Бабича. - Вінниця, 1994. - SS с.
8.
Eberhart S. A. Stability parameters for comparing varieties / S. A. Eberhart,
W. A. Russel // Crop Sci. - 1966. - V. 6, № 1. - P. 34 - 40.
9.
Tai G. C. Genotypic stability analysis and its application to potato regional
trials / G. C. Tai // Crop Sci. - 1971. - V. 11, № 2. - P. 184 - 190.
10.
Пакудин В. З. Оценка экологической пластичности и стабильности
сортов сельскохозяйственных культур / В. З. Пакудин, Л. М. Лопатина //
Сельскохозяйственная биология. - 19S4. - № 4. - С. 109 - 112.
11.
Хангильдин В. В. Гомеостатичность и адаптивность сортов озимой
пшеницы / В. В. Хангильдин, Н. А. Литвиненко // Научн.-техн. бюл. ВСГИ. Одесса, 19S1. - Вып. 39. - С. S - 14.
12.
Хангильдин В. В. О принципах моделирования сортов интенсивного
типа
/
В.
В.
Хангильдин
//
Генетика
количественных
признаков
сельскохозяйственных растений. - М.: Наука, 1979. - С. 111 - 116.
13.
Гудзь Ю. В. Теория и практика адаптивной селекции кукурузы /
Ю. В. Гудзь, Ю. А. Лавриненко. - Херсон: БОРИСФЕН-полиграфсервис, 1997. 168 с.
14.
М амонов Л. К. К вопросу об оценке устойчивости показателей
продуктивности при засухе / Л. К. Мамонов, Г. Г. Ким // Повышение
продуктивности и устойчивости зерновых культур / Алма-Ата, 1986. - С. 130 - 134.
15.
Зоотехнический анализ кормов / Е. А. Петухова, Р. Ф. Бессарабова,
Л. Д. Халенева, О. А. Антонова. - М.: Колос, 19S1. - 256 с.
16.
Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической
обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов - М.: Колос, 19S5. - 336 с.
Надійш ла до редколегії 12. 08. 2016року
Рецензент В. Д. Бугайов, кандидат сільськогосподарських наук

Корми і кормовиробництво. 2Q17. Bun. SS

17

УДК 635. 655 : 575
© 2017
Л. Н. Кобизєва, доктор сільськогосподарських наук
О. М. Безугла, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут рослинництва ім. В. Я. Ю р ’єва НААН
О. В. Тертишний, кандидат сільськогосподарських наук
ГК Політехніка «Бізон-Імпорт»
Н. О. Вус
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр ’єва НААН
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ М ОРФ ОЛОГІЧНИХ ОЗНАК У
ЗРАЗКІВ СОЇ ЗЕРНОУКІСНОГО Н АПРЯМУ
ВИКОРИСТАННЯ
Наведені результати аналізу мінливості та стабільності колекційних
зразків сої. Виділено джерела стабільного прояву морфологічних ознак сої,
що характеризують відношення зразків до зернокормового напряму
використання: високорослі (більше 90 см) - 25 зразків, з тонкою кореневою
шийкою (6,1—8,0 см) - 3 зразки, з товстим стеблом (8,0—12,0 мм) 18 зразків, з кількістю гілочок на рослині більше 2,5 шт. - 7 зразків, кількість
листків на рослині більше 19 шт. - 11 зразків, з кількістю бобів на рослині 2 зразки, за комплексом оптимального поєднання вище названих ознак 8 зразків. Ці колекційні зразки рекомендуємо використовувати при створенні
нових сортів зернокормового напряму використання.
Ключові слова: соя, зерноукісний напрям використання, морфологічні
ознаки, стабільність, мінливість.
Виробництво багатих рослинним білком кормів є актуальною задачею
вітчизняного кормовиробництва. Збалансувати концентровані корми за
протеїном можна за рахунок високобілкового зерна і шротів сої, що особливо
важливо при годівлі високопродуктивних тварин. Високу кормову якість має
сіно кормової сої. У 100 кг сіна міститься 51 кормова одиниця та 15 кг
перетравного білка [1]. За загальною поживністю, перетравним протеїном та
білком воно перевищує сіно конюшини та люцерни. Сіно кормової сої у 10
разів більше містить кальцію, ніж сіно лучних трав: в 1 кг соєвого сіна
міститься 11,6 г кальцію [2]. Силос та зелена маса з сої гарно поїдається
тваринами, легко перетравлюється, містить багату каротином масу.
Виготовлена з неї трав’яна мука є важливим вітамінним кормом та добрим
замінником концентратів [3].
Для одержання високих урожаїв сої на корм, для ефективного
використання її у виробництві та для раціонального землекористування,
необхідне створення спеціалізованих сортів, пристосованих до конкретних
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еколого-кліматичних умов.
Зерноукісні сорти мають бути відносно високими, індетермінантного
типу росту з високим прикріпленням гілочок, стійкими проти затемнення, з
не грубою та багатою протеїном, цукрами, мінеральними речовинами та
вітамінами зеленою масою, здатними до інтенсивного нарощування маси та
відростання після скошування, з повільно старіючим листям. Сорти для
виготовлення сіна та трав’яної муки повинні відрізнятись більшим виходом
сухої речовини і протеїну у період оптимального строку скошування,
тонкими, але не витягнутими стеблами, значним гілкуванням та
облистяністю, слабким опушенням, дрібним листом, яке добре утримується
на рослині, швидким висиханням маси. Силосні сорти також мають
забезпечувати великий вихід зеленої маси та сухих речовин, відрізнятись
збільшеним вмістом протеїну та цукрів, рівномірним розміщенням бобів на
ярусах. Стебло силосних сортів може бути товстіше та грубіше, ніж у сінних,
але неодмінно стійким до вилягання та обламування [4].
М атеріали та методика. На 01. 06. 2016 р. базова колекція сої
Національного центру генетичних ресурсів рослин України налічувала 2240
зразків. З них було зроблено вибірку - 52 зразки, які за своїми
морфологічними ознаками підпадали під характеристику зернокормового
напряму використання [4] і представлені стародавніми, сучасними
комерційними вітчизняними та закордонними сортами та лініями,
походженням з 14 країн світу. Найбільше різноманіття було з України 20 %, Югославії - 14, США - 12, Німеччини - 10 %.
Дослідження
проводилися
в
2010—2012 рр.,
які
можна
охарактеризувати наступним чином: вегетаційний період сої 2010 р. - слабко
посушливий та теплий (ГТК за травень-вересень становив 1,07); 2011 р. за
гідротермічним коефіцієнтом - оптимальний (1,38), але розподіл опадів
протягом періоду вегетації був дуже нерівномірним; 2012 р. - дуже
посушливий та спекотний (ГТК - 0,66).
Польові досліди проведено в колекційному розсаднику лабораторії
генетичних ресурсів зернобобових і круп’яних культур наукової сівозміни
Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН згідно методики польового
досліду [5]. Агротехніка - загальноприйнята для зони при вирощуванні
зернобобових культур. Попередник - озима пшениця. Посів проводили
ручними саджалками, стандартним методом, облікова площа - 1 м2, схема
посіву: 10 х 30 см. Стандарти розташовані через 20 номерів.
Вивчення колекційних зразків сої проводили згідно «Методических
указаний ВИР по изучению зернобобовых культур» [6], морфологічний опис
зразків, їх класифікація за господарськими ознаками - за класифікатором
роду Glycine max.(L.) Merr [7].
Результати досліджень. Успадкування та мінливість цінних ознак сої
(елементів продуктивності, ознак структури урожаю та інше) значною мірою
залежать як від генетичних відмінностей, так і від модифікуючих чинників
середовища [8]. Для визначення стабільності та мінливості прояву
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морфологічних ознак сої було проведено аналіз коефіцієнта варіації.
Найбільш стабільними були: висота рослини (V = 13,7 %), висота
прикріплення нижнього ярусу бобів (V = 12,5 %) та діаметр стебла
(V = 12,8 %). Найбільш мінливими - кількість на рослині гілочок
(V = 42,4 %), листя (V = 45,5 %) та бобів (V = 53,6 %). При аналізі мінливості
вище названих ознак за роками було визначено, що найбільш стабільними
ознаки були в 2012 р., який характеризувався дуже посушливими умовами та
підвищеним температурним режимом (ГТК - 0,66).
Окремі дослідники стверджують, що частка впливу генетичного
фактору на прояв ознаки «висота рослини» складає 32 % [9]. Результати
наших досліджень показали [10], що висота рослини зразків сої залежить від
умов вирощування і значно змінюється за роками. Серед зразків різних груп
стиглості найбільшою мінливістю у всі роки висота рослин була у зразків сої
скоростиглої групи (V = 23,5 %), найменшою - середньостиглої (V = 10,7 %).
За групами стиглості виділено зразки зі стабільною висотою рослин
(коефіцієнт варіації - 3,72—8,35 %, при 3,5—8,3 стандартному відхиленні):
скоростигла група - один зразок (Харьківська зернокормова з України);
середньостигла - 10 зразків: Волгоградка 1 з Росії, Maluch з Чехії, Felado № 3
з Угорщини та інші); пізньостиглої - 14 зразків (ISZ 12 з Угорщини, Naim з
Канади та інші).
Для селекції сої зерноукісного напряму використання значний інтерес
мають високорослі зразки (більше 90 см) зі стабільним проявом цієї ознаки
не залежно від метеорологічних умов. Виділено 10 високорослих зразків, у
яких коефіцієнт варіації не піднімався вище 9 % (В 337-5 з України, NS 18 з
Югославії, Semu 60146 з Німеччини та інші).
Товщина стебла у прикореневій шийці позитивно корелює з
урожайністю насіння, чим більше цей показник, тим вище урожайність [11].
Вивчені зразки сої характеризувались значним різноманіттям за проявом цієї
ознаки від 7,2 мм до 11,3 мм. Найбільш стабільний прояв ознаки «товщина
стебла у прикореневій шийці» (V = 0— 1,6 %, при 0,0—0,8 стандартному
відхиленні) була у зразків: походженням з США - Hendricks (8,8 мм); NS 18
(9,1 мм); Frans Colonial з Чехії (8,9 мм).
За даними М. О. Бурляєвої [12], зразки з тонкою кореневою шийкою
(6,1— 8,0 см) рекомендується використовувати для одержання сіна та
трав’яної муки. Виділено джерела зі стабільним проявом цього рівня ознаки:
Харківська зернокормова з України (7,8 см); Line 12 з Нідерландів (7,9 см) та
Semu 8106 з Німеччини (7,5 см). Зразки з більш товстим стеблом (8,0—
12,0 мм) використовують для виготовлення силосу [12, 13]. Виділено
джерела зі стабільним проявом цього рівня ознаки: Подільська 1 з України
(9,9 мм); Кубанская 33 з Росії (8,6 мм); Maluch з Чехії (10,1 мм) та інші.
Аналіз зразків за кількістю гілочок на рослині показав, що середня
кількість гілочок за роки досліджень була в межах 2,2—5,9 шт. Мінливість
кількості гілочок за роками склала 22,9—31,8 %, стандартне відхилення
0,78— 10,9. Виділено 6 зразків, які мали більшу за еталон Харківська
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зернокормова (3,2—5,2 шт.) кількість гілочок на рослині: Semu 0780 з
Німеччини; Toyasuzu з Японії;
Кубанская 33 з Росії; Оріана з України; КС 5 з України; Brun gestoronest
з Чехії. Коефіцієнт варіації кількості гілочок на рослині змінювався від 4 до
95,8 %, при середньому значенні - 42,8 %. Зі стабільним проявом цієї ознаки
виділено три зразки: Узколистная з Китаю - 4,4 шт. (V = 0 %), Vinton 81 Soy з
США - 3,1 шт. (V = 4,56 %); Г оризонт з України - 2,5 шт. (V = 5,66 %).
Встановлено, що кількість гілочок на рослині має значну мінливість,
залежно від погодних умов року. Виділено три джерела стабільного прояву
ознаки кількості гілочок за роками на рослині: Узколистная з Китаю (4,4 шт.,
V = 0); Vinton 81 Soy з США (3,1 шт., V = 4,56); Горизонт з України (2,5 шт.,
V = 5,66).
За даними російських вчених [14, 15], ознаку «кількість листків на
рослині» можна використовувати в якості індикаторної для непрямої оцінки
зразків за врожайністю зеленої маси. За роки досліджень виділено зразки з
підвищеною кількістю листя на рослині у фазі «початок наливу бобів»: КС 5
з України - 24,3 шт., Frans Colonial з Чехії - 39,8 шт., Semu НС 8008 з
Німеччини - 40,4 шт., Poppelsdorfer 25 з Чехії - 43 шт. Зі стабільним проявом
цієї ознаки було виділено один зразок: Vinton 81 Soy з США - 0,7 %, при
стандартному відхиленні 0,3. Середню мінливість мали два зразки
українського походження: Фея - 12,54%, при стандартному відхиленні 4,1 та
еталон Харківська зернокормова - 17,47 %, при стандартному відхиленні 4,4.
Виділено три джерела стабільного прояву цієї ознаки: Vinton 81 Soy з США
(38 шт., V = 0,74); Фея з України (32,7 шт., V = 12,54) та Харківська
зернокормова з України (25,1 шт., V = 17,47 %).
Ознака «кількість бобів на рослині» нестабільна і значно змінюється, як
за роками так і в залежності від генотипу сорту. Зі стабільним проявом цієї
ознаки виділено два зразки: Vinton 81 Soy з США - V = 0,43 %, при
стандартному відхиленні 0,3 та Toyasuzu з Японії - V = 7,67 % при
стандартному відхиленні 3,5; середньою - один зразок: Ізумрудна з України V = 14,1 %, при стандартному відхиленні 9,3. Більшість зразків (49 шт. або
94 %) мали значну мінливість.
Проведений
аналіз
кореляційних
зв’язків
урожайності
з
морфологічними ознаками сої дав змогу встановити певний їх характер між
основними елементами структури урожаю зеленої маси. Урожайність зеленої
маси мала суттєву позитивну залежність від - маси листя (г = 0,94), маси
гілочок (г = 0,87), маси гілочок без листя та бобів (г = 0,81), маси бобів
(г = 0,70); середню від маси стебла (г = 0,66) та кількості листя (г = 0,66),
діаметра стебла (г = 0,56); висоти рослини (г = 45) кількості бобів (г = 0,44) та
висоти прикріплення нижнього ярусу бобів (г = 0,38); незначна від кількості гілочок (г = 0,09).
Таким чином, при створенні сортів зерноукісного напряму
використання необхідно добирати вихідний матеріал з високою масою листя,
гілочок та бобів. Проведений структурний аналіз показав, що в якості
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вихідного матеріалу найбільш цінними є зразки сої з поєднанням
вищеназваних ознак. Виділено 8 джерел з комплексом високого та
оптимального прояву цих ознак (табл.).
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НІР
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стебла,
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Номер
Національного
Країна
каталога
походження
України

Висота
рослини,
см

Джерела комплексу морфологічних ознак сої для створення сортів
зернокормового напряму використання

25,1
76,7
19,7
55,5
32,7
62,9
23,8
50,0
36,8
69,1
27,3
46,1
38,0
65,8
28,4
56,1
3,8
3,0
0,3—21,8 0,3—56,3
0,74—50,7 0,43—74,7

Висновки. При проведенні аналізу мінливості та стабільності
колекційних зразків сої було виділено джерела стабільного прояву
морфологічних ознак сої, що характеризують відношення зразків до
зернокормового напряму використання: високорослі (більше 90 см) - 25
зразків, з тонкою кореневою шийкою (6,1— 8,0 см) - 3 зразки, з товстим
стеблом (8,0— 12,0 мм) - 18 зразків, з кількістю гілочок на рослині більше
2,5 шт. - 7 зразків, кількість листків на рослині більше 19 шт. - 11 зразків, з
кількістю бобів на рослині - 2 зразка, за комплексом оптимального
поєднання вище названих ознак - 8 зразків. Ці колекційні зразки
рекомендуємо використовувати при створенні нових сортів зернокормового
напряму використання.
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Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
СОРТ РІПАКУ ОЗИМОГО ГІПАНІС, МЕТОД СТВОРЕННЯ,
ТА ОЦІНКА ЙОГО ПРИ ВИПРОБУВАННІ
Представлені результати досліджень зі створення сорту озимого
ріпаку Гіпаніс з використанням гетерозису гібридів в F2 для ранньої
діагностики та дано його характеристику за ознаками продуктивності,
міцності розетки, та щільності розміщення стручків на центральній гілці
та гілках першого і другого порядку.
Ключові слова: озимий ріпак, селекція, сорт, корисна модель,
гібридизація, гетерозис, насіннєва продуктивність, якісні показники олії.
Модель рослин сорту ріпаку і параметри, які закладаються при
селекції, повинні більш повно реалізувати біологічну продуктивність рослин
озимого ріпаку 00 типу і мати такі показники:
- широка та низька розетка листя, яка швидко закриває поверхню
ґрунту;
- висота рослин - 160-170 см;
- стебло з вертикальним розміщенням листя;
- кількість гілок першого порядку - 7-13 шт.;
- висота штамба - 30-40 см;
- оптимальна густота - 80 рослин/м ;
- норма висіву - 5 кг/га;
- маса 1000 насінин - 4,5-5,0 г;
- урожайність насіння - 5,5-6,0 т/га;
- кількість насінин у стручку - 25-27 шт.;
- сумарний вміст олії і протеїну в насінні - 75 %;
- базова, генетично обумовлена, щільна закладка стручків на
центральній та бокових гілках першого порядку [2].
Морфологічна мінливість рослин ріпаку в противагу біохімічним
показникам у значній мірі залежить від умов зовнішнього середовища [3].
Взаємодія "генотип-середовище" має безпосередній вплив на
реалізацію генетичного детермінованих кількісних ознак. Цей фактор
необхідно враховувати в гетерозисній селекції при створенні гібридів з
широкою агроекологічною адаптивністю [4].
Продуктивність при підборі батьківських пар залишається однією з
головних характеристик сорту. Такі показники продуктивності, як кількість
гілок, стручків на рослині, кількість насінин у стручкові, маса 1000 насінин
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та інше, не визначають генотипових можливостей рослини, оскільки
піддаються впливу біотичних і абіотичних факторів. Тому науковцями
Вінницької Державної сільськогосподарської станції, тепер Інститут кормів
та сільського господарства Поділля НААН, були розроблені нові методи
підбору пар для схрещування, з найменшим впливом вказаних факторів. У
меншій мірі такому впливу піддається кількість насіннєвих зачатків, де
спостерігається чітка сортова диференціація. Окрім продуктивності зав'язі,
до уваги слід брати пилкову продуктивність, що особливо важливо при
екстремальних погодних умовах, що є актуально при нинішніх змінах
навколишнього середовища, та форму приймочки маточки, адже рослини з
округлою
формою
приймочки
найкраще
реалізують
потенційну
продуктивність зав'язі.
Таким чином, підбір батьківських пар для схрещування, які
характеризувалися б дружніми і коротким періодом цвітіння, високою
пилковою продуктивністю, великою кількістю насіннєвих зачатків, округлою
формою приймочки маточки, сприятиме створенню високопродуктивного
вихідного матеріалу ріпаку.
Умови проведення, матеріали і методика досліджень. Дослідження
проводилися в селекційній сівозміні 2008-2009 роках, в якій ґрунти за
агрономічною характеристикою переважно сірі опідзолені, шар ґрунту 0—
30 см, гумусу 2,0 %, гідролізованого азоту 9,6 мг/100 г, рухомого фосфору за
Чіріковим 13,0 мг/100 г, обмінного калію за Чіріковим 11,5 мг/100 г,
гідролітична кислотність Нг 3,5 мк.екв./100 г ґрунту, сума поглинутих основ
13 мк.екв./100 г, РН-5,5.
За агрокліматичними показниками територія дослідного поля
відноситься до зони з помірно-континентальним кліматом. Найближча
метеостанція розташована в м. Вінниця. Метеорологічні місячні дані
показники середньомісячної температури та кількості опадів показані в
таблиці 1.
Підбір пар компонентів схрещування проводився з урахуванням
багаторічної проробки колекційного і новоствореного гібридного матеріалу в
попередні роки, продуктивності за насінням, зимостійкістю, олійністю,
довжиною вегетаційного періоду, розтріскуванням стручків та їх щільністю.
Кастрація і запилення квіток популяції сорту Діана з сортом Світоч
проведено за методикою, розробленою нами за природного запилення
кастрованих квіток материнської форми в оточенні батьківської в польових
умовах [1]. Суть нової методики зводиться до наступного. Батьківські форми
висіваються на окремих ділянках 10-50 м2 сівалкою СН-16 шириною до
п’яти проходів сівалки. У центрі цієї ділянки робиться пропуск одного рядка.
Кожну материнську форму висіваємо вручну на окремих ділянках (один
погонний метр) в загальний посів батьківської форми (тобто пропуск одного
рядка). Проміжки між материнськими формами незасіяного рядка
засіваються також батьківською формою або лишаються незасіяними.
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1. Середньорічна температура повітря та (ума атмосферних опадів у роки проведення досліджень
Період

VIII

IX

X

XI

2007—2008 рр.
2008—2009 рр.
Ср. баг.

112,0
48,6
68,0

99,6
135,4
46,0

10,7
12,3
38,0

42,7
3,3
42,0

Період
2007—2008 рр.
2008—2009 рр.
Ср. баг.

VIII
20, 4
20,2
17,7

IX
13,7
13,0
13,4

X
8,6
10,5
7,7

XI
0,9
3,3
1,9

Місяці
XII
І
II
Сума опадів, мм
28,0
18,3
16,4
52,6
19,4
46,3
44,0
40,0
38,0
Сума температур, °С
XII
І
II
-1,9
-3,2
0,2
-0,5
-3,8
-1,4
-2,5
-5,8
-4,3

III

IV

V

VI

VII

36,0
57,0
35,0

86,9
0,0
49,0

41,2
40,0
63,0

44,9
110,1
87,0

92,4
46,3
92,0

III
3,9
1,3
0,2

IV
9,3
10,4
8,0

V
13,6
14,0
14,1

VI
18,1
18,9
17,1

VII
19,5
20,4
18,3

При гібридизації на материнських ділянках виділяємо рослини для
схрещування, проводимо кастрацію бутонів, котрі будуть цвісти на другийп’ятий день, решта - незадіяні квіти, бутони і рослини - видаляються. На
кожну кастровану рослину навішується етикетка з вказаним номером
комбінації, кількості кастрованих квіток, на скількох гілках, дату кастрації та
хто її проводив.
Під час вегетації на 5-10 день після кастрації видаляють суцвіття і
гілки, які вийшли з пазух листків, не даючи зацвісти новим не кастрованим
квітам материнської рослини. Цю операцію за потреби повторюємо через 5
10 днів упродовж всього періоду цвітіння.
Гібриди проходили випробування в гібридному, селекційному,
контрольному розсадниках при рядковому способі посіву 45 см на 2-4
рядкових ділянках у двох повтореннях 4,5-10 м . Гібриди розміщувалися
разом з сортом стандартом Чорний велетень.
Попереднє і конкурсне сортовипробування проводилося в 2007
2009 роках на 4-х рядкових ділянках площею 25 м , попереднє в трьох
повтореннях, конкурсне в чотирьох повтореннях у кількості 12-17 номерів.
Результати досліджень. У конкурсному сортовипробуванні 2008 року
нами вивчалось 12 номерів. За комплексом ознак: урожай насіння,
зимостійкості вмісту олії в насінні, вмісту ерукової кислоти і глюкозинолатів,
ушкодження
хворобами
і
шкідниками
виділяються
номери:
185 (Ольфі/Антарія), 186 (Бох 283/Тисменицький), 188 (Бох 283/Діана),
193 (Тамара/Жет-Неф), 194 (Діана/Світоч), 195 (Галицький/Світоч) таблиці 2
та 3.
Рівень урожаю насіння цих номерів склав 5,45-4,99 т/га на 0,25-0,6 т/га
більше стандартного сорту Чорний велетень при олійності 45,7-45,0 % на
(+ 1,2-0,5 % до стандарту), вмісту ерукової кислоти 0-0,5 %, глюкозинолатів
до 0,5 %.
З них за рівнем урожаю насіння, якісним показникам олії та шроту,
стійкістю до хвороб і шкідників виділився номер 194 (Діана/Світоч), урожай якого складає 5,17 т/га, вміст олії - 45,30 %, збір олії з одного гектара
- 2,34 т/га. Номер також відзначається високою зимостійкістю, низьким
вмістом ерукової кислоти 0 %, глюкозинолатів 0,3 %.
Виділені номери 185 (Ольфі/Антарія), 186 (Бох 283/Тисменицький),
188 (Бох 283/Діана),
19з (Тамара/Жет-Неф),
194 (Діана/Світоч),
195 (Галицький/Світоч) залишені в конкурсному сортовипробуванні для
подальшого вивчення і випробування.
У 2009 році в конкурсному сортовипробуванні вивчалось 12 номерів.
За комплексом ознак: урожай насіння, зимостійкості, вмісту олії в насінні,
вмісту ерукової кислоти і глюкозинолатів, ушкодження хворобами і
шкідниками
виділяються
номери:
185 (Ольфі/Антарія),
186 (Бох
283/Тисменицький), 102 (Омікрон/Світоч), 105 (Горизонт лінія № 184),
193 (Тамара/Жет-Неф), та 194 (Діана/Світоч). Показники урожаю насіння і
господарських ознак озимого ріпаку, представлені в таблицях 4 та 5.
Корми і кормовиробництво. 2017. Вип. 83

27

2. Рівень урожайності насіння і господарських ознак ріпаку озимого,
конкурсне сортовипробування, 2008 р.
Назва зразка
Чорний велетень ст.
Ольфі/Антарія
Бох 283/Т исменицький
Омікрон/Світоч
Бох 283/Діана
Оліфі/Світоч від. 98
Супутник/Бажаний
NPZ 0,25/ лінія 8/99
Горизонт лінія №184
Тамара/Жет-Неф
Діана/Світоч (Гіпаніс)
Галицький/Світоч
НІР 0,95

Урожай
насіння,
т/га
4,93
4,99
5,12
3,91
5,07
4,97
3,94
4,68
4,64
5,06
5,17
5,45

Вміст
олії,
%
44,50
45,10
45,20
44,70
45,20
45,10
45,40
45,10
45,20
45,50
45,30
45,70

Збір
олії,
т/га
2,19
2,25
2,31
1,74
2,29
2,24
1,79
2,11

2,09
2,30
2,34
2,49

Зимостійкість
%
99,2
100
100

99,5
100
100

99,2
98,5
95,5

Вміст в насінні, %
ерукової глюкози
кислоти
нолатів
0,0
0,3
0,0
0,5
0,0
0,3
0,5
0,5
0,0
0,5
0,0
0,3
0,5
0,7
0,5
0,9
0,5
0,5

100

0,0

100

0,0

99,5

0,5

0,2

0,3
0,5

0,12

3. Стійкість номерів озимого ріпаку до хвороб, шкідників, конкурсне
сортовипробування, 2008 р., %
Назва зразка
Чорний велетень ст.
Ольфі/Антарія
Бох 283/
Тисменицький
Омікрон/Світоч
Бох 283/Діана
Оліфі/Світоч від. 98
Супутник/Бажаний
NPZ 0,25/лінія 8/99
Горизонт лінія №184
Тамара/Жет-Неф
Діана/Світоч (Гіпаніс)
Галицький Світоч

Переноспороз
9,0
8,5
8,0

6,4
8,0

7,5
8,7
8,0

8,5
7,0
6,5
8,5

Хвороби, ураженість
Сіра
АльтерБактеріоз
Гниль
наріоз
10,5
2,0
1,0

Шкідники, ураженість
Пильщик

Квіткоїд,
22,5
21,0

10

1,0

1,8

15
14

5,7

1,0

1,2

12

0,8

1,8

0,5

2,0

1,0

0,8

12,5
13,0
15

0,8

1,2

12,0

1,0

1,5

12,0

23,5
22,5

1,0

1,8

15

22,0

0,8

1,2

12

22,0

0,8

1,5

15

1,0

1,8

12

22,5
22,5

8,5
8,4
5,3
11,5
9,5
10,5
9,5
5,8
10,5

22,0

22,0

22,5
22,0

Рівень урожаю насіння цих номерів склав 5,08-3,84 т/га на 1,4-0,16 т/га
більше стандартного сорту Чорний велетень при олійності 45,2-45,87 % на
(+ 0,7-0,37 % до стандарту), вмісту ерукової кислоти 0-0,3%, глюкозинолатів
до 0,5 %.
За два роки досліджень стабільно високими показниками урожаю
насіння, вмісту олії, зимостійкості, якісним показникам олії та шроту,
пошкоджуваності
хворобами
і
шкідниками
виділився
номер
194 (Діана/Світоч) який під назвою Гіпаніс переданий в Державне
сортовипробування, номер (заявки № 09016109 від 03.08.2009 р.).
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4 Рівень урожайності насіння та господарських ознак ріпаку озимого в конкурсному сортовипробуванні, 2009 р.
Назва зразка
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Чорний велетень в і
Ольфі/Антарія
Бох 283/Т исменицький
Омікрон/Світоч
Бох 283/Діана
Оліфі/Світоч від. 98
Горизонт лінія №184
Т амара/Жет-Неф
Т амара/Жет-Неф
Діана/Світоч (Гіпаніс)
Галицький/Світоч
Відбір лінія 141/Діана
НІР 0,95

Урожай насіння, т/га

Вміст олії, %

Збір олії, т/га

Зимостійкість, %

3,68
4,92
4,04
3,84
3,40
3,56
4,80
4,52
3,08
5,08
3,08
3,04
0,11

44,5
44,87
45,00
44,5
44,37
44,22
45,2
44,77
44,5
45,00
44,5
44,3

1,64
2,21
1,82
1,71
1,51
1,57
2,17
2,02
1,37
2,29
1,37
1,35

100
99,2
97,2
100
95,6
96,7
100
100
96,5
100
95,2
92,8

Вміст в насінні, %
Ерукової кислоти
глюкозинолатів
0,27
0,5
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,0
0,2
0,0
0,2
0,5
0,5
0,3
0,2
0,5
0,5
0,5
0,5

5. Стійкість номерів ріпаку озимого до хвороб шкідників у конкурсному сортовипробуванні, 2009 р. %
Назва зразка
Чорний велетень в і
Ольфі /Антарія
Бох 283/Т исменицький
Омікрон/Світоч
Бох 283/Діана
Оліфі/Світоч від. 98
Горизонт лінія №184
Т амара/Жет-Неф
Т амара/Жет-Неф
Діана/Світоч (Гіпаніс)
Галицький/Світоч
Відбір лінія 141/Діана

Переноспороз
9,0
6,4
6,5
6,7
8,7
8,0
7,5
7,7
8,8
6,5
9,0
8,0

Хвороби,у раженість
Сіра гниль Альтернаріоз
10,5
1,0
5,8
0,8
5,3
0,5
8
0,8
8,5
1,0
11,5
1,0
5,7
0,5
5,3
0,5
10
1,0
5,7
0,5
8,0
1,0
10,0
1,0

Бактеріоз
1,9
1,2
1,8
1,8
2,0
1,9
1,2
1,8
2,0
1,2
1,8
2,0

Пильщик
15
12
13
14
15
15
12
12
8
10
15
15

Шкідники, ураженість
Квіткоїд
Скритохоботник
22
2
21
1,5
21,5
1,5
21
1,8
22,5
10
22,5
12
22
2
21
2
21
7
21
1,5
22
8
23
10

За результатами Державного сортовипробування 2010-2014 років сорт
озимого ріпаку Гіпаніс занесено до Державного Реєстру сортів рослин
придатних для поширення в Україні на 2015 рік. Свідоцтво номер 140894
видане Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України [5].
Гіпаніс - 00 сорт власної селекції від схрещування сортів Діана та
Світоч, середньостиглий 300 днів, весняна та літня вегетація 85-90 днів.
Рослини сорту стійкі до вилягання 8,5-9,0 балів, придатний до
механізованого збирання, хворобами пошкоджувався на рівні стандарту:
бактеріозом 8 балів, пероноспорозом 8,7 балів, альтернаріозом на 7,5 %.
Ступінь пошкодження квіткоїдом 21 %, пильщиком 12 %.
Середня урожайність насіння сорту Гіпаніс становить 5,17 т/га, вмісту
олії - 45,0 %, збір олії з одного гектара - 2,29 т/га. Сорт відзначається
високою зимостійкістю, низьким вмістом ерукової кислоти 0-0,3 %,
глюкозинолатів 0,2-0,3 % з економічним ефектом 570 грн/га. Характерна
особливість і відмінність від інших сортів і гібридів це те, що сорт Гіпаніс
має щільне розміщення квіток і в подальшому стручків на центральній та
бокових гілках першого порядку.
Проведені дослідження з виявлення найвищого прояву ефекту
гетерозису при створені сорту Гіпаніс показали, що гілки першого порядку
визначають основну його частку. Якщо загальна прибавка урожайності
насіння одержана за рахунок гетерозису, склала 12,4-22,3 %, то на гілки
першого порядку припало 58-83 % цієї прибавки врожаю, на центральні
стебла - 10-27 %, гілки другого порядку - до 17 %. Така закономірність
підтверджується біометричними промірами та щільністю закладки стручків
на батьківських компонентах (схрещування і відбір в F2) сортів Діана та
Світоч.
Висновки. 1. Підтверджено ефективність використання розробленого
"Способу гібридизації ріпаку" в селекції ріпаку озимого. Одержано патент на
корисну модель вказаного способу (№ 55603 від 27.12.2010 р.).
2.
Створено з використанням вказаного способу гібридизації ріпаку
новий високопродуктивний сорт ріпаку озимого Гіпаніс, занесений до
Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні з
2015 року (Патент № 140633 від 06.10.2014 р.).
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Інститут олійних культур НААН
ПЕРСПЕКТИВНІ СОРТИ СОЇ СЕЛЕКЦІЇ Ю К НААН З
ВИСОКОЮ ВРОЖ АЙНІСТЮ ТА СТІЙКІСТЮ ДО
УРАЖ ЕННЯ ЗБУДНИКАМИ ХВОРОБ
Наведені результати досліджень зі створення, вивчення та оцінки
стійкості ліній та сортів сої селекції ІОК НААН. За результатами
конкурсного сортовипробування доведено ефективність селекції на високу
врожайність, якість зерна та стійкість до ураження збудниками хвороб.
Найбільш шкідливими хворобами із грибних захворювань є аскохітоз
(Ascochyta sojaecola Abramov) та біла гниль (Sclerotinia sclerotiorum). Нові
сорти сої Етюд, Ранок, Галі перевищують за урожайністю на 3,5—8,7 ц/га
стандартні сорти, при цьому характеризуються високими показниками
якості зерна і стійкістю до збудників хвороб.
Ключові слова: соя, сорт, стійкість, хвороба, шкідливість.
У вирішенні проблеми рослинного білка виключна роль належить
зернобобовим культурам і, зокрема, сої. В її зерні міститься: жиру - 18—
22 %, вуглеводів - 25—30 %, білка - 38—45 %, а також вітамінів,
мінеральних речовин, ферментів [1]. Сою застосовують у продовольчих,
медичних, кормових та технічних цілях, тобто є культурою з дуже
різноманітним використанням [5]. Соєвий білок наближається за
амінокислотним складом до білків тваринного походження і добре
засвоюється. Значення сої велике і з агротехнічної точки зору. Завдяки
поєднанню в рослинах сої найважливіших процесів - фотосинтезу і
біологічної фіксації азоту - соя в значній мірі забезпечує власну потребу в
азоті, підвищує і родючість, і азотний баланс ґрунту, забезпечує одержання
органічної продукції [1—5]. Сучасні світові тенденції, зростаюча внутрішня
вітчизняна потреба у сої, обумовили гостру необхідність розширення в
останні роки посівних площ сої і в Україні, тим самим задовольняючи
загальні потреби у харчовому білку [2].
Подальшому розширенню посівних площ сої і підвищення рівня
урожайності буде сприяти впровадження нових сучасних сортів, які
обумовлюються більш високим потенціалом продуктивності та вищим
рівнем стійкості до основних грибних та бактеріальних хвороб. Проте,
рослини сої уражуються більш, як 50 хворобами. Відомо, що патогенні
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організми призводять до значних втрат врожаю сої (на 15—20 %, а за
епіфітотійного розвитку - на 50 %) [6, 7].
На півдні Степу України найбільш поширеними та небезпечними
хворобами є аскохітоз та біла гниль. Одним з елементів захисту посівів від
цих захворювань і є використання стійких сортів.
Метою наших досліджень було створення та виділення в конкурсному
сортовипробуванні ліній та сортів сої, які поєднують у генотипі ознаки
підвищеної врожайності, якості зерна, стійкості до основних грибних хвороб.
На стаціонарному синтетичному інфекційному фоні досліджували
рівень стійкості нових та перспективних сортів і ліній сої щодо найбільш
шкідливих грибних та бактеріальних хвороб в умовах Південного Степу
України.
М атеріали
та
методи
досліджень.
Посів
конкурсного
сортовипробування проводили поділяночно ручною саджалкою на глибину
5—7 см з нормою висіву 25—28 шт. на 1 погонний метр. У цьому розсаднику
вивчали 30 ранньостиглих ліній, стандартом був сорт Діона. Впродовж
вегетації проводили фенологічні спостереження та оцінки. Урожай збирали
комбайном «WШTERSTEЮER». Статистичну обробку даних проведено
згідно методики польового досліду методом дисперсійного аналізу за
Б. О. Доспєховим [3].
Фітопатологічні
дослідження
проводили
на
стаціонарному
синтетичному інфекційному фоні Інституту олійних культур НААН
упродовж 2013—2015 рр. Синтетичний інфекційний фон формували
протягом 10 років з примусовим внесенням інфекції в період висіву
сортозразків сої. Інфекційний матеріал напрацьовували у лабораторії
імунітету Інституту олійних культур НААН шляхом нарощування чистих
культур за методом В. Й. Білай. Оцінку стійкості сої до ряду захворювань у
польових умовах проводили за методикою В. П. Омелюти, М. П. Лісового,
А. І. Парфенюк [8]. Сівбу проводили з нормою висіву - 48—50 тис./га.
Ширина міжрядь - 70 см. Агротехніка вирощування загальноприйнята для
умов півдня України. Площа дослідної ділянки - 50 м . Облік проводили в
різні фази вегетації рослин сої: 1-й облік проводили у фазі сходів; 2-й - у фазі
цвітіння, 3-й - у фазі наливу зерна, 4-й - фазі повної стиглості зерна.
Для отримання достовірних показників стійкості сої до аскохітозу та
білої гнилі використовували облік за ступенем ураженості - кількісним
показником,
який
визначається
частотою
повторності
хвороби
(розповсюдженістю) (табл. 1), та інтенсивністю розвитку хвороби, яке
визначається формою ураження кожної окремої рослини (табл. 2) [8].
У зв'язку з широким розповсюдженням хвороб при низькій
інтенсивності їх розвитку було визнано за доцільне застосування оцінок
відмінностей сортів, при яких диференціація зразків проводиться за рівнем
ураження з урахуванням довірчого інтервалу НІР. Коректність застосування
має місце при вибірці > 60 форм селекційного матеріалу, за такої вибірки
процент ураженості має нормальний розподіл [3].
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1. Шкала обліку ураженості сої збудниками аскохітозу та білої гнилі за
інтенсивністю прояву хвороб у польових умовах
0

Бал

Ступінь ураження
Відсутнє

1

Слабке

2

Середнє

3

Сильне

Симптоми ураження
Здорова рослина
На окремих ділянках листка, стебел та бобів рослин
поодинокі плями
Плями займають до 25% площі поверхні рослини
Уражена вся рослина, плями займають більш як 25 %
поверхні рослини

2. Шкала обліку для оцінки ступеня ураженості збудниками аскохітозу та
білої гнилі сої в польових умовах
Бал ураження
1

3
5
7
9

Зовнішні ознаки
Рослина здорова, без ознак ураження або уражено не більше 10 %
поверхні листків, стебла або стулок бобів на рослині
Уражено не більше 25 % поверхні листків, стебла або стулок бобів на
рослині
Уражено не більше 50 % поверхні листків, стебла або стулок бобів на
рослині
Ураження охоплює більше 50 %, але не перевищує 75 % поверхні
листків, стебла або стулок бобів, рослина дуже пригнічена, неураженою
залишається лише верхня частина
Уражено більше 75 % поверхні листків, стебла або стулок бобів,
рослина гине

Результати досліджень та їхнє обговорення. Метою наших
досліджень було створення та вивчення в конкурсному сортовипробуванні
ліній та сортів сої, які поєднують у генотипі ознаки підвищеної врожайності,
якості зерна, стійкості до основних грибних хвороб.
У конкурсному сортовипробуванні кожного року досліджували 30
ліній та сортів з тривалістю вегетаційного періоду - дуже ранні (< 90 діб) та
ранні (101— 110 діб) (табл. 3.)
3. Характеристика ранньостиглих ліній та сортів сої за результатами
конкурсного сортовипробування, (2013— 2015 рр.)
Лінія, сорт
Л. 980
Л. 656
Л. 952
Етюд
Ранок
Галі
Діона стандарт
НІР05
34

Вегет.
період,
діб

Вміст, %
Урожайність,
ц/га

Маса 1000
насінин, г
106,3
115,0
140,2
151,7
130,2

86

18,5
19,3
21,9
23,7
20,7
22,5

89
1,9

98
107
106
100

85

білка

жиру

1 22,6

36,6
37,0
37,7
38,7
38,0
37,3

23,9
22,7
22,4
24,3
23,8
23,4

15,0

116,2

36,9

22,9

2,8

2,0

3,6

1,5
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Ураження, бал
ЛвсосЬ^а
во]аесоіа

БсіегоНпіа
всіегоіїогит

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

За результатами проведених польових та лабораторних досліджень
було виділено лінії та сорти сої, які характеризувалися високою врожайністю
18,5—23,7 ц/га, у сорту стандарту Діона цей показник склав 15,0 ц/га. Всі
лінії та сорти вірогідно перевищували стандарт на 3,5—8,7 ц/га. Маса 1000
насінин коливалась від 106,3 до 151,7 г, майже всі зразки перевищували
стандарт за винятком Л. 980 та Л. 656, які були більш дрібно насіннєвими ніж
стандарт Діона.
За вмістом білка більш відрізнялися сорти Етюд та Ранок, які
накопичували білок на рівні 38,7—38,0 %. За роки вивчення виділені зразки з
високим вмістом жиру у насінні - Етюд (24,3 %), Л. 980 (23,9 %), Ранок
(23,8 %).
У конкурсному сортовипробуванні усі зразки характеризувалися
груповою відносною стійкістю до аскохітозу та білої гнилі.
Паралельно фітопатологічні дослідження проводили на стаціонарному
синтетичному інфекційному фоні Інституту олійних культур НААН
упродовж 2013—2015 рр. де вивчали біологічну стійкість до основних
грибних хвороб нових та перспективних сортів сої селекції. Найбільш
шкідливими із грибних хвороб є аскохітоз (Ascochyta sojaecola Abramov), та
біла гниль (Sclerotinia sclerotiorum de Bary). Як стандарт використовували
сорт Діона, оригінатор Інститут зрошуваного землеробства (м. Херсон).
У результаті оцінки селекційного матеріалу на стійкість до збудників хвороб
зразки сої розподілено за рівнем інтенсивності розвитку хвороб та їх
поширеністю (табл. 4).
4. Результати фітопатологічної оцінки перспективних сортів сої за рівнем
ураження збудниками аскохітозу та білої гнилі (інфекційний фон),
2013— 2015 рр.
№
п/п

Сорт

Л.980
Л.656
3
Л.952
4
Етюд
5
Ранок
6
Галі
7
Діона
Середнє
НІР05
1

2

Ascochyta sojaecola Abramov.
Інтенсивність
Розповсюдженість
розвитку
хвороби, %
хво роби, бал
1
1
1
15
15
15
3
1
3
35
15
35
1
1
1
12
10
15
1
0
1
15
5
15
1
0
1
10
5
12
1
0
1
20
5
15
3
1
3
30
25
25
1,9 0 , 8
1,9 24,0 13,3 23,0
1,1

1,0

1,1

1,8

1,2

1,6

Sclerotinia sclerotiorum de Bary
Інте нсивність
Розповсюдженість
р озвитку
х вороби, %
хво роби, бал
1
1
1
20
10
15
3
3
3
35
15
25
1
3
1
20
10
15
1
1
1
15
5
15
1
1
1
15
5
12
1
1
1
20
5
15
3
3
3
30
25
30
23,9
12,8
21,9
1,7 1,9 1,7
3,6 3,2 4,1
5,6
9,8
9,1

Аналізуючи наведені дані (табл. 4), слід констатувати досить низький
для Південного Степу України рівень ураженості цими збудниками хвороб.
Так, у 2013, 2015 роках за оптимальними кліматичними умовами,
розповсюдженість аскохітозу склала 23,0—24,0 %, при ураженні 1,9 бала
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(середнє), а ураженість білою гниллю склала 1,7 бала (середнє) при
розповсюдженні хвороби 21,9 - 23,9 %.
Залежно від сортів сої ураження аскохітозом у 2013, 2015 рр.
знаходилось у межах 1—3 балів. Сорт-стандарт Діона уражувався на рівні
3 балів.
У 2014 р. за менш сприятливих умов для розвитку вищеозначених
хвороб, ураження аскохітозом коливалося в межах від 0 - 1 % при
розповсюдженості хвороби в межах 5 - 15 % у сприйнятливих сортів (Діона),
від 1 до 3 балів, при розповсюдженні хвороби від 25 - 35 % у відносно
стійких сортів (Етюд, Ранок, Галі, Л. 980, Л. 656, Л. 952).
Ураженість збудником білої гнилі знаходилося в межах від 1 до 3 балів
у відносно стійких сортів при розповсюдженні даної хвороби від 5 - 15 %, у
більш сприйнятливого сорту - стандарту (Діона) ураженість склала 3 бали
при розповсюдженні хвороби на 25 %.
Сорт - стандарт Діона проявила до аскохітозу та білої гнилі більшу
сприйнятливість, ніж сорти сої - Етюд, Ранок, Г алі, Л. 980, Л. 656, Л. 952 селекції Інституту олійних культур НААН.
Таким чином, аналізуючи результати тестування сортозразків сої на
стійкість до аскохітозу (Ascochyta sojaecola Abramov) та білої гнилі
(Sclerotinia sclerotiorum de Bary) дійшли висновку, що найменшого розвитку
хвороби набули на рослинах ліній Л. 980, Л.656 та сортів Етюд, Ранок, Галі.
Усі сортозразки характеризуються високою врожайністю та груповою
відносною стійкістю до аскохітозу та білої гнилі.
Висновки.
При створенні нового вихідного матеріалу та на його основі
конкурентоспроможних сортів сої рекомендується враховувати важливість
поєднання в їх генотипі ознак підвищеної врожайності, якості зерна, а також
стійкості до збудників хвороб.
Нові сорти сої Етюд, Галі, та Ранок перевищують за урожайністю
стандартні сорти Діона на 3,5—8,7 ц/га, при цьому характеризуються
високими показниками якості зерна і стійкістю до збудників хвороб, що
вказує на ефективність спрямованої селекційної роботи.
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С. Ф. Антонів, С. І. Колісник, кандидати сільськогосподарських наук
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
НАУКОВІ ОСНОВИ ПІДВИЩ ЕННЯ НАСІННЄВОЇ
ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ПОСІВНИХ ЯКОСТЕЙ КОНЮ Ш ИНИ
ЛУЧНОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Представлені результати багаторічних досліджень по формуванню
високих врожаїв насіння конюшини лучної з високими показниками посівних
якостей в агроекологічних умовах України. Встановлено, що врожайність
насіння в значній мірі залежить від норм висіву, способів посіву, строків
осіннього підкошування, скошування першого укосу, густоти рослин,
системи удобрення та інших технологічних факторів.
Ключові слова: конюшина лучна, способи та норми висіву, строки
скошування, удобрення, урожай, посівні якості.
Конюшина лучна - одна з найбільш продуктивних і поширених
багаторічних бобових кормових трав в умовах більш вологого і
прохолодного клімату. Вона замінює або доповнює люцерну там, де її не
вдається вирощувати, особливо в умовах підвищеної кислотності ґрунтів [3,
10]. Високим вмістом протеїну конюшина лучна разом з люцерною посівною
роблять значний вплив на рішення світової проблеми виробництва білка. За
енергетичною цінністю і перетравністю вона серед перших кормових
культур, має найвищий коефіцієнт акумульованої енергії серед трав [3, 10].
Під конюшиною лучною в Україні в 1990 році було відведено 35 %
площ посіву багаторічних трав, які вирощували на площі 4,5—5,0 млн га в
польовому кормовиробництві [2, 3]. У 2010—2014 рр. багаторічні трави в
країні вирощувалися на площі 1,5— 1,2 млн га. Північну межу вирощування
о
конюшини лучної
визначають
температурні
умови
з
літньою
ізотермою
22
С
о
і жовтневою - 2 С, а південну - кількість опадів за рік не менше 450 мм, або
122 дня з опадами [1—3, 9, 10].
Насіннєвій продуктивності конюшини характерна мінливість за роками
і регіонами, що вимагає розробки та вивчення такої технології насінництва,
яка б гарантувала отримання високих і стабільних врожаїв цієї культури.
Метою проведених досліджень була розробка нових і вдосконалення
існуючої технології вирощування насіння конюшини лучної, вивчення
раціональної системи удобрення насіннєвих посівів, створення оптимальної
площі живлення рослин шляхом регулювання густоти насіннєвого травостою
за допомогою способів і норм висіву та інших факторів формування врожаю
38

Корми і кормовиробництво. 2017. Вип. 83

насіння, які повинні враховуватися в комплексі. Вилучення хоча б однієї
технологічної операції веде до істотного зниження продуктивності
конюшини лучної [1, 6].
Методика досліджень. Досліди проводили на дослідних полях
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, у сівозміні
відділу насінництва та трансферу інновацій 2004—2014 рр. Ґрунти сірі лісові,
що характеризуються такими показниками: рН - 4,8—5,2; гідролітична
кислотність 2,73—3,04 мг-екв. на 100 г ґрунту; в орному горизонті ґрунту
(0—20 см) вміст гумусу становить 1,91—2,40 %, рухомих форм фосфору
(Р2О5) за Чиріковим і калію (К2О) становить, відповідно, 15— 19; 10,3—
12,5 мг, легкогідролізованого азоту за Корнфільдом 7,5— 10,0 мг на 100 г
ґрунту.
Покривною культурою був ярий ячмінь сортів Лофант, Едем з нормою
висіву - 3 млн схожих насінин на 1 гектар. Норма висіву насіння сортів
Анітра, Спарта 12 кг/га кондиційного насіння, крім дослідів де вивчалися
способи і норми висіву конюшини лучної. Фосфорно-калійні добрива в
формі гранульованого суперфосфату, хлористого калію, вапняні добрива
(СаСО3 - дефекат, пушонка - Са (ОН)2 ) вносили восени під основний
обробіток ґрунту згідно схеми досліджень. Азотні добрива (аміачну селітру)
вносили навесні під покривну культуру.
Водорозчинні добрива - Плантафол на сірих лісових ґрунтах вносили
згідно схеми досліджень у фазі стеблування (1 кг/га) і в фазі бутонізації
конюшини лучної (1 кг/га). За своїм складом Плантафол містить N - 5 %,
Р2 О5 - 15, К 2 О - 45, В - 0,02, Бе - 0,01, Мп - 0,05, 7п - 0,05, Си - 0,05 %. При
цьому мідь, залізо, марганець, цинк в Плантафолі є хелатами в формі ЕДТА
(етилендіамінтетраоцтова кислота). Крім цього в досліді застосовували борні
(Н3ВО3 - борна кислота) - 1 кг/га в фазі стеблування другого укосу на
насіння і молібденові добрива [(СNH4 )2 МоО4 молібденовокислий амоній] 0,3 кг/га навесні на початку відростання конюшини лучної.
Агротехніка, крім варіантів, які вивчали в досліді, загальноприйнята
для умов зони.
Перед збиранням урожаю проводили структурний аналіз урожаю
насіння конюшини лучної шляхом визначення кількості генеративних стебел
і зрілих головок на 1 м2, кількості насіння в головках, маси 1000 насінин,
енергію і схожість насіння згідно ДСТУ 4138-2002.
Результати досліджень. Конюшину лучну висівали традиційним
способом під покривну культуру, яка охороняє підсів від бур'янів, вітрів і
холоду. При цьому вона складає конкуренцію покривній культурі в більшій
мірі ніж люцерна [2, 3, 8]. Покривна культура негативно впливає на
конюшину від фази виходу в трубку до молочної стиглості, затемнюючи і
пошкоджуючи підсів. Дещо зменшується негативний вплив покриву при
всиханні нижніх листків дозріваючої покривної культури.
За результатами наших досліджень у зоні конюшиносіяння, якою є
Лісостеп України, основною покривною культурою для конюшини виступає
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ярий ячмінь із зниженою на 20—30 % нормою висіву насіння, або 2,5—
3.0 млн схожих насінин на гектар, що сприяло формуванню врожаю насіння
конюшини лучної 323 кг/га або 43; 63; 39 кг/га більше порівняно з посівом
під покрив ярої пшениці, вівсяно-вико-горохової суміші або без покриву.
При вивченні різних способів і норм висіву конюшини лучної сорту
Анітра на сірих лісових ґрунтах під покривом ярого ячменю встановлено, що
найбільш ефективним способом посіву був суцільний рядовий посів з
міжряддям 15 см і нормою висіву 7,0 млн схожих насінин на 1 га, що
забезпечило в середньому за роки досліджень урожай насіння на рівні
336 кг/га.
Збільшення норми висіву до 8,0 млн при цьому способі посіву
знижувало урожай насіння на 88 кг/га. Зниження норми висіву до 6,0; 5,0;
4.0 млн/га схожих насінин супроводжувалося істотним зниженням насіннєвої
продуктивності конюшини лучної відповідно на 60; 82; 114 кг/га.
При стрічковому способі посіву після кожних двох рядків з міжряддям
15 см є міжряддя 30 см ефективною нормою висіву була 4,7 і 5,4 млн схожих
насінин на 1 га, що забезпечило рівень урожайності насіння 243...267 кг/га,
зменшення норми висіву до 4,0...2,7 млн/га супроводжувалося істотним
зниженням насіннєвої продуктивності до 228...189 кг/га.
Дещо менша тенденція до зниження насіннєвої продуктивності
конюшини лучної спостерігалася і при черезрядному способі посіву з
шириною міжрядь 30 см. При цьому способі посіву найбільший урожай
(246—232 кг/га) отримано при нормі висіву 4,5...4,0 млн схожих насінин на
1 га. При зменшенні норми висіву до 2,5 млн суттєвої різниці в урожайності
не спостерігалося, яка в цих умовах становила 225...213 кг/га.
Способи та норми висіву конюшини лучної впливали на посівні якості
насіння. Маса 1000 насінин у середньому за роки досліджень була
найбільшою (1,77 г) при суцільному рядовому способі посіву з міжряддям
15 см та нормою висіву 6,0 млн/га схожих насінин. При стрічковому (4,7; 4,0;
3.4 млн/га схожих насінин) і черезрядному (4,0 млн/га схожих насінин)
способах посіву цей показник був дещо меншим (1,74 г). Найменшу масу
1000 насінин (1,71 г) отримано при суцільному способі посіву з підвищеною
нормою висіву 8...7 млн/га схожих насінин.
Найвища лабораторна схожість насіння конюшини лучної (95,8 %) в
середньому за роки досліджень спостерігалася в черезрядних посівах, що
вище за стрічковий і суцільний рядовий способи посіву на 0,2 і 0,6 %. При
суцільному рядовому способі посіву лабораторна схожість була найбільшою
(96,9 %) на варіантах з нормою висіву 6,0 млн/га схожих насінин, на інших
варіантах норм висіву при цьому ж способі посіву цей показник був на рівні
94.4 %.
Важливим елементом технології вирощування конюшини лучної на
насіння є осіннє підкошування рослин (стернянки), яке необхідно проводити
не пізніше як за місяць до припинення вегетації, при цьому не допускаючи
цвітіння рослин, що послаблює і знижує їх зимостійкість. Цей елемент
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технології порівняно з тією, яка не враховує фази розвитку рослин, дає
можливість підвищити насіннєву продуктивність конюшини лучної після
осені з сприятливими гідротермічними умовами на 20—25 %. У наших
дослідженнях за сприятливих гідротермічних умов літа і осені 2003—2005
років конюшина лучна після виходу з-під покриву сформувала надмірну
вегетативну масу, яку необхідно було підкосити до початку її цвітіння.
Найбільш ефективним було підкошування до 1— 10 вересня, що забезпечило
рівень насіннєвої продуктивності 322...311 кг/га.
Скошування стернянки в більш пізні строки - 20, 25, 30 вересня, 5, 10,
15 жовтня було менш ефективним і супроводжувалося зниженням цього
показника на 85...35 кг/га. При цьому скошування стернянки після 30 вересня
до 15 жовтня істотно знижувало насіннєву продуктивність конюшини лучної
на 56...85 кг/га. Це пояснюється значними втратами пластичних речовин
рослинами конюшини лучної під час передчасного її цвітіння восени в
перший рік життя.
Під час вегетації другого укосу конюшини лучної на насіння в умовах
надмірного зволоження при рясних опадах наростає вегетативна маса, що
обумовлює раннє вилягання в період цвітіння посівів. Тому сумісне
вирощування конюшини лучної зі злаковими травами, за умови
підкошування її в оптимальні строки, забезпечує високі і стабільні врожаї
[4, 5].
У наших дослідженнях отава злакових трав відіграє роль підтримуючої
культури, рослини конюшини при цьому не вилягають, формують велику
кількість головок на рослинах, поліпшуються умови запилення посівів.
Практично виключаються втрати врожаю насіння при збиранні. Це
пояснюється тим, що злакові трави після підкошування на початку червня
формують помірну вегетативну масу, яка підтримує рослини конюшини
лучної, не дає їм вилягати і не становить істотної конкуренції за умови
вирощування.
Чистий посів конюшини лучної з нормою висіву 6,0 млн схожих
насінин на 1 га (11,7 кг/га) забезпечив продуктивність насіння в середньому
за 2004—2006 рр. на рівні 252 кг/га. Вирощування її з одним із видів
злакових трав (тимофіївка лучна, пажитниця багаторічна, пажитниця
багатоквіткова, костриця червона, костриця очеретяна, стоколос безостий) з
нормою висіву 1—2 млн/га схожих насінин забезпечило насіннєву
продуктивність конюшини лучної в другому укосі 222—308 кг/га. Найбільш
ефективним було вирощування конюшини лучної сумісно з тимофіївкою
лучною, кострицею червоною і пажитницею багатоквітковою з нормою
висіву злакових трав 1 млн/га схожих насінин, отава яких у другому укосі
значно поліпшила збирання врожаю за рахунок зниження вилягання посівів,
що забезпечило урожайність насіння відповідно 308, 278, 281 кг/га, або на 56;
26; 29 кг/га більше порівняно з чистим посівом конюшини лучної.
Підвищення норми висіву злакових трав від 1 до 2 млн/га схожих
насінин супроводжувалося незначним зростанням насіннєвої продуктивності
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конюшини при її вирощуванні з тимофіївкою лучною і суттєво знижувало
цей показник з іншими видами злакових трав.
Важливим елементом технології вирощування конюшини лучної на
насіння є строки скошування першого укосу на корм, який найбільш
ефективно проводити в фазі масової бутонізації - початку цвітіння рослин
або з 30 травня по 5 червня, що забезпечило урожайність насіння цієї
культури на рівні 305—285 і 292—287 кг/га або на 144...124 кг/га більше
порівняно з варіантом де підкошування не проводили.
При підкошуванні конюшини лучної в більш ранні строки (початок
бутонізації, 20—25 травня) або в більш пізні строки (масове цвітіння або
15 червня) урожайність насіння була, відповідно, на рівні 253...239 кг/га і
235...202 кг/га, або, відповідно, на 52...66; 70...103 кг/га менше порівняно з
підкошуванням її в оптимальні строки.
Одним із факторів зниження врожаю насіння при ранньому скошуванні
першого укосу на корм було те, що бур’яни, особливо ромашку непахучу,
скошували до початку її цвітіння. Тому скошування конюшини в такі строки
не сприяло зменшенню засміченості, а навпаки вона зростала до моменту
збирання другого укосу на насіння, що негативно впливало на її насіннєву
продуктивність.
При вирощуванні конюшини лучної на насіння з ґрунту виноситься
значна кількість поживних речовин: при врожаї 350 кг/га і соломи 4,5 т/га
загальний винос азоту становить 60, фосфору (Р2О5) - 55, калію (К2О) - 94,
кальцію (СаО) - 89 кг/га [1, 6, 7), тому удобрення насіннєвих посівів істотно
впливає на насіннєву продуктивність конюшини лучної.
Важливим агротехнічним прийомом у насінництві конюшини лучної є
вапнування кислих ґрунтів. Високий урожай насіння можна отримати тільки
на нейтральних і слабокислих ґрунтах. Рослини конюшини лучної найбільш
чутливі до реакції ґрунтового розчину в початкові фази розвитку рослин - у
рік посіву. При цьому на кислих ґрунтах алюміній і марганець в кількості
більше 3 мг на 100 г ґрунту токсично впливає на молоді паростки рослин. Їх
дія знижує вапнування [10, 11].
Підвищена кислотність ґрунту значно лімітує позитивну дію інших
елементів технології вирощування конюшини лучної [1, 2, 10].
Результати наших досліджень проведених в 2011—2013 рр. показали,
що внесення вапнякових добрив у формі СаСО3 (дефекат) і Са(ОН)2 (гашене
вапно) у 0,5 нормі за гідролітичною кислотністю перед оранкою під
покривну культуру суттєво впливає на урожайність насіння конюшини
лучної сорту Спарта. Урожай насіння конюшини лучної на ділянках, де
проводили вапнування швидкорозчинними вапняними добривами в формі
Са(ОН)2 у поєднанні із застосуванням мінеральних добрив у дозі ^ 0Р60К60
під покривну культуру в середньому за 2011—2013 роки склав 291 кг/га, що
на 115 кг/га більше порівняно з варіантом, де не вносили добрив і на 63 кг/га
більше порівняно з ділянками з внесенням одних мінеральних добрив. При
внесенні кальцієвих добрив у формі карбонату кальцію (СаСО3) у поєднанні з
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К 30Р60К60 цей показник був значно нижчим і становив, відповідно, 266; 90;
38 кг/га. Це свідчить про високу ефективність швидкодіючих вапняних
добрив у формі гашеного вапна (пушонки).
Застосування водорозчинних добрив на фоні внесення мінеральних
добрив ( ^ 0Р60К60) і вапнування пушонкою сприяло суттєвому зростанню
насіннєвої продуктивності конюшини лучної. Внесення Плантафолу в дозі
1 кг/га в фазі стеблування на вищезазначеному фоні забезпечило урожайність
насіння конюшини лучної в середньому за 2011—2013 рр. на рівні 307 кг/га.
Внесення на цьому фоні додатково молібденових (0,3 кг/га) і борних
(1,0 кг/га) добрив, а також їх поєднання сприяло формуванню урожайності
насіння відповідно 316; 332; 351 кг/га або відповідно на 16; 41; 60 кг/га
більше порівняно з контролем без внесення водорозчинних добрив.
Застосування водорозчинних добрив у фазі бутонізації конюшини лучної на
фоні внесення гашеного вапна (пушонки) і ^ 0Р60К 60 було ефективним і
забезпечило формування урожайності в середньому за 2011—2013 роки на
рівні 322 кг/га, що на 15 кг/га більше порівняно із застосуванням Плантафолу
в фазі стеблування.
Водорозчинні, борні і молібденові добрива внесені на фоні
мінерального добрива і вапнування кальцієвими добривами в формі СаСО3
(дефекат) були менш ефективними і забезпечили формування врожаю
насіння 283—320 кг/га що на 17...54 кг/га більше порівняно з фоном і на 8—
10 % менше порівняно з варіантами, де вносили вапнякові добрива в формі
Са(ОН)2 .
Аналогічне спостерігалося і за посівними якостями насіння. Найвища
схожість (94—95 %) спостерігалася у насіння, зібраного з ділянок, де
проводилося вапнування, тоді як на ділянках без добрив вона становила в
середньому за роки досліджень 91—92 %, а на варіантах де вносилися тільки
мінеральні добрива 91—93 %. Вапнування впливало також і на масу 1000
насінин. Найбільша маса (1,73 г) спостерігалася на варіанті з внесенням
вапна в формі СаСО3 з мінеральними добривами ( ^ 0Р60К60) порівняно з
контролем без добрив, де вона становила 1,60 г.
Висновки
1. Найбільш ефективним способом посіву конюшини лучної під покрив
ярого ячменю був рядовий з міжряддям 15 см і нормою висіву 7 млн схожих
насінин на 1 га, що забезпечило формування врожаю насіння 336 кг/га.
Стрічковий (М - 15 (2) х 30 см) і черезрядний (М - 30 см) були менш
ефективними і знижували цей показник на 43 і 40 кг/га.
2. Вирощування конюшини лучної (6,0 млн/га) сумісно з тимофіївкою
лучною або пажитницею багатоквітковою (1,0 млн/га) забезпечувало
зростання насіннєвої продуктивності конюшини лучної в другому укосі
завдяки тому, що отава злакових трав за рахунок зменшення вилягання
посівів і поліпшення умов збирання забезпечувала отримання врожаю
насіння на 56; 29 кг/га більше порівняно з чистим посівом конюшини лучної.
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3. За сприятливих умов літа і осені конюшина лучна при виході з-під
покриву формує вегетативну масу, яку необхідно підкосити до початку її
цвітіння (1— 10 вересня). Скошування стернянки після 10 вересня до
15 жовтня було менш ефективним і супроводжувалося зменшенням
урожайності насіння на 56...85 кг/га. В умовах посушливої погоди, коли
формується незначна вегетативна маса немає потреби в осінньому
підкошуванні конюшини.
4. Важливим елементом технології вирощування конюшини лучної на
насіння є строки скошування першого укосу на корм, який найбільш
ефективно проводити в фазі масової бутонізації - початок цвітіння рослин
або з 30 травня по 5 червня, що забезпечувало зростання насіннєвої
продуктивності цієї культури на 66...52 кг/га порівняно з ранніми (20.05—
30.05) і на 70...103 кг/га порівняно з пізніми строками скошування (15.06 або
масове цвітіння).
5. Ефективним є застосування основного удобрення мінеральними
(К30Р60К60) з вапняними добривами (Са(ОН)2) 0,5 норми за г.к., внесених під
покривну культуру в поєднанні з водорозчинними добривами (Плантафол 1,0 кг/га), борних добрив (Н3ВО3 - 1,0 кг/га) у фазі стеблування другого
укосу конюшини лучної і молібденових добрив [(СКИ 4 )2 М о04 - 0,3 кг/га]
навесні на початку її відростання, що забезпечило урожай насіння на рівні
351 кг га або на 50 % вище порівняно з ділянками без добрив.
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позакореневих підживлень, вапнування ґрунту на формування урожайності
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позакореневе

підживлення,

У сучасних умовах інтенсифікації польового кормовиробництва
набуває все більшого значення проведення позакореневих підживлень
хелатними формами добрив, оскільки вони є найбільш ефективним заходом у
системі удобрення різних видів і сортів кормових і зернофуражних культур.
Ці заходи мають бути спрямовані на ефективне використання ґрунтовокліматичних умов регіону вирощування, підбору сортів і гібридів,
оптимізації системи удобрення з метою максимального використання їх
генетичного потенціалу [1].
Окремі автори вважають, що одним із методів поліпшення якості
рослинної сировини і управління процесом продуктивності є передпосівна
обробка насіння бактеріальними препаратами та обприскування рослин
регуляторами росту з метою прискорення росту і розвитку, збільшення їх
урожайності та якості, а також зменшення енергетичних витрат на їх
вирощування [2].
Вченими України проведено комплекс досліджень з вивчення
механізму фізіологічної дії регуляторів росту, як при обробці насіння, так і за
позакореневого підживлення рослин [3, 4]. Доведено, що завдяки високій
біологічній активності регуляторів росту в рослин спостерігається
наростання вегетативної маси, підвищується вміст поживних речовин та їх
збереженість у травостої [5].
Тому вивчення реакції люцерни посівної на позакореневі підживлення
в різні фази росту і розвитку та роки життя, а також їх вплив на процеси
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росту і розвитку та формування врожайності є актуальним питанням і
потребує наукового обґрунтування.
Умови та методика досліджень. Дослідження з вивчення впливу
позакореневих підживлень на процеси росту і розвитку та формування
листостеблової маси люцерни посівної проводилися упродовж 2013-2015 рр.
на полях відділу польових кормових культур, сіножатей і пасовищ Інституту
кормів та сільського господарства Поділля НААН.
Ґрунти сірі лісові середньо-суглинкові на лесі з наступними
агрохімічними показниками: вміст гумусу - 2,06 % (за Тюріним),
легкогідролізованого азоту (за Корнфілдом) - 62 мг, рухомого фосфору та
обмінного калію (за Чириковим), відповідно, 149 і 80 мг/кг ґрунту, рНсол. 5,9. Гідролітична кислотність - 1,14 мг.екв. на 100 г ґрунту.
Погодні умови відрізнялися від середніх багаторічних даних, як за
кількістю опадів, так і за показниками температури повітря. Так, температура
повітря за березень-травень (2013-2015 рр.) у середньому становила 9,6 оС,
проти 7,4 оС багаторічних показників. За літній період вона знаходилась на
рівні 19,3 оС, що на 1,6 оС більше норми (17,7 оС). У вересні середньомісячна
температура коливалась від 11,8 до 17,0 оС, у жовтні вона знизилась і
становила 6,4-10,2 оС, при багаторічних показниках 7,6 оС. У листопаді
спостерігалась ще тепла погода, де температура сягала 1,3-6,6 оС, а у грудні
вона коливалась від + 2,1 (2015 р.) до -2,1 оС у 2014 р.
Сума опадів за березень - жовтень 2013 року становила 497 мм, 2014 р.
- 303 мм та 2015 р. - 190 мм. У середньому кількість опадів була на рівні
330 мм, або на 144 мм менше багаторічних даних (474 мм). В основному
гідротермічні умови періоду вегетації та осіннього і зимового періоду були
сприятливими для нормального проходження процесів підготовки та
перезимівлі люцерни посівної.
Попередник - пажитниця вестервольська на насіння. Агротехніка
вирощування люцерни посівної сорту Синюха була загальноприйнята для
умов Лісостепу Правобережного, окрім факторів, що досліджувались.
Мінеральні добрива у дозі Р60К 60 та вапно вносили під передпосівну
культивацію. Площа облікової ділянки - 25,2 м . Повторність у досліді
триразова. Розміщення варіантів систематичне у два яруси.
Результати досліджень. Загальновідомо, що люцерна посівна за
біологічними особливостями належить до кальцефільних рослин, ріст і
розвиток якої можливий лише на ґрунтах з нейтральною кислотністю до
рН 6,5-7,5. Відтак, вапнування кислих і слабокислих ґрунтів є одним із
основних елементів технологічного процесу її вирощування на кормові цілі
чи насіння.
Нашими дослідженнями встановлено, що проведення вапнування
ґрунту та позакореневих підживлень травостою не тільки підвищує
урожайність зеленої маси люцерни посівної, а й значно поліпшує якість
корму за рахунок підвищення вмісту сирого протеїну та зменшення вмісту
сухої речовини і клітковини. Так, вапнування ґрунту в рік сівби люцерни
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забезпечило приріст урожайності зеленої маси 20,4 %, а за додаткового
проведення двох позакореневих підживлень травостою - 2,9-5,5 т/га (14,8—
26,4 %). Тоді як на варіантах без вапнування ґрунту ці показники були
меншими і становили 1,7—4,2 т/га, або 9,7—24,0 % (табл.).
У перший рік життя люцерна забезпечила два укоси з урожайністю
зеленої маси 22,4 т/га та виходом сухої речовини 4,7 т/га. При цьому
показники зросли на 14,6—14,9 % за використання позакореневого
підживлення травостою біостимулятором росту емістимом С у фазі 2—3
справжніх трійчастих листків на фоні вапнуванні ґрунту. Завдяки
обприскуванню посівів люцерни посівної у фазі галуження рослин
урожайність зеленої маси збільшилась на 4,6 т/га порівняно до контролю без
підживлення та складала 24,1 т/га, збір сухої речовини становив 5,1 т/га.
Урожайність зеленої маси та вихід сухої речовини люцерни залежно від
позакореневих підживлень та вапнування, за 2013 р., т/га
Препарати

Позакореневі підживлення

Без вапнування
зелена
суха
маса
речовина

і

м
^ій
х о
гош ю
о
ю

Без підживлень
16,2
(контроль)
Підживлення у фазі 2—3
Емістим С
18,0
трійчастих листків
Підживлення у фазі
19,5
галуження
Без підживлень
17,5
(контроль)
Підживлення у фазі 2—3
19,2
трійчастих листків
Підживлення у фазі
21,7
галуження
НІР 05 (т/га): зелена маса - 1,08; суха речовина - 0 , 2 2

З вапнуванням
зелена
суха
маса
речовина

3,1

19,5

4,1

3,8

22,4

4,7

4,1

24,1

5,1

3,7

20,8

4,4

4,0

24,0

5,0

4,6

26,3

5,5

На варіантах без вапнування ґрунту урожайність зеленої маси люцерни
посівної була меншою і знаходилась у межах 16,2-19,5 т/га з виходом сухої
речовини 3,1-4,1 т/га. При цьому, за рахунок проведення позакореневого
підживлення біологічним стимулятором росту емістимом С. Приріст
відповідно, становив 2,2-3,3 і 0,7-1,0 т/га, або 11,1-20,4 та 22,5-32,2 %
порівняно з контролем.
Встановлено, що використання комплексного хелатного добрива
Квантум-бобовий для позакореневого підживлення на травостої люцерни
було більш ефективним порівняно з емістимом С. При цьому, приріст зеленої
маси збільшився на 7,1-9,1 %, або на 1,6-2,2 т/га залежно від строків його
внесення на фоні вапнування ґрунту.
Якщо на контролі урожайність надземної маси люцерни посівної
становила 20,8 т/га, вихід сухої речовини 4,4 т/га, в той час застосування
позакореневого підживлення комплексним хелатним добривом забезпечило
приріст відповідно в межах 3,2-5,5 та 0,6-1,1 т/га залежно від варіантів
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досліду. Так, за проведення позакореневого підживлення у фазі 2-3
справжніх листків урожайність зеленої маси становила 24,0 т/га з виходом
сухої речовини 5,0 т/га. Найбільший приріст зеленої маси 5,5 т/га та сухої
речовини 1,1 т/га отримали при обприскуванні травостою люцерни у фазі
галуження, при цьому урожайність вегетативної маси складала 26,3 т/га, збір
сухої речовини 5,5 т/га. Отже, застосування позакореневого підживлення на
ранніх фазах росту і розвитку люцерни виявилось менш ефективним, ніж
проведення його у більш пізній період вегетації, коли у люцерни
сформувалась потужна облиствленість. На невапнованих ділянках механізм
дії препарату помітно зменшився, про що свідчать показники урожайності
зеленої маси 19,2-21,7 т/га, або були нижче на 4,6-4,8 т/га (17,5-20,0 %).
Таким чином, внесення вапна та проведення позакореневого
підживлення травостою люцерни сприяли більш ефективному засвоєнню
поживних речовин з ґрунту, що забезпечило підвищення урожайності зеленої
маси на 4,4-4,8 т/га, або на 21,2-25,0 % у перший рік вегетації люцерни
посівної.
Багаторічними дослідженнями Інституту кормів та сільського
господарства Поділля НААН доведено, що створення оптимальних умов для
росту і розвитку люцерни в рік сівби - запорука сталих урожаїв упродовж
тривалого використання травостою. На другий та третій роки життя люцерни
позакореневе підживлення ми проводили лише у фазі галуження рослин
комплексним добривом Квантум-бобовий. Скошували люцерну у фазі
бутонізації - початку цвітіння. Висота рослин у першому укосі становила 70
77 см (25.05), у другому вона зменшилась до 57-65 см (05.07) та до 48-56 см
за третього укосу (13.08).
За нерівномірного вологозабезпечення на другий рік вегетації люцерна
сформувала повноцінних три укоси. Основний урожай зеленої маси люцерни
посівної отримали у першому укосі 27,3-34,7 т/га з виходом сухої речовини
5,3-6,8 т/га залежно від варіанта. Два наступних укоси забезпечили менший
рівень урожайності надземної маси, який становив 29,1-34,4 т/га та збір сухої
речовини 6,4-7,1 т/га. У сумі за три укоси люцерни на варіантах без
вапнування та без підживлення урожай зеленої маси складав 46,2 т/га з
виходом сухої речовини 9,9 т/га і сирого протеїну 2,24 т/га. При проведенні
позакореневого підживлення травостою люцерни вихід сухої речовини
підвищився на 14,1 % та сирого протеїну на 3,6 %, які становили, відповідно,
11,3 та 2,32 т/га.
Поєднання елементів технології вирощування люцерни посівної, а саме
вапнування ґрунту та позакореневого підживлення хелатним добривом
сприятливо впливали на процеси формування вегетативної маси та
накопичення поживних речовин. Так, урожайність зеленої маси люцерни
збільшилась і становила 50,9-56,6 т/га, вихід сухої речовини 10,5-12,1 т/га та
сирого протеїну 2,39-2,50 т/га, або показники відповідно зросли на 0,6-0,8 та
0,05-0,18 т/га ніж на варіантах без вапнування.
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На третій рік життя щільність травостою залишалась стабільною, а
тому за три укоси у фазі бутонізації - початку цвітіння отримали урожайність
зеленої маси на рівні 51,6-60,7 т/га, збір сухої речовини і сирого протеїну
відповідно становив 11,8-13,8 і 2,49-2,57 т/га без проведення вапнування
ґрунту. За рахунок використання позакореневого підживлення хелатним
добривом Квантум - бобовий вихід сухої речовини підвищився на 16,9 % та
сирого протеїну на 3,2 %.
При внесенні вапна збір поживних речовин збільшився на 1,4—1,5 т/га
та 0,33-0,16 т/га порівняно з другим роком, або відповідно становив 11,9
13,6 т/га сухої речовини та 2,62-2,66 т/га сирого протеїну, за урожайності
зеленої маси люцерни на рівні 53,6-62,6 т/га. Відтак, завдяки дотриманню
вимог щодо технологічних заходів вирощування люцерни посівної, упродовж
вегетації створювались сприятливі умови для ефективного використання
поживних речовин з ґрунту та підвищення стійкості рослин до
екстремальних погодних умов, які сформували високий урожай зеленої маси.
Таким чином, за два роки використання травостою люцерни посівної на
варіантах без вапнування та позакореневого підживлення отримали
урожайність зеленої маси 97,8 т/га, вихід сухої речовини 21,7 т/га і сирого
протеїну 4,73 т/га.
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Рис. Урожайність зеленої маси та вихід поживних речовин люцерни посівної
за два роки використання травостою, 2014-2015 рр., т/га
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Вапнування ґрунту та застосування позакореневого підживлення
комплексним хелатним добривом Квантум-бобовий забезпечили приріст
поживних речовин на рівні 21,9; 18,4 та 9,1 %, або відповідно збір зеленої
маси становив 119,2 т/га, сухої речовини 25,7 т/га та сирого протеїну 5,16 т/га
порівняно до контролю без вапнування ґрунту та підживлення (рис.).
Висновки. Таким чином, проведення вапнування ґрунту та
позакореневого підживлення комплексним хелатним добривом Квантумбобовий забезпечили приріст поживних речовин на рівні 9,1-18,4 % за два
роки використання травостою люцерни у фазі бутонізації - початку цвітіння.
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ВЕГЕТАТИВНИЙ РІСТ І РОЗВИТОК ГОРОШ КУ
ПОСІВНОГО СОРТУ ЄЛИЗАВЕТА
Проаналізовано результати досліджень проходження фаз росту і
розвитку горошку ярого залежно від погодних умов в період вегетації.
Установлено, що висота рослин горошку посівного в значній мірі залежить
від виду добрив, способу всівання та погодних умов
Ключові слова: горошок посівний, ріст і розвиток, вапнякова селітра,
нітроамофоска, висота рослин, погодні умови.
Ріст і розвиток є одним із важливих проявів життєдіяльності
рослинного організму, який залежить від видового складу фітоценозу,
погодних умов та рівня удобрення [7]. Горошок посівний ярий - основний
компонент бобово-злакових сумішей однорічних культур, який чутливий до
зміни світлового режиму, особливо в першій половині вегетації [1, 2]. За
достатньої кількості вологи та температурного режиму він швидко росте і
розвивається, цвітіння починається через 40—60 діб після з ’явлення повних
сходів [5].
Удосконалення
технологічних
заходів
вирощування
сільськогосподарських культур оцінюється врожайністю та якістю продукції.
Тому при вирощуванні сумішей однорічних культур важливе значення має
просторове розміщення рослин, де змішані посіви двох і більше культур на
корм чи зернофураж висівають одночасно неповними нормами в одному
рядку або черезрядно [3]. У загущених посівах спостерігається так зване
явище, «самообрізування», тобто коли у рослин за відсутності умов,
«функція органу відпадає» (Г. Клебс).
Мета досліджень полягала у вивченні зміни висоти рослин за фазами
росту і розвитку нового сорту горошку посівного Єлизавета при сумісному
вирощуванні з тритикале залежно від способу всівання в міжряддя та
удобрення.
М атеріали та методика досліджень. Дослідження з вивчення впливу
рівня удобрення та способу всівання на ростові процеси горошку посівного
проводили на полях відділу польових кормових культур, сіножатей та
пасовищ Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
упродовж 2013-2015 рр.
*
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Ґрунти дослідної ділянки сірі лісові середньо-суглинкові на лесі. Орний
шар ґрунту (0-30 см) характеризується наступними показниками: вміст
гумусу (за Тюріним) - 2,06 %, лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом)
62 мг/кг ґрунту, рухомого фосфору та обмінного калію (за Чириковим),
відповідно, 149 і 80 мг/кг ґрунту, рН сол. витяжки 5,9. Гідролітична
кислотність - 1,14 мг-екв./100 г ґрунту.
Агротехніка вирощування сумішей тритикале ярого з горошком
посівним загальноприйнята для Лісостепу Правобережного. Сівбу проводили
в оптимальні строки навісною сівалкою СН-16А в агрегаті з трактором Т25А. Норми висіву тритикале ярого - 5,0 та горошку посівного ярого 2,0 млн/га схожих насінин. У дослідах висівали сорти однорічних кормових
культур: тритикале яре Оберіг Харківський, горошок посівний Єлизавета, що
занесені до Державного реєстру сортів рослин придатних для вирощування в
Україні. Посівна площа ділянки - 36 м2, облікова2 - 25,2 м . Повторність у
досліді чотириразова. Розміщення варіантів систематичне в один ярус.
У дослідах проводили фенологічні спостереження за ростом і розвитком
горошку посівного. Вивчали динаміку наростання висоти рослин через 20,
30, 40 та 60 діб після повних сходів.
Погодні умови відрізнялися від середніх багаторічних показників та
були сприятливими для вегетативного росту і розвитку рослин горошку
посівного ярого.
Результати досліджень. Встановлено, що у горошку посівного
проходження фаз росту і розвитку залежали від вологозабезпеченості та
температурного режиму у роки досліджень. Так, у 2013 році міжфазний
період повні сходи - бутонізація наставав через 35 діб (10.06), початок
цвітіння - через 43 доби та повного цвітіння - через 50 діб після повних
сходів. За погодних умов 2014 року тривалість періоду сходи - бутонізація
збільшилась до 45 діб, фаза початку цвітіння була довшою на 6 діб та
повного цвітіння - на 5 діб. За недостатнього температурного режиму фаза
бутонізації затримувалась на 10 діб та повного цвітіння - на 5 діб ніж у
2013 році. Це пояснюється відмінністю погодних умов, що спостерігались у
період вегетації 2014 року. Коли через несприятливі температурні умови,
починаючи від повних сходів до фази галуження та достатньої кількості
вологи у рослин, затримувалось настання наступного етапу органогенезу
порівняно з 2013 роком, який відрізнявся підвищеною сумою температури
повітря та опадів. Проте ГТК знаходилось у них, відповідно, на рівні 1,85 та
1,82 (табл.).
За специфічних погодних умов 2015 року період сходи - бутонізація
наставав на 20 добу після повних сходів, а повне цвітіння скоротилось на 8
діб, або наступило через 47 діб. Сума позитивних температур за цей період
складала 875 оС з кількістю опадів 69 мм, при ГТК 0,79, що відобразилось на
формуванні вегетативної маси горошку посівного та його біометричних
показниках. Відтак, нами виявлено, що інтенсивність ростових процесів у
горошку посівного в основному залежали від забезпечення вологою та
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Календарні дати проходження фаз росту і розвитку горошку
посівного за роки проведення досліджень
Фази росту і розвитку
Роки

повні сходи бутонізація

бутонізація

повне
цвітіння

формування
бобів

опадів,
мм

2013
2014
2015
Середнє

10.06
27.05
28.05
2.06

18.06
1.06
16.06
12.06

25.06
6.06
24.06
18.06

1.07
10.06
27.06
24..06

205
149
69
141

Сума
позитивних
температур,
оС
1108
816
875
933

Упродовж вегетації нами проводилися вимірювання висоти рослин
горошку посівного за певні періоди, в результаті чого відмітили реакцію
рослин на зміну гідротермічних умов та факторів, що ставили на вивчення.
Так, наростання висоти горошку ярого через 20 діб після повних сходів в
основному залежало від погодних умов, способу сівби та удобрення. За
сприятливих погодних умов ці показники становили в одновидових посівах
21-23 см при внесенні вапнякової селітри та нітроамофоски - 23-26 см.
Найнижча висота рослин горошку посівного була за умов 2014 року - 1 1 
12 см. Це пояснюється тим, що за умов прохолодної і хмарної погоди на
початкових фазах росту і розвитку у рослин відмічено повільний ріст стебла
та інтенсивне наростання вегетативної маси при забезпеченні вологою та
поживними речовинами. Проте в сумісних посівах з тритикале показники
різнилися за роками та становили 19-21 см у 2013 р., 12-19 см у 2014 р та у
2015 р. - 27-32 см незалежно від удобрення.
У фазі галуження, яка наставала через 30 діб після повних сходів, за
сумісного вирощування висота рослин сягала 40-49 см, середньодобовий
приріст - 1,33-1,63 см за добу та в одновидових посівах - 1,36-1,43 см [6].
Нами виявлено вплив способу всівання в міжряддя тритикале на
показники висоти горошку посівного. За черезрядного способу сівби висота
рослин становила 41-45 см, при співвідношенні рядків 2 : 1 вона
підвищилась від 43 до 46 см та до 43-48 см за сівби 3 : 1 за внесення
вапнякової селітри у дозі 45 кг/га д.р. При використанні нітроамофоски
показники висоти рослин зростали на 1-3 см залежно від погодних умов та
способу всівання. Одновидові посіви горошку посівного за висотою рослин
поступались сумішам та становили близько 39 см (2014-2015 рр.), лише у
2013 році вони були вищими на 17,4-17,8 % (53-54 см).
Спостереження показали, що інтенсивність наростання висоти рослин у
горошку
посівного
упродовж
вегетації
обумовлювалось
вологозабезпеченістю та температурним режимом. Тому показники висоти
відрізнялись як за роками досліджень, так і за використанням виду добрив.
Через 40 діб після сходів за умов 2013 року висота рослин становила 69
74 см, за рахунок норм висіву вона підвищилась на 1-2 см, способу всівання
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- на 2-5 см за використання вапнякової селітри. На варіантах, де
застосовували нітроамофоску висота рослин збільшилась до 73-77 см, при
цьому приріст становив 1,82-1,92 см за добу проти 1,72-1,85 см на фоні
вапнякової селітри. У 2014 р. нами відмічено інтенсивний ріст стебла,
довжина якого сягала 94-99 см незалежно від способу всівання та рівня
удобрення, тоді як в одновидових посівах - 87-88 см. За таких умов
середньодобовий приріст рослин був найбільшим 2,35-2,48 см за добу, в той
час у 2015 р. - 1,28-1,48 см та у 2013 р. -1,72-1,92 см після повних сходів.
Таким чином, на початкових фазах росту і розвитку наростання висоти
рослин горошку посівного менш залежало від фону мінерального живлення.
Вже починаючи з фази галуження до фізичної стиглості насіння відзначено
реакцію рослин на використання різного виду добрив та зміни архітектоніки
посіву.
Через 60 діб після повних сходів, коли у нижньому ярусі насіння сягало
фізичної стиглості, в одновидових посівах висота рослин коливалась від 72
до 127 см залежно від погодних умов та рівня удобрення. За сумісного
вирощування та погодних умов 2013 року висота рослин була на рівні 110
114 см за черезрядного способу сівби, а при всіванні у міжряддя тритикале
через 2-3 рядки вона зростала до 112-117 см на фоні вапнякової селітри у
дозі Н45. При використанні нітроамофоски К45Р45К45 висота горошку
посівного дещо підвищилась - 114-122 см, при цьому приріст становив 6
14 см порівняно з одновидовим посівом.
Встановлено, що за рахунок зменшення кількості рядків бобового
компонента, в травостої не спостерігалось конкуренції між рослинами, а
навпаки покращилось освітлення фітоценозу, в якому висота рослин сягала
127-132 см за умов достатнього забезпечення вологою та помірного
температурного режиму (2014 р.). Проте за сівби черезрядним способом
рослини горошку посівного були нижчими на 3-4 см та знаходились у межах
одновидового посіву і становили 124-128 см, проти 126-127 см на обох
фонах мінерального живлення.
Найгірші погодні умови склались у 2015 році, які характеризувались
недостатньою сумою опадів (69 мм) та підвищенням середньомісячної
температури повітря від 15,2 оС у травні до 19,3 оС - у червні. За таких умов у
горошку посівного, як вологолюбної культури, спостерігалось укорочення
міжвузля і рослини були низькорослими порівняно з попередніми роками.
Необхідно відзначити, що воно в значній мірі залежало від виду добрив та
способу сівби. Так, на фоні вапнякової селітри в одновидових посівах
довжина стебла сягала 72 см, а за сівби черезрядним способом та
співвідношенні рядків 2 : 1 вона підвищилась на 9-11 см. Найбільші
показники отримали у фітоценозі, де горошок посівний всівали через 3 рядки
тритикале - 90-91 см, або зросли на 18-19 см порівняно з одновидовим
посівом. Застосування нітроамофоски сприяло підвищенню висоти рослин
бобового компонента.. Якщо в одновидових посівах вона становила 82 см,
тоді як в сумішах за різного способу всівання - 89-92 см, або зросла на 7 Корми і кормовиробництво. 2017. Вип. 83
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10 см порівняно з вапняковими добривами. Лише на варіантах із зменшенням
норми висіву бобового компонента у 3 рази ефективність дії добрив на
ростові процеси за посушливих умов була однаковою, тобто різниця у висоті
становила 1 см (рис.) [4].
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П р и м і т к а : 1 - горошок посівний, 100 %; 2 - тритикале, 50 % + горошок
посівний, 50 %, 3 - тритикале, 60 % + горошок посівний, 50%, (черезрядний спосіб сівби);
4 - тритикале, 50 % + горошок посівний, 50 %, 5 - тритикале, 60 % + горошок посівний,
50 % (всівання горошку посівного через 2 рядки тритикале); 6 - тритикале, 50 % +
горошок посівний, 50 %, 7 - тритикале, 60 % + горошок посівний, 50 % (всівання горошку
посівного через 3 рядки тритикале).

Рис. Вплив удобрення та способу сівби на висоту рослин горошку
посівного, у середньому за 2013-2015 р., см

Нами виявлено, що застосовуючи зміну архітектоніки сівби горошку
посівного в сумісних посівах з тритикале, можна запобігти пригнічення
рослин та полягання стеблостою за рахунок збільшення площі живлення та
освітлення. Також відмічена різна дія добрив на ростові процеси горошку
посівного у висоту, особливо при використанні нітроамофоски порівняно з
вапняковою селітрою. Якщо при внесенні вапнякової селітри висота рослин
горошку посівного становила у середньому 99 см в одновидових посівах та у
сумішах 105-107 см за черезрядного способу сівби, а завдяки зміні способу
всівання вона зросла від 107-109 до 112-113 см. За внесення нітроамофоски
у дозі К45Р45К45 висота рослин горошку посівного в одновидових посівах
становила 106 см, або збільшилась на 8 см. При ущільненні посіву, шляхом
всівання його у міжряддя тритикале за черезрядного способу, висота рослин
становила 110-111 см, тоді як при сівбі через 2 та 3 рядки вона сягала,
відповідно, 113-114 та 114-115 см, або зросла на 3-5 см. Відтак, із-за
відсутності конкуренції між рослинами, за рахунок зменшення рядків
горошку посівного у посівах, забезпечувався найбільш енергійний його ріст у
висоту.
Висновки. На основі спостережень встановлено, що за посушливих
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погодних умов міжфазний період повні сходи - цвітіння скорочується, а за
недостатнього температурного режиму - навпаки затримується на 5-10 діб.
За зміни архітектоніки посіву бобового компонента у фітоценозі
збільшується інтенсивність росту рослин у висоту за рахунок сприятливих
світлових, температурних, вологих та поживних умов.
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ІА Р О М С и М - СОЯ» І ВРОЖ АЙНІСТЬ СОЇ ЗА ВПЛИВУ
РИЗОГУМІНУ ТА Ф ІЗІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН
Досліджено вплив передпосівної інокуляції насіння мікробним
препаратом Ризогумін, мікродобривом Реаком, стимулятором росту рослин
Біосил за різних варіантів поєднання, а також ефективність застосування
розчинів мікродобрива і Біосилу по вегетації бактеризованих рослин на
формування та функціонування бобово-ризобіального симбіозу та
врожайність зерна сої. За результатами досліджень встановлено, що
формування і розвиток бульбочок на корінні сої проходить активно за
використання для інокуляції насіння мікробного препарату Ризогуміну, а
також підсилюється при обробці посівів розчинами хелатованих
мікроелементів та стимулятора росту рослин. Бактеризація насіння сої
Ризогуміном з обприскуванням посівів мікродобривом у комплексі із
стимулятором росту забезпечила збільшення врожайності на 25,8 %.
Ключові слова: соя, бактеризація, Ризогумін, мікродобриво Реаком,
стимулятор росту рослин Біосил.
Розвиток симбіотичного потенціалу сої можна регулювати шляхом
застосування певних елементів технології, зокрема проведенням
передпосівної бактеризації насіння за використання активних штамів
бульбочкових бактерій, застосування мікродобрив і стимуляторів росту
рослин.
У численних дослідженнях регулятори росту і мікродобрива
підвищували урожайність сої та інших польових рослин. Їх доцільно
використовувати як при допосівній обробці посівного матеріалу, так і
обробляти посіви по вегетації [3, 4, 5, 6]. На ринку України таких препаратів
є велика кількість, але технологічність та їх ефективність нестабільна і може
спричинити несподівані результати при поєднанні їх з інокуляцією насіння в
одному технологічному процесі. Існують повідомлення, інформація в яких
свідчить про підсилення активності процесу симбіотичної азотфіксації за
поєднання передпосівної бактеризації і застосування СРР [7, 8]. Водночас,
відомі протиріччя у поглядах на зазначену проблему, оскільки обидва
препарати містять фізіологічно активні речовини, дія яких на продукційний
процес при передозуванні може мати негативні наслідки [1, 2].
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У зв’язку з цим, метою наших досліджень було вивчення ефективності
поєднання передпосівної бактеризації, використання мікродобрива та
стимулятора росту як для передпосівної обробки насіння так і посходової обприскування рослин.
М атеріали і методика досліджень. Дослідження проводили протягом
2014—2015 р. у польовій сівозміні Інституту сільського господарства
Північного Сходу НААН на чорноземі типовому малогумусному
слабовилугованому крупнопилувато - середньосуглинковому на лесі, орний
шар якого характеризується наступними основними показниками: вміст
гумусу - 4,1%, рН сол. - 6,3, сума ввібраних основ - 31 мг-екв., вміст
рухомих форм фосфору - 11,3 мг/100 г ґрунту, обмінного калію - 9,2 мг/100 г
ґрунту, вміст легкогідролізованого азоту за Корнфілдом - 11,2 мг/100 г.
Вивчали ефективність дії препаратів на сої сорту КиВін. Загальна площа
ділянки у досліді - 96 м2, облікова площа - 44,8 м2, повторність
чотириразова, розміщення ділянок систематичне. Агротехніка в досліді
загальноприйнята для даної зони. Попередник - озима пшениця. Підготовку
ґрунту, сівбу, догляд за посівами та збирання врожаю виконували згідно з
зональними рекомендаціями. Норма висіву сої - 700 тис. схожих насінин на
1 га, спосіб сівби - звичайний рядковий з міжряддями 15 см. Насіння сої за
14 днів до сівби обробляли протруйником Максим XL 035 FS (1 л/т), а у день
сівби - препаратами та фізіологічно-активними речовинами згідно схеми
досліду за методикою використання бактеріальних препаратів і відповідними
рекомендаціями [9]. Для передпосівної інокуляції використовували
біопрепарат комплексної дії Ризогумін (ТУ У 24.1-00497360-003:2007) на
основі Bradyrhizobium japonicum М-8 з розрахунку 2 кг/т насіння. Крім
передпосівної бактеризації, насіння згідно схеми досліду обробляли
розчином мікродобрива фірми "Реаком" з нормою - 3 л/т і 4 л/га при обробці
посівів та стимулятором росту рослин Біосил (розробник - НТЦ
«Агробіотех» НАН України) - 20 мл/т насіння і 10 мл/га посіву. Схема
досліду наведена в таблицях. Біометричні дослідження і облік урожаю сої
проводили за загальноприйнятими методиками [10]. Ефективність бобоворизобіального симбіозу оцінювали у фазі цвітіння на рослинах за кількістю,
масою і нітрогеназною активністю бульбочок. Визначення активності
симбіотичної азотфіксації проводили методом редукції ацетилену на
газовому хроматографі Скгот-4. Статистичну обробку одержаних
результатів здійснювали згідно існуючих методик та використання
комп’ютерної програми Statistica 6.0. У зерні визначали вміст білка (за
показниками вмісту загального азоту з наступним перерахунком).
Роки проведення досліджень різнилися за умовами вегетації і
характеризувались підвищенням середньодобових температур у всіх місяцях
вегетаційного періоду, порівняно з середньобагаторічним показником,
особливо у 2014 році.
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Різнилися роки проведення досліджень і за рівномірністю розподілу
опадів. Так, більш близьким до багаторічних даних був 2014 рік, в т. ч.
квітень, травень та липень місяць.
Більш контрастні умови зволоження були у 2015 році. Так, у травні
випала надмірна кількість опадів у вигляді руйнівних злив та граду, що
призвело до сильних пошкоджень рослин, та затримки їх розвитку внаслідок
відновлення пошкодженої вегетативної маси. Перевищення норми опадів у
даний період становило 87,1 мм (161,3 %).
За співвідношенням вологи та тепла та їх розподілом за місяцями більш
оптимальним був 2014 рік, оскільки показник ГТК за місяцями вегетаційного
періоду більш наближений до багаторічних даних, тоді як у 2015 році
спостерігалась надмірна зволоженість - у травні - ГТК = 2,7, при
багаторічній нормі 1,2 та вкрай посушливі умови в серпні - ГТК = 0,1, при
багаторічному показнику 1,0.
Результати досліджень. Здатність проникати в корені рослинигосподаря та викликати утворення бульбочок є однією з важливих
симбіотичних
характеристик
бульбочкових
бактерій.
Утворення
азотфіксувальних бульбочок на корінні рослин сої у контрольному варіанті
свідчить про наявність аборигенної популяції бульбочкових бактерій сої у
ґрунті. Проаналізувавши дані формування ризобіальних утворень в обидва
роки нами виявлено позитивну дію досліджуваних препаратів, незалежно від
способів їх застосування та погодних умов (рис. 1).

Рис. 1. Вплив досліджуваних препаратів на кількість бульбочок,
од./рослину

Але, не дивлячись на специфічні умови періоду вегетації сої 2015 року,
про які говорилось вище, кількість бульбочок на одній рослині утворилась
більшою порівняно з попереднім роком. Проте ефективність їх була різною.
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Так, по впливу на симбіотичні показники, зокрема кількість бульбочок,
біоагент мікробного препарату (штам Bradyrhizobium japonicum М-8) сприяв
утворенню більшої їх кількості.
У разі застосування сумішей препаратів Ризогуміну і стимулятора
росту Біосилу для обробки насіння, а також при поєднанні даних препаратів з
мікродобривом спостерігали пригнічення формування симбіотичного апарату
сої.
У даних варіантах кількість бульбочок була на рівні абсолютного
контролю. Такі ж низькі значення було отримано і у варіантах, де стимулятор
росту та мікродобриво застосовували для обприскування рослин, як окремо
так і при їх поєднанні. Тільки за умови передпосівної бактеризації насіння
такі обробки сприяли суттєвому збільшенню кількості бульбочок по
відношенню до абсолютного контролю та статистично достовірне їх
збільшення порівняно до варіанта, де мікробний препарат застосовували у
чистому вигляді.
Ефективність фізіологічно активних речовин та мікробного препарату
було відмічено також при врахуванні такого показника як маса бульбочок,
яка є вагомим критерієм ефективності взаємодії рослини і бактерій. За даним
показником прослідковується аналогічна ситуація впродовж обох років
досліджень, тобто застосування для передпосівної інокуляції насіння
мікробного препарату створює кращі умови для формування симбіотичного
апарату, а саме маси бульбочок (рис. 2).

Рис. 2. Вплив досліджуваних препаратів на масу бульбочок, мг/рослину
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Стимулятор росту та мікродобриво, як при окремому, так і при
поєднаному їх застосуванні у фазу бутонізації бактеризованих рослин
сприяли статистично достовірному збільшенню маси бульбочок порівняно з
варіантом, де проводили інокуляцію насіння в чистому вигляді. Більш
контрастну ситуацію за даним показником відмічено при передпосівній
обробці насіння мікробним препаратом у комплексі з мікродобривом.
Азотфіксувальна активність симбіотичних систем, сформована
Bradyrhizobium japonicum, була достовірно вища показників абсолютного
контролю (рис. 3).
Не встановлено позитивного впливу мікродобрива як при обробці
насіння так і за використання його для обприскування вегетуючих рослин.
Відмічено високу позитивну дію і статистично достовірне збільшення,
активності азотфіксації, при використанні ФАР по вегетації рослин на фоні
бактеризованого насіння, як при окремому, так і при комплексному їх
застосуванні. При цьому, крім розбавлення сумарної концентрації
стимулювальних речовин у часі, їхня дія буде спрямованою на активізацію
діяльності рослинно-бактеріального симбіозу, які сформовані за участю
активних штамів мікроорганізмів.

Рис. 3. Симбіотична активність азотфіксації за дії Ризогуміну,
мікродобрива та стимулятора росту рослин, мкмоль С2Н4 /рослину/годину

Суттєво активізувався процес азотфіксації при суміщенні інокуляції
насіння з мікродобривом та у варіанті з обробкою рослин мікродобривом і

62

Корми і кормовиробництво. 2017. Вип. 83

стимулятором росту в комплексі, проте даний факт не можна назвати
стабільним.
Величина врожайності сільськогосподарських культур відображає та
інтегрує дію і взаємодію всіх факторів, що впливають на рослину в процесі їх
росту і розвитку.
Порівняння ефективності мікробного препарату, стимулятора росту,
мікродобрива при різних способах їх застосування показало, що за цим
показником інокуляція насіння суттєво переважала абсолютний контроль про
що свідчить достовірна різниця врожаю сої між цими варіантами досліду
(табл. 1).
1. Вплив мікробного препарату, мікродобрива та стимулятора росту рослин на
врожайність сої, т/га
№
п/п

1

Урожайність, т/га
± до
середнє абсолютного
2014 2 0 1 5
контролю
Без обробки препаратами
роки

Варіанти

Контроль (абсолютний
контроль)

2,75

1,21

1,98

К

± до
позитивного
контролю
-0,37

Обробка насіння
Ризогумін (позитивний
3,22
1,48
2,35
0,37
контроль)
3 Мікроелементи Реаком
3,07
1,51
2,29
0,31
Стимулятор росту рослин
4
3,03
1,51
2,27
0,29
(СРР) Біосил
Мікроелементи Реаком +
5
3,15
1,48
2,32
0,335
СРР Біосил
Ризогумін +
6
3,29
1,54
2,42
0,435
мікроелементи Реаком
7 Ризогумін + СРР Біосил
2,93
1,38
2,16
0,175
Ризогумін +
8
мікроелементи Реаком +
2,88
1,32
2,10
0,12
СРР Біосил
Застосування СРР і мікроелементів по вегетації
9 Мікроелементи Реаком
1,39
2,25
0,265
3,1
Стимулятор росту рослин
10
2,94
1,41
2,18
0,195
(СРР) Біосил
Мікроелементи Реаком +
11
2,96
1,46
2,21
0,23
СРР Біосил
Ризогумін* +
12
3,36
1,55
2,46
0,475
мікроелементи Реаком
13 Ризогумін* + СРР Біосил
3,32
1,52
2,42
0,4
Ризогумін* + мікродобриво
14
3,41
1,57
2,49
0,51
Реаком + СРР Біосил
НІР 05
0,189 0,558
2

К
-0,06
-0,08
-0,035
0,065
-0,195
-0,25
-0,105
-0,175
-0,14
0,105
0,1

0,14

П р и м іт к а . * застосування для передпосівної обробки насіння

Поліпшення ефективності мікробного препарату шляхом додавання до
нього мікродобрива сприяло збільшенню урожайності сої на 20 %, а
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додавання до бактеризованого насіння обробки рослин по вегетації
фізіологічно активними речовинами - на 21—24 %. Достовірному
підвищенню даного показника сприяли практично всі препарати, за
виключенням обробки насіння стимулятором росту в поєднанні з мікробним
препаратом та при комплексному їх застосування з мікродобривом. За таких
обробок було отримано найменші прирости врожайності, а саме 0,18 та
0,13 т/га при 2,75 т/га в абсолютному контролі.
Слід відмітити, що застосування стимулятора росту як окремо, так і в
комплексі з мікродобривом для обробки рослин також підвищувало
урожайність сої, але помітно слабше і мали менші прирости врожайності ніж
при їх застосуванні для обробки насіння. Суттєвої різниці в даному
показнику при застосуванні мікродобрива для обробки насіння і рослин не
виявлено.
По відношенню до позитивного контролю спостерігалася тенденція до
збільшення врожайності, але достовірне перевищення відмічене лише при
обробці насіння мікробним препаратом з наступною обробкою рослин по
вегетації фізіологічно активними речовинами в комплексі.
Через несприятливі погодні умови 2015 року врожайність сої була
порівняно невисокою (в середньому 1,45 т/га), однак нами зафіксовано
збільшення її від 9 до 30 % залежно від досліджуваних препаратів. Більший
вплив на зростання врожайності відмічено при обробці рослин фізіологічно
активними речовинами в комплексі на фоні передпосівної інокуляції насіння.
Близькими до максимальної врожайності в досліді були варіанти з
інокуляцією насіння і додаванням мікродобрива як для обробки насіння, так і
для обробки рослин, де врожайність склала, відповідно, 1,55 та 1,54 т/га.
Усереднення отриманих показників урожайності культури свідчить про
перспективність застосування Ризогуміну для передпосівної бактеризації,
поєднання його з мікродобривом, а також роз’єднаного використання
мікродобрива як окремо, так і в комплексі з стимулятором росту по вегетації
бактеризованих рослин.
При сумісному застосуванні стимулятора росту та інокуляції насіння
сумарного ефекту не спостерігалось. Навпаки, відмічено зниження
показників відносно варіантів з бактеризацією рослин та використанням
стимулятора, застосованих окремо. Підтвердженням є наші численні
попередні спостереження відносно відсутності синергічного ефекту від
одночасного поєднання стимулятора та бактеризації. На нашу думку, це
можна пояснити підвищеною концентрацією стимуляторів росту рослин,
оскільки бактеріальний препарат містить і фітогормони бактеріального
походження.
Встановлено, що застосування мікробного препарату, стимулятора
росту рослин та мікродобрива визначало не тільки рівень врожаю, але і
підвищення його якості (табл. 2).
Найвищий вміст білка та олії було зафіксовано у варіанті із
передпосівною обробкою насіння мікробним препаратом. Але стимулятор
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росту і мікродобриво та їх композиційні поєднання також сприяли
підвищенню якості насіння. Найкращою комбінацією при цьому виявились
варіанти з обробкою вегетуючих рослин мікродобривом і стимулятором
росту рослин з попередньою бактеризацією насіння.
2. Біохімічний склад зерна сої залежно від впливу мікробного препарату,
мікродобрива та стимулятора росту рослин
Вміст білка, %
Вміст олії, %
Середнє
Середнє
2014 р. 2015 р.
2014 р. 2015 р.
Без обробки препаратами
1
Контроль
34,8
32,9
33,8
20,0
17,7
18,8
Обробка протруєного насіння
2
Ризогумін
35,8
34,3
35,0
21,2
18,7
19,9
3 Мікроелементи Реаком
35,4
33,9
34,6
20,9
18,5
19,7
Стимулятор росту рослин
4
35,0
33,7
34,4
20,9
18,5
19,7
(СРР) Біосил
Мікроелементи Реаком +
5
35,6
34,1
34,8
20,9
18,0
19,4
СРР Біосил
Ризогумін + мікроелементи
6
36,3
34,9
35,6
21,4
19,0
20,2
Реаком
7 Ризогумін + СРР Біосил
35,1
33,3
34,2
20,3
17,3
18,8
Ризогумін + мікроелементи
8
34,4
33,3
33,8
20,4
18,0
19,2
Реаком + СРР Біосил
Застосування СРР і мікроелементів по вегетації
9 Мікроелементи Реаком
34,4
34,0
34,2
20,3
18,1
19,2
Стимулятор росту рослин
10
34,9
33,3
34,1
21,0
18,2
19,6
(СРР) Біосил
Мікроелементи Реаком +
11
35,2
33,9
34,5
20,6
18,1
19,4
СРР Біосил
Ризогумін* +
12
36,1
35,0
35,5
21,4
18,7
20,0
мікроелементи Реаком
13 Ризогумін* + СРР Біосил
36,8
34,8
35,8
21,6
18,6
20,1
Ризогумін* +
14 мікроелементи Реаком +
36,4
34,9
35,6
21,6
19,3
20,4
СРР Біосил
НІР 05
0,33
2,51
1,87
2,06
№
п/п

Варіанти

П р и м іт к а . * застосування для передпосівної обробки насіння

Застосування
комплексу
препаратів
Ризогуміну
сумісно
з
мікродобривом забезпечило отримання продукції з якістю практично такого
самого рівня, як і у зазначених вище варіантах. Показники вмісту білка та
олії при обробці насіння стимулятором росту в поєднанні з інокуляцією
насіння були на рівні контрольного варіанта, а інколи спостерігалось навіть
їх зменшення.
Висновки. Отримані результати свідчать, що застосування
біопрепарату на основі активного штаму бульбочкових бактерій сої
(Ризогуміну) повинно бути обов’язковим агроприйомом. Ці вимоги
обумовлені здатністю сої до формування активних азотфіксувальних
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симбіозів за умови присутності в зоні проростаючого насіння специфічних
бульбочкових бактерій.
Застосування мікродобрива і стимулятора росту для обробки насіння
поступалося за ефективністю передпосівній бактеризації. Застосування
інокулянта для бактеризації насіння сої сорту КиВін в поєднанні з
стимулятором росту Біосил і мікродобривом Реаком для обробки вегетуючих
рослин сприяло зростанню кількості бульбочок, їх біомаси, нітрогеназної
активності азотфіксувальних бактерій та підвищенню врожаю і якості зерна
порівняно до абсолютного та позитивного контролів.
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передпосівної обробки насіння біофунгіцидами (Аурил, Біополіцид, Екобацил)
на фоні інокуляції Ризогуміном та проведення ними обприскування посівів сої
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інокуляція,

штам

бульбочкових

бактерій,

Збитки сільського господарства від шкідливих організмів (шкідників,
збудників хвороб та бур’янів) у середньому становлять 20—30 %. Хімічний
метод захисту рослин нині є основним і рентабельне землеробство без нього
в сучасних умовах практично неможливе. Однак для багатьох розвинених
країн актуальною стала потреба зменшення обсягів застосування пестицидів,
принаймні на 50 %. Це викликано низкою негативних явищ, які виникають у
разі широкого використання хімічного методу, а саме: реєструється адаптація
шкідливих видів, тобто виникають пестицидорезистентні форми в
популяціях шкідників і фітопатогенів, частота виникнення стійких форм
шкідливих організмів випереджає створення нових препаратів; у багатьох
випадках пестициди проявляють біоцидну дію на корисну біоту; виникла
проблема накопичення так званих пестицидних залишків, які здатні до
міграції в різних системах, хімічні препарати недостатньо ефективні проти
ґрунтових патогенів, які уражають кореневу систему рослин [1, 2].
Зазначене вище спонукає до пошуку високоефективних і екологічно
безпечних систем захисту рослин, які б були альтернативою хімічному
методу. Серед методів інтегрованої системи захисту рослин важливе місце
належить біологічному захисту рослин [3, 4, 5].
Біологічний метод є одним із основних факторів ефективного розвитку
органічного землеробства, стратегічним еколого-безпечним методом захисту
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сільськогосподарських культур від шкідливих об’єктів, рівень розвитку якого
визначає ступінь продовольчої безпеки держави та якість харчування
населення [6].
Велике значення, для підвищення стійкості і захисту рослин від хвороб,
має обробка насіння бактеріальними препаратами та протруйниками, які
пригнічують розвиток хвороботворних інфекцій на насінні та в ризосфері сої
після висіву, стимулюють ріст і розвиток кореневої системи. Обробка
посівного матеріалу забезпечує покращення фіксації атмосферного азоту та
пригнічує хвороби на початкових стадіях розвитку рослин. Біологічні
препарати не забруднюють навколишнє середовище та сільськогосподарську
продукцію, не викликають звикання до них патогенних організмів.
Обробка посівів сої препаратами на основі мікроорганізмівантагоністів фітопатогенів забезпечує захист рослин від грибкових та
бактеріальних захворювань.
Біологічні препарати вибірково впливають на чисельність популяції та
активність патогенів, шкідників та паразитів, мають високу селективну дію,
спричиняють мінімальні порушення структури біоценозів, зручні для
виробництва і мають невичерпні ресурси для постійного нарощування
обсягів, забезпечують якість сировини, що відповідає стандартам.
Використання засобів біологічного захисту рослин дають можливість на 15—
20 % підвищити урожайність при одночасному зниженні загальних витрат до
50 % [7, 8].
Мета наших досліджень полягала у вивчені ефективності застосування
біологічних фунгіцидів у період вегетації і пошуку препаратів, які б сприяли
підвищенню стійкості рослин проти хвороб, що забезпечить можливість
отримання високого рівня урожайності, екологічно чистої продукції та
усунить негативний вплив хімічних речовин на навколишнє середовище.
Методика дослідження. Дослідження проводились упродовж 2013—
2015 рр. в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН на
сірих лісових середньосуглинкових ґрунтах. У досліді, на фоні мінеральних
добрив у нормі N45P60K60, висівали ранньостиглий сорт сої Хуторяночка
(оригінатор: Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН).
У день сівби насіння обробляли Ризогуміном (200 г/га норму насіння) на
основі бульбочкових бактерій Bradyrhizobium japonicum та біофунгіцидами
Аурил, Біополіцид, Екобацил (0,1 л/т) на основі бактерій відповідно
Pseudomonas aureofaciens і Bacillus subtilis. У період вегетації проводили
обрискування посівів цими біофунгіцидами у нормі 0,3 л/га, зокрема у фазі
бутонізації та фазі утворення зелених бобів. Порівняння проводили із
хімічним протруйником Максим XL035 FS (1,0 л/т) та фунгіцидом Абакус
(1,5 л/га). За контроль був прийнятий варіант з інокуляцією (Ризогумін
200 г/га норму насіння). Проведення досліджень здійснювалося за загально
прийнятими методичними вказівками [8, 9].
Результати досліджень: У процесі спостережень встановлено, що
передпосівна обробка насіння сої біологічними та хімічними препаратами
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забезпечує зниження розвитку та поширеності хвороб. Так, на контролі у
фазі утворення зелених бобів сої розвиток пероноспорозу становив 19,3 %
поширеність 31,6 %, розвиток септоріозу - 18,4 % поширеність 31,3 %, тоді
як при додатковій обробці насіння хімічним препаратом та біофунгіцидами
розвиток пероноспорозу знижувався до 10,6— 12,5 % поширеність до 22,8—
26,5 %, розвиток септоріозу знижувався до 9,1—9,6 % поширеність до 17,2—
18,2 %. Технічна ефективність фунгіцидів проти пероноспорозу при обробці
насіння становила 35,2—45,1 %, проти септоріозу - 47,8—50,5 % (табл. 1).

пероноспороз
Утворення зелених бобів
Інокуляція
19,3
31,6
Інокуляція + Аурил
10,6
25,1
45,1
Інокуляція + Біополіцид
12,5
22,8
35,2
Інокуляція + Екобацил
11,8
26,5
38,9
Інокуляція + Максим XL035 РБ
12,3
24,2
36,3
Ризогумін + Аурил + Аурил двічі
7,3
9,5
62,2
по вегетації
Ризогумін + Біополіцид+
7,4
10,3
61,7
Біополіцид двічі по вегетації
Ризогумін + Екобацил +
9,7
63,2
7,1
Екобацил двічі по вегетації
Ризогумін + Максим XL035 РБ +
7,2
8,6
62,7
Абакус двічі по вегетації
Наливання насіння
Інокуляція
34,8
56,1
Інокуляція + Аурил
14,1
34,3
59,5
Інокуляція + Біополіцид
14,3
34,9
58,9
Інокуляція + Екобацил
13,3
33,6
61,8
Інокуляція + Максим XL035 РБ
12,7
32,4
63,5
Ризогумін+ Аурил + Аурил двічі
6,9
18,6
80,2
по вегетації
Ризогумін + Біополіцид +
7,6
17,3
78,2
Біополіцид двічі по вегетації
Ризогумін + Екобацил+ Екобацил
11,2
85,3
5,1
двічі по вегетації
Ризогумін + Максим XL035 РБ +
6,4
19,5
81,6
Абакус двічі по вегетації

Поширеність
хвороби,%

Розвиток
хвороби,%

Технічна
ефективність,
%

Поширеність
хвороби,%

Обробка насіння

Розвиток
хвороби,%

1. Ефективність фунгіцидної дії біологічних препаратів у посівах сої
(у середньому за 2013— 2015 рр.)
,ь
а тс

м.»

зі *
е

септоріоз
18,4
9,1
9,2
9,5
9,6

31,3
18,2
17,2
18,0
17,7

50,5
50,0
48,4
47,8

3,5

5,5

81,0

3,4

5,4

81,5

3,2

6,1

82,6

2,3

5,8

87,5

32,4
22,4
20,7
19,1

51,4
48,9
49,9
52,4

8,2

10,6

70,6

7,8

9,8

72,1

7,1

8,3

74,6

8,7

10,2

69,1

28,0
13,6
14,3
14,0
13,3

21,6

У фазі утворення зелених бобів виявлено, що застосування фунгіцидної
обробки посівів сої біологічними препаратами у фазі бутонізації у поєднанні
з обробкою насіння було більш ефективним. На цих варіантах розвиток та
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поширення пероноспорозу, відповідно, становили 7,1—7,4 та 8,6— 10,3 %,
розвиток та поширення септоріозу становили 2,3—3,5 та 5,4—6,1 %.
Технічна ефективність біопрепаратів проти пероноспорозу становила 61,7—
63,2 %, септоріозу - 81,0— 87,5 %.
Застосування фунгіцидів покращує фітосанітарний стан посівів сої
протягом подальшого росту і розвитку рослин. Так, у фазі наливання насіння
встановлено, що розвиток і поширеність пероноспорозу та септоріозу на
контрольному варіанті становили 34,8 і 56,1 та 28,0 і 32,4 % відповідно. На
оброблених ділянках у фазі бутонізації та зелених бобів рослин сої із
біофунгіцидним протруєнням насіння розвиток пероноспорозу становив
5,1—7,6 %, поширеність - 11,2— 19,5 %, розвиток септоріозу - 7,1—8,7 %,
поширеність - 8,3— 10,6 %. Технічна ефективність біопрепаратів проти
пероноспорозу становила 78,2—85,3 %, септоріозу 69,1—74,6 %.
Найменший розвиток хвороб у фазі повного наливу насіння
(пероноспороз - 5,1 %, септоріоз - 7,1 %), відмічено на варіанті, де
застосовували інокулянт Ризогумін у поєднанні з біофунгіцидом Екобацил та
подвійне його застосування у період вегетації, що забезпечило технічну
ефективність проти пероноспорозу на рівні 85,3 %, проти септоріозу 74,6 %. Поряд з цим було відмічено, що всі препарати фунгіцидної дії
показали високий ступінь захисту рослин сої.
Сприятливі умови для росту і розвитку рослин сої та формування
урожаю насіння складаються за сприятливої фітосанітарної ситуації у
посівах. Вивчення господарської ефективності фунгіцидів у польових
випробуваннях показало безпосередній позитивний вплив на підвищення
урожайності сої через покращання структурних елементів які впливають на
урожай: кількість бобів і насінин на рослині та маса 1000 насінин.
Найважливіший і одночасно найбільш динамічний елемент структури
урожайності сої є кількість бобів на рослині. Так, передпосівна обробка
насіння сої ризогуміном у поєднанні з фунгіцидними протравниками сприяла
збереженню плодоелементів, де кількість бобів становила 21,7—26,0 шт. на
рослині, відповідно збільшувалась порівняно із контролем і кількість насіння
на рослині до 39,7—43,7 шт. та відповідно і маса насіння до 4,03—4,32 г на
рослину (табл. 2).
Післясходова обробка посівів сої біофунгіцидами сприяла до
підвищення індивідуальної продуктивності, що пов’язано із покращанням
процесів фотосинтезу, біологічної фіксації азоту та збільшує формуванням
елементів індивідуальної продуктивності, де кількість бобів становила 25,3—
29,4 шт./рослину, насінин - 46,9—50,2 шт./рослину. Завдяки покращанню
фітосанітарної ситуації у посівах сої наприкінці вегетації відбуваються
ефективніше перерозподіл та реутилізація поживних речовин до насіння,
тому маса 1000 насінин збільшується із 117,4 г до 122,1— 123,5 г.
Більш істотну прибавку у формуванні індивідуальних показників
продуктивності рослин сої одержали на варіанті із застосуванням
ризоторфіну та Максим XL 035 FS при обробці насіння та застосування
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хімічного фунгіциду Абакус, де кількість бобів становила 30,4 шт./рослину,
насінин - 53,1 шт./рослину, при масі насіння - 5,75 г та масі 1000 насінин
126,2 г.

Маса 1000
насінин, г

Урожайність,
т/га

Приріст
урожайності,
т/га

Інокуляція
Інокуляція + Аурил
Інокуляція + Біополіцид
Інокуляція + Екобацил
Інокуляція + Максим XL035 РБ
Ризогумін+ Аурил + Аурил двічі
по вегетації
Ризогумін + Біополіцид +
Біополіцид двічі по вегетації
Ризогумін + Екобацил +
Екобацил двічі по вегетації
Ризогумін+Максим XL035 РБ +
Абакус ( двічі)
НІ Р0,05т/га

Кількість
насіння, шт.

Обробка насіння

Кількість
бобів, шт.

2. Індивідуальна продуктивність та урожайність насіння сої,
(у середньому за 2013— 2015 рр.)

19,4
21,7

117,4
119,2
118,3
116,5
118,2

2,03

0,18

22,9
26,0

38,9
39,7
41,5
43,3
43,7

25,3

46,9

122,1

2,45

0,42

28,1

46,5

123,0

2,51

0,49

29,4

50,2

123,5

2,62

0,59

30,4

53,1

126,2

2,66

0,63

0,134

-

22,0

2,21

2,25
2,29
2,38

0,22

0,27
0,35

Проведені нами дослідження в умовах Лісостепу Правобережного в
середньому за 2013 - 2015 рр. свідчать про те, що рівень урожайності насіння
сої в значній мірі залежить від заходів захисту рослин від хвороб і коливався
в межах від 2,03 до 2,66 т/га залежно від варіанта.
Відмічено, що найвищу урожайність насіння сої (2,66 т/га) одержали за
сівби сої обробленим насінням композицією Ризогумін + Максим XL 035 ББ
у поєднанні з двома обприскуваннями посівів хімічним фунгіцидом Абакус,
у фазах бутонізації та утворення зелених бобів, що на 0,63 т/га більше у
порівнянні з контрольним варіантом.
У процесі польових досліджень було виявлено сильні кореляційні
зв’язки між урожаєм та показниками поширеності хвороб, які описують
наступні регресійні моделі:
Y = -62,111-Х1 + 176,34,
де Y - урожай насіння сої, т/га; Х 1 - поширеність пероноспорозу, %.
коефіцієнт парної кореляції г = 0,8704.
Y = -37,642-Х 1 + 106,74,
де Y - урожай насіння сої, т/га; Х 1 - поширеність септоріозу, %.
коефіцієнт парної кореляції г = 0,9108.
Отже, вивчення ефективності застосування хімічних і біологічних
фунгіцидів показало, що обробка насіння та посівів сої протягом вегетації
препаратами Аурил, Біополіцид та Екобацил на фоні інокуляції Ризогуміном
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сприяло підвищенню індивідуальної продуктивності сої та урожайності в
цілому. Результати досліджень показали, що на фоні мінеральних добрив у
нормі К 45Р60К60 біологічні фунгіциди в поєднанні з інокуляцією володіли
комплексом
агрономічно-корисних
властивостей,
які
покращили
фітосанітарний стан посівів та підвищили рівень урожайності насіння сої на
0,18—0,63 т/га або на 8,9—31,1 %.
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Ш КІДЛИВІСТЬ ЛЮ ЦЕРНОВОЇ ТОВСТОНІЖ КИ
(БРУХОФАГУС) У ПОСІВАХ ЛЮ ЦЕРНИ В
ПРАВОБЕРЕЖ НОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Наведено
результати
досліджень
шкідливості
люцернової
товстоніжки у посівах люцерни посівної на сортах вітчизняної та
зарубіжної селекції в Центральній частині Правобережного Лісостепу.
Оцінено 21 сорт люцерни, щодо чисельності та пошкоджуваності даним
фітофагом. Встановлено, що такі сорти як Регіна, Ярославна, Севанні-1 та
Mega, характеризувались найменшим пошкодженням насіння люцерновою
товстоніжкою.
Ключові слова: люцерна посівна, насіння, люцернова товстоніжка,
сорти, пошкоджуваність, шкідливість.
Люцерна є однією з найважливіших сільськогосподарських культур
польового травосіяння у світовому землеробстві, яка забезпечує
тваринництво високобілковим кормом та бере участь у підтримці високого
рівня родючості ґрунтів. Тому підвищення виробництва насіння - це важлива
господарська проблема.
У сучасних 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
лімітується недостатнім виробництвом насіння. Серед низки чинників, що
обмежують реалізацію потенційної продуктивності сучасних сортів, важливу
роль відіграють фітофаги. З поміж яких найбільш сталу небезпеку
насіннєвим посівам спричиняє люцернова товстоніжка (Bruchophagus roddi
Guss.), яка є спеціалізованим фітофагом, що впливає безпосередньо на
насіннєву продуктивність люцерни. Ступінь пошкодження насіння
обумовлюється умовами навколишнього середовища та харчовою цінністю
сорту [1, 2].
Пошкоджує рослини люцерни личинка товстоніжки, що розвивається у
середині насіння, залишаючи від нього одну оболонку, яка відвіюється при
обмолоті та спричиняє помітне зниження виходу повноцінного насіння [3, 4].
За високої температури та низької відносної вологості повітря шкідливість
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збільшується внаслідок того, що підвищені потреби для фітофага у вологості
компенсуються більш інтенсивним живленням генеративними органами
рослин. Відмічено, що шкідливість полягає у зменшенні маси врожаю,
погіршення його якості, а у зв’язку з цим і товарності. Відсутність
компенсаторних реакцій рослин на пошкодження личинкою товстоніжки дає
змогу оцінити втрати за відсотком пошкодження насіння. Втрати врожаю від
фітофага в середньому становлять від 17 до 30 %, а в сприятливі роки для
розмноження шкідника, можуть сягати 50 % [5, 6, 7, 8].
М атеріал та методика досліджень. Дослідження проводилися на
дослідних полях ДПДГ «Бохоницьке» Інституту кормів та сільського
господарства Поділля НААН у зоні Правобережного Лісостепу України
упродовж 2008-2010 рр. У дослідах оцінювали пошкодження 21 сорту
люцерни посівної проти люцернової товстоніжки. Сорти колекції Інституту
кормів зарубіжної і вітчизняної селекції та інший селекційний матеріал
розміщувалися рендомізовано на демонстраційному, колекційному та
конкурсному полях за загальноприйнятими в ентомології методиками [9, 10,
11].
Пошкодження насіння люцерновою товстоніжкою визначали перед
збиранням врожаю. З кожної ділянки відбирали 100 стебел (по 10 стебел в 10
місцях) з чисельністю 200 бобів, аналізували їх на наявність пошкодження
личинками фітофага, враховували кількість щуплих та недорозвинутих бобів.
Пошкоджені боби розкривали і підраховували в них кількість здорового та
пошкодженого насіння.
Чисельність люцернової товстоніжки визначали в період дозрівання
бобів люцерни методом косіння сачком 10 помахів у 10 місцях по діагоналі
поля (чисельність перераховували на м ). Статистичну обробку вихідних
даних проводили методом дисперсійного аналізу за Б. О. Доспеховим [12].
Результати та обговорення досліджень. Оцінка шкідливості є
необхідним етапом при розробці методів боротьби з окремими видами
фітофагів і створення комплексних систем захисту рослин. Кінцевим
підсумком вивчення її служить визначення втрат врожаю від шкідників,
економічна оцінка шкідливих видів та розробка економічних порогів
шкідливості та їх популяції. Визначення потенційних втрат врожаю, які
здатен спричинити конкретний вид фітофага на посівах даної культури в
певній зоні з урахуванням застосовуваної технології, необхідно для оцінки
ефективності інтегрованих систем захисту рослин.
Аналіз результатів дослідження пошкоджуваності насіння різних сортів
люцерни товстоніжкою виявив, що посушливі умови 2009 року були
сприятливими для розвитку фітофага, внаслідок чого спостерігалось
зростання кількості пошкодженого насіння до 19,5-34,2 % (табл. 1).
У той же час, зростання кількості опадів спричиняло зниження
пошкодження насіння до 11,8-21,6 %. Встановлено, що пошкодження
люцерновою товстоніжкою не залежало від групи стиглості досліджуваних
сортів.
Зокрема,
найнижчий
рівень
пошкодження
відмічено
у
74

Корми і кормовиробництво. 2017. Вип. 83

середньостиглого сорту Регіна та середньораннього сорту Севанні-1 - 16,2 %.
У ранньостиглого сорту Ярославна пошкодження насіння сягало 16,9 %, а у
середньостиглого Mega - 17,1 %.
Після оцінки отриманих у ході досліджень даних, нами встановлено,
що згідно шкали, пошкоджуваність насіння сортів Регіна, Ярославна,
Севанні-1, Mega та Vella становила 4 бали, решти сортів - 5 балів, що в обох
випадках відповідає середньому ступеню пошкодження. У той же час,
пошкодження насіння таких сортів як Любава, Плато та Надєжда
характеризувалось як сильне, що відповідало 6 балам 9-ти бальної шкали.
1. Пошкодження сортів люцерни люцерновою товстоніжкою,
(у середньому за 2008— 2010 рр.)
Сорт
Ярославна
Vika
Иигева
Vertus
Синюха
Vella
Севанні-1
Verko
Віра
Вінничанка
Mega
Палава
Brend-919
Серафіма
Регіна
Любава
Жидруне
Роксолана
Crilys
Плато
Надєжда
НІР05

Група
стиглості
Рс.
—
—
—
—
—
Ср.

Пошкодження насіння, %
2008
17,5
23,5
23,6
20,0

20,4
19,4
16,3
21,4
20,6

Сс.
—
—
—
—
—
—
—
—
Сп.
—
—

27,0
17,7
20,6

22,4
22,6

17,3
29,4
26,5
20,8

22,9
22,4
27,5
4,5

Роки
2009
19,8
26,1
30,6
31,8
26,0
21,4
20,5
24,6
29,5
28,0
19,6
27,5
26,8
31,0
19,5
31,2
27,0
23,4
34,2
28,2
31,4
4,7

П р и м іт к и :
рс. - ранньостиглий,
середньостиглий, сп. - середньопізній.

2010

13,4
18,6
20,6

19,5
14,2
16,8
11,9
16,3
13,5
17,8
13,9
10,3
18,4

Бал

Ступінь

16,9
22,7
24,9
23,8

4
5
5
5
5
4
4
5
5
5
4
5
5
5
4

середня
Те саме
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
сильна
середня
середня
сильна
середня
сильна
—

20,2

19,2
16,2
20,8
21,2

24,3
17,1
19,5
22,5
24,6
16,2
26,1

20,1
11,8

17,8
15,0
19,5

22,8
21,2

26,0
24,1
26,1
—

20,8
21,6

19,5
3,7
ср.

Середнє

-

6

5
5
6

5
6

—

середньоранній,

сс.

-

Внаслідок пошкодження насіння люцерновою товстоніжкою нами
відмічено зміни маси насіння усіх сортів люцерни. Зокрема, встановлено, що
маса 1000 здорових насінин знаходилась у межах 1,84-2,27 г і залежала від
сортових особливостей. У той же час, пошкодження насіння товстоніжкою
спричиняло зниження маси на 49-53 % до 0,97-1,17 г (табл. 2.), що є
свідченням значної шкідливості даного фітофага. Підтвердженням чого
слугує коефіцієнт шкідливості, який становив 47,0-50,0 %. Варто відзначити,
що найвищий коефіцієнт шкідливості спостерігався у сортів Роксолана,
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Vella, Верко - близько 50 %. Нижчий показник спостерігався у сортів Vika,
Вінничанка, Brend-919, Регіна- 46,6-47,3 %.
Зважаючи на отримані дані щодо шкідливості люцернової товстоніжки,
встановлено, що загальні втрати врожаю насіння від даного шкідника
становлять 7,9-12,9 %. Найвищі втрати спостерігались у таких сортів:
Йигева, Серафіма, Любава, Crilys та Надєжда - понад 12 %. Такі сорти як
Ярославна, Регіна, Севанні-1 та Mega характеризувались найменшими
втратами насіння від товстоніжки - 7,5-8,2 %. У перерахунку на 1 личинку
втрати насіння на досліджуваних сортах становили 0,46-0,52 %.
2. Шкідливість люцернової товстоніжки на різних сортах люцерни,
(у середньому за 2008— 2010 рр.)
Сорто
зразок
Ярославна
Vika
Иигева
Vertus
Синюха
Vella
Севанні-1
Verko
Віра
Вінничанка
Mega
Палава
Brend-919
Серафіма
Регіна
Любава
Жидруне
Роксолана
Crilys
Плато
Надєжда
НІР05

Чисель
ність
екз./м2
5,7
7,3
8,4
7,7
6,6

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

Маса 1000 насінин, г
Коефіцієнт Втрати врожаю, %
шкідливості,
пошкодже
на
здорових
різниця
загальні
%
них
личинку
2,27
1,17
48,5
8,2
0,50
1,1
2,17
1,15
1,02
47,0
10,7
0,47
2 ,10
1,08
1,02
48,6
12,1
0,48
2,19
1,14
1,05
47,9
11,4
0,47
2,17
1,11
1,06
48,8
9,9
0,50
2,11
1,06
1,05
49,8
9,6
0,49
2,07
1,05
1,02
49,3
8,0
0,49
2,04
1,03
1,01
49,5
10,3
0,49
2,13
1,10
1,03
48,4
10,3
0,48
1,84
0,97
0,87
47,3
11,5
0,47
2,04
1,09
0,95
46,6
7,9
0,46
2,09
1,08
1,01
48,3
9,4
0,48
2,04
1,08
0,96
47,1
10,6
0,47
1,91
0,97
0,94
49,2
12,1
0,52
2,06
1,10
0,96
46,6
7,5
0,46
2 ,02
1,05
0,97
48,0
12,5
0,47
2 ,10
1,09
1,01
48,1
11,0
0,48
2 ,02
1,01
1,01
50,0
10,6
0,50
1,91
0,98
0,93
48,7
12,6
0,49
2 ,00
1,05
0,95
47,5
11,4
0,48
1,93
0,98
0,95
49,2
12,9
0,49
0,11
0,04

Аналіз даних за ступенем зниження насіннєвої продуктивності
люцерни і інтенсивності пошкодження насіння в залежності від чисельності
шкідника дає змогу зробити висновок, що при однаковій чисельності імаго
на посіві пошкоджуваність насіння нижче, ніж ступінь зниження врожаю.
Пов'язано це з переважним пошкодженням повноцінного насіння.
На основі розрахунків кореляції встановлено зв’язок між чисельністю
імаго товстоніжки та масою пошкодженого насіння люцерни сорту Регіна.
Так упродовж років досліджень парний коефіцієнт кореляції складав г2 =
0,841 (рис. 1).
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Чисельність, екз./м 2

Рис. 1. Залежність пошкодження насіння люцерни від чисельності імаго

люцернової товстоніжки-насіннєїда, у середньому за 2008-2010 рр.
Незважаючи на деякі відмінності в ступені прояву шкідливості, за роки
проведення
досліджень,
загалом
між
урожайністю
насіння
і
пошкоджуваністю шкідником при отриманні насіння з другого укосу
зберігалася тісний кореляційний зв'язок. Відповідно парний коефіцієнт
кореляції між масою пошкодженого насіння та урожайністю для сорту Регіна
складав г2 = 0,85 (рис. 2).

Рис. 2. Залежність урожайності від пошкодження насіння люцерни
люцерновою товстоніжкою, у середньому за 2008-2010 рр.

Висновки. За результатами багаторічних досліджень в умовах
Правобережного Лісостепу експериментально доведено, що люцернова
товстоніжка завдає значної шкоди посівам люцерни. Встановлено, що
Корми і кормовиробництво. 2017. Вип. 83

77

загальні втрати врожаю насіння від даного шкідника становлять 7,9-12,9 %.
Найвищі втрати спостерігались у таких сортів: Йигева, Серафіма, Любава,
Crilys та Надєжда - понад 12 %. Такі сорти як Регіна, Ярославна, Севанні-1 та
Mega характеризувались найменшими втратами насіння від товстоніжки 7,5-8,2 %.
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Представлені результати досліджень за 2011—2013 роки по вивченню
впливу застосування стимуляторів росту за різних способів основного
обробітку ґрунту на показники елементів продуктивності, особливості
водоспоживання та врожайність сої сорту Шарм. У середньому за три
роки найбільш раціонально ґрунтова волога використовувалась за
безвідвального обробітку ґрунту знаряддям
КЛД-3,0,
коефіцієнт
з
водоспоживання становив 1604—1707 м/т. Найбільша урожайність сої 1,47 т/га отримана по безвідвальному обробітку ґрунту знаряддям КЛД-3,0
з внесенням у ґрунт Агробак плюс з обробкою насіння Агробак плюс для
насіння та двома обробками по вегетації (3—5 листків та бутонізація)
баковою сумішшю Агробак плюс та Ростконцентрат.
Ключові слова: соя, основний обробіток ґрунту, стимулятор росту,
елемент
продуктивності,
сумарне
водоспоживання,
коефіцієнт
водоспоживання, урожайність.
У світі не існує більш "технологічної" культури, ніж соя. Вона
використовується не тільки багатобічно, але й практично повністю - без
відходів. Соя позитивно впливає на родючість ґрунту. Крім того, вона має
універсальне використання і відіграє важливу роль у підвищенні економічної
ефективності сільськогосподарського виробництва. За площею посіву соя
займає сьогодні четверте місце у світі після пшениці, кукурудзи і рису. Соя
має велике агротехнічне значення. Як азотфіксуюча рослина, вона засвоює
значну кількість азоту із повітря і використовує малодоступні для злакових
культур мінеральні сполуки. Після збирання сої на кожному гектарі в ґрунті
залишається стільки поживних речовин, скільки їх міститься в 15—20 т
гною. Тому вона є важливим фактором біологізації землеробства і цінним
попередником для зернових і технічних культур. Багато економічно
розвинутих країн досягли високих результатів у сільськогосподарському
виробництві завдяки вирощуванню і переробці сої. Серед олійних культур
вона посідає перше місце за врожайністю, а за виробництвом насіння
перевищує всі зернобобові культури взяті разом, за площею посіву
поступаючись лише зерновим [1, 2, 3].
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Основний обробіток ґрунту під сою повинен забезпечувати
максимальне вологонакопичення, пригнічення та знищення бур'янів,
створення оптимальних умов для росту кореневої системи, біологічної
фіксації азоту бульбочковими бактеріями, сприятливого поживного режиму
та інтенсивного росту і розвитку її рослин.
Регулятори росту рослин спроможні істотно підвищувати врожаї та
покращувати якість продукції олійних культур. Вони підвищують стійкість
до несприятливих умов, зокрема підвищених температур, нестачі вологи,
фітотоксичної дії пестицидів, ураження хворобами.
Соя - вологолюбна рослина. За вегетацію вона засвоює в 4— 5 разів
більше води, ніж пшениця. Коефіцієнт водоспоживання, що характеризує
загальні витрати води на одиницю врожаю насіння сої, коливається залежно
від сорту й умов вирощування у значних межах. У районах з недостатнім
зволоженням одним з ефективних способів накопичення та збереження
ґрунтової вологи є основний обробіток ґрунту [4, 5].
Метою досліджень було вивчення особливостей росту, розвитку,
водоспоживання сої та її врожайність за різних способів основного обробітку
ґрунту при застосуванні стимуляторів росту.
М атеріали і методика досліджень. Дослідження проводились у
2011—2013 роках на полях Інституту олійних культур УААН. Об'єктом
досліджень був середньоранній сорт сої Шарм.
Сівбу проводили на глибину загортання насіння 4—5 см з шириною
міжрядь 70 см з нормою висіву - 350 тис. схожих насінин на гектар. Способи
основного обробітку ґрунту: оранка, безвідвальні, поверхневий. Варіанти
застосування препаратів: 1 - контроль (обробка водою); 2 - внесення в ґрунт
Агробак плюс (2,0 л/га) + обробіток насіння Агробак плюс для насіння
(400 мл/т); 3 - внесення в ґрунт Агробак плюс (2,0 л/га) + 2 обробітки по
вегетації (3—5 листків та бутонізація) баковою сумішшю Агробак плюс
(2,0 л/га) та Ростконцентрат (0,75 л/га); 4 - внесення в ґрунт Агробак плюс
(2,0 л/га) + обробіток насіння Агробак плюс для насіння (400 мл/т) +
2 обробітки по вегетації (3—5 листків та бутонізація) баковою сумішшю
Агробак плюс (2,0 л/га) та Ростконцентрат (0,75 л/га).
Закладку дослідів та проведення досліджень здійснювали відповідно до
загальноприйнятих методик польових дослідів у рослинництві [6].
Результати досліджень. У результаті трирічних досліджень
встановлено, що способи основного обробітку ґрунту та застосування
фізіологічно-активних речовин вплинули на ріст, розвиток та елементи
продуктивності сої сорту Шарм.
Густота рослин була майже однаковою у всіх варіантах досліду і
знаходилася в межах 294—309 тис./га (табл. 1). Способи основного обробітку
ґрунту і фізіологічно-активні речовини суттєво не впливали на висоту рослин
та прикріплення нижнього боба.
Найбільша кількість бобів (16,4— 16,9 шт.), насінин на 1 рослині
(32,8—33,8 шт.), вага насінин на 1 рослині (4,6—4,9 г), а також маса 1000 шт.
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насінин (143,5— 146,7 г) отримані у варіанті з безвідвальним обробітком
ґрунту знаряддям КЛД-3,0 на глибину 22—25 см. Застосування фізіологічноактивних речовин сприяло зростанню цих показників у всіх обробітках
ґрунту.
1. Вплив способів основного обробітку ґрунту та застосування фізіологічноактивних речовин на густоту стояння, висоту рослин та елементи
продуктивності сої сорту Шарм (2011— 2013 рр.)
Застосу
вання
препа
ратів

Густота
стояння
рослин
перед
збиранням,
тис./га

1
2
3
4

308
306
308
309

1
2
3
4

298
300
299
301

1
2
3
4

302
299
296
298

1
2
3
4

301
298
299
303

1
2
3
4

297
294
299
294

Висота
рослин,
см

Висота
прикріп
лення
нижнього
боба,см

Кількість
бобів на
1
рослині,
шт.

Кількість
насінин
на 1
рослині,
шт.

Оранка (ПЛН-3-35, 22—25 см)
63,4
11,6
15,4
30,8
63,6
11,5
15,8
31,6
64,1
12,2
15,7
31,2
65,3
12,2
16,0
31,9
Безвідвальний (ПКН-3,6, 16—18 см)
61,0
11,4
16,2
32,4
62,3
11,9
16,2
32,2
61,8
12,0
16,4
32,8
63,5
11,9
16,7
33,2
Безвідвальний (Резидент, 14—16 см)
63,0
11,4
15,8
31,5
63,4
11,6
16,5
32,9
64,3
11,7
16,7
33,3
65,1
12,0
16,8
33,5
Безвід вальний (КЛД-3,0, 22—25см)
62,9
11,1
16,4
32,8
63,5
11,4
16,7
33,1
64,2
11,6
17,1
34,0
65,8
11,7
16,9
33,8
Поверхневий (Б,ДТ-7, 10—12 см)
61,2
11,0
16,4
32,8
62,1
11,1
16,9
33,7
62,0
11,2
16,8
33,7
62,8
11,4
17,6
35,0

Вага
насіння з
1
рослини,
г

Маса
1000 шт.
насінин,
г

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

144,9
145,5
146,9
146,2

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

139,0
140,7
141,0
141,1

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

139,0
139,5
140,4
140,4

4,6
4,7
4,8
4,9

143,5
144,8
144,5
146,7

4,4
4,6
4,6
4,8

139,1
140,1
140,0
140,4

Способи основного обробітку ґрунту та фізіологічно-активні речовини
вплинули на урожайність сої. Найбільша її урожайність отримана по
безвідвальному обробітку ґрунту знаряддям КЛД-3,0 з внесенням в ґрунт
Агробак плюс з обробкою насіння Агробак плюс для насіння та двома
обробками по вегетації (3—5 листків та бутонізація) баковою сумішшю
Агробак плюс та Ростконцентрат - 1,47 т/га (табл. 2).
Застосування фізіологічно-активних речовин сприяло зростанню
урожайності на всіх обробітках ґрунту: по оранці на 0,02—0,06 т/га; по
безвідвальному обробітку знаряддям ПКН-3,6 на 0,02—0,07 т/га; по
безвідвальному обробітку знаряддям Резидент на 0,05—0,09 т/га;
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безвідвальному обробітку знаряддям КЛД-3,0 на 0,03—0,10 т/га;
поверхневому обробітку знаряддям БДТ-7 на 0,03—009 т/га.

по

2. Вплив способів основного обробітку ґрунту та застосування фізіологічноактивних речовин на урожайність і вихід олії та білка сої сорту Шарм
(2011— 2013 рр.)
Основний
обробіток ґрунту
(А)

Застосування
Вміст
Вихід
Олійність,
Урожайність,
препаратів
білка,
олії,
%
т/га
%
кг/га
(В)
1
20,0
36,9
1,36
234
Оранка
2
20,1
37,0
1,38
239
(ПЛН-3-35,
3
20,1
37,1
1,39
240
22 25 см)
4
20,3
37,2
1,42
248
1
20,1
37,2
1,30
225
Безвідвальний
2
20,3
37,3
1,32
230
(ПКН-3,6,
3
20,1
37,4
1,34
232
16—18 см)
4
20,3
37,4
1,37
239
1
20,0
37,2
1,27
218
Безвідвальний
2
20,1
37,1
1,32
228
(Резидент,
3
20,4
37,2
1,34
235
14—16 см)
4
20,4
37,1
1,36
239
1
20,0
37,0
1,37
236
Безвідвальний
2
20,1
36,9
1,40
242
(КЛД-3,0,
3
20,3
37,0
1,43
250
22—25 см)
4
20,3
36,9
1,47
257
1
20,0
37,0
1,29
222
Поверхневий
2
20,3
36,8
1,32
230
(БДТ-7,
3
20,2
36,9
1,34
233
10—12 см)
4
20,3
36,6
1,38
241
НСРо5 ,т/га А - 0,03—0,05; В - 0,03—0,05; АВ - 0,06—0,10

Вихід
білка,
кг/га
432
439
443
454
416
423
431
441
406
421
429
434
436
444
455
466
410
418
425
434

Не відмічено суттєвого впливу способів основного обробітку ґрунту та
застосування фізіологічно-активних препаратів на олійність та вміст білка
сої. Найбільший вихід олії: 248 кг/га по оранці (ПЛН-3-35), 239 кг/га по
безвідвальному обробітку (ПКН-3,6), 239 кг/га по безвідвальному обробітку
(Резидент), 250 кг/га по безвідвальному обробітку (КЛД-3), 241 кг/га по
поверхневому обробітку (БДТ-7) та білка: 454 кг/га по оранці (ПЛН-3-35),
441 кг/га по безвідвальному обробітку (ПКН-3,6), 434 кг/га по
безвідвальному обробітку (Резидент), 466 кг/га по безвідвальному обробітку
(КЛД-3), 434 кг/га по поверхневому обробітку (БДТ-7) отриманий при
внесенні в ґрунт Агробак плюс + обробка насіння Агробак плюс для насіння
+ 2 обробки по вегетації (3—5 листків та бутонізація) баковою сумішшю
Агробак плюс та Ростконцентрат.
Способи основного обробітку ґрунту вплинули на накопичення вологи
на початок вегетації рослин сої сорту Шарм. Так, найбільше вологи
(274,6 мм) було по оранці, на інших обробітках кількість вологи
зменшувалась на 2,6 мм (БДТ-7); на 2,3 мм (Резидент), на 8,8 мм (ПКН-3,6);
на 6,8 мм (КЛД-3,0). У середньому за три роки досліджень сумарне
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водоспоживання сої найбільшим було за поверхневого обробітку ґрунту і
становило в залежності від варіанта застосування Агробак плюс та
Ростконцентрату 246,7—251,6 мм (рис. 1).

ПЛН-3-35

ПКН-3,6

РЕЗИДЕНТ

КЛД-3,0

БДТ-7

Знаряддя основного обробітку грунту

Рис. 1. Сумарне водоспоживання сої сорту Шарм
(у середньому за 2011— 2013 рр.)

За інших обробітків ґрунту, що вивчались, цей показник знизився на
5,6— 16,6 мм. Найменші витрати води врожаєм (230,1—233,6 мм) відмічені за
безвідвального обробітку ґрунту знаряддям ПКН-3,6. При цьому, у варіантах
з застосуванням препаратів сумарне водоспоживання перевищувало
показники на контролі за всіх способів основного обробітку ґрунту.

ПЛН-3-35

ПКН-3,6

РЕЗИДЕНТ

КЛД-3,0

БДТ-7

Знаряддя основного обробітку грунту

Рис. 2. Коефіцієнт водоспоживання сої сорту Шарм
(у середньому за 2011— 2013 рр.)
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Враховуючи сумарне водоспоживання та рівень врожайності
встановлено, що найбільш раціонально ґрунтова волога використовувалась за
безвідвального обробітку ґрунту знаряддям КЛД-3,0. Про що свідчать
показники коефіцієнта водоспоживання, які
з за даного обробітку ґрунту були
найменшими і становили 1604— 1707 м /т (рис. 2). Найменш ефективно
волога використовувалась
за поверхневого обробітку знаряддям БДТ-7
з
(1823— 1912 м /т) та за безвідвального обробітку знаряддям Резидент (1809—
1912 м3/т).
Висновки. Таким чином, найбільш продуктивним виявилось
вирощування сої сорту Шарм по безвідвальному обробітку ґрунту знаряддям
КЛД-3,0 з використанням препаратів для внесення в ґрунт, обробки насіння
та посівів.
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ГУСТОТА СТОЯННЯ РОСЛИН СОЇ ТА ЇХ ВИЖИВАНІСТЬ
ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ ТА СОРТУ
Висвітлено результати досліджень, проведених упродовж 2013—
2015 рр. щодо вивчення особливостей формування густоти стояння рослин
сої протягом вегетації під впливом сортових особливостей та зміни строку
сівби в умовах північної частини Лісостепу України. Встановлено, що сівба в
ранні строки, при температурі ґрунту на глибині 10 см 5 °С, значно знижує
польову схожість та густоту стояння рослин у фазі повної стиглості.
Найвищу польову схожість за ранньої сівби формує сорт Легенда. За пізньої
сівби високу стійкість до випадіння протягом вегетації забезпечує сорт
Вільшанка. За сівби досліджуваних сортів в оптимальні строки у фазі повної
стиглості формується 55,1—58,2 рослин/м .
Ключові слова: соя, строк сівби, сорт, польова схожість, густота
стояння рослин, виживаність.
Сучасні світові напрями формування продовольчих і кормових ресурсів
не можуть бути задоволеними без використання білково-олійних культур, які
на сьогодні займають одне з провідних місць у вирішенні продовольчої
безпеки багатьох країн і глобальної світової проблеми в цілому [8]. Однією з
таких культур залишається соя - унікальна кормова, продовольча, технічна і
лікарська культура, в насінні якої міститься 38—42 % білка, 18—32 % жиру,
25—30 % - вуглеводів, ферменти, вітаміни, мінеральні речовини, значна
кількість незамінних амінокислот зі значним ступенем розчинності й
поживності [3, 4, 7]. У рослин сої завдяки поєднанню двох процесів:
фотосинтезу і біологічної фіксації азоту, інтенсивно синтезуються майже всі
найцінніші органічні речовини, що є в рослинному світі [10]. Крім того, соя,
як бобова культура, поліпшує проходження біологічних процесів у ґрунті,
покращує його водно-фізичні властивості, азотний баланс, підвищує
ґрунтову родючість [9]. Соя - високо інтенсивна культура, яка добре реагує
на умови вирощування і формує високопродуктивні посіви лише за
достатньої наявності факторів життя.
Для забезпечення стабільних врожаїв сої необхідним є підбір сортів,
адаптованих до певних ґрунтово-кліматичних умов та застосування прийомів
технології вирощування, що максимально відповідають вимогам конкретного
сорту та дають змогу реалізувати його біологічний та генетичний потенціал
продуктивності.
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Одним з основних технологічних заходів формування продуктивності
сої є вибір оптимальних строків її сівби, які в значній мірі визначають
схожість насіння, час і можливість достигання, урожайність і якість насіння
[11].
При визначенні оптимальних строків сівби враховують, насамперед,
прогрівання ґрунту навесні і приналежність сорту до певної групи стиглості,
оскільки протягом вегетації в процесі росту і розвитку рослин сої, сорти з
різною тривалістю вегетаційного періоду по-різному реагують на умови
навколишнього
середовища,
зміну
температурного
режиму
і
вологозабезпеченості, що в підсумку й визначає продуктивність культури
[12].
Умови та методика проведення досліджень. Мета досліджень встановити особливості формування густоти стояння рослин сої та їх
виживаність під впливом зміни строку сівби в умовах північної частини
Лісостепу України.
Польові дослідження проводили на полях ДПДГ «Саливонківське»
«Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН», згідно
загальноприйнятої методики проведення польових досліджень [6] протягом
2013—2015 рр. Ґрунт дослідної ділянки - чорнозем типовий малогумусний
середньо суглинковий. Агротехніка у досліді - загальноприйнята для
Північного Лісостепу України. Сівбу проводили сівалкою «Клен». Площа
облікових ділянок 25 м при 4-х разовій повторності. Норма висіву сої 700 тис. насінин на 1 га. Попередник - пшениця озима. Під передпосівну
культивацію вносили мінеральні добрива в розрахунку ^ 0Р60К60. Для захисту
посівів від бур’янів проводили до сходові боронування та застосовували
суміш гербіцидів арамо (1,0 л/га) і базагран (2,0 л/га) у фазі 2—3 справжніх
листків.
Предмет досліджень - сорти сої різних груп стиглості: ультра
скоростиглий Легенда, скоростиглий Вільшанка та середньостиглий Сузір’я
(оригінатор - ННЦ «Інститут землеробства УААН»), висіяні у різні строки:
за температури ґрунту на глибині 10 см - 5 0С (І строк), 10 0С (ІІ строк), 15 0С
(ІІІ строк).
Погодні умови в роки проведення досліджень суттєво різнились між
собою. Так, у 2013 р. середньодобова температура повітря за період квітеньжовтень становила 15,6 0С, тоді як середній багаторічний показник
дорівнював 14,5 0С. Протягом зазначеного періоду кількість опадів була на
рівні 674,8 мм при середній багаторічній нормі 376,4 мм (особливо значне
перевищення було зафіксоване у вересні - у 6,4 разу). Сума активних
температур за вказаний період становила 3082,6 0С, що на 316,2 0С більше
багаторічної норми.
Вегетаційний період 2014 р. характеризувався такими параметрами:
середньодобова температура повітря - 15,1 0С, кількість опадів - 686,2 мм (у
травні їх кількість у 7,5 разу перевищила середню багаторічну норму за
місяць), сума активних температур - 3032,4 0С (за норми 2766,4 0С).
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Вегетаційний період 2015 р. характеризувався найбільш посушливими
умовами: середньодобова температура повітря - 16,4 0С, кількість опадів 339,5 мм, сума активних температур - 3306,4 0С.
Результати досліджень. Надзвичайно важливими складовими
формування врожаю сої є густота стояння рослин на період сходів та
кількість рослин на одиниці площі перед збиранням [5], що в значній мірі
визначається особливостями сорту, строку сівби і метеорологічних умов, а
також взаємодією цих факторів [9].
Соя, як світлолюбива культура, формує високий врожай тільки за
оптимальної для сорту площі живлення і густоти, добрій освітленості рослин.
Тоді, найбільш продуктивно використовується сонячне світло, відведена
кожній рослині площа живлення з відповідним шаром ґрунту, об’ємом
повітря, кількістю вологи і поживних речовин [1].
Мінімальна температура для сходів сої становить близько + 10 0С за
тенденції до підвищення температури ґрунту. У разі сівби насіння у більш
ранній період часу від сівби до появи сходів значно подовжується, що
збільшує різке ураження рослин хворобами і шкідниками та знижує схожість
насіння [2].
За результатами досліджень встановлено, що густота стояння рослин
сої і особливо динаміка її зміни протягом вегетаційного періоду, в значній
мірі залежали від умов року, сортів та строків їх сівби (табл.).
Густота стояння та виживання рослин сої залежно від строку сівби та сорту,
(у середньому за 2013— 2015 рр.)

Сорт

Легенда

Вільшанка

Сузір’я

Строк
сівби
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ

Фаза розвитку рослин
сходи
повна стиглість
% від
кількість
% від
кількість
норми
рослин
норми
рослин шт./м2
висіву
шт./м2
висіву
56,9
81,3
54,5
77,8
60,6
86,5
58,2
83,2
58,2
83,2
55,4
79,1
55,0
78,6
52,0
74,3
58,2
83,1
56,0
80,0
56,9
81,3
54,3
77,5
54,3
77,6
51,3
73,3
58,0
82,8
55,1
78,8
56,1
80,2
52,9
75,5

% від
сходів
95,8
96,0
95,2
94,5
96,2
95,4
94,5
95,0
94,3

Так, за раннього строку сівби всі досліджувані сорти різко знижували
польову схожість, яка в середньому за 2013—2015 рр. знаходилась на рівні
77,6—81,3 %. Причому, у розрізі років найнижча схожість була відмічена у
2015 р., оскільки на час появи сходів відмічався значний дефіцит вологи в
ґрунті у зв’язку з тривалою відсутністю атмосферних опадів. Проте
встановлено, що за умов ранньої сівби вищий відсоток польової схожості
формує сорт Легенда - 81,3 % або 56,9 рослини/м , значно нижча польова
Корми і кормовиробництво. 2017. Вип. 83

87

схожість відмічена у середньостиглого сорту Сузір’я - 77,6 % або
54,3 рослини/м2.
За сівби при температурі ґрунту 15 0С на глибині 10 см польова
схожість досліджуваних сортів була дещо вищою і становила 82,8—83,2 %.
Максимальні показники густоти сходів відмічено за сівби при температурі
2
ґрунту 10 0С - 58,0—60,6
шт./м . Причому, за всіх строків сівби за даним
показником переважав сорт Легенда, польова схожість якого становила
81,3— 86,5 %.
Подібна закономірність була нами відмічена і щодо збереженості
рослин упродовж вегетації. Найбільш стійким до випадіння протягом
вегетації за сівби при температурі 15 0С виявився сорт Вільшанка
збереженість якого склала 95,4 %.
Висновки. Сівба в ранні строки, коли температура ґрунту на глибині
10 см становить 5 0С значно знижує як польову схожість, так і густоту
стояння рослин у фазі повної стиглості. Найвищу польову схожість за
ранньої сівби формував сорт Легенда. За пізньої сівби високу стійкість до
випадіння протягом вегетації забезпечував сорт Вільшанка. Сівба
досліджуваних сортів в оптимальні строки забезпечує у фазі повної стиглості
формування 55,1—58,2 рослини/м .
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Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
Щ ІЛЬН ІСТЬ ҐРУНТУ ПІД ПШ ЕНИЦЕЮ ОЗИМОЮ В
ЗАЛЕЖ НОСТІ ВІД ТЕХНОЛОГІЇ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ
Наведено результати досліджень впливу No-till - технології
вирощування пшениці озимої на щільність сірого лісового середньо
суглинкового ґрунту в зоні нестійкого зволоження Правобережного
Лісостепу. Встановлено, що в процесі запровадження No-till технології
щільність орного шару ґрунту не зазнала істотних змін у бік її зростання, а
на п 'ятий рік досліджень намітилась тенденція до її зменшення порівняно із
традиційною технологією.
Ключові слова: пшениця озима, No-till - технологія, щільність ґрунту,
органічний покрив.
Відсутність достатньої кількості наукових досліджень щодо
доцільності запровадження No-till технології обумовлена тим, що основні
аспекти її на сьогодні залишаються предметом наукових дискусій. Досить
поширеною є думка, що відмова від рихлення орного шару ґрунту
призводить до зростання його щільності з усіма негативними наслідками.
У той же час щільність ґрунту -з маса абсолютно сухого ґрунту в одиниці
об'єму непорушеної будови (г/см ), має важливе значення у формуванні усіх
ґрунтових режимів, від яких залежить ріст та розвиток рослин, а в кінцевому
підсумку - їх продуктивність [1].
У літературі зустрічаються повідомлення про те, що найбільше
зазнають ущільнення староорні ґрунти [5]. Вважається, що пухкий ґрунт
краще сприймає вологу ніж щільний, однак вбирання вологи пухким ґрунтом
неминуче супроводжується його ущільненням. Разом з тим, надмірно пухкий
ґрунт швидко втрачає вологу, щільний - повільніше [3].
Мінімальний і нульові обробітки створюють оптимальну щільність у
30 см шарі чорнозему звичайного. Відтак, вважається, що найбільш
ефективним способом покращання фізичного стану ґрунтів є зменшення на
них дії сільськогосподарських машин і тракторів [4], при цьому колісні
трактори ущільнюють ґрунт більше ніж гусеничні.
За підвищеної вологості оптимум щільності ґрунту змінюється до
нижчих значень, за умов недостатнього зволоження - до вищих [6].
Встановлено, що для пшениці озимої оптимальний діапазон щільності
ґрунту становить 1,0— 1,3 г/см . Найбільш вимогливою культура є у фазі
активного формування вторинної кореневої системи [2]. Разом з тим, питання
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зміни щільності ґрунту під впливом No-till технології вивчено недостатньо,
що не дає змоги об’єктивно судити про її ефективність.
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 середньо суглинкового 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. Щільність орного шару ґрунту
визначали методом різального кільця (ДСТУ ISO 10390 - 2001).
Оскільки внесення добрив за впровадження No-till технологій суттєво
обмежене через вищезазначені причини (внесенням їх лише при сівбі в
рядки), мінералізація органічних решток, що знаходяться у ґрунті, є
важливим джерелом поповнення його елементами мінерального живлення.
Активну участь у даному процесі беруть різні види мікроорганізмів
ґрунту.
Слід зазначити, що під час оранки відбувається переміщення аеробних
видів у нижню зону орного шару з меншим вмістом кисню, а аеробних навпаки, на поверхню ґрунту, що значно зменшує активність і перших, і
других.
Відтак, проблема щільності орного шару ґрунту, яка може змінюватись
під впливом технологій, здатна істотно впливати на активність у ньому
мікробіологічних процесів і накопичення (або зменшення) доступних форм
елементів мінерального живлення. Особливого значення цей агрофізичний
показник набуває при вирощуванні за No-till технологією зернобобових
культур та сої, які мобілізують азот з повітря і ґрунту за рахунок
бульбочкових бактерій та потребують достатньої кількості кисню.
Дослідженнями, проведеними нами на сірому лісовому ґрунті
середнього суглинкового механічного складу, встановлено, що застосування
No-till технології суттєво не вплинуло на його щільність на кінець весняного
кущіння (табл.).
Щільність середньо суглинкового ґрунту в залежності від технологій
вирощування пшениці озимої (Інститут кормів та сільського господарства
Поділля НААН), г/см
Технології
вирощування
Традиційна
No-till

2011
1,14
1,20

2012
1,21
1,23

Роки досліджень
2013
1,22
1,22

2014
1,21
1,21

2015
1,21
1,20

Так, у перший рік досліджень, щільність
орного шару ґрунту на кінець
з
квітня - початок травня була на 0,7 г/см вищою за No-till технології. Далі ця
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різниця була дещо меншою, а на п’ятий рік досліджень намітилась тенденція
до незначного зменшення щільності у варіанті з No-till технологією.
На нашу думку, це пояснюється відсутністю надмірного техногенного
навантаження на поверхню ґрунту важкої ґрунтообробної техніки, а також
активізацією мікробіологічних процесів за No-till технології. Відомо, що
надмірно подрібнена багатократним рихленням структура ґрунту набагато
швидше запливає і ущільнюється ніж та, яка не зазнає такого навантаження.
Крім того, об’єм, який займає в ґрунті коренева система, в результаті її
мінералізації заповнюється повітрям і вологою, запобігаючи при цьому
надмірному ущільненню ґрунту, в той час, як за рихлення рослинні рештки,
перемішуючись із ґрунтом і втрачаючи первинний морфологічний зв'язок з
ним, не здатні обмежувати його ущільнення.
Висновки. Отже, застосування No-till - технології вирощування
пшениці озимої на сірих лісових ґрунтах середньо суглинкового механічного
складу в зоні нестійкого зволоження не тільки не обумовило зростання
щільності ґрунту, але і сприяло певному його зменшенню у міру формування
органічного покриву з рослинних решток порівняно із традиційною
технологією.
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Ф ІЗІО ЛОГІЧНІ ОПТИМУМИ БУ Р’ЯНІВ ЗА УМОВ ЗМ ІН
КЛІМАТУ
За останні три десятиліття тенденції змін клімату стають все
виразнішими. Наприклад, кількість тепла і тривалість теплого періоду року
на Волині сьогодні відповідає аналогічним показникам Степу Північного 30
років тому. Проявляється тенденція розширення ареалів багатьох видів
бур’янів, у тому числі амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.)
адвентивний вид, що прибув на нашу територію майже століття тому. У
північному напрямі поширюються ареали березки польової (Convolvulus
arvensis L.), хвилівника звичайного (Aristolochia clematitis L.), молокану
татарського (Lactuca tatarica L. C.A.M.) та інших.
Зміни клімату впливають як на культурні рослини, так і на бур’яни.
Реакції рослин на індуковані дис-стреси більшості масових видів бур’я нів
сьогодні досліджені недостатньо. Попередні дослідження таких питань
показують неоднозначність фізіологічних реакцій ювенільних рослин
наприклад, гірчиці польової (Sinapis arvensis L.) на індуковані дис-стреси
(механічні пошкодження надземних частин у різні фази розвитку).
Огляд актуальних питань досліджень особливостей фізіологічних
реакцій рослин бур’я нів на зміни клімату та індуковані дис-стреси вказує на
перспективність та можливість на такій основі розробки ефективних
систем їх контролювання.
Ключові слова: орні землі, рослини, фізіологічні реакції, гербіциди,
стреси.
Світ змінювався і змінюється постійно. Лише у Третинному періоді
Кайнозойської ери (протягом 65 млн років) територія нашої країни, як і всієї
Європи, пережила 6 послідовних похолодань і зледенінь. У середньому
кожне з них тривало близько 15— 18 тис. років. Між ними були періоди
потепління з істотно більшою тривалістю. Тривалість кожного потепління
була від 40—50 до 150 тис. років і більше [1].
У Центральній і Східній Європі флора пізнього Міоцену (більше
17 млн років тому) нараховувала ще 18 % тропічних, 55 субтропічних і 27 %
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видів, що характерні для районів з помірним кліматом. Тобто флора регіону в
той час ще залишалась субтропічною [2].
Системні наступи льодовиків призвели до майже повного зникнення з
просторів Європи субтропічної рослинності Третинного періоду. В Європі
встановилась рослинність помірної кліматичної зони. Останнє потепління в
Європі наступило за 8250 років до н.е., коли межа материкового льодовика
проходила по південній Швеції [3].
Дослідження палеоботаніків і полинологів дають змогу достатньо
достовірно стверджувати про регулярний домінантний вплив клімату на
характер рослинності цілих континентів.
Аналіз балансу тепла в зоні Степу свідчить, що починаючи з 2004 по
2014 рр. середньорічні температури повітря зросли на 1,6...1,7 0С. Тобто,
клімат достовірно став теплішим. Проте змінилась не лише кількість тепла.
Відбуваються зміни у характері надходження опадів на орні землі [4].
Усі живі організми досить тонко реагують на такі зміни умов
проживання. Прикладом можуть бути комахи. Традиційно природні
резервати сарани - італійського пруса (Calliptamus italicus L.) живуть у Степу
Південному. В роки депресії ці комахи за своєю біологією майже не
відрізняються від своїх родичів з ряду Прямокрилі - коників. Проте у
сприятливі роки личинки сарани збиваються у куліги і рухаються у певному
напрямі, знищуючи на своєму шляху всі зелені рослини, у тому числі і
посіви. В останні роки популяція італійського пруса виявлена в регіоні Білої
Церкви Київської області, що досить далеко північніше від класичної зони
Степу [5].
Подібні тенденції розширення традиційних ареалів проявляють і
об’єкти досліджень гербологів - бур’яни. Амброзія полинолиста (Ambrosia
artemisiifolia L.) - адвентивний вид, що прибув майже століття тому з прерій
Північної Америки на південь України, сьогодні вже присутній на Волині [6].
У північному напрямі поширюються ареали березки польової (Convolvulus
arvensis L.), хвилівника звичайного (Aristolochia clematitis L.), молокана
татарського (Lactuca tatarica (L.) C.A.M.) та інших видів [7].
Водночас необхідно зазначити, що не лише потепління сприяє зміні
ареалів конкретних видів бур’янів. Маршрутні обстеження у Лісостепу
країни фіксують підвищення рівня присутності на орних землях хвоща
польового (Eguisetum arvense L.), метлюга звичайного (Apera spica - venti (L.)
Pal. Beauv), шпергеля звичайного (Spergula arvensis L.) та інших видів [8]. Усі
названі види є ацидофітами, тобто рослинами, що для свого успішного росту
та розвитку потребують кислих ґрунтів, які бідні на сполуки кальцію [9].
Сучасна практика застосування інтенсивних технологій вирощування
посівів сільськогосподарських культур передбачає широке застосування
мінеральних добрив з кислою фізіологічною реакцією. У поєднанні з
практично повним припиненням проведення вапнування ґрунтів і
випаданням кислих опадів у формі дощів та снігу, поступово вимиваються
сполуки кальцію з орного шару ґрунту і орні землі підкислюються навіть у
94

Корми і кормовиробництво. 2017. Вип. 83

регіонах, що в минулому мали ґрунти близькі до нейтральних. Наприклад,
поля Черкаської області. Для ацидофільних видів бур’янів умови вегетації
стають сприятливішими і вони розширяють свою присутність на орних
землях регіону.
На різноманітність видового складу бур’янів на орних землях впливає
не лише погода та агрохімічні показники ґрунту. Бажання кожного року
отримувати максимальні прибутки стимулює власників і особливо орендарів
земель, висівати комерційно привабливі культури всупереч законам
агрономії. Такий прагматичний підхід до структури посівів і сівозмін
призводить до надмірної концентрації в регіонах посівів соняшника, сої,
кукурудзи, ріпаку та інших. Як результат, на великих площах орних земель
застосовують одні і ті ж гербіциди [10]. Концентрація посівів обмеженої
кількості видів призводить до постійного застосування препаратів з
однаковим механізмом дії.
Аграрії несвідомо, проте цілком цілеспрямовано, формують на орних
землях відповідний видовий склад бур’янів, що найкраще адаптований до
умов вегетації у посівах комерційної культури, і відповідно їх резистентність
до дії традиційних препаратів. Така практика технологій виробництва
аграрної продукції призведе скоро до дуже обтяжливих наслідків [11].
Що можна протиставити такій практиці? Для постійного отримання
високих урожаїв і стабільних прибутків від орних земель необхідне
дотримання відомих біологічних та агрономічних законів і збереження
родючості орних земель. Нещадна господарська експлуатація полів швидко
закінчується
гострими
проблемами
і
необхідністю
тривалих
капіталовкладень у виснажені орні землі. Без такого біологічного лікування
розраховувати на стабільні високі урожаї не доведеться вже у недалекому
майбутньому.
У динамічній ситуації, що складається з бур’янами на посівах
сільськогосподарських культур для гербологів постає запитання: які напрями
досліджень є найактуальнішими?
На погляд авторів доцільним є інтенсифікація досліджень біологічних
особливостей видів, що є бур’янами, особливо поглиблення знань про
специфіку їх реакції на фактори впливу в ювенільний та іматурний етапи їх
органогенезу. Рослини кожного ботанічного виду рослин мають відповідний
діапазон оптимальності умов вегетації. Саме за таких умов довкілля рослини
проявляють свою максимальну біологічну продуктивність і конкурентну
здатність. Сучасні зміни клімату для багатьох видів бур’янів є сприятливими,
що проявляється не лише на їх здатності успішно вегетувати, а і освоювати
нові регіони.
Результати і обговорення. Реакції рослин на індуковані дис-стреси
більшості масових видів бур’янів на сьогодні вивчені недостатньо. Попередні
дослідження таких питань показують неоднозначність фізіологічних реакцій
ювенільних рослин, наприклад, гірчиці польової (Зіпарія атетія Ь.) на
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індуковані дис-стреси (механічні пошкодження надземних частин у різні
фази розвитку).
Рослини, що частково виживали (втрата надземних частин від
сім’ядоль до 2-х листків включно призводила до повного відмирання рослин)
за умов, що втрата надземних частин була у пізніші фази росту й розвитку,
все таки продовжували свою вегетацію. Маса їх надземних частин порівняно
з контролем (рослини без механічного пошкодження) була меншою на 71,6 %
(пошкодження у фазі 4-х листків) до 29,8 % (пошкодження у фазі 8-и
листків). Подібна загальна закономірність проявляється і за індукування
термічних стресів у рослин бур’янів.
Нової актуальності набувають дослідження особливостей застосування
гербіцидів і шляхи підвищення їх біологічної ефективності за умов
екстремальних коливань погоди.
Особливо бажані дослідження з розробки шляхів зниження норм
внесення гербіцидів і зменшення їх непродуктивних втрат у процесі
нанесення на цільові об’єкти - рослини.
Підвищення рівня посушливості клімату, особливо в Степу, що займає
240 тис. км території, або практично половину площ орних земель,
ускладнює можливості застосування ґрунтових препаратів для захисту
посівів від бур’янів. Використання препаратів по сходах у найбільш чутливі
до дії гербіцидів фази росту й розвитку рослин бур’янів (сім’ядолі - 2-а
листки) призводить до дуже великих їх непродуктивних втрат. Прикладом
може бути результат замірів величини втрат робочої рідини з гербіцидами за
проведення обприскування посівів буряків цукрових у різні фази розвитку
рослин культури (рис.).
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Рис. Зміни непродуктивних втрат робочої рідини з гербіцидами залежно від
часу проведення обприскування посівів

Обприскування посівів за змішаного забур’янення у фазі сім’ядоль у
рослин культури забезпечує найвищий рівень ефективності дії препаратів і
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найбільші втрати робочої рідини, які становлять 97,3 % від норми витрати.
Отже, за призначенням, тобто на рослини, було нанесено лише 2,7 % норми
витрати препаратів.
Підвищення рівня аридності клімату ускладнює застосування
гербіцидів ґрунтової дії. Особливо загострюється ситуація з вирощуванням і
захистом від бур’янів посівів проса, сорго, соняшнику та інших культур, що
на сьогодні займають значні площі орних земель. Виробництво має запит на
науковий пошук і розробку альтернативних систем захисту як з
використанням гербіцидів по сходах так і екологічних прийомів
контролювання бур’янів у посівах.
Життя вимагає поглиблення наукових досліджень бур’янів і їх реакції
на індуковані стреси. Саме результати таких досліджень можуть бути
використані для розробки екологічно безпечних систем захисту посівів
сільськогосподарських культур від бур’янів.
Тенденції розвитку сучасного землеробства чітко спрямовані на
підвищення рівня екологічної безпеки і зниження хімічного навантаження на
довкілля. Без проведення фізіологічних і гербологічних досліджень
неможлива розробка ефективних і екологічно безпечних систем захисту
посівів від бур’янів у біологічних і біодинамічних системах землеробства, що
стають все популярнішими і перспективнішими у цивілізованих країнах.
Не втрачають актуальності дослідження і наукові розробки питань
формування, динаміки змін і шляхів зменшення величини банку насіння
бур’янів у орному шарі ґрунту.
Широка практика застосування гербіцидів посилює небезпеку
виникнення і поширення в регіонах резистентних до їх дії популяцій
бур’янів. На даний час в країні зафіксовано окремі факти появи таких
популяцій і розширення їх ареалу на орних землях. Проблема вимагає
своєчасного системного дослідження. Доцільно скоординувати такі наукові
роботи з використання єдиних раціональних методик і можливостей
взаємного доповнення отриманих наукових результатів.
Підвищується рівень актуальності проведення наукових досліджень
біологічних особливостей і розробки ефективних прийомів контролювання
карантинних і паразитичних видів бур’янів у країні. Наприклад, у Степу
заслуговують на увагу гербологів гірчак повзучий рожевий (польовий)
(Acroptilon repens L.) D C , просо алепське (Sorghum halepense L.(Pers.),
хвилівник звичайний, паслін рогатий (Solanum cornutum Lat.), амброзія
полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.), види повитиць (Cuscuta), і особливо
види вовчків (усі раси) (Orobanche) та інші.
За умов посилення впливу посухи істотно підвищується негативна дія
бур’янів, що присутні в посівах культурних рослин, особливо у конкуренції
за обмежені запаси вологи в ґрунті.
Масова присутність амброзії полинолистої у широкорядних посівах
рослин формує потужну кореневу систему, що проникає в ґрунт на глибину
3,5—4,0 м і більше. Тому, навіть достатньо потужні рослини соняшника
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(Helianthus annuus L.) не можуть успішно протистояти таким зеленим сусідам
у посіві. Наявність 3-5 шт./м рослин амброзії полинолистої здатні реально
висушити ґрунт і позбавити культурні рослини можливості формувати
врожай. Ще більш високий рівень конкурувати за обмежені запаси вологи в
ґрунті проявляє гірчак повзучий (рожевий) степовий - Acroptilon repens (L.)
DC.
Крім традиційного хімічного способу захисту необхідна розробка
екологічно безпечних прийомів контролювання злісних карантинних і
паразитичних видів бур’янів у посівах овочевих і зелених культур і в межах
населених пунктів, де гербіциди застосовувати заборонено.
Навіть наведений короткий огляд актуальних питань досліджень
особливостей фізіологічних реакцій рослин бур’янів на зміни клімату та
індуковані дис-стреси вказує на перспективність і можливість розробки
ефективних систем їх контролювання. Місця для творчого наукового пошуку
та оригінальних і конструктивних рішень у фізіології і гербології вистачить
для всіх, хто бажає серйозно працювати на такій зеленій науковій ниві.
Висновки.
1.
Зміни клімату відбуваються постійно і зелений світ завжди
адаптувався до нових умов вегетації. Сучасні зміни для багатьох видів
бур’янів є сприятливими, про що свідчить розширення їх ареалів.
2.
Потепління клімату індукує природні стреси не лише у
культурних видів, а й у рослин бур’янів. Реакція молодих рослин бур’янів
різних видів на індуковані стреси різної природи вказує на перспективність
таких досліджень і можливість їх практичного застосування в аграрному
виробництві.
3.
Необхідність зниження рівня хімічного навантаження на орні
землі стимулює наукові пошуки і розробку сучасних прийомів захисту
посівів від бур’янів на основі особливостей їх фізіологічних реакцій на
індуковані стреси різної природи і сучасних способів нанесення гербіцидів
лише на рослини.
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БАКОВІ СУМ ІШ І ҐРУНТОВИХ ГЕРБІЦИДІВ У ПОСІВАХ
СОЇ
До сходове внесення бакових сумішей гербіцидів Фабіан (60 г/га) з
Харнес (1,0 л/га) і Фабіан (60 г/га) з Пропоніт 720 (1,0 л/га) у середньому дало
змогу збільшити контроль загальної кількості і маси бур ’я нів у посівах сої
відповідно на 21 і 8 %, а приріст врожайності - на 0,13 т/га, порівняно з
внесенням Фабіану (100 г/га). Найбільший рівень урожайності та вміст
білка в насінні сої отримали за бакового поєднання гербіцидів Фабіан з
Харнес, а посівної придатності вирощеного насіння - Фабіан з Пропоніт
720.
Ключові слова: соя, ґрунтові гербіциди, бур ’яни, азотфіксувальні
бульбочки, урожайність, якість насіння.
Соя, за останні два десятки років, встигла завоювати прихильність
більшості сільгоспвиробників України. Основними ознаками популярності
культури стали простота технології вирощування, приваблива ціна на зерно
та висока рентабельність виробництва [1].
Бур’яни суттєво впливають на врожайність сої. Тому захист посівів її
від бур’янів є одним з найважливіших факторів збільшення врожайності [2].
Наші попередні дослідження встановили високу ефективність ґрунтових
гербіцидів у посівах сої [3-5]. З огляду на це, метою досліду було поєднати в
баковій суміші сучасні гербіциди Фабіан з Харнес і Фабіан з Пропоніт 720,
щоб одночасно підвищити ефективність захисту посівів сої від злакових
однорічних і дводольних малорічних бур’янів. Крім того, необхідно було
виявити дію бакових сумішей ґрунтових гербіцидів на здатність культурних
рослин формувати азотфіксувальні бульбочки, біомасу, врожайність і якість
насіння.
М атеріали і методика досліджень. Дослід проводили впродовж 2011
2013 рр. у лабораторії рослинництва і сортовивчення Інституту рослинництва
ім. В. Я. Ю р’єва НААН. Контроль (з бур’янами) - забур’янений посів, без
застосування гербіцидів і ручних прополювань. Контроль (без бур’янів) 100
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ручні прополювання, без застосування гербіцидів. Гербіциди вносили до
сходів, без загортання в ґрунт. Витрата робочої рідини - 300 л/га.
Ґрунт дослідних полів - чорнозем типовий важкосуглинковий. Під
передпосівну культивацію вносили К 30Р30К 30. Висівали сорт сої Романтика з
шириною міжрядь - 45 см. Розмір облікової ділянки - 36 м , повторення
триразове. Збирання урожайності проводили комбайном «Батро-ІЗО».
Результати досліджень. Підрахунок густоти стояння сходів сої після
до сходового внесення бакових сумішей гербіцидів Фабіан з Харнес і
Пропоніт 720 не зафіксував їх впливу на даний показник.
Аналіз дії бакових сумішей ґрунтових гербіцидів показав (табл. 1), що
вони більш ефективно знищували злакові однорічні та дводольні малорічні
бур’яни, ніж еталон. Так, порівняно з еталоном, бакове поєднання гербіцидів
Фабіан з Харнес і Пропоніт 720 дало змогу збільшити контролювання
загальної кількості злакових однорічних і дводольних малорічних бур’янів за
першого обліку, відповідно, на 24 і 18 %, а за другого обліку - на 23 і 19 %.
Ці бакові суміші гербіцидів, порівняно з контролем (з бур’янами),
контролювали загальну кількості злакових однорічних і дводольних
малорічних бур’янів за першого обліку, відповідно, на 87 і 81 %, а за другого
обліку - на 87 і 83 %. Поєднання Фабіану з Харнесом і Пропонітом 720,
порівняно з еталоном, зменшило загальну масу злакових однорічних і
дводольних малорічних видів, відповідно, на 14 і 13 %, а порівняно з
контролем (з бур’янами) - на 85 і 84 %.
1. Забур’яненість посіву сої залежно від внесених бакових сумішей ґрунтових
гербіцидів, 2011-2013 рр.
Злакових
Дводольних
однорічних малорічних
Кількість на початку вегетації, шт./м2
Контроль (з бур’янами)
247
28
Фабіан, 100 г/га (еталон)
99
4
Фабіан, 60 г/га + Харнес, 1,0 л/га
34
2
Фабіан, 60 г/га + Пропоніт 720, 1,0 л/га
50
3
Кількість наприкінці вегетації, шт./м2
Контроль (з бур’янами)
140
20
Фабіан, 100 г/га (еталон)
55
2
Фабіан, 60 г/га + Харнес, 1,0 л/га
20
1
Фабіан, 60 г/га + Пропоніт 720, 1,0 л/га
27
1
Сира маса наприкінці вегетації, г/м2
Контроль (з бур’янами)
495
101
Фабіан, 100 г/га (еталон)
158
16
Фабіан, 60 г/га + Харнес, 1,0 л/га
77
10
Фабіан, 60 г/га + Пропоніт 720, 1,0 л/га
92
5
Варіант

Дводольних
багаторічних

Всіх

8
7
7
7

283
110
43
60

10
9
10
9

170
66
31
37

183
127
159
144

779
301
246
241

Порівняно з еталоном, загальну кількість (середнє за двома обліками)
бур’янів бакові суміші гербіцидів Фабіан з Харнес і Пропоніт 720
контролювали, відповідно, на 23 і 18 %, а порівняно з контролем (з
бур’янами) - на 84 і 79 %. Загальну сиру масу бур’янів, порівняно з еталоном,
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запропоновані бакові суміші гербіцидів зменшували, відповідно, на 7 і 8 %, а
порівняно з контролем (з бур’янами) - на 68 і 69 %.
У фазі наливу бобів соєю виявлено негативну дію всіх варіантів з
гербіцидами на кількість, сиру і суху масу азотфіксувальних бульбочок на
кореневій системі культури, порівняно з контролями (табл. 2). Також
виявлено зниження кількості, сирої і сухої маси бульбочок у контролі (без
бур’янів), порівняно з контролем (з бур’янами). На фоні бакових сумішей
гербіцидів формувалась менша сира маса однієї рослини сої, ніж в
еталонному варіанті.
2. Формування азотфіксувальних бульбочок і сирої маси соєю в фазі наливу
бобів залежно від внесених бакових сумішей ґрунтових гербіцидів,
2011-2013 рр.
Варіант
Контроль (з бур’янами)
Контроль (без бур’янів)
Фабіан, 100 г/га (еталон)
Фабіан, 60 г/га + Харнес, 1,0 л/га
Фабіан, 60 г/га + Пропоніт 720, 1,0 л/га

Азотфіксувальні бульбочки
на одній рослині сої
маса, г
кількість,
шт.
сира
суха
56,1
G,85
G,25
52,8
G,83
G,23
4G,3
G,81
G,22
3G,7
G,57
G,16
34,4
G,68
G,18

Сира маса
однієї
рослини сої, г
37,4
71,4
61,G
57,7
58,G

Усереднені показники врожайності сої (табл. 3) мали суттєву доказову
від’ємну кореляцію з кількістю (г = -0,99) і сирою масою (г = -0,99) бур’янів
наприкінці вегетації культури.
3. Врожайність сої залежно від внесених бакових сумішей ґрунтових
гербіцидів, 2011— 2013 рр.
Варіант
Контроль (з бур’янами)
Контроль (без бур’янів)
Фабіан, 100 г/га (еталон)
Фабіан, 60 г/га + Харнес, 1,0 л/га
Фабіан, 60 г/га + Пропоніт 720, 1,0 л/га
Н ^5

2G11
1,75
2,68
2,GG
2,35
2,23
G,48

Врожайність, т/га
2G12
2G13
G,91
G,5G
1,6G
1,54
1,41
1,5G
1,41
1,59
1,45
1,57
G,47
G,22

середнє
1,G5
1,94
1,64
1,78
1,75

Тому, найбільша врожайність сої сформувалась в контролі (без
бур’янів), а найменша - в контролі (з бур’янами). У середньому, порівняно з
еталоном, приріст врожайності сої від застосування бакових сумішей
гербіцидів Фабіан з Харнес і Пропоніт 720 становив, відповідно, 0,14 і 0,11
т/га, а порівняно з контролем (з бур’янами) - 0,73 і 0,70 т/га. Зростання
врожайності сої, в окремі роки досліджень, від застосування запропонованих
бакових сумішей ґрунтових гербіцидів не було статистично доказовим,
порівняно з еталоном.

1G2
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Порівняно з еталоном (табл. 4), вміст білка в насінні сої на фоні
внесення бакових сумішей гербіцидів Фабіан з Харнес і Пропоніт 720
збільшився, відповідно, на 1,5 і 1,0 %, а порівняно з контролем (з бур’янами)
- на 1,0 і 0,5 %. За вмістом олії в насінні сої різниця між варіантами досліду
була менш помітною.
4. Якість насіння сої, вирощеної з використанням бакових сумішей ґрунтових
гербіцидів, 2011— 2013 рр.
Варіант
Контроль (з бур’янами)
Контроль (без бур’янів)
Фабіан, 100 г/га (еталон)
Фабіан, 60 г/га + Харнес,
1,0 л/га
Фабіан, 60 г/га +
Пропоніт 720, 1,0 л/га

Вміст,
білка
37,4
38,0
36,9

%
олії
18,5
18,2
18,5

Збір,
білка
0,34
0,63
0,52

т/га
олії
0,17
0,30
0,26

38,4

18,4

0,59

0,28

76

92

37,9

18,3

0,57

0,28

82

94

Енергія
Лабораторна
проростання, % схожість, %
81
91
81
94
73
93

Найбільший збір білка і олії з одиниці площі отримано в контролі (без
бур’янів), а дещо менший - у варіанті бакової суміші гербіцидів Фабіан з
Харнес. Енергія проростання насіння сої на фоні використання бакових
сумішей гербіцидів Фабіан з Харнес і Пропоніт 720 збільшилась, відповідно,
на 3 і 9 %, порівняно з еталоном. Найбільшою лабораторна схожість насіння
сої була в контролі (без бур’янів) і на фоні поєднання Фабіану з Пропонітом.
Висновки. Бакове поєднання ґрунтових гербіцидів Фабіан з Харнес і
Фабіан з Пропоніт 720 у середньому дало змогузбільшити контроль загальної
кількості і маси бур’янів, відповідно, майже на 21 і 8 %, а приріст
врожайності - на 0,13 т/га, порівняно з повною нормою внесення Фабіану.
Виявлено негативну дію гербіцидів на формування азотфіксувальних
бульбочок соєю. За бакового поєднання препаратів Фабіан з Харнес
сформувались найбільші показники вмісту білка в насінні сої, а Фабіан з
Пропоніт 720 - енергії проростання та лабораторної схожості вирощеного
насіння сої.
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ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ У ПОСІВАХ КВАСОЛІ
ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖ НОГО ЛІСОСТЕПУ
УКРАЇНИ
Викладено результати досліджень
біологічної ефективності
досходових і післясходових гербіцидів у посівах квасолі звичайної. Підібраний
асортимент селективних гербіцидів, які дають змогу зменшити чисельність
бур ’я нів у посівах на 86-93 %. Рівень збереженого врожаю квасолі становив
31-37% .
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забур ’яненості.
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гербіциди,

контроль

На сучасному етапі розвитку рослинництва в Україні й переходу на
ринкові умови вирощування сировини для продуктів харчування, на які
зростає попит у населення, однією з найбільш поширених високобілкових
культур є квасоля. Квасоля звичайна - високобілкова бобова культура
продовольчого використання. Залежно від умов вирощування вміст білка
змінюється від 20,8 до 33,6 %. В останні роки існує нагальна потреба у
розробці агроекологічних заходів технології вирощування квасолі, які
спрямовані на підвищення урожайності культури з високими якісними
показниками, що дасть змогу збільшити посівні площі під нею [1]. Велике
значення квасолі в агрономії у тому, що вона є відмінним попередником для
більшості польових культур. Цінність її зумовлюється як високим вмістом
білка, так і властивістю культури фіксувати азот повітря у симбіозі з
бульбочковими бактеріями, покращуючи, відповідно, родючість ґрунту.
Завдяки цим перевагам квасоля набула значного поширення на земній
кулі. Серед бобових культур, за посівними площами які становлять 26 млн га,
вона займає друге місце після сої [ 1 ].
У той же час, в Україні площі зайняті під квасолею не перевищують
40 тис. га. Найбільше її вирощують у Лісостеповій зоні та Прикарпатті [4].
У технології вирощування цієї культури є вузькі місця. Посіви квасолі
значної мірою потерпають від значної присутності бур’янів. Це пов’язано як
з рівнем культури землеробства в господарствах, рівнем засміченості, так і з
особливостями росту, розвитку рослин квасолі та технології її вирощування.
Квасоля звичайна є дуже чутливою до процесів забур’янення, особливо на
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початку свого вегетаційного періоду. Присутність бур’янів у посівах квасолі
може спричинити до 70 % втрати врожаю [1].
Характерною біологічною особливістю рослин квасолі є сильно
виражений фототропізм: листки в сонячну погоду не затіняють поверхню
ґрунту, в результаті чого навіть після повного змикання рядків бур’яни
пригнічують культуру. Тому вона потребує чистих від бур’янів полів.
Наявність великої чисельності бур’янів у посівах квасолі може нести втрати
врожаю більше 50 % [6 , 7, 9]. Зважаючи на значний рівень засміченості
більшості сільськогосподарських угідь, агротехнічними заходами не завжди
можна досягнути бажаного результату по знищенню бур’янів, що зумовлює
необхідність застосування високоефективних гербіцидів [4, 7, 8 ].
Водночас, на сьогоднішній день для хімічної прополки посівів квасолі
звичайної в Україні існує дуже обмежений асортимент зареєстрованих
препаратів [4].
Тому метою наших досліджень було вивчення біологічної ефективності
ґрунтових та післясходових гербіцидів на квасолі, а також їх впливу на
формування урожайності даної культури.
М атеріали та методика досліджень. Польові досліди проводили в
2014-2016 рр. за загальноприйнятими методиками [2, 5] в ДП ДГ
«Бохоницьке» Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
(Вінницький район, Вінницька область). Ґрунт дослідного поля - сірий
лісовий середньосуглинковий за механічним складом, з такими показниками
орного шару: вміст гумусу 2,2-2,4 %, рН (сол.) - 5,2-5,4, гідролізованого азоту
(за Корнфілдом) - 90-112; рухомого фосфору та обмінного калію (за
Чириковим) відповідно 121-142 та 81-116 мг на 1 кг грунту. Гідролітична
кислотність - 1,75 мг-екв. на 100 г ґрунту, сума ввібраних основ - 184 мгекв. на 1 0 0 г ґрунту.
Погодні умови вегетаційних періодів (травень-вересень) за роки
досліджень суттєво відрізнялись від середніх багаторічних показників за
кількістю опадів та температурним режимом. Так, лише у 2014 році кількість
опадів була близькою до багаторічного показника. У той же час, 2015 та
2016 роки характеризувались зниженням кількості опадів відносно
багаторічної норми на 242 та 182 мм відповідно. Температура повітря в 2014
2016 рр. (вегетаційний період) була, відповідно, вищою на 1,1; 2,7; 1,9 °С
порівняно з середньою багаторічною нормою. В цілому, погодні умови
сприяли росту і розвитку квасолі.
У польовому досліді по вивченню біологічної ефективності гербіцидів
у посівах квасолі звичайної (сорт «Славія») посів проводили у другій-третій
декаді травня широкорядним способом з міжряддям 0,45 м. Норма висіву 500 тис. шт./га. Площа облікової ділянки 15 м , повторність досліду
триразова. Розміщення ділянок - рендомізоване. Гербіциди вносили
обприскувачем PL «System agrotop» обладнаним штангою 2,25 м. Досходові
гербіциди застосовували на 2 -й день після сівби, а післясходові вносили у
фазі 1-3 справжніх листків квасолі. Витрата робочої рідини 250 л/га. Облік
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урожаю зерна квасолі здійснювали методом суцільного збирання комбайном
«Sampo».
Результати та обговорення. У польових дослідженнях вивчали
ефективність таких досходових гербіцидів: стомп, 33 % к.е. (пендиметалін
330 г/л), комманд, 48 % к.е. (кломазон, 480 г/л), фронтьєр оптима, 72 % к.е.
(диметенамід-П, 720 г/л), а серед післясходових: пропоніт, 72 % к.е.
(пропізохлор, 720 г/л), пульсар, 4 % в.р. (імазамокс, 40 г/л), базагран, 48 %
в.р. (бентазон, 480 г/л) та міура, 12,5 % к.е. (хізалофоп-П-етил, 125 г/л).
Аналіз результатів досліджень показав, що чисельність бур’янів на
контролі через 30 днів після внесення препаратів становила у середньому
40,7 шт./м (табл. 1). На ділянках з гербіцидами цей показник був у межах
5,2—5,8 шт./м2. Найефективніший контроль бур’янів забезпечувало
досходове внесення препарату комманд, 48 % к.е., 0,2 л/га, яке забезпечувало
загибель 93 % бур’янів (табл. 1). Застосування фронтьєр оптима, 72 % к.е.,
1,0 л/га та стомп, 33 % к.е., 4,0 л/га до сходів, дало можливість контролювати
87— 88 % бур’янів.
1.

Технічна ефективність гербіцидів на квасолі, 2014-2016 рр.

Варіант досліду

Контроль
Стомп, 33 % к.е. до
сходів квасолі
Комманд, 48 % к.е.* до
сходів квасолі
Фронтьєр оптима,
72 % к.е. до сходів
квасолі
Пропоніт, 72 % к.е.* у
фазі 1-3 справжніх
листки
Пульсар, 4 % в.р. до
сходів квасолі
Базагран, 48 % в.р. +
міура, 12,5 % к.е. до
сходів квасолі

Показник зміни забур’яненості
Норма
чисельність
загибель
маса
витрати бур’янів через
бур'янів
бур’янів на зниження
препарату, 30 діб після через 30 діб
період
маси, %до
л/га
внесення,
після
збирання,
контролю
шт./м2
внесення,%
г/м2
40,7
631
0
4,0

5,5

88

75

90

0,2

4,8

93

53

93

1,0

5,8

87

80

89

2,5

5,0

91

60

92

1,0

6,0

86

82

89

1,5+1,0

5,2

90

55

92

П р и м іт к а : * - дані за 2015-2016 рр.

Серед післясходових рішень високоефективніим було застосування
пропоніту, 72 % к.е., 2,5 л/га та суміші базаграну, 48 % в.р., 1,5 л/га з міурою,
12,5 % к.е., 1,0 л/га. Загибель бур’янів обох біологічних груп на цих ділянках
становила 90-91 %. Ефективність застосування пульсару, 1,5 л/га сягала
8 6 %.
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Обліки сирої маси бур’янів, проведені перед збиранням квасолі, також
свідчать про високу ефективність застосування гербіцидів. Так, якщо сира
маса бур’янів на контрольних ділянках становила 631 г/м , тоді як
застосування гербіцидів забезпечило зниження маси бур’янів на 89-93 %.
Найнижчий показник сирої маси відмічено за досходового внесення
комманд, 0,2 л/га - 53 г/м2. За післясходового застосування гербіциду
пропоніт, 1,0 л/га та базаграну, 1,5 л/га у суміші з міурою, 1,0 л/га цей
показник становив 55-60 г/м , що на 92-93 % менше за показник контролю.
За використання гербіцидів стомп, 4,0 л/га, фронтьєр оптима, 1,0 л/га, а
також пульсар, 1,0 л/га сира маса бур’янів знаходилась в межах 75-82 г/м ,
що на 89-90 % менше, ніж на контролі.
Визначення густоти стояння рослин квасолі виявило, що на контролі
даний показник становив 478,5 тис. шт./га (табл. 2). На ділянках, оброблених
гербіцидами цей показник був вищим на 1 ,8 - 2 , 1 тис. шт./га, що є свідченням
високої вибірковості препаратів до культурних рослин.
Внаслідок ефективного контролювання забур’яненості, рівень
збереженого врожаю на гербіцидний ділянках становив 0,48-0,56 т/га, що на
31-37 %
перевищує
показник
контролю.
Найвища
урожайність
спостерігалась при внесенні гербіциду комманд, 0 , 2 л/га до сходів квасолі 2,14 т/га. При застосуванні пропоніту у нормі 2,5 л/га, а також суміші
базаграну, 1,5 л/га з міурою, 1,0 л/га у фазі 1-3 листків культури урожайність
становила 2,11 та 2,13 т/га відповідно. Варто відзначити, що культурні
рослини на даних ділянках не виявляли ознак фітотоксичності.
2.

Господарська ефективність застосування гербіцидів на квасолі,
2014-2016 рр.

Варіант досліду

Контроль
Стомп, 33 % к.е. до сходів
квасолі
Комманд, 48 % к.е.* до сходів
квасолі
Фронтьєр оптима, 72 % к.е.
до сходів квасолі
Пропоніт, 72 % к.е.* у фазі 1
3 справжніх листки
Пульсар, 4 % в.р. до сходів
квасолі
Базагран, 48 % в.р. + міура,
12,5 % к.е. до сходів квасолі
НІРо.5 , т/га

Густота
Норма
рослин
витрати
Урожайність,
квасолі перед
препарату,
т/га
збиранням,
л/га
тис. шт./га
478,5
1,56

т/га

%

4,0

480,3

2,06

0,50

32

0,2

480,4

2,14

0,57

37

1,0

480,6

2,04

0,48

31

2,5

480,8

2,11

0,54

35

1,0

480,6

2,09

0,53

34

1,5+1,0

480,4

2,13

0,56

37

0,17

П р и м іт к а : * - дані за 2015-2016 рр.
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Збережений
врожай
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Висновки. Отримані результати досліджень свідчать про доцільність
застосування до- та післясходових гербіцидів на посівах квасолі. Зокрема
застосування до сходів гербіциду комманд, 48 % к.е. у нормі 0,2 л/га, а також
внесення після сходів пропоніту, 72 % к.е. у нормі 1,0 л/га та суміші
препаратів базагран, 48 % в.р. 1,5 л/га з міурою, 12,5 % к.е., 1,0 л/га у фазі 1
3 справжніх листків культури забезпечувало контроль 89-93 % бур’янів без
прояву ознак фітотоксичності.
Рівень збереженого врожаю при застосуванні гербіцидів становив 0,48
0,57 т/га, що підтверджує необхідність застосування хімічного контролю
бур’янів у посівах квасолі.
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ЕКОЛОГІЧНА КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ БОБОВИХ
БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ З БУ Р’ЯНАМИ В РІК СІВБИ ЗА
БЕЗПОКРИВНОГО ВИРОЩУВАННЯ
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 ’я нів 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
можливість 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 змоги
сформувати повноцінний стеблостій і отримати високопродуктивні посіви
[3]. Для вирішення цієї проблеми бобові багаторічні трави здавна
вирощували підпокривним способом. Але це також не може 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
не може 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 проводили впродовж 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 середньо суглинковий.
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 8 6 , 8 % від середнього багаторічного показника.
У 2015 році випало 368 мм опадів, що склало лише 58 % від середніх
багаторічних даних.
Результати досліджень. Як правило, в 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. В 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.

Рис. 1. Динаміка висоти рослин еспарцету піщаного і козлятнику східного
за перші 60 днів вегетації безпокривної сівби (2013— 2015 рр.)

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 2
разового 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 2 0 днів після другого.

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.)
№
1
2

3
4
5
6

Вид бобових
багаторічних трав
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

Кількість обробок
гербіцидом

Засміченість
корму, %

1— 2

11,2

2

21,0

1

1,6

1

0,8

1— 2

0,4

2—3

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 - 2 1 , 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.
Бібліографічний список
1. Чипляка С. П. Насінництво багаторічних трав / С. П. Чипляка,
М. В. Подлєсний // Агробізнес сьогодні. - 2013. - № 5 (252) березень. [Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
ЬИр://’^№^а§го-Ьшіпе88.
сот.иа/а§гоЬшіпе88/агсЬіуе.Ьіт1?іипс=8Ьо’^еді1іоп& ід=79.
2. Гетман Н. Бобові трави у кормовиробництві і землеробстві / Н. Гетман //
Аграрний тиждень Україна. - 2013. - № 14— 15. - [Електронний ресурс]. - Режим
http://a7d.com.ua/plants/n627-bobov-travi-u-kormovirobnictv-taдоступу:
zem1erobstv.html.
3. Архипенко Ф. М Л ю ц е р н а - перспективна рослина у підсобному і
фермерському господарствах / Ф. М. Архипенко // - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://babushkinsad.kiev.ua/2016/03/30/3738.htm1.
4. Возделывание многолетних трав на кормовые цели. - [Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://www.dairynews.ru/dairyfarm/vozde1yvaniemnogo1etnikh-trav-na-kormovye-tse1i.html.
5. Савенко В. С. Козлятник східний. Хімічні засоби прополювання посівів /
В. С. Савенко // Захист рослин. - 2000. - № 7. - С. 17.
Надійш ла до редколегії 10. 05. 2016року
Рецензенти І. М. Дідур, кандидат сільськогосподарських наук

114

Корми і кормовиробництво. 2017. Вип. 83

УДК 631.51.042:631.132.5
© 2017
В. Г. Крижанівський, кандидат сільськогосподарських наук
Уманський національний університет садівництва
ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ҐРУНТУ НІТРАТНИМ АЗОТОМ ЗА
РІЗНИХ ЗАХОДІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ
Подано матеріали в середньому за три роки стосовно впливу різних
заходів основного обробітку чорнозему опідзоленого в п'ятипільній сівозміні
на забезпеченість ґрунту нітратним азотом під посівами гороху, пшениці
озимої та буряку цукрового.
Ключові слова: горох, пшениця озима, буряк цукровий, культивація,
основний обробіток.
Живлення - основа життя будь-якого живого організму, зокрема
рослин. Від умов живлення сільськогосподарських культур залежить
величина врожаю та його якість. З давніх часів турбота про підвищення
родючості ґрунту була, є і залишається однією з найголовніших у житті
людства. В умовах екологічної кризи, яка характеризується високими
темпами втрати ґрунтом органічної речовини, особливу увагу потрібно
приділяти сучасним агроландшафтам, де зменшення потенційної й
ефективної родючості ґрунтів компенсується господарською діяльністю
людини. Через різке зменшення (протягом останніх 10— 15 років)
застосування органічних і мінеральних добрив при розробленні ефективних
екологічно збалансованих агротехнологій, широкого застосування як
органічних добрив набувають значення післяжнивні рештки, сидерати тощо.
Постало питання про раціональне поєднання різних видів добрив. Поживний
режим ґрунту, який формується у період вегетації озимої пшениці, залежить
від системи удобрення й обробітку ґрунту в сівозміні. Обробіток ґрунту під
пшеницю озиму сприяє розподілу поживних речовин на глибину основного
обробітку, що значною мірою впливає на процеси мінералізації й
іммобілізації азоту, групову міграцію рухомого фосфору, перехід калію в
обмінний і необмінний стани [1-4]. Вивчення впливу способів основного
обробітку на поживний режим ґрунту під пшеницю озиму свідчить про те,
що мілкий призводить до концентрації основних елементів живлення у
верхніх шарах ґрунту. Це зумовлює інтенсивніший ріст культур на початку
вегетації [8 ], але на думку дослідників, негативно впливає на родючість
ґрунту. При безполицевому обробітку у верхньому шарі ґрунту 0— 10 см
порівняно з шаром 10—20 см уміст нітратів підвищується в 1,1— 1,4,
рухомого фосфору - 2,0—2,2, обмінного калію - 1,9—2,0 рази [5]. На основі
стаціонарних дослідів установлено, що мілкий і полицевий обробітки ґрунту
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в поєднанні з унесенням добрив призводять до диференціації орного шару за
вмістом рухомих форм елементів фосфору і меншою мірою калію [6 , 7].
М атеріали і методи. Питання впливу різних заходів основного
обробітку ґрунту на забезпеченість ґрунту нітратним азотом при
вирощуванні гороху, пшениці озимої та буряку цукрового вивчали на
дослідному полі кафедри загального землеробства Уманського НУС
протягом 2007—2009 років у стаціонарному польовому досліді з різними
заходами основного обробітку ґрунту в п'ятипільній сівозміні з таким
чергуванням культур: 1 - горох, 2 - пшениця озима, 3 - буряк цукровий, 4 ячмінь ярий, 5 - кукурудза на зерно.
Схема досліду включала такі варіанти:
1 - оранка під всі культури: під горох, пшеницю озиму та ячмінь ярий на 20-22 см; під буряк цукровий - на 30-32 см; під кукурудзу - на 25-27 см;
2 - культивація КПЗ~3,8 під всі культури на 6 - 8 см;
3 - культивація КПЗ~3,8 під більшість культур, а під буряк цукровий оранка на 30-32 см;
4 - без проведення основного обробітку під більшість культур, а під
буряк цукровий - оранка на 30-32 см.
Полицеву оранку проводили плугом ПЛН-4-35. Варіанти у досліді
розміщували методом рендомізованих повторень. Повторність - разова,
посівна площа ділянки складала 576 м2. Ґрунт дослідного поля - чорнозем
опідзолений важкосуглинковий на лесі. Вміст нітратного азоту визначали
фонометричним методом.
Результати та обговорення. Як показали наші дослідження (табл. 1),
на період цвітіння гороху нітратного азоту в шарі ґрунту 0 - 1 0 см було більше
у варіанті з культивацією. Причому ця різниця була істотною в усі роки.
У варіанті з культивацією різниця до інших варіантів досліду становила в
2007 році 1,1-1,6 мг/кг ґрунту при ШР 0 9 5 0,2 мг/кг, в 2008 році - 1,1-1,7 мг/кг
при НІР0 95 0,3 мг/кг і в 2009 році — 0,9-1,5 мг/кг при НІР0 95 0,3 мг/кг. У шарі
1 0 - 2 0 см від заміни оранки культивацією в усі роки вміст нітратного азоту
підвищувався і це підвищення також було істотним.
Що ж до вмісту азоту нітратів у шарі 20-30 см, то тут спостерігалось у
2007 році істотне підвищення цього показника на фоні культивації. У 2008 і
2009 роках вміст нітратного азоту за культивації та без основного обробітку
був на рівні 7,0-7,6 і 6,4-7,1 мг/кг, а істотно менше його було у варіанті з
оранкою. Загалом, в орному шарі ґрунту знаходилась дещо більша кількість
азоту на фоні культивації. Так, за оранки та у варіанті без основного
обробітку в 2007 році кількість нітратного азоту в шарі 0-30 см складала 6,4 і
6 , 8 мг/кг проти 7,4 і 7,7 мг/кг ґрунту - за культивації. В 2008 та 2009 роках ці
показники, відповідно, становили 7,1 і 7,9 проти 8,2 і 8 , 6 та 6 , 8 і 7,2 проти 7,7
і 8,1 мг/кг ґрунту. Тому і в середньому за три роки вищий вміст нітратного
азоту в шарі 0-30 см був у варіанті за культивації порівняно з оранкою та
варіантом без основного обробітку ґрунту.
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Як могли вплинути на перерозподіл по профілю ґрунту нітратного
азоту різні заходи основного обробітку на період колосіння пшениці озимої
видно з даних наших досліджень, представлених у табл.
Вміст нітратного азоту N-N 03 в ґрунті на період цвітіння гороху, колосіння
пшениці озимої та змикання листків у рядку буряку цукрового, мг/кг

Оранка
Культивація
Культивація
з оранкою під буряк
цукровий
Без основного
обробітку, а під буряк
цукровий - оранка
НІ Р0,95

4,7
5,0

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

5,8
6,0
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2
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1
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СО0
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НІ Р0,95

о
7о
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Шар ґрунту, см
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Варіант досліду
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Якщо у верхньому 10-сантиметровому шарі нітратного азоту було
більше, то у нижчих шарах його кількість дещо зменшувалась, але все ж таки
була більшою за культивації порівняно з оранкою та без основного обробітку
ґрунту. В усі роки досліджень у шарі 10-20 см заміна оранки культивацією
призводила до істотного збільшення вмісту нітратного азоту, а при заміні
оранки варіантом без основного обробітку відбулося істотне зменшення його
кількості.
Не відмічено негативного впливу на вміст нітратного азоту за
культивації і в шарі 20-30 см, а у варіанті, де проводилась оранка і взагалі
обробіток не проводився, відбулося істотне зниження вмісту нітратного азоту
порівняно з культивацією в усі три роки досліджень. Аналогічна тенденція
спостерігалась і в орному шарі ґрунту, а тому в середньому за три роки вміст
нітратного азоту тут коливався в межах від 4,4 до 5,9 мг/кг ґрунту і був
вищий на 0,4-0,6 та 1,2—1,5 мг/кг ґрунту за культивації, ніж відповідно за
оранки та без основного обробітку.
У всі роки досліджень на період змикання листків у рядку буряку
цукрового заміна оранки культивацією призводила до істотного підвищення
вмісту нітратного азоту у верхньому 1 0 -сантиметровому шарі ґрунту.
У нижчих шарах чіткої залежності між заходами обробітку та вмістом
нітратного азоту нам встановити не вдалося. Так, у 2007-2009 роках переваги
були на боці культивації, а всі три варіанти з оранкою виявилися майже
рівноцінними. В орному шарі ґрунту вміст азоту був істотно вищим після
проведення культивації, ніж за оранки.
Дещо вищий вміст нітратного азоту за культивації був і в середньому
за три роки досліджень як по окремих частинах, так і в цілому в орному шарі.
Висновки. Отже, заміна оранки на культивацію та без основного
обробітку призводила до підвищення вмісту нітратного азоту на період
цвітіння гороху у верхньому шарі та до деякого зниження його у варіанті без
основного обробітку у нижчих шарах ґрунту. Під час колосіння пшениці
озимої вищий вміст азоту у верхньому шарі був за культивації, а найменший
у всіх шарах ґрунту був у варіанті без основного обробітку. На період
змикання листків у рядку буряку цукрового спостерігалася аналогічна
тенденція, як і для пшениці озимої.
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ВПЛИВ СПОСОБІВ СІВБИ І ПРОСТОРОВОГО
РОЗМ ІЩ ЕННЯ КОМПОНЕНТІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ
ЛЮ ЦЕРНО-ЗЛАКОВИХ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ В УМОВАХ
ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖ НОГО
У польовому досліді досліджено вплив просторового розміщення
рослин люцерни посівної за різних способів сівби з стоколосом безостим,
стоколосом прибережним, кострицею очеретяною, тимофіївкою лучною,
пирієм середнім, грястицею збірною, житняком гребінчастим, райграсом
високим на вихід сухої речовини, кормових одиниць, обмінної енергії та
забезпеченість кормових одиниць перетравним протеїном двокомпонентних
люцерно-злакових травостоїв сінокісного використання.
Встановлено, що порівняно із традиційним рядковим, змішаним
способом сівби люцерни посівної із злаками різного виду найбільший вихід
сухої речовини в середньому за три роки використання травостоїв
одержано при перехресному та перехресно-черезрядному способах сівби.
Найвища забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном відмічена
при перехресному способі сівби люцерни посівної із злаковими травами. Із
досліджуваних травосумішок найбільшу продуктивність забезпечила
люцерна посівна із стоколосом прибережним та кострицею очеретяною при
перехресному та перехресно-черезрядному способах сівби, найменшу - із
грястицею збірною і пирієм середнім. Найбільша забезпеченість кормової
одиниці перетравним протеїном відмічена в сумішках люцерни посівної із
стоколосом безостим, стоколосом прибережним і тимофіївкою лучною.
Ключові слова: люцерна посівна, злакові трави, перетравний протеїн,
продуктивність, способи сівби, просторове розміщення.
Дослідженнями вітчизняних та зарубіжних вчених і передової практики
доведено, що одним із важливих факторів підвищення продуктивності сіяних
травостоїв є підбір видів багаторічних злакових і бобових трав і склад
травосумішок. Видовий склад агрофітоценозів залежить перш за все від
поєднання компонентів у суміші за їх сумісністю, а також умов середовища,
догляду та режимів використання [ 1 ].
Серед багатьох факторів які впливають на продуктивність і якісні
показники лучного корму важливе місце посідає ефективне використання
біологічного азоту. Домінуюче значення в мобілізації біологічного азоту у
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сільськогосподарському виробництві мають багаторічні бобові трави, які в
симбіозі з бульбочковими бактеріями здатні частково або повністю
забезпечувати потребу в азоті [2]. Використання їх як компонентів лучних
агрофітоценозів не тільки підвищить їх продуктивність, але й є ефективним
прийомом збільшення вмісту протеїну в кормі [3].
Найсуттєвішим
ценозо-угрупувальним
чинником
виступають
взаємовідносини та взаємодія між рослинами і умовами середовища, які
виникають у боротьбі за виживання при сумісному використанні їх на
обмеженій території й обмежених життєвих ресурсах [4].
Мета наших досліджень полягає в оптимізації просторового
розміщення компонентів у бінарних бобово-злакових травосумішках за
рахунок добору комплементарного складу фітоценозу, способу сівби
багаторічних трав для створення сінокісних травостоїв з люцерною посівною
в умовах Лісостепу Правобережного. Вдале розміщення бобового і злакового
видів у двокомпонентному посіві суттєво знівелює негативний їх
взаємовплив на різних етапах онтогенезу, зменшить міжвидову конкуренцію
за екологічні ресурси, збалансує структуру фітоценозу, підвищить його
продуктивність і подовжить продуктивне довголіття сіяного сінокосу.
Методика досліджень. Вивчали сумісні посіви люцерни посівної
(Medicago sativa L.) сорту Синюха із традиційними та новими для зони
травосіяння видами багаторічних злакових трав: стоколос безостий Марс
(Bromus inermis Leus.), стоколос прибережний Боян (Bromus riparia Holub.),
костриця очеретяна Людмила (Festuca arundinaceae Schreb.), тимофіївка
лучна Витава (Phleum pratense L.), пирій середній Хорс (Elytrigia intermedia
Host.), грястиця збірна Муравка (Dactylis glomerata L.), райграс високий
Дронго (Arrhenatherum elatius L.), які занесені до Реєстру сортів рослин,
придатних для поширення в Україні. Безпокривний посів бінарних
травосумішок проведено в 3 декаді квітня 2013 року на дослідному полі
відділу польових кормових культур, сіножатей та пасовищ Інституту кормів
та сільського господарства Поділля НААН. Насіння бобового і злакових
компонентів висівали змішаним рядковим, черезрядним, перехресним та
перехресно-черезрядним способом сівби. Норма висіву насіння бінарних
сумішок за всіх способів сівби становила 6 млн схожих насінин на 1 га із
кількісним співвідношенням компонентів у травосумішках 50 : 50 %.
Сінокісні травостої скошували тричі за сезон у фазі бутонізації рослин
люцерни посівної та трубкування-початок колосіння злакових.
Результати досліджень. Аналізуючи результати виходу сухої
речовини, обмінної енергії, кормових одиниць та забезпеченість кормової
одиниці перетравним протеїном за сінокісного використання люцернозлакових травостоїв впродовж трьох років встановлена їх залежність від
еколого-біологічних особливостей різних видів злакових трав, погодних
умов, просторового розміщення люцерни посівної і злаків за різних способів
сівби. Встановлено, що порівняно із традиційним рядковим змішаним
способом сівби люцерни посівної із злаковими травами різного виду
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найбільший вихід сухої речовини у середньому за три роки використання
травостоїв одержано при перехресному та перехресно-черезрядному способі
сівби, при даних способах вихід сухої речовини люцерно-злакових
агрофітоценозів збільшився в 1 , 1 — 1 , 2 разу порівняно із контролем.
Загальний вихід при цьому становив 5,35—7,38 т/га, а на контрольному
варіанті - 4,8— 6 , 6 т/га. Із досліджуваних двохкомпонентних люцернозлакових травосумішок найвищий вихід сухої речовини 7,37—7,38 т/га
забезпечила травосумішка люцерни посівної із стоколосом прибережним при
перехресному та перехресно-черезрядному способах сівби та 7,02—7,08 т/га
- з кострицею очеретяною (табл. 1). Найменший вихід сухої речовини
забезпечила травосумішка люцерни посівної із грястицею збірною - 5,35 т/га,
а на контрольному варіанті - 4,82 т/га та пирій середній - 5,60—5,90 т/га
відповідно, що свідчить про різні еколого-біологічні відмінності даних видів.
Погодні умови є важливим фактором у формуванні травостою та
виходу сухої речовини. Найбільш сприятливі умови для формування урожаю
був 2014 рік, де одержано найбільший вихід сухої речовини при всіх
способах сівби: змішаному - 6,73—9,53 т/га; черезрядному - 6,75—
10,12 т/га; перехресному - 7,47— 10,64 т/га і перехресно-черезрядному 7,71— 11,06 т/га. У найменш сприятливому (2015 р.) за вологозабезпеченістю
та високому температурному режимі за вегетаційних період, де опадів
випало 48% від норми, а середньодобова температура повітря вища на 2,4 °С,
одержано значно нижчий вихід сухої речовини порівняно із 2014 роком.
У таких несприятливих погодних умовах при перехресному способі сівби
одержано вихід сухої речовини від 3,32 т/га до 5,54 т/га. Така сама
закономірність відмічена і за виходом обмінної енергії та кормових одиниць.
Бінарні травосумішки люцерни посівної із стоколосом прибережним,
кострицею очеретяною, та тимофіївкою лучною забезпечили найбільший
вихід кормових одиниць та обмінної енергії, порівняно із іншим видом, при
всіх способах сівби, але найвищий при перехресному - кормових одиниць,
відповідно, 5,60, 5,19, і 5,0 т/га, а обмінної енергії 68,61, 65,07, 61,29 ГДж/га у
середньому за три роки використання. Найменш продуктивною була сумішка
із грястиці збірної - 3,95 т/га к. од. та 48,73 ГДж/га обмінної енергії.
Забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном також
залежала від способу сівби, просторового розміщення люцерни посівної із
різними видами злакових трав та кількісного співвідношення люцерни
посівної у рослинному угрупуванні фітоценозу. У середньому за три роки
використання люцерно-злакових травостоїв відмічено високу забезпеченість
перетравним протеїном кормової одиниці при всіх способах сівби:
змішаному - 164,28—213,95 г черезрядному - 168,0—208,10 г, перехресному
- 178,40—210,26 г, перехресно-черезрядному - 166,63—206,70 г.
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1. Вихід сухої речовини люцерно-злакових травосумішок за різних способів сівби (2013— 2015 рр.), т/га
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2. Продуктивність бінарних люцерно-злакових травосумішок за різних способів сівби (у середньому за 2013— 2015 рр.)
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5,49

4,02

50,61

206,70

43,09

181,71

5,35

3,95

48,73

182,90

5,35

3,90

48,47

174,31

4,51

52,40

189,48

5,83

4,83

55,96

193,06

6,02

4,93

56,64

188,83

4,39

43,23

184,66

6,30

4,85

58,27

190,65

6,40

4,86

58,43

172,95

* П р и м і т к и : С. р. - суха речовина, т/га; К. од. - кормові одиниці, т/га, ОЕ - обмінна енергія, ГДж/га; Пп. - перетравний протеїн, г

Найвища забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном усіх
люцерно-злакових сумішок відмічена при перехресному способі сівби, при
якому спостерігалась найбільша кількість люцерни посівної у рослинних
угрупуваннях фітоценозу (табл. 2 ).
Висновки. На основі проведених трирічних досліджень встановлено,
що перехресний та перехресно-черезрядний способи сівби, порівняно із
традиційним рядковим змішаним, забезпечили вищу продуктивність
досліджуваних бінарних люцерно-злакових травостоїв. Найвищий вихід
сухої речовини, обмінної енергії та кормових одиниць забезпечили
травосумішки люцерни посівної із стоколосом прибережним, кострицею
очеретяною і тимофіївкою лучною. Люцерно-злакові травосумішки мали
високу забезпеченість перетравним протеїном кормової одиниці при всіх
способах сівби, але найвищу - при перехресному способі. Із досліджуваних
травостоїв найвищу забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном
мали сумішки люцерни посівної із стоколосом безостим, стоколосом
прибережним та тимофіївкою лучною.
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ВПЛИВ ВОДНИХ ЕКСТРАКТІВ З РОСЛИН ЛЯДВЕНЦЮ
РОГАТОГО ТА ЗЛАКОВИХ ТРАВ НА П РОРОСТАННЯ
НАСІННЯ
Наведені результати лабораторних досліджень з вивчення
алелопатичного впливу водних екстрактів з вегетативної та кореневої маси
лядвенцю рогатого та низових злакових трав на схожість насіння та
довжину коренів проростків рослин. Методом проведених біотестів
визначено алелопатично активні та алелопатично толерантні (стійкі) до
впливу колінів види.
Пророщування насіння рослини-акцептора у водних екстрактах
рослини-донора, доводять суттєвий негативний вплив фізіологічно активних
речовин, які містяться в органах рослин на проростання насіння.
Встановлено, що насіння злакових трав, пророщене у водних екстрактах
лядвенцю рогатого втрачає свою схожість порівняно з контролем у
середньому на 11— 12 %, а насіння лядвенцю рогатого, пророщене в
екстрактах органів рослин злакових трав - на 5—11 %.
Виявлено явище синергізму (стимулювання росту) зародкових коренів
лядвенцю рогатого, під впливом фізіологічно активних речовин з екстрактів
вегетативної та кореневої маси злакових видів трав. Довжина зародкових
коренів рослин лядвенцю рогатого пророщених у витяжках з рослин злакових
трав збільшується з 12,8 до 14,0—14,6мм або на 9— 14 %.
Ключові слова: алелопатія, рослина-донор, рослина-акцептор, водні
екстракти, схожість насіння, алелопатична толерантність виду.
Алелопатія трактується як взаємний вплив рослин у середовищі
внаслідок виділення фізіологічно активних речовин із їхніх органів.
Алелопатично активні речовини, що продукуються рослинами, виконують
функцію екологічних хеморегуляторів і відносяться до важливих факторів
середовища, які визначають структуру, динаміку і продуктивність рослинних
угруповань [1, 2]. Зростаючий антропогенний вплив на агро- та природні
екосистеми
зумовлює
необхідність
пошуку
біологічних
важелів
інтенсифікації продукційних процесів через виявлення позитивних ефектів
алелопатично активних речовин (колінів), які сприяють оптимізації умов
функціонування культурних фітоценозів [3, 4].
Використовувати позитивні аспекти алелопатії актуально в
кормовиробництві, особливо за органічного виробництва кормів із сумісних
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посівів багаторічних бобових і злакових трав. Адже вивчення
закономірностей алелопатичної взаємодії рослин може сприяти підвищенню
продуктивності кормових агроценозів, засобом створення стійких і
довготривалих трав’яних асоціацій різного цільового призначення, основою
для розробки агротехніки бінарних посівів кормових культур із зменшенням
пестицидного навантаження на агроекосистеми [5, 6 , 7, 8 ].
Метою досліджень є вивчення взаємного впливу водних екстрактів з
вегетативної та кореневої маси лядвенцю рогатого та низових злакових трав
на схожість насіння та морфо-біологічні зміни кореневої системи рослин на
перших етапах онтогенезу, що сприятиме добору алелопатично сумісних
груп рослин серед злакових і бобових компонентів для створення
високопродуктивних пасовищних агрофітоценозів.
М атеріал та методи дослідження. Найважливішим методичним
аспектом при проведенні алелопатичних досліджень, а часом і єдиним, є
метод біологічних тестів для опосередкованого визначення впливу колінів водорозчинних і летких фізіологічно активних речовин, що присутні в
рослинних екстрактах, на ріст і розвиток рослин. Особливість методу
біотесту полягає в тому, що він простий у застосуванні, володіє високою
інформативністю та наочністю. Згідно методу проводили підрахунок
кількості пророслого насіння в дослідних розчинах (екстрактах з рослин) та
порівнювали з аналогічним показником у дистильованій воді. За ступенем
відхилення встановлювали позитивний чи негативний алелопатичний
взаємовплив рослин. Дослід проводився в два етапи. На першому етапі
пророщували насіння лядвенцю рогатого (рослина-акцептор) у чашках Петрі
на фільтрувальному папері, обробленому дистильованою водою (контроль), а
також екстрактами з вегетативної маси та коріння рослин злакових видів трав
(рослини-донори): пажитниці багаторічної, костриці червоної, тонконогу
лучного, костриці тонколистої та мітлиці тонкої. На другому етапі досліду
рослинами-акцепторами виступали вже злакові трави, насіння яких
пророщувалось у дистильованій воді та екстрактах з частин рослини-донора лядвенцю рогатого. Водні екстракти із органів рослин робили шляхом
настоювання 1 г наважки в 50 мл дистильованої води впродовж 24 годин.
Пророщування насіння відбувалось у термостаті за температури 27—29 оС.
Підрахунок схожості насіння та довжини коренів проростків бобового виду
проводили через 3 доби, злакових видів - через 6 діб. Повторність у досліді шестиразова. Отримані експериментальні дані обробляли за допомогою
програми STATISTICA 6 . 1 .
Результати досліджень. Проведення в лабораторних умовах біотесту з
проростання насіння злакових трав у екстрактах із органів рослини лядвенцю
рогатого, де він виступає рослиною донором, показало суттєве зниження
їхньої схожості. Це дає підстави стверджувати про наявність у водних
екстрактах з частин рослин лядвенцю рогатого фізіологічно активних
речовин (колінів), які пригнічують нормальне проходження першого етапу
органогенезу злакових трав. На рис. 1 показано узагальнені результати
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біотесту, де на 5 % рівні значущості доведено суттєве зниження схожості
насіння злакових трав (рослин-акцепторів). Встановлено, що усереднений
показник схожості насіння злакових трав, взятих для дослідження та
пророщених у дистильованій воді, становив 64,2 %. За пророщення їх у
водних екстрактах з рослини лядвенцю рогатого, схожість знизилась до рівня
53,1 % (екстракт із коріння) і 52,8 % (екстракт з вегетативної маси).
Р(2,1250)=986,17, р=0,00001
Метод
біотестів
із
Вертик. стовбці дорівнюють 0,95 довірчих інтервалів
пророщування насіння дав змогу
також визначити толерантність
конкретних видів злакових трав
до
алелопатичного
впливу
фізіологічно активних речовин
лядвенцю рогатого. В табл. 1
занесено дані зміни схожості
насіння видів злакових трав
залежно
від
середовища
Екстракти
пророщення.
Встановлено, що екстракти
Рис. 1. Вплив водних екстрактів з
з вегетативної та кореневої маси
органів рослин лядвенцю рогатого на
рослин лядвенцю рогатого значно
схожість насіння низових злакових
зменшували
схожість
таких
трав, % (у середньо.^ за видами макшшх
з л ^ як костриця тонколиста,
трав)
мітлиця
тонка та
тонконіг
лучний. За пророщення їхнього насіння в екстрактах із вегетативної маси
рослин лядвенцю рогатого, схожість зменшувалась на 11,3— 18,2 %, а у
водних розчинах із коренів - на 9,9—26,3 %. Це дає підстави вважати ці види
чутливими до алелопатичного впливу лядвенцю рогатого при сумісному
вирощуванні.
1. Зменшення схожості насіння злакових трав у водних екстрактах з органів
рослин лядвенцю рогатого, %
Види злакових трав
Тонконіг лучний
Мітлиця тонка
Пажитниця багаторічна
Костриця тонколиста
Костриця червона

Водний екстракт з вегетативної
Водний екстракт із коріння
маси
+/- до дистильованої води
-11,3*
-9,9*
-17,3*
-11,3*
-4,0
-1,9
-18,2*
-26,3*
-6 , 0
-6 , 0

П р и м іт к а : * різниця суттєва на 5 %-ному рівні значущості

Дослідження доводять, що серед низових злакових трав є види, менш
чутливі до дії біологічно активних речовин рослини-донора, що містяться у
середовищі пророщення насіння. Так, насіння костриці червоної, і особливо,
пажитниці багаторічної втрачало свою схожість у водних екстрактах з частин
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рослин лядвенцю рогатого, порівняно з дистильованою водою менш
інтенсивно. Зниження цього показника в даних видів не перевищувало 6 %,
що статистично не істотно на вибраному рівні значущості. Тобто, мова йде
про алелопатичну толерантність видів, що на нашу думку пов’язано із
здатністю рослин поглинати і метаболізувати фізіологічно активні речовини
(коліни) водних розчинів або принаймні протистояти їхній негативній дії.
Кожна рослина в угрупованні виступає в ролі продуцента - донора
фізіологічно активних речовин та їх споживача - акцептора або реципієнта.
Відповідно до цього розрізняють алелопатичну активність, тобто здатність
створювати прямим чи непрямим шляхом захисну біохімічну сферу, та
алелопатичну толерантність або комплексну витривалість рослини до колінів
у середовищі. Характеристика цих двох властивостей у рослині дає змогу
з ’ясувати її роль у природному угрупованні або визначити можливість її
розвитку у сумісному посіві.
Дані другого етапу біотесту показали, що водні розчини органів
злакових трав також чинять вплив на схожість і інтенсивність проростання
лядвенцю рогатого в ростильнях. Результати статистичної обробки усіх
показників схожості насіння лядвенцю рогатого у різних середовищах
пророщування засвідчують про наявність негативного впливу водних
екстрактів з частин рослин злакових трав на інтенсивність проростання
насіння
бобового
виду.
Р(2,2329)=2979,1, р=0,00001
Усереднені дані за всіма
видами злаків доводять
істотне
пригнічення
схожості насіння лядвенцю
рогатого,
порівняно
з
дистильованою
водою
(рис. 2). Під час проведення
досліджень спостерігалось
зниження схожості насіння
бобового виду з 92 %
з вегетативної маси з кореневої маси дистильована вода
(дистильована
вода)
до
Екстракти
87,4—81,5 %,
причому
Рис. 2. Вплив водних екстрактів з органів
найбільше
пригнічення
рослин злакових трав на схожість насіння
виявив водний екстракт із
лядвенцю рогатого, % (у середньому за видами
вегетативної маси (листків,
злакових трав)
стебел) рослин злакових
компонентів.
Більш детальний аналіз показників схожості насіння лядвенцю
рогатого у різних середовищах пророщування вказав на вибіркову дію
водних екстрактів з надземної та підземної маси видів злакових трав на
проростання насіння бобового компонента (див. табл. 2 ).
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2. Зміна схожості насіння лядвенцю рогатого в екстрактах з органів рослин
різних видів злакових трав
Рослина-донор*

Дистильована вода
(контроль)
схожість насіння, %

Тонконіг лучний
Мітлиця тонка
Пажитниця
багаторічна
Костриця
тонколиста
Костриця
червона

Екстракт з вегетативної
маси
+/- до
схожість
насіння, % контролю
74,9
-17,1**
84,8
-7,2

Екстракт з коріння
схожість
насіння, %
86,3
86,0

+/- до
контролю
-5,7
-6 , 0

74,8

-17,2**

88,1

3,9

80,1

-11,9**

86,9

-5,1

82,0

- 1 0 ,0 **

85,3

-6,7

92,0

П р и м іт к а : *Донор - рослина, екстракт з якої використовується.
**Різниця суттєва на 5 %-ному рівні значущості.

Встановлено, що найбільш істотно пригнічували проростання насіння
бобового виду водні екстракти з зелених частин рослин пажитниці
багаторічної та тонконогу лучного. Відсоток пророслих насінин при цьому
складав лише 74,8—74,9 % відповідно, що суттєво нижче за контрольний
варіант (на 17,1— 17,2 %), показник якого знаходився на рівні 92 %. Насіння
лядвенцю рогатого, пророщене в екстрактах з вегетативної маси костриці
тонколистої та костриці червоної, втрачало свою схожість порівняно з
контрольними варіантами на 10,0— 11,9 %. Найменше блокував проростання
насіння рослини-акцептора водний екстракт із вегетативної маси мітлиці
тонкої, де було зафіксовано зменшення схожості лише на 7,2 % від
контролю.
Екстракти з підземних частин злакових трав хоча і мали негативний
вплив на проростання насіння порівняно з контролем, але на 5 %-ному рівні
значущості суттєвості його доведено не було і зниження схожості насіння
порівняно з контролем тут становило 3,9—6,7 %.
Отже, аналіз отриманих результатів щодо впливу водних екстрактів на
схожість бобового виду дає підстави говорити про стійкість (толерантність)
лядвенцю рогатого до екстрактів з підземної частини рослин злаків та його
чутливість (інтолерантність) до дії біологічно активних речовин, що
містяться в екстрактах з надземної частини злакових видів трав.
Фізіологічна взаємодія рослин зводиться не лише до взаємного чи
одностороннього послаблення процесів життєдіяльності (явище антагонізму),
а й до їх посилення, що зветься синергізмом. За результатами статистичного
аналізу проведених вимірів та спостережень щодо довжини коренів паростків
рослин лядвенцю рогатого в дистильованій воді та у водних екстрактах
органів злакових трав виявлено посилення фізіологічних ефектів їх зростання
(рис. 3). З даних біотесту випливає, що екстракти з рослин злакових трав
змінювали інтенсивність наростання кореневої системи лядвенцю рогатого
при пророщуванні.
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Як видно з рис. 3, середня довжина коренів проростків лядвенцю
рогатого в дистильованій воді (контроль) була 1 2 , 8 мм, тоді як у тестових
варіантах, що пророщувались у витяжках з частин рослин злаків, вона сягала
довжини 14,0— 14,6 мм.
Г(2,2329)=43,816, р=0,00005
Відмітимо, що витяжка з
Вертик. стовбці дорівнюють 0,95 довірчих інтервалів
коренів
злаків
також
найбільш
сприятливо
впливала
на
ростові
процеси, які проходять у
насінні бобового виду на
початкових
фазах
онтогенезу.
Висновки.
Таким
чином,
результати
біотестів із пророщування
насіння
рослиниЕкстракти
акцептора
у
водних
Рис. 3. Довжина коренів паростків лядвенцю
екстрактах
рослинирогатого залежно від середовища
донора із статистичною
пророщування, мм
інтерпретацією одержаних
даних, доводять суттєвий негативний вплив фізіологічно активних речовин
(колінів), які містяться в органах рослин на проростання насіння.
Встановлено, що насіння злакових трав, пророщене в водних екстрактах
лядвенцю рогатого втрачає свою схожість порівняно з контролем у
середньому на 1 1 — 1 2 %, а насіння лядвенцю рогатого, пророщене в
екстрактах органів рослин злакових трав - на 5— 1 1 %.
Дослідженнями виявлено явище синергізму (стимулювання росту)
зародкових коренів лядвенцю рогатого, під впливом фізіологічно активних
речовин з екстрактів вегетативної та кореневої маси злакових видів трав.
Довжина зародкових коренів рослин лядвенцю рогатого пророщених у
витяжках з рослин злакових трав збільшується з 12,8 мм до 14,0— 14,6 мм або
на 9— 14 %.
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1 .1. Сеник, кандидат сільськогосподарських наук
Тернопільська дослідна станція Інституту ветеринарної медицини
НААН
У РО Ж АЙНІСТЬ БОБОВО-ЗЛАКОВОЇ ТРАВОСУМІШ КИ
ЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМ АЗОТНИХ ДОБРИВ ТА РЕЖ ИМ ІВ
ВИКОРИСТАННЯ
Представлено результати досліджень із вивчення питання
формування урожайності бобово-злакової травосумішки залежно від форм
азотних добрив та режимів використання. Встановлено, що в середньому за
2014—2015 рр. найвищою продуктивністю за сухою речовиною відзначилися
варіанти із внесенням Ыб0 у формі аміачної селітри при відчуженні
травостою у фазі гілкування бобових, трубкування злаків та Ыб0 у формі
вапняково-аміачної селітри у фазі початку цвітіння бобових, колосіння
злаків.
Ключові слова: урожайність, травосумішка, удобрення, режими
використання.
Упродовж останніх десятиліть в Україні спостерігається тенденція
щодо різкого зниження обсягів виробництва тваринницької продукції що
зумовлює необхідність її імпорту у значних обсягах. Внаслідок цього
відбувається зростання вартості м’яса, молока, продуктів їх переробки що
спричиняє значно нижчі рівні споживання їх населенням порівняно із
високорозвиненими країнами.
Вагомою причиною складної ситуації є відсутність достатньої кількості
високоякісних кормів, які є основою для розвитку тваринництва. Одним із
шляхів вирішення цієї проблеми, є вирощування багаторічних бобових трав
та їх сумішок із злаковими, як на орних землях так і на землях виведених з
інтенсивного обробітку [ 1 ].
Багаторічні бобові трави є незамінним джерелом кормового протеїну.
На сьогоднішній день вони є неперевершеними культурами по вирішенню
проблеми білкового дефіциту у польовому і лучному кормовиробництві.
Завдяки поєднанню бобових трав із злаковими у травосумішках, корми
збалансовуються за вмістом перетравного протеїну та іншими поживними
речовинами [4].
Одним із вирішальних факторів, які впливають на продуктивність
багаторічних трав та їх сумішок є удобрення [2, 5]. Незважаючи на те, що
зазначеному питанню приділялася і приділяється підвищена увага, є багато
аспектів які потребують подальшого дослідження.
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У зв’язку з цим перед вченими-луківниками актуальним стоїть питання
розробки нових та удосконалення існуючих технологічних прийомів
вирощування багаторічних бобово-злакових травосумішок з метою
отримання їх високої продуктивності.
М атеріали і методика досліджень. Дослідження із вивчення питання
впливу різних форм азотних добрив на формування урожайності бобовозлакової травосумішки
проводилися
протягом
2014—2015
років
Тернопільською державною сільськогосподарською дослідною станцією
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН та
Тернопільською дослідною станцією Інституту ветеринарної медицини
НААН. Ґрунт дослідного поля чорнозем опідзолений з середньосуглинистим
гранулометричним складом За даними агрохімічних аналізів, проведених
сертифікованою лабораторією Тернопільської філії Державної установи
«Інститут охорони ґрунтів України» встановлено, що даний ґрунт
відзначається різними показниками родючості. Вміст азоту в ньому
становить 108 мг/кг, що відповідає низькому значенню, щодо фосфору та
калію то тут відмічається відповідно підвищена забезпеченість - 147 та
120 мг/кг.
Схемою досліду передбачалося вивчення різних форм азотних добрив
за різних режимів використання.
За фактором А (режими використання) вивчалися такі варіанти:
1. Відчуження травостою у фазі гілкування бобових, трубкування злаків;
2. Відчуження травостою у фазі початку цвітіння бобових, колосіння злаків.
Фактор В (удобрення) був представлений такими варіантами:
I. Контроль; 2. Рб0К60; 3. К 60 ам.селітра Рб0К60; 4. К 60 вапняково-аміачна
РбоКбо; 5. N 6 0 карбамід Р6 0 К 6 0 .
Розміри ділянок - 30 м : повторність у досліді - триразова.
Бобово-злакова травосумішка складалась із люцерни посівної,
лядвенцю рогатого, костриці очеретяної, стоколосу безостого, пажитниці
багаторічної.
Дослідження проводяться згідно загальноприйнятих методик з
наукових досліджень по кормовиробництву і луківництву [3].
Результати досліджень. При вивченні впливу різних форм азотних
добрив за різних режимів використання лучного агрофітоценозу встановлено,
що вихід сухої речовини з гектара у 2014 році знаходився в межах 4,0—
II,14 т/га залежно від варіанта досліду (табл. 1).
Серед досліджуваних способів удобрення бобово-злакового травостою
найефективнішим виявилося внесення аміачної та вапняково-аміачної
селітри. Так, при відчуженні травостою у фазі гілкування бобових,
трубкування злаків найбільший вихід сухої речовини відмічено при внесенні
аміачної селітри - 8,80 т/га, дещо менше - при внесенні вапняково-аміачної
селітри - 8,05 т/га.
За відчуження травостою у фазі початку цвітіння бобових, колосіння
злаків найвищий вихід сухої речовини зафіксовано при внесенні вапняково134
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аміачної селітри 11,14 т/га, на варіанті із застосуванням аміачної селітри
продуктивність травостою становила 10,43 т/га сухої речовини.
Посушливі умови вегетаційного періоду 2015 року негативно вплинули
на процеси формування урожаю лучних агрофітоценозів, вихід сухої
речовини яких знаходився на рівні 2,85—8,42 т/га залежно від варіанта
досліду.
Як і в попередньому році, найефективнішим виявилося внесення
аміачної та вапняково-аміачної селітри. Так, при відчуженні травостою у фазі
гілкування бобових, трубкування злаків найбільший вихід сухої речовини
відмічено при внесенні аміачної селітри - 5,21 т/га, дещо менше - при
внесенні вапняково-аміачної селітри - 4,71 т/га.
Вихід сухої речовини бобово-злакового агрофітоценозу залежно від форм
азотних добрив та режимів використання
Режими
використання*
(фактор А)
1
2
НІР0 5 , т/га

контроль
4,00
6,51

1

2,85

2

6,10

НІР0 5 , т/га
1
2

НІР0 5 , т/га

3,42
6,30

Удобрення (фактор В)
Р6 0 К60 + N60
Р60К60 + ^60
вапняково-аміачна
Рб0Кб0
аміачна. селітра
селітра
2014 рік
5,28
8,80
8,05
7,12
10,43
11,14
А - 0,10, В - 0,15, АВ - 0,21
2015 рік
3,77
5,21
4,71
6,64
7,93
8,42
А - 0,07, В - 0,1' , АВ - 0,16
Середнє за 2014-2015 роки
4,52
7,00
6,38
6,88
9,18
9,78
А - 0,05, В - 0,08, АВ - 0,12

Р6 0 К60 + N60
карбамід
6,85
9,42

4,31
7,42

5,58
8,42

* П р и м і т к а : 1. Відчуження травостою у фазі гілкування бобових, трубкування
злаків; 2. Відчуження травостою у фазі початку цвітіння бобових, колосіння злаків

За відчуження травостою у фазі початку цвітіння бобових, колосіння
злаків найвищий вихід сухої речовини зафіксовано при внесенні вапняковоаміачної селітри 8,42 т/га, на варіанті із застосуванням аміачної селітри
продуктивність травостою становила 7,93 т/га сухої речовини.
У середньому за два роки використання бобово-злакового
агрофітоценозу застосування аміачної та вапняково-аміачної селітри
виявилося найбільш ефективним у досліді.
При відчуженні травостою у фазі гілкування бобових, трубкування
злаків найбільший вихід сухої речовини відмічено при внесенні аміачної
селітри - 7,01 т/га, дещо менше - за внесення вапняково-аміачної селітри 6,38 т/га. Проведення сінокосіння у фазі початку цвітіння бобових, колосіння
злаків найвищий вихід сухої речовини зафіксовано при внесенні вапняковоаміачної селітри 9,78 т/га, на варіанті із застосуванням аміачної селітри
продуктивність травостою становила 9,18 т/га сухої речовини.
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Висновки. Таким чином, результати досліджень вказують на те, що
при відчуженні лучних трав у ранні строки вегетації (гілкування бобових,
трубкування злаків) в якості азотних добрив доцільно використовувати
аміачну селітру, а при скошуванні трав у пізніші строки (початку цвітіння
бобових, колосіння злаків) - вапняково-аміачну.
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ФОРМУВАННЯ РІЗНОТИПНИХ ЛУЧНИХ ТРАВОСТОЇВ, ЇХ
УДОБРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
Показано результати багаторічних досліджень з вивчення впливу типу
травостою за різних систем удобрення та використання на продуктивність
суходільних лук за роками користування, накопичення симбіотичного азоту
багаторічними бобовими травами, окупність мінерального азоту,
ботанічний склад корму. Встановлено перевагу в різні роки сіяних люцерно- і
лядвенце-злакового травостоїв, які без внесення добрив забезпечують
отримання з 1 га 4,7—8,4 т сухої речовини та 0,7—1,2 т сирого протеїну.
Ключові слова: багаторічні трави, бобово-злакові, злакові травостої,
ботанічний
склад,
використання
травостою,
добрива,
переліг,
продуктивність, травосуміш.
Безсистемне розорювання природних кормових угідь в Україні
призвело до зменшення частки трав’яних кормів у загальному їх балансі,
розвитку ерозійних процесів і замулення та забруднення водоймищ [4, 8 , 10].
Внаслідок цього деградовано 28 % орних земель, замулилось понад 50 %
малих річок, а деякі зникли зовсім. Тому відновлення цих угідь, як джерела
дешевих висоякісних трав’яних кормів та які виконують велику ґрунто- і
водоохоронну роль у природоохоронній зоні агроландшафтів, є одним із
важливих завдань сільськогосподарської науки і практики. Різними авторами
[1, 2, 3, 5, 6 , 7, 11] розроблено і рекомендовано виробництву наукові і
практичні основи поліпшення і раціонального використання природних
кормових угідь залежно від екологічних і зональних умов та біологічних
особливостей лучних рослин.
Однак, для природних кормових угідь, на землях, що виводяться із
інтенсивного обробітку, багато питань даної проблеми ще не достатньо
відпрацьовано, що утруднює розроблення ефективних заходів їх відтворення
на колишніх орних землях, удобрення та раціонального використання.
Метою наших досліджень було встановити ефективність агротехнічних
заходів (тип травостою, система удобрення, режим використання) при
відтворенні природних кормових угідь та їх вплив на формування видової
структури й продуктивності ценозів.
М атеріали і методи досліджень. Дослідження з встановлення кращих
типів окультурюваних травостоїв за різних варіантів удобрення і
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використання нами проведено у ДП ДГ „Чабани” ННЦ «Інститут
землеробства НААН» Києво-Святошинського району Київської області.
Дослід, який закладено у 2007 р. і реконструйовано у 2013 р. шляхом
підсівання бобових компонентів згідно зі схемою досліду. Злакова частина
бобово-злакових травосумішей і злакова суміш були однаковими і
складались із Bromopsis inermis (Leyss) Holub сорту Полтавський 30 і Festuca
pratensis Huds. сорту Веселоподолянська 1883 Евола. Поміж бобових
компонентів Medicago sativa L. представлена сортом Полтавчанка, Trifolium
pratense L. - Полтавська 75, Lotus ucrainicus Klok - Ант і Onobrichis arenaria
(Kit) DC - сортом Піщаний 1251.
Дослідна ділянка є суходолом із сірим лісовим ґрунтом, який у 0— 10
см шарі містив гумусу 1,94—2,07 %, лужногідролізованого азоту - 67,9—
74,9, рухомого фосфору - 15,5—21,0 і обмінного калію - 7,5— 10,4 мг/100 г
ґрунту з рН - 5,4—5,5. Розмір посівних ділянок - 15, облікових - 10 м .
Добрива вносили загальним фоном: фосфорні добрива - в один строк навесні
(Р60); калійні (К120) рівними частинами (по К60) - в два строки навесні і після
першого відчуження травостою; азотні (N140) добрива (по N70) - в два строки
навесні та після першого укосу за сінокісного використання і по (N35) - у
чотири терміни навесні та після першого, другого і третього укосів. На
дослідну ділянку восени 2013 р. поверхнево було внесено дефекат у дозі
5 т/га СаСО . Було використано районовані сорти бобових і злакових трав.
Повторність досліду - чотириразова. Обліки і спостереження проводили за
загальноприйнятими у кормовиробництві методиками [9].
Результати досліджень. На формування окультурюваних лучних
травостоїв найбільший вплив мали удобрення та видовий склад
травосумішей. У формуванні перелогів, які на шостому році не
реконструйовували, в перші три роки їх користування, брали участь
дикорослі трави із групи різнотрав’я та злаків, де переважали одно- і дворічні
види. Вміст їх складав 50—70 % (злинка канадська, ромашка непахуча,
грицики звичайні, плоскуха звичайна, метлюг звичайний, тонконіг
однорічний). Меншу частку у травостої займали представники багаторічних
видів злаків та різнотрав’я, зокрема, на перелозі 1 із вмістом 33—36 % та
перелозі 2 - 41—43 % (хвощ польовий, кульбаба лікарська, берізка польова,
полинь гіркий, подорожник великий та інші). Кількість несіяних
малорічників у цих варіантах з роками користування поступово
зменшувалась, а багаторічників - навпаки, збільшувалась. На п’ятому році на
перелогах підвищується заростання пирієм повзучим - 22—39 % і
різнотрав’ям - 42—49 %, тим часом як участь несіяних злаків знизилася до
17—26 % на перелозі 1 та до 23—2S % на перелозі 2. На восьмому році у
травостої перелогу 1 домінував пирій повзучий і куничник наземний із
питомою часткою по 25—35 %, а перелогу 2 - пирій повзучий і куничник
наземний з часткою по 20—30 % та помітною часткою (близько 7—S %)
костриці валіської, що свідчить про початок формування стійких та здатних
до самовідновлення ценозів.
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На злаковому травостої, який також не реконструйовувався, поширення
несіяних видів із роками порівняно з перелогами було значно меншим. Їх
кількість була на рівні 10— 13 %. Тут домінуюче положення займали сіяні
трави. Вміст стоколосу безостого в середньому за роками за різних режимів
використання становив 40—42 %, костриці лучної - 10— 11 %. З роками
помітно збільшувалась частка стоколосу безостого. В найбільшій мірі його
збільшення спостерігалось при внесенні азоту в дозі К 1 4 0 порівняно з
варіантом без добрив.
У бобово-злакових сіяних травостоях найкраще протягом років
користування у варіанті без добрив зберігався лядвенець український. Його
частка в середньому за роки життя і користування травостоями у варіанті без
добрив була на рівні 38—41 %. У перші три роки його кількість була на рівні
55—65 %, тим часом як на п’ятому році його частка зменшилась до 20—
22 %. Люцерна посівна утримувалася в травостоях лише у перші три роки
користування на рівні 20—25 %. На третьому-п’ятому роках її вміст у
травостої знизився і стабільно підтримувався на рівні 5— 13 %. На початку
шостого року її вміст був на цьому ж рівні, проте наприкінці року вона
повністю випала із травостою. Вміст конюшини лучної та конюшини
повзучої значним був лише у перші два роки, а саме на рівні 40—70 %. На
третьому-п’ятому роках їх вміст не перевищував 1 2 %, а на шостому році
вони повністю випали з травостою. Сіяні ж злакові компоненти у вихідних
бобово-злакових травостоях на відміну від бобових трав добре зберігалися в
травостої з такою ж закономірністю вмісту за роками як і в сіяному
злаковому травостої.
Застосування азотних добрив помітно зменшувало вміст бобових
компонентів у вихідних сіяних бобово-злакових травостоях (табл.). У
середньому за всі роки досліджень від внесення азотних добрив їх кількість
зменшилась на 4— 11 %. Серед злакових видів трав у бобово-злакових
травостоях домінуючим компонентом виявився стоколос безостий. На
восьмому році його вміст становив 36— 52 %, тим часом як кількість
тимофіївки лучної та костриці лучної - лише 7— 17 %.
Аналіз одержаних урожайних даних показав, що на першому році та
після підсівання бобових на сьомому році користування травостоїв найбільш
впливовим на продуктивність був фактор травостій з часткою 41—42 %, а на
другому - удобрення. У наступні роки внаслідок зменшення частки бобових
компонентів у бобово-злакових травостоях найвпливовішим був фактор
удобрення з часткою 43— 6 6 %. Із зменшенням кількості бобових трав у
бобово-злакових травостоях вплив фактора удобрення збільшується.
Найменш впливовим на продуктивність травостоїв був фактор використання
з дольовою часткою 6 — 1 0 %.
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Продуктивність різнотипних лучних травостоїв залежно від рівня удобрення та режиму використання, 2008— 2015 рр.
2008 р.
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суха
маса,
т/га

вміст
бобо
вих, %

2

3

4

5

6

Без добрив
N140
Мі40Рб0І<120
Без добрив
N140
Мі40Рб0І<120
Без добрив
N140
Мі40Рб0І<120
Без добрив
N140
Мі40Рб0І<120
Без добрив
N140
Мі40Рб0Кі20
Без добрив
N140
N140P60K120
Без добрив
N140
Мі4оРбоКі2С)
Без добрив

1,29
3,07
3,38
1,88
3,66
4,21
2,05
4,41
4,67
2,37
6,07
6,19
7,41
8,17
8,33
6,04
6,08
6,11
5,22
5,63
5,63
1,86

N140

2,65

-

3,41

-

4,81

-

3,54

2,90

Мі40Рб0І<120

3,31

-

3,70

-

5,21

-

3,80

3,12

1

Сіяний
злаковий
Люцернозлаковий
Лучноконюшинозлаковий
Повзучеконюшинозлаковий
Лядвенцезлаковий

Переліг 1

-

14
10
10
80
76
75
70
64
66
59
40
42
-

1,28
3,70
4,20
1,67
3,90
4,15
2,35
4,95
5,11
4,05
5,15
5,25
2,67
5,11
5,35
2,41
5,00
5,12
5,45
5,78
5,85
1,15

-

12
9
8
4
-

6
-

22
15
16
-

суха
маса,
т/га

Середнє за 2008-20 3 рр.

вміст
бобо
вих, %

Удобрення

Переліг 2

2015 р.

суха
маса,
т/га

Травостій

Переліг 1

2013 р.

вміст суха
К. од.,
бобо маса,
т/га
вих, % т/га

7
8
9
10
Сінокісне використання
2,27
1,45 0,99
4,43
3,48 2,37
4,21
3,72 2,53
2,38
1,75
1,19
4,76
3,73 2,54
4,32
4,08 2,77
2,77
2,15
1,46
5,42
4,35 2,46
5,86
4,62 3,14
6,72
46
3,14 2,14
7,31
10
4,96 3,33
7,64
10
5,02 3,41
6,34
60
3,64 2,48
6,89
15
5,33 3,62
7,57
13
5,36 3,64
5,86
70
3,39 2,31
6,31
12
4,95 3,37
6,69
10
5,00 3,40
5,91
62
4,68 3,18
6,79
19
5,32 3,62
7,48
15
5,51
3,75
2,41
1,47
1,21
-

-

обмінна
енергія,
МДж/кг

сирий
протеїн,
т/га

11

12

Середнє за 2014-2015 рр.
К.
од.,
т/га

азот
симб.,
кг/га

14

15

16

0,19
2,61
0,52
5,19
0,53
5,42
0,23
2,74
0,55
5,79
0,60
5,89
0,27
3,43
0,65
6,46
0,68
7,18
0,42
6,85
0,73
7,99
0,71
8,45
0,50
6,21
0,82
7,80
0,79
8,40
0,44
5,74
0,73
7,22
0,76
7,49
0,74
5,62
0,90
7,63
0,93
7,96
0,24 2,53

0,37
0,74
0,79
0,39
0,83
0,88
0,38
0,83
1,00
1,18
1,39
1,49
1,02
1,31
1,41
1,01
1,28
1,33
0,83
1,14
1,28
0,35

1,78
3,55
3,71
1,87
3,96
4,03
2,34
4,42
4,91
4,69
5,47
5,78
4,25
5,34
5,75
3,93
4,94
5,13
3,84
5,22
5,45
2,09

32,6

0,60

5,04

0,71

4,16

-

35,0

0,66

5,70

0,83

4,71

-

12,3
29,6
31,6
14,9
31,7
34,7
18,3
37,0
39,3
26,7
41,7
42,7
30,9
45,3
45,6
28,8
42,1
42,5
39,8
45,2
46,8
13,5

суха
сирий
маса, протеїн,
т/га
т/га
13

-

128
89
78
102
76
65
100
71
52
72
49
44
-

Продовження таблиці
Багатоукісне використання
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Без добрив

2,18

-

1,39

-

2,64

-

1,73

1,42

15,9

0,29

3,80

-

3,72

-

5,41

-

3,75

3,08

34,5

3,82

-

5,93

-

3,87

3,17

-

2,78

2,07

1,69

1

Переліг 2

140

М і4 0 Р б 0 І< 1 2 0

3,79

Без добрив

2,64

N

140

М і4 0 Р б 0 І< 1 2 0

Люцернозлаковий

Без добрив
N

140

М і4 0 Р б 0 І< 1 2 0

N

140

М і4 0 Р б 0 І< 1 2 0

Без добрив
N

140

О

сч

о

(О

Травостій
Удобрення
Використання

О
сч

о

(О

Без добрив
N140
0_
о
^г

Лядвенцезлаковий

Без добрив

^г

Лучно
конюшинозлаковий
Повзучеконюшинозлаковий

0о_
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$

Сіяний
злаковий

N

5,54
5,46
4,82
6,79
6,78
6,68
8,50
8,19
5,61
5,73
6,02
5,76
6,19
5,95
0,24
0,21
0,17

-

-

5
20
19
81
74
75
67
60
60
69
60

2,11
4,62
4,81
3,91
5,00
5,12
2,59
4,73
4,90
2,28
4,80
4,95
5,98
5,52
5,70

-

-

12
8
8
4
-

6
-

20
14
15

0,23
0,30
0,21

Травостій
41
22
Удобрення
35
66
Використання
10
6
П р и м і т к а . Дані за 2014 — 2015 рр. отримано після
вапнування.

-

14

15

16

2,83

0,40

2,33

-

0,66

5,86

0,84

4,84

-

35,6

0,68

6,34

0,92

5,23

-

19,0

0,36

3,18

0,41

2,62

0,91
1,00
1,13
1,48
1,52
0,94
1,26
1,41
0,88
1,14
1,19
0,88
1,17
1,26

5,32
5,69
5,45
6,80
7,28
4,90
6,58
6,95
4,61
5,82
6,06
4,99
5,94
6,37

5,52
4,45
3,65
40,9
5,79
4,55
3,73
41,9
6,62
55
3,14
2,57
28,9
7,89
12
4,33
3,55
39,8
8,48
11
4,35
3,57
40,0
6,59
63
3,32
2,72
30,5
7,56
14
4,61
3,78
42,4
7,98
15
4,62
3,79
42,5
6,12
67
3,09
2,53
28,4
6,47
13
4,13
3,39
38,0
6,79
15
4,21
3,45
38,7
6,30
65
4,09
3,45
38,7
6,70
18
4,45
3,65
40,9
7,26
16
4,56
3,74
42,0
НІРоб, ц/га за факторами
0,24
0,23
0,20
0,25
0,18
0,18
Частка факторів, %
42
34
34
48
10
8
реконструкції досліду шляхом підсівання
-

13

0,82
0,86
0,52
0,86
0,85
0,56
0,88
0,91
0,50
0,75
0,78
0,80
0,93
0,96

6,44
6,89
6,60
8,23
8,81
5,93
7,97
8,42
5,58
7,05
7,34
5,44
7,19
7,71

-

-

113
92
83
83
57
66
74
37
ЗО
73
42
42

0,22
0,18
0,18
39
43

9
бобових компонентів згідно схеми та

До реконструкції досліду на першому році користування травостоями
найпродуктивнішим виявився сіяний лучноконюшино-злаковий травостій із
виходом з 1 га сухої маси 7,41— 8,33 т за сінокісного використання і 6 ,6 8 —
8,19 т - за багатоукісного, що в 1,2—2,5 разу більше порівняно з іншими
травостоями.
У цілому ж перед реконструкцією досліду за шість років користування
до внесення вапна найпродуктивнішою виявилась лядвенце-злакова суміш.
На шостому останньому 2013 р. користування вона у варіанті без добрив за
багатоукісного використання забезпечила одержання 5,98 т/га. У середньому
за 2008—2013 рр. - 4,09 сухої маси і за сінокісного відповідно - 5,45 і 4,68
т/га з рівнем нагромадження симбіотичного азоту 82—85 кг/га, що в 1,1—
1,7 разу більше порівняно з іншими бобово-злаковими сумішами, в 2,2—2,3 порівняно із сіяним злаковим травостоєм і в 2,3—3,4 разу більше порівняно з
перелогами, які сформовані шляхом спонтанного заростання та підсіванням
насіння дикорослих трав зібраних у природних умовах. На другому місці за
продуктивністю в середньому за роки досліджень була лучноконюшинозлакова суміш, хоча у перші два роки користування вона була найкращою за
цим показником. У 2013 р. другою за продуктивністю була люцерно-злакова
суміш, завдяки невеликому відсотку люцерни посівної (до 15 %), яка все ще
брала участь у формуванні травостою і її врожайність була на рівні 3,91—
4,05 т/га сухої маси. Найменш продуктивною поміж бобово-злакових була
повзучеконюшино-злакова суміш, у якій бобовий компонент погано
утримувався у травостої вже з третього року користування.
На азотні добрива найкраще реагували злаковий та переложні
травостої, де також домінували злаки. За усередненими даними при внесенні
N ^ 0 на цих травостоях продуктивність підвищилась на 1,45—2,36 т/га. На
бобово-злакових травостоях порівняно з переложними і злаковим
травостоями від внесення азоту прирости були меншими і становили лише
0,38— 1,89 т/га сухої маси. Ці прирости як і продуктивність знаходились у
прямій залежності від вмісту бобового компонента. Найменшими вони були
на лядвенце-злаковому травостої. На відміну від азоту фосфорні і калійні
добрива у дозах Р 6 0 К 12 0 значно менше впливали на продуктивність.
Аналогічна закономірність змін продуктивності під дією факторів
травостій та удобрення, яка була за виходом з 1 га сухої маси отримана й за
усередненими показниками виходу з 1 га кормових одиниць та сирого
протеїну. Приріст продуктивності за цими показниками від азоту на
травостоях з домінуванням злаків (сіяний злаковий травостій та перелоги)
більший, ніж на бобово-злакових травостоях.
Аналіз режимів використання показав, що вони на продуктивність мало
впливали. За виходом з 1 га сухої маси незначну, але часто суттєву перевагу
переважно на удобрених варіантах мав сінокісний режим використання,
порівняно з багатоукісним. Тим часом як за виходом із 1 га сирого протеїну,
кормових одиниць у варіантах із внесенням азотних добрив більшою
продуктивність була за багатоукісного використання, ніж за сінокісного.
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Аналіз результатів досліджень після реконструкції досліду шляхом
підсівання багаторічних бобових трав показав, що у середньому за 2014—
2015 рр., які є сьомим і восьмим роком користування травостоями вміст
бобових компонентів був в межах 10—70 % (див. табл.). Застосування
азотних добрив у дозі N 1 40 помітно зменшувало вміст бобових компонентів.
Від внесення азотних добрив їх кількість зменшилася на 36—58 %. У варіанті
без добрив їх кількість була на рівні 46—70 %. Поміж бобових трав
найменшою часткою бобового компонента характеризувався люцернозлаковий травостій, а найбільшою - повзучоконюшино-злаковий травостій.
Серед злакових видів трав у бобово-злакових травостоях домінуючим
компонентом виявився стоколос безостий. У середньому за 2014—2015 роки
досліджень його вміст становив 36— 52 %. Кількість тимофіївки лучної та
костриці лучної залишалася на низькому рівні (7— 17 %).
Поміж
різнотипних
травостоїв
у
варіанті
без
добрив
найпродуктивнішим виявився люцерно-злаковий травостій, який у
середньому за ці два роки за багатоукісного використання забезпечив
одержання з 1 га 6,60 т/га сухої маси і 5,45 т/га к. од., а за сінокісного
використання, відповідно - 6,85 і 4,69 т/га з рівнем нагромадження
симбіотичного азоту 113— 128 кг/га, що в 1,1— 1,3 разу більше порівняно з
іншими бобово-злаковими сумішами, в 2 , 1 — 2 , 2 - порівняно із сіяним
злаковим травостоєм і в 2,3—3,4 разу більше порівняно з перелогами, які
сформовані шляхом спонтанного заростання та підсіванням насіння
дикорослих трав зібраних у природних умовах. На другому місці за
продуктивністю
була
лучноконюшино-злакова
суміш.
Найменш
продуктивною поміж бобово-злакових сумішей була повзучеконюшинозлакова, що обумовлено, очевидно низькою потенційною продуктивністю
конюшини повзучої.
На азотні добрива найкраще реагували злаковий та переложні
травостої, де також домінували злаки. При внесенні ^ 4 0 на цих травостоях
продуктивність підвищилась від 2,41—3,43 до 5,04—6,46 т/га сухої маси або
в 2,0—2,3 разу. На бобово-злакових травостоях порівняно з переложними і
злаковим травостоями від внесення азоту прирости були незначними і
становили 1,3— 2 , 0 0 т/га сухої маси.
Аналіз даних економічної ефективності за останні два роки
користування показав, що найбільший чистий прибуток одержано на
люцерно-злаковому травостої (8818 грн/га за сінокісного використання і
10490 грн/га - за багатоукісного) та рентабельність (303—335 %) при
найменшій собівартості 1 т к. од. (575—620 грн). Внесення фосфорних і
калійних добрив було не ефективним, а на перелогах, злаковому травостої і
повзучоконюшино-злаковому травостої за сінокісного режиму використання
- збитковим.
Висновки. Висівання злакових чи бобово-злакових травосумішей уже
в перші роки користування травостоями обмежує поширення випадкових
бур’янів, призводить до збільшення частки у відновлюваних ценозах цінних
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у кормовому відношенні злакових та бобових видів багаторічних трав, а при
включенні бобово-злакових сумішей або підсіванні бобових компонентів - і
продуктивність угідь.
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Наведені результати досліджень щодо впливу фосфорного і калійного
удобрення, стимулятора росту, інокулянта, органо-мінерального добрива та
вапнування на вміст органічних речовин у кормі бобово-злакового
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На даний час існує зростаючий інтерес до використання при
докорінному
поліпшенні
лучних
угідь,
з
метою
створення
високопродуктивних сіяних лучних травостоїв, добре пристосованих до
місцевих ґрунтово-кліматичних умов зони багаторічних видів та сортів трав,
так як вони сприяють не лише підвищенню продуктивності лучних ценозів, а
й нагромадженню вуглецю, поліпшують умови середовища проживання
диких тварин, знижують вплив сільськогосподарського навантаження на
довкілля та дають змогу подовжити вегетаційний період [1, 2, 5, 7, 8 ].
Для створення високопродуктивних лук, як правило, використовують
злакові та бобові види трав. Злакові багаторічні трави забезпечують основну
частину виходу корму, зокрема при достатньому зволоженні в умовах
Лісостепової зони [5]. Бобові види трав підвищують поживну цінність корму,
завдяки збільшенню в них концентрації сирого протеїну, особливо в молодих
травах. У міру дозрівання рослин кількість сирого протеїну знижується [5].
Бобові та злакові трави розрізняються не лише за вмістом сирого протеїну,
але і за швидкістю його зниження упродовж усього сезону [6 ]. Тому
використання для залуження бобово-злакових травосумішок забезпечуватиме
рівномірне нагромадження сирого протеїну протягом вегетаційного періоду,
та сприятиме зростанню продуктивності новостворених лук [3, 4].
Рівень вмісту сирого протеїну у вегетуючих рослин є одним із
найважливіших критеріїв їх порівняльної цінності. Видовий потенціал і
хімічний склад лучних трав найбільш повно розкривається при їх
вирощуванні за різними системами удобрення.
М атеріали і методика досліджень. Мета роботи полягає в оцінці
придатності кормових травостоїв, створених докорінним поліпшенням із
залуженням злаково-бобовою травосумішкою за різних видів удобрення, для
використання в якості сіножатей.
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Експериментальну роботу виконано
в Інституті
сільського
господарства Карпатського регіону НААН. Дослід із докорінного
поліпшення лук закладено на основі реконструйованого довготривалого
стаціонару в 2 0 1 1 р. шляхом залуження без покриву травосумішкою такого
складу: конюшина лучна (сорт Передкарпатська 6 ), козлятник східний (сорт
Карпатський), костриця лучна (сорт Діброва), тимофіївка лучна (сорт
Підгірянка), стоколос безостий (сорт Всеслав). Дослідження проводилось
згідно схеми досліду, де на фоні Рб0 К 9 0 вивчали вплив вапна, інокуляції
насіння бобових трав азотфіксуючими бактеріями (ризобофіт - 1 0 0 мл на 1
гектарну норму насіння), стимулятора росту (Екостим С - 100 мг/га з нормою
витрати води 200 м3 /га) та добрива органо-мінерального (ДОМ) (Добродій 1,5 кг/га). Розмір посівної ділянки - 18 м2, облікової - 15 м2, повторність
чотириразова.
Результати досліджень. У видовому складі новостворених лучних
травостоїв домінуючим бобовим видом була конюшина лучна, її частка
залежно від виду удобрення становила 9 - 36 %. Відсоток козлятнику
східного був незначним і коливався в межах 2 - 8 %. Ще меншою участю у
травостої характеризувався лядвенець український. Серед несіяних бобових
видів лише на неудобреному травостої відмічено 1 % люцерни хмелевидної.
Серед злакових трав основну частку займали сіяні трави: стоколос
безостий (15 - 26 %), костриця лучна (16 - 25 %) та тимофіївка лучна (13 21 %). Незначний відсоток злакових трав припадав на несіяні види, насіння
яких або зберігалося в ґрунті, або було перенесене вітром, гризунами тощо.
На усіх варіантах досліду зафіксовано грястицю збірну з часткою 1 - 2 %.
Крім неї на варіантах новоствореного досліду відмічено тонконіг лучний,
пажитницю багаторічну та пажитницю багатоукісну.
Група різнотрав’я у новоствореному травостої характеризувалася
присутністю в ній однорічних бур’янів та інших космополітів, серед яких
переважала лобода біла та злинка канадська.
Урожайність бобово-злакового травостою залежала від видового
складу та удобрення (табл. 1 ).
1. Збір сухої маси новоствореного травостою залежно від кратності
використання та інтенсивності удобрення, у середньому за 2011 - 2015 рр.
Варіанти
Контроль (без добрив)
Фон —Р6 0 К90
Ф + Екостим С
Ф + Екостим С + вапно
Ф + інокуляція насіння
Ф + Екостим С
Ф + Добродій
Ф + Добродій + вапно
НІР05
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Кратність
використання
2 укоси
2 укоси
2 укоси
2 укоси
2 укоси
3 укоси
3 укоси
3 укоси

Урожайність,
т/га
4,54
5,60
6,58
7,38
8,31
7,69
8,29
8,99
0,29
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Приріст до контролю
т/га
%
1,06
23
2,04
45
2,84
63
3,77
83
3,15
69
3,75
83
4,45
98

Найнижчу урожайність нового травостою забезпечив варіант без
добрив, де урожай сухої маси становив 4,54 т/га. Внесення фосфорнокалійних добрив сприяло збільшенню урожайності на 23 %.
Серед усіх застосованих препаратів найвищі прирости урожаю
забезпечило поєднання вапнування із обробкою насіння органо-мінеральним
добривом Добродій - збір сухої маси становив 8,99 т/га, а приріст урожаю 98 %.
Корм неудобреного новоствореного бобово-злакового травостою
містив 12,8 % сирого протеїну. Застосування фосфорно-калійних добрив
сприяло збільшенню частки бобових компонентів у травостої і тим самим
зумовило зростання вмісту сирого протеїну та білка у кормі відповідно до
14,69 та 12,47 % (табл. 2).
2. Вміст азотистих речовин у кормі новоствореного лучного травостою
залежно від використання та інтенсивності удобрення, % до сухої маси
Варіанти
Контроль (без добрив)
Фон —Р6 0 К90
Ф + Екостим С
Ф + Екостим С + вапно
Ф + інокуляція насіння
Ф + Екостим С
Ф + Добродій
Ф + Добродій + вапно

Кратність
використання
2 укоси
2 укоси
2 укоси
2 укоси
2 укоси
3 укоси
3 укоси
3 укоси

Сирий
протеїн
12,80
14,69
15,12
15,25
16,50
15,36
17,23
17,80

Сирий білок
11,31
12,47
11,57
11,70
12,14
11,68

12,91
12,58

Нітратний
азот
0,046
0,047
0,051
0,051
0,051
0,051
0,052
0,052

Застосування стимулятора росту Екостим С зумовило збільшення
вмісту сирого протеїну до 15,12 % за двократного використання та до 15,36 за трикратного.
На збільшення вмісту протеїну в кормі впливають і мікродобрива. Так,
під впливом мікроелементів відмічено підвищення вмісту протеїну у кормі
лучних трав. Використання органо-мінерального добрива Добродій, яке
містить, окрім макроелементів, мікроелементи, підвищило вміст сирого
протеїну до 17,23 %.
Підвищення вмісту сирого протеїну та білка відмічено також за
використання вапнякових матеріалів. Так, за двократного використання при
застосуванні вапнування разом із Екостимом С вміст сирого протеїну зріс на
0,13 %, а за триразового скошування при поєднанні вапна із органомінеральним добривом Добродій цей показник збільшився на 0,53 %.
Вміст нітратного азоту знаходився на рівні 0,046 - 0,052 %. Такі
показники пояснюються відсутністю азотних добрив, які виключені із
технології докорінного поліпшення лучних угідь.
Бобово-злаковий травостій характеризувався невисоким вмістом сирої
клітковини, вміст якої знаходився в межах 25,1 - 29,0 % (табл. 3).
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3. Вміст органічних речовин у лучному кормі новоствореного травостою
залежно від використання та інтенсивності удобрення, % до сухої маси
Варіанти
Контроль (без добрив)
Фон —Р6 0 К90
Ф + Екостим С
Ф + Екостим С + вапно
Ф + інокуляція насіння
Ф + Екостим С
Ф + Добродій
Ф + Добродій + вапно

Кратність
використання
2 укоси
2 укоси
2 укоси
2 укоси
2 укоси
3 укоси
3 укоси
3 укоси

Сира
клітковина
27,0
25,1
29,0
28,9
27,6
28,4
28,7
29,0

Сирий жир

БЕР

3,46
3,58
4,00
4,10
4,51
4,13
4,02
4,23

47,51
46,41
42,21
42,15
41,88
43,39
41,28
39,90

Найнижчий вміст клітковини зафіксовано у кормі травостою, який
удобрювали лише фосфорно-калійними добривами - 25,1 %. Застосування
стимуляторів росту, інокуляції та вапнування сприяло пришвидшенню
ростових процесів у лучних травах, а це в свою чергу зумовлювало
накопичення сирої клітковини.
Найбільша кількість клітковини (29,0 %) відмічена на варіанті де
поєднували органо-мінеральне добриво Добродій із вапнуванням. Проте
корм даного травостою характеризувався найбільшим вмістом сирого жиру 4,23 %. Вміст безазотистих екстрактивних речовин був недостатнім, і це
зумовило звуження протеїнового співвідношення до 4,41.
Різні види удобрення та кратність використання по-різному впливали і
на кормову продуктивність бобово-злакового травостою. На варіанті без
удобрення вихід кормових одиниць становив 36,33 т/га, а перетравного
протеїну 0,35 т/га.
Найвищий вихід кормових одиниць забезпечила інокуляція насіння
азотфіксуючими бактеріями (6,7 т/га), а перетравного протеїну - при
поєднанні органо-мінерального добрива Добродій із вапнуванням (0,95 т/га).
Вапнування травостоїв сприяло збільшенню виходу кормових одиниць
на 7,16 т/га при сумісному використанні із Екостимом С за двократного
використання та на 3,43 т/га при поєднанні із органо-мінеральним добривом
Добродій.
Висновок. За докорінного поліпшення новоствореного бобово
злакового травостою високу якість корму забезпечує застосування органомінерального добрива Добродій разом із вапнуванням за трикратного
використання - вміст сирого протеїну у кормі становить - 16,5 %, жиру
4,51 % при вмісті в 1 кг сухого корму 0,79 кормових одиниць, забезпеченість
яких перетравним протеїном становить 132,26 г.
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ СИРОЇ КЛІТКОВИНИ В
КОРМАХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АВТОКЛАВУВАННЯ
Розроблено метод визначення вмісту сирої клітковини в кормах із
застосуванням автоклавування, що покращує точність вимірювань.
Позитивним фактором є відсутність контакту робочого персоналу
лабораторії із шкідливими випарами різних кислотних сполук і амінів.
Концентрації розчинів кислот та лугів максимально наближені до
оригінального методу Геннеберга і Штомана.
Ключові слова: сира клітковина, метод визначення сирої клітковини.
Вимірювання сирої клітковини в рослинних кормах почалося з
гравіметричного методу розробленого на сільськогосподарській дослідній
станції Веенде в Німеччині у другій половині дев’ятнадцятого століття
Геннебергом і Штоманом (1860) [3]. Метод складається з обробки
рослинного матеріалу кислотою та лугом, у результаті чого одержується
залишок сирої клітковини. Метод став широко розповсюджений у першій
половині двадцятого століття, і з деякою модифікацією оригінального методу
був пізніше прийнятий Асоціацією офіційних хіміків-аналітиків International
(AOAC, 1995) в якості методу для визначення клітковини в кормах для
тварин.
Сира клітковина — це залишок після теплової обробки рослинних
тканин слабкими розчинами сірчаної кислоти і гідроксиду калію (натрію).
Слабкий розчин сірчаної кислоти (1,25 %) гідролізує крохмаль і
геміцелюлозу, також у розчин переходить частина азотовмісних сполук
(аміни, аміди, алкалоїди) і мінеральних речовин. Слабкий розчин лугу
(1,25 %) розчиняє білкові речовини, лігнін та омилює жири. Однак при
обробці рослинних кормів слабкими мінеральними кислотами та лугами
частина речовин, зв’язаних із клітковиною, остається невидаленою. Це
частина лігніна, незначна кількість геміцелюлози, пробкова та ретикулярна
тканини, деякі білкові та зольні сполуки [ 1 ].
У сучасних модифікаціях даного методу використовується 4 % сірчана
кислота та 6 % гідроокис натрію, яким нейтралізують кислоту та створюють
лужне середовище для вимивання лугорозчинних сполук [2]. Перевищення
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концентрації сірчаної кислоти може призвести до невідповідності одержаних
результатів, порівняно з оригінальним методом за Г еннебергом і Штоманом.
Метою розробки даного методу було максимально наблизити
концентрації реагентів до оригіналу та максимально спростити процес
визначення.
Суть методу полягає в тому, що зразок рослинного корму подрібнюють
і, за необхідності, знежирюють, обробляють слабким розчином сірчаної
кислоти та піддають температурній обробці в автоклаві. Після
автоклавування до проби додають розчин лугу і знову піддають
температурній обробці в автоклаві. Потім пробу промивають водою,
висушують і визначають масову частку сирої клітковини. За таких умов
відсутній контакт робочого персоналу лабораторії із шкідливими випарами
різних кислотних сполук і амінів.
М атеріал та методика. Для проведення аналізу застосовують такі
пристрої та реактиви:
1. Подрібнювач проб рослин ИПР-2, млинок МРП-2, МГК-3, МУК-2 чи
лабораторний млинок інших подібних моделей.
2. Сито з отворами діаметром 1 мм.
3. Ваги лабораторні не нижче 2-го класу точності.
4. Стерилізатор паровий (автоклав) ВК-75-01 об’ємом 75 дм із
манометром або інших подібних моделей.
5. Шафа сушильна типу СЭШ-3М або СЭШ-3МУ з терморегулятором
або інших подібних моделей.
6 . Сірчана кислота, ч. д. а.
7. Натрію гідроокис, ч. д. а.
8 . Ефір петролейний, ч. або інший розчинник жирів.
9. Вода дистильована.
10. Папір фільтрувальний лабораторний марки ФНБ.
11. Тканина фільтрувальна (штучний шовк) стійка до дії розчинників
жирів.
12. Промивалка лабораторна поліетиленова.
13. Водоструминний насос з ’єднаний силіконовою трубкою зі скляною
лійкою з сітчастою дедероновою тканиною або фільтрувальною тканиною.
14. Лійки лабораторні В-75-170 ХС.
15. Колби конічні зі шліфом місткістю 250 см з пластиковою пробкою
29/32 мм.
16. Циліндр мірний місткістю 250 см .
17. Колби мірні місткістю 1000 см із скляною притертою пробкою.
18. Стакани високі місткістю 600 см3 і 1000 см3.
Відбирання середньої проби. Для цього точково відбирають проби
рослинних кормів чи комбікормів та, перемішуючи їх, готують об’єднану
пробу, яку розстелюють тонким шаром на плівці та ділять по діагоналі на
чотири трикутники (метод квартування), з яких два протилежних видаляють,
із двох, що залишилися, готують середню пробу. Середню пробу ділять
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навпіл для отримання лабораторної і контрольної проб. Для неоднорідної за
структурою рослинної проби необхідно відокремити її складові частини,
наприклад листя, стебла, суцвіття і т. д. і в кожній визначити вміст сирої
клітковини. Для отримання остаточного результату вміст сирої клітковини в
складовій частині множать на частку складової частини в пробі та
визначають суму добутків.
Відібрані проби вегетативної маси рослин подрібнюють завдовжки до
1 см, висушують до повітряно-сухого стану за температури 60 °С та
зберігають у скляних ємкостях із притертою пробкою (кришкою) або
пластикових у сухому, темному, прохолодному місці до проведення аналізів.
Готування проби до аналізу. Пробу в кількості 10 г подрібнюють на
лабораторному млинку і просіюють крізь сито з отворами діаметром 1 мм.
Залишок на ситі повторно подрібнюють. Процес подрібнення повторюють до
просіювання не менше ніж 70 % проби. Якщо вміст жиру в пробі перевищує
5 %, то необхідно провести його екстракцію петролейним ефіром, гексаном
або іншим розчинником жирів.
Приготування розчинів. Приготування розчину сірчаної кислоти
масової концентрації 1,25 %. У мірну колбу ємністю 1000 см в яку
попередньо налито 250 мл дистильованої води додають 7 мл концентрованої
сірчаної кислоти, після охолодження розчину його об’єм доводять до 1 0 0 0 мл
дистильованою водою.
Приготування 1 М розчину гідроксиду натрію. У мірній колбі ємністю
1000 см розчиняють у дистильованій воді 40 г гідроокису натрію. Розчин
лугу зберігають у пластиковому посуді.
Результати досліджень.
Проведення аналізу. Кислотний гідроліз. Наважки проб (п. 6 ) масою
1 — 2 г зважують із точністю до 0 , 0 0 0 1 г на аналітичних вагах, поміщають у
конічні колби з шліфом об’ємом 250 см , додають 100 мл 1,25 % розчину
сірчаної кислоти і закривають пластиковими пробками. Колби з пробами
поміщають в автоклав, нагрівають до температури 112°С і надлишковому
тиску 0,05 МПа (0,5 кг/см ), витримують упродовж однієї години і
вимикають нагрів. Колби виймають з автоклава тільки після його
охолодження і нормалізації тиску.
Лужний гідроліз. До проби гідролізованої кислотою додають 100 мл
1 М розчину гідроксиду натрію, закривають пластиковими пробками і
поміщають в автоклав для нагрівання упродовж однієї години. Після
завершення автоклавування вміст конічних колб переносять у високі стакани
місткістю 600 см . Для видалення залишків проби зі стінок колбочок
користуються промивалкою. Далі додають у стакани з пробою гарячу
(температура 95 °С) дистильовану воду до верхньої мітки і залишають
розчин відстоюватися протягом однієї години. Водоструминним насосом, за
допомогою скляної лійки з сітчастою дедероновою тканиною або
фільтрувальною тканиною, відсмоктують верхній шар водного розчину до
висоти в 1 см над осадом. Знову в стакани з пробою наливають гарячу
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дистильовану воду, відстоюють і відсмоктують верхній шар водного
розчину. Процедуру промивання проб гарячою водою повторюють тричі, а
останній четвертий раз промивають холодною дистильованою водою.
Відмиті проби клітковини переносять зі стакана на попередньо зважені
паперові фільтри, які поміщають на лійках, що знаходяться на конічних
колбах, при цьому користуються промивалкою із дистильованою водою.
Залишок на фільтрі являє собою сиру клітковину. Фільтри із залишком проби
сирої клітковини висушують до повітряно-сухого стану (60 °С) і зважують.
Обчислення результатів. Масову частку сирої клітковини (СК) у
відсотках обчислюють за формулою:
m , - m,
СК(%) = - ^ ----- 1 -100,
(1 )
mн
де mM— маса наважки проби;
m.зф— маса висушеного залишку разом із фільтром;
mф — маса фільтра.
Відносна різниця між двома паралельними аналізами не повинна
перевищувати 5 %.
Висновки. Визначення сирої клітковини в будь-яких кормах із
застосуванням автоклавування дає змогу проводити більш точний аналіз
великої кількості проб. Позитивним фактором є відсутність контакту
робочого персоналу лабораторії із шкідливими випарами різних кислотних
сполук і амінів. Концентрації розчинів кислот та лугів максимально
наближені до оригінального методу Г еннеберга і Штомана.
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ЗАГОТІВЛЯ І ВИКОРИСТАННЯ СИЛОСУ З ВИСОКОЮ
АЕРОБНОЮ СТАБІЛЬНІСТЮ
Встановлено, що використання сінного борошна з будяка
акантовидного в якості біологічного консерванту при заготівлі і зберіганні
силосу забезпечувало стійкість маси, що силосується, до «аеробного
псування» за рахунок збільшення суми органічних кислот та тривалішої в
2,5 разу відсутності ознак плісняви. Відмічалася його висока аеробна
стійкість до повторної ферментації у процесі використання в годівлі дійних
корів та вища продуктивна дія за надоєм молока базисної жирності на
8,1 % порівняно з контролем.
Ключові слова: біологічний консервант, сінне борошно з будяка
акантовидного, якісні показники силосу, дійні корови.
Однією з найважливіших проблем у створенні надійної кормової бази є
вирішення проблеми кормового білка. Запорукою якості корму є дотримання
усіх основних елементів технології силосування.
Відомо багато способів заготівлі силосу з зеленої маси, заснованих на
використанні різних фізичних і хімічних ефектів і явищ, зокрема підготовка
корму до згодовування сільськогосподарським тваринам, в основу якого
покладена обробка зволоженого корму в магнітному полі, електрохімічна
обробка грубих кормів і зеленої маси рослин для яких необхідне спеціальне
електротехнічне устаткування, додаткові заходи щодо електробезпечності
виконання робіт та високі енерговитрати. Поширеним є спосіб одержання
силосу, в основу якого покладена технологічна операція із використанням
бактеріальних культур, продукуючих молочну і оцтову кислоти та антитіла,
які сповільнюють розвиток дріжджів - основного збудника «аеробного
псування» силосу [1—4]. Проте для отримання позитивних результатів
необхідно суворо дотримуватися технологічних вимог з врахуванням
видового складу кормів, специфіки кормоприготування, фази вегетації
рослин, фізико-хімічного стану сировини, швидкості застосування препарату
(обмежений термін його придатності). Відомі засоби, в основі яких лежать
органічні кислоти для консервування силосу мають головний недолік висока ціна. Мурашину, бензойну, та оцтову кислоти, що виробляються в
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Україні, можна придбати по ціні від 1 євро за кілограм, пропіонову, що
імпортується 10— 12 євро за кілограм [5].
До окремої групи консервуючих речовин, які регулюють спрямованість
бродильних процесів, відносяться біологічні консерванти. За образним
висловом М. Т. Таранова «Корми - консерванти кормів». Окремі дослідники
випробували консервуючий ефект подорожника, борщівника Сосновського,
лопуха, кульбаби, чистотілу, кропиви дводомної, хвої сосни, зеленої маси
ріпаку озимого та інших рослин, гіллячкової зелені [6-9]. Одним із недоліків
таких консервуючих добавок є: зниження вмісту поживних речовин у кормі
при зберіганні внаслідок значних втрат сухої речовини, недостатня аеробна
стійкість силосу до вторинної ферментації.
Досліджень з розробки технології силосування кукурудзи з
визначенням впливу отриманого силосу на продуктивність тварин і вартості
виробництва залежно від термінів скошування рослин проведено у всьому
світі неймовірно багато. Основні результати досліджень, які повністю
узгоджуються з літературними даними, зводяться до наступного - більш
якісний силос за вмістом продуктів бродіння, енергетичною поживністю і
продуктивною дією можна отримати з рослин, зібраних у фазі воскової
стиглості зерна, частка якого повинна складати понад 45 % за сухою
речовиною при вмісті не менше 23 % крохмалю.
Обов’язковою вимогою технології є подрібнення зерна на частинки не
більше 5 мм, дрібне подрібнення стебел і ретельна ізоляція маси від повітря.
Але в ході масового виробництва такого силосу виявлена дуже низька його
стійкість до аеробних мікроорганізмів при його використанні. За доступу
повітря до силосованої маси йде інтенсивний гідроліз крохмалю з подальшим
окисленням глюкози до вуглекислого газу. Це так зване «аеробне псування»
силосу, яке в основному обумовлене розвитком дріжджів і ентеробактерій.
Всі відкриті для доступу повітря силоси негайно починають розкладатися. І
якщо період аерації готового силосу довготривалий, то в його складі можуть
відбуватись зміни, здатні негативно вплинути на поживну та енергетичну
цінність. Ці зміни на першому етапі викликають бактерії та дріжджі, а потім і
плісняві гриби, що призводить до окислення амінокислот на фоні
клостридійного типу бродіння. Внаслідок втрат легкодоступних поживних
речовин збільшується питома концентрація клітинних компонентів - сирої
клітковини, що негативно впливає на перетравність силосу в цілому,
знижується ретенція азоту корму.
Розвиток плісняви може призвести до утворення токсинів в значних
концентраціях, дія яких часто летальна для тварин. Якість і продуктивна дія
силосу, що піддався аерації, різко знижується. Тому в світовій практиці
силосування останніми роками почалися дослідження по «захисту
крохмалю» в кукурудзяному силосі, оскільки крохмаль кукурудзи найбільш
цінний для всіх видів тварин, особливо для високопродуктивних лактуючих
корів. Проблема номер один для кукурудзяного силосу - це нагрівання
внаслідок життєдіяльності аеробних мікроорганізмів. Дріжджі пригнічуються
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молочною кислотою в дуже обмежених масштабах, позаяк навіть малими
кількостями оцтової кислоти їх розвиток гальмується досить ефективно.
Початкова концентрація безпосередньо пов'язана з розмноженням дріжджів
на стадії заготівлі. Ретельне проведення робіт по ущільненню силосованої
маси (зменшення пористості) і негайне герметизування траншеї після
заповнення мають велике значення для запобігання ранньому розмноженню
дріжджів.
Подібне ж вирішальне значення має і внесення молочнокислих
бактерій, які вже на початковій стадії вступають з дріжджами в боротьбу за
рослинний цукор. Для цього застосовуються розроблені для конкретної мети
досить конкурентоздатні гомоферментативні молочнокислі бактерії
(наприклад, Р. р є п ^ а с є ш ), які дуже швидко перетворюють рослинний цукор
на молочну кислоту і стрімко знижують рівень рН, але їх внесення є
контрапродуктивним та шкідливим для якості силосу. Тоді як для
підвищення концентрації оцтової кислоти в силосі потрібне внесення
гетероферментативних молочнокислих бактерій.
Дослідження показують, що найбільш ефективним прийомом
стримування і зниження інтенсивності псування силосу при його
використанні в годівлі тварин є застосування бактеріальних культур, які
продукують оцтову, пропіонову кислоти та антитіла, що сповільнюють
розвиток дріжджів - основного збудника «аеробного псування» силосу.
Лише за допомогою особливої комбінації штамів із гетеро- та
гомоферментативних молочнокислих бактерій вдається спрямувати перебіг
бродіння у потрібне русло, тобто виробити певну кількість оцтової,
пропіонової кислот та пропіленгліколю. Це дає змогу зменшити втрати сухої
речовини із 8-12 до 2-3 %, а також на тривалий час поліпшити смакові
властивості кукурудзяного силосу. Як інгібітор дріжджів, діють передусім
оцтова, пропіонова, бензойна і сорбінова кислоти, а також їх солі: ацетат,
пропіонат, бензонат і сорбат, але вони значно дорожчі за молочнокислі
бактерії, а бактеріальні препарати в повній мірі ще не задовольняють умови
силосування і мають сезонний характер їх виробництва та обмежений термін
зберігання, то на даний час актуальним є пошук нових і більш доступних
біологічних підходів до консервування силосу.
У джерелах науково-технічної літератури наводяться приклади
використання трав’яного або сінного борошна з вегетативної маси рослин, а
саме козлятнику східного (галега), що належить до багаторічних рослин
родини бобових. Суха речовина якої містить 3-4 алкалоїди галегіни - сильна
бактерицидна і фунгіцидна речовина, що вказує на можливість використання
її в якості консервуючої добавки за силосування кормів у кількості 2 - 1 0 %
від маси, що силосується [10]. Проте у даному джерелі не акцентується увага
про аеробну стабільність готового корму, що послугувало підставою для
пошуку у наших дослідженнях доступної біологічної сировини для розробки
нового консерванту для кормів, що силосуються. Схожими властивостями
володіє суха речовина будяка акантовидного, але з більш цілеспрямованим
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впливом на біохімічні процеси при силосуванні корму та на організм тварин
за його використання в їх годівлі.
М атеріал і методи досліджень. Дослідження проводились в Інституті
кормів та сільського господарства Поділля НААН в яких зелену масу будяка
акантовидного в фазі цвітіння скошували, подрібнювали, сушили в
природних умовах для виготовлення сінного борошна, або штучно - для
виготовлення трав’яного борошна та подрібнювали. Біологічний консервант
в подрібненому стані вносили до силосуємої маси з кукурудзи в кількості 0,5,
2.5 та 5,0 %, перемішували,
з ущільнювали, герметизували в лабораторних
ємностях об’ємом 0,003 м . Для цього було закладено 4 варіанти
з у двох
повторностях зеленої маси з кукурудзи із щільністю 560—580 кг/м . Перший
варіант контрольний, а другий, третій і четвертий - дослідні. Науковогосподарський дослід проводили в дослідному господарстві «Бохоницьке» на
дійних коровах методом груп-аналогів. Для цього було закладено в бетонні
амфори 12 тонн силосу із зеленої маси кукурудзи у фазі молочно - воскової
стиглості зерна при використанні сінного борошна з будяка акантовидного в
кількості 2,5 % від маси з наступним належним ущільненням та
герметизацією.
Результати досліджень. Використання нової консервуючої добавки
забезпечувало стійкість маси, що силосується, до «аеробного псування» за
температури навколишнього середовища 20 °С за рахунок збільшення суми
органічних кислот на 85,7 % та тривалішої в 2,5 разу відсутності ознак
плісняви. Інтенсивність бродіння в силосній масі показала, що найбільше
газів було виділено в другому дослідному варіанті - 6140 мл, що у 2,6 разу
більше контрольного варіанта та в 2,65 разу більше виділено газів у 1 г
силосованого корму. В третьому варіанті інтенсивність бродіння була вища
контрольного в 1,81 разу і на 91 % більше виділено газів у 1 г силосованого
корму і, відповідно, у четвертому в 1,39 разу і на 30,6 % більше виділено
газів в 1 г силосованого корму.
Визначення біохімічних показників якості силосу (табл. 1) показало,
що дослідні варіанти мали нижчу величину рН - 3,91 та 3,77 одиниць, проти
4.06 в контролі. Таке зміщення величини рН силосу відбулося за рахунок
підвищення інтенсивності оцтовокислого бродіння в дослідних варіантах і
особливо в третьому дослідному варіанті, в якому на частку оцтової кислоти
припадало 36,2 % проти 25,1 % в контрольній групі, та відмічалося її
зростання до 40,1 % на восьмий день після розгерметизації ємності.
Проведена органолептична оцінка якості силосу (табл. 2) виявила, що
силос контрольного варіанта, який зберігався в анаеробних умовах 216 днів,
мав збережену розсипчасту структуру, буро-світло-зеленуватий колір і запах
якісного силосу.
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Біохімічні показники якості силосу

ІІ дослідний

ІІІ дослідний

№дослідний

Зелена маса
кукурудзи +
5,0 % сінного
борошна
Зелена маса
кукурудзи +
2,5 % сінного
борошна
Зелена маса
кукурудзи +
0,5 % сінного
борошна

4,06

1,31

4,0

1,22

3,91

1,74

3,90

1,59

3,77

1,80

3,76

1,54

3,96

1,61

3,94

1,45

сума
кислот

Зелена маса
кукурудзи

масляна

Іконтрольний

рН

оцтова

Характеристика
варіанта

молочна

Варіант
досліду

Аміак,
мг %

Після розгерметизації
0,53 2,11
13,5
62,0
На 8 день після розгерметизації
0,54 2,27
53,9
Після розгерметизації
1,56 3,81
13,4
45,6
На 8 день після розгерметизації
1,73 3,80
41,8
Після розгерметизації
1,42 3,92
13,7
45,9
На 8 день після розгерметизації
1,56 3,89
39,6
Після розгерметизації
0,95 3,13
13,2
51,4
На 8 день після розгерметизації
0,99 3,10
46,8

оцтова

% від суми
кислот

Вміст кислот, %

молочна

1.

25,1
23,8
40,9
45,5
36,2
40,1
30,3
32,0

У проведених нами науково-виробничих дослідах встановлено, що
кукурудзяний силос із сінним борошном з будяка акантовидного має високу
якість як за органолептичними так і за біохімічними показниками, які були
наближеними до показників отриманих у лабораторних дослідженнях. При
цьому відмічалася його висока аеробна стійкість до повторної ферментації у
процесі використання в годівлі дійних корів у літній період за температури
навколишнього середовища + 25 °С. Коефіцієнт споживання такого силосу
становив 95,6 % (Р < 0,05) від заданого проти 85,3 % у корів контрольної
групи (табл. 3). Продуктивна дія кормів раціону, що включав силос
дослідного варіанта за натуральним молоком була вищою на 6,5 %, а за
надоєм молока базисної жирності на 8,1 % (Р > 0,1) порівняно з
продуктивною дією кормів раціону, що включав силос контрольного
варіанта. Доза сінного борошна з будяка акантовидного в кількості 2,5 % від
маси, що силосується, проявляє найбільшу консервуючу дію та є
оптимальною, що забезпечує стабільну якість силосу як упродовж 20-ти днів
його аеробного зберігання і використання, так і при більш довготривалому
періоді його зберігання в умовах доступу повітря. Змінюючи характер
бродіння у масі, що силосується, шляхом внесення 2,5 % сінного борошна з
будяка акантовидного, ми забезпечуємо оптимальну аеробну стабільність
силосу при вийманні із сховища, за рахунок підвищеного вмісту суми
органічних кислот і збільшення частки оцтової кислоти до 36,2 %, або на
44,2 % порівняно з контролем, що очевидно і є головним фактором високої
аеробної стабільності силосу.
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І - контрольний

Зелена
маса
кукурудзи

ІІ - дослідний

до
розгерметизації
після
розгерметизації
ГС
навколишнього
середовища

Тривалість
зберігання силосу
в ємностях, днів

Зелена маса
кукурудзи + 5,0 %
сінного борошна 216
будяка
акантовидного

ІІІ - дослідний

Характеристика
варіанта

Органолептичні показники якості силосу

Зелена маса
кукурудзи + 2,5 %
сінного борошна 216
будяка
акантовидного

IV дослідний

Варіант досліду

2.

Зелена маса
кукурудзи + 0,5 %
сінного борошна 216
будяка
акантовидного

3.

216

-

20

8

20

13

20

20

20

-

20

8

20

13

20

20

20

-

20

8

20

13

20

20

20

-

20

8

20

13

20

15

20

Органолептична характеристика варіанта

Структура збережена, буро-світло-зеленуватий
колір, запах приємний якісного силосу
З’явились перші ознаки плісняви
Верхня частина силосу вражена пліснявою на
глибину 5 см
Неприємний запах, % об’єму ущільненого
силосу вражена пліснявою
Структура збережена, буро-світло-зеленуватий
колір, запах приємний, кислий, різкуватий
Структура збережена, буро-світло-зеленуватий
колір, запах приємний, кислий, різкуватий
Без видимих змін
Запах слабо кислий, з’явились ознаки плісняви
у верхньому шарі силосу
Структура збережена, буро-світло-зеленуватий
колір, запах приємний, кислий, різкуватий
Структура збережена, буро-світло-зеленуватий
колір, запах приємний, кислий, різкуватий
Запах приємний кислого силосу
З’явились перші ознаки плісняви у верхньому
шарі силосу.
Структура збережена, буро-світло-зеленуватий
колір, запах приємний, кислуватий
Структура збережена, буро-світло-зеленуватий
колір, запах приємний, кислий, різкий
Без видимих змін
Запах кислий, з’явились ознаки плісняви у
верхньому шарі силосу

Продуктивність корів та рівень споживання силосу
Група корів

Показник
Кількість голів
Середній надій молока, кг
% жиру
Надій молока в перерахунку на
базисну жирність 3,4%, кг
Коефіцієнт споживання силосу, %

контрольна
8
20,60 ± 0,92
3,64 ± 0,08

дослідна
8
21,94 ± 0,91*
3,70 ± 0,13

22,05 ± 1,2

23,83 ± 1,13*

85,3 ± 3,93

95,6 ± 2,89**

П р и м іт к а : *Р*> 0,1; **Р < 0,05
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Висновки:
1. У технологічному процесі заготівлі силосу
використовувати, як стабілізуючу субстанцію, сінне борошно з будяка
акантовидного в оптимальній кількості від 0,5 до 2,5 % до маси, яка
силосується.
2.
Вегетативна маса з будяка акантовидного має в своєму хімічному
складі силімарин (комплекс флаволеганів - силібін ,бетаін та ін.), біологічна
дія якого має захисну і відновлювальну функцію на клітини печінки,
антиоксидантну, детоксикуючу, стимулюючу дії на процеси синтезу молока,
що дає підставу використовувати силос із біологічним консервантом сінного
борошна будяка акантовидного в годівлі дійних корів.
3.
Перевагою трав'яного або сінного борошна з будяка
акантовидного є його доступність для заготівлі і використання в якості
консерванту в будь-якій ґрунтово-кліматичній зоні України.
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ДОДЕРЖАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МАШ ИННОГО ДОЇННЯ КОРІВ
ЗАПОРУКА ВИСОКОЇ М ОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ
Наведено результати дослідження впливу елементів технології
машинного доїння корів на їх молочну продуктивність. Встановлено, що
після проведення навчання майстрів машинного доїння, удій корів у
племінному заводі СТОВ «Колос» у середньому підвищився на 11,4 % (2,3 кг)
та склав 22,5 кг молока на одну корову, а у ПОП «Рідний край» —14,2 %
(2,1 кг) та становив 16,9 кг на одну корову. Якісне підмивання вимені та
проведення масажу сприяє збільшенню вмісту жиру в молоці корів на 0,4—
0,5 % у обох господарствах. При цьому вміст білка підвищився на 0,1 %.
Ключові слова: технологія, машинне доїння, підготовка, масаж,
корова, молоко.
Зростання рівня комплексної механізації виробничих процесів вимагає
перебудови селекційно-племінної роботи в тваринництві спрямованої на
створення нових високопродуктивних порід, порідних типів, родин, та ліній
придатних до машинного доїння [1— 5].
Посилюються вимоги до кадрів. На фермах можуть працювати лише ті
фахівці, які детально обізнані з технологією виробництва молока [6—9].
Механізація та автоматизація дає змогу значно підвищити
продуктивність праці, знизити собівартість продукції, підвищити її якість.
Однак, це вимагає від доярок поглиблених знань [1—3, 5].
Успіх роботи передових майстрів з машинного доїння корів саме в
тому і полягає, що вони правильно поєднують годівлю та догляд за коровами
з умілим доїнням.
Метою наших досліджень було виявити вплив правильного доїння у
поєднанні з годівлею та доглядом на молочну продуктивність корів.
М атеріал та методика досліджень. Дослідження проводились в
умовах племінних заводів СТОВ «Колос» с. Капустяни Тростянецького
району і ПОП «Рідний край с. Тростянець Ямпільського району Вінницької
області. Об’єктом досліджень були тварини української червоно-рябої та
чорно-рябої молочних порід.
Вивчали такі показники: надій корів на початок навчання майстрів
машинного доїння та у розрізі усіх наступних доїнь; вміст жиру та білка в
молоці корів на початку досліджень і у кожний наступний тиждень.
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Утримання корів стійлове з триразовим доїнням у молокопровід. Облік
молочної продуктивності проводили один раз у сім днів. До виборки
включено всіх без винятку корів. У відібраних пробах визначали на
аналізаторі молока «Екомілк» вміст жиру і білка. Біометрична обробка
результатів досліджень проводилась за загальновизнаними методиками [10].
Результати досліджень. Нами в базових господарствах упродовж
30 днів було проведено навчання з підвищення професійної кваліфікації
майстрів машинного доїння. Після завершення навчання майстри освоїли та
дотримуються усіх п ’яти елементів технології машинного доїння, а саме:
1) якісної підготовки апарату до доїння, що включає візуальний огляд з
метою встановлення справності апаратів, відповідності числа пульсацій
нормі - 45—60 за 1 хв. у ІІІ-тактних та 70—80 у ІІ-тактних доїльних апаратів;
нагрівання доїльних стаканів водою 60—65 0С; злиття води із стаканів і
бачка; перевірки наявності вакууму; 2) якісної підготовки корови до доїння,
що включає чотири етапи: підмивання вимені теплою водою 38—40 0С,
витирання рушником, проведення попереднього масажу у п ’ять прийомів,
здоювання перших цівок молока; 3) правильного підключення доїльного
апарату до вимені корови з виконанням трьох правил, тобто надівати доїльні
стакани при включеному вакуумі, підключення за часовою стрілкою, за якого
кільце колектора направляється до задніх ніг, а молочні шланги до передніх
ніг; 4) проведення заключного масажу (в три прийоми) та машинного
додоювання; 5) правильного зняття доїльного апарату та масажу дійок для
відновлення кровообігу у вимені корови.
Дослідженнями встановлено, що у СТОВ «Колос» удій корів
української червоно-рябої молочної породи після завершення навчань з
підвищення професійного рівня майстрів машинного доїння в середньому
підвищився на 11,4 % (2,3 кг) та склав 22,5 кг молока на одну корову. Якісне
підмивання вимені теплою водою 38—40 оС та проведення попереднього
масажу у п ’ять прийомів дало підвищення жирності молока з 3,76 до 3,81 %,
що на 0,5 % вище початкового вмісту. Вміст білка підвищився на 0,1 %
(табл. 1).
У таблиці 2 наведено результати навчання майстрів машинного доїння
з підвищення їх кваліфікаційної майстерності у ПОП «Рідний край».
Дослідження показали збільшення удою корів української чорно-рябої
молочної породи в середньому на 14,2 % (2,1 кг), що становить 16,9 кг на
одну корову. За рахунок якісної підготовки корів до доїння вміст жиру в
молоці зріс з 3,71 до 3,75 %, що на 0,4 % вище початкового, а вміст білка
підвищився на 0,1 %. Підвищення надоїв і якісних показників молока
відбулось за рахунок підвищення майстерності доярок у комплексі з
годівлею та утриманням.
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749
803
813
758
702
718
806
5349

6
7
Всього

36
40
39
36
34
37
40
262

770
916
905
871
721
729
852
5764

на 1 голову,
М±т
21,4 ±2,4
22,9 ±2,1
23,2 ± 1,6
24,2 ± 1,8
21,2 ± 1,0
19,7 ± 1,3
21,3 ±2,3

37
38
39
35
38
38
41
266

22,0

Удій корів при
завершенні навчання, кг
по групі
829
878
917
861
832
787
882
5986

на 1 голову,
М±т
22,4 ±2,6
23,1 ± 1,7
23,5 ± 1,9
24,6 ±2,2
21,9 ± 2,5
20,7 ± 1,7
21,5 ±1,8
22,5

± до початку
навчання, кг
по групі
+ 80
+ 75
+ 104
+ 103
+ 130
+ 69
+ 76
+ 637

на 1
голову
+
+
+
+
+
+
+
+

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

1
2
3
4
5
Всього

43
44
43
42
42
33
247

675

666
612
612
618
482
3665

41
44
42
43
40
31
241

по групі
708
735
648
716
628
509
3944

на 1 голову,
М±т
17,3 ± 1,9
16,7 ±2,0
15,4 ± 1,5
16,7 ±2,2
15,7 ± 1,4
16,4 ±2,3
16,4

голів

на 1 голову,
М±т
15,7 ±2,3
15,1 ± 1,8
14,2 ± 1,6
14,6 ±2,8
14,7 ± 1,7
14,6 ±2,5
14,8

Удій корів під час
навчання, кг

К і л ь к іс т ь

по групі

голів

Удій корів на початок
навчання, кг

К і л ь к іс т ь

Група
доярок

Кількість
голів

Порівняльна характеристика удою молока корів української чорно-рябої молочної породи у ПОП «Рідний край»

6

а\

20,2

по групі

голів

38
39
38
34
36
38
42
265

Удій корів під час
навчання, кг

К іл ь к іс т ь

Кількість
голів

1
2

на 1 голову,
М± т
19,7 ±2,3
20,6 ±2,5
21,4 ± 1,7
22,3 ±2,4
19,5 ±1,3
18,9 ±1,4
19,2 ±2,1

голів

Група
доярок
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по групі

3
4
5

2.

Удій корів на початок
навчання,кг

К іл ь к іс т ь

1. Порівняльна характеристика удою молока корів української червоно-рябої молочної породи у СТОВ «Колос»

40
44
43
42
45
33
247

Удій корів при завершенні
навчання,кг
по групі
726
738
673
725
731
569
4162

на 1 голову,
М±т
18,2 ± 1,7
16,8 ± 1,9
15,6 ± 1,7
17,3 ± 1,9
16,2 ± 1,6
17,2 ±2,1
16,9

± до початку
навчання,кг
по
групі

на 1
голову

+ 51
+ 72
+ 61
+ 113
+ 113
+ 87
+ 497

+ 2,5
+ 1,7
+ 1,4
+ 2,7
+ 1,5
+ 2,6
+ 2,07

Висновки. Для отримання високих удоїв корів у господарствах різних
форм власності необхідно забезпечити: 1) підбір бугаїв і корів з високим
генетичним
потенціалом
молочної
продуктивності
та
добрими
фізіологічними властивостями; 2) повноцінну збалансовану годівлю;
3) придатність корів до машинного доїння за морфо-функціональними
властивостями вимені (відповідна селекційно-племінна робота із стадом);
4) висококваліфікованими майстрами з машинного доїння корів, які детально
обізнані з технологією і проходять періодично навчання з підвищення
професійної майстерності; 5) високоякісне доїння корів при якому засоби
механізації повинні не порушувати діяльність організму, а сприяти його
фізіологічним процесам, стимулювати лактаційну функцію.
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Н. А. Спринчук, І. С. Воронецька, Г. В. Корнійчук, О. О. Кравчук,
кандидати економічних наук
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРСПЕКТИВНИХ ВАРІАНТІВ
ІНВЕСТИЦІЙ У КОРМ ОВИРОБНИЦТВІ
Шляхом порівняння інноваційних з традиційними технологіями у
кормовиробництві доведено їх економічну ефективність на прикладі люцерни
на сіно другого року використання. Наведений приклад наочно засвідчив
економічну доцільність переобладнання технологічного парку вітчизняної
галузі кормовиробництва. Також було доведено економічну доцільність
створення о б ’єднань підприємств на засадах кооперування.
Ключові слова:
інвестування,
доцільність, програми розвитку.

кормовиробництво,

економічна

Нині
найбільш
перспективними
варіантами
інвестицій
у
кормовиробництві є інвестиції в новітні технології вирощування кормових
культур.
Економічну ефективність інноваційних технологій у кормовиробництві
можна довести шляхом порівняння їх з традиційними технологіями
вирощування кормових культур. Для прикладу оцінимо ефективність
інноваційної технології вирощування люцерни на сіно другого року
використання. Зміст інноваційної технології полягає в застосуванні нової
сільськогосподарської техніки, що дає змогу забезпечити кращу обробку
ґрунту та посівів і більш ефективний збір урожаю. У результаті виникає
можливість досягти високого рівня врожайності культури навіть за меншої
кількості використаних мінеральних добрив.
За традиційною технологією вирощування люцерни на сіно другого
року використання в розрахунку на 100 га на етапі догляду за посівами
проводиться внесення мінеральних добрив, а саме аміачної селітри, в розмірі
60 кг/га. При цьому для навантаження, транспортування та внесення
мінеральних добрив застосовується: трактор МТЗ-80 УК, навантажувач
марки ПЕ-Ф-1А та з розкидач мінеральних добрив МВД-900. Боронування
100 га культури проводиться трактором Т-150К з прицепним з ’єднанням СГ21 та боронами марки БЗСС-1,0.
На етапі збирання врожаю скошування люцерни (перший та другий
укоси) проводиться трактором МТЗ-80 УК з косаркою-лощилкою
ротаційною навісною КПРН-3. Для ворушіння сіна, згрібання його у валки та
пересування сіна застосовують трактор МТЗ-80 УК з граблями ГВК-6,
Корми і кормовиробництво. 2017. Вип. 83

165

граблями - ворушилкою ГВЦ-3 та тюковим пресом К-453. Транспортування
тюків та укладання тюків на зберігання здійснюється також трактором МТЗ80 УК з причепом 2ПТС-4-887Б та навантажувачем вертикальним ПС0,5/0,8Б.
На післяжнивному етапі догляду за посівами здійснюються
навантаження та внесення мінеральних добрив (суперфосфат простий
гранульований - 1 180 кг/га, калійна сіль - 100 кг/га) за допомогою трактора
МТЗ-80 УК відповідно з навантажувачем марки ПЕ-Ф-1А та з розкидачем
мінеральних добрив МВД-900. Боронування проводиться трактором Т-150К з
прицепним з ’єднанням СГ-21 та боронами марки БЗСС-1,0. Щілювання
здійснюється трактором МТЗ-80 УК з щілерізом ЩН-2-140. Крім того,
вручну проводиться боротьба з гризунами (Варат МБ, 5-10 г в нору).
За інноваційною технологією вирощування люцерни на сіно другого
року використання на етапі догляду за посівами проводиться внесення
мінеральних добрив, а саме аміачної селітри, в розрахунку 90 кг/га. При
цьому для навантаження міндобрив застосовується телескопічний
навантажувач Claas Scorpion 9040, для транспортування та внесення
мінеральних добрив застосовується трактор Case-8940 з розкидувачем
Amazone ZG-B 8200 Drive та бороною ЗБР-24.
На етапі збирання врожаю скошування люцерни (перший, другий та
третій укоси) проводиться трактором Xerion 3000 з косаркою Disko 8550С.
Ворушіння та здвоєння валків здійснюється трактором Кий 14.800 з
вихровим валкоутворювачем Liner 1550 Twin. Для пересування сіна
використовують трактор Case Magnum-8950 з прес - підбірниками Big Pac
120-70. Підбирання та транспортування тюків здійснюється за допомогою
трактора Кий 14.800 з транспортувальником тюків Morris Hay-Hiker.
Укладання тюків на зберігання проводиться телескопічним навантажувачем
Claas Scorpion 9040.
На післяжнивному етапі догляду за посівами здійснюються лише
щілювання трактором Case-8940 з щілерізом ЩН-2-140. Як і за традиційної
технології, вручну проводиться боротьба з мишовидними гризунами (Варат
МБ, 5-10 г в нору).
З метою порівняння двох технологій вирощування даного виду
культури (традиційної та високотехнологічної) використано дані
технологічних карт на кожну з вказаних технологій (табл.).
У результаті застосування інноваційної технології вирощування
люцерни на сіно другого року використання зменшується трудомісткість
виробництва та спостерігається економія фонду заробітної плати
сільськогосподарських підприємств на оплаті праці працівників, переважно
на етапі догляду за посівами.
На етапі збирання врожаю витрачається більше коштів на оплату праці,
оскільки інноваційна технологія передбачає проведення трьох укосів, що
більш затратно, ніж провести два укоси, як це передбачає традиційна
технологія вирощування люцерни на сіно другого року використання. Але
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загальний обсяг витрат на оплату праці менший, все ж таки, за умови
застосування інноваційної технології.
Порівняння витрат на вирощування люцерни на сіно другого року
використання за традиційної та інноваційної технології вирощування
(у розрахунку на 1 т продукції)
Витрати
Затрата праці, люд.-год.
Витрати на оплату праці, грн.
Витрати міндобрив, грн.
Витрати палива, кг
Витрати палива, грн.
Амортизаційні відрахування, грн.
Витрати на ремонт техніки, грн.
Засоби захисту рослин, грн.
Плата за оренду земельних ділянок, грн.
Інші матеріальні витрати, грн.
Страхові платежі, грн.
Загальновиробничі витрати, грн.
Витрати разом, грн.

Технології вирощування
кормової культури
традиційна
інноваційна
технологія
технологія
0,65
3,0
34,45
15,53
78,80
9,0
8,9
5,27
77,62
37,68
55,90
140,88
30,40
47,77
5,18
2,36
28,60
13,00
25,51
12,53
19,64
9,65
12,75
6,27
368,84
294,67

Економія (+),
перевитрати(-)
2,35
18,92
69,80
3,63
39,94
-84,98
-17,37
2,82
15,6
12,98
9,99
6,48
74,17

Застосування нової сільськогосподарської техніки за інноваційної
технології вирощування люцерни на сіно другого року використання
забезпечує кращий обробіток посівів і високу врожайність культури навіть
при внесенні меншої кількості мінеральних добрив. Так, за традиційної
технології вирощування люцерни на сіно другого року використання вносять
аміачну селітру в розрахунку 60 кг/га, калійну сіль 100 кг/га та суперфосфат
простий гранульований в розрахунку 180 кг/га. Це дає можливість досягти
урожайності люцерни 50 ц/га. Натомість за інноваційної технології
вирощування люцерни на сіно другого року внесення лише аміачної селітри
у розрахунку 90 кг/га за рахунок чого зменшуються витрати мінеральних
добрив як у натуральному обсязі мінеральних добрив, так і у вартісному
еквіваленті.
Перехід на інноваційну технологію вирощування люцерни на сіно
другого року використання забезпечить економію мінеральних добрив у
натуральних величинах, (зокрема, 3,8 кг аміачної селітри, 20 кг калійної солі,
36 кг суперфосфату простого гранульованого. У грошовому вимірі це
69,80 грн на кожну тонну готової продукції.
Підвищення рівня механізації ряду робіт та забезпечення третього
укосу за інноваційною технологією вирощування люцерни на сіно другого
року використання збільшує витрати в частині вартості паливо-мастильних
матеріалів у розрахунку на одиницю посівної площі. Але враховуючи те, що
врожайність люцерни на сіно значно вища за умови застосування
інноваційної технології, у розрахунку палива на 1 т готової продукції, має
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місце економія палива в натуральному вимірі (в кг) та у грошовому вимірі (в
грн.). За рахунок впровадження інноваційних підходів до вирощування
люцерни на сіно другого року використання можливо забезпечити економію
витрат палива в обсязі 3,63 кг або 39,94 грн. на кожну тонну готової
продукції.
Разом з тим, зважаючи на високу ціну сільськогосподарської техніки,
за інноваційної технології вирощування люцерни на сіно другого року
використання зросте обсяг амортизаційних відрахувань та витрат на ремонт
техніки (запчастини до сучасної імпортної техніки значно дорожчі).
Додаткові витрати на ремонт складають 17,37 грн. на кожну тонну люцерни,
а амортизації - 84,98 грн./т.
Крім того, при зміні технології вирощування люцерни на сіно другого
року використання змінюється обсяг інших елементів витрат. Загалом,
виробнича собівартість люцерни на сіно другого року використання менша
при застосуванні інноваційної технології вирощування. Сума економії в
результаті інвестування у нову сільськогосподарську техніку складає
74,17 грн. на кожну тонну готової продукції.
Проведені дослідження свідчать про можливість оптимізації процесу
вирощування люцерни на сіно другого року використання за рахунок
застосування нової сільгосптехніки, що дасть змогу проводити три укоси
люцерни і підвищить урожайність культури з 50 до 110 ц/га.
Наведений приклад наочно свідчить про економічну доцільність
переобладнання технологічного парку вітчизняної галузі кормовиробництва.
Окрім того, на сучасному етапі більшість сільськогосподарських
підприємств, особливо невеликих, мають дефіцит вільних фінансових
ресурсів, тому для розвитку кормовиробництва на таких підприємствах
актуальним є створення об’єднань підприємств на засадах кооперування.
При цьому метою об’єднання сільськогосподарських підприємств може
бути:
в кормовиробничих кооперативах має бути покращення
забезпеченості та ефективності використання земельних ресурсів;
покращення забезпеченості та ефективності використання
сільськогосподарської техніки.
Розглянемо
перший
випадок
більш
детально.
Об’єднання
сільськогосподарських підприємств з метою покращення забезпеченості та
ефективності використання земельних ресурсів полягає у створенні пасовищ
для випасу великої рогатої худоби на засадах кооперування та спільної
діяльності.
Головною умовою створення таких спільних пасовищ є сусіднє
розташування сільськогосподарських підприємств. Ця умова є надзвичайно
важливою, оскільки перегін стада ВРХ на значні відстані не буде вигідним
для підприємства і створить додаткові незручності для оточуючих
(населення, транспорт тощо). Тобто, об’єднуватися з метою створення
спільних пасовищ можуть лише господарства, що межують між собою.
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Особливо актуальним є створення спільних пасовищ для
сільськогосподарських підприємств, які:
1)
не мають власних пасовищ у структурі сільськогосподарських
угідь. Для таких підприємств з метою економії витрат на корми доцільно
використовувати спільні пасовища. Це дасть можливість зменшити посіви
багаторічних трав на зелений корм і, відповідно, збільшити посіви інших
культур, які забезпечують більші прибутки господарству;
2)
мають надлишкову площу пасовищ, які не можуть бути розорані
у зв’язку з ерозійною небезпечністю ділянки тощо. Це призводить до
неефективного використання пасовища. Тому створення спільного пасовища
сприяє покращенню ефективності використання земельних ресурсів і
покращує економічні результати діяльності такого господарства.
До основних принципів створення спільного пасовища можна віднести
наступні:
1)
принцип економічної ефективності: у результаті створення
спільного пасовища досягається економічна вигода для кожного з учасників
об’єднання;
2)
принцип екологічної ефективності: у процесі створення спільного
пасовища забезпечується виведення земель з неналежного або неефективного
використання і досягається поліпшення використання сільськогосподарських
угідь шляхом застосування методів консервації і землекористування. При
цьому слід контролювати рівень навантаження поголів’я ВРХ на одиницю
площі пасовища і не допускати його перевищення;
3)
пропорційність витрат на утримання спільного пасовища: кожен
учасник об’єднання несе витрати пропорційно до кількості ВРХ, що
випасається на спільному пасовищі. Основними витратами спільного
пасовища є такі: витрати на заробітну плату працівників, що випасають
худобу; витрати на створення культурних пасовищ і поліпшення пасовищ;
витрати на орендну плату (якщо землі під пасовищем перебувають в оренді)
тощо. З метою можливості визначення власника ВРХ для пропорційного
розподілу витрат необхідно запровадити засоби ідентифікації (вушні бірки,
підгрудні бірки, таврування).
Ще один принцип - відкритість або закритість об’єднання має
узгоджуватися з підприємствами, що формують об’єднання, і закріплюватися
документально.
У випадку відкритого об’єднання (за умови низького рівня
навантаження поголів’я ВРХ на одиницю площі спільного пасовища)
можливим є надання платних послуг по користуванню спільним пасовищем
для інших суб’єктів, зокрема й господарствах населення. У такому разі
учасники об’єднання погоджують розмір щомісячних платежів за
користування спільним пасовищем.
Але при створенні такого відкритого об’єднання можуть виникати
труднощі з ветеринарною безпекою, адже на одному пасовищі
випасатиметься ВРХ різних власників, які часто не мають можливості для
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ефективного ветеринарного контролю тварин. Тому для високотоварних
сільгосппідприємств більш привабливим є створення спільних пасовищ на
принципі закритості, коли користуватися таким пасовищем мають право
лише учасники об’єднання.
Ще одним перспективним напрямом об’єднання сільськогосподарських
підприємств скотарського напрямку з метою оптимізації кормовиробництва є
створення кооперативів зі спільного використання техніки. Основною ціллю
таких об’єднань є покращення забезпеченості та ефективності використання
сільськогосподарської техніки.
У сільському господарстві України, зокрема у кормовиробництві для
скотарства, внаслідок фінансової кризи різко скоротилось надходження
нових машин і механізмів. У той же час світове й вітчизняне
сільськогосподарське
машинобудування
пропонує
сільським
товаровиробникам нові типи і марки машин та механізмів, які
характеризуються великою потужністю, високою продуктивністю, якістю і
надійністю. Але, з одного боку, ціна на них надто висока відносно
купівельної спроможності сільськогосподарського виробництва, коли
користувачами такого пасовища є виключно учасники об'єднання не
спроможні їх купувати, з іншого - для раціонального використання і
окупності цих машин потрібні великі обсяги робіт. В умовах низького рівня
технічного забезпечення сільського господарства для своєчасного і якісного
виконання
технологічних
робіт,
зокрема
в
дрібнотоварному
товаровиробництві,
доцільно
створювати
систему
кооперативних
обслуговуючих технічних формувань [5].
Кооперативи із спільного використання техніки утворюють особливий
тип кооперативів, який ще не достатньо розповсюджений в Україні, але дуже
розвинений в Західній Європі. Такі кооперативні об’єднання дають змогу
раціонально використовувати сільськогосподарську техніку, а також
зменшити витрати членів на механізацію виробничих процесів та збільшити
урожайність сільськогосподарських культур [4].
Для підприємств середнього та малого розміру механізаторський
кооператив дозволяє раціонально використовувати наявну техніку та
поступово оновлювати технічний парк. Також він дає можливість купувати
більш продуктивну техніку, що зменшує фінансове навантаження на члена
механізаторського кооперативу та зменшує час виконання певних
агротехнічних операцій.
Стосовно великих товаровиробників, створення механізаторського
кооперативу є недоцільним, оскільки такі підприємства мають великий обсяг
механізованих робіт та в більшості випадків володіють значним парком
техніки. Такі господарства можуть об’єднуватися у кооператив, якщо в них є
потреба у специфічній та потужній техніці чи у створенні потужної
ремонтної бази.
Успішне функціонування машинно-технологічних кооперативних
формувань залежить у значній мірі від того економічного механізму
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взаємовідносин між кооперативом і його членами, який буде
застосовуватися. Основні принципи такого механізму повинні виходити з
безприбутковості діяльності створеної кооперації. Тобто всі послуги
кооперативу його членам мають надаватися за собівартістю їх виконання, що
складається у кооперативі. Якщо ж аналогічні послуги надаються
господарствам чи індивідуальним замовникам, які не є членами кооперативу,
то розрахунки між ними і машинно-технологічними обслуговуючими
структурами можуть провадитися на комерційних засадах, що передбачають
одержання прибутку.
В угоді про створення кооперативу необхідно обмежити отримання
доходів на вкладений капітал, а також обумовити неможливість його
переходу на комерційну діяльність, не зв’язану з його основними функціями.
Необхідно також забезпечити демократизм прийняття рішень щодо його
діяльності і можливість оперативного контролю за їх виконанням.
Члени машинно-технологічного кооперативу самостійно визначають
правила для забезпечення ефективного його функціонування відповідно до
принципів кооперації.
Першим з цих правил є зобов’язання з діяльності, яке в машиннотехнологічному кооперативі має певні особливості. Під час створення
кооперативу при купівлі нової сільськогосподарської техніки кожний член чи
майбутній член зобов’язується використовувати кожну одиницю техніки у
визначеному обсязі - для більшості одиниць це кількість гектарів, для
тракторів та спеціальних машин обсяг роботи визначається кількістю годин
або днів. Кожен член бере участь у фінансуванні техніки пропорційно обсягу
використання, на який погодився: він вносить паї пропорційно до своїх
зобов’язань щодо діяльності. Необхідно забезпечувати використання техніки
на повну потужність, але коли ця потужність досягнута, вже неможливо
приймати у кооператив нових членів, які хочуть користуватися цією
технікою.
Якщо кооператив володіє різними типами техніки, кожен член має
вибір у використанні однієї чи кількох одиниць техніки. Зобов’язання
визначаються на період амортизації техніки. Протягом цього періоду кожен
член повинен відшкодувати постійні витрати (видатки) на техніку, для
використання якої він вступає до кооперативу.
Відшкодування здійснюється членом кооперативу пропорційно до його
зобов’язань з діяльності, навіть якщо він не використовує техніку у
запланованому обсязі, крім випадку, коли на не використовуваний ним обсяг
він знайшов заміну (іншого члена) [4].
Таким чином, об’єднання сільськогосподарських підприємств може
проводитися з метою покращання забезпеченості та ефективності
використання земельних ресурсів, а також з метою покращення
забезпеченості та ефективності використання сільськогосподарської техніки.
Обидва варіанти матимуть своїм результатом не лише економічний ефект
(скорочення витрат), але й створить можливості для кращого забезпечення
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сільгоспробіт (створення культурних пасовищ, використання новітньої
техніки тощо).
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ У ВИРОБНИЦТВІ
ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Проаналізовано основні та критичні моменти ведення маркетингу й
особливості ринку за умови розвитку виробництва органічної продукції на
території України. Наведені найважливіші стратегічні й тактичні
завдання маркетингу для виробництва органічної продукції України.
Представленні основні засоби маркетингової комунікації, які дають змогу
зменшити можливі причини невдач в органічному виробництві України.
Відображено передумови успішної реалізації програм прямого маркетингу на
підприємствах, що виробляють органічну продукцію.
Також розкрито питання використання суб’єктами підприємницької
діяльності маркетингових інструментів для виявлення цільового споживача
органічної продукції, рівнів попиту, потреб та особливостей поведінки в
маркетинговому середовищі України. Досліджено особливості маркетингу у
виробництві органічної продукції в Україні. Представлено ряд чинників
пов ’я заних з виробництвом органічної продукції в Україні.
Ключові слова: маркетинг, органічна продукція, Україна, виробництво,
ринок органічної продукції, прогноз.
Постановка проблеми. Останніми роками значного поширення набула
ідея нарощування обсягів органічної продукції серед виробників
сільськогосподарської продукції різних регіонів нашої країни. Різко почали
зростати асортимент та об’єми органічної продукції, які вимагають освоєння
цільових ринків, формування стійкого і достатнього попиту на них.
У розвинутих країнах світу відповідні завдання цілком вирішуються за
допомогою маркетингу (від англ. market - ринок, торгівля, продаж,
комерційна діяльність; за іншою версією - результат контамінації слів market
getting - завоювання ринку), який формує звички, наміри і в цілому
поведінку економічних суб’єктів. Ефективне запровадження і використання
маркетингу на органічних підприємствах України потребує насамперед
правильного розуміння його суті, а це річ досить складна [1].
Аналіз останніх досліджень. Так, на батьківщині маркетингу, у США,
підприємці спрямовують свою діяльність на виготовлення і реалізацію
максимальної кількості продукції, що можливо тільки за рахунок постійного
розвитку виробництва, систем збуту, а особливо потужних систем
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просування. Без належного рекламування в США товари продані бути не
можуть.
В Європі більше цінують надійність і стабільність. Це визначає й
переважну орієнтацію європейського маркетингу на створення насамперед
добротних товарів, належного іміджу їх виробників і продавців. Отож, на
європейських підприємствах маркетинг є функцією не окремої групи
працівників маркетингових організаційних структур (як у США), а всього
персоналу.
В Японії задоволення смаків і побажань покупців підприємці
сприймають як свій непорушний обов’язок. Це зумовлює необхідність
«служіння» покупцеві, пропонування йому високоякісних надійних товарів,
які говорять самі за себе і не потребують додаткової реклами. Основне
завдання японського маркетингу - внутрішньовиробнича збалансованість,
досягнення найвищої якості, зниження собівартості продукції [7].
На думку В. В. Липчука та ін. для України, перш за все, маркетингова
діяльність має базуватись передусім на відповідних стратегічних рішеннях
щодо освоєння цільових ринків, запровадження нових видів товарів та
послуг, формування стійкого і достатнього попиту на них [3]. На початкових
етапах реалізації таких підходів у органічному виробництві України
прибутку може і не бути. Але згодом, у тому разі, коли перспективу було
визначено правильно, підприємства можуть розраховувати на достойне
«місце під сонцем».
Мета: Виявлення основних стратегічних і тактичних особливостей
маркетингу органічної продукції в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. На нашу думку,
стратегічними завданнями маркетингу у виробництві органічної продукції є
визначення генеральної програми дій виробничих підприємств, визначення і
освоєння цільових ринків, орієнтація виробництва на задоволення потреб,
запитів споживачів, створення комунікаційних та розподільних систем тощо.
Тобто, потрібно знайти відповіді на такі запитання:
—
хто? ... дійсні і потенційні споживачі, клієнти, постачальники,
посередники, конкуренти;
—
що і скільки? ... продукувати, продавати;
—
коли і як? ... продукувати, рекламувати, здійснювати збут;
—
за скільки (заякою ціною)? ... пропонувати товари;
—
навіщо? ... створювати чи розвивати підприємство, розширювати
виробництво, нарощувати обсяги реалізації продуктів.
Із тактичних завдань маркетингу органічного виробництва України слід
відмітити такі:
—
виявляння існуючих і потенційних бажань покупців, реального й
можливого попиту на товари (послуги) і на цій підставі обґрунтування
доцільності їх виробництва та збуту;
—
організація науково-дослідних та проектно-конструкторських
робіт для створення продукції, яка позитивно відрізнялася б своєю якістю,
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конкурентоспроможністю і зручністю для споживачів від тієї, що вже є на
ринку, модифікування продукції, узгодження її споживчих якостей із
запитами ринку;
—
планування і координація виробничої, збутової і фінансової
діяльності підприємства;
—
організація і вдосконалення системи та методів збуту продукції;
—
управління маркетинговою політикою цін;
—
планування і реалізація заходів комплексу маркетингової
комунікації;
—
регулювання процесів виробництва, транспортування, пакування
продукції, сервісного обслуговування споживачів;
—
контроль та аналіз маркетингової діяльності окремих
підприємств.
Важливим у створенні товару органічного виробництва як системи
елементів є пошук і реалізація суттєвих переваг для споживачів проти
товарних пропозицій конкурентів у широкому діапазоні - від упаковки до
екологічної безпеки. В ідеалі товар взагалі має бути унікальним на ринку [4].
Проте унікальність товару, а в нашому випадку формування органічної
продукції на ринку України, може зазнавати впливу певних невдач.
Головною причиною невдач на ринку є невідповідність нововведень
цінностям і потребам споживачів, особливостям їхньої поведінки.
Маркетингова теорія орієнтує товаровиробників на створення таких товарів,
які є цінністю для споживачів, здатні задовольнити сьогочасні потреби
ринку. Якщо такої орієнтації бракує, товар нікому не буде потрібен, а отже
всі витрати на його створення та виготовлення будуть даремними. Ринок їх
ніколи не компенсує. Ринок завжди віддає перевагу перевіреним практикою
товарам. Лише тоді, коли споживач переконається, що товар-новинка
забезпечує суттєві переваги стосовно задоволення певних потреб, тоді він
змінить свою орієнтацію, купуватиме щось нове [1].
Також існує ряд внутрішніх чинників (причин) пов’язаних з
виробництвом органічної продукції. До них належать такі:
—
суб’єктивізм у процесі вибору ідеї нового виробництва органічної
продукції, тобто матеріалізація ідеї виробництва не тому, що вона справді є
найліпшою, а внаслідок тиску певних відповідальних (політичних) осіб;
—
переоцінювання як власних можливостей виробництва (наявних
технологій, зв’язків із постачальниками, забезпечення кадрами, фінансових
можливостей і т. п.), так і можливостей ринку, на який виводиться товар
(місткість ринку, поведінка споживачів, посередників, стан системи
комунікацій тощо);
—
недоліки нового товару в напрямі якості, системи обслуговування
тощо;
—
недосконале позиціювання товару, в результаті чого товарновинка або не потрапляє в поле зору споживачів, або розміщується в
тісному сусідстві із товарами-конкурентами;
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—
недосконалість програми маркетингу: брак комплексної системи
«marketing mix», недостатнє взаємоузгодження маркетингових дій, їхня
невідповідність умовам існуючого середовища;
—
несвоєчасний вихід на ринок, що особливо шкідливо для
сезонних товарів [1].
Для подолання можливих причин невдач в органічному виробництві
України потрібно максимально вдало використовувати засоби маркетингової
комунікації. Серед них реклама є найдійовішим, отже, і найширше
використовуваним засобом впливу на споживачів у процесах маркетингових
комунікацій. Реклама - це довільна платна форма не персональної
презентації та просування ідей, товарів, послуг через засоби масової
інформації [7].
Даний засіб маркетингової комунікації повинен:
—
створювати і підтримувати високий рівень популярності ідей,
товарів, послуг тощо;
—
підвищувати імідж органічних підприємств та його продукції;
—
підтримувати належну увагу та зацікавленість споживачів,
їхнього бажання діяти з метою придбання органічної продукції.
Виходячи із особливостей ринку органічної продукції, його основних
характеристик, цілями рекламування можуть бути:
—
інформування
споживачів
про
наявність
органічного
виробництва чи його продукції, придатність продукції для ефективного
розв’язання певних проблем споживачів;
—
стимулювання пробних закупівель продукції, формування
первинного попиту на неї;
—
позиціювання товару, формування належного його іміджу;
—
створення системи уявлень споживача про органічний товар чи
підприємство;
—
збереження інформації про товар, його якісні характеристики,
особливості та вигоди у пам’яті споживачів;
—
збільшення та стабілізація обсягів збуту продукції кінцевим
споживачам;
—
посилення інтересу сфери торгівлі до даного товару, збільшення
нею обсягів його закупівель.
Наступним засобом маркетингової комунікації може бути пропаганда.
Пропаганда (public relations - англ. громадські зв’язки; publicity публічність, гласність) - організація громадської думки, яка сприяє
успішному функціонуванню підприємства, досягненню ним поставлених
цілей [4].
Цілями пропаганди є поліпшення престижу і репутації підприємства,
формування і підвищення зацікавленості споживачів у його товарах чи
послугах, переконання споживачів у тому, що діяльність підприємства
націлена на вирішення їхніх проблем, підвищення міри лояльності власного
персоналу, суб’єктів ринку і держави до підприємства, поширення
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комерційно важливих даних через засоби масової інформації, в кінцевому
рахунку створення сприятливих умов у навколишньому бізнес-середовищі.
Дія пропаганди націлюється на громадськість (споживачів), засоби
масової інформації, державні органи, акціонерів, постачальників,
посередників, власних робітників і службовців, організації масової сфери,
інші підприємства й організації.
Стимулювання збуту - це використання короткотермінових заходів,
розрахованих на швидке реагування ринку у відповідь на пропонування
підприємством своєї продукції. По суті, це пряме заохочення споживачів
придбати продукти чи послуги підприємства, а сфери торгівлі - включити ці
товари до свого асортименту для наступного їх продажу (нагадаємо, що
реклама чи пропаганда лише популяризують їх або створюють відповідний
імідж). Тому основними завданнями стимулювання збуту органічної
продукції є:
—
забезпечення швидкого зростання обсягів збуту;
—
заохочення споживачів спробувати товар чи здійснити повторні
закупки;
—
заохочення системи посередницьких торговельних організацій та
працівників власного збутового апарату інтенсифікувати зусилля з реалізації
органічної продукції [6].
Із основних засобів стимулювання споживачів слід використовувати
такі:
—
знижки - зменшення відпускної ціни в разі придбання
споживачем великої партії продукції;
—
зниження цін - продаж товарів за цінами, дещо нижчими, ніж у
конкурентів;
—
безоплатні зразки товарів - надання товару споживачам
безкоштовно «на пробу»;
—
купони - спеціальні сертифікати, які надають споживачам право
придбати конкретну партію (кількість) товару за низькими цінами;
—
премії - товари, які пропонуються безкоштовно або за низькими
цінами як подарунок за придбання іншого товару;
—
гарантії - зобов’язання товаровиробника компенсувати витрати
споживачів у разі, коли товар не відповідатиме встановленим стандартам або
розрекламованим характеристикам;
—
упаковки - комплекти товарів, які пропонуються споживачам за
пільговими цінами;
—
демонстрації - влаштування спеціальних експертиз для
безпосереднього ознайомлення споживачів з продукцією;
—
картки лояльності - спеціальні облікові картки відвідування
споживачем конкретного торговельного закладу; відповідна кількість
відвідувань, зафіксована в даній картці, дає споживачу право на знижку чи
безкоштовне придбання товарів.
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Основними засобами стимулювання сфери торгівлі є як ті, що вже
названі (знижки, зниження цін, гарантії тощо), так і деякі інші, зокрема:
—
конкурси - порівнювання результатів роботи торговельних
посередників чи збутових агентів для матеріального заохочення переможців;
—
конференції - проведення спеціальних семінарів, зустрічей,
сертифікаційних програм для підвищення кваліфікації працівників власного
торговельного апарату;
—
заліки - авансове фінансування посередників для стимулювання
збуту товарів безпосередньо в місцях їхнього продажу.
Також, необхідно впроваджувати прямий маркетинг для надання
комерційно важливої інформації про товари чи послуги безпосередньо
цільовим споживачам з метою здійснення продажу.
Останнім часом в Україні прямий маркетинг, як елемент комплексу
маркетингових комунікацій, набрав особливого розвитку. Через властиві
йому позитивні особливості. Це, зокрема:
—
індивідуальний характер спілкування товаровиробника і
споживача;
—
зручність процесів вибору і придбання товарів чи послуг;
—
широкі можливості надання споживачу необхідної інформації;
—
цілеспрямованість інформаційного впливу;
—
можливість налагодження постійних ділових стосунків зі
споживачами, вимірювання їхньої реакції на відповідні звернення;
—
можливість отримання швидкої реакції ринку на зроблені
комерційні пропозиції;
—
висока оперативність створення інформаційних повідомлень та
можливість їх коригування залежно від реакції споживачів.
З-поміж засобів інформаційного спілкування найвідомішими в
прямому маркетингу є такі:
—
прямі поштові звернення, коли інформаційні матеріали
(проспекти, брошури, прейскуранти тощо) надсилаються поштою
безпосередньо споживачеві;
—
телемаркетинг: спілкування зі споживачем здійснюється
телефоном з використанням різноманітних телекомунікаційних та
інформаційних технологій;
—
реклама з прямим відгуком: реклама через газети, журнали,
телебачення
передбачає
отримання
підприємством-рекламодавцем
безпосереднього відгуку споживача (запитання додаткової інформації чи
конкретна пропозиція придбання товару);
—
маркетинг за каталогами: продаж товарів за каталогами, які
надсилаються споживачу поштою чи розповсюджуються через магазини;
—
електронний маркетинг: продаж товарів через ІШете^ з
допомогою кабельного чи супутникового телебачення [7].
Для успішної реалізації програм прямого маркетингу в органічному
виробництві необхідно кілька передумов, а насамперед створення
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відповідних баз даних про споживачів. Такі бази даних мають уміщувати
назви фірм-споживачів чи прізвища клієнтів, їхні адреси, номери телефонів,
характерні риси чи ознаки їхнього бізнесу, дані про укладені ними угоди, тип
і частоту закупок, критерії вибору товарів тощо. Такі бази даних дають змогу
ідентифікувати
цільовий
ринок,
збільшити
цілеспрямованість
інформаційного впливу.
Важливою передумовою прямого маркетингу є, безумовно, відповідне
технічне забезпечення його процесів.
Висновок. Отже, ефективне виробництво органічної продукції в
Україні, в першу чергу, має базуватись на системних і об’єктивних
маркетингових дослідженнях. Це дасть змогу узагальнити дані щодо
поведінки, потреб, відносин, вражень, мотивацій і т.д. окремих осіб і
організацій в контексті їхньої економічної, політичної, суспільної і побутової
діяльності.
Також із всіх відомих маркетингових засобів у органічному
виробництві слід застосовувати лише ті, що забезпечать передумови
успішного розвитку органічного виробництва в Україні та задоволення
запитів споживачів на якісну і безпечну сільськогосподарську продукцію.
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Аннотации
Чернуський В. В., Вишневская О. В., Чернуська Т. А., Иванюк А. Ю.
Направления селекции бобовых культур для Полесья // Корми і кормовиробництво.
- 2017. - Вип. 83. - С. 3— 9.
Показаны направления и результаты селекционной работы с основными
однолетними и многолетними бобовыми кормовыми культурами, которые
адаптированы к условиям зоны Полесья.
Ключевые слова: селекция, сорт, адаптивность, пелюшка, люпин
узколистный, сераделла посевная, лядвенец рогатый.

С. В. Иванюк, Т. В. Цыцюра, А. В. Семцов, И. В. Темченко,
М. В. Вільгота. Адаптивность и селекционная ценность сортов сои селекции
Института кормов и сельского хозяйства Подолья НААН // Корми і
кормовиробництво. - 2017. - Вип. 83. - С. 10— 17.
Проведена оценка сортов сои селекции Института кормов и сельского
хозяйства Подолья НААН по показателям урожайности и качества зерна.
Установлена степень варьирования показателей у сортов, их экологическая
пластичность и стабильность.
Ключевые слова: соя, сорта, урожайность, протеин, жир, экологическая
пластичность, экологическая стабильность.

Кобызева Л. Н.,
Безуглая О. М.,
Тертышный А. В.,
Вус Н. А.
Особенности проявления морфологических признаков у образцов сои
зерноукосного направления // Корми і кормовиробництво. - 2017 - Вип. 83. С. 18— 23.
Приведены результаты анализа на изменчивость и стабильность
коллекционных образцов сои. Выделено источники стабильного проявления
морфологических признаков сои, которые характеризуют принадлежность
образцов к зернокормовому направлению использования: высокорослые (более
90 см) - 25 образцов, с тонкой корневой шейкой (6,1— 8,0 см) - 3 образца, с
толстым стеблем (8,0— 12,0 см) 18 образцом, количество веточек на растении более
2,5 шт. - 7 образцов, количество листиков на растении более 19 шт. - 11 образцов,
количество бобов на растении - 2 образца, по комплексу оптимального проявления
вышеназванных признаков - 8 образцов. Эти коллекционные образцы рекомендуем
использовать при создании новых сортов зерноукосного направления
использования.
Ключевые слова: соя, зерноукосное направление использования,
морфологические признаки, стабильность, изменчивость.

Вишневский С. П. Сорт рапса озимого Гипанис, метод создания, и оценка
его при испытании // Корми і кормовиробництво. - 2017. - Вип. 83. - С. 24— 31.
Представлены результаты исследования и создания сорта озимого рапса
Гипанис с использованием гетерозиса гибридов в F2 для ранней диагностики и
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дано его характеристику по признакам производительности, прочности розетки, и
плотности размещения стручков на центральной ветке и ветвях первого - второго
порядка.
Ключевые слова: озимый рапс, селекция, сорт, полезная модель,
гибридизация, гетерозис, семенная продуктивность, качественные показатели
масла.

Г ригорчук Н. Ф, Шугурова Н. А. Перспективные сорта сои селекции ИМК
НААН с высокой урожайностью и устойчивостью к поражению возбудителями
болезней // Корми i кормовиробництво. - 2017. - Вип. 83. - С. 32— 37.
Приведены результаты исследований по созданию, изучению и оценке
устойчивости линий и сортов сои селекции ИМК НААН. По результатам
конкурсного сортоиспытания доказана эффективность селекции на высокую
урожайность, качество зерна и устойчивость к поражению возбудителями
болезней. Наиболее вредоносными болезнями из грибных заболеваний является
аскохитоз (Ascochyta sojaecola Abramov) и белая гниль (Sclerotinia sclerotiorum).
Новые сорта сои Этюд, Ранок, Гали, которые превышают стандартные сорта по
урожайности на 3,5-8,7 ц/га и при этом характеризуются высокими показателями
качества зерна и устойчивостью к возбудителям болезней.
Ключевые слова: соя, сорт, устойчивость, болезнь, вредоносность.

Запрута О. А., Антонив С. Ф., Колисник С. И. Научные основы
повышения семенной продуктивности посевных качеств клевера лугового в
условиях Лесостепи Украины // Корми i кормовиробництво. - 2017. - Вип. 83. С. 38— 45.
Представлены результаты многолетних исследований по формированию
высоких урожаев семян клевера лугового с высокими показателями посевных
качеств агроэкологических условиях Украины. Установлено, что урожайность
семян значительно зависит от норм высева, способов сева, сроков осеннего
подкашивания, скашивания первого укоса, густоты растений, системы удобрения и
других технологических факторов.
Ключевые слова: клевер луговой, способы и нормы сева, сроки
скашивания, удобрение, урожай, посевные качества.

Гетман Н. Я., Циганский В. И., Демидась Г. И, Квитко М. Г. Пути
повышения продуктивности люцерны посевной в условиях Лесостепи
правобережной // Корми i кормовиробництво. - 2017. - Вип. 83. С. 46— 51.
Изложено результаты трёхлетних исследований изучения влияния
внекорневых подкормок и известкования почвы на формирование урожайности
зелёной массы люцерны посевной и накопления питательных веществ в течение
периода вегетации.

Чернецкая С. Г. Вегетативный рост и развитие горошка ярового сорта
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Елизавета // Корми і кормовиробництво. - 2017. - Вип. 83. - С. 52— 57.
Проанализированы результаты исследований наступления фаз роста и
развития горошка ярового в зависимости от погодных условий в период вегетации.
Установлено, что высота растений горошка ярового в значительной мере зависит
от вида удобрений, способа подсева и погодных условий.
Ключевые слова: горошек посевной яровой, рост и развитие, известковая
селитра, нитроаммофоска, высота растений, погодные условия.

В.
М. Кабанец, Н. Г. Собко, О. Н. Мурач. Функционирование симбиоза
«ЪгадугЫ2оЪшт ]аропісит-соя» и урожайность сои под влиянием ризогумина и
физиологически активных веществ // Корми і кормовиробництво. - 2017. - Вип. 83.
- С. 58— 66.
Исследовано влияние предпосевной инокуляции семян микробным
препаратом Ризогумин, микроудобрением Реаком, стимулятором роста растений
Биосил при различных вариантах сочетания, а также эффективность применения
растворов микроудобрения и Биосила по вегетации бактеризованных растений на
формирование
и
функционирование
бобово-ризобиального
симбиоза
и
урожайность зерна сои. По результатам исследований установлено, что
формирование и развитие бульбочек на корнях сои проходит активно при
использовании для инокуляции семян микробного препарата Ризогумина, а также
усиливается при обработке посевов растворами хелатированных микроэлементов и
стимулятора роста растений. Бактеризация семян сои Ризогумином с
опрыскиванием посевов микроудобрением в комплексе с стимулятором роста
обеспечила увеличение урожайности на 25,8%.
Ключевые слова: соя, бактеризация, Ризогумин, микроудобрение Реаком,
стимулятор роста растений Биосил.

Кобак С. Я., Сереветник О. В., Кушнир М. В., Савченко О. В.
Эффективность применения биологических фунгицидов в системе защиты сои //
Корми і кормовиробництво. - 2017. - Вип. 83. - С. 67— 72.
Приведены результаты трехлетних исследований влияния предпосевной
обработки семян биофунгицидов (Аурил, Биополицид, Екобацил) на фоне
инокуляции Ризогумином и проведения ими опрыскивание посевов сои в фазы
бутонизации и образования зеленых бобов. Отмечено степень подавленности
развития болезнетворных инфекций в посевах сои и выявлено положительное
влияние биофунгицидов на уровень урожайности семян сои. Установлена
положительная корреляционная связь между степенью распространения болезней и
урожайностью семян культуры.
Ключевые слова: соя, инокуляция, штамм клубеньковых бактерий,
биофунгицид, болезни сои.

Рудская Н. А. Вредоносность люцерновой толстоножки (брухофагус) в
посевах люцерны в Правобережной Лесостепи Украины // Корми і
кормовиробництво. - 2017. - Вип. 83. - С. 73— 78.
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Приведены результаты исследований о вреде люцерновой толстоножки в
посевах люцерны посевной на сортах отечественной и зарубежной селекции в
Центральной части Правобережной Лесостепи. Оценены 21 сорт люцерны, по
численности и поврежденности данным фитофагов. Установлено, что такие сорта
как Регина, Ярославна, Севанни-1 и Mega, характеризовались меньшей
поврежденностью семян люцерновой толстоножки.
К лю чевые слова: люцерна посевная, семена, люцерновая толстоножки,
сорта, поврежденность, вредность.

Поляков А. И., Никитенко О. В. Влияние способов основной обработки
почвы и стимуляторов роста на рост, развитие, водопотребление и урожайность
сои // Корми i кормовиробництво. - 2017. - Вип. 83. - С. 79— 84.
Представлены результаты исследований за 2011—2013 года по изучению
влияния применения стимуляторов роста по разным способам основной обработки
почвы на показатели элементов продуктивности, особенности водопотребления и
урожайность сои сорта Шарм. В среднем за три года наиболее рационально
почвенная влага использовалась по безотвальной обработке почвы орудием КЛД3,0, коэффициент водопотребления составил 1604— 1707 м3/т. Наибольшая
урожайность сои - 1,47 т/га получена по безотвальной обработке почвы орудием
КЛД-3,0 с внесением в почву Агробак плюс, обработкой семян Агробак плюс для
семян и двумя обработками по вегетации (3— 5 листьев и бутонизация) баковой
смесью Агробак плюс та Ростконцентрат.
Ключевые слова: соя, основная обработка почвы, стимулятор роста,
элемент
продуктивности,
суммарное
водопотребление,
коэффициент
водопотребления, урожайность.

Фурман А. В. Густота стояния растений сои и их выживаемость в
зависимости от сроков сева и сорта // Корми i кормовиробництво. - 2017. - Вип. 83.
- С. 85— 89.
Отражены результаты исследований, проведенных в течение 2013—2015 гг.
по изучению особенностей формирования густоты стояния растений сои в течении
вегетации под влиянием сортовых особенностей и изменения срока сева в условиях
северной части Лесостепи Украины. Установлено, что сев в ранние сроки, при
температуре почвы на глубине 10 см 5 0С значительно снижает полевую всхожесть
и густоту стояния растений в фазу полной спелости. Наивысшую полевую
всхожесть при раннем сроке сева формирует сорт Легенда. При позднем севе
высокую устойчивость к выпадению в течении вегетации обеспечивает сорт
Вильшанка. При посеве исследуемых сортов в оптимальные сроки в фазе полной
спелости формируется 55,1— 58,2 растений/м2.
Ключевые слова: соя, срок сева, сорт, полевая всхожесть, густота стояния
растений, выживаемость.
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Корнийчук А. В. Плотность почвы под пшеницей озимой в зависимости от
технологии ее выращивания // Корми i кормовиробництво. - 2017. - Вип. 83. С. 90— 92.
Приведены результаты исследований влияния No-till - технологии
выращивания озимой пшеницы на плотность серой лесной среднесуглинковой
почвы в зоне неустойчивого увлажнения Правобережной Лесостепи. Установлено,
что в процессе внедрения No-till - технологии плотность пахотного слоя почвы не
претерпела существенных изменений в сторону ее роста, а на пятый год
исследований наметилась тенденция к ее уменьшению по сравнению с
традиционной технологией.
Ключевые слова: пшеница озимая, No-till - технология, плотность почвы,
органический покров.

Иващенко А. А. Иващенко А. А. Найденов В. Г. Физиологические
оптимумы сорняков в условиях изменения климата // Корми i кормовиробництво. 2017. - Вип. 83. - С. 93— 99.
В последние три десятилетия тенденции изменений климата становятся все
более четкими. Например, количество тепла и длительность теплого периода года
на Волыни сегодня соответствует аналогичным показателям Северной Степи 30
лет назад. Проявляется тенденция расширения ареалов многих видов сорняков, в
том числе амброзия полыннолистная - Am brosia artemisiifolia L. адвентивный вид,
что прибыл около столетия назад. В северном направлении происходит
расширение ареалов вьюнка полевого - Convolvulus arvensis L., кирказона
обыкновенного - Aristolochia clematitis L, молокана татарського - Lactuca tatarica
(L.) C.A.M., и других.
Изменения климата влияют как на культурные растения, так и на сорняки.
Реакции растений на индуцированные дис-стрессы большинства массовых
видов
сорняков
сегодня
исследованы
недостаточно.
Предварительные
исследования таких вопросов показывают неоднозначность физиологических
реакций ювенильных растений, например горчицы полевой - Sinapis arvensis L. на
индуцированные дис-стрессы (механические повреждения надземных частей в
разные фазы их развития).
Обзор актуальных вопросов исследований особенностей физиологических
реакций растений сорняков на изменения климата и индуцированные дис-стрессы
указывает на перспективность и возможность разработки на такой основе
эффективных систем их контролирования.
Ключевые слова: пахотные земли, растения, физиологические реакции,
гербициды, стрессы

Гутянский Р. А., Фесенко А. М., Панкова О. В., Безпалько В. В. Баковые
смеси почвенных гербицидов в посевах сои // Корми i кормовиробництво. - 2017. Вип. 83. - С. 100— 104.
Довсходовое внесение баковых смесей гербицидов Фабиан (60 г/га) с Харнес
(1,0 л/га) и Фабиан (60 г/га) с Пропонит 720 (1,0 л/га) в среднем позволило
увеличить контроль общего количества и массы сорняков в посевах сои
Корми i кормовиробництво. 2017. Вип. 83

185

соответственно на 21 и 8 %, а урожайность - на 0,13 т/га, в сравнении с внесением
Фабиана (100 г/га). Наибольший уровень урожайности и содержания белка в
семенах сои получили при баковом соединении гербицидов Фабиан с Харнес, а
посевной пригодности выращенных семян - Фабиан с Пропонит 720.
Ключевые слова: соя, почвенные гербициды, сорняки, азотфиксирующие
клубеньки, урожайность, качество семян.

Задорожный В. С., Карасевич В. В., Колодий С. В., Лехман О. В.,
Рудская Н. О. Применение гербицидов в посевах фасоли обыкновенной в условиях
Правобережной Лесостепи Украины // Корми i кормовиробництво. - 2017. Вип. 83. - С. 105— 109.
Изложены результаты исследований биологической эффективности
довсходовых и послевсходовых гербицидов в посевах фасоли обыкновенной.
Подобранный ассортимент селективных гербицидов, которые дают возможность
уменьшить численность сорняков в посевах на 86— 93 %. Уровень сбережённого
урожая фасоли составил 31— 37 %.
Ключевые слова: фасоль обыкновенная, сорняки, гербициды, контроль
засоренности.

Ткачук А. П. Экологическая конкурентоспособность бобовых многолетних
трав с сорняками в год посева при беспокровном выращивании // Корми i
кормовиробництво. - 2017. - Вип. 83. - С. 110— 114.
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.

Крыжановский В. Г. Обеспеченность почвы нитратного азота по разным
мероприятиям основной обработки // Корми i кормовиробництво. - 2017. - Вип. 83.
- С. 115— 119.
Представлены материалы в среднем за три года относительно влияния
различных мероприятий основной обработки чернозема оподзоленного в
пятипольном севообороте на обеспеченность почвы нитратного азота под посевами
гороха, пшеницы озимой и свеклы сахарной.
Ключевые слова: горох, пшеница озимая, свекла сахарная, культивация,
основная обработка.
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Векленко Ю. А., К овтун Е. П., Б єзвугляк Л. И. Влияние способов сева и
пространственного размещения компонентов на продуктивность люцерно
злаковых агрофитоценозов в условиях Лесостепи Правобережной // Корми і
кормовиробництво. - 2017. - Вип. 83. - С. 120— 125.
В полевом опыте отдела полевых кормовых культур сенокосов и пастбищ
исследовано влияние пространственного размещения растений люцерны посевной
при различных способах посева с кострецом безостым, кострецом береговым,
овсяницей тростниковидной, тимофеевкой лучной, пыреем средним, ежой сборной,
житняком гребенчатым и райграсом высоким на выход сухого вещества, кормовых
единиц, обменной энергии и обеспеченной кормовой единицы переваримым
протеином.
Установлено, что по сравнению с традиционным смешанным способом
посева люцерны посевной со злаковыми компонентами разного вида наибольший
выход сухого вещества и обеспеченность кормовой единицы переваримым
протеином в среднем за три года использования травостоев получено при
перекрестном и перекрестно-черезрядном способах посева. Среди изучаемых
люцерно-злаковых травосмесей наибольшую продуктивность обеспечили: люцерна
посевная из кострецом береговым и с овсяницей тростниковидной при
перекрестном и перекрестно-черезрядном способах посева, наименьшую - с ежой
сборной и пыреем средним. Наибольшая обеспеченность кормовой единицы
переваримым протеином отмечена у травосмеси люцерны посевной с кострецом
безостым, береговым и тимофеевкой луговой.
Ключевые слова: люцерна посевная, злаковые травы, переваримый
протеин, продуктивность, способы посева, пространственное размещение видов.

Ящук В. А. Влияние водных экстрактов из растений лядвенца рогатого и
злаковых трав на прорастание семян // Корми і кормовиробництво. - 2017. Вип. 83. - С. 12б— 132.
Приведены результаты лабораторных исследований по изучению
аллелопатического влияния водных экстрактов из вегетативной и корневой массы
лядвенца рогатого и низовых злаковых трав на всхожесть семян и длину корней
проростков растений. Методом биотестов определено алелопатически активные и
толерантные (устойчивые) к воздействию колинов виды.
Проращивания семян растения-акцептора в водных экстрактах растениядонора, доказывают существенное негативное влияние физиологически активных
веществ, которые содержатся в органах растений на прорастание семян.
Установлено, что семена злаковых трав, пророщенные в водных экстрактах
лядвенца рогатого теряют свою всхожесть по сравнению с контролем в среднем на
11— 12 %, а семена лядвенца рогатого, пророщенные в экстрактах органов
растений злаковых трав - на 5— 11 %.
Обнаружено явление синергизма (стимулирование роста) зародышевых
корней лядвенца рогатого под влиянием физиологически активных веществ из
экстрактов вегетативной и корневой массы злаковых видов трав. Длина
зародышевых корней растений лядвенца рогатого, пророщенных в вытяжках из
растений злаковых трав, увеличивается с 12,8 мм до 14,0— 14,6 мм или на 9— 14 %.
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Ключевые слова: аллелопатия, растение-донор, растение-акцептор, водные
экстракты, всхожесть семян, алелопатическая толерантность вида.

Сеник И. И. Урожайность бобово-злаковой травосмеси в зависимости от
форм азотных удобрений и режимов использования // Корми i кормовиробництво.
- 2017. - Вип. 83. - С. 133— 136.
Представлены результаты исследований по изучению вопроса формирования
урожайности бобово-злаковой травосмеси в зависимости от форм азотных
удобрений и режимов использования. Установлено, что в среднем за 2014—
2015 гг. наивысшей урожайностью по сухому веществу отличились варианты с
внесением N60 в форме аммиачной селитры при отчуждении травостоя в фазе
ветвления бобовых, выхода в трубку злаков и N60 в форме известково-аммиачной
селитры в фазе начала цветения бобовых, колошение злаков.
Ключевые слова: урожайность, травосмеси, удобрения, режимы
использования

Кургак В. Г., Волошин В. Н. Формирование разнотипных луговых
травостоев, их удобрение и использование // Корми і кормовиробництво. - 2017. Вип. 83. - С. 137— 144.
Показано результаты многолетних исследований по изучению влияния типа
травостоя при различных системах удобрения и использования на продуктивность
суходольных лугов по годам пользования, накопление симбиотического азота
многолетними бобовыми травами, окупаемость минерального азота, ботанический
состав корма. Установлено преимущество в разные годы сеяных люцерно- и
лядвенце-злакового травостоев, которые без внесения удобрений обеспечивают
получение с 1 га 4,7— 8,4 т сухого вещества и 0,7— 1,2 т сырого протеина.
Ключевые слова: многолетние травы, бобово-злаковые и злаковые
травостои, ботанический состав, использование травостоя, удобрения, перелог,
производительность, травосмесь.

Панахыд Г. Я., Конык Г. С. Основные показатели качества корма сеяного
бобово-злакового травостоя // Корми і кормовиробництво. - 2017. - Вип. 83. С. 14З— 149.
Приведены результаты исследований влияния фосфорного и калийного
удобрения, стимулятора роста, инокулянта, органоминерального удобрения и
известкования на состав органических веществ в корме бобово-злакового
травостоя.
Ключевые слова: бобово-злаковый травостой, сырой протеин, белок,
клетчатка, урожайность.

Кулик М. Ф., Обертюх Ю. В., Жуков В. П., Выговская И. А.,
Гончар Л. А., Руденко Л. И. Определение сырой клетчатки в кормах с

188

Корми і кормовиробництво. 2Q17. Вип. SS

применением автоклавирования // Корми і кормовиробництво. - 2017. - Вип. 83. С. 150— 153.
Разработан метод определения содержания сырой клетчатки в кормах с
применением
автоклавирования,
что
улучшает
точность
измерений.
Положительным фактором является отсутствие контакта рабочего персонала
лаборатории с вредными испарениями различных кислотных соединений и аминов.
Концентрации растворов кислот и щелочей максимально приближены к
оригинальному методу Геннеберга и Штомана.
Ключевые слова: сырая клетчатка, метод определения сырой клетчатки.

Овсиенко А. И., Безпалько А. В., Овсиенко С. М. Заготовка и
использование силоса с высокой аэробной стабильностью // Корми і
кормовиробництво. - 2017. - Вип. 83. - С. 154— 1б0.
Установлено, что использование сенной муки из чертополоха акантовидного
в качестве биологического консерванта при заготовке и хранении силоса
обеспечивало устойчивость силосуемой массы к «аэробной порче» за счет
увеличения суммы органических кислот и увеличенном в 2,5 раза отсутствии
признаков плесени. Отмечалась его высокая аэробная устойчивость к повторной
ферментации в процессе использования в кормлении дойных коров и большее
продуктивное действие по надою молока базисной жирности на 8,1 % по
сравнению с контролем.
Ключевые слова: биологический консервант, сенная мука чертополоха
акантовидного, качественные показатели силоса, дойные коровы.

Заец А., Мандрик М., Бигас О. Соблюдение технологии машинного доения
коров - залог высокой молочной продуктивности // Корми і кормовиробництво. 2017. - Вип. 83. - С. 1б1— 1б4.
В условиях племенных заводов СООО «Колос» и ПОП «Родной край»
Винницкой области в течение 30 дней было проведено обучение по повышению
профессионального уровня мастеров машинного доения. Исследования показали,
что после завершения обучения в СООО «Колос» удой коров украинской красно
пестрой молочной породы в среднем повысился на 11,4 % (2,3 кг) и составлял
22,5 кг молока на одну корову, повышение жирности молока произошло на 0,5 %
выше исходного содержимого до 3,81 %. В ПОП «Родной край» увеличение удоя
коров украинской черно-пестрой молочной породы наблюдалось в среднем на
14,2 % (2,1 кг) до уровня 16,9 кг на одну корову, содержание жира в молоке
повысилось на 0,4 % выше начального до 3,75 %. Содержание молочного белка в
обоих хозяйствах повысилось на 0,1 %. Повышение удоев и качественных
показателей молока произошло за счет повышения мастерства доярок в комплексе
с кормлением и содержанием.
Ключевые слова: технология, машинное доение, подготовка, массаж,
корова, молоко.
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Спринчук Н. А., Воронецкая И. С., Корнийчук Г. В., Кравчук О. О.
Эффективность перспективных вариантов инвестиций в кормопроизводстве //
Корми i кормовиробництво. - 2017. - Вип. 83. - С. 165— 172.
Путем
сравнения
инновационных
технологий
с
традиционными
технологиями в кормопроизводстве доказана их экономическая эффективность на
примере люцерны на сено второго года использования. Приведенный пример
наглядно
показал
экономическую
целесообразность
переоборудования
технологического парка отечественной отрасли кормопроизводства. Также было
доказано экономическую целесообразность создания объединений предприятий на
основе кооперирования.
Ключевые слова: инвестирование, кормопроизводство, экономическая
целесообразность, программы развития.

Каменщук Б. Д. Особенности маркетинга в производстве органической
продукции в Украине // Корми i кормовиробництво. - 2017. - Вип. 83. - С. 173—
180.
Проанализированы основные и критические моменты ведения маркетинга и
особенности рынка при условии развития производства органической продукции
на территории Украины. Приведены важнейшие стратегические и тактические
задачи маркетинга в производстве органической продукции Украины.
Представлены основные средства маркетинговой коммуникации, которые
позволяют уменьшить возможные причины неудач в органическом производстве
Украины. Отражены предпосылки успешной реализации программ прямого
маркетинга на предприятиях, производящих органическую продукцию.
Также раскрыты вопросы использования субъектами предпринимательской
деятельности маркетинговых инструментов для выявления целевого потребителя
органической продукции, уровней спроса, потребностей и особенностей поведения
в маркетинговой среде Украины. Исследованы особенности маркетинга в
производстве органической продукции в Украине. Представлено ряд факторов
связанных с производством органической продукции в Украине.
Ключевые слова:
маркетинг, органическая продукция, Украина,
производство, рынок органической продукции, прогноз.
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Abstracts
Chernusky V. V., Vyshnevska O. V., Chernuska T. A., Ivaniuk A. Y.
Directions of leguminous crop breeding for Polissia // Feeds and Feed Production. 2017. - Issue 83. - P. 3— 9.
The direction and results of the breeding work with the main annual and perennial
leguminous forage crops adapted to the conditions of Polissya zone are shown.
Key words: breeding, variety, adaptability, field pea, blue lupine, serradella, Lotus
corniculatus.
Ivanuk S. V., Tsytsiura T. V., Semtsov A. V., Temchenko I. V., M. V. Vilgota.
Adaptability and plant-breeding value of soybean varieties selected by the Institute of Feeds
and Agriculture of Podillia of NAAS // Feeds and Feed Production. - 2017. - Issue 83. P. 10— 17.
Estimation of soybean varieties selected by the Institute of Feeds and Agriculture
of Podillia of NAAS in terms of yield and grain quality is conducted. The degree of
variation in the indices of productivity of the varieties, their ecological plasticity and
stability are determined.
Keywords: soybean, varieties, yield, protein, fat, ecological plasticity, ecological
stability.
Kobyzeva L. N., Bezuhla O. M., Tertyshnyi A. V., Vus N. A. Features of
manifestation of the morphological traits in soybean samples of the grain cut use // Feeds
and Feed Production. - 2017. - Issue 83. - P. 18—23.
The results of analysis of the variability and stability of soybean collection
samples are presented. There have been identified the sources of the stable manifestation
of soybean morphological traits, which characterize belonging of the samples to gain cut
use: tall (90 cm) - 25 samples, with a thin root neck (6.1-8.0 cm) - 3 samples, with a
thick stem (8.0-12.0 cm) - 18 samples, more than 2.5 branches per plant - 7 samples,
more than 19 leaves per plant - 11 samples, the number of pods per - 2 samples, by the
range of optimal manifestation of the above symptoms - 8 samples. It is recommended to
use these collection samples when breeding new varieties of the grain cut use.
Key words: soybean, grain cut use, morphological traits, stability, variability.
Vyshnevsky S. P. Winter rape variety Hypanis, method of breeding and its
assessment when testing // Feeds and Feed Production. - 2017. - Issue 83. - P. 24— 31.
The article presents the results of studying and breeding winter rape variety
Hypanis with the use of heterosis hybrids F2 for early diagnostics and characterizes it by
the traits of productivity, power of the crown, and closeness of pod location on the central
branch as well as the first and second branches.
Key words: winter rape, selection, variety, useful model, hybridization, heterosis,
seed productivity, oil quality indicators.
Hrygorchuk N. F., Shuhurova N. A. Promising soybean varieties selected by
IMC NAAS having high yields and resistant to pathogens // Feeds and Feed Production.
- 2017. - Issue 83. - P. 32— 37.
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The results of studies on the breeding, study and evaluation of the resistance of
soybean lines and varieties selected by IMC NAAS are presented. The results of
competitive variety trials prove efficiency of breeding for high yields, grain quality and
resistance to dangerous pathogens. The most harmful of fungal diseases are ascochytaleaf spot (Ascochyta sojaecola Abramov) and white rot (Sclerotinia sclerotiorum). New
soybean varieties Etude, Ranok, Hali exceed yields of standard varieties by 3.5-8.7 kg/ha,
and at the same time they are characterized by high indicators of grain quality and
resistance to pathogens.
Key words: soybean, variety, resistance, disease, harmfulness.
Zapruta O. A., Antoniv S. F., Kolisnyk S. I. Scientific bases for increasing seed
productivity and sowing qualities of red clover in the Forest-Steppe of Ukraine // Feeds
and Feed Production. - 2017. - Issue 83. - P. 38—45.
The results of long-term researches on the formation of high yields of red clover
seed with high sowing qualities in agroecological conditions of Ukraine are highlighted.
It has been established the seed yield greatly depends on the seeding rates, planting
methods, terms of the autumn cutting, first mowing, plant density, fertilization systems
and other technological factors.
Key words: red clover, sowing methods and rates, terms of mowing, fertilization,
yield, sowing quality.
Hetman N. Y., Tsyhansky V. I., Demydas H. I., Kvytko M. H. Ways of
enhancing alfalfa productivity in the right-bank Forest-Steppe // Feeds and Feed
Production. - 2017. - Issue 83. - P. 46— 51.
The results of three-year researches on the effect of foliar nutrition and soil liming
on the formation of alfalfa green mass yield and accumulation of nutrients during the
growing season are presented.
Chernetska S. H. Vegetative growth and development of spring pea of Elizaveta
variety // Feeds and Feed Production. - 2017. - Issue 83. - P. 52— 57.
The results of researches studying the phases of growth and development of spring
peas depending on the weather conditions during the growing season are analyzed. It has
been found that plant height of spring peas to a large extent depends on the type of
fertilizers, sowing method and weather conditions.
Kabanets V. M., Sobko M. H., Murach O. N. Functioning of symbiosis
“bradyrhizobium japonicum-soya” and yield of soybean under the effect of Ryzohumin
and physiologically active substances // Feeds and Feed Production. - 2017. - Issue 83. P. 58— 66.
The influence of presowing seed inoculation with microbial preparation
Ryzohumin, micro-fertilizer Reacom, plant growth stimulator Biosil in various
combinations is studied. Effectiveness of the solutions of microfertilizers and Biosil on
vegetation of bacteriogenic plants on the formation and functioning of legume-rizobial
symbiosis and grain yield of soybean is studied. According to the results of the research,
it is established that the formation and development of nodules on soybean roots are
active when using seed inoculation with microbial preparation Ryzohumin and they are
enhanced when treating the crops with solutions of chelated trace elements and a plant
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growth stimulator. Bacterization of soybean seeds with Ryzohumin and spraying of crops
with micro-fertilizer in combination with a growth stimulator increased the yield by
25.8 %.
Key words: soybean, bacterization, Ryzohumin, microfertilizer Reacom, plant
growth stimulator Biosil.
Kobak S. Y., Serevetnyk O. V., Kushnir M. V., Savchenko V. O. Effectiveness
of biological fungicides in soybean protection system // Feeds and Feed Production. 2017. - Issue 83. - P. 67— 72.
The article presents the results of three-year researches on the influence of pre
sowing seed treatment with chemical fertilizers (Auril, Biopolicyd, Ecobacyl) against the
background of inoculation with Rizohumin and spraying of soybean crops in the phases
of budding and the formation of green beans. The degree of suppression of pathogenic
infections in soybean has been established and a positive effect of bio-fungicides on
soybean seed yields has been found. Positive correlation between the degree of the
disease spreading and soybean seed yield has been established.
Keywords: soybean, inoculation, strain of nodule bacteria, bio-fungicide, soybean
diseases.
Rudska N. A. Harmfulness of alfalfa march-flies in alfalfa sowings in the Right
Bank Forest-Steppe of Ukraine // Feeds and Feed Production. - 2017. - Issue 83. P. 73— 78.
The results of studies on the harmfulness of alfalfa march-flies in the sowings of
alfalfa varieties of the domestic and foreign breeding in the Central Right-bank ForestSteppe are outlined. 21 alfalfa varieties are evaluated by the number and damage by this
phytophage. It is established that such varieties as the Regina, Yaroslavna, Sevanny-1
and Mega are characterized by less damage of alfalfa seed by march-flies.
Key words: alfalfa, seed, alfalfa march-flies, varieties, damage, harmfulness.
Poliakov A. I., Nikitenko O. V. Influence of methods of the basic soil cultivation
and growth stimulators on the growth, development, water consumption and yield of
soybean // Feeds and Feed Production. - 2017. - Issue 83. - P. 79— 84.
The article presents the results of researches conducted in 2011-2013 on the effect
of using growth stimulators in different methods of the basic soil cultivation on the
productivity indicators, especially water consumption and yield of Sharm soybean
variety. On average over three years the instrument QLD-3.0 had the most rational soil
moisture coefficient for subsurface tillage, where water consumption rate was 1604-1707
cubic meters per ton. The highest soybean yield of 1.47 tons per ha was obtained by
subsurface tillage with instrument QLD-3.0 with soil application of Agrobak plus, seed
treatment with Agrobak plus for seeds, and two treatments in the vegetative stage (3-5
leaf stage and budding stage) with a tank mixture of Agrobak plus and Rostconcentrat.
Key words: soybean, basic soil cultivation, growth stimulator, element of
productivity, total water consumption, water consumption rate, yield.
Furman A. V. Soybean plant density and their survival depending on the sowing
terms and varieties // Feeds and Feed Production. - 2017. - Issue 83. - P. 85— 89.
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The paper highlights the results of researches conducted in 2013-2015 on the study
of the features of soybean plant density formation during the growing season under the
influence of the varietal characteristics and changes in the sowing terms under the
conditions of the Northern Steppe of Ukraine. It has been found that sowing in the early
stages, when the soil temperature at the depth of 10cm 50C, significantly reduces
germination and plant density in the phase of full ripeness. Legend variety forms the
highest germination under early sowing. Under late sowing Vilshanka variety provides
high resistance to lodging during the growing season. When these varieties are sown in
proper time they produce 55.1-58.2 plants/m in the phase of full ripeness.
Key words: soybean, sowing term, variety, field germination, plant density,
survival.
Korniychuk O. V. Density of the soil under winter wheat depending on the
technology of its cultivation // Feeds and Feed Production. - 2017. - Issue 83. - P. 90—
92.
The paper presents the results of studies on the influence of No-till technology of
winter wheat cultivation on the density of gray forest mid-loams in the zone of unstable
moistening in the right-bank Forest-Steppe. It has been found that while implementing
No-till technology the density of the topsoil did not significantly grow, and in the fifth
year of studies there was observed a tendency to its decrease in comparison with the
conventional technology.
Key words: winter wheat, No-till technology, soil density, organic cover.
Ivashchenko A. A., Ivashchenko A. A., Naidenov V. H. Physiological optima of
weeds in the changing climate // Feeds and Feed Production. - 2017. - Issue 83. P. 93— 99.
Over the past three decades, trends of climate change are becoming more
expressive. For example, today the amount of heat and duration of the warm period of the
year in the Volyn region corresponds to the same level of the Northern Steppe 30 years
ago. There is a tendency of expansion of areas of numerous weed species, including
A. artemisiifolia - Ambrosia artemisiifolia L. adventive that arrived almost a century ago.
Areas of bindweed - bindweed arvensis L., kirkason normal - Aristolochia clematitis L,
Molokai Tatar - Lactuca tatarica (L.) C. A. M., and others are spreading Northward.
Climate change will affect cultural crops and weeds.
Nowadays, plant responses to induced distresses of the most common weed
species have been studied insufficiently. Previous studies of these issues show the
ambiguity of physiological responses of juvenile plants, such as field mustard - Sinapis
arvensis L. on induced dis-stress (mechanical damage of the aboveground parts in
different phases of development).
An overview of topical issues of researches on the physiological responses of
weed plants to climate change and induced distresses indicates the prospects and
feasibility of establishing effective system of weed control.
Key words: arable land, plants, physiological responses, herbicides, stress
Hutianskyi R. A., Fesenko A. M., Pankova O. V., Bezpalko V. V. Tank
mixtures of soil herbicides in soybean // Feeds and Feed Production. - 2017. - Issue 83. P. 100— 104.
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Pre-emergence application of herbicide tank mixtures Fabian (60 g/ha) with
Harnes (1.0 l/ha) and Fabian (60 g/ha) with Proponit 720 (1.0 l/ha) on average allowed to
increase control of the total amount and mass of weeds in soybean by 21 and 8%
respectively; the yield has been increased by 0.13 t/ha compared with Fabian application
(100 g/ha). The highest yield and protein content in soybean seed were received under
tank combination of herbicides Fabian and Harness. The highest sowing suitability of the
grown seed was revealed when Fabian and Proponit 720 were combined.
Key words: soybean, soil herbicides, weeds, nitrogen-fixing nodules, yield, seed
quality.
Zadorozhnyy V. S., Karasevych V. V., Kolodiy S. V., Lekhman O. V.,
Rudska N. O. Herbicide application in common bean under the conditions of the rightbank Forest-Steppe of Ukraine // Feeds and Feed Production. - 2017. - Issue 83. P. 105— 109.
The results of studies on the biological effectiveness of the pre-emergence and
post-emergence herbicides in common bean are stated. A range of selective herbicides
that enable to reduce weed number in crops by 86-93% was chosen. The rate of the
conserved yield of common bean amounted to 31-37%.
Key words: common bean, weeds, herbicides, weed control.
Tkachuk O. P. Enviromental competitiveness leguminous perennial grass weeds
in the year of sowing in without cover cultivation // Feeds and Feed Production. - 2017. Issue 83. - P. 110— 114.
The intensity of growth processes of different kinds of legume grasses was
investigated in the year of sowing in without cover cultivation. Their competitive
relationship with vegetation of weeds were established. The necessary amount and terms
of use of the herbicide in crops of herbs were identified depending on the intensity of the
emergence of weeds in their seeding. Grounded pollution indicators of feed grass in first
mowing depending on the intensity of growth, area surface of leaf, times introduction of
herbicide and weather conditions.
Keywords: leguminous perennial grass, weeds, competitiveness.
Kryzhanovsky V. H. Soil supply with nitrate nitrogen for various soil tillage
operations // Feeds and Feed Production. - 2017. - Issue 83. - P. 115— 119.
The paper presents three-year researches on the impact of the various operations of
the basic tillage of chernozem podzolized in a five-course crop rotation on the soil supply
with nitrate nitrogen in peas, sugar beet and winter wheat.
Key words: peas, winter wheat, sugar beet, cultivation, primary tillage.
Veklenko Y. A., Kovtun K. P., Bezvuhlyak L. I. Influence of the methods of
seeding and spatial distribution of the components on the productivity of alfalfa-cereal
agrophytocenosis in the right-bank Forest-Steppe // Feeds and Feed Production. - 2017. Issue 83. - P. 120— 125.
A field trial conducted by the Department of Field Forage Crops of Grasslands and
Pastures studied the effect of the spatial distribution of alfalfa plants under different
methods of sowing with smooth brome, fescue, timothy grass, wheat-grass, cock's-foot
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grass, fairway crested grass and high rye-grass on the output of dry matter, feed units,
metabolizable energy and provided feed unit of the digestible protein.
It was found that compared with the traditional method of sowing alfalfa mixed
with cereal components of different types the highest dry matter yield and availability of
fodder units of digestible protein in the average for the three years was obtained by the
use of grass stands under cross and cross-after-row methods of sowing. Among the
studied alfalfa-cereal mixtures the greatest productivity was provided by alfalfa mixed
with smooth brome and fescue under cross and cross-after-row sowing, and the lowest
one - with cock's-foot grass and wheat-grass. The highest share of feed unit of digestible
protein was observed in mixtures of alfalfa with smooth brome and timothy grass.
Key words: alfalfa, cereal grasses, digestible protein, productivity, sowing
methods, spatial distribution of species.
Yashchuk V. A. The effect of aqueous extracts from plants of Lotus corniculatus
and cereal grasses on seed germination // Feeds and Feed Production. - 2017. - Issue 83.
- P. 126— 132.
The paper presents the results of the laboratory studies on allelopathic effect of
aqueous extracts of the vegetative and root mass of Lotus corniculatus and short cereal
grasses on seed germination and root length of the plant seedlings. Biotest method
defined species that are allelopathically active and tolerant (resistant) to the effects of
colins.
Germination of the acceptor plant’s seeds in water extracts of the donor plant
proves a significant adverse effect of physiologically active substances contained in plant
bodies on seed germination. It is found that the seed of cereal grasses germinated in water
extracts of Lotus corniculatus lose their germinating power compared to the control on
average by 11— 12 %, and the seed of Lotus corniculatus germinated in the extracts of
bodies of plants of cereal grasses - by 5— 11 %.
The phenomenon of synergies (growth stimulating) of the germinal roots of Lotus
corniculatus under the influence of physiologically active compounds from the extracts
of vegetative and root mass of cereal grass species has been revealed. The length of germ
roots of Lotus corniculatus germinated in the extracts of cereal grasses increases from
12.8 mm to 14.0— 14.6 mm or 9— 14 %.
Key words: allelopathy, donor plant, acceptor plant, aqueous extracts, seed
germination, allelopathic tolerance of species.
Senyk I. I. Yield of legume-cereal grass mixture depending on the forms of
nitrogen fertilizers and modes of use // Feeds and Feed Production. - 2017. - Issue 83. P. 133— 136.
The article presented the results of the research studying the formation of legumecereal grass mixture yield depending on the forms of nitrogen fertilizers and modes of
use. It has been established that on average over 2014—2015, the highest dry matter
yield was found in the variants with the introduction of N60 in the form of ammonium
nitrate in the herbage alienation during the phase of legume branching, cereal booting and
N60 in the form of limestone and ammonium saltpetre in the phase of legume early
blooming, cereal earing.
Keywords: yield, grass mixture, fertilizer, modes of use.
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Kurhak V. H., Voloshin V. M. Formation of meadow grass stands of different
types, their fertilization and use // Feeds and Feed Production. - 2017. - Issue 83. P. 137— 144.
The results of long-term researches on the effects of the grass stand type under
different systems of fertilization and use on the productivity of dry meadows by the years
of use, symbiotic nitrogen accumulation by perennial legumes, payback of mineral
nitrogen, botanical composition of the feed are shown. There has been established an
advantage of sown alfalfa- and bird’s-foot trefoil-cereal grass stands in different years,
which provide obtaining of 4.7-8.4 tons of dry matter and 0.7-1.2 tons of crude protein
per hectare without fertilization.
Key words: perennial grasses, legume-cereal and cereal grass stands, botanical
composition, use of the grass stand, fertilizers, fallow land, productivity, grass mixture.
Panakhyd H. Y., Konyk H. S. Basic quality indicators of forage sown legumecereal grass stands // Feeds and Feed Production. - 2017. - Issue 83. - P. 145— 149.
The results of researches on the impact of phosphorus and potassium fertilizers,
growth stimulator, inoculation, organic and mineral fertilizer and liming on the
composition of organic substances in forage of legume-cereal grass stands are presented.
Key words: legume-cereal grass stands, crude protein, albumen, cellulose, yield.
Kulyk M. F., Obertiukh Y. V., Zhukov V. P., Vyhovska I. O., Honchar L. O.,
Rudenko L. I. Determination of crude fiber in feeds with application of autoclaving //
Feeds and Feed Production. - 2017. - Issue 83. - P. 150— 153.
A method of crude fiber determination in feeds with application of autoclaving
that improves accuracy of measurements has been developed. A positive factor is the lack
of contact of the laboratory staff working with harmful fumes of various acidic
compounds and amines. Concentrations of acids and alkaline solutions are maximally
close to original Henneberg and Stohmann’s method.
Keywords: crude fiber, method of crude fiber determination.
Ovsienko A. I., Bezpalko A. B., Ovsienko S. M. Preparation and use of silage
with high aerobic stability // Feeds and Feed Production. - 2017. - Issue 83. - P. 154—
160.
It is established that the use of hay thistle flour as a biological preservative in the
preparation and storage of silage ensures stability of the silage mass to “aerobic spoilage”
by increasing the amount of organic acids and 2.5 times longer absence of mould. High
aerobic resistance to re-fermentation in feeding dairy cows and higher productive effect
on milk yield with the basic fat content by 8.1% compared with the control have been
observed.
Keywords: biological preservative, hay thistle flour, silage quality indicators,
dairy cows.
Zaets A., Mandrik M., Bihas O. Compliance with the technology of cow
machine milking as a guarantee of high milk production. // Feeds and Feed Production. 2017. - Issue 83. - P. 161— 164.
Under the conditions of breeding plants “Kolos” and “Ridnyi Kraiy” of Vinnitsa
region there was conducted 30-day training aimed at improving the professional level of
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masters of machine milking. Studies have shown that after the completion of training in
“Kolos” milk yield of cows of Ukrainian red-motley dairy breed on average increased by
11.4% (2.3 kg) and amounted to 22.5 kg of milk per cow, milk fat increased by 0.5%
compared with the initial content up to 3.81%. “Ridnyi Kraiy” provided increase in milk
yield of cows of Ukrainian black-motley dairy breed on average by 14.2% (2.1 kg) up to
16.9 kg per cow, fat content in milk increased by 0.4% compared with the initial content
up to 3.75%. Milk protein content increased by 0.1% at both farms. Higher milk yield
and milk quality indicators were achieved due to improved professional skills of
milkmaids combined with feeding and maintenance.
Key words: technology, machine milking, training, massage, cow, milk.
Sprynchuk N. A., Voronetska I. S., Dyakonova S. Y., Korniichuk H. V.,
Kravchuk O. O. Effectiveness of promising investment options in forage production //
Feeds and Feed Production. - 2017. - Issue 83. - P. 165— 172.
Comparison of the innovative technologies with traditional technologies of feed
production has proved their economic efficiency on the example of alfalfa for hay of the
second year of use. This example has demonstrated economic feasibility of re-equipment
of the technological park of the domestic feed production industry. Economic feasibility
of foundation of the enterprise associations on the basis of co-operation has been proved.
Keywords: investment, feed production, economic feasibility, development
programs.
Kamenshchuk B. D. Features of the organic production marketing in Ukraine //
Feeds and Feed Production. - 2017. - Issue 83. - P. 173— 180.
The paper analyzes basic and critical points of marketing and market
characteristics under the condition of organic production development in the territory of
Ukraine. It presents the most important strategic and tactical marketing objectives in the
production of organic products in Ukraine. The main means of marketing communication
that reduce possible causes of failures in organic production in Ukraine are stated.
Prerequisites for successful implementation of direct marketing programs at the
enterprises that produce organic products are highlighted.
The issues of using marketing tools by business entities to identify target
consumers of organic products, demand levels, needs and peculiarities of behavior in the
marketing environment of Ukraine are disclosed. Features of the organic production
marketing in Ukraine are examined. A number of factors associated with the production
of organic products in Ukraine are outlined.
Key words: marketing, organic products, Ukraine, production, organic production
market, forecast.
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