
ISSN 0135-2377

Інститут кормів та сільського господарства Поділля 
Національної академії аграрних наук України

КОРМИ 
І КОРМОВИРОБНИЦТВО

Міжвідомчий
тематичний

науковий
збірник

84

Вінниця
2017



УДК: 636.085 
ББК 42.2 
К 66

>  Представлені результати досліджень з питань:
>  генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур;
>  енергозберігаючих технологій заготівлі, зберігання, переробки і 

використання кормів і кормового білка;
>  стратегії використання лучних агроекосистем у вирішенні проблеми 

рослинного білка;
>  сучасних технологій вирощування зернових, зернобобових та 

білково-олійних культур;
>  прогресивних технологій вирощування кормових культур;
>  якості і безпеки кормів;
>  економіки виробництва кормів

Збірник розрахований на наукових співробітників, викладачів вузів, аспірантів, 
докторантів, студентів та фахівців сільськогосподарського виробництва.

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту кормів та сільського 
господарства Поділля НААН, протокол №  13, від 26. 12. 2017 року.

Редакційна колегія: В. Ф. Петриченко (відповідальний редактор),
О. В. Корнійчук (заступник відповідального редактора), Л. П. Гулько 
(відповідальний секретар), М. І. Бахмат, В. Д. Бугайов, Н. Я. Гетман, 
Г. І. Демидась, В. С. Задорожний, С. В. Іванюк, С. М. Каленська,
О. Л. Кірілеско, К. П. Ковтун, С. І. Колісник, М. Ф. Кулик, В. Г. Кургак,
В. В. Лихочвор, Л. П. Чорнолата.

Editorial board: V. F. Petrychenko (Executive Editor), O. V. K orniychuk 
(Deputy Executive Editors), L. P. Hulko (Executive Secretary), M. I. Bakhmat, 
V. D. Buhayov, L. P. Chornolata, H. I. Demydas, H. Y. Hetman, S. V. Ivaniuk,
S. M. Kalenska, O. L. Kirilesko, S. I. Kolisnyk, K. P. Kovtun, M. F. Kulyk, 
V. H. Kurhak, V. V. Lykhochvor, V. S. Zadorozhny.

К 66 Корми і кормовиробництво 84. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. -  
Вінниця: ФОП Данилюк В.Г., 2017. -  С. 1— 276.

ISSN 0135-2377

Точка зору редколегії 
не завжди збігається 

з позицією  авторів.

© Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, текст, макет, 2017



УДК 633.31/.37:631.82:631.53.027 
© 2017

В. Ф. Петриченко, доктор сільськогосподарських наук,
академік НААН
Н. Я. Г  етман, доктор сільськогосподарських наук
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН

Ф А КТО РИ  П ІДВИ Щ ЕН Н Я ПРО ДУКТИ ВН О СТІ
А ГРО Ф ІТО Ц ЕН О ЗІВ БА ГА ТО РІЧН И Х  БО БО ВИ Х  ТРАВ В
УМОВАХ Л ІС О С ТЕП У  П РА ВО БЕРЕЖ Н О ГО

Обґрунтовано процеси формування продуктивності агрофітоценозів 
багаторічних бобових трав за роками життя залежно від рівня удобрення, 
інокуляції насіння люцерни посівної та еспарцету піщаного за умов зміни 
клімату.

Ключові слова: люцерна посівна, еспарцет піщаний, продуктивність, 
мінеральні добрива, інокуляція.

Стратегічний напрямок розвитку тваринницької галузі є невід’ємною 
частиною галузі кормовиробництва, як основного джерела високоякісних 
кормів, де багаторічні бобові трави займають провідну роль у вирішенні 
проблеми рослинного білка [10]. Тому збільшення площ посіву багаторічних 
бобових трав (конюшина, люцерна, еспарцет та ін.) є обов’язковою умовою 
органічних систем землеробства, які гармонійно поєднують досягнення 
природничих, біологічних, техногенних, організаційно-економічних, 
інформаційних сфер діяльності людини. У цьому контексті багаторічні 
бобові трави забезпечують одержання екологічно чистої продукції, а створені 
ними агрофітоценози стають важливою складовою агроландшафтів, які 
забезпечують екологічну чистоту природного середовища, підтримують 
безпеку і здоров’я людини [4, 8].

Одним із чинників управління процесом продуктивності бобових 
культур є передпосівна обробка насіння бактеріальними препаратами та 
проведення позакореневого підживлення посівів [5, 6], що дає можливість 
підвищити активність бульбочкових бактерій поглинати азот із атмосфери, як 
єдиного невичерпного джерела збагачення ґрунту азотними сполуками [1, 3]. 
А за ретельного виконання агротехнічних заходів вирощування створюється 
потужний травостій та тривале використання агрофітоценозу [7].

Тому одним із пріоритетних напрямків у розробці сучасних технологій 
вирощування багаторічних бобових трав є підвищення продуктивності за 
рахунок пізнання процесів росту і розвитку нових сортів інтенсивного типу 
за умов змін клімату та дії організованих факторів, що суттєво впливатимуть 
на формування величини і якості листостеблової маси та довговічність їх 
використання.
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М етодика досліджень. Дослідження проводили у відділі 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 Чіриковим) відповідно 149 і 80 мг/кг ґрунту, рНсол. -  5,9. 
Гідролітична кислотність -  1,14 мг.екв. на 100 г ґрунту.

Погодні умови відрізнялися від середньобагаторічних показників та 
були сприятливими для процесів росту і розвитку та формування 
листостеблової маси багаторічних бобових трав. Середньомісячна 
температура повітря за весняний період (березень-травень, 2011-2013 рр.) 
становила 9,4 °С, або була вище на 2,0 °С порівняно з багаторічними 
показниками. Влітку вона знаходилась на рівні 19 °С, або була більше норми 
на 1,9 С  (17,7 °С). Восени середньомісячна температура повітря залишалася 
високою, і коливалася від 11,8 до 16,3 С  у вересні та 6,9-10,2 С  у жовтні за 
норми 7,6 С. У листопаді спостерігалася ще тепла погода за температури 
повітря 1,6-6,6 °С, а у грудні вона коливалась від +2,1 (2011 р.) до -0,6 С  у 
2013 році.

Річна сума опадів була на рівні 601 мм, або на 9,4 % менше 
багаторічних даних (638 мм). В основному погодні умови були сприятливими 
для формування потужного травостою і вегетативної маси рослин у період 
вегетації та проходження процесів підготовки і перезимівлі багаторічних 
бобових трав.

Попередник -  пажитниця Вестервольдська на насіння. Агротехніка 
вирощування люцерни посівної сорту Синюха та еспарцету піщаного 
Піщаний 1241 була загальноприйнята для умов Лісостепу Правобережного, 
окрім факторів, що досліджувались. Мінеральні добрива у дозі N^ ^ ^ 0  та 
вапно вносили під передпосівну культивацію. Інокуляцію насіння бобових 
трав проводили перед сівбою біологічними препаратами ризобофітом та 
біополіцидом. Ризобофіт -  препарат на основі бульбочкових бактерій. Вміст 
діючого чинника (титр бактеріальних клітин): в 1 мл препарату -  6-7 млрд. 
Біополіцид -  бактеріальний препарат спорових бактерій для запобігання 
грибковим захворюванням кореневої системи рослин. Діюча 
речовина: спорові бактерії РаепіЬасіїїш рвїушуха. Вміст діючого чинника 
(титр бактеріальних клітин): в 1 мл препарату не менше 2 млрд.

Площа облікової ділянки -  25,2 м2. Повторність у досліді чотириразова. 
Розміщення варіантів рендомізоване.

Під час проведення досліджень керувались Методикою польового 
досліду (В. О. Ушкаренко, 2014) [11].

Результати досліджень. Відомо, що процеси росту і розвитку 
найкраще проходять за наявності факторів життя в оптимальній кількості.

За біологічними властивостями багаторічні бобові трави на початкових 
етапах органогенезу повільно ростуть і розвиваються та пригнічуються
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бур’янами або покривною культурою. Враховуючи ці ознаки люцерну 
посівну та еспарцет піщаний висівали безпокривним способом з внесенням 
гербіциду у фазі 3-4 пари справжніх листочків, що забезпечило знищення 
бур’янів на 85-90 %. За таких умов люцерна посівна та еспарцет піщаний 
досягли фази початку цвітіння через 62-66 діб після повних сходів за 
середньої тривалості світлової доби 15,7-16,0 годин та середньомісячної 
температури повітря 17,2-18,3 °С [2, 9].

За період вегетації багаторічні бобові трави сформували потужний 
травостій та забезпечили урожайність листостеблової маси в межах 12,58
12,93 т/га за використання композиції препаратів ризобофіту з біополіцидом, 
при цьому приріст становив 0,16-0,26 т/га залежно від видового складу 
агрофітоценозу. З вмістом сухої речовини 3,17-3,18 т/га, де агрофітоценози 
люцерни посівної на 9,3-10,4 % переважали еспарцет піщаний.

На другий рік життя багаторічних бобових трав вихід листостеблової 
маси та сухої речовини в основному обумовлювався режимами скошування 
та погодними умовами. Так як відомо, що за дефіциту вологи в активному 
шарі ґрунту гальмуються процеси вегетативного відновлення травостою та 
формуються нові пагони бобових трав, і як наслідок, призводить до істотного 
зниження продуктивності агрофітоценозу [1].

За нашими спостереженнями незалежно від вологозабезпечення в 
міжукісні періоди бобових трав, коли сума опадів становила 74,4 % від 
норми, при ГТК 0,9, люцерна посівна забезпечила чотири укоси, з них три -  у 
фазі бутонізації та один -  у фазі початку цвітіння. Використовуючи 
продуктивну вологу осінньо-зимового та весняного періоду основну частку 
урожаю листостеблової маси люцерна посівна формувала у першому укосі -
43,7 %, з подальшим зменшенням її у другому укосі до 25,2 %. Наступний 
урожай формувався упродовж липня та серпня, коли процеси росту і 
розвитку люцерни посівної та еспарцету піщаного проходили при 
підвищеному температурному режимі (18,8-19,3 оС) та скороченої тривалості 
світлової доби від 15 до 13 годин, що суттєво впливало на проходження 
етапів органогенезу та формування пагонів у агрофітоценозі. За таких 
гідротермічних умов показники урожаю листостеблової маси зменшилися за 
третім та четвертим укосами люцерни посівної від загального збору 
відповідно до 17,8 та 13,3 %. Тоді як еспарцет піщаний на відміну від 
люцерни посівної був менш продуктивним, де основна частка біомаси 
припадала на формування першого укосу і складала 52,0 %, а другого і 
третього укосів відповідно 30,1 та 17,9 %, тобто розподіл урожаю 
листостеблової маси у еспарцету піщаного був значно більший у першому 
укосі ніж у люцерни посівної, так як вони за біологічними особливостями та 
морфо-господарськими ознаками різняться один від одного, але є 
невід’ємною часткою агроекоситеми.

За час використання травостою багаторічних бобових трав механізм дії 
досліджуваних біологічних препаратів проявлявся по-різному та залежав від 
складу агрофітоценозу. Найменший приріст урожаю листостеблової маси
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отримали за проведення інокуляції насіння люцерни ризобофітом, який 
становив 1,05-1,43 т/га та підвищувався до 2,48-2,62 т/га за обробки 
біополіцидом, а при поєднанні обох препаратів зріс до 4,09-4,31 т/га. 
В еспарцету піщаного відзначена така сама залежність, проте показники 
значно зменшилися та знаходилися на рівні відповідно 0,85-0,89; 1,52-1,61 
та 2,48-2,60 т/га.

Завдяки застосуванню сучасних підходів управління продуційними 
процесами, що передбачали передпосівну обробку насіння ризобофітом у 
комплексі з біополіцидом та додаткового проведення позакореневого 
підживлення мінеральними добривами у дозі NloPloKlo, після відновлення 
вегетації, за рахунок максимальної реалізації генетичного потенціалу 
люцерни валовий вихід урожаю підвищився на 4,3-7,3 % та становив 
листостеблової маси 57,87 і 11,72 т/га сухої речовини, порівняно з внесенням 
мінеральних добрив у дозі N 6^ 60^ 0. У еспарцету піщаного показники 
продуктивності зросли на 8,1-13,4 % та забезпечили урожайність 
листостеблової маси 49,06 т/га, вихід сухої речовини 9,90 т/га (табл.).

Урожай листостеблової маси та вихід сухої речовини багаторічних бобових 
трав за роки використання травостою, т/га

Бобові 
трави (А)

Дози 
мінеральних 
добрив (В)

Обробка 
насіння (С)

Другий рік Третій рік

листостеб 
лова маса

суха
речови

на

листостеб 
лова маса

суха
речови

на

Люцерна
посівна

Мб0Рб0Кб0

Без обробки 49,61 10,36 46,11 9,50
Ризобофіт 50,66 10,57 49,40 10,20
Біополіцид 52,09 10,87 52,33 10,81

Ризобофіт + 
біополіцид 53,92 11,24 55,21 11,39

Мб0Рб0Кб0 + 
ИюРюКю 

позакоренево

Без обробки 53,78 10,94 54,60 10,99
Ризобофіт 55,21 11,22 57,71 11,69
Біополіцид 56,40 11,44 60,20 12,20

Ризобофіт + 
біополіцид 57,87 11,72 62,32 12,70

НІР 005
А 0,95 0,60 1,14 0,37
В 1,35 0,84 2,04 0,52

АВ 1,91 1,19 2,89 0,74

Еспарцет
піщаний

Мб0Рб0Кб0

Без обробки 40,76 8,64 35,81 7,89
Ризобофіт 41,65 8,83 37,71 8,19
Біополіцид 42,37 8,98 39,30 8,60

Ризобофіт + 
біополіцид 43,24 9,16 41,65 9,09

Мб0Рб0Кб0 + 
ИюРюКю 

позакоренево

Без обробки 46,46 9,38 41,06 8,71
Ризобофіт 47,31 9,55 43,95 9,29
Біополіцид 47,98 9,69 45,70 9,70

Ризобофіт + 
біополіцид 49,06 9,90 47,20 10,09

НІР 0,05
А 0,68 0,49 0,95 0,35
В 0,96 0,69 1,34 0,50

АВ 1,36 0,97 1,90 0,70
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За рахунок дотримання вимог щодо проведення режимів використання 
травостою багаторічних бобових трав на третій рік життя продуктивність їх 
прямо пропорційно залежала від системи удобрення та гідротермічних умов. 
В основному погодні умови характеризувалися достатнім забезпеченням 
вологою (травень-серпень) з сумою опадів 273 мм та ГТК 1,20, які позитивно 
впливали на показники продуктивності агрофітоценозів. За весняно-літній 
період люцерна посівна сформувала чотири укоси та два -  еспарцет піщаний. 
При цьому розподіл першого та другого укосів у люцерни посівної 
відповідно становив 36,1 і 31,2 % від загальної біомаси, в той час за третього 
та четвертого укосів частка урожаю листостеблової маси зменшилася до 18,1
і 14,6 %.

Створений потужний травостій бобових трав, на основі інокуляції 
насіння ризобофітом у поєднанні з біополіцидом та проведення 
позакореневого підживлення ( ^ 0Р10К 10) на фоні мінеральних добрив 
(К60Р60К 60), за інтенсивного використання травостою у фазі бутонізації, 
забезпечив максимальний врожай листостеблової маси люцерни посівної 
62,32 т/га, вихід сухої речовини -  12,70 т/га, що відповідно більше на 12,88 та 
11,50 % порівняно з варіантом без проведення позакореневого підживлення.

Аналогічний вплив чинників, що досліджувались, спостерігали і в 
еспарцету піщаного, проте показники урожайності листостеблової маси та 
виходу сухої речовини були нижчими відповідно на 24,3 та 20,6 % порівняно 
з люцерною посівною і становили 47,20 і 10,09 т/га за двохукісного 
використання травостою. Застосування комплексу елементів поживних 
речовин на посівах еспарцету піщаного забезпечили приріст листостеблової 
маси 13,32 та 11,0 % виходу сухої речовини.

Отже встановлено, що за два роки інтенсивного використання 
травостою люцерна посівна за урожайністю листостеблової маси на 25,5 % 
переважала еспарцет піщаний в умовах регіону. Позакореневі підживлення 
посівів сприяли підвищенню інтенсивності ростових процесів, де 
ефективність застосування мінеральних добрив зростала на 13,0 %, а в 
комплексі з інокуляцією насіння урожай листостеблової маси збільшувався 
від 3,5 до 11,5 % залежно від виду біологічного препарату. Проте 
визначальним чинником, що впливали на фізіологічну дію препаратів та 
мінеральних добрив, а також ростові процеси агрофітоценозів багаторічних 
бобових трав, виступали гідротермічні ресурси, в першу чергу наявність 
продуктивної вологи в ґрунті та кількість опадів, що надходила упродовж 
вегетаційного періоду за оптимального температурного режиму.

Фенологічні спостереження за проходженням процесів росту та 
розвитку рослин багаторічних бобових трав упродовж трирічного 
використання травостою показують, що люцерна посівна сорту Синюха за 
рахунок високої конкурентоздатності до наявності факторів життя 
переважала за продуктивністю на 20,5-26,1 % еспарцет піщаний.
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Відтак за тривалого використання травостою у фазі бутонізації -  
початку цвітіння люцерна посівна у середньому за 3 роки забезпечила 
урожай листостеблової маси 44,37 т/га, вихід сухої речовини 9,20 т/га, тоді як 
у еспарцету піщаного показники зменшилися та відповідно становили 36,34 і 
7,63 т/га.

Дослідженнями доведено, що при запізненні збирання бобових трав 
хоча б на день поживність знижується на 1 %, а тому заготівля кормів одного 
із видів трав обмежується десятиденним терміном, так як втрати поживних 
речовин можуть щодня сягати 3 % [10].

Істотний приріст сирого протеїну отримали за проведення інокуляції 
насіння бобових трав ризобофітом у поєднанні з біополіцидом, який зростав 
до 10,4-13,5 % порівняно з варіантами без обробки та становив 4,71-5,94 т/га 
(рис.).

Рис. Вихід сирого протеїну люцерни посівної та еспарцету піщаного за три роки 
життя та два роки інтенсивного використання травостою, т/га

За результатами кореляційно-регресійного аналізу даних було 
побудовано регресійну модель урожаю листостеблової маси багаторічних 
бобових трав, суми опадів і середньомісячної температури між якими 
встановлено тісний кореляційний зв'язок, що описується наступним 
рівнянням множинної регресії:

У = -  368,90 + 1,4376хі -  0,2856x2; 
гух, = 0,9708; гуХ2 = 0,9958; гХі х =0,9754; Я ухіХ2= 0,9914; 1)

де У -  урожай листостеблової маси, т/га; 
х1 -  сума опадів, мм;
х2 -  середньомісячна температура повітря, X

Аналіз результатів досліджень показує, що зі збільшенням суми опадів 
на 1 мм урожай листостеблової маси бобових трав підвищується на 1,44 т/га,
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а із зростанням середньомісячної температури повітря на 1 оС вона 
зменшується на 0,28 т/га.

Висновки. Таким чином, в умовах змін клімату поява сортів 
інтенсивного типу та застосування науково обґрунтованих систем удобрення 
та режимів використання забезпечують довговічне використання травостоїв 
та виробництво якісних і безпечних рослинних кормів із люцерни посівної та 
еспарцету піщаного.
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П О Ш И РЕН ІС ТЬ ТА РО ЗВИ ТО К КОРЕНЕВИХ ГН И Л ЕЙ
К О Л ЕКЦ ІЙ Н И Х  ЗРАЗКІВ Л Ю Ц ЕРН И  ЗА УМОВ
П ІД ВИ Щ ЕН О Ї К И С Л О ТН О С ТІ ҐРУ Н ТУ

Викладено результати досліджень щодо оцінки поширеності та 
розвитку кореневих гнилей у  колекційних зразків люцерни різного еколого- 
географічного походження за умов підвищеної кислотності ґрунтів (у межах 
рН  5,0—5,5).

Ключові слова: кореневі гнилі, люцерна посівна, селекція, колекційний 
зразок, вихідний матеріал.

Вирощування високих урожаїв бобових трав, зокрема люцерни, дає 
змогу забезпечити тваринництво багатими на білок і вітаміни кормами. 
Порівняно з іншими багаторічними бобовими травами (конюшина, еспарцет, 
лядвенець) зелена маса люцерни та продукти її переробки містять більше 
перетравного протеїну, фосфору, кальцію та вітамінів, а за вмістом більшості 
амінокислот, у тому числі незамінних, мало поступається білку тваринного 
походження [7]. Поряд із створенням повноцінної кормової бази, люцерна 
відіграє чималу роль у підвищенні загальної культури землеробства і має 
важливе агротехнічне, ґрунтозахисне і меліоративне значення. Як 
багаторічна бобова рослина, вона збагачує ґрунт на азот, поліпшує його 
структуру й родючість [9].

Більшість сортів люцерни вирощується 2-3 роки у зв’язку із сильним 
зрідженням травостою через ураження кореневими гнилями. На відміну від 
інших хвороб, які викликані одним чи двома збудниками, в інфекційному 
процесі кореневої гнилі люцерни бере участь чимало мікроорганізмів, серед 
яких найбільш поширені паразитичні гриби різних родів і видів (Alternaria, 
Ascochyta, Fusarium, Mucor, Penicillium, Sclerotinia, Phytophthora і ін.) та 
мікоплазми (найпростіші прокаріоти без клітинної оболонки). Склад 
збудників, які спричиняють дану хворобу у різних агрокліматичних зонах 
змінюється, що викликає складнощі у створенні стійких сортів та 
необхідності створення штучних селективних фонів [5]. Так, у США 
основним збудником кореневої гнилі люцерни і однією з причин відмирання 
бульбочок, особливо на перших етапах росту та розвитку, є гриби з роду 
Phytophthora і в подальшому до них долучаються роди Fusarium, 
Aphanomyces та Phoma, що формує відповідний напрямок досліджень з цієї 
проблеми у селекційній роботі та поліпшення технологічних прийомів
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вирощування [13, 15-23]. В умовах України, Білорусі та європейської 
частини РФ, де велика кількість ґрунтів з підвищеною кислотністю, найбільш 
шкідливими є фузаріозне в ’янення, викликане родом грибів Fusarium та 
гниль кореневої шийки, збудники якого належать до роду Sclerotinia [1, 8, 10, 
11]. У своїх роботах Писковацкий Ю. М. та Стрелков В. Г. при оцінці 
кормової продуктивності люцерни у сумішках з іншими культурами в умовах 
Білорусі відмічають поширеність кореневих гнилей на рослинах третього 
року життя на рівні 50 % [8, 12]. У зв’язку з цим виникає необхідність оцінки 
вихідного матеріалу та ведення селекції люцерни на стійкість проти 
збудників кореневих гнилей поряд з іншими напрямками для конкретних 
ґрунтово-кліматичних зон.

М атеріали і методи. Вихідним матеріалом, що використовували в 
дослідженнях, слугували зразки колекції ВІР у кількості 92 шт. посівної та 
мінливої люцерни (вітчизняні і закордонні сорти, дикорослі популяції) (рис.).

Рис. Частка колекційних зразків люцерни за походженням

Оцінку ураження рослин люцерни кореневими гнилями проводили на 
3-4 році життя травостою (посів 2012 р.) на полях Інституту кормів та 
сільського господарства Поділля НААН. Для посилення природного 
інфекційного фону збудників кореневих гнилей дослідження проводились у 
спеціалізованій 7-пільній люцерновій сівозміні, де люцерну вивчають 
упродовж 4-х років і знову висівають через три роки. Ґрунти -  сірі опідзолені 
з показником pH сольової витяжки 5,0-5,5 і гідролітичною кислотністю 2,1
2,4 мг/екв. на 100 г ґрунту.
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Закладання колекційного розсадника проводилось в 2012 році літнім 
безпокривним способом сівби суцільно (15 см). Площа облікової ділянки -  
3 м2, повторність-дворазова. Оцінка зразків за ступенем ураження 
кореневими гнилями проводилась на 3-4 рік життя рослин згідно методики 
Лубенца П. А., Щукиной Г. Н. Уражені рослини відрізняються від здорових 
забарвленням судинно-волокнистих пучків. На поперечному зрізі кореня, 
нижче кореневої шийки, у здорових рослин спостерігатиметься однорідний 
білий колір, а в уражених кореневими гнилями -  жовтий, темно-коричневий і 
майже чорний. При оцінці головний корінь розрізається впоперек на 6-10 см 
нижче кореневої шийки і за станом судинно-волокнистих пучків на зрізі 
встановлюється одна з наступних оцінок: 0 -  поперечний зріз білого кольору 
без ознак хвороб; 1 -  від 1 до 10 % поперечного розрізу вкрито окремими 
коричневими та чорними плямами; 2 -  від 2 до 25 % зрізу має коричневе або 
жовте забарвлення; 3 -  від 26 до 60 % зрізу забарвлено у темно-коричневий 
колір; 4 -  від 61 до 85 % поперечного зрізу мають темно-коричневий та 
чорний колір; 5 -  від 86 до 100 % зрізу кореня темно-коричневого або 
чорного забарвлення, рослини засохли та загинули. На основі оцінки кожної 
рослини окремо встановлюється ураженість зразка у відсотках та середній 
бал ураження кореневими гнилями (шляхом множення кожного бала на 
число рослин та ділення загальної суми балів на кількість проаналізованих 
рослин). Зразки уражені кореневими гнилями в межах від 0,1 до 1,0 бала є 
високостійкими, від 1,1 до 2,0 -  середньостійкими, від 2,1 до 3,0 -  
малостійкими, від 3,1 до 5 балів -  нестійкими [6].

Поширеність хвороби (%), або ураженість рослин хворобою (%) 
визначали за формулою 1:

П  = ((А-В)/А)*100, (1)
де П -  поширеність хвороби, або ураженість рослин хворобою %;
А -  кількість рослин в обліку (пробах);
В -  кількість здорових рослин.

Інтенсивність ураженості рослин або середньозважений ступінь 
розвитку хвороби визначають за загальноприйнятими шкалами, які 
характеризують ураженість кожної рослини в балах або відсотках ураженої 
поверхні.

Для бальних шкал середньозважений розвиток хвороби визначають за 
формулою 2:

Р хв. = (&а*б) *100/п*к) (2)
де Р хв. -  розвиток хвороб, %;
X -  знак суми;
а -  кількість рослин з певним балом ураження; 
б -  певний бал ураження; 
п -  кількість рослин в обліку (пробі); 
к -  найвищий бал облікової шкали [4].

Статистичну обробку вихідних даних проводили методом 
дисперсійного аналізу за Б. О. Доспеховим [3].
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Результати та  обговорення. У наших дослідженнях поширеність або 
ураженість рослин колекційних зразків люцерни кореневими гнилями 
знаходилась в межах 10-90 % та розвиток -  1-54 %, зокрема у стандартного 
сорту -  27 і 7,5 % та середнього міжпопуляційного рівня -  46 та 16,1 %, 
відповідно.

Найменшою поширеністю та розвитком кореневих гнилей, порівняно 
до стандартного сорту, характеризувались рослини третього та четвертого 
років життя таких зразків: WL-303 (СШЛ) -  поширеність менше на 17 % та 
розвиток -  6,5 %; WL-514 (СШЛ) -  7 і 4,8 % відповідно; Регіна (Україна), 
Boreale (Франція), Комерційна 2-52-75 (Великобританія), Pciode Cordobe 
(Aргентина) (-7 і 3,5 %); Месопотамська (Ірак) (+3 і -2,7 %); Kisvardai 
(Угорщина) (+3 і -2,5 %); JJ Paso (Aргентина) (+3 і -2,2 %); Alegro (Франція), 
Саратовська-1 (РФ), Бєлгородська-86 (РФ) (+3 і -1,5 %). За середній 
міжпопуляційний рівень вказані зразки були менш уражені на 10,1-15,1 % та 
за поширеністю на -16-36 % (табл. 1). Слід також окремо виділити зразки у 
яких поширеність кореневих гнилей становила 40 %, проте розвиток не 
перевищував значення 10 %: Neuga (Німеччина) розвиток хвороби становив
6,4 %; місцева (UJ0700620, Aлжир) -  8; Polder (Франція), Deseret (СШЛ), 
Зарниця (Україна), Севані-1 (РФ), Vertibenda (Німеччина), F-34 (Франція), 
Ферганська 700 (Узбекистан) -10  %.

Найбільшою ураженістю кореневими гнилями характеризувались зразки 
люцерни посівної Osjecka-66 з поширеністю -  90 % та розвитком хвороби -  
54 %, Drava -  80 і 32 %, відповідно; Hubrid Milfenie -  70 і 49; Adуta -  80 і 28; 
Orchesienne -  70 і 28; La Rocca -  70 і 25,7; місцева (UJ0700632, Португалія) -  70
і 21; Acsaik -  70 і 18,2 %.

Досить широке поширення кореневих гнилей як в Україні так і за 
кордоном, спонукає проводити в майбутньому добори за цією ознакою. Про 
ефективність такого методу можна спостерігати, зокрема, на прикладі сорту 
люцерни посівної Регіна, для якого було застосовано декілька циклів доборів, 
внаслідок чого він характеризується доволі низьким поширенням та 
ураженістю кореневими гнилями на рослинах третього та четвертого років 
життя [2]. Доцільність проведення таких доборів відмітив також у своїй праці 
Frosheiser F. I., який використовуючи дворазовий добір спромігся досягти 
стійкості до кореневих гнилей у 50 % рослин люцерни, а триразовий -  дав 
можливість її підвищити до 63 %, зокрема до збудника Phytophthora 
megasperma [14]. У своїх дослідженнях R. Salter отримав подібні результати, 
щодо поліпшення такої стійкості, однак до іншого збудника роду Fusarium -  
34-48 % [19].
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Зразки люцерни за стійкістю до кореневих гнилей у колекційному розсаднику 
(2012 р. посіву) (у середньому за 2014 -  2015 рр.)

Назва або статус 
зразка

Номер
національного

каталогу

Поширеність Розвиток

%
± до %

± до
St СМР* St СМР*

Синюха (St.) UJ0700134 27 0 -19 7,5 0 -8,6
WL-303 UJ0700607 10 -17 -36 1 -6,5 -15,1
WL-514 UJ0700608 20 -7 -26 2,7 -4,8 -13,4
Регіна UJ0700031 20 -7 -26 4 -3,5 -12,1
Boreale UJ0700406 20 -7 -26 4 -3,5 -12,1
Комерційна 2-52-75 UJ0700195 20 -7 -26 4 -3,5 -12,1
Pciode Cordobe UJ0700347 20 -7 -26 4 -3,5 -12,1
Месопотамська UJ0700428 30 3 -16 4,8 -2,7 -11,3
Kisvardai UJ0700190 30 3 -16 5 -2,5 -11,1
JJ Paso UJ0700364 30 3 -16 5,3 -2,2 -10,8
Alegro UJ0700626 30 3 -16 6 -1,5 -10,1
Саратовська-1 UJ0700186 30 3 -16 6 -1,5 -10,1
Бєлгородська-86 UJ0700185 30 3 -16 6 -1,5 -10,1
Neuga UJ0700628 40 13 -6,1 6,4 -1,1 -9,7
Місцева UJ0700620 40 13 -6,1 8 0,5 -8,1
Polder UJ0700624 40 13 -6,1 10 2,5 -6,1
Deseret UJ0700614 40 13 -6,1 10 2,5 -6,1
Зарниця UJ0700025 50 23 3,9 10 2,5 -6,1
Севані-1 UJ0700189 40 13 -6,1 10 2,5 -6,1
Vertibenda UJ0700390 40 13 -6,1 10 2,5 -6,1
F-34 UJ0700331 40 13 -6,1 10 2,5 -6,1
Ферганська 700 UJ0700380 40 13 -6,1 10 2,5 -6,1
Osjecka - 66 UJ0700634 90 63 43,9 54 46,5 37,9
Drava UJ0700635 80 53 33,9 32 24,5 15,9
Hubrid Milfenie UJ0700346 70 43 23,9 49 41,5 32,9
Advta UJ0700631 80 53 33,9 28 20,5 11,9
Orchesienne UJ0700382 70 43 23,9 28 20,5 11,9
La Rocca UJ0700630 70 43 23,9 25,7 18,2 9,6
Місцева UJ0700632 70 43 23,9 21 13,5 4,9
Acsaik UJ0700633 70 43 23,9 18,2 10,7 2,1
СМР* 46,1 16,1
НІР 0,05 0,3 0,1

П р и м і т к а  * -  середній міжпопуляційний рівень

Висновки. Отримано вихідні дані щодо стійкості зразків різного 
еколого-географічного походження проти збудників кореневих гнилей за 
умов підвищеної кислотності ґрунту.

Виділено та пропонується до використання в селекційних програмах 
вихідний матеріал із відносно низькими значеннями поширеності та розвитку 
кореневих гнилей -  це колекційні зразки: WL-303, WL-514, Deseret (США); 
Регіна, Зарниця (Україна); Boreale, Alegro, Polder, F-34 (Франція); 
Комерційна 2-52-75 (Великобританія); Pciode Cordobe, JJ Paso (Аргентина); 
Месопотамська (Ірак); Kisvardai (Угорщина); Саратовська-1, Бєлгородська- 
86, Севані-1 (РФ); Neuga, Vertibenda (Німеччина); місцева (UJ0700620, 
Алжир); Ферганська 700 (Узбекистан).
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Проведено оцінку сортів сої різного еколого-географічного походження 
за показниками екологічної пластичності та стабільності. Встановлена 
селекційна цінність сортів сої за післяреєстраційного порівняльного їх 
вивчення.

Ключові слова: соя, сорти, урожайність, екологічна пластичність, 
екологічна стабільність.

Реалізація урожайних властивостей сорту завжди була і залишається 
фундаментально важливою в селекційних програмах. Але сучасні сорти 
мають бути не лише високоврожайними, що дають продукцію високої якості, 
але і стійкими до несприятливих чинників середовища, тобто 
високоадаптивними та пластичними [1]. Екологічна пластичність та 
адаптивність сучасних сортів сої набуває ще більш важливого значення з 
огляду на кліматичні зміни: підвищення посушливості вегетаційного періоду, 
різкі коливання температур, зміщення строків фенології культури тощо. Саме 
тому сучасний ідіотип сої має володіти підвищеними резервами адаптивної 
реакції, високою стресостійкістю та пластичністю [2, 3]. Таким чином, 
постійний комплексний моніторинг адаптивного потенціалу рекомендованих 
до вирощування сортів сої є актуальним завданням.

М атеріал і методика досліджень. Дослідження включали період після 
реєстраційного вивчення сортів сої упродовж 2011— 2017 рр. на 
насінницькому полігоні лабораторії селекції сої і зернобобових культур 
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН у розрізі 64 
сортів сої.

Ґрунти дослідного поля сірі лісові -  типові для даного агрогрунтового 
району з агрохімічними показниками: вміст гумусу в орному шарі складає 3,4
-  3,6 %, рН нейтральна (6,4 -  6,6). Забезпеченість доступними формами азоту 
середня (71 мг/кг за Корнфілдом), фосфору і калію (за Чіріковим) -  187 мг/кг 
та 148 мг/кг, відповідно.

Еколого-адаптивну оцінку сортів проводили відповідно до Методики 
держсортовипробування [4]. Параметри екологічної пластичності сортів 
розраховували за методиками S. A. Eberhart, W. A. Russel [5]. Визначення
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селекційної цінності генотипів (Sc) розраховували за методою
В. В. Хангильдина [6]. Дисперсійний аналіз даних проводили за 
Б. А. Доспеховим [7].

Результати досліджень. Цінність сорту визначається його адаптивним 
потенціалом, який за своєю сутністю являє собою реалізацію потенціалу його 
урожайності у взаємодії з умовами довкілля. Визначення показників 
пластичності та стабільності сортів у першу чергу можлива у випадку 
суттєвості генотип-середовищної взаємодії. Комплекс абіотичних чинників 
за період оцінки сортів сої (2011-2017 рр.) відповідає вимогам математичної 
моделі S. A. Eberhart, W. A. Russel i G. C. Tai [12, 13] -  суттєва різниця за 
критеріями Фішера на стандартизованих рівнях значущості стосовно чинника 
сорт-рік (рис. 1). Роки досліджень можна розділити на дві основних групи як 
у значенні самого індексу року, так і в значенні ГТК періоду вегетації, який 
для сої має одне з вирішальних значень у забезпеченні оптимальних умов 
росту і розвитку за рахунок оцінки балансу між сумою активних температур 
та атмосферним зволоженням.
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Рис. 1. Гідротермічний режим періоду вегетації сортів сої за 2011 -  2017 рр. 
(Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН. Індекси умов року: 
2011 -  0,36; 2012 -  -0,05; 2013 -  0,10; 2014 -  0,19; 2015 -  -0,45; 2016 -  0,13; 2017 -  - 
0,29 за HIPj довірчого інтервалу індексів середовища 0,016 т/га при L = 28, N = 4, 
t = 2,06, P = 5 (у меншій системі порівняння)).

До несприятливих можна віднести (у ранжованому ряду зростання)
2012, 2017 та 2015 рр. Вказані періоди характеризувались як зниженою 
загальною індексацією умов, так і низькими значеннями ГТК у критичні 
періоду вегетації сортів сої.

У цілому в межах сортового полігону сої Інституту кормів та 
сільського господарства Поділля НААН (табл. 1) за період 2011-2017 рр.
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проведено оцінку сортів з селекційним походженням з таких географічно- 
кліматичних зон: ІІВ-2 Центральний (відповідні науково-дослідні установи 
Києва, Вінниці) та Східний Лісостеп (Полтава та Харків), ІІІВ-1 Західний 
Степ (Кіровоград, Запоріжжя), ІІІБ-1 Південний степ (Херсон, Одеса), ІІВ-4 
Українські Карпати (Чернівці). Тобто у системі післяреєстраційного 
сортового вивчення сої представлено весь спектр сучасної інтенсивної 
селекції сої з охопленням зон як сприятливих, так і умовно сприятливих для 
її вегетації, що, в свою чергу, дало змогу оцінити потенціал сортів 
вітчизняної селекції різного географічного походження.

Слід відмітити, що сортові ресурси Інституту кормів та сільського 
господарства Поділля НААН були найбільш численними у загальній групі 
вивчення -  від 23,1 до 25,3 % у розрізі різних років вивчення. При цьому, 
сортовий склад цієї ж установи був у цілому на 12,7 % вищим у співставленні 
з усередненою урожайністю в 1,98 т/га для генеральної сукупності оцінки за 
період 2011-2017 рр., що підкреслює значимість цього селекційного центру 
на теренах України у плані селективного добору та створення пластичних 
адаптивних генотипів сої для потреб сучасного аграрного виробництва.

Оцінку екологічної пластичності та стабільності сортів, що вивчали, 
проводили у системі двох моделей. Перша, яка включала 36 сортів та період 
оцінки 7 років (2011-2017 рр.) та друга, яка включала 28 сортів та період 
вивчення 5 років (2013-2017 рр.).

Оцінка адаптивності першої моделі засвідчила високу різнорідність 
генотипів, що вивчали (рис. 2). Для систематизації отриманих результатів 
використаємо рангову класифікацію генотипів за співвідношенням 
параметрів пластичності (Ьі) і стабільності ^ 2) [5]: 1) Ьі < 1, Sі2 > 0 -  мають 
кращі результати в несприятливих умовах, нестабільний; 2) Ьі < 1, Sі2 = 0 -  
мають кращі результати в несприятливих умовах, стабільний; 3) Ьі = 1, Sі2 = 0
-  добре відгукується на поліпшення умов, стабільний; 4) Ьі = 1, Sі2 > 0 -  добре 
відгукується на поліпшення умов, нестабільний; 5) Ьі > 1, Sі2 = 0 -  мають 
кращі результати у сприятливих умовах, стабільний; 6) Ьі > 1, Sі2 > 0 -  мають 
кращі результати у сприятливих умовах. При цьому, генотипи з коефіцієнтом 
Ьі > 1 відносять до високопластичних (відносно середньої групової), а при 1 > 
Ьі = 0 -  до відносно низько пластичних. Для першої моделі за статистичних 
параметрів чинника взаємодії сорт-умови року за критерієм Фішера (Р ф ^т0,05 
= 65,33/1,48) у сукупності сортів, що вивчали, встановлено домінування 
високопластичних генотипів 55,6 % від загальної кількості. За цих умов слід 
зауважити, що за величиною стабільності ^ 2), яка хоч і має модульне 
значення більше нуля, проте її величина у 50 % генотипів не перевищує межу 
у 0,05. На підставі чого, оцінену сукупність сортів першої моделі можна 
віднести до 5 та 6 рангів класифікації пластичності та стабільності, тобто 
сортів, потенціал яких можна ефективно реалізовувати за відповідного рівня 
ресурсного забезпечення, проте рівень їх урожайності за несприятливих умов 
не знижується нижче середнього для регіону вивчення порогового рівня.
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Статистичні дані генотипового складу демонстраційного полігону посівів сої Інституту кормів та сільського
господарства Поділля НААН, 2011-2017 рр.

Установа оригінатор
Роки

Хс,
т/га2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1* 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
ННЦ “ Інститут 
землеробства” (Київ) 2 2,51 3 1,87 4 2,00 3 1,94 3 1,42 3 2,84 3 1,52 2,01

Інститут олійних культур 
(Запоріжжя) 6 2,17 4 1,95 5 1,80 4 2,16 4 1,58 4 2,70 5 1,90 2,04

ПП НСНФ “Соєвий вік” 
(Кіровоград) 6 2,18 5 1,87 5 2,10 4 2,12 4 1,31 3 1,78 2 1,38 1,82

Кіровоградська ДСГДС 
ІСГСЗ (Кіровоград) 5 1,94 6 1,98 6 1,67 5 1,99 4 1,72 7 2,19 8 1,79 1,90

Інститут зрошуваного 
землеробства (Херсон) 5 2,22 6 1,93 6 1,79 3 2,16 3 1,79 1 2,19 3 1,90 2,00

Інститут рослинництва 
ім. В.Я. Юр’єва (Харків) 6 2,12 6 2,09 6 1,94 6 2,07 6 1,6 8 2,43 8 1,67 1,99

Селекційно-генетичний 
інститут (Одеса) 5 1,95 6 1,82 6 1,62 6 2,33 6 1,80 5 2,62 5 1,76 1,99

Полтавська державна 
аграрна академія 
(Полтава)

3 2,00 3 1,93 3 2,26 3 1,86 3 1,27 3 2,36 3 1,68 1,91

ТОВ “НДІ сої’ (Полтава) 3 2,41 8 2,02 8 2,47 7 2,28 6 1,74 8 2,73 9 1,74 2,20
Буковинська ДСГДС ІСГКР 
(Чернівці) 4 1,97 4 1,79 3 2,15 4 1,37 3 2,60 3 1,81 1,67

Інститут кормів та 
сільського господарства 
Поділля (Вінниця)

1 2,34 16 2,15 16 2,4 18 2,42 16 1,71 19 2,54 19 2,04 2,23

У підсумку 42 2,14 67 2,00 69 2,07 60 2,19 59 1,63 73 2,33 75 1,81 1,98

П р и м і т к а .  1 - кількість сортозразків оригінатора в оцінці; 2 -  середня урожайність за сортозразками, т/га.
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Рис. 2  Коефіцієнт регресії (Із) урожайності кожного сорту на зміну умов довкілля та варіанта стабільності урожайності сортів (8І2) для двох моделей (верхня 
позиціяперша модельК= 36, Р =7 (2011-2017 рр.); нижняпозиніяК=28, Р =5) (2013-2017 рр.))



Окремо в цьому плані, слід відмітити сорти Інституту кормів та 
сільського господарства Поділля НААН (ІК та СГП НААН), які відображено 
на рисунку починаючи з сорту Вежа і закінчуючи сортом Анатоліївка. 
Більшість з них належать до того ж таки 5 та 6 рангу класифікації, мають 
достатній запас пластичності та позитивну реакцію на оптимізацію 
агротехнології вирощування антистресового характеру.

Як виключення з цього ряду слід відмітити сорти Оріана, Феміда, 
Золотиста, Оксана, які градаційно належать до першого рангу і здатні 
забезпечувати реалізацію урожайного потенціалу і в недосить сприятливих 
умовах, особливо сорт Оріана з піковим значенням параметру Sі2 0,430. 
Низьке значення генотипної реакції за тим же критерієм Sі2, за весь період 
досліджень відмічено у сортів Антошка, Діона, Десна, Либідь, Подільська 
416, Вінні, Княжна, Анатоліївка (останніх 4 сорти також належать селекції ІК 
та СГП НААН).

Для другої моделі в силу зміни характеру оцінки як за набором сортів, 
так і за загальною сукупністю вибірки та зменшення загальної тривалості 
оцінки (для другої моделі за статистичних параметрів чинника взаємодії 
сорт-умови року за критерієм Фішера ^ ф ^ т 0,05 = 72,75/1,56)) характер 
рангового розподілу пластичності і стабільності був дещо іншим. Так, за 
зменшення числа сортів із значенням Ьі > 1 у середньому до 50 % оцінених 
генотипів, частка генотипів з параметром Sі2 < 0,05 зросло з 33,3 % у першій 
моделі оцінки до 53,6 % у другій моделі, що у підсумку підкреслює загальну 
нижчу пластичність сортів, що вивчали, та зростання сортової специфічної 
реакції на зміну умов довкілля. Підтвердженням цьому є також загальне 
зростання частки першого та другого рангу сортів, яскравими 
представниками яких є сорти Софія, Фенікс, Данко, Георгіна, Романтика. 
Сорти ІК та СГП НААН, а саме Тріада, Мілленіум, Діадема Поділля слід 
віднести за тенденцію до мінімальних значень Sі2 на рівні 0,02-0,04 та Ьі =
0,98-1,00 до третього рангу сортів, тобто таких які демонструють високу 
стабільність та пластичність та позитивно реагують на мінімальну 
оптимізацію технології їх вирощування. До таких же сортів слід віднести з 
даної сукупності і сорти Галі, Рапсодія, Байка. Проте, саме у трьох 
згадуваних раніше сортів така тенденція до формування урожайності є 
найбільш яскраво виражена у генеральній сукупності моделі.

Підкреслює раніше нами зроблені висновки і оцінки розрахунок такого 
показника як селекційна цінність сорту ^ с ) , яка входить у базовий пакет 
оцінок на пластичність та стабільність генотипів (рис. 3). Високу селекційну 
цінність на рівні 1,480-1,520 відмічено у цілого ряду сортів, зокрема Медея, 
Даная, Хуторяночка, Феміда, Золотиста, Смолянка, Княжна, Оксана, 
Анатоліївка. Цілий ряд перерахованих генотипів селектовано саме в ІК та 
СГП НААН.

Для другої моделі показник селекційної цінності був максимальним на рівні 
1,615-1,742 у сортів Корсак, Терек, Тріада, Мілленіум, Діадема Поділля. Високі 
значення показника відмічено також у сортів Кобза, Золушка, Рапсодія. Сорт
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Софія, не дивлячись на високу рангову специфічність прояву ознак стабільності 
урожайності, з селекційної точки зору є цінним генотипом за високого межового 
коливання врожайності з максимальним значенням у групі у сприятливо- 
оптимальний рік за умовами вегетації.

Сорти сої

Рис. 3. Селекційна цінність ^с ) сортів сої для першої (верхня позиція) та другої 
моделей оцінки в умовах насінницького полігону ІК та СГП НААН, 2011-2017 рр.

Висновки. На підставі комплексної оцінки сукупності сортів сої у 
післяреєстраційному вивченні в умовах насінницького полігону ІК та СГП НААН 
проведено детальну оцінку 64 сортів за ознаками, що детермінують їх екологічну 
стабільність та пластичність. У межах сортів установ оригінаторів виділено цінні 
генотипи, які мають значний селекційний та виробничий інтерес -  у межах 
представлених графіків -  бажані генотипи з інтервалами Ьі > 1, Sі2 = 0,00-0,05, а за
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селекційною цінністю (Sc) на рівні 1,600-1,750. У цьому плані слід віддати 
належне результатам селекційної роботи лабораторії селекції сої і зернобобових 
культур Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, які 
представлені в аналізованій сукупності 18 сортами, а такі як Хуторяночка, Феміда, 
Омега Вінницька, Вінні, КиВін, Тріада, Мілленіум, Діадема Поділля та інші 
заслуговують на виробниче та подальше селекційне використання.
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ВИХІДНИЙ М АТЕРІАЛ ДЛЯ С Е Л Е К Ц ІЇ СТОКОЛОСУ
БЕЗО С ТО ГО  ЗА УМ ОВ Ц ЕН ТРА ЛЬН О ГО  Л ІСО СТЕП У
У К РА ЇН И

Проведено оцінку колекції стоколосу безостого за морфо-біологічними 
та господарсько-цінними показниками. Встановлено кращі зразки із 
заданими параметрами різного еколого-географічного та генетичного 
походження, що будуть використані для подальшої селекційної роботи.

Ключові слова: стоколос безостий, колекційний зразок, кормова 
продуктивність, урожайність насіння, полікрос.

Злакові багаторічні трави є найбільш поширеними культурами при 
відгодівлі жуйних тварин, які здатні забезпечувати практично повністю 
повноцінним кормом [1] і їх частка при використанні природніх сінокосів і 
пасовищ може становити 90 % [2]. Одним з цінних кормових видів є 
стоколос безостий.

Стоколос безостий (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub) -  багаторічний 
верховий злак, який зустрічається в усіх природно-кліматичних зонах 
України [1, 3, 4]. Він характеризується посухостійкістю, холодостійкістю, 
морозостійкістю [3], що підвищується з другого року життя [5] та витримує 
ранньовесняне затоплення до 17 днів без зниження врожайності [6]. Добре 
росте в лісовій, лісостеповій та степовій зоні, але не витримує кислих і 
щільних ґрунтів та близького розташування ґрунтових вод [7].

Добре поїдається тваринами, завдяки високій облистяності і може 
забезпечувати збір сухої речовини до 13 т/га, як в чистому вигляді так і в 
сумішках з бобовими травами [1-3]. Стоколос безостий відзначається 
високими кормовими якостями [7]. Незамінний при створенні довготривалих 
фітоценозів [8].

Однією із сучасних проблем у селекції багаторічних кормових культур, 
а зокрема і для стоколосу безостого, є створення сортів, що будуть 
характеризуватись й адаптивністю до певних ґрунтово-кліматичних умов 
(високою кормовою продуктивністю, покращеними якісними показниками, 
врожайністю насіння, стійкістю до збудників основних хвороб і 
толерантністю до високих літніх температур та нестачі вологи в ґрунті) [5, 9, 
10]. Вищевказані властивості характерні для складногібридних популяцій 
стоколосу безостого, в тому числі і синтетичних, яким властиво
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пристосовуватись до умов навколишнього середовища і при цьому зберігати 
продуктивність у просторі і часі [6]. Також селекція повинна бути направлена 
на створення сортів різних типів використання: перша група яких повинна 
бути чутлива до використання елементів інтенсивних технологій, а інша -  з 
високою стійкістю до біотичних і абіотичних факторів та продуктивним 
довголіттям найкраще підійде для використання у невеликих селянсько- 
фермерських господарствах [2, 10].

Основою успішного селекційного процесу є створення генофонду із 
залученням генетично дивергентних екологічно віддалених форм [11, 12]. 
При проведенні досліджень у колекційному розсаднику стоколосу безостого 
слід приділяти найбільшу увагу ознакам, що лімітують його використання в 
даних умовах [6]. В Україні найбільш значимими є сорти з високою 
кормовою і насіннєвою продуктивністю та стійкістю до посухи [10].

При оцінці колекційних зразків слід враховувати як основні, так і 
непрямі ознаки, що мають високі кореляційні зв’язки між найбільш цінними 
господарськими властивостями стоколосу безостого [13]. Кормова 
продуктивність тісно зв’язана з показниками облистяності [5, 13], площі 
листової пластинки [5], висоти травостою [14], посухостійкості [13], а 
врожайність насіння -  кількістю генеративних пагонів, розмір колоса, маси 
1000 насінин та його кількості в колосі [15].

Метою наших досліджень була оцінка вихідного матеріалу за 
комплексом морфо-біологічних і господарсько-цінних ознак та підбір 
кращих колекційних зразків із заданими параметрами з подальшим 
використанням їх при створенні нових сортів стоколосу безостого на основі 
складногібридних, у тому числі синтетичних популяцій із використанням 
методу полікросу.

М атеріал, методика та  умови досліджень. Матеріалом для 
дослідження послужила колекція стоколосу безостого в кількості 82 зразків 
отриманих з Національного центру генетичних ресурсів рослин України 
(НЦГРРГУ) та інших наукових установ. Колекція представлена як 
селекційними й місцевими сортами, так і дикорослими формами різного 
еколого-географічного походження.

Дослідження проводили в 2015—2016 рр. на дослідних полях відділу 
селекції кормових культур Інституту кормів та сільського господарства 
Поділля НААН, що розташовані в центральній зоні Вінницької області та 
характеризуються типовим для Центрального Лісостепу помірно теплим та 
вологим кліматом. Гідротермічний коефіцієнт (ГТК) -  1,7-1,8. Опадів 
упродовж року 534-540 мм. Із цієї суми близько 70 % припадає на теплий 
період року і 30 % на холодний.

Ґрунтовий покрив дослідної ділянки представлений сірими лісовими 
середньосуглинковими ґрунтами з вмістом гумусу в орному шарі на рівні
2 %. Вміст гумусу (за Тюріним) 2,1 -  2,4 %, легкогідролізованого азоту 
(за Корнфілдом) 9,0-11,2 мг, рухомого фосфору і обмінного калію 
(за Чіріковим), відповідно, 12,1 -  14,2 і 8,1 -  11,6 мг/100 г ґрунту. Реакція
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ґрунтового розчину в основному слабо кисла, рН 5,1-5,3. Гідролітична 
кислотність у межах 3,5-3,8 мг-екв. на 100 г ґрунту. Сума ввібраних основ 
складає в середньому 12,9-13,6 мг-екв. на 100 г ґрунту при ступені 
насиченості основами 75-80 %.

Гідротермічні умови за роки досліджень (2015-2016 рр.), порівняно з 
середніми багаторічними даними, характеризувалися підвищеними 
температурами, раннім початком вегетації та нестабільним розподілом опадів 
за вегетаційний період.

Погодні умови квітня та травня 2015 р. характеризувались теплою і 
дощовою погодою, що сприяло інтенсивному росту і розвитку стоколосу 
безостого. Відсутність ефективних опадів упродовж квітня та травня
2016 року призвело до зменшення облікових показників господарсько-цінних 
ознак стоколосу безостого порівняно з попереднім роком.

За два роки дослідження в червні та липні місяці погодні умови 
утримувалися задовільні, мали відповідний вплив на інтенсивність 
відростання, накопичення вегетативної маси, цвітіння, формування і 
дозрівання насіння.

Закладання колекційного розсадника проводили у 2013 році 
безпокривним способом сівби: суцільно (15 см) -  для обліку кормової 
продуктивності та широкорядно (45 см) -  для оцінки насіннєвої, облікова 
площа ділянки 10 м2, повторність чотириразова. Стандартний сорт -  Марс. 
Облік врожаю зеленої маси проводили у фазі початку колосіння, число укосів
-  два. Польові дослідження, спостереження, обліки та вимірювання 
проводили відповідно до методичних вказівок [7, 14, 16, 17], а статистичну 
обробку за Б. А. Доспеховим [18].

Результати досліджень. Одним з основних господарсько-цінних 
показників стоколосу безостого є врожайність зеленої маси. В середньому за 
2015-2016 рр. кращі колекційні зразки за два укоси мали врожайність на 
рівні 3,79-4,75 кг/м2. При цьому найбільш врожайними були Гілея-12 
(Україна), К-51 (Угорщина), Славутич 45 (Україна), що перевищували 
8ґ. Марс (Україна) на 32, 16 і 15 % відповідно (табл. 1).

За збором сухої речовини найбільш продуктивними були зразки Гілея- 
12 (Україна) та Дикорослий (с. Куйбишеве, Запорізької обл.) (Україна), 
врожайність яких становила 1,18 і 1,12 кг/м2 відповідно, або на 11 та 5 % 
більше порівняно з 8ґ. Марс (Україна).

У середньому за два роки за облистяністю кращими були колекційні 
зразки Причорноморський 2/ Д. Ставропольский (Україна), Радіомутант к-5 
(Україна), К-40848 (Україна), С-347 (Україна), Усходні (Білорусь) та 
Ставропольський 31 (РФ).

Висота рослин є важливим біометричним показником, що тісно 
корелюється з кормовою продуктивністю. За роки досліджень найбільш 
високорослими в першому укосі виявились зразки стоколосу безостого Гілея-
12, Гілея-13 (Україна) та Останкінський (РФ).
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1. Кормова продуктивність кращих колекційних зразків стоколосу безостого 
(за два укоси) (2015-2016 рр.)

Урожайність зеленої маси, 
кг/м2 Збір сухої речовини, кг/м2

Роки у
середн 

ьому 
за два 
роки

% до 
вї.

Роки у
середн 

ьому 
за два 
роки

% до 
вї.

Назва зразка

2015 2016 2015 2016

Єї. Марс (Україна) 3,99 3,20 3,60 - 1,09 1,03 1,06 -
Гілея-12 (Україна) 4,70 4,80 4,75 132 1,27 1,09 1,18 111
Дикорислий (с. Куйбишеве, 
Запорізької обл.) (Україна) 4,12 3,61 3,87 107 1,06 1,17 1,12 105

Славутич 45 (Україна) 4,44 3,84 4,14 115 1,21 0,95 1,08 102
К-51 (Угорщина) 4,90 3,44 4,17 116 1,24 0,92 1,08 102
Ставропольський 31 (РФ) 4,51 3,50 4,01 111 1,22 0,93 1,08 102
С-11530 (Україна) 4,45 3,59 4,02 112 1,11 1,02 1,07 101
Причорноморський 2 
(Україна) 4,32 3,66 3,99 111 1,18 0,90 1,04 98

Моршанський 312 (Україна) 4,39 3,19 3,79 105 1,13 0,85 0,99 93
Скіф 12 (Україна) 4,21 3,95 4,08 113 1,15 0,83 0,99 93
НІР 05 0,20 0,18 0,20 0,05 0,04 0,05

2. Урожайність насіння колекційних зразків стоколосу безостого 
(2015-2016 рр.)

Урожайність, г/м2 У

Назва зразка 2015 р. % до 
вї. 2016 р. % до 

вї.

середньо 
му за 

2 роки

% до 
вї.

Марс (Україна) 32 - 36 - 34 -
Безостий 30 (Україна) 52 163 58 161 55 162
Дикорислий (с. Куйбишеве, 
Запорізької обл.) (Україна) 48 150 54 150 51 150

К-51 (Угорщина) 43 134 54 150 49 144
Усходні (Білорусь) 42 131 47 131 45 132
Славутич 38 (Україна) 34 106 41 114 38 112
Скіф 12 (Україна) 35 109 38 106 37 109
Моршанський 312 (Україна) 34 106 38 106 36 106
Ставропольський 31 (РФ) 35 109 37 103 36 106
НІР 05 1,9 2,2 2,0

Одним з критеріїв, що лімітує поширення сортів стоколосу безостого є 
його низька насіннєва продуктивність. У середньому за два роки досліджень 
врожайність насіння кращих зразків становила 36-55 г/м2 або на 6-62 % 
більше порівняно з Марс (табл. 2).

Кількість генеративних пагонів -  біометричний показник, що 
опосередковано вказує на потенційну насіннєву продуктивність. У результаті 
досліджень найбільша кількість генеративних пагонів виявлена в 
колекційних зразків Гілея-12 (Україна), Усходні (Білорусь) та К-51 
(Угорщина) та відповідно їх кількість становила 273, 233 і 230 шт./м2. Слід
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зазначити, що дані зразки мали також найкраще співвідношення 
генеративних пагонів до їх загальної кількості, відсоток яких був 48,3; 42,9 та
40,7 % відповідно.

За довжиною волоті кращими були зразки стоколосу безостого 
Ставропольський 31 (РФ), Усходні (Білорусь), Дикорослий (с. Куйбишеве, 
Запорізької обл.) (Україна) та К-51 (Угорщина).

Найбільша маса 1000 насінин виявлена у колекційних зразків Гілея-12 
(Україна), К-51 (Угорщина) та Ставропольський 31 (РФ), вага яких становила 
4,09-4,26 г проти 3,81 г у Марс (Україна).

Висновки. Проаналізувавши колекційні зразки стоколосу безостого за 
основними господарсько-цінними ознаками і біометричними показниками та 
врахувавши їх генетичне й екологічне походження для подальшої 
селекційної роботи відібрано зразки Усходні (Білорусь), К-51 (Угорщина), 
Ставропольський 31 (РФ) та Гілея-12 (Україна).
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ОЦІНКА КО М БІН А Ц ІЙ Н О Ї ЗДАТНОСТІ ВИХІДНОГО
М АТЕРІАЛУ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМ ОГО В СИ СТЕМ І
ДІА ЛЕЛЬН И Х  СХРЕЩ УВАНЬ

Наведені результати досліджень з визначення комбінаційної 
здатності за кількісними ознаками продуктивності колекційних 
сортозразків тритикале озимого різного еколого-географічного походження 
в системі повних діалельних схрещувань. Виявлено сорти з високими рівнями 
ЗКЗ, констант і ефектів СКЗ за конкретними ознаками у  гібридів F1.

Ключові слова: тритикале озиме, сортозразок, загальна комбінаційна 
здатність, специфічна комбінаційна здатність, гібриди, діалельні 
схрещування.

Одним з найважливіших етапів при створенні нових сортів є детальне 
вивчення існуючого вихідного матеріалу при створенні нового селекційного 
матеріалу [5]. За даними дослідників для створення нового вихідного 
матеріалу в селекції широко використовується метод внутрішньовидової 
гібридизації з наступним добором бажаних генотипів у розщеплюваних 
гібридних популяціях [1].

Підбір батьківських форм для схрещування визначає успіх гібридизації. 
У процесі формування гібридів спадковість батьків є основою для створення 
нової форми. Батьківські пари несуть у собі певні можливості для створення 
нової форми рослин, яка поєднує ознаки обох батьків.

Складність добору батьківських форм для схрещування полягає в тому, 
що кожна ознака чи властивість батьківських організмів не передається 
безпосередньо їхньому потомству. У гібридному організмі по-різному 
поєднуються ознаки і властивості батьківських форм. У гетерозиготному 
організмі ці властивості можуть рекомбінуватися в кожному поколінні по- 
іншому [4].

Підбір батьківських форм для схрещувань проводиться на основі 
попереднього вивчення їх загальної та специфічної комбінаційної здатності. 
Оцінка комбінаційної здатності батьківських форм дає змогу досліднику 
передбачити результати майбутніх схрещувань і сконцентрувати увагу на 
перспективному матеріалі, уникаючи непотрібних витрат часу і коштів на 
повторне отримання й випробування гібридів від батьків, які не мають 
практичної цінності [3].
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На даний час оцінка комбінаційної здатності стала необхідним 
елементом гетерозисної селекції. Особливо на початковому етапі, коли 
надзвичайно важливе значена має добір вихідного матеріалу не тільки за 
господарсько-цінними ознаками, а й за високою комбінаційною здатністю 
вихідних форм, що використовуються в селекційному процесі [6].

Відомо, що загальна комбінаційна здатність (ЗКЗ) відображає середню 
цінність сорту в гібридних комбінаціях. Це середня величина відхилення 
ознаки в усіх гібридах з участю цього сорту від загального середнього по всіх 
гібридах. Специфічна комбінаційна здатність (СКЗ) характеризує окремі 
комбінації порівняно з середнім значенням ознаки батьківських форм і 
визначається відхиленням величини ознаки конкретної комбінації 
схрещування від середнього значення ЗКЗ для двох батьківських форм. За 
рівнем ЗКЗ визначають відносну кількість генів, які детермінують показники 
ознаки [8].

Комбінаційну здатність визначають за допомогою спеціальних схем: 
повних і неповних діалельних і топкросних схрещувань. Для попередньої 
оцінки вихідного матеріалу рекомендовано спочатку використовувати 
топкросні схрещування, а для остаточного добору батьківських пар -  
точніший метод діалельних схрещувань [2].

В. А. Griffing вважає, що ЗКЗ визначається адитивними ефектами генів, 
а СКЗ -  ефектами домінантної і епістатичної взаємодії генів [9]. За
В. І. Н аутап, ЗКЗ визначається адитивними і частково неадитивними 
ефектами генів, а СКЗ -  неадитивними ефектами генів [10].

М етодика та  умови дослідження. Дослідження проведено в 2015
2016 рр. у відділі селекції кормових культур та на полях наукової сівозміни 
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН. Ґрунтовий 
покрив дослідної ділянки представлений сірими лісовими 
середньосуглинковими ґрунтами з вмістом гумусу в орному шарі на рівні
2 %. Вміст гумусу (за Тюріним) 2,1-2,4 %, легкогідролізованого азоту 
(за Корнфілдом) 9,0-11,2 мг, рухомого фосфору і обмінного калію 
(за Чіріковим), відповідно, 12,1-14,2 і 8,1 -  11,6 мг/100 г ґрунту. Реакція 
ґрунтового розчину слабокисла, рН 5,1 -5 ,3 . Гідролітична кислотність у 
межах 3 ,5-3,8 мг -  екв. на 100 г ґрунту. Сума ввібраних основ складає в 
середньому 12,9-13,6 мг-екв. на 100 г ґрунту при ступені насиченості 
основами 75-80 %. У 2015 році проведена гібридизація за повною 
діалельною схемою та отримали насіння гібридів першого покоління. У 
якості матеріалу для досліджень використано сортозразки тритикале озимого 
(Половецьке (иА0602494, Україна), Амос (ПА0602627, Україна), Цекад 90 
(СА0602066, Росія), Каприз (ИА0601781, Росія), Дубрава (иА0602222, 
Білорусь), Pawo (ПА0602555, Польща). У 2015 році висіяли Fl розрідженим 
способом (відстань між рослинами в рядку -  10 см, між рядками -  30 см) 
разом із батьківськими формами. Ефекти загальної та специфічної 
комбінаційної здатності визначали згідно статистичних методів генетичного
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аналізу за М. А. Федіним [7] за допомогою ППП «ОСГЕ», розробленого в 
Інституті рослинництва ім. В. Я. Ю р’єва НААН.

Результати дослідження. Аналіз ефектів загальної комбінаційної 
здатності колекційних зразків тритикале озимого за кількісними ознаками 
дав змогу виявити сорти з доволі високими показниками: за продуктивною 
кущистістю -  Половецьке (0,80); висотою рослини -  Амос (3,61), Цекад 90 
(1,61), Дубрава (5,53) та Pawo (8,03); довжиною головного колоса -  
Половецьке (0,93), Цекад 90 (0,12) та Pawo (0,34); кількістю зерен з 
головного колоса -  Дубрава (8,42) та Pawo (5,47); масою зерна з головного 
колоса -  Цекад 90 (0,23), Дубрава (0,06) та Pawo ( 0,34); масою зерна з 
рослини -  Половецьке (1,12), Цекад 90 (2,43) та Дубрава (1,31); масою 1000 
насінин -  Амос (0,39) та Цекад 90 (6,14) (табл. 1). Висока загальна 
комбінаційна здатність вказує, що сорт має більшу кількість генів, які 
позитивно визначають величину ознаки. Дані сорти є цінним вихідним 
матеріалом для комбінаційної селекції на високий рівень кількісних ознак. 
Тому кращими в цьому відношенні є сорти Цекад 90, Дубрава та Pawo, у 
яких були відмічені високі ефекти загальної комбінаційної здатності за 
п ’ятьма і чотирма кількісними ознаками.

Шляхом аналізу рівня констант специфічної комбінаційної здатності 
можна визначити рівень специфічної комбінаційної здатності сортів у 
середньому за всіма комбінаціями схрещування з певним досліджуваним 
сортом.

Встановлені сорти з високим рівнем констант специфічної 
комбінаційної здатності за кількісними ознаками: висотою рослин -  Pawo 
(143,55), Амос (105,2), Половецьке (87,10) та Цекад 90 (61,25); довжиною 
головного колоса -  Pawo (0,28); кількістю зерен з головного колоса -  Каприз 
(31,21), Pawo (22,24) та Половецьке ( 8,11); масою зерна з рослини -  Каприз 
(28,66), Pawo (19,02) та Дубрава (18,41); Масою 1000 насінин -  Каприз 
(12,38), Цекад 90 (10,32) та Амос (8,57). За продуктивною кущистістю та 
масою зерна з головного колоса виявлені середній та низький рівень 
констант (табл. 2).

При аналізі ефектів специфічної комбінаційної здатності виявлені 
перспективні комбінації сортів тритикале озимого за основними кількісними 
ознаками продуктивності: висотою рослин -  Амос/Pawo (20,89) та 
Половецьке/Цекад 90 (13,72); довжиною головного колоса -  Цекад 90/Pawo, 
Амос/Pawo та Половецьке / каприз; кількістю зерен з головного колоса -  
Половецьке / Каприз (6,28), Цекад 90/Pawo (4,78) та Каприз/Дубраву ( 4,42); 
масою зерна з головного колоса -  Амос/Цекад 90 (0,77), Каприз/Дубраву 
(0,55) та Цекад 90/Pawo (0,41); масою зерна з рослини -  Каприз/Дубраву 
(7,71), Цекад 90/Pawo (4,24) та Цекад 90/Дубраву (3,60); масою 1000 насінин
-  Каприз / Дубраву (5,64) та Амос/Цекад 90 (5,19).
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Оцінка ефектів загальної комбінаційної здатності кількісних ознак продуктивності
колекційних зразків тритикале озимого, 2016 р.

№
п/п Сорт Продуктивна

кущистість
Висота
рослин

Довжина головного 
колоса

Кількість зерен 3 
колосного колоса

Маса зерна з 
головного колоса

Маса зерна 
з рослини

М1000
насінин

1 Половецьке 0,80* -4,31* 0,93* -0,94* 0,01 1,12* -1,08*
2 Амос 0,21 3,61* -0,19* -9,14* -0,52* -1,35* 0,39*
3 Цекад 90 -0,18 1,61* 0,12* -0,69* 0,23* 2,43* 6,14*
4 Каприз -0,18 -14,4* -0,82* -3,11* -0,13* -1,35* -1,06*
5 Дубрава -0,01 5,53* -0,38* 8,42* 0,06* 1,31* -3,53*
6 Ра\л/о -0,65* 8,03* 0,34* 5,47* 0,34* -2,16* -0,86*

НІР 0,05 0,32 0,27 0,12 0,30 0,05 0,12 0,09

П р и м і т к а *  значення істотно відрізняється від середньої по досліду

Оцінка констант специфічної комбінаційної здатності за кількісними ознаками сортів
тритикале озимого, 2016 р.

№
п/п Сорт Продуктивна

кущистість
Висота
рослин

Довжина 
головного колоса

Кількість зерен 3 
головного колоса

Маса зерна з 
головного 

колоса

Маса зерна з 
рослини

Маса 1000 
насінин

1 Половецьке -0,14 87,10 0,14 8,11 -0,04 5,63 6,53
2 Амос -0,23 105,2 0,14 6,62 0,13 1,86 8,57
3 Цекад 90 -0,06 61,25 0,11 5,62 0,1 13,13 10,32
4 Каприз -0,13 25,81 0,11 31,21 0,07 28,66 12,38
5 Дубрава -0,04 14,7 0,13 5,66 0 18,41 8,82
6 Ра\л/о -0,17 143,55 0,28 22,24 0,01 19,02 7,28



Оцінка ефектів специфічної комбінаційної здатності за кількісними ознаками гібридних комбінацій
тритикале озимого, 2016 р.

№
п/п Комбінація Продуктивна

кущистість
Висота
рослин

Довжина
головного

колоса

Кількість зерен 
з головного 

колоса

Маса зерна з 
головного 

колоса

Маса зерна з 
рослини

Маса 1000 
насінин

1 Половецьке/Амос 0,31 -3,78* 0,13 -0,03 -0,01 -0,93* -3,25*
2 Половецьке/Цекад 90 -0,63 13,72* 0,32* -0,64 -0,26* -2,04* -4,00*
3 Половецьке/Каприз 0,04 0,31 0,60* 6,28* 0,27* 3,24* 1,03*
4 Половецьке/Дубраву -0,46 -5,69* 0,49* -0,58 -0,09 -1,59* -1,83*
5 Половецьке/Ра\лго -0,32 -14,19* -0,40* -1,31* 0,13* 3,21* 1,33*
6 Амос/Цекад 90 0,12 -4,19* 0,27* 2,39* 0,77* 2,60* 5,19*
7 Амос/Каприз 0,12 -6,61* -0,45* -3,86* -0,37* 0,88* -1,11*
8 Амос/ Дубраву -0,21 3,89* 0,27* -3,06* -0,06 -0,29* -0,31*
9 Амос/Ра\лю 0,43 20,89* 0,71* -2,11* -0,34* 1,02* 2,03*
10 Цекад 90/Каприз -0,49 6,39* -0,09 0,03 -0,12* -4,90* 0,97*
11 Цекад 90/Дубраву 0,68 -4,11* -0,04 -0,67 -0,31* 3,60* -2,56*
12 Цекад 90/Ра\лю 0,31 -6,61* 0,74* 4,78* 0,41* 4,24* 1,11*
13 Каприз/Дубраву 0,68 -3,03* 0,41* 4,42* 0,55* 7,71* 5,64*
14 Каприз/Ра\лго -0,35 -6,03* -0,15 -9,14* -0,56* -6,98* -5,19*
15 Дубрава/Ра\лю -0,35 0,97* -0,59* -0,00 0,07 -4,15* -1,56*

НІР 0,05 0,73 0,62 0,26 0,69 0,11 0,28 0,20

П р и м і т к а 0 ефекти СКЗ достовірні на 5 % рівні значимості



За результатами проведених досліджень виділені гібридні комбінації, 
які показали високий ефект СКЗ за більшістю ознак: Половецьке/Каприз, 
Амос/Цекад 90, Амос/Pawo, Цекад 90/Pawo та Каприз/Дубраву.

Висновки. У системі повних діалельних схрещувань проведено оцінку 
комбінаційної здатності за кількісними ознаками продуктивності тритикале 
озимого різного еколого-географічного походження.

Відмічені високі ефекти загальної комбінаційної здатності за п ’ятьма і 
чотирма кількісними ознаками у сортів Цекад 90, Дубрава та Pawo. Дані 
сорти є цінним вихідним матеріалом для комбінаційної селекції на високий 
рівень кількісних ознак.

За результатами проведених досліджень виділені гібридні комбінації, 
які показали високий ефект СКЗ за більшістю ознак: Половецьке/Каприз, 
Амос/Цекад 90, Амос/Pawo, Цекад 90/Pawo та Каприз/Дубраву.
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ОЦІНКА СОРТОЗРАЗКІВ БО БІВ  КОРМ ОВИХ ЗА
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Виконано оцінку сортозразків бобів кормових за показниками 
насіннєвої продуктивності. Встановлено ступінь варіювання показників, їх 
екологічну пластичність та стабільність, гомеостатичність.

Ключові слова: боби кормові, сортозразок, адаптивність, екологічна 
пластичність та стабільність.

Глобальні зміни клімату, які в останні десятиріччя спостерігаються в 
Україні, вимагають якісно нових підходів до створення сортів 
сільськогосподарських культур. У сучасній селекційній роботі на перше 
місце виходить рівень адаптивного потенціалу сорту, його можливість 
пристосуватись до різних змін метеорологічних факторів [1]. Дослідження 
адаптивності сортів бобів кормових показали, що в одних сортів вона 
обумовлена розвитком більш потужної кореневої системи, в інших -  
довжиною міжфазних періодів, або генетичною здатністю економити витрати 
вологи в процесі росту і розвитку. Найбільш кумулятивним показником 
адаптивності сортів є їх продуктивність, яка визначається не однією ознакою, 
а всією генетичною системою рослин [2]. Метою селекційної роботи є 
створення вихідного матеріалу бобів кормових, який би виділявся високою 
екологічною пластичністю і забезпечував високу продуктивність за 
широкого набору погодних умов, а в перспективі створення сортів бобів 
кормових універсального типу з широкою нормою реакції. Вони мали б 
мінімально знижувати продуктивність і білковість за стресових умов, 
головним чином за недостатнього зволоження ґрунту та високих температур.

М етодика досліджень. Дослідження проводили на полях лабораторії 
селекції сої і зернобобових культур Інституту кормів та сільського 
господарства Поділля НААН. Аналіз формування величини насіннєвої 
продуктивності та оцінки адаптивної здатності -  на сортозразках різного 
еколого-географічного походження вітчизняної та світової колекції; які в 
середньому за 2014-2016 рр. мали найбільшу насіннєву продуктивність. 
Повторність триразова. Фенологічні спостереження, обліки виконували 
згідно загальноприйнятих методик [3, 4]. Математичний аналіз урожайних 
даних проводили дисперсійним методом за Б. А. Доспеховим [5].

39



Екологічну пластичність і стабільність оцінювали за S. A. Eberhart і 
W. A. Russell у методичній версії В. З. Пакудіна і Л. М. Лопатіної, де 
пластичність сортів оцінюється за коефіцієнтом регресії (bi), яка 
характеризує середню реакцію сорту на зміну умов середовища, а 
стабільність за варіансою ознаки (S 2) [6, 7].

Коефіцієнт регресії Eberhart, Russell розраховували за формулою:
 ̂ _ 'X —jh

' " X  h 2
де bi -  коефіцієнт регресії врожаю кожного (і-го) сорту у середовищі з
поліпшенням або погіршенням умов;
хи -  урожайність і-го сорту у будь-яких j -умовах;
lj -  індекс j -их умов, що є різницею середнього врожаю всіх сортів у цих 
умовах і загального середнього врожаю серед усіх дослідів.

Варіансу стабільності розраховували за формулою:
S 2 = X - —j -  b.lj )2

c — 2
де x i -  середня величина ознаки сорту в усіх умовах; 
с -  кількість умов випробувань.

Показник гомеостатичності (Hom) розраховували за В. В. Хангільдіном 
[8] за формулою:

Hom "  —т— —-------- 1

a [Z opt — — lim І

де X, X opt, X lim -  узагальнена за генотипом середня арифметична, оптимальна і 
лімітована середні величини ознак відповідно; 
а -  середнє квадратичне відхилення.

Результати досліджень. Оцінка селекційного матеріалу в різні роки 
дає можливість отримати інформацію про особливості реакції генотипів на 
зміну екологічних умов. Показники урожайності сортів різняться за роками, 
значить існує взаємодія «генотип-середовище», яку можливо проаналізувати 
дисперсійним аналізом.

Здатність культур до високої врожайності в широкому діапазоні 
екологічних умов високо цінується селекціонерами і агрономами. Для 
кількісної оцінки взаємодії генотип -  середовище використовується 
дисперсійний та регресійний аналіз [6]. Під екологічною пластичністю ми 
маємо на увазі середню реакцію сорту на зміну умов середовища, а під 
стабільністю -  відхилення емпіричних даних у кожній умові середовища від 
цієї середньої реакції.

На першому етапі методами дисперсійного аналізу провіряється 
наявність взаємодії генотип -  середовище для всієї групи сортів, що 
досліджувались. Якщо ^-критерій покаже достовірну відмінність градації 
факторів «умова» і «взаємодія» переходим до другого етапу аналізу -  оцінки 
параметрів екологічної пластичності і стабільності кожного сорту.
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Коефіцієнт регресії (Ь) характеризує середню реакцію сорту на зміну 
умов середовища, показує його пластичність і дає можливість прогнозувати 
мінливість ознаки, що вивчається в межах визначених умов. Чим більше Ьі 
тим чутливіший сорт на зміну умов вирощування. Для більшості ознак Ьі має 
позитивний знак, але може бути і від’ємним. Нуль або близьке до нуля 
значення Ьі інформує про те, що сорт не реагує на зміну умов середовища.

Варіанса стабільності (X2) показує наскільки надійно сорт відповідає 
тій пластичності, яку оцінив коефіцієнт регресії. Чим ближче X,2 до нуля, тим 
менше відрізняються емпіричні значення ознаки від теоретичних, 
розміщених на лінії регресії. Зростання пластичності сорту часто сприяє 
зниженню його стабільності [7].

За результатами оцінки урожайності сортів бобів кормових у 
колекційному розсаднику встановлено, що в середньому урожайність сортів 
за 2014-2016 рр. складала 3,38 т/га (табл. 1.).

1. Екологічна пластичність та стабільність продуктивності сортів бобів 
кормових 2014-2016 рр.

Урожайність зерна, т/га
bi Si2Сорти Роки

2014 2015 2016 Середня
Franks Hohenloher 5,23 0,94 3,69 3,29 0,99 37,6
«D» Гортанс-6 4,51 1,19 4,32 3,34 0,78 24,4
Вф1 8096 6,52 0,87 3,27 3,55 1,28 63,2
Візир 5,35 1,06 3,14 3,18 0,98 36,7
Пікантні 5,76 1,32 2,99 3,36 1,01 39,1
Віват 5,56 1,4 3,72 3,56 0,96 34,8
Середня (за рік) 5,49 1,13 3,52 3,38
НІР0 5  (А -  сорт) 0,20
НІР0 5  (В -  рік) 0,27
НІР0 5  (АВ -  взаємодія) 0,29

Варіювання урожайності бобів кормових за роками знаходилась у 
межах 55,8-79,9 %. Найбільшу середню врожайність мали сорти Віват -  
3,56 т/га та Вфі 8096 -  3,55 т/га за одночасної високої мінливості за роками 
досліджень.

За результатами багаторічної оцінки визначено параметри екологічної 
пластичності та стабільності величини насіннєвої продуктивності сортів 
бобів кормових у колекційному розсаднику. За екологічною оцінкою за 
Eberhart, Russell високою генетичною стабільністю виділився сорт «D» 
Гортанс-6, коефіцієнт регресії становив 0,78, а варіанса стабільності 24,4.

Найбільшою екологічною пластичністю характеризувався сорт Вфі 
8096: bj = 1,28; S,2 = 63,2. Інші виділені сорти характеризувалися середньою 
пластичністю b  = 0,96-0,99.

У таблиці 2 наведені параметри адаптивності сортів бобів кормових. За 
різких коливань погодних умов у роки вирощування, важливий показник 
сортів -  їх стійкість до стресу, рівень якого визначається за різницею між
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мінімальною і максимальною врожайністю (У2 - У1). Цей параметр має 
негативний знак, і чим менша його величина, тим вища стійкість до стресу 
даного сорту. Кращий показник стійкості до стресу показав сорт <Ю» 
Гортанс-6 (-3,32), найменшу стресостійкість продемонстрував сорт Вфі 8096 
(-5,65)

2. Характеристика сортів бобів кормових за параметрами адаптивності

Сорти Параметри адаптивності
У 2 - У і (У 2 + Уі)/2 V, % Hom

Franks Hohenloher -4,29 3,09 66,1 1,16
«D» Гортанс-6 -3,32 2,85 55,8 1,80
Вфі 8096 -5,65 3,70 79,9 0,79
Візир -4,29 3,21 67,5 1,10
Пікантні -4,44 3,54 66,7 1,13
Віват -4,16 3,48 58,6 1,46

Середня врожайність сортів у контрастних (стресових і не стресових) 
умовах (Уі + У2)/2  характеризує їх генетичну гнучкість [9]. Високі значення 
цього показника вказують на великий ступінь відповідності між генотипом 
сорту і умовами середовища. Максимальне співвідношення між генотипом і 
умовами середовища проявив новий сорт бобів кормових Пікантні (3,54) і 
сорт Вфі 8096 (3,70).

Одним з важливих показників, що характеризують стійкість рослин до 
дії несприятливих умов середовища, є гомеостаз, що є універсальною 
властивістю в системі взаємовідношення генотипу і зовнішнього середовища. 
Гомеостаз -  це здатність генотипу зводити до мінімуму наслідки дії 
несприятливих зовнішніх умов. За критерій гомеостатичності сортів можна 
вважати їх здатність підтримувати низьку варіабельність ознак 
продуктивності. Таким чином, зв'язок гомеостатичності (Hom) з 
коефіцієнтом варіації (V) характеризує стійкість ознаки в умовах середовища, 
що змінюються. Найбільш стабільними, з досліджуваних сортів, на зміни 
умов вирощування виявилися сорти: «D» Гортанс-6, про що свідчить 
показник коефіцієнта варіації (55,8 %) і висока гомеостатичність (1,80) та 
Віват V = 58,6 %, Hom  = 1,46.

Висновки. Визначення параметрів екологічної адаптивності та 
стабільності продуктивності методами дисперсійного і регресійного аналізів 
дає змогу диференціювати сортозразки кормових бобів за здатністю 
реагувати на зміну умов навколишнього середовища та адаптивним 
потенціалом. За екологічною оцінкою за Eberhart, Russell високою 
генетичною стабільністю виділений сорт «D» Гортанс-6, коефіцієнт регресії 
якого становив 0,78, а варіанса стабільності -  24,4. Найвищою екологічною 
пластичністю характеризувався сорт Вф1 8096: b  = 1,28; S 2 = 63,2. Найбільш 
стабільними до зміни умов вирощування виявилися сорти: «D» Гортанс-6 V =
55,8 % Hom  = 1,80 та Віват V = 58,6 % Hom  = 1,46.
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Наведено результати вивчення і оцінки елементів продуктивності 
гібридів F I рослин сої за ступенем домінування та гетерозису.
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домінування, гібрид.

У селекції сої найбільш важливим є створення нового сорту з високою і 
стійкою врожайністю. Якість роботи залежить від правильного підбору 
батьківських форм для схрещування [1]. Селекційна робота завжди 
починається з формування і всебічного вивчення вихідного матеріалу. Сорт 
сої повинен бути стійкою самостійною репродуктивною системою, 
надійність якої визначають генетичні й фізіологічні фактори, які залежать від 
батьківських форм. У зв’язку з цим до процесу гібридизації необхідно 
включати сорти різних екологічних груп, щоб підвищити імовірність 
отримання найбільш ефективних комбінацій [2].

Виявлення у гібридів гетерозисних форм, що мають суттєву перевагу 
кількісних ознак порівняно з батьківськими формами, сприяє в подальшому 
ведення селекційних робіт у потрібному напрямку. Основою будь-якого 
сорту є кількісні ознаки, що впливають на врожайність. Продуктивність 
рослини сої залежить від кількості бобів і насіння, а також маси насіння [3].

Важливим завданням селекції сої є поєднання в одному генотипі 
комплексу господарсько-цінних ознак, які забезпечують високу 
продуктивність культури. Проте виконати його можливо за умови знання 
генетичного контролю господарсько-цінних ознак, свідомо застосовуючи при 
цьому сучасні методи оцінки і добору селекційних зразків [4].

Метою досліджень передбачалося визначити гетерозисний ефект та 
ступінь домінування господарсько-цінних ознак у гібридів Ь1 сої.

М атеріал і методика дослідження. Дослідження проводили з 
використанням п ’яти сортозразків сої культурної та трьох мутантних ліній 
різного еколого-географічного походження та різних строків стиглості, на 
полях лабораторії селекції сої і зернобобових культур Інституту кормів та 
сільського господарства Поділля НААН.

При проведенні польових дослідів керувались «Методикою польового 
досліду», «Методикою Державного сортовипробування
сільськогосподарських культур» та «Методичними вказівками по селекції та
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насінництву сої» [5, 6, 7].
Для встановлення міжсортових відмінностей та порівняльної 

характеристики за проявом цінних господарських ознак були взяті 
батьківські форми та гібриди F і сої.

Для вивчення характеру успадкування і рівня гетерозису визначали 
ступінь домінування hp, який розраховували за формулою B. Griffing [8].

hp = (F„-MP)/(HP-MP), (1)
де hp -  оцінка ступеню домінування;
Fn -  середня арифметична ознака у рослин гібрида n-го покоління;
MP -  середня арифметична ознака в обох батьківських форм.

Групування отриманих даних проводилось згідно класифікації
G. M. Beil, R. E. Aktkins [9].

Прояв істинного гетерозису (Гіст) визначали шляхом порівняння 
гібриду першого покоління з кращою батьківською формою для кількісних 
ознак гібридів сої

Гіст, % = (F]-PКр)/РКр х 100 %, (2)
де F 1 -  ознака гібрида;
Ркр -  ознака найкращої батьківської форми.

Результати досліджень. У 2017 році було отримано гібриди з 8 
комбінацій реципрокних схрещувань. Оцінку гібридів та батьківських форм 
проводили в лабораторних умовах за основними кількісними господарсько- 
цінними ознаками, такими як: «висота рослин», «загальна кількість вузлів», 
«кількість продуктивних вузлів», «кількість бобів з рослини», «кількість 
насінин з рослини», «маса насіння з рослини».

Важливою селекційною ознакою, яка пов’язана з основними 
морфологічними і біологічними характеристиками сої є висота рослин. 
У селекційній практиці дуже важливо знати характер мінливості цієї ознаки.

За висотою рослин виділена комбінація Аметист/М№ 24 (hp = 0,74) з 
частковим позитивним домінуванням (табл. 1).

За ознаками «загальна кількість вузлів» і «кількість продуктивних 
вузлів» у 25 % комбінацій відмічене повне позитивне наддомінування.

Найбільші коефіцієнти ступеня домінування (hp) за ознакою «кількість 
бобів з рослини” виділили у гібридній популяції Аметист/М№ 24 (hp = 3,88) і 
за ознакою «маса насіння з рослини» -  М№ 14/Ізумрудна (hp = 1,20), 
Аметист/М№ 24 (hp = 1,91).

Характеризуючи гібриди першого покоління за ступенем домінування, 
слід виділити комбінацію Аметист/М№ 24, де виявлено часткове позитивне 
домінування за всіма абсолютними показниками.

Часткове позитивне домінування за всіма абсолютними показниками, 
крім висоти рослин, відмічено в комбінації Тріада/Рапсодія.

У гібридних комбінаціях Ізумрудна/М№ 14, Хуторяночка/Ізумрудна і 
Рапсодія/Тріада у гібридних рослин спостерігався прояв депресії за всіма 
абсолютними показниками.
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1. Ступінь домінування ознак рослин гібридів Fl сої

Комбінації Висота
рослини

Загальна
кількість

вузлів

Кількість 
продуктив 
них вузлів

Кількість 
бобів з 

рослини

Кількість 
насінин з 
рослини

Маса 
насіння з 
рослини

Ізумрудна/М№ 14 -0,78 -1,98 -0,41 -0,64 -0,47 -0,70
Хуторяночка/
Ізумрудна -0,68 -0,97 -0,36 -0,48 -0,50 -0,31

Хуторяночка/М№7 -0,08 -0,57 0,21 -0,58 -0,51 -0,19
Аметист/М№ 24 0,74 1,43 2,22 3,88 1,97 1,91
Тріада/Рапсодія -1,97 1,69 1,34 0,41 0,26 0,07
Рапсодія/Тріада -0,30 -2,74 -2,98 -1,94 -1,49 -0,94
М№ 14/Ізумрудна -4,31 -1,09 -0,34 -1,40 -1,29 1,20
М№ 24/Аметист -0,71 -23,28 -0,05 0,17 0,46 0,45

Прояв істинного гетерозису (Гіст), який визначали шляхом порівняння 
гібриду першого покоління з кращою батьківською формою для кількісних 
ознак гібридів сої, представлено в таблиці 2.

Прояв істинного гетерозису спостерігався у гібридній комбінації 
Аметист/М№ 24 за всіма абсолютними ознаками наступних ознак: надземна 
маса рослини -  23,96 %, загальна кількість вузлів -  4,88 %, кількість 
продуктивних вузлів -  9,93 %, кількість бобів з рослини -  32,69 %, кількість 
насінин з рослини -  15,97 %, маса насіння з рослини -  15,84 %.

У гібридній комбінації Тріада/Рапсодія ефект істинного гетерозису 
проявився за ознаками загальна кількість вузлів -  11,25 % та кількістю 
продуктивних вузлів -  7,14 %. Відсутній ефект істинного гетерозису за всіма 
кількісними ознаками у таких комбінаціях Ізумрудна/М№ 14, 
Хуторяночка/Ізумрудна, Хуторяночка/М№ 7 та Рапсодія/Тріада.

2. Прояв істинного гетерозису у гібридів сої Fl, %
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Комбінація

Ізумрудна/М№ 14 -60,36 -29,52 -26,37 -34,11 -57,73 -46,16 -58,59
Хуторяночка/Ізумрудна -34,18 -18,74 -42,62 -28,57 -27,27 -39,02 -30,82
Хуторяночка/М№7 -35,65 -22,95 -6,86 -13,27 -41,24 -41,65 -29,88
М№ 14/Ізумрудна -13,18 -48,56 -25,91 -15,53 -14,08 -36,17 1,29
Аметист/М№ 24 23,96 -1,94 4,88 9,93 32,69 15,97 15,84
М№ 24/Аметист -19,4 -2,82 -22,07 -16,66 -22,98 -15,64 0,45
Тріада/Рапсодія -28,10 -19,34 11,25 7,14 -15,26 -16,47 -29,51
Рапсодія/Тріада -44,77 -21,70 -19,88 -16,84 -24,95 -28,29 -48,17

Кількість гібридних комбінацій в яких проявився істинний гетерозис за 
ознакою «висота рослини» становить 12,5 %, за ознаками «загальна кількість 
вузлів» і «кількість продуктивних вузлів на рослині» склала 25 %, «кількість 
бобів з рослини», «кількість насінин з рослини» -  37,5 %, «маса насіння з 
рослини» -  50 %.
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Таким чином, проведений аналіз одержаних гібридів сої першого 
покоління дав можливість оцінити основні господарсько-цінні ознаки за 
характером їх успадкування та зробити оцінку гібридних популяцій за 
ефектами істинного гетерозису. Виділено гібридні комбінації 
Аметист/М№ 24 і Тріада/Рапсодія, гібридні рослини яких характеризувалися 
підвищеним рівнем гетерозису за основними кількісними ознаками. Рослини 
виділених комбінацій є ціннім вихідним матеріалом у подальшій селекційній 
роботі зі створення нових високопродуктивних сортів сої.

Висновки. Найбільші коефіцієнти ступеня домінування у гібридів 
першого покоління за ознакою «кількість бобів з рослини» відмічено у 
гібридній популяції Аметист/М№ 24 (hp = 3,88) і за ознакою «маса насіння з 
рослини» -  М№ 14/Ізумрудна (hp = 1,20), Аметист/М№ 24 (hp = 1,91).

Найбільший рівень гетерозису був отриманий у гібридній комбінації 
Аметист/М№ 24 за основними ознаками продуктивності «кількість 
продуктивних вузлів» -  9,93 %, «кількість бобів з рослини» -  32,69 % та 
«кількість насіння з рослини» -  15,97 %.
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РЕЗЕРВИ  П ІДВИ Щ ЕН Н Я ВРО Ж А Й Н О СТІ П Ш ЕН И Ц І
О ЗИ М О Ї В СУЧАСНИХ АГРОЦЕНОЗАХ ЛІС О С ТЕП У
П РА ВО БЕРЕЖ Н О ГО

Досліджено причини, характер та направленість змін природного та 
техногенного походження, які відбуваються упродовж останнього 
десятиліття в агроценозах Лісостепу Правобережного. Показано існування 
стійкої різниці між  фактичною і потенційно можливою врожайністю 
пшениці озимої. Наведено окремі елементи адаптивного землеробства, 
спрямовані на зменшення цієї різниці в сучасних умовах. Підкреслено 
значення No-till — технології та сорту в оптимізації зерновиробництва.

Ключові слова: сівозміна, попередники, пшениця озима, сорт, нульовий 
обробіток ґрунту, продуктивна волога.

Стійке зростання виробництва продовольчого зерна пшениці озимої 
залишається найголовнішим завданням, що стоїть перед аграрно- 
промисловим комплексом країни. Сучасна глобалізація світової економіки, 
вихід ринку зерна за межі країн-виробників, розширення його експортно- 
імпортних зв’язків поряд із ростом валових зборів вимагає підвищення 
конкурентоспроможності продукції, істотного покращення її якості, яка б 
максимально повно відповідала сучасним стандартам [1]. Разом з тим, досвід 
показує, що для успішної реалізації одночасного поєднання кількості та 
якості зернової продукції на основі створення високопродуктивних 
агрофітоценозів, в яких головним складником росту врожайності є 
інтенсифікація технологій, потрібні нові підходи, базовим принципом яких є 
оптимізація зерновиробництва, наближення його до умов, які б найбільш 
повно відповідали як економічним, так і екологічним інтересам [2].

Найбільш адаптованим компонентом агрофітоценозів є сорт, створення 
якого відбувається під впливом конкретної екосистеми, надаючи йому ознак, 
найбільш властивих цій системі [3]. У структурі елементів врожайності 
питома частка сорту становить сьогодні понад 50 % і надалі зростатиме. За 
розрахунками Національного Інституту експертизи рослин, до 2020 року 
вона складатиме 70 -  80 % [4, 5]. Разом з тим, центральна частина Лісостепу 
Правобережного представлена кількома агрокліматичними зонами, що 
обумовлює необхідність використання сортів різних екотипів з високим 
ступенем адаптивності до умов вирощування пшениці озимої [6-8].

М етоди досліджень. Синтез, аналіз, узагальнення.
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Результати досліджень. Центральна частина Правобережного 
Лісостепу України, яка охоплює понад 4 млн га ріллі, за сумою природних та 
ґрунтово-кліматичних показників здатна забезпечити зональну спеціалізацію 
високопродуктивного та конкурентоспроможного виробництва 
продовольчого зерна і вивести країну в ряд потужних експортерів його на 
світовому ринку.

У той же час, агроценози зернового поля регіону, продовжують 
зазнавати серйозних змін, як природного, так і техногенного походження, 
наслідки яких стають дедалі більш відчутними і мало прогнозованими. 
Порівняно з минулим століттям, середньорічна температура повітря за 
останні 12 років зросла з +6,9 до +8,2 °С, або на 1,3 °С Сприяючи, в цілому, 
певному розширенню посівних площ теплолюбивих культур, зокрема, 
кукурудзи, потепління істотно збільшує втрати вологи за рахунок як 
транспірації, так і евапорації, зменшуючи при цьому гідротермічний 
коефіцієнт до фізіологічно відчутних рослиною параметрів.

Розподіл вологи на окремих найбільш відповідальних етапах 
органогенезу пшениці озимої, став вкрай нерівномірним. На більшості 
території регіону кожні шість років із десяти жорсткий дефіцит вологи 
унеможливлює своєчасну появу сходів, та проходження рослинами осінніх 
фаз розвитку з усіма негативними наслідками. За останні 12 років лише двічі 
опадів випадало більше від середньобагаторічної норми, тричі -  близько до 
неї і сім років -  значно менше від норми. Кожні п ’ять роки із десяти 
трапляється вкрай небезпечна квітнево-травнева, а кожні сім -  серпнево- 
вереснева посуха.

Стираються межі між традиційними зонами достатнього, нестійкого та 
недостатнього зволоження. Останні дві поступово посуваються в напрямку з 
південного сходу на північний захід, охоплюючи все більшу територію. 
Режим вологозабезпеченості в період вегетації пшениці озимої -  здебільшого 
дефіцитний. Волога стає лімітуючим фактором у структурі складників, що 
забезпечують нормальну життєдіяльність рослин.

В основі змін техногенного походження лежить безпрецедентне за 
останнє півстоліття скорочення поголів’я худоби в громадському секторі 
аграрної економіки, а в ряді агроформувань -  повна ліквідація тваринницької 
галузі. Це, глибоко неприродне для України явище, призвело до формування 
як мінімум двох негативних наслідків з точки зору вирощування пшениці 
озимої.

Так, майже шестикратне скорочення поголів’я тваринництва упродовж 
останніх двох десятиліть обумовило відповідне скорочення площ посівів 
кормових культур, більшість з яких є добрими попередниками пшениці 
озимої завдяки ранньому звільненню поля, гарантуючи сприятливий його 
водно-поживний режим. В умовах зростання дефіциту вологи таке 
скорочення перетворюється із небажаного в небезпечне, особливо, в 
південно-східній частині регіону.
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Другим негативним наслідком скорочення тваринництва є зменшення 
обсягів виробництва та внесення органічних добрив. Головним джерелом 
поповнення ґрунту органікою залишаються рослинні рештки, а значення 
мінеральних добрив у підтриманні необхідного рівня його родючості при 
цьому різко зростає. Однак наукові дослідження і передовий досвід 
показують, що ефективне використання необхідних для отримання 
прогнозованого врожаю доз мінеральних добрив стає проблематичним саме 
там, де в них є найбільша потреба -  на кислих ґрунтах у зоні недостатнього 
та нестійкого зволоження, а такі ґрунти складають майже третину ґрунтового 
покриву регіону.

На зміну 10-пільним сівозмінам з багаторічними травами прийшли 
короткоротаційні із соняшником, кукурудзою, соєю. Винос води і поживних 
речовин з урожаєм на значній території регіону не покривається їх 
відновленням. Сумарна і взаємопідсилююча негативна дія природних та 
техногенних змін в агроценозах сформувала стійку групу ризиків у 
технологічних конструкціях вирощування пшениці озимої, підсумковим 
виразом яких є пізня поява сходів з усіма негативними наслідками. За пізньої 
появи сходів лімітуючим фактором стає тепло з наростаючим рівнем 
дефіцитності протягом другої половини осінньої вегетації. Різко зменшується 
при цьому кількість днів із сонячною інсоляцією, необхідною для 
накопичення цукрів.

Аналіз вирощування пшениці озимої у центральній частині Лісостепу 
правобережного упродовж останніх п ’яти років показує, що, не дивлячись на 
генетичний потенціал продуктивності сучасних сортів, який перевищує 11 -  
12 т/га, фактична врожайність цієї культури -  у середньому за 2013 -
2017 роки склала 5,07 т/га, або менше половини потенційно можливого і 
знаходиться на рівні контрольних варіантів у дослідах Інституту кормів та 
сільського господарства Поділля НААН, розміщених на слабокислих сірих 
лісових ґрунтах зони нестійкого зволоження (табл.).

Фактична врожайність пшениці озимої в агроценозах Лісостепу 
Правобережного, т/га (за даними Держкомстату України)

Роки Врожайність у дослідах ІКСГП
Середнє (у середньому за 2013 -  2017 рр.)

2013 2014 2015 2016 2017 за 5 років у контрольних у рекомендованих
варіантах виробництву

3,95 5,17 5,16 5,39 5,70 5,07 4,69 -  5,10 7,11 -  7,47

У межах коректності порівнянь показників можна стверджувати, про 
недостатнє використання можливостей сучасних технологій 
господарюючими суб’єктами (або їх спрощення), оскільки рівень 
врожайності у рекомендованих виробництву варіантах дослідів перевищує 
контрольні і фактичний по регіону на 2,42 та 2,21 т/га відповідно.

У той же час, досвід показує, що зменшити негативний вплив ризиків, 
який посилюється протягом останніх років, та скоротити різницю між
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фактичною і потенційно можливою врожайністю пшениці озимої в існуючих 
агроценозах із короткоротаційними сівозмінами, насиченими ринково 
орієнтованими культурами, шляхом традиційних технологій стає дедалі 
важче. Класичний різноплановий обробіток ґрунту не тільки не сприяє 
збереженню ґрунтової вологи, яка є найбільш важливим лімітуючим 
фактором, а навпаки -  посилює її непродуктивні втрати.

Наші дослідження, проведені на сірих лісових ґрунтах зони нестійкого 
зволоження, показали, що оптимізація гідротермічного режиму ґрунту на всіх 
етапах органогенезу пшениці озимої може бути значною мірою реалізована 
шляхом застосування No-till -  технології, як складника сучасного 
адаптивного землеробства.

Так, вже на третій рік застосування (період, необхідний для 
формування достатнього органічного покриття поверхні ґрунту) нульовий 
обробіток різко зменшував активність евапорації, що сприяло збільшенню 
запасів продуктивної вологи в орному шарі ґрунту на час сівби пшениці 
озимої на 39,3 %, підвищував температуру посівного шару ґрунту у жовтні на
1,8 °С, що скорочувало період між сівбою і сходами на 6 -  7 днів і за пізньої 
появи сходів є надзвичайно важливим; зменшував загальну щільність 
льодової кірки та щільність прилягання її до поверхні ґрунту і листостеблової 
маси рослин на 14,3 %, підвищував температуру на глибині залягання вузла 
кущіння в періоди її максимального зниження на 2,2 °С, запобігав 
ранньовесняному розтріскуванню поверхні ґрунту та сприяв збереженню 
ґрунтової вологи у періоди квітнево-травневих посух на 30 %.

На сьогодні у структурі посівів пшениці озимої понад 60 % складають 
сорти іноземної селекції. Однак, як показує різниця між фактичною і 
потенційно можливою врожайністю, і вони (а в більшості випадків -  саме 
вони) не вирішують проблеми зменшення цієї різниці. Більше того, завезені в 
Україну поза екологічним сортовипробуванням, частина їх стає додатковими 
факторами ризику зниження врожайності якраз через слабку адаптованість 
до місцевих ґрунтово-кліматичних умов. Більшість сортів 
західноєвропейської селекції, виведені в умовах з річною сумою опадів понад 
1000 мм, не мають достатньої посухостійкості, що за зростаючого дефіциту 
вологи є досить серйозним аргументом у плануванні сортового складу. 
Демонструючи спалахи врожайності, яка перевищує більшість вітчизняних 
сортів, у сприятливі роки, вони в той же час різко знижують її у 
несприятливі, чого не спостерігається при вирощуванні вітчизняних сортів за 
правильного вибору їх екотипу.

Вибір сорту інтенсивного типу -  надзвичайно чутливого до умов 
вирощування -  має базуватись на глибокому і всебічному аналізі конкретних 
ґрунтово-кліматичних, зональних особливостей та господарсько-економічних 
можливостей агроформування. При цьому має бути максимально врахована 
домінанта, що сформувалась упродовж останніх років у кожному 
конкретному агрофітоценозі: головні фактори ризику і можливості їх 
обмеження.
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На сьогодні ринок сортів пшениці озимої представлений 
високопродуктивними, добре адаптованими до умов довкілля матеріалами 
вітчизняної селекції, які не поступаючись іноземним за рівнем врожайності, є 
більш толерантними до сучасних змін природного та техногенного 
походження, менш вибагливі до хімічного захисту, екологічно більш 
орієнтовані і економічно рентабельні.

Висновки. Різниця між потенційно можливою і фактичною 
врожайністю пшениці озимої є досить великою, що обумовлює необхідність 
пошуку резервів її зменшення. В умовах наростаючого дефіциту 
вологозабезпеченості зростає значення адаптивного землеробства, 
важливими елементами якого є застосування нульового обробітку ґрунту та 
вибір сорту відповідного екотипу.
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Висвітлено дані багаторічних досліджень формування високих 
урожаїв насіння люцерни посівної, конюшини лучної, конюшини повзучої, 
конюшини гібридної, лядвенцю рогатого, буркуну білого та козлятнику 
східного в агроекологічних умовах Лісостепу та Полісся України. 
Встановлено, що врожайність насіння значною мірою залежить від норм 
висіву, способів посіву, строків осіннього підкошування, скошування першого 
укосу в конюшини лучної та люцерни посівної, системи удобрення в ланці 
сівозміни, густоти рослин та технологічних чинників.

Ключові слова: багаторічні бобові трави, конюшина лучна, конюшина 
повзуча, конюшина гібридна, люцерна посівна, лядвенець рогатий, польове та 
лукопасовищне кормовиробництво, насіннєві посіви.

У землеробстві різних країн світу найбільш поширеними кормовими 
культурами, які вирішують проблему збільшення виробництва рослинного 
білка та підвищення родючості ґрунтів є бобові трави, особливо люцерна 
посівна та конюшина лучна [1]. Серед багаторічних бобових трав найбільш 
поширена люцерна, яка вважається культурою Степу, де частка її посівів 
становить 70 -  75 %. Понад 50 % площ трав люцерна займає в Лісостепу, 15
20 % на Поліссі. Конюшина лучна доповнює люцерну там, де останню не 
вдається вирощувати [2]. Конюшина повзуча та гібридна, лядвенець рогатий 
мають важливе значення в кормовому балансі всіх поліських, західних та 
більшості лісостепових областей. Ці культури в більшості використовують 
для створення культурних пасовищ та сінокосів.

Аналіз ринку насіння багаторічних трав показує, що до 1990 року 
укісні площі багаторічних трав становили 4,5-5,0 млн га у польовому 
кормовиробництві [2, 3]. Це майже половина площ кормових посівів. За 
останні двадцять років площі посівів багаторічних бобових трав скоротились 
в 2,5-3,0 рази до 1,5 млн га із-за значного зниження потреби в кормах для 
тваринництва, поголів’я ВРХ якого за цей період скоротилось в 4,6 рази, в 
т.ч. корів у 2,5 рази.

Дослідженнями Інституту кормів та сільського господарства Поділля 
НААН встановлено, що врожаї насіння бобових трав у значній мірі залежать
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від екологічних факторів (52-75 %), частка хвороб і шкідників (10-15 %), 
сортів (15-25 %).

Високі і стабільні за роками врожаї насіння багаторічних бобових трав 
можна отримати лише тоді, коли на насіннєвих посівах застосовують весь 
комплекс сучасних технологічних прийомів, розроблених із врахуванням 
біологічних особливостей насіннєвих рослин цих видів. Виключення хоч би 
однієї із передбачених операцій веде до суттєвого зниження насіннєвої 
продуктивності бобових трав.

Технологічні прийоми вирощування насіннєвої люцерни за своєю 
значимістю визначені в наступному порядку: розміщення посівів, система 
удобрення, боротьба із шкідниками, хворобами та бур’янами, покращення 
умов запилення, вибір сорту, норма висіву та ширина міжрядь, тип ґрунту, 
спосіб збирання врожаю насіння [6, 7, 8].

За умов розвитку ринкової економіки значення сортового насінництва 
важко переоцінити. Насінництво повинно забезпечити прискорене 
розмноження нових високопродуктивних адаптивних сортів та гібридів 
вітчизняної селекції. Від нього залежить підвищення конкурентоздатності 
технологій їх вирощування та ефективність сільськогосподарського 
виробництва.

Метою проведених експериментів була розробка нових і 
вдосконалення існуючих технологій вирощування бобових трав, вивчення 
раціонального удобрення насіннєвих посівів мінеральними, вапняковими, 
водорозчинними добривами, створення оптимальної площі живлення рослин 
шляхом регулювання густоти насіннєвого травостою з допомогою способів і 
норм висіву, а також деякі прийоми сортової агротехніки.

М етодика досліджень. Досліди проводили у дослідному господарстві 
«Бохоницьке» Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН у 
сівозміні відділу насінництва та трансферу інновацій протягом 2000-2017 рр. 
Ґрунти сірі лісові, що характеризуються такими показниками: рН -  4,8-5,2; в 
орному шарі ґрунту (0-20 см) вміст гумусу становить 1,91-2,40 %, рухомих 
форм фосфору за Чириковим і калію відповідно 15-19; 10,3-12,5 мг на 100 г 
ґрунту.

Облікова площа ділянок 25-50 м2, кількість повторень 3-4 рази.
Висівали зареєстровані та перспективні сорти конюшини лучної 

Анітра, Спарта, Політанка, люцерни посівної Синюха, Реґіна, Росана, 
конюшини повзучої Даная, конюшини гібридної Рожева 27, Вілія, лядвенцю 
рогатого Аякс, Гелон, козлятнику східного Кавказький бранець, буркуну 
білого Еней. Покривною культурою для них був ярий ячмінь зареєстрованих 
сортів Рось, Лофант, Армакс, Сварог з нормою висіву 3 млн схожих насінин. 
Норма висіву бобових трав, де вивчали інші елементи технології 
вирощування люцерни посівної -  8 кг/га, конюшини лучної -  12 кг/га, 
конюшини повзучої і гібридної -  7 кг/га, лядвенцю рогатого -  8-10 кг/га.

Агротехніка, крім варіантів, які вивчали у дослідах, загальноприйнята 
для умов зони.
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Результати досліджень. Дослідження Інституту кормів та сільського 
господарства Поділля показали, що для підвищення врожаїв насіння бобових 
трав необхідно правильно розміщати насіннєві посіви, закладати їх у 
спеціальних сівозмінах. Трави, насіння яких отримують тільки один рік 
(конюшина лучна, повзуча та гібридна) розміщати в польових сівозмінах. 
Люцерну, лядвенець, еспарцет піщаний, які використовують 2-4  роки, 
висівати в полях спеціальних насінницьких сівозмін, що сприяло росту 
насіннєвої продуктивності цих культур на 18-25 %. Козлятник східний, який 
використовують на насіння 8 і більше років та буркун білий, який може 
засмічувати ґрунт висівати у вивідних полях насінницьких сівозмін.

Бобові трави висівали традиційним способом під ярий ячмінь зразу ж 
після його посіву.

Покривна культура охороняє підсів від бур’янів, вітрів, холоду та 
спеки. При цьому конюшина лучна, повзуча та гібридна становлять більшу 
конкуренцію покривній культурі, ніж люцерна і особливо лядвенець рогатий 
та буркун білий [4, 5]. Тому норму висіву покривної культури відповідно для 
люцерни посівної та лядвенцю рогатого необхідно знижувати на 40-50 % до 
2,5-3,0 млн схожих насінин на гектар. За результатами наших досліджень у 
зоні конюшиносіяння, якою є Лісостеп України, основною покривною 
культурою для всіх видів конюшини є ячмінь ярий з нормою висіву 2,8
3,2 млн схожих насінин.

Поряд з ячменем ярим хорошою покривною культурою для бобових 
трав є однорічні трави на корм за умови збирання їх не пізніше початку 
колосіння злаків і заввишки не більше 50 см, що забезпечило врожай насіння 
люцерни посівної в перший рік користування 283 кг/га, у другий рік 
користування 237 кг/га, що на 63 і 69 кг/га більше порівняно з посівом під 
покрив ячменю ярого на зерно і без покриву. При цьому весняний посів під 
покрив вівсяно-вико-горохової суміші був продуктивнішим порівняно з 
чистим безпокривним посівом навесні чи влітку по чорному пару чи після 
збирання однорічних трав. При цьому безпокривні посіви люцерни посівної, 
лядвенцю рогатого та буркуну білого в значній мірі пригнічувались 
бур’янами в перший рік життя порівняно з підпокривними посівами трав, 
незважаючи на застосування гербіцидів, що в кінцевому результаті 
знижувало насіннєву продуктивність цих культур у перший та другий рік 
користування відповідно на 18-25; 10-14 %.

При вивченні різних способів посіву люцерни посівної, найбільш 
ефективним був черезрядний з міжряддям 30 см та нормою висіву 4,5 млн/га, 
що забезпечило в середньому за 2008-2010 рр. урожай насіння 297 кг/га, що 
на 39 та 24 кг/га більше порівняно із суцільним рядковими посівом (М -  
15 см) чи стрічковим (М -  15-30 см).

За результатами досліджень, проведеними в 2010-2017 рр. найбільш 
ефективним способом посіву конюшини лучної під покрив ярого ячменю був 
звичайний рядковий із міжряддям 15 см та нормою висіву 7 млн схожих 
насінин на 1 га, що забезпечило урожай насіння 429 кг/га. Стрічковий (М -
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15-30 см) та черезрядний (М -  30 см) способи посіву є менш ефективними і 
знижували цей показник на 15-18 відсотків.

Складність вирощування конюшини повзучої, конюшини гібридної, 
лядвенцю рогатого на насіння пояснюється з одного боку їх біологічними 
особливостями -  повільний ріст і розвиток у рік посіву, схильність до 
вилягання, нерівномірність дозрівання і осипання насіння.

Результати дослідів свідчать про значну залежність врожайності 
насіння цих культур від способів та норм висіву.

Конюшина повзуча сорту Даная у суцільних посівах (М -  15 см) 
забезпечує урожайність вищу, ніж у широкорядних (М -  45 см) на 92 кг/га. 
При цьому найбільш оптимальною нормою висіву є 5-6 кг/га або 7-8 млн 
схожих насінин на 1 га.

Найбільш оптимальною нормою висіву конюшини гібридної в умовах 
Лісостепу України є 12 млн схожих насінин на 1 гектар (8,4 кг/га), що 
забезпечує найвищий врожай насіння в першому укосі (300-350 кг/га).

Високоефективним є сумісне вирощування конюшини гібридної на 
насіння (5,6 кг/га) з тимофіївкою лучною (1,0 кг/га) або тонконогом лучним 
(1,2 кг/га), внаслідок чого рослини конюшини підтримуються злаковими 
травами і не вилягають. У цих умовах формується найвищий врожай насіння 
конюшини гібридної, який на 41-85, 72-93 кг/га вище порівняно з чистим 
посівом при врожаї на контролі 248 кг/га. Із способів посіву найбільш 
ефективним є суцільний із міжряддям 15 см. У широкорядних і черезрядних 
посівах спостерігається зниження насіннєвої продуктивності конюшини 
гібридної на 32,3-44,4 %.

Лядвенець рогатий формує практично однаковий урожай як у 
широкорядних (М -  45 см) так і в суцільних посівах (М -  15 см). Проте 
необхідно надавати перевагу суцільним посівам на насіннєві цілі під покрив 
ярого ячменю з нормою висіву 3,0 млн схожих насінин. Оптимальною 
нормою висіву лядвенцю є 10-12 млн схожих насінин на 1 га (8-10 кг), що в 
середньому за 2007-2010 рр. забезпечило урожай насіння в перший і другий 
рік використання відповідно 391; 342 кг/га.

Лядвенець рогатий у наших дослідженнях (2015-2017 рр.) забезпечує 
високу насіннєву продуктивність (0,4-0,5 т/га). Проте отримати таку 
врожайність досить складно. Високу врожайність лядвенцю рогатого можна 
отримати тільки з першого укосу. Дозріває його насіння дуже нерівномірно, а 
боби, що дозріли в суху і жарку погоду при низькій (менше 50 %) відносній 
вологості повітря сильно розтріскуються. Ефективним було застосування 
ад’ювантів (склеювачів) при побурінні 30-60 % бобів лядвенцю рогатого для 
поліпшення збереження урожайності шляхом зменшення розтріскування 
бобів під час дозрівання. Найбільш ефективною була обробка посівів при 
побурінні 40 % бобів препаратами Агролип (2,0 л/га) чи Ксаладан (1,5 л/га) у 
поєднанні з додатковим застосуванням ад’ювантів у цих же нормах і 
проведенням десикації посівів препаратом Регістан (3,0 л/га) при побурінні 
60 % бобів, яка забезпечила формування насіннєвої продуктивності в 2016 і
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2017 роках відповідно 524-506; 381-363 кг/га, що на 115-107; 57-49 % вище 
порівняно з контролем без застосування ад’ювантів.

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 ріст насіннєвої продуктивності 
цієї культури за 2004-2006 рр. на 66...52 кг/га порівняно із ранніми (20.05
30.05) і на 70...103 кг/га порівняно із пізніми строками скошування (15.06 чи 
масове цвітіння). Неефективним було отримання насіння з першого укосу, 
яке забезпечувало урожай на рівні 161 кг/га або на 41...144 кг/га нижче 
порівняно із проведенням підкошування її в різні строки і вирощуванням 
насіння з другого укосу.

Еспарцет піщаний, буркун білий, конюшина повзуча та гібридна, 
лядвенець рогатий, козлятник східний в першому укосі формують вищий 
врожай насіння ніж з другого [6].

Значним гальмом для росту насіннєвої продуктивності бобових трав, 
зокрема люцерни посівної і конюшини лучної є підвищена кислотність 
ґрунту, яка лімітує позитивну дію інших елементів технології вирощування.

Так, оптимальне значення рН для люцерни 7,0-7,5, що сприяє 
утворенню до 350 кг/га азоту в ґрунті внаслідок азотфіксації бульбочковими 
бактеріями. При рН 5,0 ця культура накопичує всього 40 кг/га азоту, а при рН 
4,0-4,5 люцерна зовсім не росте. Тому на ґрунтах з рН 5,0-5,4 дуже 
ефективним було проведення вапнування за два роки до посіву люцерни в 0,5 
нормі за гідролітичною кислотністю, що в поєднанні із застосуванням 
мінеральних добрив у дозі Р 180К180 в запас на три роки забезпечило 
отримання в перший, другий та третій рік використання урожай насіння 
відповідно 319; 296; 281 кг/га, що в 1,8-2,4 рази вище порівняно з ділянками, 
де не вносили вапнякові добрива.

Отже, внесення фосфорно-калійних добрив про запас на три роки було 
більш ефективним порівняно із щорічним їх внесенням у дозі Р60К60 і 
забезпечувало ріст урожаю на 20-28 %.

За результатами наших досліджень конюшина лучна оптимально 
розвивається при рН 6,0-6,5, накопичуючи при цьому до 300 кг/га азоту в 
ґрунті і формує врожай насіння до 0,5-0,6 т/га при дотриманні вимог інших 
технологічних операцій. При рН 4,0-5,0 ця культура може рости і 
розвиватись, але при цьому вона накопичує лише 80-100 кг/га азоту і формує 
врожай насіння 0,15-0,20 т/га.

У середньому за роки досліджень (1997-2000 рр.) найвищі врожаї 
насіння (601-620 кг/га) конюшини лучної були забезпечені при скошуванні 
першого укосу 1 червня на ділянках з нормою висіву 6,0 млн схожих насінин 
на 1 га і застосуванням під попередник вапнякових добрив у 0,5 нормі за 
гідролітичною кислотністю, а під покривну культуру (ярий ячмінь) 
мінеральних добрив у дозі ^ 0Р 120К 120 в поєднанні із внесенням навесні на
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початку відростання конюшини лучної суміші борних (2 кг/га), молібденових 
(0,5 кг/га) і магнієвих добрив (40 кг/га).

Виявлено, що застосування на фоні основного удобрення мінеральними 
(№ 0Р60-90К 60-90) та вапняковими добривами (0,5 норми за г.к.) антистресанту 
Агрогумат (0,4 л/га) у фази стеблування та бутонізації сприяло формуванню 
врожаю насіння в 2016 та 2017 роках конюшини лучної сорту Політанка -  
580; 475 кг/га, люцерни посівної сорту Синюха -  335; 287 кг/га або на 56-29; 
70-47 % більше порівняно з контролем без підживлення. Посівні якості 
насіння, зокрема схожість та сила росту при цьому становили відповідно 94
98; 65-75 % або на 10-18 % вище порівняно з контролем.

Важливим елементом формування насіннєвої продуктивності бобових 
трав є метеорологічні фактори, що необхідні для забезпечення сприятливих 
умов формування врожаю насіння люцерни. На основі багаторічних 
досліджень визначено оптимальні параметри цих чинників, зокрема: денна 
температура повітря -  20-30 °С, відносна вологість повітря -  35-50 %, 
сумарна кількість атмосферних опадів за період цвітіння і бобоутворення -  
не більше 90-100 мм, кількість днів без опадів за річний період не менше 50, 
годин сонячної інсоляції 700 (за день не > 12 годин).

При цьому дольова участь впливу різних факторів формування 
плодоелементів урожаю насіння люцерни посівної, зокрема умов року, типу 
запилення, густоти рослин, умов живлення насіннєвих рослин, взаємодії цих 
факторів, інших не досліджуваних факторів у середньому за 2008-2010 рр. 
становила відповідно 17,9; 14,7; 10,9; 16,8; 11,9; 27,8 відсотків.

Дослідження гідротермічних факторів формування врожаю насіння 
конюшини лучної показало, що в 2008 році при сумі опадів за вегетацію 
конюшини лучної на рівні норми (351,5 мм), температурі на 1,4 С  вище 
норми, при накопичені ефективного тепла більше +10 С  на момент 
закінчення вегетації (10.09) 11500, що на 1640 вище за норму на неполеглому 
травостої (45,5-53,8 см) зав’язуваність плодоелементів конюшини лучної 
становила 36,5-53,2 %, кількість головок на 1 м2 -  765-880 штук, маса 
насіння з 1000 головок 7,40-9,64 г, що забезпечило формування врожайності 
221-459 кг/га. 2009 рік був найбільш сприятливим для формування врожаю 
насіння (274-578 кг/га), а 2010 рік із-за надмірної кількості днів з опадами в 
період цвітіння був найменш сприятливим для формування врожаю насіння 
(179-390 кг/га) конюшини лучної.

Одним із важливих резервів підвищення ефективності насінництва 
бобових трав є його раціональне розміщення для максимального 
використання сприятливих природних агроекологічних умов кожної зони 
вирощування.

Нашими дослідженнями встановлено, що шляхом науково 
обґрунтованого розміщення насіннєвих посівів багаторічних трав можна 
підвищити виробництво насіння на 40-50 % без додаткового збільшення площ 
за значного зниження затрат на їх виробництво.

58



Райони гарантованого насінництва тих чи інших видів багаторічних трав, 
як правило, характеризуються оптимальним поєднанням екологічних факторів, 
які сприяють формуванню високих і сталих за роками урожаїв насіння. До 
таких факторів відносяться ґрунтово-кліматичні умови, а для бобових трав, 
зокрема люцерни і конюшини, окрім цього склад і кількість фауни комах - 
запилювачів. Важливою умовою є також наявність або відсутність у даному 
районі посівів сільськогосподарських культур, які за рівнем своєї 
рентабельності можуть конкурувати з товарним насінництвом цього виду. 
Зокрема, у Франції підраховано, що виробництво товарного насіння люцерни 
економічно вигідно лише у тому випадку, якщо прибуток від насіннєвих посівів 
перевищує прибуток від продажу зерна пшениці за врожайності 7,0 т/га. Цього 
можна досягти тільки при отриманні не менше 0,5 т/га насіння люцерни [6, 9]. 
Слід враховувати також зміни кліматичних факторів, що проявляються в 
останні десятиліття.

Враховуючи вище зазначені фактори, вважаємо, що товарне насінництво 
люцерни необхідно зосередити в Степовій зоні (у першу чергу на зрошуваних 
землях) на ґрунтах середнього і важкого механічного складу, де рівень рН не 
менше 6,0.

За результатами аналізу фактичного виробництва насіння люцерни в 
Україні є чотири групи областей, зокрема основного виробництва насіння
0,5-0,6 т/га -  Одеська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька; 
з відносно стійким виробництвом насіння люцерни 0,3-0,5 т/га -  АР Крим, 
Луганська, Миколаївська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, 
Харківська; з нестійким виробництвом насіння на ґрунтах з підвищеною 
кислотністю (Рн 6 і менше) 0,15-0,3 т/га -  Вінницька, Київська, Чернівецька; 
з несприятливими погодними умовами для насінництва люцерни (10 
областей).

Створення і впровадження у виробництво нових високопродуктивних 
сортів люцерни Синюха і Наречена Півночі, більш стійких до кислотності 
ґрунту, дає змогу одержувати стабільно високі врожаї і в зоні з нестійким 
виробництвом насіння цієї культури.

Конюшину лучну краще розміщувати в зоні Лісостепу та Полісся на 
опідзолених чорноземах, сірих лісових, окультурених провапнованих 
дерново-підзолистих ґрунтах з хорошим водно-повітряним режимом. 
Найбільш сприятливі ґрунтово-кліматичні умови для вирощування 
конюшини лучної є у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, 
Полтавській, Черкаській областях та окремих районах інших областей, 
зокрема Волинської, Рівненської, Київської, Чернігівської, Сумської.

Товарне насінництво конюшини гібридної та повзучої доцільно 
розташувати в Лісостеповій зоні західного регіону України, а саме: 
Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській, а також 
Хмельницькій та Вінницькій областях.

Лядвенець рогатий доцільно розміщати в Чернівецькій, Закарпатській, 
Вінницькій, Хмельницькій та інших областях Лісостепу України. Насіння
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еспарцету на товарні цілі найбільш доцільно розміщати в Південному 
Лісостепу, Північному Степу, та Полтавській, Кіровоградській, 
Дніпропетровській і Черкаській областях.

Висновки. На основі результатів досліджень встановлено, що 
оптимальні умови для формування максимальних урожаїв насіння люцерни 
посівної сортів Синюха, Регіна, Росана -  281-340 кг/га, конюшини лучної 
сортів Анітра, Спарта. Політанка -  600-620 кг/га, конюшини гібридної сортів 
Рожева 27, Вілія -  300-350 кг/га, конюшини повзучої сорту Даная -  210
242 кг/га, лядвенцю рогатого сортів Аякс, Г елон -  340-520 кг/га створюються 
при дотриманні вимог всіх елементів технологічних операцій при їх 
вирощуванні на насіння із врахуванням агроекологічних чинників 
формування врожаю. Найбільш важливим є фактор підвищеної кислотності 
ґрунтів, який обмежує позитивну дію інших чинників технології 
вирощування бобових трав, особливо люцерни посівної та конюшини лучної, 
що вимагає застосування вапнякових добрив в 0,5 нормі за гідролітичною 
кислотністю.

Значним резервом росту виробництва насіння багаторічних бобових 
трав є правильне застосування ресурсозберігаючих технологій їх 
вирощування, що передбачає раціональне розміщення насіннєвих посівів у 
сівозмінах, дотримання норм та способів посіву насіння як покривної 
культури так і підсіяних трав, строків скошування першого укосу, 
раціональної системи удобрення вапняковими, мінеральними 
мікродобривами та внесення рістрегулюючих речовин. При вирощуванні 
лядвенцю рогатого проводити обробляння його посівів у фазі побуріння 40 та 
60 % бобів ад’ювантами Агролип та Ксаладан у поєднанні з проведенням 
десикації посівів препаратом Регістан при побуріння 60 % бобів, що сприяло 
збереженню 35-60 % сформованого врожаю за рахунок зменшення 
розтріскування бобів.
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ЕФ ЕК ТИ В Н ІС ТЬ АД’Ю ВАНТІВ У НАСІННЄВИХ ПОСІВАХ 
ЛЯДВЕНЦЮ  РОГАТОГО

Представлені результати багаторічних досліджень по формуванню 
високих врожаїв насіння лядвенцю рогатого з високими посівними 
властивостями в агроекологічних умовах України. Встановлено, що 
врожайність насіння в значній мірі залежить від впливу екологічних і 
агротехнічних факторів у  системі «ґрунт — погода — рослина — насіннєва 
продуктивність». Удосконалено способи збирання врожаю як окремого 
технологічного прийому вирощування високих і стабільних урожаїв насіння з 
метою більш повної реалізації генетичного потенціалу.

Ключові слова: лядвенець рогатий, а д ’юванти, склеювачі, насіння, 
боби, урожайність, плодоелементи, посівні властивості.

Насінництво кормових трав -  одне із важливих завдань, яке ставить 
перед нами сучасне економічне становище сільського господарства і зокрема 
тенденція до зменшення розораності земель, залуження еродованих схилів, 
збільшення площ під культурними пасовищами та сіножатями.

Важливе місце в заготівлі кормів займають природні і культурні 
сінокоси та пасовища, ботанічний склад яких у більшості представлений 
злаковими травами. Найкращим компонентом для створення пасовищ і 
сінокосів вважається малопоширений вид багаторічних бобових трав -  
лядвенець рогатий, який невибагливий до ґрунтів. Росте на глинистих, 
суглинистих, супіщаних і навіть піщаних ґрунтах, а також на схилах. 
Порівняно з іншими бобовими травами менше пошкоджується хворобами. [1,
2, 6, 7, 9].

Існуючий в Україні стан насінництва не забезпечує потреб виробництва 
в необхідному асортименті трав, слабо враховуються можливості 
спеціалізації вирощування насіння стосовно агрокліматичних умов.

Стримуючим фактором широкого поширення цінних кормових 
культур, особливо лядвенцю рогатого є недостатня кількість насіння через 
складність його отримання. Це пояснюється з одного боку його біологічними 
особливостями (повільний ріст і розвиток у рік посіву, схильність до 
вилягання, нерівномірність дозрівання насіння), а з іншого -  відсутність 
досконалих технологій.
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Лядвенець рогатий -  (Ьоїив сотісиїаіш Ь.) -  багаторічна бобова 
рослина ярого типу розвитку, яка за вмістом поживних речовин не 
поступається люцерні посівній. Серед бобових трав є єдиною культурою яка 
при випасанні худоби на її посівах не призводить до появи тимпанії рубця 
(здуття) у тварин, вважається дієтичним кормом для всіх видів худоби [4, 8]. 
У травостої зберігається до 6-8  років і більше, за сприятливих умов дає 3-4 
повноцінних укоси, або 7-8  циклів випасу. Навесні відростає пізніше, ніж 
конюшина лучна і люцерна посівна, але раніше досягає кормової стиглості 
[4, 10]. Краще, ніж інші бобові, зокрема конюшина лучна, люцерна посівна, 
росте на кислих та нейтральних ґрунтах з рН 4,0-7,0 [3, 11].

Надзвичайно великою проблемою при вирощуванні насіння лядвенцю 
рогатого є розтріскування бобів, яке пов’язано перш за все з генетичними 
особливостями культури та розтягнутим репродуктивним періодом. Поряд з 
тим, не менш важливим є температурний та вологий режими повітря. Саме в 
період формування та дозрівання бобів лядвенцю рогатого, яке припадає на 
червень-липень, високі середньодобові температури та низька відносна 
вологість повітря особливо наприкінці липня, коли насіння в бобах уже 
дозріле, негативно впливають на сформований урожай, відбувається масове 
розтріскування бобів, що в першу чергу призводить до великих втрат урожаю 
насіння.

У зв’язку з цим ставилось завдання з вивчення ефективності різних 
ад’ювантів (склеювачів) на посівах лядвенцю рогатого з метою 
максимального збереження сформованого врожаю насіння.

Як показали результати досліджень, проведених у 2016-2017 роках, 
склеювачі, які застосовували в посівах лядвенцю рогатого, мали значний 
вплив на збереження сформованого врожаю та на посівні якості насіння цієї 
культури.

М етодика досліджень. Польові досліди проводились на полях 
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН у сівозміні 
відділу насінництва та трансферу інновацій упродовж 2016-2017 років за 
методикою Доспехова Б. А. (1985) (5). 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 
Чіріковим і калію (К2О) становить відповідно 15-19; 10,3-12,5 мг, 
легкогідролізованого азоту за Корнфілдом 7,5-10,0 мг на 100 г ґрунту.

Посів ранньовесняний під покрив ярого ячменю сорту Сварог з нормою 
висіву 3,0 млн схожих насінин на один гектар. Лядвенець рогатий сорт Аякс 
висівали суцільним рядковим способом з міжряддям 15 см з нормою висіву
9,0 млн схожих насінин на 1 га (12 кг/га). Фосфорно-калійні добрива (Р60К60) 
в формі гранульованого суперфосфату, хлористого калію, вапняні добрива 
(СаСО3 -  дефекат, пушонка -  Са (ОН)2) вносили восени під основний 
обробіток ґрунту, азотні добрива (аміачну селітру (Ы30) вносили навесні під 
покривну культуру.

63



Схемою досліджень передбачено вивчення дії чотирьох ад’ювантів 
(Ріпак клей, Компаньйон голд, Агролип та Ксаладан), які на посівах 
лядвенцю рогатого вносили згідно схеми досліджень у фази побуріння 30, 40, 
50 % бобів та повторно на цих же варіантах 60 % бобів одночасно із 
десикацією.

А д ’ювант -  комплексний полімерний препарат для обробляння 
культур, з метою запобігання розтріскування їх плодів. Через 10-40 хвилин 
після обробляння рослин утворюється міцна полімерна плівка, яка має 
сітчасту структуру, здатну розтягуватись та склеювати боби, запобігаючи їх 
розтріскуванню, при цьому не порушуючи фотосинтезу, періоду вегетації, 
забезпечує природнє дозрівання насіння, частково регулює кількість вологи в 
бобах, запобігаючи її проникненню в середину, але разом з тим, суттєво не 
заважає випаровуванню вологи назовні.

Агротехніка загальноприйнята для умов зони вирощування.
За 1-2 дні до збирання врожаю відбирали пробні снопи в 6 місцях 

кожного варіанта для дослідження структури насіннєвого травостою і 
біологічного врожаю насіння. Всі обліки і спостереження, що проводились в 
дослідах, виконувались згідно «Методичних вказівок по проведенню 
досліджень в насінництві багаторічних трав» (М., 1986 р.). Посівні якості 
насіння багаторічних трав (енергія проростання, схожість, твердість) 
визначали згідно ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських культур. 
Методи визначення якості».

Результати досліджень. При вирощуванні лядвенцю рогатого 
важливим елементом технології вирощування є максимальне збереження 
сформованого урожаю насіння перед збиранням, оскільки за рахунок 
розтягнутого репродуктивного періоду (цвітіння-дозрівання насіння) 
втрачається більше половини урожаю за рахунок розтріскування бобів та 
висипання з них насіння.

Отримані результати проведених досліджень показали, що за рахунок 
своїх біологічних особливостей і генетичного потенціалу, а також впливу 
ґрунтово-кліматичних умов у середньому за 2016-2017 роки урожайність 
насіння лядвенцю рогатого сорту Аякс була на рівні 244 кг/га. Відсоток 
розтріскування бобів становив 54,9 % (табл. 1).

При внесенні склеювачів у період дозрівання насіння лядвенцю 
рогатого (фази побуріння 30, 40, 50 % та повторно 60 % бобів), урожайність 
насіння його збільшувалась на 30-86 % залежно від ад’юванту за рахунок 
зменшення розтріскування бобів.

При застосуванні ад’юванту Ріпак клей (1,2 л/га) на посівах лядвенцю 
рогатого в період дозрівання бобів спостерігався ріст насіннєвої 
продуктивності на 104-138 кг/га або 43-57 % порівняно з контролем 
(244 кг/га).

Найбільш оптимальним є внесення цього препарату у фази побуріння 
40 % та повторно при побурінні 60 % бобів одночасно із проведенням 
десикації препаратом Регістан (3,0 л/га). Урожайність насіння лядвенцю
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рогатого тут в середньому за 2016-2017 роки становила 382 кг/га або на 
138 кг/га чи 57 % більше порівняно з контролем. Більш раннє (30 %) чи 
більш пізнє (при побурінні 50 % бобів) внесення ад’юванту було менш 
ефективним, хоча прибавка урожаю до контролю становила відповідно 104 і 
116 кг/га або 43 та 47 %.

1. Вплив ад’ювантів (склеювачів) у період дозрівання бобів на урожайність 
насіння лядвенцю рогатого
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2016 2017

1 Контроль - - 244 243 244 65,9
2 Ріпак-клей

1,2
30 367 327 347 52,9

3 Ріпак-клей 40 420 343 382 48,2
4 Ріпак-клей 50 394 324 359 51,3
5 Компаньйон голд

0,5
30 328 306 317 53,0

6 Компаньйон голд 40 390 322 356 49,2
7 Компаньйон голд 50 368 297 333 52,8
8 Агролип

2,0
30 398 359 379 41,8

9 Агролип 40 524 381 453 38,6
10 Агролип 50 420 351 386 40,4
11 Ксаладан

1,5
30 376 345 361 43,3

12 Ксаладан 40 506 363 435 40,8
13 Ксаладан 50 434 338 386 52,5

НІР 0,05 кг/га 26,32 23,18

Дещо менш ефективним порівняно з вищезгаданим препаратом 
проявив себе ад’ювант Компаньйон голд (0,5 л/га). Застосування його у фази 
побуріння 30 та 50 % бобів сприяло росту насіннєвої продуктивності 
лядвенцю рогатого лише на 74 та 89 кг/га або 30 та 37 % порівняно з 
контролем. Більш ефективним виявилось застосування цього препарату у 
фазі побуріння 40 % бобів. Урожайність тут була на рівні 356 кг/га або на 113 
кг/га чи 46 % більше порівняно з контролем. Розтріскуваність бобів була на 
рівні 48,4 %. (табл. 1).

Більш ефективним порівняно із вищезгаданими препаратами було 
обробляння посівів лядвенцю рогатого в період дозрівання насіння 
ад’ювантами Агролип (2,0 л/га) та Ксаладан (1,5 л/га). Так, при проведені 
склеювання бобів цими ад’ювантами у фазі побуріння 30 % бобів та 
повторно у фазі 60 % у поєднанні із додатковим проведенням десикації 
препаратом Регістан (3,0 л/га) на посівах лядвенцю рогатого урожайність 
насіння в середньому за роки досліджень була на рівні 379 та 361 кг/га, що на 
135 та 117 або 55 і 48 % відповідно більше порівняно з контролем. При
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застосуванні цих же препаратів у фазі побуріння 50 % із повторним у фазі 
60 % бобів урожайність насіння лядвенцю рогатого буда дещо вищою (на 2
7 %) порівняно із внесенням їх у фазі побуріння 30 % бобів і становила 
відповідно 385 та 386 кг/га. Порівняно з контролем урожайність насіння 
лядвенцю рогатого на цих варіантах була вищою на 141 і 143 кг/га або 57 і
59 %. Розтріскування бобів на цих варіантах становив 40,3; 44,9 %.

Найвищу урожайність насіння лядвенцю рогатого отримано на 
ділянках із проведенням склеювання бобів ад’ювантами Агролип (2,0 л/га) та 
Ксаладан (1,5 л/га) у фазі побуріння 40 % та повторно у фазі побуріння 60 % 
бобів одночасно із проведенням десикації посівів лядвенцю рогатого 
препаратом Регістан (3,0 л/га). Цей агрозахід призвів до зростання насіннєвої 
продуктивності лядвенцю рогатого порівняно з контролем на 209 та 191 кг/га 
або на 86-78 % за рахунок зменшення кількості розтріскування бобів. 
Урожайність насіння в середньому за роки досліджень (2016-2017 рр.) на цих 
варіантах була найвищою і становила відповідно 453 та 435 кг/га, відсоток 
розлущених бобів був на рівні 38,1 та 43,4 %.

Застосування ад’ювантів на посівах у період дозрівання насіння в 
значній мірі впливали і на формування плодоелементів урожаю лядвенцю 
рогатого, зокрема маси 1000 насінин, та ваги насіння в 100 бобах (табл. 2).

2. Формування плодоелементів урожаю лядвенцю рогатого залежно від 
застосування ад’ювантів у період дозрівання насіння
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2016 2017 2016 2017

1 Контроль - 1,19 1,2 1,20 1,88 1,83 1,86
2 Ріпак-клей 30 1,21 1,24 1,23 1,95 1,9 1,93
3 Ріпак-клей 40 1,25 1,25 1,25 2,07 1,92 2,00
4 Ріпак-клей 50 1,2 1,24 1,22 1,95 1,94 1,95
5 Компаньйон голд 30 1,21 1,22 1,22 2,12 1,88 2,00
6 Компаньйон голд 40 1,25 1,21 1,23 2,1 1,85 1,98
7 Компаньйон голд 50 1,23 1,23 1,23 2,02 1,88 1,95
8 Агролип 30 1,32 1,25 1,29 2,2 1,88 2,04
9 Агролип 40 1,36 1,24 1,30 2,33 1,89 2,11
10 Агролип 50 1,27 1,22 1,25 2,15 1,93 2,04
11 Ксаладан 30 1,23 1,23 1,23 2,07 1,94 2,01
12 Ксаладан 40 1,25 1,25 1,25 2,11 1,94 2,03
13 Ксаладан 50 1,21 1,24 1,23 2,01 1,96 1,99

Маса 1000 насінин лядвенцю рогатого значно зростала при 
застосуванні склеювачів. Це можна пояснити зменшенням розтріскування 
бобів, що в першу чергу сприяло збереженню повноцінного насіння у бобах. 
Оскільки, при дозріванні насіння в умовах сухого клімату, високих
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температурах повітря (більше 30 °С) та відносній вологості повітря нижче 
50 %, боби лядвенцю рогатого мають властивість розтріскуватись, і зріле 
насіння «вистрілює» із боба, клей, який має сітчасту структуру, здатну 
розтягуватись та склеювати боби дещо послаблює розтріскування бобів не 
порушуючи фотосинтезу, сприяє продовженню вегетаційного періоду, 
забезпечує природне дозрівання насіння та не впливає на якість насіння.

Проведені дослідження показали, що маса 1000 насінин лядвенцю 
рогатого в середньому за роки досліджень (2016-2017 рр.) на контролі 
становила 1,20 г. При застосуванні склеювачів Ріпак-клей, Компаньйон голд, 
Ксаладан цей показник зростав на 0,02-0,05 г залежно від фази внесення. 
Найбільша маса 1000 насінин (1,29 та 1,30 г) формувалась при внесенні 
препарату Агролип (2 л/га) у фази побуріння 30 та 40 % бобів, або на 0,09 та
0,10 г більше порівняно з контролем (табл. 2).

Така ж тенденція спостерігалась і при зважуванні насіння 100 бобів. 
Найбільша його вага спостерігалась при застосуванні склеювача Агролип у 
фазі побуріння 40 % бобів і становила відповідно 2,11 г або на 0,25 г більше 
порівняно з контролем (1,86 г). При внесенні цього ж препарату у фазі 
побуріння 30 та 50 % бобів вага насіння в 100 бобах була дещо нижчою але 
порівняно з контролем більша на 0,18 г. Вага насіння в 100 бобах при 
застосуванні інших ад’ювантів була меншою на 0,18-0,08 г порівняно з 
вищезгаданим препаратом, але на 0,07-0,17 г більша порівняно з контролем.

У практиці насіннєвого контролю для визначення посівних якостей 
насіння використовуються такі показники як енергія проростання, 
лабораторна схожість та сила росту, тобто здатність насіння проростати за 
певний проміжок часу за оптимальних умов для цієї культури.

Аналізуючи дані лабораторних досліджень, проведених у 2016
2017 роках можна зробити висновок, що на посівні якості насіння, зокрема 
енергію проростання та схожість насіння лядвенцю рогатого сорту Аякс, 
незалежно від склеювачів і термінів їх внесення, значного впливу не 
спостерігалось. Енергія проростання насіння на контролі була 80 %, тоді як 
при проведенні склеювання бобів цей показник зростав на 3-7 % і становив 
відповідно 83-87 %. Лише при застосуванні таких ад’ювантів як Агролип 
(2,0 л/га) та Ксаладан (1,5 л/га) у фазі 40 % та повторно у фазі 60 % побуріння 
бобів у поєднанні із десикацією посівів препаратом Регістан (3,0 л/га) енергія 
проростання зросла на 8-10 % і становила відповідно 90-88 %.

Така ж тенденція збереглась і при підрахунку лабораторної схожості 
насіння. На контролі без застосування ад’ювантів лабораторна схожість 
насіння була 95 %, тоді як на варіантах із застосуванням склеювачів цей 
показник коливався від 96 до 99 %.

Але в сільськогосподарській практиці важливо врахувати не скільки 
живого насіння висівається, а те, яке формуватиме проростки і чи зможуть 
вони розвинутися в продуктивні рослини і дати високий урожай.

На жаль, визначення лабораторної схожості не дає відповіді на ці 
питання, оскільки часто спостерігається невідповідність між показниками
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лабораторної і польової схожості (особливо багаторічних трав), що негативно 
позначається на урожайності. Отже, виникає необхідність розробки нових, 
більш інформативних показників і методів оцінки посівних якостей насіння. 
Багатьма дослідниками з цією метою пропонується показник сили росту. Він 
більшою мірою, ніж енергія проростання і лабораторна схожість, 
наближається до рівня польової схожості і може служити засобом її 
прогнозування.

Як свідчать дані лабораторних досліджень (у середньому за 2016
2017 рр.), значного впливу на показник сили росту залежно від застосування 
різних склеювачів у різні фази їх внесення не відбувалось. Зокрема, на 
контролі показник сили росту знаходився в межах 47 %, тоді як при внесенні 
на посівах лядвенцю рогатого ад’ювантів у різні фази цей показник 
коливався від 47 до 53 %.

Висновки
1. При вирощуванні насіння лядвенцю рогатого надзвичайно великою 

проблемою є розтріскування бобів, що перш за все пов’язано з генетичними 
особливостями культури та розтягнутим репродуктивним періодом, яке 
масово відбувається при дозріванні бобів. Для збереження сформованого 
урожаю насіння лядвенцю рогатого необхідно застосовувати ад’юванти 
(склеювачі) які після внесення на рослину утворюють міцну полімерну 
плівку, яка має сітчасту структуру, здатну розтягуватись та склеювати боби, 
запобігаючи їх розтріскуванню, при цьому не порушуючи періоду вегетації, 
та забезпечує природнє дозрівання насіння.

2. Найвищу урожайність насіння лядвенцю рогатого забезпечує 
склеювання бобів ад’ювантами Агролип (2,0 л/га) чи Ксаладан (1,5 л/га) у 
фазі побуріння 40 % та повторно у фазі 60 % бобів одночасно із проведенням 
десикації посівів препаратом Регістан (3,0 л/га). Урожайність насіння в 
середньому за роки досліджень (2016-2017 рр.) на цих варіантах була 
найвищою і становила відповідно 453 та 435 кг/га, або на 209 та 191 кг/га чи 
86-78 % більше порівняно з контролем за рахунок зменшення кількості 
розтріскування бобів (38,1 та 43,4 %).

3. Найбільша маса 1000 насінин (1,29 та 1,30 г) лядвенцю рогатого в 
середньому за роки досліджень (2016-2017 рр.) формувалась при внесенні 
препарату Агролип (2 л/га) у фази побуріння 30 та 40 % бобів, або на 0,09 та
0,10 г більше порівняно з контролем, де вона становила 1,20 г.

4. Посівні властивості насіння, зокрема енергія проростання, 
лабораторна схожість та сила росту насіння лядвенцю рогатого сорту Аякс, 
зросли на 5-6 % порівняно з контролем незалежно від внесених ад’ювантів та 
фаз їх внесення.
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Розкрито роль люцерни посівної в польовому кормовиробництві. Ви
значено особливості технології її вирощування. Проведено аналіз 
використаних літературних джерел з питань підвищення кормової 
продуктивності люцерни посівної залежно від удобрення.

Ключові слова: люцерна посівна, сорт, інокуляція, бульбочкові 
бактерії, фосфорні, калійні добрива, безпокривний спосіб вирощування.

Оскільки багаторічним бобовим травам належить провідна роль у 
польовому кормовиробництві, особливу увагу приділяють удосконаленню 
технологічних заходів їхнього вирощування, зокрема люцерни посівної, як 
більш врожайної та тривалого використання культури. Зокрема, завдяки 
добре розвиненої і глибоко розташованої кореневої системи люцерни 
посівної значно поліпшується структура і хімічний склад ґрунту та його 
поживність, що є одним із факторів біологізації землеробства в отриманні 
екологічно чистої рослинницької продукції у сівозміні [4].

За біологічними особливостями росту і розвитку люцерна посівна 
відносяться до культур дворучок, яка розвивається за ярим та озимим типом. 
При ранньовесняній безпокривній сівбі та захистом від бур‘янів вона 
розвивається за ярим типом, тобто в рік сівби утворюються генеративні 
органи і насіння, а під покривом ярих зернових культур розвивається за 
озимим типом, де формується господарсько-цінний урожай зеленої маси на 
другий рік вегетації [8].

Люцерна посівна у фазі бутонізації -  початку цвітіння у сухій речовині 
зеленої маси містить: сирого протеїну 18-24 %, жиру близько 2,5-3,5 %, 
клітковини 20-35 %, БЕР 35-45 % [9]. Проте, основну кормову цінність у 
структурі урожаю мають листя, частка яких становить 50-60 % у фазі 
бутонізації і 45-55 % у цвітінні, де вміст сирого протеїну знаходиться на 
рівні 28-30 % [8], а у висушеному -  до 20 % [11].

Здатність її вступати в симбіоз із бульбочковими бактеріями (Rhizobium 
meliloti) дає змогу після збирання разом із кореневими і пожнивними 
рештками залишати в ґрунті від 50 до 200-300 кг/га азоту з повітря. Але
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інтенсивне засвоєння азоту відбувається лише за умови наявності на коренях 
великої кількості активних бактерій. Нерідко в ґрунті відсутні специфічні для 
даної культури бульбочкові бактерії або їх взагалі недостатньо [1, 5]. Тому 
для підсилення розвитку бульбочкових бактерій проводять інокуляцію 
насіння ризобофітом або ризоторфіном, що містять активні штами 
бульбочкових бактерій здатних у процесі симбіозу проникати у ризосферу 
люцерни і сприяти утворенню ефективних бульбочок. При цьому 
створюються сприятливі умови для отримання дружніх сходів та росту і 
розвитку рослин люцерни посівної [2, 6].

Результати досліджень. Серед елементів інтенсифікації вирощування 
багаторічних бобових трав, зокрема і люцерни посівної, найбільш дієвим 
фактором впливу на величину і якість рослинницької продукції є удобрення. 
При розробці системи удобрення багаторічних бобових трав враховують 
біологічні особливості культури, циклічний її характер росту і розвитку 
протягом періоду вегетації, тривалість використання травостою та спосіб 
сівби, безпокривний чи підпокривний.

Під час вегетації за весняних безпокривних посівів у перший рік життя 
з урожаєм люцерни виноситься з ґрунту, кг/га: азоту -  180 ± 9; фосфору -  
18 ± 0,9; калію -  60 ± 3; кальцію -  98 ± 5; магнію -  42 ± 2; натрію -  10 ± 0,5. 
У наступні роки вегетації вона використовує 300 -  320 кг/га азоту, фосфору
60 -  80 та 180 -  200 кг/га калію за формування врожаю зеленої маси близько 
45 т/га. При цьому близько 40 % вказаної кількості азоту рослина фіксує з 
повітря за допомогою бульбочкових бактерій, а решту споживає з ґрунту
[3, 9].

Дослідження показали, що під люцерну доцільно вносити органічні 
добрива у нормі 20 -  40 т/га під попередник, а фосфорно-калійні -  під оранку 
в підвищеній дозі -  90 -  150 кг Р2О5 і 60 -  100 кг/га К2О, які будуть 
використовуватися покривною культурою та в наступні роки -  люцерною. 
Щорічно люцерну підживлюють фосфором і калієм Р3о-6оК3о-6о [1, 13].

У період вегетації люцерни фосфор відіграє позитивну роль, особливо 
у формуванні симбіотичного апарату. При достатньому фосфорному 
живленні в бульбочках зростає кількість легмоглобіну, як індикатора 
активності азотфіксації та бере участь у синтезі амінокислот, білків, жирів, 
крохмалю і цукрів. Застосування фосфору з добривами повинно не тільки 
повертати винесену його кількість з урожаєм, а й створювати запас рухомих 
фосфатів у ґрунті, адже цей елемент практично закріплюється в ґрунті й 
зберігає позитивний вплив на формування урожаю та його якість упродовж 
досить тривалого періоду [11].

Калій бере участь у вуглеводному та білковому обмінах люцерни. Під 
впливом калію посилюється процес асиміляції вуглеводів і синтезу білків та 
переміщення вуглеводів із надземної частини в кореневу систему. Важлива 
роль належить калію в підвищенні посухостійкості і зимостійкості люцерни 
[4, 7, 12].
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Таким чином, мінеральне живлення належить до процесів, за 
допомогою яких можна цілеспрямовано впливати на ріст і розвиток рослин 
та формування урожаю зеленої маси. У даному випадку мінеральні елементи
-  це будівельний матеріал для створення біомаси рослин. Чим вищий урожай 
біомаси, тим більша потреба у мінеральних елементах.

Дослідженнями Квітка Г. П. доведено, що при весняній безпокривній 
сівбі через 70 діб після повних сходів люцерна посівна із застосуванням 
ефективних гербіцидів (бакова суміш ептаму 2 кг/га з ленацілом 0,6
0,8 кг/га) забезпечила урожайність зеленої маси 12,8 т/га на початку фази 
цвітіння, а через 54 доби після першого укосу -  10,7 т/га. У сумі за два укоси 
урожайність зеленої маси становила 23,5 ± 3,9 т/га з виходом 5,6 ± 1,2 т/га 
сухої речовини та 1,0 ± 0,36 т/га протеїну [8]. За ярим типом розвитку 
люцерни упродовж трьох років використання травостою вихід кормових 
одиниць збільшується на 33,8 % і перетравного протеїну на 76,2 % порівняно 
із сівбою під ячмінь на зерно [10].

У зв’язку із скороченням поголів’я великої рогатої худоби менше 
виробляється органічних добрив, які практично не використовуються при 
вирощуванні кормових культур. Тому заслуговує на увагу пошук 
альтернативних джерел удобрення, наприклад -  сидератів, біостимуляторів 
росту і розвитку, соломи, пташиного посльоду та ін.

Необхідно відзначити, що дослідження з використання пташиного 
посліду при вирощуванні сільськогосподарських культур практично не 
проводяться. Враховуючи важливість даного питання нами закладено 
польовий дослід з метою встановлення ефективності його застосування на 
посівах люцерни посівної різного еколого-географічного походження.

Польові досліди розміщені на полях кормової сівозміни відділу 
польових кормових культур, сіножатей і пасовищ Інституту кормів та 
сільського господарства Поділля НААН.

Ґрунти -  сірі опідзолені, середньосуглинкові на лесі, типові для 
Лісостепу правобережного і Вінницької області. Попередник -  соя на 
насіння. Агротехніка загальноприйнята для зони Лісостепу, яка передбачала 
полицевий обробіток ґрунту восени. Навесні проводили закриття вологи, 
внесення органічних і мінеральних добрив та вапна за гідролітичною 
кислотністю.

У досліді висівали високопродуктивні сорти люцерни посівної, що 
характеризуються різним класом спокою та інтенсивністю формування 
травостою.

Відомо, що тривалість періоду спокою як у різних видів, так і у сортів у 
межах одного виду рослини може істотно різнитися. Це пояснюється 
генетичними особливостями рослини і умовами зовнішнього середовища.

У досліджуваних сортів, найбільшим періодом спокою 
характеризується північний сорт люцерни посівної Наречена Півночі -  2,5 та 
найменшим -  4,8-5,0 виділилися сорти південної селекції Унітро і Насолода,
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які занесені до Державного реєстру сортів рослин України інтенсивного типу 
(табл.).

Сорти люцерни посівної за різного еколого-географ ічного походження

Еколого-географічна 
зона походження

Клас
спокоюНазва сорту Оригінатор сорту

Наречена
Півночі

ННЦ «Інститут землеробства 
НААН» Полісся, Україна 2,5

Росана Інститут кормів та сільського 
господарства Поділля НААН Лісостеп, Україна 4,0

Банат Інститут рільництва та овочівництва Сербія 4,5

Унітро Інститут зрошуваного землеробства 
НААН Степ, Україна 4,8

Насолода Селекційно-генетичний інститут 
НААН Степ, Україна 5,0

Сівбу люцерни посівної проводили 12 квітня 2016 року. Повні сходи 
отримали через 6-8 діб після сівби. Найшвидше сходи з ’явилися у сорту 
Банат, який в подальшому відрізнявся за темпами росту і розвитку рослин та 
формуванням потужного травостою, порівняно із сортами південної і 
північної географічної зони походження.

У рік сівби перший укіс рослини люцерни посівної сформували через 
68-75 днів після повних сходів у фазі початку цвітіння та другий -  через 43
55 днів. Спостереження за ростом і розвитком різних екотипів сортів 
люцерни посівної показали, що фази початку цвітіння найпершим досяг 
Банат, у той час у сортів Росана, Насолода та Унітро вона наставала на 2-3 
доби пізніше. Тривалість проходження етапів органогенезу у сорту Наречена 
Півночі був довшим за першим і другим укосами.

Висновки. За дотримання щодо технологічних прийомів вирощування 
люцерна посівна забезпечує високу продуктивність травостою.

На сірих лісових ґрунтах Лісостепу правобережного за використання 
люцерни посівної різного еколого-географічного походження, можна 
забезпечити безперебійне надходження рослинної сировини для заготівлі 
високоякісних кормів у вигляді сіна та сінажу, або гранул і трав’яного 
борошна.
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БІО ЕН ЕРГЕТИ Ч Н А  ОЦІНКА ТЕХ Н О ЛО ГІЙ  ВИРОЩ УВАННЯ
БА ГА ТО РІЧН И Х  А ГРО Ф ІТО Ц ЕН О ЗІВ НА П ІВДН І У К РАЇНИ

У результаті проведених досліджень розглянуті питання 
біоенергетичної ефективності вирощування багаторічних агрофітоценозів 
бобових і злакових трав залежно від норм мінеральних добрив в умовах 
природного зволоження та зрошення. Встановлено основні елементи 
технологій вирощування, які сприяють зменшенню сукупних витрат енергії 
на формування врожаю.

Ключові слова: агрофітоценоз, багаторічні трави, біоенергетична 
ефективність, мінеральні добрива, зрошення.

Інтенсифікація кормовиробництва обов’язково супроводжується 
послідовним ростом витрат невідновленої енергії. Поряд з традиційним 
методом економічної оцінки, об’єктивну оцінку дає також універсальний 
енергетичний метод оцінки потоків антропогенної енергії в агроекосистеми. 
Це дає змогу всю різноманітність живої і матеріалізованої праці, 
відтворювані і не відтворювані ресурси виразити у єдиних порівняльних 
показниках (у калоріях або джоулях). Розроблені теперішні методики дають 
можливість визначати як витрачену на вирощування врожаю техногенну 
енергію, так і зв’язану в ньому біологічну і тим самим знаходити кращі 
співвідношення цих потоків. Біоенергетична оцінка технологічних процесів 
доповнює вартісну оцінку і дає змогу більш обґрунтовано визначити 
технології, що характеризуються меншими витратами енергії і більш 
високим виходом рослинної продукції [1, 2, 3].

М етодика виконання досліджень. Завдання досліджень полягало в 
проведенні енергетичної оцінки технологічних прийомів вирощування 
багаторічних кормових агрофітоценозів, як за неполивних умов, так і на 
зрошенні.

Дослідження щодо відтворення лучної рослинності проводили на 
землях, виведених з категорії орних в Інституті зрошуваного землеробства 
НААН. Експериментальну частину -  на підприємстві «Пектораль» 
Нікопольського району Дніпропетровської області в 2004-2008 роках. 
У розрахунках ефективності технологій використовували наступні види 
енергетичних ресурсів: упредметнені витрати енергії на машини, 
устаткування, мінеральні добрива, пестициди і т. д., а також 
внутрішньогосподарські ресурси -  насіння; прямі витрати на ресурси -
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енергоносії (нафтопродукти) і електроенергію; енерговитрати на трудові 
ресурси. Упредметнені витрати енергії при установленому фізичному їх 
об’ємі переводили в енергетичні показники на основі відповідних 
еквівалентів.

Для обліку витрат енергії була складена технологічна карта в яку 
включили всі операції по технології створення, догляду і використання 
сіяних травостоїв. У поточні витрати включали засоби на проведення догляду 
за травостоями: регулярне поверхневе внесення мінеральних добрив навесні і 
після кожного укосу трав, проведення поливів на зрошуваних ділянках, 
збирання врожаю.

Результати досліджень. Встановлено, що в умовах природної 
вологозабезпеченості залежно від типу травостою і поживності ґрунту 
сукупні витрати енергії на створення 1 га сіяних сінокосів коливалися від 4,4 
до 6,1 ГДж. При застосуванні високоінтенсивних прийомів агротехніки 
(внесення мінеральних добрив, проведення поливів) витрати невідновленої 
енергії на вирощування сіяних травостоїв різко зростають. Найбільші 
витрати сукупної енергії в степовій зоні припадають на зрошення (16,8
30,6 ГДж/га) та менші займали мінеральні добрива: азотні -  10,4-15,6 ГДж, 
фосфорні -  2,6-5,2 ГДж/га. Сукупні витрати енергії збільшувались до 29,8
35,1 ГДж/га при поєднанні обох факторів, що досліджували, при 
вирощуванні багаторічних трав.

Позитивною особливістю використання багаторічних бобових трав є їх 
екологічність, що визначається азотфіксуючою здатністю та збагаченням 
ґрунту органічною речовиною, яка утворюється з кореневих та стеблових 
решток. Бобові багаторічні трави в симбіозі з бульбочковими бактеріями 
фіксують і накопичують у ґрунті близько 100— 300 кг/га азоту з повітря, що 
дає змогу суттєво зменшити внесення дорогих азотних мінеральних добрив. 
У результаті чого за вирощування бобових трав сукупні витрати 
зменшуються у 1,7-1,9 та 1,1—1,2 рази -  бобово-злакових травосумішей, а 
значить знижується антропогенне навантаження на агроекосистему, 
порівняно із злаковими травостоями, де застосовують мінеральні азотні 
добрива.

Дослідження показали, що у структурі сукупних витрат за 
вирощування багаторічних агрофітоценозів найвища частка припадає на 
зрошення 63-65 % без внесення добрив і 35-41 % за використання 
мінеральних добрив. При цьому важливо відзначити, що основна частина 
сукупних витрат припадає в рік сівби та менша їх кількість спостерігається у 
наступні роки життя використання травосумішей. Завдяки створенню 
потужного травостою при дотриманні технологічних заходів вирощування 
рослини упродовж вегетації ефективно використовують поживні речовин з 
ґрунту на фоні зрошення та забезпечують сталі врожаї при тривалому 
використанні травостою.

За умов недостатньої вологозабезпеченості у степовій зоні, важливе 
значення має проведення зрошення, як найбільш ефективного заходу
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підвищення валового виходу поживних речовин бобових трав та бобово- 
злакових травосумішей упродовж років життя. За рахунок використання 
зрошення у період вегетації вихід сухої речовини зріс на 60,5-76,9 ГДж/га 
обмінної енергії, а на низьковитратних технологіях він становив 22,9
38,5 ГДж/га (ОЕ). При цьому, прибавка ОЕ складала: люцернового травостою
-  76,9 ГДж/га, в т. ч. від зрошення -  38,4, люцерно-злакового -  49,5 і 21,4, 
злакового -  40,9 і 17,1 ГДж/га. Хоча використання зрошення обумовлюється 
високими сукупними витратами (12,3-13,1 ГДж/га), але завдяки його 
проведенню прибавка обмінної енергії становила 41,8-49,9 %.

Одним із ефективних заходів вирощування агрофітоценозів 
багаторічних трав є внесення мінеральних добрив, механізм дії яких, суттєво 
підвищується при проведенні зрошення. Так, на люцерновому травостої 
прибавка обмінної енергії становила 4,6 ГДж/га, люцерно-злаковому -  26,7
34,8 та 26,6-36,0 ГДж/га злаковому травостої. Сумісне використання 
зрошення та мінеральних добрив забезпечує приріст 75,7 і 78,0 % від 
використаної сукупної енергії.

Отже, в міру підвищення доз азотних добрив (з N 120 до N 180 на злакових 
і бобово-злакових травостоях) через їх високу енергоємність спостерігається 
часткове зниження ефективності використання техногенної енергії на 
виробництво кормів в умовах зрошення. За комплексом цих факторів 
визначали енергетичну ефективність витраченої енергії за виходом 
біологічної енергії врожаю. На бобових травостоях (люцерна посівна) вихід 
валової енергії складав 178,8 ГДж/га, обмінної -  93,0 ГДж/га. Люцерно- 
злакова травосуміш забезпечила найвищий вихід енергії: валової -  178,3
199,8 і 92,7-103,8 ГДж/га обмінної енергії. Їй трохи поступилася злакова 
травосуміш, де одержали -  161,5-185,1 ГДж/га валової та 83,2-95,0 ГДж/га 
обмінної енергії (табл. ).

За природного зволоження рослин витрати сукупної енергії 
забезпечили невисокі показники біологічної енергії. Наприклад, на 
люцерновому травостої прибавка обмінної енергії на варіанті без зрошення 
складала 38,5 ГДж/га, люцерно-злаковому -  28,1, злаковому -  23,8 ГДж/га. 
Коефіцієнт енергетичної ефективності (КЕЕ) відповідно становив 9,3, 5,1 і 
4,8.

Показники валової енергії перевищують витрати сукупної енергії у
11,7-17,8 рази на бобових та у 9,4-9,9 рази на злакових і бобово-злакових 
травостоях та обмінної енергії відповідно у 6,1 -9,3 і 4,8-5,1 рази. Витрати 
сукупної енергії на створення 1 га сіяних сінокосів або пасовищ при 
екстенсивній технології складають від 4,4 до 6,1 ГДж. При застосуванні 
високовитратних елементів технології (зрошення, удобрення) витрати не 
відновлюваної енергії на організацію трав’яних фітоценозів різко 
підвищились і сягли 20,4 ГДж/га на бобових та до 36,8-37,6 ГДж/га на 
злакових і бобово-злакових травостоях.
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Показники енергетичної оцінки вирощування багаторічних агрофітоценозів залежно від умов вологозабезпеченості та
рівня удобрення (у середньому за п’ять років досліджень)

Багаторічні 
трави і 

травосуміші

Умови
зволоження

Дози
добрив

Затрати 
сукупної 

енергії, ГДж/га

Вихід сухої 
речовини, 

т/га

Вихід Є Н ( 

Г
зргії з 1 га, 
Дж

Приріст е 
Г
нергії з 1 га, 
Дж ЕК КЕЕ

валової обмінної валової обмінної

Люцерна
посівна

Природні 0 4,4 3,77 78,5 40,8 74,1 38,5 17,8 9,3

Зрошення 0 19,3 8,32 169,1 87,9 149,8 76,9 8,8 4,6
РбО 20,4 8,80 178,8 93,0 158,4 81,5 8,8 4,6

Еспарцет
піщаний

Природні 0 4,8 2,77 56,2 29,2 51,4 26,7 11,7 6,1
Зрошення 0 13,5 5,70 115,7 60,2 102,2 53,1 8,6 4,5

РбО 14,4 5,96 121,0 62,9 106,6 55,4 8,4 4,4

Козлятник
східний

Природні 0 4,5 2,45 48,6 25,3 44,1 22,9 10,8 5,6

Зрошення 0 19,5 7,07 140,2 72,9 120,7 60,6 7,2 3,7
РбО 20,3 7,11 141,1 73,6 120,8 60,7 7,0 3,6

Злаки: 
стоколос 
безостий + 
грястиця 
збірна

Природні
0 5,5 2,60 51,7 26,6 46,2 23,8 9,4 4,8

N30 8,7 3,60 71,6 37,2 62,9 32,7 9,4 4,3
N60 11,7 4,19 83,3 43,3 71,6 37,4 7,1 3,7

Зрошення
0 19,7 5,01 99,2 51,6 79,5 40,9 5,0 2,6

N120 30,9 8,32 161,5 83,2 130,6 67,3 5,2 2,7
N180 36,8 9,34 185,1 95,3 148,3 76,4 5,0 2,6

Люцерна + 
злаки

Природні
0 6,1 3,04 60,2 31,3 54,1 28,1 9,9 5,1

N30 9,2 3,86 76,4 39,7 67,2 35,2 8,3 4,3
N60 12,1 4,44 87,9 45,7 75,8 39,3 7,3 3,8

Зрошення
0 20,9 5,86 116,0 60,3 95,1 49,5 5,6 2,9

N120 31,7 8,96 178,3 92,7 146,6 76,2 5,6 2,9
N180 37,6 10,05 199,8 103,8 162,2 84,3 5,3 2,8

Козлятник + 
злаки

Природні
0 5,8 2,30 43,5 22,6 37,7 19,6 7,5 3,9

N30 9,0 3,32 60,9 31,7 51,8 27,0 6,8 3,5
N60 11,8 3,63 68,6 35,7 56,8 29,5 5,8 3,0

Зрошення
0 19,1 4,70 88,8 46,2 69,7 36,2 4,6 2,4

N120 30,9 7,63 144,6 75,2 113,7 59,1 4,7 2,4
N180 36,9 8,67 163,9 85,2 127,0 66,0 4,4 2,3



На основі аналізу отриманих даних можна зробити висновок, що 
технології вирощування багаторічних трав з високими витратами сукупної 
енергії, мають тенденцію до зниження енергетичної ефективності. Так, на 
бобових травостоях енергетичний коефіцієнт (Ке) зменшився з 11,7-17,8 до 
8,4-8,8 ГДж/га, а коефіцієнт енергетичної ефективності (Кее) з 6,1—9,3 до 4,4
4,6 ГДж/га. На злакових і бобово-злакових травосумішах при застосуванні 
таких технологічних заходів, як зрошення і удобрення травостоїв показники 
відповідно зменшилися з 9,4-9,9 до 5,2-5,6 ГДж/га та з 4,8-5,1 до 2,7
2,9 ГДж/га. За енергетичною ефективністю злакові травостої помітно 
поступалися бобовим і бобово-злаковим травостоям при застосуванні 
зрошення і удобрення.

Висновки. Встановлено, що в степовій зоні організація бобових і 
бобово-злакових травостоїв забезпечує створення ресурсозберігаючих 
технологій виробництва дешевих і високопоживних кормів на землях 
виведених з інтенсивного обробітку та зменшення витрат сукупної енергії в 
1,2—2,8 рази, порівняно з злаковими травостоями завдяки економії 
високовитратних азотних добрив.
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НАСІННЄВА ІН Ф ЕК Ц ІЯ  С О Ї В УМОВАХ
П РА ВО БЕРЕЖ Н О ГО  Л ІС О С ТЕП У  УК РАЇНИ

Наведені результати досліджень за 2013—2015 рр. із питань вивчення 
насіннєвої інфекції різних сортів сої в умовах Правобережного Лісостепу 
України. Встановлено, що основними хворобами насіння сої в регіоні є 
сім ’ядольний бактеріоз (Xantliomonas phaseoli Dows. Var. Sojense (Hedges) 
Starr, and Burkh. i Pseudomonas tabaci.) та фузаріоз (Fusarium scipi Lamb, et 
Fautr.var. acuminatum Wr).

Обґрунтовано, що порушення елементів технології вирощування, 
збирання, післязбиральної доробки й зберігання насіння сої за сприятливих 
для збудників хвороб погодних умов може призвести внаслідок його значного 
ураження до суттєвого зниження якості насіння.

Ключові слова: соя, насіння, хвороби, фузаріоз, сім ’ядольний 
бактеріоз.

За масштабами виробництва у світовому землеробстві соя займає одне 
з перших місць серед сільськогосподарських культур завдяки своїм цінним 
біологічним та господарським властивостям. У насінні сої міститься більше 
40 % білка, який добре збалансований за амінокислотним складом, до 18 % 
олії, 25-30 % вуглеводів, різноманітний набір вітамінів і мінеральних 
речовин, що робить її чудовою альтернативою продуктам тваринного 
походження [2, 9]. Соя випереджає всі інші культури за темпами зростання 
посівних площ. В Україні за останні 10 років посіви сої зросли майже 
вдесятеро, збільшуючись щороку в середньому на 30 % [1, 9]. На сьогодні 
значно збагатився сортовий спектр і підвищився валовий збір зерна сої. 
Проте реалізація генетичного потенціалу сучасних сортів залишається доволі 
низькою, а середня урожайність в Україні становить 1,2-1,9 т/га [3]. Розвиток 
рослин у період вегетації та їх продуктивність значною мірою залежать від 
якості насіннєвого матеріалу (енергії проростання, схожості, санітарного 
стану та ін.). З насінням передається більше 30 % збудників хвороб [4, 10, 
11].

Оцінка фітопатологічної ситуації починається з аналізу насіння на 
ураженість патогенними мікроорганізмами. За допомогою цілої низки 
методів визначається не тільки кількість зараженого насіння, але й видовий 
склад збудників насіннєвої інфекції, а також ступінь ураження насінин [8].
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Аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання проблеми. Серед складових мікрофлори насіння найбільш 
численними є гриби, оскільки великий запас у насінні білків, жирів, 
вуглеводів, мінеральних речовин та певний мінімум вологи сприяють їх 
активному розвитку. Як відмічає В. І. Білай [5], мікроміцети є однією з 
основних причин погіршення якості насіннєвого матеріалу. Під час 
проростання інфіковане насіння різних сільськогосподарських культур може 
вкриватися зеленим, сірим, червоним або іншого забарвлення нальотом або 
ослизнюватися, водночас втрачаючи здатність до проростання, руйнуватися. 
Інфекція стає на перешкоді формуванню запланованої густоти стояння 
рослин, негативно відбивається на їхньому стані в наступні фази розвитку. 
Сходи з ураженого насіння не вирівняні, рослини пригнічені зі зниженою 
продуктивністю [1, 5]. У процесі досліджень встановлено, що відсоток 
заражених насінин не завжди може слугувати повноцінним показником 
якості насіння. Більш показовим можна вважати склад насіннєвої мікрофлори 
та ступінь ураження насіння тим чи іншим збудником [10]. Увесь комплекс 
патогенних грибів, що розвивається всередині і на поверхні насіння, умовно 
поділяється на 2 групи -  «польова інфекція» (первинна) та «інфекція 
зберігання» (вторинна). Такий поділ базується на екології мікроміцетів, перш 
за все, на їх вимогах до вологості субстрату. До групи збудників «польової 
інфекції» відносять представників родів Fusarium, Alternaria, Botrytis, 
Peronospora, Pythium, Pomopsis та інших. Вони заражають насіння до 
збирання врожаю і є первинними агентами інфекції, пов’язаними з 
підвищеною вологістю насіння [4, 9]. Основними представниками «інфекції 
зберігання» є гриби з родів Aspergillus, Trichothecium, Mucor, Rhizopus, що 
інфікують насіння після збирання -  під час транспортування або в процесі 
зберігання. Розвиток цієї групи мікроміцетів визначається абіотичними 
факторами середовища: вологістю субстрату, температурою, аерацією, 
тривалістю терміну зберігання; а також біотичними факторами: взаємодією 
окремих видів мікроміцетів у цьому співтоваристві та їх здатністю до 
конкуренції і токсикогенності [5]. Особливо серйозний вплив на реалізацію 
потенційної продуктивності рослин має прихована форма зараження насіння, 
яка зовні не проявляється, а інколи може виявитися тільки під впливом 
певної сукупності умов у процесі зберігання або після висіву. Домінуючим 
абіотичним фактором у провокуванні ураження насіння, на думку 
дослідників, є вологість субстрату [3, 10]. Температура -  другий за 
значимістю екологічний фактор, який впливає на мікологічну інфекцію. Він 
набуває значення тоді, коли вологість субстрату сприяє розвитку 
мікроміцетів; третім фактором є видовий склад грибів та їх специфічні 
взаємодії [1]. За даними досліджень фітопатологічних лабораторій в останні 
роки не виявлено жодного зразка, який би не був інфікований патогенними 
мікроорганізмами. Асортимент збудників постійно варіює, що пов’язано із 
цілою низкою причин, починаючи від генетичної стійкості сорту до
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патогенів, агрокліматичних умов вирощування, пошкодження шкідниками та 
умов зберігання [2, 11].

Метою досліджень було вивчення посівних якостей насіння сортів сої 
різних груп стиглості селекції Інституту кормів та сільського господарства 
Поділля НААН 2013 -  2015 років урожаю. Для її реалізації ставилися 
завдання щодо визначення енергії проростання, лабораторної схожості та 
зараженості насіння патогенною мікрофлорою, а також виявлення зв’язку 
між даними показниками.

Методи досліджень та методика їх проведення. Матеріалом для 
вивчення було насіння сортів сої різних груп стиглості 2013 -  2015 років 
урожаю, внесених до Державного реєстру сортів рослин придатних для 
поширення в Україні, селекції Інституту кормів та сільського господарства 
Поділля НААН.

Лабораторні дослідження проводили в атестованій лабораторії масових 
аналізів ґрунту та рослин відділу оцінки якості, безпеки кормів і сировини 
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН. Енергію 
проростання, лабораторну схожість та зараженість хворобами насіння 
визначали згідно ДСТУ 4138-2002 [6].

Зараженість визначали під час пророщування насіння у вологій камері 
упродовж 9 діб за температури 23 -  28 °С у ростильнях з піском.

Отримані результати оцінювали згідно вимог ДСТУ 2240-1993 
«Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості» [7].

Результати досліджень. Відомо, що погодні умови в значній мірі 
впливають на посівні показники насіннєвого матеріалу. В роки проведення 
досліджень показники середньомісячних температур мали значні відхилення 
від середніх багаторічних даних (рис. 1.)

Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Квітень Травень Червень Липень Серпень ЕЦгаень

■2013 ♦ 2 0 Н  ^  201' ••Середня багаторічна ^ 2 0 1 3  ^ 2 0 1 4  ^  2015 ••Середня багаторічна

Рис. 1. Середньомісячні температури 
повітря в роки проведення досліджень, °С

Рис. 2. Кількість опадів у роки проведення 
досліджень, мм
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Так, середньомісячні температури 2013 та 2014 років в основному 
наближалися до багаторічних даних, тоді як 2015 рік виділився різким 
наростанням температур і тривалим жарким періодом. Висока температура 
червня -  вересня на фоні нестачі вологи призвела до формування найнижчої 
за роки досліджень урожайності насіння сої.

За рівнем зволоження роки проведення досліджень значно відрізнялись 
і від середніх багаторічних даних і між собою (рис. 2).

Загалом слід відмітити, що кількість опадів за вегетацію рослин сої в 
роки проведення досліджень змінюється діаметрально протилежно 
середньодобовим температурам. Тобто, кількість опадів випадала менша на 
фоні наростання температури.

Встановлено, що забезпеченість вологою та температурний показник у 
період наливу та дозрівання насіння мали вирішальне значення на 
формування посівних показників насіннєвого матеріалу.

Для реалізації поставленої мети нами проводилася фіто експертиза яка 
дала змогу оцінити фітосанітарний стан насіння сої. Отримані результати 
досліджень представлені в таблиці.

Вплив зараженості насіння сої на його енергію проростання та 
лабораторну схожість
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1 Артеміда СР 78 80 10 89 90 5 82 84 15 10
2 Вежа СР 73 80 8 86 92 2 84 86 0 23
3 Вінні СС 83 90 9 87 92 4 85 87 2 14
4 Золотиста СР 80 83 6 86 92 3 84 90 4 20
5 КиВін РС 82 90 10 85 92 5 85 88 0 24
6 Княжна СКС 86 89 7 90 92 1 80 81 18 12
7 Монада РС 84 88 6 86 91 1 85 86 14 9
8 Оксана СР 85 89 5 88 94 3 86 93 0 8
9 Омега Вінницька СР 86 90 8 90 92 2 86 88 8 10
10 Оріана СР 80 88 7 85 90 2 75 80 18 7
11 Смолянка РС 80 86 7 87 90 5 76 85 10 8
12 Феміда СС 79 87 2 91 92 2 88 90 2 5
13 Хуторяночка СКС 85 89 6 87 92 6 82 85 15 8

НІР 0 ,0 5  (енергія 2013-2015) 2,4
НІР 0 ,0 5  (схожість 2013-2015) 1,7
НІР 0 ,0 5  (зараженість 
хворобами 2013-2015) 2,9

Лабораторна схожість досліджуваного насіння була достатньо 
високою.

83



Насіння досліджуваних сортів сої яке вирощувалось за гідротермічних 
умов 2013 року за показниками лабораторної схожості значно різнилось між 
собою як за сортами так і за варіантами. Проведення макроскопічного та 
мікроскопічного аналізу насіння дає можливість визначити його зараженість 
деякими патогенами, перш за все тими, які проявляються характерними 
симптомами у вигляді забарвлення насіння, некрозів, розростання або 
наявності на насінні типового для виду спороношення грибів.

Високий рівень лабораторної схожості насіння сорту Феміда добре 
співвідносився із найнижчим показником інфікування, що становив 2 % у 
2013 -  2014 роках та 5 % у 2015 році. Аналогічна тенденція відмічена у 
інших досліджуваних сортів, тобто зниження лабораторної схожості у сортів 
Артеміда, Вежа, Золотиста може бути результатом більшої кількості 
інфікованого насіння 6 -  10 % відповідно 2013 -  2014 рр.

Найвищий показник зараженості насіння до 10 % залежно від 
особливостей сорту при найкращих показниках лабораторної схожості було 
відмічено по всіх досліджуваних сортах за гідротермічних умов 2013 року, 
який характеризувався вологою та прохолодною погодою, особливо в період 
формування та дозрівання насіння.

За аномальних гідротермічних умов 2015 року спостерігається значний 
рівень ураження насіння сортів Золотиста, Вежа, КиВін 20 -  24 % за високої 
лабораторної схожості 86 -  90 %. Це пов’язано з тим, що насіння даних 
сортів має тонку насіннєву оболонку, яка травмувалась під час збирання 
(вологість насіння на час збирання була 10 %). Це призвело до 
розповсюдження сім’ядольного бактеріозу та фузаріозу.

Аналізуючи розглянутий матеріал можна зробити висновок, що 
простежується пряма залежність між рівнем інфікування насіння та 
здатністю його до проростання у лабораторних умовах, тобто за оптимальних 
рівнях температури і вологості. Визначення видового складу вилученої з 
насіння мікрофлори дало змогу виявити, що домінуючою виявилася 
паразитична флора, представлена грибами Fusarium. Окрім того, була 
виявлена бактеріальна інфекція -  бактерії роду Pseudomonas.
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Висвітлені теоретичні та практичні аспекти застосування 
синтетичних регуляторів росту рослин інгібіторного типу на різних 
сільськогосподарських культурах та їх екологічна безпека.

Ключові слова: ретарданти, продуктивність, екологічна безпека.

Зростаючі потреби сучасного сільськогосподарського виробництва 
визначають необхідність пошуку нових шляхів та способів підвищення 
урожаю і його якості. Важливим компонентом сучасних технологій 
рослинництва стають регулятори росту рослин [9]. Інтерес до даної групи 
сполук обумовлений широким спектром їх дії на рослини, можливістю 
спрямовано регулювати окремі етапи росту й розвитку з метою мобілізації 
потенціальних можливостей рослинного організму, а відповідно -  для 
підвищення урожайності і якості сільськогосподарської продукції [3-5, 8, 10,
13, 17].

Роль регуляторів росту рослин різко збільшилася в зв’язку з широким 
впровадженням інтенсивних технологій виробництва сільськогосподарських 
культур. У багатьох країнах світу розроблено національні програми щодо 
регуляторів росту рослин, що стимулювало створення нового покоління 
екологічно чистих і високоефективних препаратів спрямованої дії.

Відмічено, що асортимент хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР), 
дозволених до застосування в Україні, за період з 1999 по 2015 рік, 
збільшився практично на 489 %. Так, у 2012 році асортимент гербіцидів 
збільшився на 525 %, інсектицидів -  на 597 %, фунгіцидів -  на 340 % і 
регуляторів росту рослин -  на 792 % по відношенню до 1999 року [2].

У застосуванні синтетичних регуляторів росту рослин важливим є 
вивчення токсикологічних властивостей препаратів, можливості забруднення 
ними об’єктів зовнішнього середовища, характер і ступінь міграції
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препаратів із ґрунту в ґрунтові й поверхневі води, стабільності препаратів у 
водному середовищі, ґрунті і прогнозування поширення даних забруднень з 
урахуванням токсикологічного ризику [6, 11, 12, 15, 16, 18].

Морфологічні прояви рістгальмуючої активності всіх відомих 
ретардантів подібні, однак в останні роки одержали дані, які свідчать про 
суттєву різницю механізмів дії препаратів різних груп. Так, активність 
хлорхолінхлориду і паклобутразолу пов’язана з блокуванням синтезу 
гіберелінів [6]. Введення ССС блокує утворення геранілпірофосфату й 
перетворюється в ент-каурен як у деяких грибів, так і у вищих рослин. 
Триазолпохідні препарати зашкоджують окисленню ент-каурена в кауренову 
кислоту, блокуючи три проміжні реакції. Етиленпродуценти блокують 
утворення комплексу гормон-рецептор [6]. З ’ясування механізмів дії різних 
груп ретардантів дало змогу розробити суміші препаратів, які при спільному 
застосуванні виявляють синергізм, оскільки суміш одночасно блокує і 
біосинтез, і реалізацію фітогормонального ефекту гібереліну.

В Україні з 1999 по 2015 роки у структурі асортименту фунгіцидів 
найбільшу частку становлять сумішеві фунгіциди (26,3-39,3 %). Станом на 
2015 рік до складу 51 % сумішевих фунгіцидів входять діючі речовини класу 
триазолів, 23 % -  карбаматів, етилен-біс-дитіокарбаматів, 14 % -  
стробілуринів [2]. Серед фунгіцидів, які у складі препаративної форм містять 
одну діючу речовину, найбільш поширеними є триазоли та коназоли (14,9
31,4 %), бензімідазоли, імідазоли (9,8-14,7 %), карбамати, етилен-біс- 
дитіокарбамати (3,1-13,8 %), сполуки сірки, алюмінію, міді (6,1-11,1 %) [2]. 
Найбільш інтенсивне зростання кількості сумішевих фунгіцидів зумовлене 
тим, що поєднання декількох діючих речовин різних класів фунгіцидів дає 
можливість розширити спектр їх дії, підвищити захисну дію і запобігти 
виникненню резистентних штамів; використати можливості синергізму 
(взаємопідвищення пестицидного ефекту) [15]. Залежно від хімічної природи 
різні за напрямком дії регулятори росту рослин дають змогу змоделювати 
однотипні зміни в комплексі фітогормонів. Так, застосування ретардантів і 
трептолему зумовлює підвищення співвідношення ауксини + цитокініни / 
гібереліни [7]. Тому цінними в практичному розумінні є отримані результати 
щодо оптимізації продукційного процесу рослин за допомогою суміші 
препаратів стимулюючої та інгібуючої дії [14].

Відомо, що за токсикологічними і еколого-гігієнічними 
характеристиками діючих речовин у відповідності до «Гігієнічної 
класифікації пестицидів за ступенем небезпечності: ДСанПіН 8.8.1.002-98» 
тебуконазол та трифлоксистробін відносяться до ІІІ класу небезпечності 
(лімітуючий критерій -  інгаляційна токсичність). Одним із способів 
підвищення безпечності хімічного методу є удосконалення асортименту 
фунгіцидів за рахунок селективних високоефективних сполук з мінімальним 
негативним впливом на теплокровних і навколишнє середовище. 
Л. І. Бубликом та О. В. Болюхом надана екотоксикологічна оцінка 
застосування фунгіцидів з класів: бензімідазоли (беноміл), триазоли
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(тебуконазол, ципроконазол, триадименол), стробілурини (крезоксим-метил, 
азоксистробін), морфоліни (спіроксамін), дитіани (дитіанон) [1]. Згідно 7-ми 
ступеневої інтегральної класифікації пестицидів за ступенем небезпечності їх 
застосування (Сн), досліджувані фунгіциди є сполуками помірно 
небезпечними (Сн 4-5 балів) [1].

Важливим є практичне застосування 2-ХЕФК та їх аналогів. 
Доцільність застосування етиленпродуцентів визначається тим, що 
фізіологічний ефект досягається за рахунок етилену -  нативного метаболіту 
рослини, який прискорює дозрівання плодів, стимулює створення 
відокремлюючого шару плодоніжки, забезпечує одночасне достигання плодів 
[6].

Висновки. Пізнання механізмів дії ретардантів і етиленпродуцентів, а 
також синтез нових препаратів з аналогічним типом фізіологічної активності, 
створює надійну наукову базу для підвищення ефективності і безпеки 
застосування синтетичних регуляторів росту рослин, що визначає 
необхідність поглиблення досліджень у цьому напрямку.

Синтетичні регулятори росту рослин інгібіторного типу впливають на 
ростові процеси, зумовлюють зміни асиміляційного апарату, фотосинтезу та 
вуглеводного обміну, що покращує врожайність сільськогосподарських 
культур.
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КО РМ О ВИ Й  П О ТЕН Ц ІА Л  БО БО ВИ Х  БА ГА ТО РІЧН И Х  ТРАВ
У РІК  БЕЗП О К РИ В Н О Ї СІВБИ  ЗА ОПТИМ АЛЬНИХ
ЕКО Л О ГІЧН И Х  УМОВ

Визначено урожайність зеленої маси бобових багаторічних трав: 
люцерни посівної, конюшини лучної, еспарцету піщаного, буркуну білого, 
лядвенцю рогатого і козлятнику східного у  рік сівби за безпокривного 
вирощування. Визначено оптимальні ґрунтово-кліматичні умови та 
агротехнічні прийоми вирощування, що дають змогу отримати максимальну 
продуктивність трав.

Ключові слова: бобові багаторічні трави, урожайність, р ік сівби, 
екологічні умови.

Правильна система виробництва кормів повинна мати оптимальне 
співвідношення польового і лучного кормовиробництва. Особливе значення 
мають багаторічні бобові трави на польових землях і природних кормових 
угіддях, які є не тільки важливим джерелом кормів, але й основним фактором 
біологізації землеробства. При обмеженому ресурсному забезпеченні 
сільського господарства, коли баланс органічних речовин ґрунтів 
несприятливий, зростає значення біологізації землеробства. Враховуючи те, 
що в останні роки внесення органічних добрив зменшилось у 3-5 разів, 
головну роль у підтриманні бездефіцитного балансу гумусу в ґрунтах і їх 
родючості належить багаторічним травам та зернобобовим культурам, які за 
рахунок фіксації азоту із повітря залишають в ґрунті до 80-150 кг/га 
біологічного азоту [1].

Люцерна посівна вирощується в Лісостепу з давніх-давен, краще 
пристосована до ґрунтово-кліматичних факторів та зміни умов вирощування, 
відзначається пластичністю, довговічністю, багатоукісністю, високою 
кормовою цінністю і забезпечує найбільший урожай листостеблової маси та 
вихід поживних речовин з найвищою енергетичною ефективністю. Тому на 
сьогоднішній день вона залишається основною бобовою культурою 
Лісостепу. Проте, використання еспарцету піщаного, лядвенцю рогатого, 
буркуну білого та козлятнику східного має бути доповнюючим з 
максимальним використанням їх біологічних особливостей в конкретних 
ґрунтово-кліматичних умовах. Зокрема в еспарцету піщаного -  це стала 
насіннєва продуктивність, раннє досягнення укісної стиглості в першому 
укосі та висока біологічна стійкість до несприятливих умов вирощування.
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У буркуну білого -  це здатність формувати високі врожаї зеленої маси на 
піщаних, малородючих та засолених ґрунтах, висока посухостійкість і 
зимостійкість. У лядвенцю рогатого -  продуктивне довголіття і здатність 
рости на низькопродуктивних та кислих ґрунтах. У козлятнику східного -  це 
продуктивне довголіття, висока біологічна пластичність. Переваги цих трав 
дадуть можливість у деяких умовах отримати урожай вищий, ніж люцерни 
посівної [2].

Оптимізація структури посівних площ бобових і збільшення 
продуктивності кормових культур знизить дефіцит гумусу на 20 -  25 %, а 
надходження біологічного азоту зросте у 2 рази. Кормовиробництво є одним 
з основних стабілізуючих факторів за допомогою якого можна забезпечити 
не тільки продуктивність, але й стійкість агроландшафтів. Внаслідок 
потепління клімату важливим є оптимізація видової структури багаторічних 
трав [3].

Про переваги нових культур чи їх недоліки, порівняно з давно 
відомими травами, до сьогоднішніх умов господарювання, досліджень не 
достатньо, зокрема їх продуктивність у рік безпокривної сівби в умовах зміни 
клімату [4, 5].

Тому метою досліджень було визначити фактичну кормову 
продуктивність бобових багаторічних трав у рік сівби за безпокривного 
вирощування при забезпеченні оптимальних екологічних умов ґрунту.

М етодика досліджень. Дослідження проводились упродовж 2013 -  
2015 рр. у Науково-дослідному господарстві «Агрономічне» Вінницького 
національного аграрного університету у селі Агрономічне Вінницького 
району. Ґрунт на дослідній ділянці -  сірий лісовий середньосуглинковий.

Вирощували такі види і сорти бобових багаторічних трав: люцерна 
посівна -  сорт Регіна, конюшина лучна -  сорт Анітра, еспарцет піщаний -  
сорт Піщаний 1251, буркун білий -  сорт Еней, лядвенець рогатий -  сорт 
Аякс, козлятник східний -  сорт Кавказький бранець.

Попередник -  озима пшениця. Перед оранкою внесли повну норму 
вапна за гідролітичною кислотністю. Сівбу трав здійснювали безпокривним 
способом у ранньовесняні строки. Для захисту посівів від бур’янів 
використовували гербіцид на основі діючої речовини імазетапір (півот) у 
нормі 1,0 л/га.

Результати досліджень. У рік сівби в першому укосі найвищий 
урожай зеленої маси формує буркун білий -  38,7 т/га, проте рівень його 
урожайності істотно залежить від часу скошування. Адже в рік сівби буркун 
білий у фазу бутонізації не вступає і має необмежений ріст. Тому чим 
пізніше відбувається відчуження вегетативної маси, тим більший урожай 
формується. Але із часом спостерігається потовщення стебла буркуну, що 
погіршує поживну цінність зеленої маси. Внаслідок цього терміни 
скошування буркуну білого, як правило, переміщуються у початкові фази, 
що, відповідно, веде до зниження урожайності.
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Еспарцет піщаний в першому укосі сформував уражай 30,0 т/га, що на
22,5 % менше, ніж урожай буркуну білого, люцерна посівна -  26,0 т/га, що на
13,0 % менше, ніж еспарцет піщаний, конюшина лучна -  24,8 т/га, що на 
17,3 % менше, а лядвенець рогатий -  18,4 т/га, що на 38,7 % менше, ніж 
урожай еспарцету піщаного (табл. 1).

Урожайність зеленої маси бобових багаторічних трав у рік сівби, т/га
Урожайність зеленої маси

Вид багаторічних трав укоси Всього
І ІІ ІІІ

Люцерна посівна 26,0 12,2 - 38,2
Конюшина лучна 24,8 9,0 - 33,8
Еспарцет піщаний 30,0 13,5 - 43,5
Буркун білий 38,7 20,7 - 59,4
Лядвенець рогатий 18,4 9,5 8,7 36,6
Козлятник східний 13,0 - - 13,0

НІР0,95, т/га 0,24

У другому укосі найбільша урожайність зеленої маси спостерігалась 
також у буркуну білого -  20,7 т/га, решта трав, за виключенням козлятнику 
східного, сформували урожай на 34,8 -  56,5 % менший -  9,0 -  13,5 т/га. 
Окрім того, посіви лядвенцю сформували третій укіс на рівні 8,7 т/га 
(рис. 1.).

* В а р і а н т и: 1 -  Люцерна посівна; 2 -  Конюшина лучна; 3 -  Еспарцет піщаний;
4 -  Буркун білий; 5 -  Лядвенець рогатий; 6 -  Козлятник східний.

Рис. 1. Урожайність зеленої маси багаторічних трав у рік сівби 
за укосами, т/га

Загалом, за вегетаційний період у рік сівби найбільший урожай зеленої 
маси забезпечив буркун білий -  59,4 т/га. За цим показником у нього не

93



спостерігається істотного зменшення урожайності в рік сівби, як у інших 
багаторічних трав і він розвивається як однорічна культура.

Еспарцет піщаний сформував урожай 43,5 т/га, що на 26,8 % менше, 
ніж буркун білий. Люцерна посівна, лядвенець рогатий та конюшина лучна 
сформували вегетативну масу відповідно 38,2 т/га, 36,6 і 33,8 т/га, що є 
досить високим показником для першого року вегетації трав. Козлятник 
східний утворив найменший урожай -  13,0 т/га.

Як правило, у рік сівби багаторічні трави відзначаються невисокою 
урожайністю зеленої маси, яка становить на рівні 10,0 -  25,0 т/га. Проте, наші 
дослідження вказують на протилежне. Цього можна досягти завдяки 
виконанню комплексу умов, які забезпечують інтенсивний початковий ріст 
трав у сприятливих умовах. До них належать безпокривне вирощування, 
ранньовесняна сівба за умови захисту посіву від бур’янів, вирощування трав 
на ділянках з нейтральною реакцією ґрунтового розчину з достатнім вмістом 
поживних речовин та забезпеченістю вологою (табл. 2).

2. Екологічні умови росту і розвитку бобових багаторічних трав у рік сівби
№ Екологічні умови Параметр
1 Сума опадів за рік, мм 652
2 Сума опадів за вегетаційний період, мм 429
3 Гідротермічний коефіцієнт за рік 1,38
4 Гідротермічний коефіцієнт за вегетаційний період 1,43
5 Вміст гумусу, % 2,0
6 Забезпеченість азотом легкогідролізованим, мг/100 г ґрунту 13,3
7 Забезпеченість рухомим фосфором, мг/100 г ґрунту 19,0
8 Забезпеченість обмінним калієм, мг/100 г ґрунту 6,4
9 Гідролітична кислотність, мг-екв./100 г ґрунту 0,53
10 Кислотність сольова, рН 7,0
11 Вміст у ґрунті кальцію, мг/100 г ґрунту 12,6
12 Вміст у ґрунті міді, мг/кг ґрунту 5,4
13 Вмісту ґрунті цинку, мг/кг ґрунту 6,0

У нашому випадку було проведено вапнування ґрунту, що сприяло 
отримання показника кислотності рН 7, за гідролітичної кислотності 0,53 мг.- 
екв./100 г ґрунту та інтенсивному росту трав. Погодні умови відзначалися 
достатньою і надлишковою вологозабезпеченістю за помірної температури.

Висновки. За оптимальних екологічних ґрунтово-кліматичних умов та 
забезпечення сприятливих антропогенних умов для росту і розвитку бобових 
багаторічних трав, вони можуть сформувати повноцінний урожай зеленої 
маси в рік сівби. Найвищу урожайність формують буркун білий та еспарцет 
піщаний -  43,5 -  59,4 т/га, дещо меншу, але також достатню -  люцерна 
посівна, конюшина лучна і лядвенець рогатий -  33,8 -  38,2 т/га.
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П О ТЕН Ц ІЙ Н А  А Л Ю М О С ТІЙ К ІС ТЬ БА ГА ТО РІЧН И Х  ВИДІВ
БО БО ВИ Х  ТА ЗЛАКОВИХ ТРАВ ЗА Д ІА ГН О СТИ ЧН И М И
ІНДЕКСАМ И

Наведені результати скринінг-тестування багаторічних трав на 
алюмостійкість, яке базується на лабораторних методах ранньої 
діагностики рослин, для виявлення ступеня алюмотолерантності видів і 
сортів бобових і злакових трав, що складають основу травостоїв 
культурних пасовищ і сінокосів України. За величиною індексу кореня (ІДК) 
та паростку (ІДП) встановлені достовірні реакції рослин багаторічних трав 
у  ювенільному періоді росту на концентрацію розчину AlCl3, за 
результатами яких побудовано ранжувальний ряд бобових видів трав за 
рівнем стійкості до ознаки алюмотоксичності. Визначено граничний 
ступінь алюмостійкості злакових трав, що є перешкодою для реалізації 
генетичного потенціалу цих видів за вирощування в едафічних умовах з 
підвищеною кислотністю ґрунтового розчину. Проведений кластерний аналіз 
злакових видів трав за адаптивним потенціалом до стрес-фактору.

Ключові слова: багаторічні трави, потенційна алюмостійкість, індекс 
довжини коренів, індекс довжини пагонів, кластерний аналіз.

На сучасному етапі інтенсивного ведення агропромислового 
виробництва існує проблема підвищеної кислотності ґрунтового розчину, яка 
набуває більш негативного значення з огляду на теперішні інтенсивні 
системи землеробства, а також запобігає реалізації продукційного потенціалу 
природних кормових угідь, яких в Україні налічується більше 7 млн га [1, 3].

Зона Лісостепу Правобережного загалом і Поділля зокрема належить 
до регіону, де рівень кислотності ґрунтового розчину є серйозною 
агротехнологічною та екологічною проблемою. Середньозважений показник 
рН для регіону складає 5,6 за площі кислих ґрунтів 527,9 тис. га (49 % від 
обстеженої площі). На категорію сильно- і середньокислих припадає
171,4 тис. га (16 % обстежених площ). При цьому, динаміка підкислення має 
яскраво виражений деградаційний характер з величиною приросту у 13 %, 
особливо на схилових землях, де розміщені сінокоси і пасовища [2, 9].

Такий стан кормових угідь диктує необхідність застосування 
інноваційних підходів управління рівнем кислотостійкості багаторічних трав 
(шляхом конструювання багаторічних агрофітоценозів різного цільового 
призначення на основі добору алюмотолерантних компонентів), що 
відкриває перспективу створення стійких, високопродуктивних, економічно
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виправданих кормових агроекосистем в умовах дії факторів ґрунтового 
стресу. Відтворення господарсько-цінної рослинності вироджених природних 
кормових угідь диктується необхідністю оптимізації агроландшафтів шляхом 
збільшення продуктивності кормової площі за рахунок схилових земель, 
водоохоронних зон та малопродуктивних земель, виведених із ріллі [6, 7].

Метою досліджень є вивчення потенційної алюмостійкості 
багаторічних бобових та злакових трав, що є важливою складовою 
адаптивної стратегії рослин при конструюванні високопродуктивних 
багаторічних агрофітоценозів в умовах Лісостепу Правобережного.

М атеріал та  методи дослідження. При проведенні досліджень 
використовували лабораторний скринінговий тест на алюмостійкість, в 
основі якого лежить метод водної культури (культури в поживних розчинах). 
Такий спосіб діагностики дає змогу уникати «шумів» і діагностувати рослини 
на ранніх етапах онтогенезу, що забезпечує велику пропускну спроможність і 
невисоку вартість досліджень, дає можливість проводити прижиттєву 
діагностику і вести відбори цінних для селекції стійких особин [4].

У лабораторних умовах відділу польових кормових культур, сіножатей 
та пасовищ Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН було 
проведено дослідження з визначення реакції пророщуваного насіння до 
впливу різних концентрацій А1С13. Предметом дослідження стали шість 
сортів бобових та десять сортів злакових видів трав селекції інституту, які є 
найпоширенішими компонентами в кормових агрофітоценозах Лісостепу 
Правобережного (див. таблиці). Стрес-фактором слугували концентрації 
робочого розчину А1С13 для визначення алюмостійкості багаторічних видів 
трав -0,5; 0,75 та 1 г/л А1С13 (3,7; 5,6 та 7,5 ммоль/л), що відповідає 
концентрації іонів А13+ у розчині 10, 15 та 20 мг/л або 0,74; 1,13 та
1,5 ммоль/л, відповідно).

Пророщування насіння відбувалось у термостаті за температури 27
29 X  Підрахунок схожості насіння та довжини коренів і паростків бобових 
видів проводили через 3 доби, злакових видів -  через 6 діб [8]. Повторність у 
досліді -  шестиразова.

В якості тестової ознаки при діагностиці бобових трав використовували 
індекс довжини кореня (ІДК), а злакових -  індекс довжини паростка (ІДП).

ІДК = —  100, (1)
^  Д К К  4 7

де ІДК -  індекс довжини кореня, %;
ДКС -  довжина кореня проростка вирощеного при концентрації стресового 
фактору, мм;
ДКК -  довжина корінця проростка контрольного варіанта, мм.

ІДП = —  100, (2)
^  Д П К  ’ у 7

де ІДП -  індекс довжини паростку, %;
ДКС -  довжина паростку вирощеного при концентрації стресового фактору, 
мм;
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ДПК -  довжина паростку контрольного варіанта, мм.
Попередніми дослідженнями не було виявлено чіткої диференціації за 

показником схожості насіння багаторічних трав у середовищах 
пророщування, тому отримані дані за цим показником не використовувались 
при визначенні ступеня алюмостійкості.

Розподіл за групами стійкості проводили за такою класифікацією 
(табл. 1 ), при цьому для збільшення обсягу робіт з оцінки алюмостійкості 
бобових видів користувались результатами ІДК трьох концентрацій -  0,5,
0,75 та 1,0 г/л АІСІ3 .

1. Градація груп стійкості рослин (ІДК) до впливу стресового фактору
(Косарєва, 1999)

Групи Концентрація АІСІз, г/л
0,5 0,75 1,0

Висока > 70 % > 50 % > 35 %
Середня 60-70 % 40-50 % 25-35 %
Низька < 60 % < 40 % < 25 %

Отриманий масив експериментальних даних обробляли на комп'ютері 
за допомогою програми STATISTICA 10.

Результати досліджень. Відомо, що більшість бобових культур мають 
слабку стійкість до підвищеного рівня ґрунтової кислотності, це пов'язано з 
низькою здатністю рослин засвоювати важкорозчинні фосфати в умовах 
кислих ґрунтів, а бульбочковими бактеріями накопичувати азот [5].

При аналізі потенційної алюмостійкості шести видів бобових трав на 
початкових стадіях онтогенезу було встановлено, що до групи високостійких 
до стресору можна віднести 3 види, помірностійких -  2 види та до 
слабостійких -  1 вид.

Так, види M. sativa, O. arenaria та L. corniculatus проявляли високу 
стійкість на всіх концентраціях AlCb, суттєво не знижуючи морфометричних 
показників довжини коренів на початкових етапах онтогенезу. Тому дані 
види можуть викликати інтерес для селекції на адаптивність в умовах кислих 
ґрунтів. За значеннями ІДК на рівні 52-74 % залежно від концентрації 
найкращим виявився верховий бобовий вид M. sativa. (див. табл. 2).

Бобові види, такі як T. pratense та G. orientalis за значеннями індексу 
довжини кореня на рівні 34-70 % та 30-67 % відповідно відносяться до 
помірностійких до впливу іонів алюмінію. При цьому критичною для 
G. orientalis виявилась концентрація розчину AlCl3 на рівні 0,75 г/л де 
спостерігали найнижчі значення тестової ознаки (ІДК).

Серед усіх бобових видів лише M. albus проявляв найменшу 
алюморезистентність по досліду. Показники ІДК даного виду суттєво 
знижувались за впливу стрес-фактору і варіювались у межах 20-64 % 
залежно від концентрацій розчину AlCl3.
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Отримане значення ІДК для кожного виду дає змогу ранжувати бобові 
трави за рівнем стійкості до алюмотоксичності в такому порядку:

1. Medicago sativa = > 2. Onobrychis arenaria = > 3. Lotus corniculatus = 
> 4. Trifolium pratense = > 5. Galega orientalis = > 6. Melilotus albus.

2. Результати визначення алюмостійкості багаторічних видів
бобових трав

№
з/п

Індекс довжини кореня (ІДК), % x±S
Назва виду Дистильована 

вода (контроль)
Розчини АІСІз г/л

C,5 C,75 1,C
1 Medicago sativa 1GG 74 ± 0,9 69 ± 5,4 52 ± 6,7
2 Onobrychis arenaria 1GG 80 ± 3,2 64 ± 2,5 47 ± 2,5
3 Galega orientalis 1GG 67 ± 6,9 39 ± 2,4 30 ± 2,2
4 Melilotus albus 1GG 64 ± 6,3 37 ± 4,7 20 ± 1,2
б Trifolium pratense 1GG 70 ± 2,3 56 ± 2,3 34 ± 2,4
б Lotus corniculatus 1GG 72 ± G,4 62 ± 0,7 40 ± 2,0

Уперше на великому обсязі матеріалу вивчений внутрішньо-сортовий 
поліморфізм потенціалу алюмостійкості багаторічних злакових трав. За 
допомогою статистично опрацьованих даних величини ІДП доведено вищу, 
ніж у бобових видів, мінливість злакових трав (за видами і сортами) щодо 
механізмів алюмотолерантності у ювенільній стадії їхнього розвитку 
(табл. 3).

3. Результати визначення ювенільної алюмостійкості 
багаторічних злакових трав

№
з/п

Індекс довжини паростку (ІДП), % x ± S
Назва виду Дистильована 

вода (контроль)
Розчини АІСІз г/л

C,5 C,75 1,C
1 Elytrigia intermedia 1GG 72 ± 2,3 62 ± 5,3 41 ± 2,9
2 Bromopsis inermis 1GG 63 ± 0,7 42 ± 1,5 28 ± 1,9
3 Festuca arundinacea 1GG 60 ± 5,2 46 ± 1,2 26 ± 1,2
4 Festuca pratensis 1GG 61 ± 4,3 37 ± 7,5 27 ± 5,2
б Lolium multiflorum 1GG 57 ± 2,4 53 ± 1,3 37 ± 2,2

6 Agropyrum
pectiniforme 1GG 66 ± 3,8 54 ± 1,6 39 ± 1,7

7 Phleum pratense 1GG 39 ± 1,4 15 ± 2,7 9 ± 0,9
В Lolium perenne 1GG 75 ± 8,1 58 ± 4,0 28 ± 3,9
9 Festuca rubra 1GG 47 ± 6,9 27 ± 0,9 15 ± 2,1
1G Agrostis tenuis 1GG 49 ± 7,4 27 ± 4,9 18 ± 1,3

Для інтегральної оцінки стійкості злакових видів до алюмінію 
зважаючи на велику кількість тест-об’єктів, у дослідженнях був 
використаний кластерний аналіз, оснований на показниках довжини пагону. 
У результаті проведеного аналізу весь набір досліджуваних злакових видів 
розділився на три кластери (рис. 1) по лінії linkage distance = 20.
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Дендрограма для 10 видів. М етод Варда. Евклідова відстань

Відстань звязку

Рис. 1. Дендрограма розподілу десяти видів багаторічних злакових трав за 
алюмостійкістю (по лінії ординат: 1. Agrostis tenuis; 2. Festuca rubra; 3. Phleum pretense; 4.

Lolium multiflorum; 5. Festuca pratensis; 6. Festuca arundinacea; 7. Bromopsis inermis; 8.
Loliumperenne; 9. Agropyrumpectiniforme; 10. Elytrigia intermedia)

До першого кластеру, який характеризувався найбільшим середнім 
показником ІДП (77,1 %), ввійшли три види: L. perenne, A. pectiniforme та
E. intermedia. Види першого кластеру характеризувались найбільшою 
довжиною паростків, як в дистильованій воді, так і в робочих розчинах AlCl3 
порівняно з рештою видів (табл. 4).

Найбільшою групою виявився другий кластер, що складався з 4 видів 
злакових трав різного еколого-географічного походження, а саме B. inermis,
F. arundinacea, F. pratensis та L. multiflorum. Середній показник ІДП по 
кластеру становив 53,7 %, що робить види, що до нього входили 
середньостійкими до токсичного впливу алюмінію на ювенільній стадії 
органогенезу.

Третій кластер був представлений групою видів злакових трав, які 
володіли найменшою силою росту паростків у різних стресорах. Такі види як 
P. pratense, F. rubra та A. tenuis мали найменші абсолютні показники 
розвитку як в контролі, так і водних розчинах AlCl3.
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4. Середні ростові параметри злакових трав різних кластерів у 
перерахунку на одну рослину

Кластер Назва виду Довжина паростку, мм ІДП, %
Elytrigia intermedia 34,08 ± 9,13* 

26,26 ± 7,14
1 Agropyrum pectiniforme 77,1

Lolium perenne
Bromopsis inermis

2 Festuca arundinacea 26,47 ± 6,58
53,7Festuca pratensis 14,22 ± 3,41

Lolium multiflorum

3
Phleum pratense 
Festuca rubra

13,22 ± 3,12
45,5

Agrostis tenuis 6,02 ± 2,10

П р и м і т к а .  * У  чисельнику -  контроль, у знаменнику -  стрес-фактор.

При цьому депресія росту паростків під дією іонів алюмінію складала
54,5 %, що було найбільшим по досліду.

Таким чином, за результатами лабораторних скринінгових тестів на 
алюмостійкість багаторічні трави можна поділити на наступні гомогенні 
групи варіювання за стійкістю до стресового фактору:

а) Високостійкі: пирій середній (Elytrigia intermedia), пажитниця 
багаторічна (Lolium perenne), житняк гребінчастий (Agropyrum pectiniforme), 
люцерна посівна (Medicago sativa), еспарцет піщаний (Onobrychis arenaria), 
лядвенець рогатий (Lotus corniculatus);

б) Середньостійкі: стоколос безостий (Bromopsis inermis), костриця 
лучна (Festuca pratensis), костриця очеретяна (Festuca arundinacea), 
пажитниця Вестервольдська (Lolium multiflorum), конюшина лучна (Trifolium 
pratense), козлятник східний (Galega orientalis);

в) Слабостійкі: костриця червона (Festuca rubra), мітлиця тонка 
(Agrostis tenuis), тимофіївка лучна (Phleum pratense), буркун білий (Melilotus 
albus).

Висновки. У результаті проведеного дослідження встановлено, що 
багаторічні трави мають широкий спектр генотипної різноманітності по 
реакції на стресовий вплив іонів алюмінію. З'ясовано, що незалежно від виду 
та місця зростання зразки бобових та злакових трав можуть мати різний 
рівень стійкості до даного стресового фактору. Серед вивченого матеріалу 
багаторічних трав виділено гомогенні групи варіювання за стійкістю до 
стресового фактору, які здатні функціонувати в екстремальних едафічних 
умовах.

Бібліографічний список
1. Балюк С. А. Ґрунтові ресурси України: стан і заходи їх 

поліпшення / С. А. Балюк // Вісник аграрної науки. -  2010. -  № 6. -  С. 6-7.
2. Дєдов О. В. Декальцинація ґрунтів Вінниччини: проблема та 

перспективи її вирішення / О. В. Дєдов // Наукові записки [Вінницького

101



державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. 
Серія: Географія. -  2014. -  Вип. 26. -  С. 72 -  76.

3. Екологічні проблеми землеробства: навчальний посібник /
І. Д. Примак, Ю. П. Манько, Н. М. Рідей [та ін.]; за ред. І. Д. Примака. -  К.: 
Центр учбової літератури, 2010. -  456 с.

4. Климашевский Э. Л., Чернышева Н. Ф. Генетическая 
вариабельность устойчивости растений к ионной токсичности (водорода и 
алюминия) в зоне корней: теория и практические аспекты // 
Сельскохозяйственная биология. 1980. Т. 15. № 2. С. 270 -  277.

5. Косарева И. А., Дзюбенко Н. И., Д ук О. В., Малышев Л. Л., 
Яковлева М. Ю. Изменчивость Al- толерантности в роде Melilotus Mill // Сб. 
тезисов межд. конф. «Генетические ресурсы растений в XXI веке» СПб., 
2007.

6. Косарева И. А  Скрининг сельскохозяйственных культур с целью 
обеспечения стабильности растениеводства / И. А. Косарева, Г. В. Давыдова, 
Е. В. Семенова, Е. В. Груздева // Научные проблемы создания новых сортов 
с.-х. культур, адаптированных к современным условиям производства и 
переработки: Матер, научн., сессии 21-22 июля 1998 г. -  СПб. -  1998. -
С. 13 -  15.

7. Лисицын Е. М. Генетическое разнообразие сортов яровой мягкой 
пшеницы по алюмоустойчивости / Е. М. Лисицын, О. С. Амунова // 
Вавиловский журнал генетики и селекции. -  2014. -  Том 18, № 3. -  С. 497 -  
505.

8. Лисицын Е. М. Методика лабораторной оценки 
алюмоустойчивости зерновых культур // Докл. РАСХН. 2003. № 3. С. 5-7.

9. Національна доповідь про стан родючості ґрунтів України. -  К.: 
ТОВ «ВИК-ПРИНТ», 2010. -  111 с.

Надійшла до редколегії 16. 11. 2017р.
Рецензент Н. Я. Гетман, доктор сільськогосподарських наук

102



УДК: 633.35 : 636.085 
©  2017

В. І. Дудченко, кандидат сільськогосподарських наук
Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН

П РО ДУКТИ ВН ІСТЬ СУМ ІСНИХ ПОСІВІВ ГОРОХУ
П О ЛЬО ВО ГО  (ПЕЛЮ Ш КИ) З П ІДТРИ М УЮ ЧИ М И
К У ЛЬТУ РА М И  П РИ  ВИРОЩ УВАННІ НА ЗЕЛЕН У  МАСУ

Наведено результати досліджень вирощування пелюшки у  сумісних 
посівах, показники урожайності зеленої маси та якість одержаного корму.

Ключові слова: горох польовий (пелюшка), сумісні посіви, підтримуючі 
культури, урожайність зеленої та сухої маси, якість корму.

Високий вміст білка у вегетаційній масі робить бобові рослини дуже 
цінним компонентом різних змішаних посівів кормових культур. Відомо, що 
найбільш вузьким місцем у кормовиробництві є недостатність білків у 
кормах. Щоб успішно розв’язати цю проблему, необхідно більшість 
однорічних трав вирощувати в сумішках з бобовими культурами.

Одним з таких компонентів у сумішках є пелюшка. На зелений корм і 
силос вирощують пелюшку переважно з вівсом, ячменем і кукурудзою, проте 
високий урожай горох дає і при сівбі в чистому вигляді [1, 2].

За вирощування пелюшки на насіння у чистому вигляді посіви сильно 
вилягають і в роки з дощовою осінню спостерігаються великі втрати. 
У зв’язку з цим, необхідно висівати пелюшку у змішаних посівах з 
пониженою нормою підтримуючого компоненту [3].

Виходячи з цього, вивчення ефективних елементів технології 
вирощування сумішок однорічних кормових культур у збільшенні їх 
продуктивності є важливим.

М атеріали і методика досліджень. Польові дослідження проводили на 
ґрунтах польової сівозміни Волинської ДСГДС у 2011 -  2013 рр. Ґрунт 
дослідної ділянки дерново-підзолистий глеюватий супіщаний, до закладання 
досліду у 0 -  20 см шарі містив: гумусу 1,2 %; рухомих форм (за Кірсановим) 
Р2О5 -  20,8 мг; К2О -  12,5 мг на 100 г ґрунту; азоту гідролізованого 8,8 мг, 
рН 5,4.

У дослідах розмір посівної ділянки становить 50 м2, облікової -  32 м2. 
Повторність чотириразова. Розміщення ділянок послідовне. Сорт пелюшки 
Звягельська, вівса -  Деснянський, гірчиці білої -  Кароліна, редьки олійної -  
Либідь, кукурудзи -  Харківський 145, ріпак ярий. Удобрення Р60К60. Посів 
суцільний, рядковий. Догляд за посівами складався з дворазового 
боронування до та після сходів культури.
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Погодні умови у роки проведення досліджень були, в основному, 
сприятливими для росту і розвитку однорічних кормових культур, за 
винятком 2011 року, який був недостатнім у забезпеченні рослин вологою у 
першій половині літа.

Дослідження проводили за загальноприйнятими методиками у 
кормовиробництві [4, 5]. Математичну обробку експериментальних даних -  
методом дисперсійного аналізу за Доспєховим [6].

Результати досліджень Польовий дослід нараховує 13 норм висіву 
гороху польового в одно видовому та сумісних посівах з підтримуючою 
культурою при вирощуванні на зелену масу. Підтримуючі культури: овес, 
гірчиця біла, редька олійна, ріпак ярий, кукурудза. Норми висіву насіння 
основної (пелюшки) та підтримуючих культур наведені в таблиці 1.

У середньому за роки проведення досліджень урожайність зеленої маси 
гороху польового з нормою висіву 1,2 млн/га схожих насінин становила
36.0 т/га (табл. 1).

Продуктивнішими при вирощуванні на зелену масу (порівняно з 
пелюшкою) була сумішка гороху польового з однорічними культурами та 
відповідними нормами висіву насіння: горох польовий 0,8 -  1,0 млн/га з 
кукурудзою 24 -  44 тис. шт. рослин на 1 га. Приріст складав 4,0 -  5,5 т/га 
зеленої маси.

Рівнозначними за урожайністю зеленої маси з горохом польовим при 
вирощуванні були сумішки однорічних культур: горох польовий 0,8 -  1,0 млн 
схожих насінин на 1 га + овес посівний 1,8 -  2,25 млн/га, урожайність 
становила 38,3 -  38,5 т/га; горох польовий 0,8 -  1,0 млн/га + редька олійна 4 -  
8 кг/га -  34,5 -  35,8 т/га; горох польовий 0,8 -  1,0 млн/га + ріпак ярий 3 -  

6 кг/га, урожайність 35,0 -  39,7 т/га зеленої маси. Менш продуктивними за 
урожайністю зеленої маси були сумішки гороху польового з гірчицею білою 
з відповідними нормами висіву. Урожайність становила 27,0 -  31,2 т/га 
зеленої маси.

Щодо збору сухої маси максимальну кількість одержали при сівбі 
насіння однорічних культур у сумішках з горохом польовим, з нормами 
висіву: горох 0,8 -  1,0 млн/га + овес посівний 1,8 -  2,25 млн/га, збір сухої 
маси 6,4 -  6,8 т/га; горох 0,8 -  1,0 млн/га + гірчиця біла 6,0 -  7,5 кг/га -  5,8 -
6.0 т/га; горох польовий 0,8 -  1,0 млн/га + редька олійна 4 -  8 кг/га -  5,8 т/га; 
горох 0,8 -  1,0 млн/га + ріпак ярий 3 -  6 кг/га, збір сухої маси 6,5 -  7,0 т/га; 
горох 1,0 млн/га + кукурудза 24 тис. шт./га -  8,3 т/га (табл. 1).

Результати хімічного аналізу зразків зеленої маси однорічних сумішок 
з горохом польовим з перерахунком на вміст у зеленій масі сирого протеїну, 
показали, що вміст органічної речовини зазнавав змін залежно від складу 
сумішок та норм їх висіву.
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1. Урожайність зеленої та сухої маси сумішок гороху польового (пелюшки) 
з підтримуючими культурами, залежно від норм висіву насіння, т/га

с
3̂0012

Варіант досліду

Урожайність зеленої маси Урожайність сухої маси

т/га

иле 
нт

МВі ід 

£ 
і т/га

Відхилення від 
контролю

т/га % т/га %

1 Горох польовий 
1,2 млн/га 36,0 - - 5,3 - -

2
Горох польовий 
1,0 млн/га + овес 
0,9 млн/га (контроль)

31,9 - - 6,1 - -

3
Горох польовий 
1,0 млн/га + овес 
2,25 млн/га

38,5 6,6 20,7 6,4 0,3 4,9

4
Горох польовий 
0,8 млн/га + овес 
1,8 млн/га

38,3 6,4 20,1 6,8 0,7 11,5

5
Горох польовий 
1,0 млн/га + гірчиця 
біла 3 кг/га (контроль)

27,0 - - 5,1 - -

6
Горох польовий 
1,0 млн/га + гірчиця 
біла 7,5 кг/га

29,9 2,9 10,7 6,0 0,9 17,6

7
Горох польовий 
1,0 млн/га + гірчиця 
біла 6 кг/га

31,2 4,2 15,5 5,8 0,7 13,7

8

Горох польовий 
1,0 млн/га + редька 
олійна 4 кг/га 
(контроль)

34,5 - - 5,8 - -

9
Горох польовий 
1,0 млн/га + редька 
олійна 8 кг/га

35,8 1,3 3,8 5,8 0 -

10
Горох польовий 
1,0 млн/га + ріпак ярий 
3 кг/га (контроль)

39,7 - - 7,0 - -

11
Горох польовий 
0,8 млн/га + ріпак ярий 
6 кг/га

35,0 -4,7 11,8 6,5 -0,5 7,1

12

Горох польовий 
1,0 млн/га + кукурудза 
24 тис. шт./га 
(контроль)

45,5 - - 8,3 - -

13
Горох польовий 
1,0 млн/га + кукурудза 
44 тис. шт./га

40,0 -5,5 12,1 6,9 -1,4 13,5

НІР о,о5 2,8-3,2 0,11-0,59

Вміст сирого протеїну у сухій масі був на рівні: пелюшки 12,4 %, 
пелюшко -  вівсяної суміші 10,4 -  12,3, пелюшки з гірчицею білою 12,5 -  
14,1, пелюшки з редькою олійною 12,5 -  12,6, пелюшки з ріпаком ярим 13,2 -  
13,5, пелюшки з кукурудзою 16,5 -  16,7 % (табл. 2).
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2. Вміст та збір сирого протеїну, хімічний склад зеленої маси пелюшки з 
однорічними культурами залежно від норм висіву насіння компонентів 

(у середньому за 2011 -  2013 рр.), %  на абсолютно суху масу

№
за/п

Вміст Збір сирого Зола,
%

Р2О5 ,
%

К2О,
%Варіант досліду протеїну, протеїну,

% ц/га
1 Горох польовий 1,2 млн/га 12,4 5,2 7,3 0,78 3,13

2 Горох польовий 1,0 млн/га + 
овес 0,9 млн/га, (контроль) 10,4 4,5 7,8 0,75 3,35

3 Горох польовий 1,0 млн/га + 
овес 2,25 млн/га 12,3 6,8 7,9 0,91 3,77

4 Горох польовий 0,8 млн/га + 
овес 1,8 млн/га 10,9 6,1 7,4 0,86 3,53

5 Горох польовий 1,0 млн/га + 
гірчиця біла 3 кг/га (контроль) 13,5 5,9 7,9 0,77 3,63

6 Горох польовий 1,0 млн/га + 
гірчиця біла 7,5 кг/га 14,1 7,2 6,5 0,76 3,23

7 Горох польовий 1,0 млн/га + 
гірчиця біла 6 кг/га 12,5 6,3 6,7 0,77 3,02

8
Горох польовий 1,0 млн/га + 
редька олійна 4 кг/га 
(контроль)

12,6 6,3 7,1 0,77 3,22

9 Горох польовий 1,0 млн/га + 
редька олійна 8 кг/га 12,5 6,2 6,3 0,91 2,86

10 Горох польовий 1,0 млн/га + 
ріпак ярий 3 кг/га (контроль) 13,2 7,4 7,1 0,9 3,15

11 Горох польовий 0,8 млн/га + 
ріпак ярий 6 кг/га 13,5 5,5 6,7 0,79 2,86

12
Горох польовий 1,0 млн/га + 
кукурудза 24 тис. шт./га 
(контроль)

16,68 10,3 7,5 0,86 3,51

13 Горох польовий 1,0 млн/га + 
кукурудза 44 тис. шт./га 16,5 7,9 7,6 0,89 3,64

Підвищеним вмістом протеїну характеризувався корм з пелюшкою та з 
підвищеною нормою висіву гороху польового з гірчицею білою, редькою 
олійною, ріпаком ярим та кукурудзою (12,4 -  16,7 %). Максимальний збір 
сирого протеїну одержали коли висівали у сумішках пелюшку з гірчицею 
білою, ріпаком ярим та з кукурудзою (7,2 -  10,3 ц/га).

За мінеральним складом зелена маса пелюшки та у сумішках пелюшки 
з однорічними культурами відповідала зоотехнічним нормам годівлі: вміст 
фосфору становив 0,75 -  0,91 % на суху масу, калію 2,86 -  3,77 %, золи 6,3 -
7,9 %.

Висновки
На дерново-підзолистих ґрунтах Західного Полісся для одержання 

зеленого корму з підвищеним вмістом білка слід вирощувати горох польовий 
(пелюшка) у сумішках з однорічними кормовими культурами.

Однорічні кормові культури з горохом польовим у сумісних посівах 
необхідно вирощувати з нормами висіву: пелюшко -  вівсяна суміш -  
пелюшка 0,8 -  1,0 млн схожих насінин на 1 га, вівса 1,8 -  2,25; пелюшко -
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гірчична -  гороху 0,8 -  1,0 млн/га, гірчиці білої 6,0 -  7,5 кг/га; пелюшко -  
ріпакова суміш -  з нормою висіву гороху 0,8 -  1,0 млн/га, ріпаку ярого 3 -  
6 кг/га; пелюшки з редькою олійною: відповідно 0,8 -  1,0 млн/га та 4 -
8 кг/га; пелюшки з кукурудзою: нормою висіву гороху 1,0 млн/га та 
кукурудзи 24 тис. рослин на 1 га.
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Ф ОРМ УВАННЯ УРОЖ АЮ  ЗЕЛ ЕН О Ї М АСИ ТА ЗЕРНА 
ГОРОХУ П О ЛЬО ВО ГО  (ПЕЛЮ Ш КИ) ЗА РІЗН И Х  Н О РМ  
ВИСІВУ Н А СІН Н Я П РИ  ВИРОЩ УВАННІ У  ЗАХІДНОМ У 
П О Л ІС С І

Наведено результати досліджень вивчення впливу норм висіву насіння 
пелюшки, сорту Звягельська, на формування урожаю зеленої маси, зерна, 
якість корму.

Ключові слова: горох польовий (пелюшка), урожайність, зелена маса, 
зерно, якість корму.

Для виробництва високопротеїнових, збалансованих за 
амінокислотним складом кормів, одним із найбільш ефективних шляхів його 
вирішення є вирощування зернобобових культур, які мають особливість 
накопичувати у вегетативній масі і в насінні значну кількість білка. Нестача 
білка в кормових раціонах призводить до перевитрат кормів на одиницю 
продукції в 1,5 і більше разів, різкому зниженню продуктивності 
сільськогосподарських тварин, недобору тваринницької продукції, 
загальному підвищенню її собівартості [2].

Запропоновані виробництву нові високопродуктивні сорти однорічних 
зернобобових культур інтенсивного типу з високим потенціалом 
урожайності, підвищеним вмістом білка в зерні, адаптовані до умов 
вирощування у різних агрокліматичних зонах України. Для них необхідно 
розробити сучасні, конкурентоспроможні сортові технології вирощування, з 
метою максимальної реалізації генетичного потенціалу продуктивності, 
збільшення виробництва високобілкових ресурсів і відповідно вирішення 
проблеми рослинного білка. Крім того, вирощування зернобобових культур 
сприяє підвищенню агрофізичних та агрохімічних показників родючості 
ґрунту, поліпшення його азотного балансу [7].

У Західному Поліссі для збільшення виробництва і поліпшення якості 
кормів використовують пелюшку (горох польовий). Пелюшка -  цінна 
кормова культура, зерно широко використовується на корм тваринам, 
особливо свиням і птиці, в подрібненому і відвареному вигляді. Зелена маса 
добре поїдається у свіжому вигляді всіма видами тварин, з неї готують 
хороший силос, сіно, переважно в сумішках з однорічними зерновими, а 
також поживну трав’яну муку, брикети, гранули [4, 8].
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Тому, вивчення ефективних елементів технології вирощування, які 
забезпечують збільшення урожайності зерна і зеленої маси гороху польового 
в умовах Західного Полісся, має важливе значення.

М атеріали і методика досліджень. Дослідження проводили на 
ґрунтах Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції у 2011
-  2013 рр. Ґрунт дослідної ділянки дерново -  підзолистий супіщаний. У шарі
0 -  20 см міститься гумусу 1,2 %, рухомих форм фосфору 20,5 мг та калію
12,0 мг на 100 г ґрунту, рН сольової витяжки 5,4, азоту гідролізованого
8,2 мг. Розмір посівної ділянки 50 м2, облікової -  32 м2, повторення 
чотириразове, розміщення ділянок систематичне. Сорт гороху польового 
(пелюшки) Звягельський. Удобрення Р60К60, насіння висівали сівалкою СН-
16, посів суцільний, рядковий. Попередник озимі зернові.

Польовий дослід нараховує чотири варіанти норм висіву насіння 
гороху польового на зелену масу та зерно: 1 -й -  0,8 млн схожих насінин/га; 2 
й -  1,0; 3-й -  1,2; 4-й -  1,4 млн/га. Висівали насіння гороху у 2011 році -  
16 квітня, у 2012 р. -  13 квітня, у 2013 р. -  30 квітня. У період вегетації для 
зменшення кількості бур’янів проводили до сходове та після сходове 
боронування зубовими боронами.

Дослідження проводили за загальноприйнятими методиками 
колишнього ВНДТК та Інституту кормів та сільського господарства Поділля 
НААН [5, 6]. Математичну обробку експериментальних даних -  методом 
дисперсійного аналізу за Доспеховим [3].

Погодні умови в роки проведення досліджень були в основному 
сприятливими для росту і розвитку гороху польового за винятком 2011 року, 
у зв’язку з нестачею вологи у вегетаційний період першої половини літа.

Результати досліджень. Норми висіву та кількість рослин на площі 
головним чином зумовлюється біологічними властивостями сорту, ґрунтово- 
кліматичними умовами, забезпеченістю рослин поживними речовинами, 
технологічними заходами догляду за посівами та іншими факторами. 
Багаторічними дослідами показано, як завищена, так і занижена норма висіву 
негативно впливає на продуктивність гороху. У загущених посівах 
створюються умови, які спричиняють затінення рослин і надмірний ріст 
стебел. Багаторічні досліди показали, що диференційовані за властивостями 
сортів норми висіву є одним з найважливіших елементів технології 
вирощування гороху [1]. На зріджених посівах горох заростає бур’янами, в 
результаті чого урожай насіння зменшується.

Аналіз проведених досліджень показав, що складовими урожаю зеленої 
маси та зерна гороху польового є густота рослин на період збирання, висота 
рослин та інші складові. В залежності від норм висіву насіння пелюшки 
густота рослин при збиранні становила 73 -  114 шт./м2. Вищою вона була за 
норми висіву насіння пелюшки 1,4 млн схожих насінин на 1 га. Висота 
рослин гороху польового рівнялась 165 -  183 см. Максимальною вона була за 
норми висіву 1,2 млн насінин на 1 га.
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Результати проведених досліджень у середньому за три роки показали, 
що норма висіву насіння гороху польового (1,4 млн схожих насінин на 1 га) 
забезпечила максимальну урожайність зеленої маси 30,1 т/га, що на 3,7 т/га 
(14 %) більше порівняно з контролем (де норма висіву насіння становила
0,8 млн схожих насінин на1 га) табл. 1. Норми висіву гороху польового 1,0 та
1,2 млн насінин на 1 га були менш ефективними порівняно з нормою висіву
1,4 млн/га. У цифровому виразі зменшення становило 3,2 -  4,4 т/га, у 
відсотковому -  10,6 -  14,6 %.

1. Урожайність зеленої маси пелюшки залежно від норм висіву насіння,
т/га (2011 -  2013 рр.)

Відхилення відРоки урожаю, т/га
Варіант досліду Середнє за 

3 роки2011 2012 2013 т/га %

Норма висіву 0,8 млн схожих 
насінин на 1 га (контроль ) 14,1 24,2 41,0 26,4 - -

Норма висіву 1,0 млн схожих 
насінин на 1 га 15,7 26,0 39,0 26,9 0,5 1,9

Норма висіву 1,2 млн схожих 
насінин на 1 га 17,4 27,8 32,0 25,7 -0,7 2,7

Норма висіву 1,4 млн схожих 
насінин на 1 га 19,6 37,8 33,0 30,1 3,7 14,0

НІР 0,05 0,62 1,43 3,4 0,62-3,4

За збором сухої маси гороху польового, максимальна її кількість була 
зібрана за сівби з нормою висіву 1,4 млн/га, що становило 5,35 т/га. Приріст 
урожаю сухої маси до контрольного варіанта (0,8 млн/га) складав 0,25 т/га.

Отже, кращою нормою висіву гороху польового, що забезпечила 
максимальну урожайність зеленої та сухої маси, є 1,4 млн схожих насінин на
1 га.

При вирощуванні пелюшки на зерно, результати досліджень показали, 
що в середньому за три роки найбільшу урожайність зерна гороху польового
3,1 т/га одержали висіваючи насіння з нормою висіву 1,2 млн схожих насінин 
на 1 га (табл. 2). Приріст урожаю до контрольного варіанта становив 1,0 т/га, 
що у відсотковому виразі складало 47,6 %. Відхилення урожайності зерна зі 
збільшенням і зменшенням норми висіву (0,8; 1,0; 1,4 млн/га) були 
достовірними. Таким чином за роки проведення досліджень оптимальна 
норма висіву вирощування гороху польового на зерно -  1,2 млн схожих 
насінин на 1 га.

Оптимальну норму висіву насіння пелюшки на зерно забезпечили: 
• густота посіву при збиранні врожаю 100 рослин на 1 м2; • висота рослин 
183 см; • маса 1000 зерен 128 г.

При проведенні польових досліджень з пелюшкою були відібрані 
зразки рослин та зерна на визначення в них сухої речовини та хімічного 
складу корму: загального азоту, фосфору, калію, золи, з перерахунком на
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вміст у зеленій масі сирого протеїну, збір сирого протеїну з 1 га, вміст білка в 
зерні.

2. Урожайність зерна пелюшки залежно від норм висіву насіння, т/га, 
(2011 -  2013 рр.)

ВідхиленняРоки урожаю, т/га
Варіант досліду

2011 2012 2013 Середнє 
за 3 роки т/га %

Норма висіву 0,8 млн схожих 
насінин на 1 га (контроль ) 2,1 2,1 2,1 2,1 - -

Норма висіву 1,0 млн схожих 
насінин на 1 га 2,6 2,4 2,5 2,5 0,4 19,0

Норма висіву 1,2 млн схожих 
насінин на 1 га 2,5 3,7 3,1 3,1 1,0 47,6

Норма висіву 1,4 млн схожих 
насінин на 1 га 2,3 4,1 2,15 2,85 0,75 35,7

НІР 0,05 0,1 0,42 0,16 0,1-0,42

Результати хімічного аналізу зразків показали, що вміст органічної 
речовини зазнавав змін за різних норм висіву насіння. Підвищений вміст 
сирого протеїну (14,68 %) та його збір отримали за сівби пелюшки з нормою 
висіву 1,4 млн схожих насінин на 1 га (табл. 3). За мінеральним складом 
рослинна маса пелюшки містила: золи 5,6 -  6,58 %, Р2О5 0,82 -  0,97 %, 
К2О 5,62 -  6,58 %.

3. Якісні показники та хімічний склад зеленої маси пелюшки залежно 
від норм висіву насіння (усередньому за 2011 -  2013 рр.),

%  на абсолютно суху масу*

Варіант досліду
Вміст

протеїну,
%

Збір сирого 
протеїну, ц/га

Зола,
% Р2О5 , % К2О,

%

Норма висіву 0,8 млн 
схожих насінин на 1 га 
(контроль )

13,65 4,57 5,62 0,97 5,62

Норма висіву 1,0 млн 
схожих насінин на 1 га 13,1 4,82 6,47 0,83 6,47

Норма висіву 1,2 млн 
схожих насінин на 1 га 13,35 4,72 6,34 0,86 6,34

Норма висіву 1,4 млн 
схожих насінин на 1 га 14,68 6,63 6,58 0,82 6,58

П р и м і т к а . *Фаза росту та розвитку гороху польового цвітіння

Проведені аналізи зразків зерна гороху польового на вміст білка та 
мінерального складу на суху речовину (зола, N  Р 2О5, К 2О) показали, що 
суттєвої різниці щодо вмісту білка та мінеральних речовин за різних норм 
висіву насіння пелюшки не спостерігалося (табл. 4).
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4. Вміст білка та хімічний склад зерна пелюшки залежно від норм висіву 
насіння (у середньому за 2011 -  2013 рр.), %  на абсолютно суху масу

Вміст 
білка, %Варіант досліду N. % Зола, % Р2О5, % К2О, %

Норма висіву 0,8 млн 
схожих насінин на 1 га 
(контроль )

20,8 3,45 3,65 1,37 1,61

Норма висіву 1,0 млн 
схожих насінин на 1 га 21,5 3,5 3,77 1,35 1,53

Норма висіву 1,2 млн 
схожих насінин на 1 га 21,5 3,3 3,77 1,36 1,53

Норма висіву 1,4 млн 
схожих насінин на 1 га 19,6 3,3 3,44 1,41 1,58

Вміст білка у зерні пелюшки був на рівні: 19,6 -  21,5 %. Вміст 
мінеральних речовин у зерні був наступним (у % на суху речовину): N -  3,3 -  
3,5; Р2О5 -  1,35 -  1,41; К2О -  1,53 -  1,61; золи -  3,4 -  3,7.

Висновки. На дерново -  підзолистих ґрунтах Західного Полісся при 
вирощуванні гороху польового (пелюшки) на зелену масу, насіння слід 
висівати з нормою висіву 1,4 млн схожих насінин на 1 га; при вирощуванні 
на зерно -  1 , 2  млн схожих насінин на 1 га.

Вміст сирого протеїну у зеленій масі та збір сирого протеїну на 1 га 
становили 14,7 % та 6 , 6  ц, вміст білка 19,6 -  21,5 відсотків.
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Ф ОРМ УВАННЯ ЕЛЕМ ЕН ТІВ СТРУКТУРИ ВРОЖ АЮ  СОЇ
ЗАЛЕЖ НО ВІД СП О СО БІВ ОСНОВНОГО О БРО БІТК У
ҐРУ Н ТУ , У ДО БРЕН Н Я ТА П ЕРЕД П О СІВН О Ї О БРО БК И
Н А СІН Н Я

Наведено результати досліджень щодо вивчення впливу способів 
основного обробітку ґрунту (оранка та поверхневий), рівнів мінерального 
живлення та передпосівної обробки насіння ризобофітом на формування 
показників індивідуальної продуктивності рослин сої. Встановлено 
позитивний вплив мінерального живлення та передпосівної обробки насіння 
ризобофітом на формування кількості бобиків та насіння на одній рослині, 
маси насіння за проведення оранки, як основного обробітку ґрунту. Заміна 
оранки поверхневим обробітком зумовлювала зменшення досліджуваних 
показників.

Ключові слова: соя, обробка насіння, обробіток ґрунту, удобрення, 
індивідуальна продуктивність.

В Україні формується конкурентоспроможна соєва індустрія: 
зростають площі посіву, рівень урожайності та виробництво соєвих бобів. 
Україна стала лідером соєвиробництва в Європі. Проте, в умовах 
інтенсифікації виробництва не завжди вдається максимально реалізувати 
генетичний потенціал вітчизняних та зарубіжних сортів сої та ефективно 
використати матеріально-технічні ресурси в існуючих технологіях [2, 3, 8].

Визначальними чинниками у формуванні високого врожаю насіння сої 
є система основного обробітку ґрунту та мінеральні добрива, адже вона 
досить чутлива як до прямої дії, так і післядії добрив. Виростити високий 
урожай сої можна лише за повного забезпечення її потреби в добривах [1, 4,
5]. Особливе значення для сої має азот. Однак, висока вартість виробництва 
азотних добрив призвела до зацікавленості сільськогосподарських 
виробників біологічним азотом. Симбіотична азотфіксація -  це економічно 
привабливий та екологічно безпечний засіб скорочення використання 
мінеральних азотних добрив у сільськогосподарському виробництві [3, 5].

Поряд із удобренням на сьогоднішній день у питанні визначення 
оптимальної системи основного обробітку ґрунту під сою також існують
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різні погляди. В Україні донедавна основним обробітком ґрунту в більшості 
соєсійних регіонів була оранка. Однак, в останні роки все більше 
застосовують мінімальний та нульовий обробітки ґрунту. В різних регіонах, 
на різних типах ґрунтів і за різної вологозабезпеченості дія цих чинників 
може бути іншою [6, 7].

Саме тому метою наших досліджень було вивчення впливу різних 
способів основного обробітку ґрунту, рівнів мінерального живлення та 
передпосівної обробки насіння ризобофітом на формування показників 
індивідуальної продуктивності рослин сої.

У мови та  методика проведення досліджень. Дослідження 
проводилися Хмельницькою ДСГДС ІКСГП НААН упродовж 2011-2013 рр. 
Ґрунт дослідної ділянки -  чорнозем опідзолений середньо суглинковий. 
Агрохімічні показники орного шару наступні: вміст гумусу -  3,2 %, 
легкогідролізованого азоту -  13 мг на 100 г ґрунту, рухомого фосфору -  11
12 мг на 100 г ґрунту, обмінного калію -  9-11 мг на 100 г ґрунту. 
Гідролітична кислотність коливається від 1,1 до 3,4, сума ввібраних основ -  
34,2-43,8 мг екв. на 100 г ґрунту, рН сольової витяжки -  6,0-6,6.

Схема досліду передбачала вивчення наступних чинників: 
чинник А (спосіб основного обробітку ґрунту) -  а) оранка (контроль); 

б) поверхневий (дискування в два сліди);
чинник В (удобрення) -  а) без добрив (контроль); б) К 30Р30К 30; 
в) К45Р45К45;
- чинник С (передпосівна обробка насіння) -  а) без обробки (контроль);

б) обробка ризобофітом.
Повторність у досліді триразова. Розміщення варіантів систематичне. 

Облікова площа ділянки -  43 м2, загальна -  63 м2.
Технологія вирощування сої загальноприйнята для зони. Після 

збирання попередника (овес) проводилось лущення стерні на глибину 6-8  см, 
потім -  основний обробіток ґрунту згідно схеми досліду. Весняний обробіток 
ґрунту розпочинався з боронування та двох культивацій: перша на глибину 
10-12 см, друга (передпосівна) -  на глибину загортання насіння. Мінеральні 
добрива вносили під передпосівну культивацію згідно схеми досліду. Для 
посіву використовували сою сорту Легенда. Сівбу проводили сівалкою СН- 
16. Для зменшення забур’яненості посівів використовували такі гербіциди: 
Базагран, Хармоні, Пантера. Передбачені програмою досліджень обліки та 
спостереження проводили за загальноприйнятими методиками.

Погодні умови впродовж вегетаційного періоду сої за 2011-2013 рр. 
хоч і були різними та характеризувалися певними особливостями, однак, в 
цілому, відповідали вимогам сої до тепла та вологи.

Результати досліджень. Соя -  культура мусонного клімату і 
відноситься до культур з середньою стійкістю до посухи. Упродовж 
вегетаційного періоду потреба у волозі різна залежно від фаз онтогенезу. При 
проростанні насінням поглинається від 130 до 160 % вологи від маси його. 
Тому сою слід сіяти у зволожене посівне ложе, щоб отримати дружні і
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рівномірні сходи, що у подальшому забезпечить ефективну систему захисту 
та рівномірне одночасне дозрівання посівів [8].

Проведений нами моніторинг запасів продуктивної вологи в орному та 
метровому шарі ґрунту на час сівби сої свідчить про те, що за умови 
проведення оранки, як основного обробітку ґрунту, накопичується більша 
кількість вологи порівняно з поверхневим обробітком ґрунту. Варто 
зазначити, що умови зволоження на час сівби були різними за роками 
досліджень. Зокрема, у 2011 році, незалежно від варіанта удобрення, дещо 
більшої ґрунтової вологи у шарі 0-20 см за осінньо-зимовий період 
накопичувалося при застосуванні поверхневого обробітку ґрунту -  33,8 мм, 
тоді як при проведенні оранки -  31,5 мм. Залежно від системи удобрення 
спостерігалась тенденція до незначного зниження вмісту вологи із 
підвищенням рівня удобрення. На період збирання врожаю сої на всіх 
варіантах удобрення навпаки, більше (19,6 мм) продуктивної вологи 
залишалося на фоні полицевої оранки, оскільки рівень забур’яненості тут був 
меншим, тоді як за поверхневого обробітку -  8,3 мм.

На відміну від першого року досліджень у 2012 році на час сівби сої, 
завдяки великій кількості опадів у квітні, запаси продуктивної вологи в 
орному шарі, за умови проведення оранки, були вищими, в середньому на
13,7 мм, при поверхневому обробітку ґрунту -  на 9,1 мм порівняно до 
попереднього року. Завдяки цьому повні сходи сої отримали на 4 дні раніше, 
а період «сівба-сходи» становив 9-11 днів. На час збирання врожаю сої на 
всіх варіантах удобрення більше вологи (в середньому на 6,0 мм) залишалося 
на фоні оранки.

У 2013 році, внаслідок відсутності опадів упродовж тривалого періоду 
та за умови аномально високих середньодобових температур повітря, запаси 
продуктивної вологи на час сівби в орному шарі були найменшими за весь 
період досліджень і становили 15,7 мм -  за поверхневого обробітку ґрунту та
20,3 мм -  за проведення оранки. За таких умов повні сходи сої отримали 
дещо пізніше порівняно із попередніми роками, а період «сівба-сходи» 
становив 14-18 днів. Варто зазначити, що вегетаційний період цього року 
характеризувався великою кількістю опадів та нерівномірним їх розподілом. 
Значна кількість опадів припала на період дозрівання сої, а запаси 
продуктивної вологи в орному шарі склали 41,1 мм -  за поверхневого 
обробітку ґрунту та 41,9 мм -  за проведення оранки. Такі передумови 
призвели до подовження періоду дозрівання та збирання сої із значно вищою 
до попередніх років передзбиральною вологістю.

Таким чином, узагальнюючи результати трирічних досліджень 
встановлено, що кращі умови зволоження на час сівби складаються за умови 
проведення оранки (табл. 1). Крім того, на обох обробітках ґрунту більший 
запас вологи накопичується на неудобрених варіантах, тоді як збільшення 
норми внесення добрив призводить до його зменшення.

Серед найважливіших проблем фізіології рослин та агрономії є ростові 
процеси. За своєю суттю переважна кількість агрономічних досліджень має
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за кінцеву мету пізнання складних механізмів та законів росту і розвитку 
рослин, для того щоб на основі цих знань уміти створювати найбільш 
сприятливі умови для росту, розвитку і урожайності рослин. Тому висота 
рослин, висота прикріплення нижнього бобу, кількість бобів, насіння на 1 
рослині, маса 1000 насінин значною мірою впливають на формування 
урожайності сої.

1. Вміст продуктивної вологи в посівах сої, 
(у середньому за 2011 -  2013 рр.)

Обробіток
ґрунту

Варіант
удобрення

Сівба Збирання
Вміст вологи, см

0-20 0-100 0-20 0 -і0 0
Без добрив зз,о 2 1 0 ,з з і  ,5 і8 і ,4

Поверхневий ИзоРзоКзо з і,о 2 0 з , 6 з0,5 і72 ,8
М45Р4бК45 28,5 2 0 2 ,з 29,з і67 ,8

Середнє з 0 , 8 205,4 з0,4 і74 ,0

Оранка 
на 20-22 см

Без добрив зз,9 2 і з , 8 з8,7 207,7
ИзоРзоКзо з і  ,8 208,8 зб,8 і8 7 ,з
И45Р45К45 з і,4 204,0 з2,4 і85 ,4

Середнє з2,4 208,9 з5,9 і9 з ,4

Підсумовуючи результати трирічних досліджень нами встановлено 
позитивний вплив мінерального живлення та передпосівної обробки насіння 
ризобофітом на формування показників структури та, навпаки, їх зменшення 
за умови заміни оранки, як основного обробітку ґрунту, поверхневим 
обробітком (табл. 2).

Зокрема встановлено, що за поверхневого обробітку ґрунту маса 
рослин сої на час збирання була меншою на 0,9-2,4 см, висота рослин 
знижувалась, у середньому на 6,3-7,8 см, кількість бобів -  на 1,3—2,3 шт., 
кількість насіння з 1 рослини — на 1,3—5,2 шт., маса насіння з 1 рослини — на
0,43—1,09 г порівняно із ділянками, де проводилась оранка.

2. Вплив способів обробітку ґрунту, удобрення та обробки насіння на 
елементи структури врожаю сої, (у середньому за 2011 -  2013 рр.)

Удобрення
Маса

рослини,
г

Висота
рослини,

см

Кількість
бобів,

шт.

Кількість
насіння,

шт.

Маса 
насіння з 1 
рослини,г

Маса 
і000 

насінин, г
Оранка

Бе
з

до
бр

ив

Без обробки 
насіння 22,0 74,5 2 і , з 4з,2 6,74 і56,2

Обробка
ризобофітом 25,7 77,і 2 з , 6 44,8 7 ,з і і5 9 , і

£
Рз

2:

Без обробки 
насіння 27,7 78,5 26,4 5з,0 8,78 і56 ,5

Обробка
ризобофітом з і  ,5 8 і ,4 28,4 59,5 9,50 і5 9 ,з

117



Продовження табл. 2

1 2 3 4 | 5 6 7

£
0_
2

Без обробки 
насіння 23,9 86,2 28,9 63,0 9,88 156,7

Обробка
ризобофітом 36,3 92,1 30,6 66,0 10,65 161,0

Поверхневий (дискування в два сліди)

Бе
з

до
бр

ив

Без обробки 
насіння 21,1 66,7 20,0 41,0 6,31 150,6

Обробка
ризобофітом 24,8 69,7 21,8 42,9 6,64 153,8

с£
2?

Без обробки 
насіння 26,4 72,2 24,3 51,7 7,88 153,6

Обробка
ризобофітом 30,0 74,7 26,1 55,3 8,63 156,3

£
0_
2

Без обробки 
насіння 30,7 79,5 26,8 57,9 8,89 155,0

Обробка
ризобофітом 33,9 84,8 28,4 60,8 9,56 158,3

Варто зазначити, що всі досліджувані варіанти мінерального живлення 
забезпечили істотний вплив на формування показників структури врожаю 
сої. Однак, максимального зростання досягли за внесення К 45Р45К 45 та 
передпосівної обробки насіння ризобофітом. Зокрема, маса 1 рослини в 
середньому збільшилась в 1,65 рази, висота -  в 1,25 рази, кількість бобів на 1 
рослині -  в 1,4 рази, кількість та маса насіння з 1 рослини -  в 1,5 рази 
порівняно з не удобрюваними варіантами.

Висновки. На чорноземах опідзолених середньосуглинкових в умовах 
Правобережного Лісостепу найбільший вплив на формування показників 
індивідуальної продуктивності сої має удобрення у поєднанні з 
передпосівною обробкою насіння, на другому місці -  спосіб основного 
обробітку ґрунту. Найбільше зростання цих показників, порівняно до 
контролю, одержано на фоні оранки при внесенні К 45Р45К 45 та за умови 
передпосівної обробки насіння ризобофітом.
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ЕФ ЕК ТИ В Н ІС ТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗАКОРЕНЕВИХ
П ІД Ж И ВЛ ЕН Ь А ЗОТНИМ  ДО БРИ ВО М  КАРБАМ ІД У
С И СТЕМ І У ДО БРЕН Н Я СО Ї

Наведено результати дворічних досліджень щодо впливу строку та 
кратності проведення позакореневого підживлення азотним добривом 
Карбамід на показники індивідуальної продуктивності і рівня урожайності 
насіння сої сорту Монада. Виявлено, що внесенням трьох позакореневих 
підживлення азотним добривом Карбамід (9 кг/га), у  фазі початок цвітіння, 
утворення бобів та налив насіння, найбільш сприятливі для росту, розвитку 
рослин сої та формування високих показників індивідуальної 
продуктивності. В середньому, за два роки досліджень, на цьому варіанті 
досліду відмічена найбільша урожайність насіння сої сорту Монада — 
2,95 т/га, прибавка до контролю складала 0,64 т/га або 27,7 %.

Ключові слова: соя, позакореневе підживлення, азотне добриво 
Карбамід, індивідуальна продуктивність, кореляційно-регресійний з в ’язок, 
урожайність, сирий протеїн.

Потенційні можливості сої в накопиченні великої кількості 
високоякісного білка роблять її досить перспективною для України, тому 
необхідно щорічно не тільки розширювати площі цієї цінної культури, а й 
створювати та впроваджувати нові високопродуктивні сорти інтенсивного 
типу і адаптивні сортові технології їх вирощування [1, 2].

При вирощуванні сої у Правобережному Лісостепу України важливого 
значення набуває питання розробки та впровадження сучасних технологій 
вирощування, які б базувалися на раціональному використанні генетичного 
потенціалу продуктивності сорту, оптимізації умов мінерального живлення із 
врахуванням потреби рослин в елементах живлення за етапами органогенезу.

Відомо, що надходження елементів живлення впродовж вегетаційного 
періоду сої відбувається нерівномірно. Основна частина макроелементів 
поступає в рослину в період від бутонізації до формування бобів і наливу 
насіння -  78,5 % азоту, 50 % фосфору, 82,2 % калію. В азотному живлені 
критичний період для сої -  2-3 тиждень після цвітіння [3].

Не завжди за допомогою одноразового ґрунтового внесення добрив ми 
можемо забезпечити рослини необхідною кількістю елементів живлення. 
Тому для повноцінного забезпечення рослин необхідними елементами 
живлення доцільно в період їх вегетації проводити позакореневі (листкові)
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підживлення розчинами мінеральних добрив. Особливу увагу варто звернути 
на те, що лише листковими підживленнями можливо в повній мірі врахувати 
особливості живлення кожної культури. Відсоток засвоєння елементів 
живлення з добрив через листкову поверхню є значно вищим, порівняно із їх 
засвоєнням з добрив, що внесені в ґрунт, але обсяги засвоєння через листки 
обмежені. Тому, для забезпечення сої елементами живлення рекомендується 
проводити позакореневі підживлення повним мінеральним добривом у 
період вегетації бобових рослин, коли вони відчувають нестачу в елементах 
живлення [4, 5].

На сьогоднішній день у сільському господарстві активно 
використовують найбільш концентроване серед твердих азотних добрив 
водорозчинне, повільнодіюче безнітратне амідне добриво Карбамід 
((ЫИ2)2СО). Його застосовують у системах удобрення в усіх ґрунтово- 
кліматичних зонах України в основне внесення та для позакореневого 
листкового підживлення. Доцільніше Карбамід використовувати під 
культури з довгим вегетаційним періодом. У ґрунті амідна форма 
трансформується в амонійну, а пізніше -  нітратну. Процес цей відбувається 
повільно, тому азот рівномірно засвоюється рослинами впродовж вегетації, 
надмірно не нагромаджується в рослині і в ґрунтових водах. Мало 
вимивається з ґрунту, втрати азоту в ґрунті мінімальні. Чим вища 
температура ґрунту, тим краще і швидше засвоюється азот з карбаміду. На 
ґрунтах дуже кислих або свіжо завапнованих дає менший ефект. Менша 
ефективність також на перезволожених, холодних ґрунтах та за 
ранньовесняного внесення на озимих. Амідна форма азоту здатна швидко 
засвоюватися через листкову поверхню.

Мета наших досліджень полягала у розробці регламенту застосування 
позакореневого підживлення посівів сої азотним добривом Карбамід та 
вивчення впливу цього підживлення на формування урожайності та якості 
насіння сої.

М етодика дослідження. Дослідження проводили впродовж 2016
2017 рр. в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН на 
сірих лісових середньосуглинкових ґрунтах. У досліді, на фоні мінеральних 
добрив у нормі М(5Р60К60, висівали сорт сої Монада (селекції Інституту 
кормів та сільського господарства Поділля НААН). За 6-7 діб до сівби 
насіння обробляли протруйником Максим ХЬ 035Г8 (1 л/т), а в день сівби 
інокулянтом Оптімайз 400 (1,8 л/т). У період вегетації проводили 
позакореневі підживлення азотним добривом Карбамід (9 кг/га за норми 
робочої рідини 300 л/га) зокрема у фази початок цвітіння, утворення бобів та 
налив насіння. За контроль був прийнятий варіант без позакореневого 
підживлення. Проведення досліджень здійснювалося за загальноприйнятими 
методичними вказівками [6, 7].

Результати досліджень: Рівень урожайності сої, як і інших культур, 
визначається кількісним виявленням елементів структури та їх поєднанням, 
як між собою, так і з іншими ознаками рослин.
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Індивідуальна продуктивність рослин залежить від забезпечення їх 
факторами життя, тому оцінюється зміною основних елементів структури 
урожаю -  кількістю бобів і насінин на одній рослині, масою насінин з однієї 
рослини та масою 1000 насінин. Із всіх елементів структури кількість бобів 
на одній рослині і маса 1000 насінин є найбільш чутливі до зміни умов 
вирощування.

За результатами досліджень проведених у 2016-2017 рр. відмічено, що 
на варіантах досліду, де проводили позакореневі підживлення азотним 
добривом Карбамід спостерігалось збільшення показників індивідуальної 
продуктивності рослин сої (табл. 1).

1. Індивідуальна продуктивність рослин сої залежно від позакореневих 
підживлень, (у середньому за 2016 -  2017 рр.)

№
п/п

Строки проведення позакореневого 
підживлення добривом Карбамід

Кількість
плодоелементів,

шт./рос.

Маса насіння 
з однієї

Маса
1000

бобів насінин
1 Без добрив (контроль) 17,2 40,9 5,10 124,7
2 У фазі початок цвітіння 21,5 46,5 5,83 125,3
3 У фазі утворення бобів 23,2 52,2 6,60 126,6
4 У фазі налив насіння 23,2 51,5 6,72 130,5

5 У фазі початок цвітіння + 
утворення бобів 23,7 51,0 6,59 129,1

6 У фазі утворення бобів + налив 
насіння 24,4 54,8 7,17 130,8

7 У фазі початок цвітіння + 
утворення бобів + налив насіння 24,6 55,4 7,32 132,0

Максимальні показники індивідуальної продуктивності, а саме 
кількість бобів (24,6 шт.), кількість насіння (55,4 шт.) з однієї рослини були 
отримані при проведені трьох позакореневих підживлень азотним добривом 
Карбамід у фазах початок цвітіння, утворення бобів та налив насіння. На 
цьому ж варіанті досліду відмічена й найбільша маса насіння з однієї 
рослини -  7,32 г, що відповідно більше на 1,49; 0,72; 0,60 г, ніж на ділянках, 
де проводили по одному підживленню та відповідно на 0,73; 0,15 г більше, 
ніж на ділянках, де проводили по два позакореневих підживлення. Прибавка 
до контрольного варіанта становила 2,22 г або 43,5 %.

Важливим показником індивідуальної продуктивності сої є маса 1000 
насінин, яка залежить від умов вирощування. У середньому за два роки 
досліджень, найбільшу масу 1000 насінин 132,0 г одержано на ділянках, де 
позакореневі підживлення добривом Карбамід проводили тричі, у фазі 
початок цвітіння, утворення бобів та у фазі налив насіння, що більше на 7,3 г, 
ніж на ділянках контролю (без підживлення).

За результатами кореляційно-регресійного аналізу відмічено високу 
силу зв’язку між кількістю бобів та кількістю насіння з однієї рослини (г =
0,972); між кількістю бобів та масою насіння з однієї рослини (г = 0,959); між
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кількістю насіння та масою насіння з однієї рослини (г = 0,994); між масою 
1000 насінин та урожайністю (г = 0,918).

Поєднання умов довкілля, біоценотичних і антропогенних факторів у 
вирощуванні сільськогосподарських культур впливає на індивідуальну 
продуктивність рослин і як наслідок проявляється у найбільш важливому 
показнику господарської цінності -  урожайності.

За результатами досліджень отриманих у 2016-2017 роках нами було 
відмічено суттєвий вплив строку та кратності проведення позакореневого 
підживлення азотного добрива Карбамід (9 кг/га) на урожайність насіння сої 
сорту Монада.

Так, рівень урожайності насіння сої сорту Монада в середньому за два 
роки досліджень коливався в межах від 2,31 до 2,95 т/га (табл. 2). Азотне 
добриво Карбамід, залежно від строку та кратності внесення, збільшувало 
показники урожайності на 0,18-0,64 т/га або на 7,8-27,7 %.

2. Урожайність насіння сої сорту Монада залежно від позакореневих 
підживлень, т/га, (у середньому за 2016 -  2017 рр.)

Приріст до 
контролю№

п/п
Строки проведення позакореневого 

підживлення добривом Карбамід
Урожайність,

т/га т/га %
1 Без добрив (контроль) 2,31 - -
2 У фазі початок цвітіння 2,49 0,18 7,8
3 У фазі утворення бобів 2,66 0,35 15,2
4 У фазі налив насіння 2,76 0,45 19,5
5 У фазі початок цвітіння + утворення бобів 2,62 0,31 13,4
6 У фазі утворення бобів + налив насіння 2,77 0,46 19,9

7 У фазі початок цвітіння + утворення бобів + 
налив насіння 2,95 0,64 27,7

НІР о,05 т/га 0,14 - -

На ділянках досліду, де проводили по одному позакореневому 
підживленню азотним добривом Карбамід, урожайність насіння становила 
2,49 т/га -  підживлення у фазі початок цвітіння, 2,66 т/га -  підживлення у 
фазі утворення бобів, 2,76 т/га -  підживлення у фазі налив насіння, що 
відповідно на 0,18; 0,35; 0,45 т/га більше порівняно до контрольного варіанта.

Проведення по два позакореневих підживлень азотним добривом 
Карбамід підвищувало рівень урожайності відносно до контролю на 0,31 -
0,46 т/га або на 13,4-19,9 %. Найбільшу урожайність насіння сої сорту 
Монада (2,95 т/га) було отримано при проведенні трьох позакореневих 
підживлень азотним добривом Карбамід (9 кг/га) у фазі початок цвітіння, 
утворення бобів та налив насіння. Прибавка до контролю складала 0,64 т/га 
або 27,7 %.

Цікавим моментом є те, чи існує зв’язок між урожайністю культури і 
вмістом білка в її насінні. Підвищення урожайності за рахунок створення 
оптимальних умов вирощування у більшості сортів досить часто 
супроводжується зниженням білковості насіння.
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Дослідження окремих вчених все ж підтверджують можливість 
поєднання високих показників продуктивності і білковості сої. Хоча 
більшість сходяться на тому, що поєднання високої урожайності і вмісту 
сирого протеїну досить істотно залежить від метеорологічних умов року.

Окремі вчені [8, 9], вважають, що застосовуючи мінеральні добрива 
можна одержати у насінні сої сирого протеїну 41,0 %, при 33,5 % у 
неудобреному контролі. Але при цьому слід мати на увазі, що дія окремих 
елементів живлення на вміст його неоднакова.

Наші дослідження показали, що вміст сирого протеїну в насінні сої під 
впливом азотного добрива Карбамід залежно від строку та кратності його 
внесення змінювався по-різному (табл. 3.).

3. Вміст та збір сирого протеїну в насінні сої залежно від позакореневих 
підживлень, (у середньому за 2016-2017 рр.)

№
п/п

Строки проведення позакореневого 
підживлення добривом Карбамід

Вміст сирого 
протеїну, %

Збір сирого 
протеїну, т/га

1 Без добрив (контроль) 37,07 0,86
2 У фазі початок цвітіння 37,58 0,94
3 У фазі утворення бобів 39,08 1,04
4 У фазі налив насіння 39,32 1,09
5 У фазі початок цвітіння + утворення бобів 38,56 1,01
6 У фазі утворення бобів + налив насіння 39,15 1,09

7 У фазі початок цвітіння + утворення бобів + 
налив насіння 39,67 1,17

Так, на контрольному варіанті досліду вміст сирого протеїну був на 
рівні 37,07 %, що відповідно на 0,50; 1,99; 2,20 % менше ніж на варіантах, де 
проводили по одному позакореневому підживленню азотним добривом 
Карбамід. Збір сирого протеїну на ділянках досліду, де проводили одне 
підживлення, відповідно становив: карбамід у фазі початок цвітіння -
0,86 т/га, карбамід у фазі утворення бобів -  0,94 т/га, карбамід у фазі налив 
насіння -  1,04 т/га.

Проведення двох позакореневих підживлень азотним добривом 
Карбамід збільшило вміст сирого протеїну, залежно від строку його внесення 
на 1,49 -  2,27 %. Максимальні показники вмісту та збору сирого протеїну 
(39,67 %, та 1,17 т/га) було відмічено на варіантах досліду, де проводили три 
позакореневих підживлення азотним добривом Карбамід у фазі цвітіння, 
утворення бобів та налив насіння.

У процесі польових досліджень було виявлено сильні кореляційні 
зв’язки між урожаєм та показниками вмісту і збору сирого протеїну, які 
описують наступні регресійні моделі:

У = 4,4665х + 26,79,
де У -  урожай насіння сої, т/га;
Х ] -  вміст сирого протеїну, % 
коефіцієнт парної кореляції г = 0,9262.

124



У = 0,5043х -  0,308, 
де Y  -  урожай насіння сої, т/га;
Х 1 -  збір сирого протеїну, т/га; 
коефіцієнт парної кореляції г = 0,9962.

Висновок: Таким чином, найбільш сприятливі умови росту та розвитку 
рослин сої для формування максимальних показників індивідуальної 
продуктивності, зумовлені трьома внесеннями добрива Карбамід (9 кг/га), у 
фазах початок цвітіння, утворення бобів та налив насіння. Т акі умови, окрім 
підвищення показників індивідуальної продуктивності, змінюють основні 
елементи структури рослин, що в кінцевому результаті позитивно впливають 
на рівень урожаю. Результати досліджень отримані в 2016-2017 рр. показали, 
що найбільшу прибавку врожаю сої сорту Монада (0,64 т/га), забезпечило 
проведення трьох позакореневих підживлень азотним добривом Карбамід 
(9 кг/га) у фазах початок цвітіння, утворення бобів та налив насіння, рівень 
урожаю на цьому варіанті досліду становив 2,95 т/га.
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ЕФ ЕК ТИ В Н ІС ТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУ ЛЯТО РА  РО СТУ
ХЛОРМ ЕКВАТ-ХЛОРИД П РИ  ВИРОЩ УВАННІ СОЇ

Вивчено вплив застосування регулятора росту на формування 
фотосинтетичної та насіннєвої продуктивності сої сортів Діадема 
Поділля, Самородок та Тріада. Відмічено, що на варіантах, де сформовані 
максимальні показники фотосинтетичної продуктивності, зокрема 
накопичення сухої речовини, чиста продуктивність фотосинтезу 
спостерігається і максимальна урожайність насіння сої. Найвищу 
урожайність насіння сої сорту Діадема Поділля — 3,01 т/га, Самородок — 
2,78 та Тріада — 3,14 т/га відмічено на варіанті досліду, де проводили 
обробку посівів у  фази 3-й трійчастий листок та бутонізація 1 % розчином 
хлормекват-хлориду, що більше відповідно на 33,0, 22,8 та 27,4 % порівняно 
з контрольними ділянками без обприскування.

Слід відмітити, що прирости урожайності за подвійної обробки 
посівів хломекват-хлоридом різної концентрації були більшими ніж за 
одноразового внесення.

Ключові слова: соя, сорти, регулятор росту, фотосинтетична 
продуктивність, урожайність.

Одним із головних завдань агропромислового комплексу України є 
стабілізація виробництва високоякісної продукції рослинництва. У вирішенні 
даної проблеми важливого значення набуває вдосконалення 
агротехнологічного процесу вирощування сільськогосподарських культур. 
Виробники пропонують великий спектр хімікатів, які могли б суттєво 
збільшити врожай культури. Проте нестача фінансових ресурсів іноді 
стримує впровадження у сільськогосподарське виробництво наукових 
розробок, які передбачають застосування цих хімікатів [1].

Соя за посівними площами і валовими зборами зерна є головною 
зернобобовою культурою світу. Вона має найвищі темпи зростання 
виробництва за останні 60 років воно збільшилося майже в 9 разів [2].

Успіх застосування сучасних технологій вирощування сої залежить не 
тільки від якісного і своєчасного виконання всього комплексу технологічних 
заходів, але в значній мірі від конкретно взятого агротехнічного прийому, 
який повинен відповідати як агрокліматичним умовам, так і сортовим 
особливостям сої.
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На сьогодні, перспективним у цьому напрямі є впровадження у 
виробництво рістрегулюючих речовин, які у низьких дозах та порівняно 
невеликих витратах здатні підвищувати потенціал біологічної 
продуктивності рослин та впливати на інтенсивність і спрямованість 
фізіологічних процесів у рослинному організмі.

Продуктивність рослин сої великою мірою визначається стратегією 
перерозподілу асимілятів, співвідношенням процесів росту та фотосинтезу, 
між якими встановлюється динамічний стан із постійною корекцією 
величини донорно-акцепторних відносин залежно від різноманітних 
зовнішніх впливів [3]. Саме синтетичні рістрегулятори можуть спрямовано 
регулювати фізіолого-біохімічні процеси у рослині та спрямовувати потоки 
асимілятів до господарськоцінних тканин і органів [4].

Проте широке застосування регуляторів росту суттєво обмежується 
деякими питаннями: виявлення специфіки дії препаратів залежно від сорту 
культури, норм і термінів застосування. Тому вивчення впливу на ріст, 
розвиток та формування урожайності насіння сої на основі розробки норм та 
регламенту застосування регулятора росту хлормекват-хлорид є актуальним 
питанням. Крім того використання регулятора росту у технологічному 
процесі вирощування сої дасть змогу розробити рекомендації, які в нинішніх 
умовах є необхідними для аграрного сектору України.

М атеріали та  методика досліджень. Дослідження проводилося 
протягом 2016-2017 рр. в Інституті кормів та сільського господарства 
Поділля НААН на сірих лісових середньосуглинкових грунтах із вмістом 
гумусу 1,73 % (за Тюріним), легкогідролізованого азоту -  91 мг/кг ґрунту (за 
Корнфілдом), рухомого фосфору -  166 мг/кг ґрунту та обмінного калію -  
92 мг/кг ґрунту (за Чириковим). Реакція ґрунтового розчину рН 4,6.

Передбачалось вивчення дії та взаємодії трьох факторів: А -  сорт: 
Діадема Поділля, Самородок, Тріада; В -  строк внесення регулятора росту: у 
фазу 3-й трійчастий листок, поєднання у фази 3-й трійчастий листок та 
бутонізація; С -  концентрація хлормекват-хлориду: без внесення, 0,5 %,
0,75 %, 1,0 %. Градація факторів 3 х 2 х 4, повторність досліду чотириразова. 
Розміщення варіантів систематичне. Площа облікової ділянки 25 м2. Система 
удобрення передбачала внесення фосфорних і калійних добрив (суперфосфат 
та калійна сіль) з розрахунку Р60К60 під основний обробіток ґрунту та азотних 
у формі аміачної селітри (№30) під передпосівну культивацію. Проводили 
протруєння насіння за 14 діб до сівби протруйником Максим ХЬ 035 FS 
(1 л/т насіння). Інокуляцію проводили за день до сівби препаратом 
Оптімайз 400 (1,8 л/т). У період вегетації згідно схеми застосовували 
регулятор росту хлормекват-хлорид (750 г/л) ф. BASF СЕ, Німеччина, в 
різних концентраціях (норма робочого розчину 200 л/га).

При проведенні досліджень керувались «Основами наукових 
досліджень в агрономії» (Єщенко В. О. та ін., 2005) та методика
А. А. Ничипоровича [5, 6].
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Результати досліджень. Інгібуюча дія ретарданту хлормекват-хлорид 
на фотосинтетичну продуктивність реалізується через зміни на рівні 
організації фотосинтетичного апарату -  формування сумарної листкової 
поверхні рослин [7]. Зміщення у розподілу асимілятів від вегетативних до 
репродуктивних органів призводить до підвищення урожайності.

Результати досліджень свідчать, що застосування регулятора росту з 
антигібереліновим механізмом дії зумовлювало зміни у формуванні 
листкової поверхні рослин сої. Максимальне значення площі листкової 
поверхні формувалося у фазі кінець цвітіння: у сорту Діадема Поділля -
44,1 тис. м2/га, у сорту Самородок -  45,3 тис. м2/га та Тріада -  50,0 тис. м2/га 
на контрольних ділянках досліду. Внесення регулятора росту хлормекват- 
хлорид у фазі 3-й трійчастий листок призводило до зменшення асиміляційної 
поверхні дослідних сортів на 0,2-8,4 %, а обробка посівів у фази 3-й 
трійчастий листок та бутонізація зменшила площу листової поверхні -  на
0,9-8,9 % порівняно з контролем (табл. 1).

Збільшення концентрації ретарданту призводило до зменшення площі 
листкової поверхні. Це свідчить про зменшення площі одного листка за дії 
препарату, що є типовою реакцією рослин на дефіцит гіберелінів. Проте, за
А. О. Ничипоровичем посіви сої, що мають площу асиміляційної поверхні в 
межах 40,5-47,4 тис. м2/га вважаються сильними і формують високу 
господарську продуктивність [8].

Чиста продуктивність фотосинтезу повніше, ніж площа листків, 
відображає реальні можливості агробіоценозу щодо синтезу органічної 
речовини. Вона є одним із найважливіших параметрів, з яким корелює рівень 
урожайності [9].

У науковій літературі відмічалося, що зменшення площі листя не 
завжди супроводжувалося зниженням фотосинтетичної продуктивності [10]. 
Результати досліджень свідчать, що під дією регулятора росту підвищувалася 
фотосинтетична активність листків сої. Найвищі показники чистої 
продуктивності фотосинтезу за варіантами досліду формувалися за період від 
повних сходів до початку цвітіння у сорту Діадема Поділля 5,12 г/м2 за добу, 
сорту Самородок 4,38 г/м2 за добу та сорту Тріада 5,23 г/м2 за добу на 
ділянках досліду, де проводили обробку посівів 1,0 % розчином регулятора 
росту хлормекват-хлорид у фази 3-й трійчастий листок та бутонізація, що 
відповідно більше на 28,9 %, 18,7 та 21,3 %, ніж у контрольному варіанті.

Узагальнюючим показником продуктивності різних культур є вихід 
сухої речовини господарськоцінної маси врожаю рослин. Протягом періоду 
спостереження найменше сухої речовини нагромаджувалося на 
контрольному варіанті -  3,1 т/га у сорту Діадема Поділля, 3,0 т/га у сорту 
Самородок та 3,7 т/га у сорту Тріада. Застосування факторів інтенсифікації 
призвело до посилення фотосинтетичної продуктивності та більш активного 
накопичення маси сухої речовини. Найбільша прибавка сухої речовини на 
одиниці площі, відповідно, 1,2 т/га у сорту Діадема Поділля, 1,1 т/га у сорту
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Самородок та 0,8 т/га у сорту Тріада спостерігалася за подвійного внесення
1,0 % розчину хормекват-хлориду.

1. Показники фотосинтетичної продуктивності різних сортів сої залежно 
від концентрації та строку внесення ретарданту (у середньому 

за 2016-2017 рр.)

Площа
листя,

Чиста Накопичення
продуктивність 
фотосинтезу, 
г/м2 за добу

сухої
речовини,

т/гаНазва варіанта тис. м2/га

кінець повні сходи- фізіологічна
цвітіння початок цвітіння стиглість

Діад ема Поділля
Без внесення (контроль) 44,1 3,97 3,1
ХМХ 0,5 у фазі 3-й трійчастий листок 44,1 4,00 3,2
ХМХ 0,75 у фазі 3-й трійчастий листок 43,4 4,34 3,4
ХМХ 1,0 у фазі 3-й трійчастий листок 40,7 4,56 3,5
ХМХ 0,5 у фази 3-й трійчастий листок + 
бутонізація 43,7 4,59 3,7

ХМХ 0,75 у фази 3-й трійчастий листок 
+ бутонізація 40,9 4,78 4,1

ХМХ 1,0 у фази 3-й трійчастий листок + 
бутонізація 40,5 5,12 4,3

Самородок
Без внесення (контроль) 45,3 3,69 3,0
ХМХ 0,5 у фазі 3-й трійчастий листок 44,9 3,73 3,2
ХМХ 0,75 у фазі 3-й трійчастий листок 44,7 4,23 3,6
ХМХ 1,0 у фазі 3-й трійчастий листок 43,1 4,19 3,5
ХМХ 0,5 у фази 3-й трійчастий листок + 
бутонізація 43,5 4,28 3,8

ХМХ 0,75 у фази 3-й трійчастий листок 
+ бутонізація 42,6 4,37 3,9

ХМХ 1,0 у фази 3-й трійчастий листок + 
бутонізація 41,9 4,38 4,1

Тріада
Без внесення (контроль) 50,0 4,31 3,7
ХМХ 0,5 у фазі 3-й трійчастий листок 49,9 4,54 3,8
ХМХ 0,75 у фазі 3-й трійчастий листок 49,6 4,56 3,9
ХМХ 1,0 у фазі 3-й трійчастий листок 48,7 4,99 4,4
ХМХ 0,5 у фази 3-й трійчастий листок + 
бутонізація 49,0 4,86 4,0

ХМХ 0,75 у фази 3-й трійчастий листок 
+ бутонізація 48,0 4,92 4,3

ХМХ 1,0 у фази 3-й трійчастий листок + 
бутонізація 47,4 5,23 4,5

Регуляція росту і розвитку рослин за допомогою фізіологічно активних 
речовин дає змогуспрямовано впливати на окремі етапи онтогенезу з метою 
мобілізації генетичних можливостей рослинного організму та підвищувати 
продуктивність сільськогосподарських культур, у тому числі сої [11].

Проведені дослідження показують, що на варіантах, де відмічено
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максимальні показники фотосинтетичної продуктивності, спостерігалася і 
максимальна урожайність насіння сої.

2. Урожайність насіння сої, т/га (у середньому за 2016-2017 рр.)

Сорт Концентрація,
% Строк внесення Урожайність,

т/га

Приріст до 
контролю

т/га %

Діадема
Поділля

Контроль ( без обробки) 2,26 - -

0,5
3-й трійчастий листок 2,49 0,23 10,1

3-й трійчастий листок + 
бутонізація 2,86 0,60 26,5

0,75
3-й трійчастий листок 2,70 0,44 19,4

3-й трійчастий листок + 
бутонізація 2,94 0,68 29,9

1,0
3-й трійчастий листок 2,85 0,59 26,3

3-й трійчастий листок + 
бутонізація 3,01 0,75 33,0

Самородок

Контроль ( без обробки) 2,26 - -

0,5
3-й трійчастий листок 2,46 0,20 8,9

3-й трійчастий листок + 
бутонізація 2,62 0,36 15,7

0,75
3-й трійчастий листок 2,52 0,26 11,3

3-й трійчастий листок + 
бутонізація 2,67 0,41 18,1

1,0
3-й трійчастий листок 2,50 0,24 10,6

3-й трійчастий листок + 
бутонізація 2,78 0,52 22,8

Тріада

Контроль ( без обробки) 2,46 - -

0,5
3-й трійчастий листок 2,83 0,37 15,1

3-й трійчастий листок + 
бутонізація 2,94 0,48 19,5

0,75
3-й трійчастий листок 2,87 0,41 16,6

3-й трійчастий листок + 
бутонізація 2,99 0,53 21,3

1,0
3-й трійчастий листок 3,04 0,58 23,6

3-й трійчастий листок + 
бутонізація 3,14 0,68 27,4

П р и м і т к а :  фактор А -  сорт, фактор В -  концентрація ретарданту. 
НІР0,05, т/га: 2016-2017 рр.: А -  0,0291; В -  0,0445; АВ -  0,0771

Найвища урожайність насіння сої сорту Діадема Поділля -  3,01 т/га, 
Самородок -  2,78 т/га та Тріада -  3,14 т/га відмічено на варіанті досліду, де 
проводили обробку посівів у фази 3-й трійчастий листок та бутонізація 1 % 
розчином хлормекват-хлориду, що більше відповідно на 33,0 %, 22,8 та
27,4 % порівняно з контрольними ділянками без обприскування (табл. 2).

За результатами досліджень відмічено, що на ділянках, де проводили 
обробку регулятором росту у фазі 3-го трійчастого листка прибавка до 
контролю становила у сорту Діадема Поділля -  10,1-26,3 %, у сорту 
Самородок -  8,9-11,3 %, у сорту Тріада 15,1-23,6 %.

130



Найбільш ефективним виявилось подвійне обприскування посівів 
регулятором росту хлормекват-хлорид у фази 3-й трійчастий листок та 
бутонізація, яке забезпечило найбільшу прибавку врожайності насіння сої у 
сорту Діадема Поділля -  26,5-33,0 %, у сорту Самородок -  15,7-22,8 та у 
сорту Тріада -  19,5-27,4 %.

Слід відмітити, що сорт Тріада мав переваги (0,2-0,36 т/га) порівняно із 
сортами Діадема Поділля та Самородок.

Висновки: Введення регуляторів росту рослин у сільськогосподарську 
практику неможливе без глибокого і всебічного вивчення їхньої дії на 
процеси метаболізму, росту та розвитку рослини. Така дія залежить не тільки 
від типу препарату, а й від його дози, термінів обробки, сортових 
характеристик культури та інших факторів. Отримані при цьому дані 
необхідні також для розуміння механізмів дії регуляторів росту.

Застосування хлормекват-хлориду призводить до переорієнтації 
потоків асимілятів у рослин сої, відбувається гальмування діяльності 
меристем вегетативних органів рослин, що призводить до більш активного 
потоку пластичних речовин до генеративних органів. Внаслідок чого 
збільшується продуктивність фотосинтезу, більш інтенсивно накопичується 
маса сухої речовини рослин та зростає рівень урожайності.

В умовах Лісостепу Правобережного застосування 1 % розчину 
регулятора росту хлормекват-хлорид у фази 3-й трійчастий листок та 
бутонізація забезпечило найбільшу реалізацію генетичного потенціалу сортів 
сої Тріада (3,14 т/га), Діадема Поділля (3,01 т/га) та Самородок (2,78 т/га).
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ЕФ ЕК ТИ В Н ІС ТЬ СИ СТЕМ  ЗАХИСТУ СО Ї ВІД ХВОРОБ У
К О РО ТКО РО ТА Ц ІЙ Н И Х  СІВОЗМ ІНАХ ЛІС О С ТЕП У
П РАВО БЕРЕЖ Н О ГО

Застосування різних систем захисту посівів сої зменшило поширення 
хвороб (фузаріоз і септоріоз) від 18 — 23 % на контролі 2-пільної сівозміни до
10 — 14 та 4 — 8 % відповідно в трипільній та 4-пільній сівозмінах. Зазначене 
покращення фітосанітарного стану посівів підвищило урожайність насіння 
сої від застосування комплексного мікродобрива «Плантафол» на 0,21 т/га, 
або на 10,3 % (середнє за 2 роки). Допосівна обробка насіння (Ризоактив + 
Максим XL 035 FS) у  поєднанні з фунгіцидом Абакус сприяла збільшенню 
урожайності насіння сої від 2,04 т/га на контролі (без обробки насіння в 2- 
пільній сівозміні) до 2,65 т/га при застосуванні цих препаратів у  трипільних 
та 4-пільних сівозмінах.

Ключові слова: соя, фузаріоз, септоріоз, протруйники насіння, 
мікродобриво Плантафол, фунгіцид Абакус, урожайність.

У мови і методика досліджень. Польові дослідження проводили в 2016
-  2017 рр. у стаціонарному досліді, закладеному в Інституті кормів та 
сільського господарства Поділля НААН. Ґрунти -  сірі лісові 
середньосуглинкові, в орному шарі яких міститься гумусу 2,1 -  2,4 %, 
рухомого фосфору і обмінного калію (за Чириковим) відповідно 12,1 -  14,2 
та 8,1 -  11,6 мг на 100 г ґрунту, рН сол. -5,3 -  5,6. Вивчали системи захисту 
посівів сої від найбільш поширених (у зоні Лісостепу) хвороб у таких 
короткоротаційних сівозмінах: соя -  кукурудза, соя -  кукурудза -  кукурудза, 
соя -  кукурудза -  кукурудза -  кукурудза. Вивчали такі системи захисту: 1 -  
обробка насіння: Ризоактив (2,0 кг/т) + Максим ХЬ 035 Г8 (1,0 л/т) + 
обприскування фунгіцидом Абакус (1,5 л/га) : 2-позакореневе підживлення 
(Плантафол 2,0 кг/га): 3 -  варіант 1 + варіант 2. Всі варіанти захисту вивчали 
на фоні внесення добрив у нормі ^ 5Р60К 60.

Висівали середньостиглий сорт сої Тріада. Схема досліду представлена 
в табл. 2. Облікова площа ділянки -  50 м2, повторність -  триразова. Обробку 
урожайних даних проводили методом дисперсійного аналізу (Б. А. Доспехов, 
1985) на персональному комп’ютері Р еП іит III.

Аналіз досліджень і публікацій. Соя в Україні за останні десятиріччя 
увійшла в ранг стратегічних культур. Адже в її насінні міститься 38 -  42 %
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білка, 18 -  23 % олії, 25 -  30 % вуглеводів, ферменти, вітаміни [1]. Її білок 
містить всі незамінні амінокислоти і в цьому відношенні він не поступається 
білку тваринного походження. Разом з тим соя, на відміну від інших 
поширених олійних культур, збагачує ґрунт азотом завдяки фіксації його з 
повітря [5, 9].

Проте, ця культура не досить стійка до шкідливих хвороб. Сою уражує 
близько 120 збудників хвороб грибної, бактеріальної і вірусної природи -  від 
сівби до фізіологічної стиглості насіння [2].

Найбільшу шкоду завдають посівам сої грибні хвороби: фузаріоз 
(знижує урожайність насіння на 15 -  20 %), септоріоз (фітотійні роки знижує 
урожайність до 50 %), антракноз (знижує схожість та урожайність насіння на 
13 -  20 %), а також вірусні (мозаїка сої) і бактеріальні хвороби (бактеріоз) та 
ін. [3, 4, 7, 8]. Встановлена в окремих зонах України ефективна дія хімічних, 
біологічних, інтегрованих заходів боротьби з хворобами сої і вплив їх на 
урожайність насіння та їх сумісна ефективність [6, 7, 10].

Проте в умовах Правобережного Лісостепу України зазначені питання 
вивчені ще недостатньо, що послужило підставою для нас закласти польові 
досліди з вивчення ефективності різних систем захисту сої від хвороб, 
вирощуваної в короткоротаційних соєво-кукурудзяних сівозмінах.

Результати досліджень та  їх обговорення. Польові дослідження 
проводили протягом 2016 -  2017 рр. у стаціонарному досліді, закладеному на 
дослідному полі Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН.

Аналіз гідротермічних умов показує, що в критичний період 
формування урожаю сої -  період цвітіння -  наливання насіння -  кількість 
опадів у 2017 р. була меншою відповідно на 66 та 42 мм від 
середньобагаторічної норми (табл. 1). В цілому погодні умови 2016 -  
2017 рр. дали змогу одержати відносно непоганий рівень урожайності 
насіння сої.

Одержані нами попередні дані про вплив систем захисту на поширення 
хвороб сої у короткоротаційних соєво-кукурудзяних сівозмінах (табл. 2). 
Вони показують, що урожайність посівів сої фузаріозом і септоріозом у 2016 
році при застосуванні різних систем захисту в 2-пільній сівозміні становила 
відповідно 18 -  25 і 12 -  19 %, а у засушливому 2017 році, ці показники були 
в межах 10 -  14 та 7 -  11 %. Це свідчить про те, що в умовах випадання 
більшої кількості опадів (порівняно із засушливим роком) значно 
збільшується поширення хвороб у посівах сої. Аналогічна залежність 
спостерігається і при застосуванні різних систем захисту сої від хвороб, 
вирощуваної і в короткоротаційних три- та чотири-пільних соєво- 
кукурудзяних сівозмінах.

Сила впливу досліджуваних систем захисту посівів сої від хвороб була 
різновеликою. Так, позакореневе підживлення сої в 2-пільній сівозміні 
Плантафолом (2,0 кг/га) зменшило ураженість рослин фузаріозом у 
середньому за 2 роки від 23 до 20 %, а септоріозом -  від 18 до 15 %, або 
відповідно 13 та 17 відносних відсотків. Застосування в цій же сівозміні
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системи захисту -  обробка насіння сої (Ризоактив (2,0 кг/т) + Максим ХЬ 035 
Г8 (1,0 л/т) у поєднанні з обприскуванням рослин фунгіцидом Абакус -  
зменшило поширення фузаріозу в середньому за 2 роки від 23 до 18 %, а 
септоріозом -  від 18 до 13 %, або менше відповідно на 22 та 28 відносних 
відсотків.

1. Гідротермічні умови в роки проведення досліджень

Місяці

Середньомісячна 
температура повітря, 0С

Середньо- 
багаторічна 

температура 
повітря, 0С

Сума ефективних 
температур, 0С

2016 р. 2017 р. 2016 р. 2017 р.

Травень 14,2 14,0 14,1 134,7 137,0
Червень 19,4 19,1 17,1 282,3 263,2
Липень 20,8 20,0 18,3 334,4 309,6
Серпень 19,9 21,2 17,7 308,4 348,5
Вересень 15,9 15,3 13,4 190,9 168,6
Всього за
вегетаційний
період

18,0 18,2 16,1 1250,7 1226,9

Кількість опадів, мм

Місяці 2016 р. 2017 р. середнє Середньобагаторічна 
норма, мм

Травень 54,4 27,7 41,0 63
Червень 52,8 20,5 36,7 87
Липень 43,2 50,2 46,7 92
Серпень 31,1 36,6 33,9 68
Вересень 2,9 90,5 46,7 56
Всього за
вегетаційний
період

184,4 225,5 205,0 366

Найбільшу ефективність проявили системи захисту сої від хвороб при 
застосуванні їх у 4-пільній сівозміні, що пояснюється взаємодією 
досліджуваних систем і сівозмінного фактору.

Дані про роль сівозміни в підвищенні ефективної дії досліджуваних 
систем захисту сої від хвороб представлені в табл. 3. Вони свідчать про те, 
що досліджувані системи захисту сої від хвороб проявили порівняно високу 
ефективність уже при застосуванні їх у беззмінних посівах цієї культури.

Так, зменшення поширення фузаріозу в беззмінному вирощуванні сої 
становило в середньому за 2016 -  2017 рр. 11 (29 -  18) %, септоріозу також 
11 (21 -  10) %, залежно від різних систем захисту рослин -  від сівби до 
фізіологічної стиглості насіння.

Порівняння зазначених даних, одержаних у беззмінних посівах і в 
сівозміні, вказує, що ефективна дія систем захисту в сівозміні значно вища, 
ніж у монокультурі.
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2. Вплив систем захисту на поширення хвороб сої у короткоротаційних сівозмінах, %
Період 

повернення на 
попереднє місце 

вирощування

Системи захисту посівів сої на фоні N4 5 P6 0 K60

Поширення хвороб сої **, %
фузаріоз септоріоз бакте ріоз

за роками середнє за роками середнє за роками середнє

1 рік
(2-пільна
сівозміна)

І. Без обробки насіння 29/17 23 23/13 18 -/5 5
II. Позакореневе підживлення* 25/14 20 19/11 15 -14 4

III. Обробка насіння ***+ фунгіцид Абакус 
(1,5 л/га) 22/13 18 16/9 13 -/4 4

IV. Те саме + підживлення* 18/10 14 12/7 10 -/3 3

2 роки
(3-пільна
сівозміна)

І. Без обробки насіння 23/13 18 17/10 14 -/4,0 4,0
II. Позакореневе підживлення* 19/11 15 14/8 11 -/4,2 4,2

III. Обробка насіння ***+ фунгіцид Абакус 
(1,5 л/га) 16/9 13 11/7 9 -/3,6 3,6

IV. Те саме + підживлення* 13/7 10 8/5 7 -/2,6 2,6

3 роки
(4-пільна
сівозміна)

І. Без обробки насіння 19/11 15 14/8 11 -/3,8 3,8
II. Позакореневе підживлення* 16/9 13 11/6 9 -/2,9 2,9

III. Обробка насіння ***+ фунгіцид Абакус 
(1,5 л/га) 13/7 10 8/5 7 -/2,7 2,7

IV. Те саме + підживлення* 10/6 8 5/3 4 -/2,3 2,3

П р и м і т к и :  *У позакореневе підживлення вносять Плантафол (2,0 кг/га). 
**У чисельнику дані за 2016 рік, у знаменнику -  за 2017 рік.
***Насіння обробляють Ризоактивом (2,0 кг/т) + Максим ХЬ 035 (1,0 л/т).



3. Роль короткоротаційної сівозміни в зменшенні поширення хвороб сої при застосуванні різних систем захисту,%

Спосіб
вирощування

сої

Системи захисту посівів сої на
фОНІ Внесення N4 5 P6 0 K6 O

Поширення хвороб сої **, % Сума пошкоджень 
у середньому за 

2 роки, %

фузаріоз септоріоз бактеріоз
за

роками середнє за
роками середнє за

роками середнє

Беззмінно
(контроль)

і. Без обробки насіння 37/21 29 26/15 21 -/16 6 50
II. Позакореневе підживлення* 32/18 25 21/12 17 -15 5 42

III. Обробка насіння ***+ 
фунгіцид Абакус (1,5 л/га) 28/16 22 17/10 14 -/5 5 36

IV. Те саме + підживлення* 23/13 18 13/7 10 -/4 4 28

У сівозміні: 
кукурудза - соя

І. Без обробки насіння 29/17 23 23/13 18 -15 5 41
II. Позакореневе підживлення* 25/14 20 19/11 15 -14 4 35

III. Обробка насіння ***+ 
фунгіцид Абакус (1,5 л/га) 22/13 18 16/9 13 -/4 4 31

IV. Те саме + підживлення* 18/10 14 12/7 10 -/3 3 24
Зменшення 
хвороб,в 
абсолютних %, 
порівняно 3 
контролем на 
варіантах 
захисту:

І. Без обробки насіння - 6 - 3 - 1 9
II. Позакореневе підживлення* - 5 - 2 - 1 7

III. Обробка насіння ***
+ фунгіцид Абакус (1,5 л/га) - 4 - 1 - 1 5

IV. Те саме + підживлення* - 4 - 0 - 1 4

П р и м і т к и *  Вносять Плантафол (2,0 кг/га) у фази 3-го листка та утворення зелених бобів. 
** Обробляють насіння інокулянтом Ризоактив (2,0 кг/т) + Максим ХЬ 035 (1,0 л/т).
*** у  чисельнику дані за 2016 рік, а в знаменнику -  за 2017 рік.



Якщо в беззмінних посівах зниження пошкодження хворобами сої 
внаслідок застосування різних досліджуваних систем захисту становило 4 -
11 %, то в 2-пільній соєво-кукурудзяній сівозміні цей показник знаходився в 
межах 11 -  15 % порівняно з контролем, що можна пояснити позитивною 
взаємодією двох факторів -  система захисту від хвороб і сівозміна, оскільки 
вже саме сумісне чергування в сівозміні істотно зменшує пошкодження 
культур хворобами. Зменшення пошкодження сої фузаріозом за рахунок 
взаємодії систем захисту та сівозміни становило 4 -  6 %, а септоріозу -  1 -  
3 % (середнє за 2 роки).

Урожайність насіння сої залежно від систем захисту посівів від хвороб 
представлена в табл. 4.

4. Урожайність насіння сої, вирощуваної в короткоротаційних сівозмінах
захисту рослин, т/га

Співвідношення 
посівів сої і 
кукурудзи в 

сівозміні

Урожайність, т/га
Системи захисту посівів сої на фоні 

внесення ДОбрИВ N4 5 P6 0 K60

Роки Середнє
2016 2017 т/га в %

Беззмінний
посів

І. Без передпосівної обробки 
насіння 1,09 1,03 1,06 1 0 0

ІІ. Позакореневе підживлення* 1,26 1,16 1 , 2 1 114
ІІІ. Обробка насіння ***

+ фунгіцид Абакус (1,5 л/га) 1,32 1,23 1,28 1 2 1

IV. Те саме + підживлення* 1,61 1,47 1,54 145

1 : 1

І. Без обробки насіння 2,14 1,93 2,04 1 0 0

II. Позакореневе підживлення* 2,35 2,15 2,25 1 1 0

ІІІ. Обробка насіння ***
+ фунгіцид Абакус (1,5 л/га) 2,49 2,24 2,37 116

!V. Те саме + підживлення* 2,83 2,52 2 , 6 8 131

1 : 2

І. Без обробки насіння 2,38 2 , 1 2 2,25 1 1 0

ІІ. Позакореневе підживлення* 2 , 6 8 2,36 2,52 124
ІІІ. Обробка насіння ***

+ фунгіцид Абакус (1,5 л/га) 2,82 2,48 2,65 130

!V. Те саме + підживлення* 3,19 2,78 2,99 147

1 : 3

І. Без обробки насіння 2,64 2,27 2,46 1 2 1

ІІ. Позакореневе підживлення* 3,03 2,57 2 , 8 137
ІІІ. Обробка насіння ***

+ фунгіцид Абакус (1,5 л/га) 3,12 2 , 6 8 2,9 142

!V. Те саме + підживлення* 3,54 3,01 3,28 161

НІР0,05 (т/га). 2016 р. А -  0,065, В -  0,050, С -  0,057, АВ -  0,089, АС -0,085, ВС -  
0,075,АВС -  0,091. 2017 р. А -  0,062, В -  0,050, С -  0,051, АВ -  0,087, АС -  0,085, ВС -  
0,071; АВС -  0,062.

Фактори: А -  сівозміна, В -  підживлення, С -  обробка насіння.
П р и м і т к и .  * Плантафол (2,0 кг/га) у фази 3-го листка та утворення зелених

бобів.
** Обробка насіння інокулянтом Ризоактив ( 2,0 кг/т) + Максим XL 035 FS (1,0 л/т).

Вони свідчать про значний вплив досліджуваних систем захисту сої від 
найбільш поширених хвороб на рівень урожайності насіння як при
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застосуванні їх у беззмінних посівах сої, так і в короткоротаційних 
сівозмінах. Застосування різних систем захисту сої, вирощуваної в 
беззмінних посівах, від хвороб підвищило урожайність насіння в середньому 
за 2 роки на 14 -  45 % порівняно з контролем без застосування заходів по 
боротьбі з хворобами. Система захисту сої від хвороб, яка полягає в 
передпосівній обробці насіння (Ризоактив 2,0 кг/т + Максим ХЬ 035 Ь8
1.0 л/т) в поєднанні з обприскуванням посівів фунгіцидом Абакус (1,5 л/га), 
забезпечила збільшення урожайності від 2,04 до 2,37 т/га (16 %) та від 2,46 до 
2,90 т/га (18 %) залежно від вирощування цієї культури відповідно в 2- 
пільній та 4-пільній соєво-кукурудзяних сівозмінах. Максимальний ефект 
одержано від вказаної системи захисту із поєднанням підживлення 
Плантафолом в дозі 2,0 кг/га (вар. IV).

При цьому урожайність насіння сої збільшилася в середньому за 2 роки 
на 0,82 т/га, або на 33 % порівняно з контролем, де соя вирощувалася без 
застосування препаратів захисту.

Отже, сумісна дія систем захисту сої та сівозміни, де вона поверталась 
на попереднє поле вирощування через 3 роки, дала можливість збільшити 
урожайність насіння від 2,04 до 3,28 т/га (61 %) порівняно із вирощуванням 
сої в 2-пільній сівозміні (соя-кукурудза).

Висновки
1. Застосування в 2-пільній сівозміні системи захисту сої -  обробка 

насіння (Ризоактив 2,0 кг/т + Максим ХЬ 035 Ь8 1,0 л/т) в поєднанні з 
обприскуванням рослин фунгіцидом Абакус -  зменшило поширення 
фузаріозу в середньому за 2 роки від 28 до 18 %, а септоріозом від 18 до
13 %, або менше порівняно з контролем на 22 та 28 відносних відсотків.

2. Дворазове підживлення сої мікродобривом Плантафол (2,0 кг/га) 
зменшило поширення фузаріозу від 23 до 20 %, а септоріозу -  від 18 до 15 %, 
або відповідно на 18 -  17 відносних відсотків.

3. Допосівна обробки насіння (Ризоактив 2,0 кг/т + Максим ХЬ 035 Ь8
1.0 л/т) в поєднанні з фунгіцидом Абакус сприяло збільшенню урожайності 
насіння сої від 2,04 т/га на контролі (2-пільна сівозміна без систем захисту) 
до 2,65 та 2,90 т/га при їх застосуванні в 3-пільних та 4-пільних сівозмінах.

4. Сумісна дія досліджуваних систем захисту сої від хвороб та 
сівозміни, де вона поверталась на попереднє поле вирощування через 3 роки, 
збільшила урожайність насіння від 2,04 до 3,28 т/га (61 %) порівняно із 
вирощуванням сої в 2-пільній сівозміні (соя-кукурудза).
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Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН

Ф ОРМ УВАННЯ ІН ДИВІДУАЛЬНОЇ ТА Н АСІННЄВОЇ
П РО ДУКТИ ВН О СТІ С О Ї ЗАЛЕЖ НО ВІД ТЕХ Н О ЛО ГІЧН И Х
П РИ Й О М ІВ ВИРОЩ УВАННЯ В УМОВАХ Л ІС О С ТЕП У
П РА ВО БЕРЕЖ Н О ГО

Наведені результати досліджень (2015 — 2017 рр.) щодо формування 
індивідуальної та насіннєвої продуктивності сої залежно від способу 
передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень комплексними 
добривами на хелатній основі Омекс. Відмічено, що найвищі показники 
індивідуальної продуктивності (кількість бобів та насінин на одній рослині, 
маса насіння на одній рослині, маса 1000 насінин) та урожайності насіння 
сортів сої Оріана та Діадема Поділля сформувалися за інокуляції насіння 
бактеріальними препаратами Ризоактив + Фосфоентерин та подвійного 
позакореневого підживлення у  фази 3-й трійчастий листок Омекс 3Х  0,5 л/га 
+ Агрогумат 0,5 л/га та цвітіння Омекс Мікромакс 0,5 л/га + Агрогумат
0,5 л/га.

Також відмічено, що організовані чинники, які вивчались, забезпечили 
оптимальну висоту прикріплення нижнього бобу у  рослин сої, що дало змогу 
зберегти урожай насіння сої та полегшити механізоване збирання культури.

Ключові слова: соя, сорт, передпосівна обробка насіння, позакореневі 
підживлення, індивідуальна продуктивність, висота прикріплення нижнього 
бобу, урожайність.

В умовах енергетичної кризи, високої вартості мінеральних і незначної 
кількості органічних добрив відбувається деградація родючості ґрунтів, тому 
розробка і використання систем землеробства з бездефіцитним балансом 
гумусу та поживних речовин на сьогоднішній день є досить актуальними. 
Перераховані причини, а також дефіцит рослинного білка зумовлюють 
підвищений інтерес до зернобобових культур. Серед них на особливу увагу 
заслуговує соя. Із всіх зернобобових культур ця культура займає найбільші 
площі в Україні, наприклад у 2016 році вони становили 1846 тис. га, тоді як 
гороху посівного -  238,5, квасолі звичайної -  35,6, люпину кормового -  18,7, 
бобів кормових -  1,4 тис. га. Поряд з цим, також слід відмітити, що у 
виробничих умовах за останні 5 років рідко вдавалось одержати більше
2,0 т/га насіння сої, тоді як рекордна урожайність становила більше 10 т/га 
[1]. Тому, актуальною проблемою в Україні є зростання обсягів виробництва

1 Н ауковий керівник -  доктор с.-г. наук, академік Н АА Н  Петриченко В. Ф.
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сої. Таке нарощування виробництва має відбуватись за рахунок максимальної 
реалізації генетичного потенціалу сучасних сортів цієї культури, а не 
екстенсивним шляхом -  за рахунок збільшення площ посіву. Одним із шляхів 
формування максимальної продуктивності сортів сої є впровадження у 
виробництво для конкретного регіону технології вирощування цієї культури.

М атеріали та  методика досліджень. Дослідження проводилося 
протягом 2015-2017 рр. в Інституті кормів та сільського господарства 
Поділля НААН на сірих лісових середньосуглинкових ґрунтах. Ґрунтовий 
покрив дослідних ділянок характеризувався середнім вмістом гумусу 2,66 % 
в орному шарі ґрунту, слабокислою реакцією ґрунтового розчину рН 5,1—5,8, 
гідролітичною кислотністю в межах 1,86-2,16 мг-екв/100г ґрунту. При 
ступені насиченості основами 75-80 % сума вбирних основ складає 18,8
30,1 мг-екв/100 г ґрунту. Щільність складає 1,32 г/см3. Вміст рухомого 
фосфору становив 214 мг/кг ґрунту, обмінного калію -  104 мг/кг ґрунту 
(за Чириковим), вміст азоту, що легко гідролізується 43,5 мг/кг ґрунту 
(за Корнфілдом).

Передбачалось вивчення дії та взаємодії трьох факторів: А -  сорт: 
Діадема Поділля, Оріана; В -  спосіб передпосівної обробки насіння: без 
інокуляції, Ризоактив (2 л/т), Фосфоентерин (0,8 л/т), Ризоактив + 
Фосфоентерин; С -  позакореневі підживлення: без підживлення, підживлення 
у фазі 3-й трійчастий листок Омекс 3Х 0,5 л/га + Агрогумат 0,5 л/га, 
підживлення у фазі цвітіння Омекс Мікромакс 0,5 л/га + Агрогумат 0,5 л/га, 
поєднання підживлень у фази 3-й трійчастий Омекс 3Х 0,5 л/га + Агрогумат
0,5 л/га та цвітіння Омекс Мікромакс 0,5 л/га + Агрогумат 0,5 л/га.

Градація факторів 2 х 4 х 4, повторність досліду чотириразова. 
Розміщення варіантів систематичне. Площа облікової ділянки 25 м2, загальна 
площа ділянки 54 м2. Попередник -  пшениця озима спельта. Система 
удобрення передбачала внесення фосфорних і калійних добрив (суперфосфат 
та калійна сіль) з розрахунку Р6оК6о під основний обробіток ґрунту та азотних 
у формі аміачної селітри (№30) під передпосівну культивацію. Проводили 
протруєння насіння за 14 діб до сівби протруйником Максим XL 035 Ь8 
(1 л/т насіння). Інокуляцію бактеріальними препаратами Ризогумін та 
Фосфоентерин проводили за день до сівби. У період вегетації згідно схеми 
досліду застосовували позакореневі підживлення (норма робочого розчину 
250 л/га).

При проведенні досліджень керувались «Основами наукових 
досліджень в агрономії» (Єщенко В. О. та ін., 2005) [2].

Результати досліджень. Врожайність культури визначається 
сформованими у процесі росту та розвитку сільськогосподарської культури 
елементами структури врожаю [3, 4, 5]. Рівень елементів структури врожаю 
залежить від гідротермічних умов, сортових особливостей, умов живлення, 
щільності посіву, застосування бактеріальних препаратів та мінеральних 
добрив [6, 7]. Тому для отримання максимальної урожайності необхідно
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забезпечити формування оптимального співвідношення усіх елементів 
структури врожаю [8, 9].

Показниками, які визначають рівень урожайності, є кількість рослин на 
одиниці площі, бобів на рослині, кількість зернин у бобі, маса 1000 насінин
[3].

З усіх складових структури урожайності сої, кількість бобів є найбільш 
нестабільним показником, він може змінюватись від 10 до 500 бобів залежно 
від впливу різних факторів [4]. У пазусі листка формується від 3 до 35 квіток, 
проте через велику абортивність (36-81 %), яка пов’язана зі стресовими 
факторами довкілля та індивідуального розвитку рослини, може 
сформуватись до 12 бобів, а у верхівковій китиці до 30 [10].

Упродовж 2015-2017 рр. відмічено, що інокуляція насіння та 
позакореневі підживлення впливали на формування та розвиток бобів та 
насіння дослідних сортів сої та сприяла збільшенню її індивідуальної 
продуктивності. Аналіз експериментальних даних показав, що найбільшу 
кількість бобів (25,6 шт.) у сорту Оріана та (27,6 шт.) у сорту Діадема 
Поділля було сформовано за проведення інокуляції насіння Ризоактивом та 
Фосфоентерином та внесенні позакореневих підживлень у фази 3-й 
трійчастий листок Омекс 3Х (0,5 л/га) + Агрогумат (0,5 л/га) та цвітіння 
Омекс Мікромакс (0,5 л/га) + Агрогумат (0,5 л/га) (табл. 1).

Проведення інокуляції насіння сої бактеріальними препаратами також 
забезпечувало збільшення цього показника, проте найбільш ефективним 
виявилось поєднання азотфіксувальних та фосформобілізуючих бактерій. 
Кількість бобів у сортів Оріана та Діадема Поділля за обробки насіння 
Ризоактивом + Фосфоентерином збільшувалась відповідно на 6,6 та
5,1 шт/рослину.

Слід відмітити, що проведення подвійного позакореневого 
підживлення у фази 3-ій трійчастий листок та цвітіння теж виявилось більш 
ефективним порівняно із одноразовими. Збільшення бобів становило 5,5 та
6,7 шт./рослину.

Кількість насінин є одним з визначальних елементів під час 
формування врожаю і дає можливість регулювати елементи продуктивності з 
урахуванням чинників навколишнього середовища. Зазвичай кількість 
насіння в бобі сої від одного до чотирьох, частіше 2-3.

Виявлено, що фактори, які вивчались, позитивно впливали на кількість 
насіння, як окремо так і за їх поєднання та мали аналогічну залежність як і 
кількість бобів.

Найкращий ефект спостерігався при сумісному застосуванні інокуляції 
Ризоактивом + Фосфоентерином та подвійного позакореневого підживлення. 
Кількість насінин на даних варіантах знаходилась на рівні 43,0 шт. у сорту 
Оріана та 53,8 шт. -  у сорту Діадема Поділля, що більше відповідно на 20,3 
та 28,9 шт./рослину порівняно із контролем (без інокуляції та позакореневих 
підживлень).
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1. Індивідуальна продуктивність рослин сої, 
(у середньому за 2015 -  2017 рр.), *М ± т

Спосіб 
передпосівної 

обробки насіння

Позакоре
неві

підживлен
ня

Кількість
бобів,

шт./рослину

Кількість
насінин,

шт./рослину

Маса
насіння,

г/рослину

Маса 1000 
насінин, г

Оріана

Без інокуляції

1* 12,4 ± 2,3 22,7 ± 3,2 3,11 ± 0,2 137,3 ± 12,8
2 15,5 ± 2,3 27,8 ± 3,1 3,98 ± 0,5 143,2 ± 10,3
3 16,2 ± 2,6 29,6 ± 4,6 4,35 ± 0,8 146,8 ± 9,5
4 19,4 ± 4,1 34,5 ± 5,8 5,11 ± 0,9 148,1 ± 8,9

Ризоактив

1 18,2 ± 3,3 31,2 ± 4,8 4,51 ± 0,7 144,8 ± 11,0
2 19,9 ± 4,3 35,7 ± 6,7 5,27 ± 1,1 147,5 ± 10,3
3 20,9 ± 4,5 37,0 ± 7,8 5,50 ± 1,3 148,8 ± 9,8
4 22,4 ± 5,0 40,0 ± 8,2 6,03 ± 1,3 150,8 ± 9,3

Фосфоентерин

1 16,9 ± 2,3 29,7 ± 3,9 4,31 ± 0,6 145,0 ± 13,0
2 19,4 ± 3,1 35,7 ± 5,9 5,32 ± 0,9 149,1 ± 10,6
3 21,1 ± 4,1 37,2 ± 7,1 5,57 ± 1,1 149,7 ± 10,4
4 22,0 ± 3,9 39,6 ± 7,1 6,03 ± 1,1 152,5 ± 10,5

Ризоактив + 
Фосфоентерин

1 20,0 ± 3,0 32,8 ± 4,2 4,89 ± 0,6 149,2 ± 11,8
2 21,7 ± 3,5 38,1 ± 5,7 5,76 ± 0,9 151,1 ± 12,2
3 22,7 ± 4,0 40,0 ± 6,9 6,15 ± 1,1 153,7 ± 9,9
4 25,6 ± 4,9 43,0 ± 6,8 6,78 ± 1,0 157,8 ± 7,9

Діадема Поділля

Без інокуляції

1* 15,2 ± 2,6 24,9 ± 6,4 3,42 ± 0,5 137,5 ± 11,8
2 19,3 ± 4,6 30,8 ± 9,7 4,36 ± 1,0 141,7 ± 11,3
3 20,0 ± 4,5 31,1 ± 6,0 4,43 ± 0,6 142,4 ± 11,1
4 21,1 ± 4,9 32,5 ± 6,0 4,70 ± 0,7 144,6 ± 7,7

Ризоактив

1 17,2 ± 3,2 32,4 ± 7,0 4,68 ± 0,8 144,4 ± 7,5
2 19,1 ± 2,2 37,0 ± 6,0 5,48 ± 0,8 148,2 ± 11,5
3 21,3 ± 4,2 39,4 ± 8,8 5,88 ± 1,1 149,2 ± 10,2
4 23,4 ± 4,6 44,1 ± 9,0 6,79 ± 1,4 154,0 ± 10,8

Фосфоентерин

1 16,5 ± 5,2 31,2 ± 8,6 4,46 ± 0,8 142,8 ± 11,5
2 19,4 ± 2,9 37,6 ± 5,5 5,56 ± 0,3 147,8 ± 13,5
3 19,2 ± 2,2 38,6 ± 5,6 5,74 ± 0,8 148,8 ± 13,5
4 22,6 ± 4,0 42,8 ± 6,0 6,42 ± 0,7 150,1 ± 15,0

Ризоактив + 
Фосфоентерин

1 19,0 ± 4,4 36,5 ± 7,8 5,44 ± 0,7 149,0 ± 12,3
2 24,5 ± 4,1 45,7 ± 8,1 7,00 ± 0,8 153,2 ± 11,5
3 24,8 ± 3,7 46,9 ± 6,2 7,29 ± 0,9 155,4 ± 12,4
4 27,6 ± 6,0 53,8 ± 11,3 8,46 ± 1,9 157,2 ± 13,6

* П р и м і т к и : 1 -  без підживлення, 2 -  підживлення у фазі 3-й трійчастий листок 
Омекс 3Х (0,5 л/га) + Агрогумат (0,5 л/га), 3 -  підживлення у фазі цвітіння Омекс 
Мікромакс (0,5 л/га) + Агрогумат (0,5 л/га), 4 -  поєднання підживлень у фази 3-й 
трійчастий листок Омекс 3Х (0,5 л/га) + Агрогумат (0,5 л/га) та цвітіння Омекс Мікромакс 
(0,5 л/га) + Агрогумат (0,5 л/га).

*М ± т  -  довірчий інтервал середньої арифметичної на 5 %-му рівні значущості.

Одним із важливих показників індивідуальної продуктивності рослин 
сої є маса насіння з однієї рослини. Вона може коливатись від 0,1 до 30 г, 
залежно від впливу різних факторів (погодні умови, сорт) [10]. Цей показник, 
також, в значній мірі піддавався впливу факторів, що вивчалися.
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Маса насіння з однієї рослини коливалася залежно від проведення 
інокуляції та позакореневих підживлень у межах від 3,11 до 6,78 г у сорту 
Оріана та від 3,42 до 8,46 г у сорту Діадема Поділля. Максимальну масу 
насіння у сортів Оріана (6,78 г) та Діадема Поділля (8,46 г) забезпечило 
поєднання позакореневих підживлень у фази 3-й трійчастий листок Омекс 3Х 
(0,5 л/га) + Агрогумат (0,5 л/га) та цвітіння Омекс Мікромакс (0,5 л/га) + 
Агрогумат (0,5 л/га) на фоні інокуляції насіння композицією, що включала 
Ризоактив та Фосфоентерин, прибавка до контролю становив відповідно -  
3,67 та 5,04 г.

Маса 1000 насінин сої є сортовою ознакою та може становити від 120 
до 250 г. Залежно від умов вирощування даний показник може варіюватись 
від 20 до 30 % [4]. Як показують численні дослідження, зміна розмірів 
насінини є наслідком зміни умов навколишнього середовища під час наливу 
та безумовно пов’язана з урожайністю [5].

За результатами польових досліджень виявлено різницю показника 
маси 1000 насінин дослідних сортів за використання бактеріальних 
препаратів та позакореневих підживлень. Так, на контрольних варіантах маса 
1000 насінин становила у сорту Оріана -  137,3 г, у сорту Діадема Поділля -
137,5 г. Максимальні значення цього показника у сорту Оріана (157,8 г) та 
сорту Діадема Поділля (157,2 г) зафіксовано на ділянках, де застосовували 
позакореневі підживлення у фази 3-й трійчастий листок Омекс 3Х (0,5 л/га) + 
Агрогумат (0,5 л/га) та цвітіння Омекс Мікромакс (0,5 л/га) + Агрогумат 
(0,5 л/га) на фоні інокуляції насіння композицією, що включала Ризоактив та 
Фосфоентерин, прибавка до контролю становив відповідно 20,5 та 19,7 г або 
15 та 14 %.

Одним із факторів, що впливають на урожайність посівів сої, є висота 
прикріплення нижніх бобів. Через низьке їх розташування на рослині, під час 
збирання урожаю, виникають великі втрати насіння. Значення показника 
залежить від способу сівби, густоти стояння рослин і сортових особливостей 
та умов мінерального живлення [11, 12]. За оптимальної густоти висота 
прикріплення становить 15-20 см, в загущених 23-30, у зріджених -  1-2 см. 
Відомо, що висота прикріплення бобів є допустимою на рівні 5-6 см, за умов 
механізованого збирання. Тому, прийоми вирощування сої повинні бути 
направлені на оптимальне прикріплення нижнього бобу у рослин сої.

Виявлено, що залежно від організованих чинників висота прикріплення 
нижнього бобу коливалась у сорту Оріана від 12,1 до 15,6 см, у сорту 
Діадема Поділля -  від 7,2 до 11,7 см, але ці зміни залишалися в межах 
допустимих норм за механізованого збирання.

Слід відмітити, що передпосівна обробка насіння не мала суттєвого 
впливу на висоту прикріплення нижнього бобу у сорту Оріана, тоді як у 
сорту Діадема Поділля вона збільшувала цей показник на 2,7-3,5 см. 
Позакореневі підживлення збільшували висоту прикріплення нижнього бобу 
у сортів від 0,7 до 3,0 см (табл. 2).
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146 2. Вплив способу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на висоту прикріплення нижнього
бобу у рослин сої, см (у середньому за 2015-2017 рр.), *М ± ш

Сорт Позакореневі підживлення
Спосіб передпосівної обробки насіння

Без обробки Ризоакгив Фосфоентерин Ризоактив + 
Фосфоентерин

Оріана

Без підживлення 14,2 ± 0,4 13,1 ± 0,9 12,5 ± 1,5 12,1 ± 2,0
У фазі 3-й трійчастий листок Омекс ЗХ 0,5л/га + 

Агрогумат 0,5 л/га 14,2 ± 1,2 14,1 ± 1,5 14,6 ±2 ,4 13,5 ± 3,8

У фазі цвітіння Омекс Мікромакс 0,5 л/га + Агрогумат 
0,5 л/га 14,5 ± 1,7 14,3 ±2,1 14,6 ±2 ,7 12,9 ± 3,9

У фазі 3-й трійчастий листок Омекс ЗХ 0,5л/га + 
Агрогумат 0,5 л/га та цвітіння Омекс Мікромакс 

0,5 л/га + Агрогумат 0,5 л/га
15,1 ± 1,9 15,6 ±2 ,7 15,5 ±3,1 15,1 ± 4,5

Діадема
Поділля

Без підживлення 8,7 ±0 ,8 7,2 ± 0,9 8,2 ± 1,9 8,3 ± 1,3
У фазі 3-й трійчастий листок Омекс ЗХ 0,5л/га + 

Агрогумат 0,5 л/га 7,6 ± 1,4 9,0 ±0 ,6 10,6 ±2,2 10,6 ± 2,8

У фазі цвітіння Омекс Мікромакс 0,5 л/га + Агрогумат 
0,5 л/га 7,2 ± 1,0 8,7 ±0 ,4 11,7 ± 1,8 10,7 ± 3,3

У фазі 3-й трійчастий листок Омекс ЗХ 0,5л/га + 
Агрогумат 0,5 л/га та цвітіння Омекс Мікромакс 

0,5 л/га + Агрогумат 0,5 л/га
8,6 ± 1,0 8,8 ± 1,2 11,1 ± 2,3 11,3 ± 3,5

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



У середньому за роки досліджень 2015-2017 рр. урожайність насіння 
сої коливалась в межах у сорту Оріана від 1,94 до 2,69 т/га, у сорту Діадема 
Поділля від 2,04 до 2,80 т/га (табл. 3).

3. Урожайність насіння сої залежно від способу передпосівної 
обробки насіння та позакореневих підживлень, т/га 

(у середньому за 2015-2017 рр.)
Спосіб 

передпосівної 
обробки насіння (В)

Позакореневі 
підживлення (С)

Урожайність,
т/га

Прибавка до контролю

т/га %

Оріана (А)

Без інокуляції

1* 1,94 - -
2 2,12 0,18 9,5
3 2,24 0,30 15,3
4 2,35 0,41 21,0

Ризоактив

1 2,12 0,18 9,1
2 2,32 0,38 19,4
3 2,44 0,50 25,6
4 2,54 0,60 30,9

Фосфоентерин

1 2,08 0,14 7,4
2 2,31 0,37 18,9
3 2,41 0,47 24,2
4 2,51 0,57 29,6

Ризоактив + 
Фосфоентерин

1 2,21 0,27 13,9
2 2,50 0,56 28,9
3 2,59 0,65 33,3
4 2,69 0,75 38,8

Діадема Поділля (А)

Без інокуляції

1* 2,04 - -
2 2,24 0,20 9,6
3 2,34 0,30 14,7
4 2,46 0,42 20,4

Ризоактив

1 2,20 0,16 8,0
2 2,43 0,39 19,0
3 2,49 0,45 22,1
4 2,61 0,57 27,8

Фосфоентерин

1 2,14 0,10 4,7
2 2,39 0,35 17,3
3 2,49 0,45 22,1
4 2,59 0,55 27,1

Ризоактив + 
Фосфоентерин

1 2,29 0,25 12,4
2 2,60 0,56 27,5
3 2,69 0,65 31,9
4 2,80 0,76 37,4

* П р и м і т к а : 1 -  без підживлення, 2 -  підживлення у фазі 3-й трійчастий листок 
Омекс 3Х (0,5л/га) + Агрогумат (0,5 л/га), 3 -  підживлення у фазі цвітіння Омекс 
Мікромакс (0,5 л/га) + Агрогумат (0,5 л/га), 4 -  поєднання підживлень у фази 3-й 
трійчастий листок Омекс 3Х (0,5л/га) + Агрогумат (0,5 л/га) та цвітіння Омекс Мікромакс 
(0,5 л/га) + Агрогумат (0,5 л/га).

НІР05 т/га: А -  0,019; В -  0,026; С -  0,026; АВС -  0,074.
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Максимальний урожай спостерігався у сорту Оріана 2,69 т/га та у сорту 
Діадема Поділля 2,80 т/га одержали за обробки насіння бактеріальними 
препаратами Ризоактив + Фосфоентерин та проведення позакореневих 
підживлень у фази 3-й трійчастий листок Омекс 3Х (0,5 л/га) + Агрогумат 
(0,5 л/га) та цвітіння Омекс Мікромакс (0,5 л/га) + Агрогумат (0,5 л/га), що 
більше відповідно на 38,8 та 37,4 % порівняно з контролем (без обробки 
насіння та позакореневих підживлень) (табл. 3).

Слід відмітити, що сорти однаково реагували як на спосіб 
передпосівної обробки насіння, так і на позакореневі підживлення 
комплексними добривами на хелатній основі.

Висновки. В умовах Лісостепу Правобережного на сірих лісових 
ґрунтах створення оптимальних умов для реалізації генетичного потенціалу 
сортів сої Оріана та Діадема Поділля на основі бактеріально-мінерального 
живлення забезпечило урожайність насіння цих сортів на рівні 2,7-2,8 т/га.
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ВМ ІСТ СТРУКТУРНИХ АГРЕГАТІВ ҐРУ Н ТУ  НА ПЕРІО Д
Ц В ІТІН Н Я  ГОРОХУ, П Ш ЕН И Ц І О ЗИМ ОЇ ТА БУ РЯКУ
Ц УКРОВОГО ЗА РІЗН И Х  ЗАХОДІВ ОСНОВНОГО
О БРО БІТК У

Подано матеріали, в середньому за три роки, щодо впливу різних 
заходів основного обробітку чорнозему опідзоленого в п ’ятипільній сівозміні 
на вміст структурних агрегатів ґрунту на період цвітіння гороху, пшениці 
озимої та буряку цукрового.

Ключові слова: горох, пшениця озима, буряк цукровий, культивація, 
основний обробіток.

Інтенсивність сучасного землеробства передбачає підвищення 
врожайності культур і сівозмін в цілому за умов поліпшення агрофізичних і 
агрохімічних властивостей Грунту. Лише за умови підвищення родючості 
Грунту можливо підтримувати ефективне ведення рослинницької галузі 
упродовж тривалого періоду [3].

У системі агротехнічних заходів, що спрямовані на підвищення 
родючості Грунту і продуктивності сільськогосподарських культур, 
важливого значення набуває раціональний механічний обробіток Грунту, за 
допомогою якого регулюють агрофізичні, біологічні та агрохімічні процеси, 
що відбуваються в Грунті, інтенсивність розкладання і нагромадження 
органічної речовини, вміст Грунтової вологи у кореневмісному шарі й 
ефективне використання рослинами внесених добрив.

У теперішній час спостерігається тенденція до мінімалізації обробітку 
Грунту, сутністю якої є скорочення зусиль на глибоке розпушення Грунту. 
Але за даних технологій не повинна знижуватися продуктивність 
сільськогосподарських культур, відбуватися деградація Грунтів, 
погіршуватися їх родючість [4].

Сьогодні перехід до мінімалізації обробітку Грунту обумовлений, крім 
екологічних, ще й економічними проблемами, перш за все щорічним 
подорожчанням паливно-мастильних матеріалів та техніки. З іншого боку, 
безполицеві обробітки Грунту, які є основою даних технологій, призводять до 
зниження врожайності деяких сільськогосподарських культур не тільки через 
підвищення забур’яненості посівів, але й погіршення фізичних властивостей 
Грунту, тимчасове послаблення його біологічної активності та поживного 
режиму [1].
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Інтенсивне використання ґрунтового покриву, особливо чорноземів, 
супроводжується зниженням запасів гумусу, погіршенням водно-фізичних, 
фізико-хімічних і біологічних властивостей ґрунту, що негативно 
позначається на продуктивності сільськогосподарських культур. Потрібно 
відшукати шляхи до припинення деградаційних процесів у ґрунтах і 
розробити заходи для відтворення їх родючості. Одним із шляхів вирішення 
цієї проблеми є система обробітку ґрунту [2].

М атеріали і методи. Питання впливу різних заходів основного 
обробітку ґрунту на вміст структурних агрегатів ґрунту на період цвітіння 
гороху, пшениці озимої та буряку цукрового вивчали на дослідному полі 
кафедри загального землеробства Уманського НУС упродовж 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 КПЭ~3,8 під всі культури на 6-8 см;
3 -  культивація КПЭ~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 структурних агрегатів ґрунту 
визначали на середину вегетації культур, відповідно методом сухого 
просіювання за методикою Савінова.

Результати та  обговорення. У межах розмірів агрономічно цінної 
структури за достатнього зволоження ґрунту найкращими є структурні 
агрегати діаметром 2-5 мм, а в посушливих умовах -  0,25-2 мм.

Ґрунти, які мають переважну кількість макроструктурних (понад
0,25 мм у діаметрі) агрегатів, здатні тривалий час бути достатньо пористими і 
не ущільнюватися, що дає змогу зменшити кількість обробітків з метою 
покращення фізичного стану ґрунту, а також ці ґрунти є достатньо стійкими 
проти водної ерозії. Добре оструктурений ґрунт вважається тоді, коли в 
ньому міститься 60-80 % агрономічно цінних агрегатів (0,25-10 мм).

За результатами наших досліджень (табл. 1), найкращий структурний 
стан у шарі ґрунту 0-10 см під посівами гороху був за варіанта без основного 
обробітку і оранки -  73,3 і 72,8 % агрономічно цінних агрегатів відповідно, а 
за культивації -  72,2-72,0 %. У шарах ґрунту 10-20 і 20-30 см більше 
агрономічно цінних агрегатів було за культивації та у варіанті без основного 
обробітку. Загалом структурність ґрунту на період цвітіння гороху була
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доброю, оскільки вміст агрономічно цінних структурних агрегатів у шарі 0
30 см знаходився на рівні 74,0-75,7 %, а частка бриластих і пилуватих 
окремостей не перевищувала відповідно 17,3-18,9 і 6,7-7,2 %.

1. Вміст структурних агрегатів ґрунту на період цвітіння гороху 
залежно від заходів основного обробітку (2007-2009 роки), %

Шар
ґрунту,

Розмір структурних агрегатів, мм
Варіант досліду > 10 10 -  0,25 < 0,25см

Оранка (контроль)

0-10

15,8 72,8 11,4
Культивація 16,7 72,2 11,2
Культивація з оранкою під 
буряк цукровий 17,0 72,0 11,0

Без основного обробітку, 
а під буряк цукровий -  
оранка

15,6 73,3 11,4

НІР 0,95 1,1 1,3 0,7
Оранка (контроль)

10-20

20,7 73,7 5,7
Культивація 18,6 76,1 5,3
Культивація з оранкою під 
буряк цукровий 18,8 76,0 5,2

Без основного обробітку, 
а під буряк цукровий -  
оранка

18,5 76,1 5,4

НІР 0,95 1,1 1,1 0,5
Оранка (контроль)

20-30

20,1 75,5 4,4
Культивація 18,6 77,3 4,2
Культивація з оранкою під 
буряк цукровий 18,9 77,1 4

Без основного обробітку, 
а під буряк цукровий -  
оранка

20-30 18,0 77,7 4,3

НІР 0,95 0,9 1,4 0,6
Оранка (контроль)

0-30

18,9 74,0 7,2
Культивація 18,0 75,2 6,9
Культивація з оранкою під 
буряк цукровий 18,2 75,0 6,7

Без основного обробітку, 
а під буряк цукровий -  
оранка

17,3 75,7 7,0

НІР 0,95 1,0 1,3 0,4

Як показали наші дослідження (табл. 2), вміст структурних агрегатів 
розміром 0,25-10 мм під посівами пшениці озимої у шарі 0-10 см був вищим 
за оранки, а в шарах 10-20, 20-30 см та 0-30 см, навпаки, спостерігається 
більший вміст агрономічно цінних агрегатів за культивації та варіанта без 
основного обробітку. Бриластих і пилуватих часточок було більше за оранки. 
Структурність ґрунту на період колосіння пшениці озимої була доброю, 
оскільки показник вмісту агрономічно цінних структурних агрегатів у шарі 
0-30 см знаходився на рівні 73,6-75,3 %, а частка бриластих і пилуватих 
окремостей не перевищувала відповідно 17,9-19,2 і 6,6-7,2 %.
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2. Вміст структурних агрегатів ґрунту в період колосіння пшениці 
озимої залежно від заходів основного обробітку (2007-2009 роки), %

Шар 
ґрунту, см

Розмір структурних агрегатів, ммВаріант досліду > 10 10-0,25 < 0,25
Оранка

0-10

15,4 73,2 11,4
Культивація (контроль) 18,6 70,3 11,0
Культивація з оранкою під буряк 
цукровий 19,0 70,2 10,8

Без основного обробітку, а під буряк 
цукровий -  оранка 15,9 72,8 11,2

НІР 0,95 1,2 1,3 0,6
Оранка

10-20

21,7 73,0 5,4
Культивація (контроль) 19,7 75,2 5,0
Культивація з оранкою під буряк 
цукровий 20,0 75,1 4,9

Без основного обробітку, а під буряк 
цукровий -  оранка 19,2 75,5 5,2

НІР 0,95 0,9 1,3 0,5
Оранка

20-30

20,7 74,6 4,7
Культивація (контроль) 18,5 77,3 4,2
Культивація з оранкою під буряк 
цукровий 18,7 77,2 4,1

Без основного обробітку, а під буряк 
цукровий -  оранка 18,6 77,4 4,0

НІР 0,95 1,3 1,4 0,5
Оранка 0-30 19,2 73,6 7,2
Культивація (контроль) 18,9 74,3 6,8
Культивація з оранкою під буряк 
цукровий

0-30

19,2 74,2 6,6

Без основного обробітку, а під буряк 
цукровий -  оранка 17,9 75,3 6,8

НІР 0,95 1,1 1,2 0,5

Згідно наших досліджень (табл. 3), під посівами буряку цукрового 
спостерігається тенденція до збільшення вмісту агрегатів розміром 0,25
10 мм у нижчих шарах при заміні оранки культивацією, а у шарі 0-10 см -  
навпаки. Вміст агрономічно цінних структурних агрегатів у шарі 0-30 см 
знаходився на рівні 71,6-73,0 %, а частка бриластих і пилуватих окремостей 
не перевищувала відповідно 19,6-21,0 і 7,3-7,4 %.

Стан оструктуреності ґрунту в наших дослідах був тісно пов’язаний із 
погодними умовами, які склалися на цей період у відповідні роки. Так, 
наприклад, у 2007 році після посушливого періоду в квітні-червні ґрунтова 
волога швидко випаровувалася через високу температуру повітря, що 
спричинило так зване «спікання» ґрунту, яке призвело до утворення більшої 
кількості грудок серед загальної кількості ґрунтових агрегатів.
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3. Вміст структурних агрегатів ґрунту на період змикання листків у 
рядку буряку цукрового залежно від заходів основного обробітку 

(2007-2009 роки), %
Шар 

ґрунту, см
Розмір структурних агрегатів, ммВаріант досліду > 10 10-0,25 < 0,25

Оранка (контроль)

0-10

17,0 71,1 11,9
Культивація 18,3 69,2 12,5
Оранка, а під інші культури 
культивація 17,3 71,0 11,7

Оранка, а під інші культури 
без основного обробітку 17,7 70,8 11,5

НІР 0,95 1,1 0,9 0,7
Оранка (контроль)

10-20

21,4 72,9 5,7
Культивація 19,9 74,4 5,7
Оранка, а під інші культури 
культивація 21,7 72,5 5,8

Оранка, а під інші культури 
без основного обробітку 22,0 72,1 5,9

НІР 0,95 1,0 0,9 0,5
Оранка (контроль)

20-30

22,9 72,4 4,6
Культивація 20,7 75,5 3,8
Оранка, а під інші культури 
культивація 23,1 72,2 4,7

Оранка, а під інші культури 
без основного обробітку 23,4 72,3 4,6

НІР 0,95 1,4 1,2 0,7
Оранка (контроль)

0-30

20,4 72,1 7,4
Культивація 19,6 73,0 7,3
Оранка, а під інші культури 
культивація 20,7 71,9 7,4

Оранка, а під інші культури 
без основного обробітку 21,0 71,6 7,3

НІР 0,95 1,2 0,7 0,5

Висновки. Отже, при заміні оранки варіантами з культивацією та 
варіанта без основного обробітку в середньому за три роки досліджень в 
орному шарі ґрунту нами було відмічено збільшення вмісту агрономічно 
цінних структурних агрегатів відповідно на 1,0-1,2 та 1,7 % під горохом, 0,7
0,8 та 1,7 % під пшеницею озимою, 0,9-1,4 % під буряком цукровим. Таке 
збільшення відбувалося завдяки зменшенню частки брилистої фракції 
(> 10 мм) і пилуватих (< 0,25 мм) агрегатів.

Отже, заміна оранки культивацією та варіантом без основного 
обробітку не погіршує структуру орного шару на середину вегетації гороху, 
пшениці озимої та буряку цукрового.
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П РО ДУКТИ ВН ІСТЬ СУЧАСНИХ СОРТІВ ЯЧМ ЕН Ю  ЯРО ГО
ЗАЛЕЖ НО ВІД У ДО БРЕН Н Я ТА Н О РМ И  ВИСІВУ Н А СІННЯ

Наведено результати досліджень з вивчення впливу доз мінеральних 
добрив та норм висіву насіння на формування продуктивності у  сучасних 
сортів ячменю ярого. Визначено, що збільшення норм висіву насіння є 
ефективним заходом підвищення врожайності, особливо за погіршення фону 
живлення рослин. Дано оцінку впливу зазначених факторів на густоту 
стеблостою, вагу насіння у  колосі та масу 1000 зерен сортів ячменю ярого.

Ключові слова: ячмінь ярий, сорт, норма висіву, фон удобрення, 
урожайність, маса 1000 зерен.

Удосконалення основних елементів технології вирощування ячменю 
ярого, що базується на основі аналізу закономірностей формування 
продуктивності, посівних та врожайних властивостей насіння залежно від 
сорту культури та норми висіву насіння, сприятиме максимальному 
розкриттю генетичного потенціалу сортів в умовах Західного Лісостепу, 
підвищить економічну доцільність вирощування культури [1].

Також успішне вирішення питання створення сортової агротехніки (з 
метою розробки комплексу оптимальних параметрів) потребує більш 
глибокого вивчення з урахуванням природних умов зони впровадження 
агротехніки [2].

На фоні негативних наслідків глобальних змін клімату перед 
науковцями постає завдання одночасного підвищення врожайності основних 
сільськогосподарських культур та їхньої стійкості щодо несприятливих 
чинників навколишнього середовища. При цьому сорт є найбільш 
раціональним важелем впливу на стабілізацію виробництва та підвищення 
врожайності сільськогосподарських культур, особливо в нинішніх умовах. 
Чим більше позитивних властивостей має сорт, тим більше він потребує 
витрат та знань для реалізації його потенціалу [3].

Успішне вирішення питання створення сортової агротехніки потребує 
більш глибокого вивчення, з метою розробки комплексу оптимальних 
параметрів з урахуванням природних умов зони впровадження агротехніки.

Мета досліджень -  встановлення впливу норм висіву та фону 
удобрення на продуктивність ячменю ярого залежно від сортових 
особливостей в умовах Правобережного Лісостепу.
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М атеріали і методика досліджень. Польовий дослід закладався у 
спеціальній сівозміні. Ґрунт на дослідних ділянках -  чорнозем опідзолений, 
середньосуглинковий. Вміст гумусу в орному шарі -  3,3— 3,7 %; елементів 
живлення: азоту -  112 мг/кг, фосфору -  260 мг/кг, калію -  152 мг/кг. 
Гідролітична кислотність 2,35 мг-екв. на 100 г ґрунту, рН (сольовий) -  5,7.

Схема досліду на кожному з сортів Командор, Святогор, Сварог: 
чинник А -  фон добрив (А1 -  без добрив, А2 -  К 30Р30К 30, А3 -  К 45Р45К 45), 
чинник В -  норми висіву (В1 -  3,5 млн схожих зерен на 1 га, В2 -  4,0 млн 
схожих зерен на 1 га, В3 -  4,5 млн схожих зерен на 1 га).

Спостереження та обліки проводились згідно відповідних методик 
[4, 5]. Статистичні обчислення результатів досліджень виконувались за 
рекомендаціями Б. А. Доспєхова [6].

Результати досліджень. При дослідженні впливу фонів удобрення у 
поєднанні з нормами висіву на урожайність сортів ячменю ярого виявлено, 
що у середньому за 3 роки, найбільший приріст урожайності на фоні без 
добрив за збільшення норми висіву від 3,5 до 4,5 млн схожих зерен на 1 га, 
одержано на ділянках сорту Командор -  на 11,0— 19,1 %. При цьому, на фоні 
К 30Р30К 30 від збільшення норми висіву сильніше підвищувалась урожайність 
також у цього сорту -  на 6,4— 10,6 %. У сорту Святогор, за збільшення норми 
висіву, найбільш інтенсивно підвищувалась врожайність на фоні без добрив -  
на 7,5— 14,6 %. Найменш ефективним (у відсотках) підвищення норми висіву 
було на ділянках сорту Сварог -  на фоні ^ 5Р45К 45 лише 3,3— 6,7 % (табл. 1).

Як бачимо з табл. 1, найбільший приріст врожайності (у відсотковому 
значенні) від застосування добрив одержано на фоні ^ 5Р45К 45 у сорту Сварог 
за норми висіву 4,0 млн схожих зерен на 1 га -  78,1 %, найменшим -  у сорту 
Командор на фоні ^ 0Р30К 30 за норми висіву 4,5 млн зерен на 1 га -  35,6 %. 
У середньому за 3 роки, сорти Святогор та Сварог більш інтенсивно 
реагували на внесення добрив, ніж Командор.

Вивчення впливу удобрення на елементи продуктивності ячменю 
показали, що збільшення норми добрив суттєво підвищує кількість 
продуктивних стебел, вагу колосу та масу 1000 зерен (табл. 2).

Так, при внесенні добрив з розрахунку ^ 5Р45К 45, кількість 
продуктивних стебел у сорту Командор підвищується (залежно від норми 
висіву насіння) з 380—469 до 481— 570 стебел на 1 м2, а маса зерна у колосі -  
від 0,81—0,87 г до 0,96— 1,03 г, порівняно з варіантами без добрив. Найбільш 
інтенсивно кущився сорт Святогор, тоді як у сорту Командор найбільше 
зростала маса зерна в колосі (табл. 2).

Маса 1000 зерен під впливом добрив, у середньому за три роки, 
збільшувалась. Лише у сорту Командор при внесенні добрив у розрахунку 
К 30Р30К 30 маса 1000 насінин збільшується, проте вже при нормі добрив 
К 45Р45К 45 цей показник суттєво понижується (табл. 2).

Отже, збільшення норми висіву до 4,5 млн зерен на 1 га є ефективним 
заходом підвищення урожайності культури, особливо за нестачі добрив

157



1. Урожайність сортів ячменю ярого залежно від фону добрив
і норми сівби

Фон

Норми 
висіву, 
млн сх. 

зерен на 
1 га

Урожайність, т/га Відхиліення за 
эенням

Відхилення за 
нормами 

висівуРоки

ил 
б 

х
о

:5

удобрення
2 о із 2о і4 2о15 середнє т/га % т/га %

Командор

Без
добрив

з,5 1,9о 2,76 з,51 2,72 К К К К
4,о 2 ,2 з 2,97 з,85 з,о2 К К о,зо 11,о
4,5 2,42 з , 2 6 4,о1 з ,2 з К К о,51 19,1

ИзоРзоКзо
з,5 2,94 з,з8 5,84 4,о5 1 ,зз 48,9 К К
4,о з , 2 2 з,7о 6,оо 4,з1 1,19 з9,4 о , 2 6 6,4
4,5 з,з7 з,95 6,11 4,48 1,15 з5,6 о,4з 1 о , 6

Ы45Р45К45
з,5 з,з4 4,о8 6,54 4,6з 1 ,8 з 67,з К К
4,о з,48 4,зо 6,7з 4,84 1,82 6о,з о,19 4,1
4,5 з,57 4,62 6,89 5,оз 1 ,8 о 55,7 о,з8 8,2

НІР0 5 , т/га
2013 р. -  А (фон удобрення) -  0,03; В (норма висіву) -  0,03; АВ -  о,об.
2014 р. -  А (фон удобрення) -  0,04; В (норма висіву) -  0,04; АВ -  о,о7. 

2015 р. -  А (фон удобрення) -  0,044; В (норма висіву) -  0,044; АВ -  6,676
Святогор

Без
добрив

з,5 2 , і з 2,92 з , 8 1 2,95 К К К К
4,о 2,4о з,о7 4,оз з,17 К К о , 2 2 7,5
4,5 2,54 з,4о 4,19 з,з8 К К о,4з 14,6

ЫзоРзоКзо
з,5 з,25 4,14 6,з4 4,59 1,64 55,6 К К
4,о з,зб 4,з6 6,46 4,7з 1,56 49,2 о,14 з , 1

4,5 з,58 4,66 6,62 4,95 1,57 46,4 о,з6 7,8

Ы45Р45К45
з,5 з,58 4,з4 7,2о 5,о4 2,о9 7о,8 К К
4,о з,67 4,72 7,41 5,27 2 ,1 о 66,2 о,2 з 4,6
4,5 з,78 5,29 7,6о 5,56 2,18 64,5 о,52 1 о,з

НІРо5, т/га
2013 р. -  А (фон удобрення) -  0,03; В (норма висіву) -  0,03; АВ -  о,о6.
2014 р. -  А (фон удобрення) -  0,04; В (норма висіву) -  0,04; АВ -  о,о7. 

2015 р. -  А (фон удобрення) -  0,042; В (норма висіву) -  0,042; АВ -  о,о72
Сварог

Без
добрив

з,5 2,о9 2,66 з,з4 2,7о К К К К
4,о 2,45 2,71 з,51 2,89 К К о,19 7,о
4,5 2 ,бз 2,88 з,68 з,о6 К К о,з6 1 з,з

ЫзоРзоКзо
з,5 з,29 з,з9 5,6о 4,о9 1,з9 51,5 К К
4,о з ,зз з,84 5,82 4,зз 1,44 49,8 о,24 5,9
4,5 з,з8 4,17 6,оо 4,52 1,46 47,7 о,4з 1о,5

Ы45Р45К45
з,5 з,44 4,62 6,з7 4,81 2,11 78,1 К К
4,о з,56 4,86 6,49 4,97 2 ,о8 72,о о , 1 6 з ,з
4,5 з,66 5,15 6,59 5,1з 2,о7 67,6 о,з2 6,7

НІРо5, т/га 2013 р. -  А (фон удобрення) -  0,04; В (норма висіву) -  0,04; АВ -  о,об.
2014 р. -  А (фон удобрення) -  0,03; В (норма висіву) -  0,03; АВ -  о,о5. 

2015 р. -  А (фон удобрення) -  0,122; В (норма висіву) -  0,122; АВ -  о,212
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2. Вплив норм висіву насіння і фону добрив на показники продуктивності 
сортів ячменю ярого, 2013—2015 рр.

Сорт Фон
удобрення

Норма висіву, 
млн зерен на 

1 га

Кількість 
продуктивних 
стебел, шт./м2

Вага зерна 
в колосі, г

Маса 1000 
зерен, г

Командор

Без добрив
3,5 380 0,87 48,2
4,0 418 0,84 46,3
4,5 469 0,81 44,8

ИзоРзоКзо
3,5 433 1,00 50,6
4,0 481 0,96 48,0
4,5 524 0,93 47,3

И45Р 4 5 К45

3,5 481 1,03 48,1
4,0 520 0,99 47,8
4,5 570 0,96 46,5

Святогор

Без добрив
3,5 420 0,76 43,5
4,0 495 0,75 42,8
4,5 525 0,75 42,7

ИзоРзоКзо
3,5 538 0,89 45,5
4,0 592 0,87 44,5
4,5 637 0,85 44,2

И45Р45К45
3,5 586 0,93 45,2
4,0 629 0,89 43,3
4,5 649 0,87 41,9

Сварог

Без добрив
3,5 423 0,77 45,4
4,0 464 0,73 44,9
4,5 498 0,77 43,8

ИзоРзоКзо
3,5 469 0,92 48,7
4,0 496 0,89 46,8
4,5 543 0,87 46,1

И45Р45К45
3,5 509 0,98 49,8
4,0 541 0,93 48,6
4,5 573 0,89 45,8

Висновки. На ефективність внесення добрив істотно впливають як 
погодні умови року вирощування, так і сортові особливості культури у 
поєднанні з впливом норми висіву. Збільшення норми висіву ячменю ярого з
3,5 до 4,0—4,5 млн схожих зерен на 1 га позитивно (хоч з різною 
ефективністю) впливає на урожайність усіх досліджуваних сортів ячменю 
ярого.

Збільшення норми добрив суттєво підвищує кількість продуктивних 
стебел та масу 1000 зерен, хоч при підвищенні норми висіву, ці показники 
досить відчутно знижуються.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку полягають у 
розробці сортових технологій вирощування ячменю ярого з підвищеною 
якістю зерна. Їх дотримання забезпечить повніше використання біологічного 
потенціалу нових сортів культури і одержання високоякісного зерна із 
заданими властивостями.
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ВПЛИВ СИ СТЕМ  ОСНОВНОГО О БРО БІТК У  ГРУ Н ТУ ТА
У Д О БРЕН Н Я НА У РО Ж А Й Н ІСТЬ П Ш ЕН И Ц І О ЗИМ ОЇ

Викладено результати тривалих досліджень щодо впливу систем 
основного обробітку ґрунту та удобрення на урожайність та якісні 
показники зерна пшениці озимої. Виявлено, що найвищу урожайність 
культури (4,97 т/га) на фоні органо-мінерального удобрення із залишенням у  
полі соломи попередника та додаванням N30Р30К 30 забезпечила полицева 
система основного обробітку ґрунту. На фоні мінерального удобрення у  дозі 
N60Р60К 60 найвищу урожайність пшениці озимої (4,88 т/га) отримано за 
плоскорізної системи основного обробітку ґрунту. Найвищі якісні показники 
зерна пшениці озимої відмічено на фоні мінерального удобрення та на обох 
фонах за полицевого і плоскорізного обробітків.

Ключові слова: пшениця озима, урожайність, обробіток, удобрення, 
ґрунт.

Перед агропромисловим комплексом постало важливе завдання -  
значно збільшити обсяги виробництва зерна і, передусім, пшениці озимої, яка 
є основною зерновою культурою в Україні та у світі. Дослідження свідчать, 
що виробництво зерна пшениці, щоб задовольнити ріст світового попиту, 
упродовж наступних 20 років має збільшуватися на 1,6 % за рік. Тому 
постало складне завдання інтенсифікації досліджень з метою забезпечення 
таких темпів росту [10]. Для цього в Україні є хороші сучасні сорти [1, 7] та 
технології [2, 4, 6]. Однак, через високу залежність продуктивності ріллі від 
техногенних чинників відбуватимуться подальше забруднення та руйнація 
довкілля, зниження родючості ґрунтів, погіршення якості та безпечності 
врожаю, зниження екологічної стійкості агросфери [5], а внесення великих 
доз мінеральних добрив, застосування пестицидів призводить до значних 
витрат коштів на одиницю додаткової продукції галузі землеробства [9]. 
Деякі вчені переконані, що запорукою одержання кондиційних урожаїв є 
оптимальне мінеральне живлення рослин [8]. За обставин, що склалися, 
важливо дослідити вплив принципово різних систем основного обробітку 
ґрунту у сівозміні та удобрення побічною продукцією попередника на 
продуктивність пшениці озимої.

М ета досліджень -  вивчення впливу систем основного обробітку 
ґрунту та удобрення на продуктивність пшениці озимої.
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М атеріали та  методика досліджень. На Хмельницькій державній 
сільськогосподарській дослідній станції впродовж 2001-2016 років у 
стаціонарному досліді вивчали вплив принципово різних систем основного 
обробітку ґрунту та традиційної і нової систем удобрення на кількісні і якісні 
показники продуктивності сільськогосподарських культур. Дослідження 
проводили в 5-пільній сівозміні (2001-2008 рр.) з таким чергуванням 
культур: горох, пшениця озима, буряки цукрові, гречка, ячмінь та в 4-пільній 
(2009-2016 рр.), де висівали: сою, ячмінь ярий, гірчицю білу, пшеницю 
озиму. Агротехніка вирощування культур -  загальноприйнята для зони за 
виключенням основного обробітку ґрунту та удобрення.

Схема обробітку включала:
Система основного обробітку 

ґрунту в сівозміні
Спосіб та глибина обробітку 

під пшеницю, см Знаряддя

Полицева Оранка -  2о-22 ПЛН-3-35
Плоскорізна Плоскорізний -  25-27 КПГ-2-150
Чизельна Чизельний -  25-27 ПЧ-2,5 + ПСТ-2,5
Поверхнева дискова Дисковий -  іо -1 2 БДТ-7

Дози добрив під пшеницю були такими: за традиційної системи 
удобрення (фон 1 ) -  ^ 0Р60К60 + N 30 (підживлення); за нової системи 
удобрення (фон 2 ) -  солома попередника + ^ 0/т соломи + ^ 0Р30К 30 + ^ 0 

(підживлення).
Ґрунт -  чорнозем опідзолений, середньосуглинковий. Вміст гумусу -  

2,62-3,12 %, загального азоту -  0,150-0,163 %, рухомих фосфатів -  12,5
19,61 і калію -  6,5-7,2 мг на 100 г ґрунту, рН (сольове) -  6,0-6,5.

Розміщення ділянок -  систематичне. Облікова площа ділянок -  40 м2, 
повторність досліду -  чотириразова.

Дослідження проводили за загальноприйнятими методиками [3].
Агрометеорологічні умови характеризувались істотним відхиленням 

від середньо-багаторічних показників, як за кількістю опадів, температурним 
режимом, так і їх розподілом у період вегетації пшениці, що мало значний 
вплив на урожайність культури. Відмічена тенденція у бік зростання як 
кількості опадів, так і температур, але в цілому вплив досліджуваних 
факторів спостерігався стабільно.

Результати досліджень. У середньому за роки досліджень виявлено, 
що найвища врожайність пшениці озимої на обох фонах удобрення отримана 
за полицевої системи основного обробітку ґрунту (табл. 1). На фоні 
мінерального удобрення найвища урожайність склала 4,88 т/га, на фоні 
органо-мінерального удобрення (із залишенням у полі побічної продукції 
попередника та додаванням половинної дози № К  від мінерального фону) -  
4,97 т/га, що становить 0,09 т/га (2 %) приросту до традиційної.

На фоні органо-мінерального удобрення за усіх безполицевих систем 
основного обробітку отримано зниження урожайності до полицевої системи 
на 0,22 т/га (4 %) -  0,74 т/га (15 %), та відбулось зниження до фону
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мінерального удобрення: на 0,08 т/га (2 %) -  0,34 т/га (7 %), і лише полицева 
система забезпечила приріст урожайності пшениці на 0,09 т/га (2 %). 
У цілому, на згаданому фоні зниження урожайності за безполицевих систем, 
порівняно до полиневої, було більшим, ніж на фоні традиційного удобрення 
на 0,17-0,43 т/га (3-9 %).

1. Вплив систем основного обробітку ґрунту та удобрення на 
урожайність пшениці озимої, т/га, 2001-2016 рр.

Мінеральне удобрення Органо-мінеральне удобрення

Роки
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2001 4,15 3,64 3,71 3,53 3,18 2,82 2,88 2,73
2002 4,61 4,34 4,42 4,29 4,03 3,39 3,80 3,77
2003 2,25 1,90 1,93 2,21 2,31 2,03 2,22 2,22
2004 6,15 5,84 6,23 5,93 5,65 5,48 5,99 5,48
2005 5,22 4,74 4,68 4,22 5,45 4,95 4,79 4,92
2006 3,59 3,39 3,39 3,24 3,64 3,32 3,29 3,14
2007 3,03 2,82 2,81 2,95 3,03 2,79 2,74 2,88
2008 5,56 6,10 6,55 6,38 5,43 6,28 5,6 5,70
2009 4,99 5,69 4,06 3,98 4,78 4,96 3,82 3,45
2010 5,26 5,30 4,32 4,98 5,56 5,64 5,32 5,00
2011 6,22 5,83 6,25 6,06 5,95 5,41 5,64 5,28
2012 4,26 5,53 5,59 5,29 4,56 3,25 4,85 4,41
2013 4,41 4,92 4,97 3,86 5,04 5,65 4,72 4,70
2014 5,27 5,15 4,81 4,44 6,22 6,89 5,56 5,10
2015 5,83 5,45 5,86 6,68 6,81 6,52 6,57 6,67
2016 7,31 6,63 5,55 5,09 7,82 6,57 4,98 5,33
Середня 4,88 4,83 4,70 4,57 4,97 4,75 4,55 4,23
± до т/га - -0,05 -0,18 -0,31 - -0,22 -0,42 -0,74
контролю % - -1 -4 -6 - -4 -8 -15

± до т/га - - - - 0,09 -0,08 -0,15 -0,34
фону % - - - - 2 -2 -3 -7

Однак, перевага фону із удобренням соломою стає очевидною після 
проведення нескладних економічних розрахунків (табл. 2). У результаті 
виявлено, що вищою рентабельність виробництва пшениці озимої була за 
нової системи удобрення із найвищим показником (218 %) за полицевої 
системи основного обробітку ґрунту, найближчим до нього за плоскорізної 
(190 %), дещо меншим -  за поверхневої (149 %) та найменшим значенням 
(139 %) за чизельної. За традиційної системи удобрення рентабельність 
виявилася нижчою на 71, 48, 45, 36 %, відповідно. Причина цього -  високі 
ціни на мінеральні добрива. Таким чином, застосування традиційного 
удобрення нітроамофоскою в дозі К 60Рб0Кб0 під пшеницю озиму порівняно із
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новим, де на фоні залишення соломи застосовували ^ 0Р30К30, економічно 
невигідне.

2. Вплив систем основного обробітку ґрунту та удобрення на основні 
економічні показники виробництва пшениці озимої,

(у середньому за 2001-2016 рр.)
Показники

Система Виробничі витрати, Умовно чистий
обробітку грн / га прибуток, грн./ га

Фон 1 Фон 2 Фон 1 Фон 2 Фон 1 Фон 2
Полицева 4039 3355 5935 7319 147 218
Плоскорізна 3963 3299 5631 5271 142 190
Чизельна 3989 3322 4100 4603 103 139
Поверхнева 3912 3252 4058 4838 104 149

П р и м і т к а :  Фон-1 -  мінеральне удобрення, Фон 2 -  органо-мінеральне 
удобрення

Хоча урожайність сільськогосподарських культур характеризує 
ефективність технології вирощування і зумовлює економічну доцільність 
виробництва, на останнє значний вплив мають і показники якості продукції.

Донедавна вважалось, що основний обробіток не впливає на якість 
продукції (зерна). Однак, в останні роки з ’являється все більше публікацій 
про вплив основного обробітку ґрунту на якість продукції.

Одним із найбільш поширених показників технологічних властивостей 
зерна є натурна маса. На величину натури впливають домішки, стан поверхні 
зерна, його форма, розміри, щільність, вологість, плівчастість, спілість, 
виповненість, маса 1000, вирівняність.

У наших дослідженнях на фоні традиційного удобрення натурна маса 
зерна пшениці виявилася вищою до фону із удобренням соломою на 13
38 грамів (табл. 3). Між варіантами систем обробітків на фоні мінерального 
удобрення максимальна різниця у натурній масі складала 4 г з найвищим 
показником (738 г) за полицевої системи та найнижчим (734 г) -  за 
поверхневої.

3. Вплив систем основного обробітку ґрунту та удобрення на 
якість зерна пшениці озимої, (у середньому за 2001-2016 рр.)

Системи
обробітку

Натурна 
маса, г/л Маса 1000, г Склоподібність,

%
Вміст 

клейковини, %
Мінеральне удобрення (фон 1)

Полицева 738 46,0 33,9 22,4
Плоскорізна 736 45,7 36,5 22,6
Чизельна 736 48,7 31,1 21,0
Поверхнева 734 45,2 34,6 22,5

Органо-мінеральне удобрення (фон 2)
Полицева 725 45,3 33,3 21,1
Плоскорізна 698 45,2 36,3 21,6
Чизельна 723 45,3 30,5 19,3
Поверхнева 696 44,6 33,8 21,4
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На фоні органо-мінерального удобрення також натурна маса виявилася 
найвищою (725 г) за полицевої системи та найнижчою (696 г) -  за 
поверхневої. За обох систем удобрення залежно від систем основного 
обробітку відмічено зниження натурної маси зі зниженням урожайності 
культури.

Маса 1000 зерен на фоні мінерального удобрення виявилася найвищою 
(48,7 г) за чизельної системи, найнижчою (45,2 г) -  за поверхневої. На фоні 
органо-мінерального удобрення маса 1000 зерен була найвищою (45,3 г) за 
полицевої та чизельної систем, найнижчою (45,2 г) -  за плоскорізної. 
У цілому, за органо-мінеральної системи удобрення маса 1000 зерен пшениці 
озимої виявилася нижчою до фону із мінеральним удобренням на 0,5-3,4 г. 
За обох систем удобрення залежно від систем основного обробітку відмічено 
зниження маси тисячі зі зниженням урожайності культури.

На фоні мінерального удобрення найвищий процент (36,5) скловидних 
зерен виявлено за плоскорізної системи, найнижчий (31,1) -  за чизельної. На 
фоні органо-мінерального удобрення, також, найвищим (36,3) процент 
склоподібних зерен був за плоскорізної системи, найнижчим (30,5) -  за 
чизельної. Процент скловидних зерен за органо-мінеральної системи 
удобрення виявився вищим до мінерального удобрення на 0,1 (за полицевої 
системи) -  1,3 (за поверхневої системи). Тенденція розподілу кількості 
скловидних зерен залежно від систем основного обробітку зберігалася на 
обох фонах удобрення.

У наших дослідженнях на фоні мінерального удобрення найвищий 
вміст клейковини (22,6 %) виявлено за плоскорізної системи обробітку, 
найнижчий (21,0 %) -  за чизельної. На фоні органо-мінерального удобрення 
найвищий (21,6 %) вміст клейковини виявлено за плоскорізної системи, 
найнижчий (13,9 %) -  за чизельної. Тенденція розподілу вмісту клейковини 
залежно від систем основного обробітку на обох фонах зберігалася з дещо 
вищим процентом (на 0,9-1,7) за мінерального удобрення.

Отже, кращими якісні показники зерна пшениці озимої були за 
мінерального удобрення, а стосовно основного обробітку ґрунту -  не завжди 
за вищої урожайності показники якості були найвищими.

Висновки. Найвищу урожайність пшениці озимої (4,97 т/га) отримали 
на фоні органо-мінерального удобрення із залишенням у полі соломи 
попередника та додаванням К 30Р30К30 за полицевої системи основного 
обробітку ґрунту.

На фоні мінерального удобрення у дозі К 60Рв0К60 найвищу урожайність 
пшениці озимої 4,88 т/га отримали за полицевої системи основного обробітку 
ґрунту, що виявилась нижчою до органо-мінерального удобрення на 0,09 т/га 
(2 %).

Застосування мінерального удобрення нітроамофоскою в дозі К 60Рв0К60 
під пшеницю озиму порівняно із органо-мінеральним, де на фоні залишення 
соломи застосовували ^ 0Р30К30, економічно невигідне.
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Найвищі якісні показники зерна пшениці озимої отримано на фоні 
мінерального удобрення та на обох фонах за полицевого і плоскорізного 
обробітків. Застосування соломи, як удобрення, потребує подальшого 
детального вивчення.
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КЛА СИ Ф ІКА Ц ІЯ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧО В И Н  ТА
ЇХ РО Л Ь У П ІД ВИ Щ ЕН Н І ЕФ ЕКТИ ВН О СТІ
П ІСЛЯСХОДОВИХ ГЕРБІЦ И Д ІВ  У ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ
НА ЗЕРНО

Наведено класифікацію поверхнево-активних речовин та висвітлено 
результати досліджень ефективності хімічного методу контролю бур’янів 
у  посівах кукурудзи на зерно в післясходовий період. Встановлено, що сумісне 
використання гербіцидів з поверхнево-активними речовинами забезпечує 
підвищення їх фітотоксичності та зменшення норми витрат препарату на 
10-25 %.

Ключові слова: кукурудза, бур’яни, поверхнево-активні речовини, 
ефективність, гербіциди.

До несприятливих наслідків застосування гербіцидів віднесено їх 
фітотоксичну дію на рослини кукурудзи, яка полягає в пригніченні рослин та 
зниженні урожайності. Пошук способів послаблення несприятливих 
наслідків використання без зменшення ефективності заходів хімічного 
захисту рослин має важливе економічне й екологічне значення.

Значні перспективи виникають завдяки використанню одночасно з 
гербіцидами поверхнево-активних речовин, які сприяють зменшенню 
загальної норми витрати препаратів, підсиленню фітотоксичної дії 
післясходових гербіцидів, першою чергою на проблемні види, підвищенню 
стійкості робочих розчинів до змивання опадами з листової поверхні 
бур’янів.

Існує багато способів, за якими класифікують поверхнево-активні 
речовини, основою може бути хімічна будова, призначення або джерело 
походження. За хімічною будовою більшість молекул згаданих речовин 
складаються з ліпофільної і гідрофільної полярної груп. Полярна група, 
своєю чергою, може бути іонною (катіонною з позитивним зарядом), 
аніонною (негативним зарядом), цвітеріонною (мають позитивний і 
негативний заряд) або неіонною [5]. Катіонні та аніонні поверхнево-активні 
речовини використовуються лише з певними препаратами. Так, катіонні 
здебільшого застосовуються для покращання дії гліфосатів, аніонні -
з кислотами або солями, як дисперсанти або речовини, що забезпечують 
сумісність. Найбільш поширеними у сільському господарстві є неіонні 
ад’юванти, які складаються із спиртів та жирних кислот та сумісні з багатьма
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гербіцидами [4].
За призначенням поверхнево-активні речовини поділяють на 

модифікатори і активатори. Модифікатори використовують для зміни 
хімічних і фізичних властивостей робочих розчинів гербіцидів. 
Представниками цієї групи можуть бути речовини, що нормалізують рН 
розчину, збільшують дисперсію і поверхневий натяг, утримуваність на 
листках бур’янів та зменшують кристалізацію, летючість та піноутворення 
[8]. Мінерали можуть суттєво зменшувати ефективність багатьох гербіцидів. 
Як правило, іони мінералів, таких як кальцій, магній, солі, карбонати, що 
містяться у важкій воді, можуть зв’язуватися з діючими речовинами 
гербіцидів та призводити до зниження фітотоксичності й неефективного 
контролю бур’янів. Використання поверхнево-активних речовин 
кондиціонерів запобігає згаданій реакції та поліпшує якісні показники води
[13]. Крім того, використання амортизуючих або окислюючих поверхнево- 
активних речовин дає змогу стабілізувати необхідний рН робочої рідини для 
більш ефективного використання гербіцидів. Також, модифікатори 
використовуються для контролю зносу робочої рідини за рахунок зменшення 
співвідношення краплин малого розміру шляхом підвищення в ’язкості і сили 
натягу води [9].

Основною функцією активаторів є підвищення активності гербіциду за 
рахунок збільшення швидкості поглинання за безпосередньої взаємодії з 
рослинною кутикулою. За походженням активатори поділяються на масляні, 
силіконові похідні та мінеральні [12]. Масляні активатори бувають: рослинні 
оливи, концентрати рослинних олив та олії рослинного походження. 
Похідним матеріалом рослинної оливи є нафтова олива на основі парафіну. 
Вони складаються на 95-98 % з оливи і на 1-2 % із суфрактанта-емульгатора. 
Концентрати рослинних олив є сумішшю рослинної олії (80-85 %) і 
неіонного суфрактанту (15-20 %) [11].

Олії рослинного походження отримують з насіння олійних культур 
шляхом пресування або екстракції розчинником з подальшим очищенням від 
смол, клейких речовин і фосфоліпідів. Існує два основних типи олій 
рослинного походження, які використовуються у сільському господарстві, 
це: тригліцериди та метилові. Тригліцериди зазвичай мають високу в ’язкість, 
тому задля розрідження до них додають жирні кислоти: олеїнову у 
співвідношенні 18 : 2 або лінолеву -  18 : 2 [6].

В останні роки значного поширення набуло використання як 
поверхнево-активних речовин силіконових активаторів, а саме 
органосиліконових суфрактантів. Вони складаються з двох частин: 
гідрофобної та гідрофільної частини на основі поліоксиетилену, що знижує 
поверхневий натяг рідини, сприяє рівномірному її розтіканню по всій 
листовій поверхні та швидкому проникненню в середину рослини. 
Інфільтрація робочого розчину гербіциду у рослину відбувається крізь 
листкові продихи, без руйнування її захисного воскового нальоту [3].

Одним із способів підвищення ефективності хімічного методу
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контролю бур’янів у посівах кукурудзи є використання у робочих розчинів 
гербіцидів мінеральних активаторів. Представником даної групи є азотні 
добрива. Вони підвищують адсорбцію робочого розчину препарату за 
рахунок утворення на поверхні листка солей амонію слабкої кислоти 
гербіцидів, які більш вільно дифундують через кутикулу [10]. За додавання 
до робочих розчинів гербіцидів азотних добрив знижується кристалізація 
гербіцидів на поверхні рослини та подолання явища антагонізму гербіцидів. 
Наявність азоту сприяє підвищенню поглинання гербіцидів, їхньої 
фітотоксичності та зменшенню норми препаратів [7]. Тому метою 
досліджень було вивчення ефективності нових післясходових гербіцидів у 
поєднанні із поверхнево-активними речовинами та розробка економічно 
доцільних способів хімічного прополювання посівів кукурудзи на зерно.

М етодика досліджень. Досліди проводили впродовж 2011-2015 років 
у дослідному господарстві «Бохоницьке» Інституту кормів та сільського 
господарства Поділля НААН на полях лабораторії землеробства та захисту 
сільськогосподарських культур за загальноприйнятими методиками [1, 2]. 
Ґрунт дослідного поля -  сірий лісовий середньосуглинковий за механічним 
складом з такими показниками орного шару, вміст гумусу -  2,2-2,4 %; рН 
(сольове) -  5,2-5,4; гідролізовуваного азоту (за Корнфілдом) -  9,0-11,2; 
рухомого фосфору (за Чириковим) -  12,1-14,2 та обмінного калію (за 
Чириковим) -  8,1-11,6 мг на 100 г ґрунту. Кукурудзу гібрид ДКС 3511 із 
нормою висіву 80 тис. схожих насінин на 1 га висівали широкорядним 
способом з шириною міжрядь 0,7 м. Площа посівної ділянки 32 м2, облікової
-  25 м2. Повторність чотириразова, розміщення ділянок рендомізоване. 
Гербіциди вносили у фазі 3-4 листків кукурудзи обприскувачем PL 2 -  
«System Agrotop» обладнаним горизонтальною штангою завширшки 2,25 м.

Результати досліджень. Перед застосуванням гербіцидів ділянки мали 
малорічний тип забур’яненості. Найбільша частка 61-80 % бур’янового 
угрупування була представлена дводольними видами, серед яких домінували 
Chenopodium album L., Amaranthus retroflexus L. Однорічні однодольні 
бур’яни Setaria glauca L., Echinochloa crus-galli L. становили 20-39 %. 
Багаторічні види були представлені Cirsium arvense L. та Convolvulus arvensis 
L. -  2-3 %. Значний вплив на ефективність гербіцидів у посівах кукурудзи 
мають фаза розвитку бур’янів та погодні умови під час та після їх внесення. 
На момент застосування препаратів, фаза 3-4 листків кукурудзи, висота 
більшості бур’янів була в межах 2-5 см. Однорічні злакові види Setaria 
glauca та Echinochloa crus-galli перебували у фазі сходи -  2-3 листки, а 
дводольні Chenopodium album, Amaranthus retroflexus -  сходи -  2-4 листки. 
Довжина стебла Convolvulus arvensis L. не перевищувала 10-12 см, а Cirsium 
arvense L. знаходився у фазі розетки (6-8 листків).

Результати досліджень свідчать, що через 30 днів після внесення 
гербіциду стеллар, 1,0 л/га у поєднанні з поверхнево-активною речовиною 
метолат, 1,0 л/га кількість бур’янів у посівах кукурудзи зменшувалась на
90 %, зокрема, злакових: Echinochloa crus-galli -  91 %, а Setaria glauca -  92 %
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(табл. 1). Повну загибель однорічних злакових видів відзначено через 16
17 днів. Однорічні дводольні бур’яни Chenopodium аlbum та Amaranthus 
retroflexus гинули на 91 %. Волога маса бур’янів на період збирання урожаю 
зменшувалась на 88 %.

1. Ефективність гербіцидів у посівах кукурудзи на зерно 
(у середньому за 2011-2015 рр.)

№
з/п

Варіант застосування 
гербіцидів

Показники зміни забур'яненості, %

Ур
ож

ай
ні

ст
ь,

 т
/га

Ре
нт

аб
ел

ьн
іс

ть
,

%

Загибель бур'янів
Зниження 

вологої маси 
бур'янів 

у % до контролю

через 30 
днів 
після 

внесення

перед
збиранням
культури

1 Контроль без гербіцидів 0 0 0 5,69 54
2 Ручні прополки 100 100 100 9,19 72

3 Стеллар, 1,0 л/га + 
метолат, 1,0 л/га 90 91 88 8,18 95

4 Стеллар, 0,9 л/га + 
аміачна селітра, 4,0 кг/га 89 90 87 8,15 98

5 Примекстра голд, 3,0 л/га 84 85 82 7,93 90

6 Примекстра голд, 2,5 л/га + 
аміачна селітра, 4,0 кг/га 85 86 84 8,04 93

7 Майстер, 150 г/га + 
біопауер 1,25 л/га 90 89 87 8,05 92

8 Майстер, 120 г/га + 
аміачна селітра, 4,0 кг/га 92 91 90 8,31 97

9 Мілагро, 1,0 л/га 87 86 85 8,08 98

10 Мілагро, 1,0 л/га + аміачна 
селітра, 4,0 кг/га 88 88 87 8,18 100

11 Тітус, 40 г/га + 
тренд 90, 0,2 л/га 85 83 84 8,00 96

12 Тітус, 30 г/га + аміачна 
селітра, 4,0 кг/га 86 85 85 8,09 99

НІР 0,05 0,23
вх%, % 1,24

Використання стеллару за зменшеної норми до 0,9 л/га разом з 
аміачною селітрою 4,0 кг/га у середньому за роки досліджень зумовлювало 
зниження загальної забур’яненості на 89-90 %, порівняно з контролем без 
гербіцидів та ручного прополювання бур’янів, маса їх зменшувалась на 87 %. 
Загибель однорічних злакових видів сягала 91 %, а дводольних -  90-91 %. 
Перші симптоми пригнічення спостерігали на 2-й день після внесення. Повну 
загибель відзначено через 14-15 днів, що раніше на 2-3 дні від 
рекомендованої норми препарату.

Гербіцидна активність примекстри голд за норми внесення, 3,0 л/га не 
перевищувала 84-85 %. Згадана суміш контролювала злакові види бур’янів 
Setaria glauca -  88 %, Echinochloa crus-galli -  89 %. Дводольні види 
Chenopodium аlbum, Amaranthus retroflexus гинули відповідно на 86 та 87 %
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(табл. 2). Поєднання примекстри голд, 2,5 л/га із аміачною селітрою, 4,0 л/га 
забезпечило контроль бур’янів на рівні 85-86 %, зокрема однорічних 
злакових видів на 88-89 %, а дводольних -  86-87 %. Волога маса бур’янів, 
порівняно з контролем без гербіцидів зменшувалась на 84 %. Повну загибель 
відзначено через 17-19 днів, що раніше на 1-2 дні від норми препарату -  
3,0 л/га.

2. Дія гербіцидів на основні види бур’янів у посівах кукурудзи на зерно, % 
(у середньому за 2011-2015 рр.)

№ Варіант застосування Echinochloa Setaria Chenopodium Amaranthus
з/п гербіцидів crus-galli glauca album retroflexus
1 Контроль без гербіцидів 0 0 0 0
2 Ручні прополки 100 100 100 100

3 Стеллар, 1,0 л/га + 
метолат, 1,0 л/га 91 92 91 91

4 Стеллар, 0,9 л/га + 
аміачна селітра, 4,0 кг/га 91 91 90 91

5 Примекстра голд, 3,0 л/га 88 89 86 87

6 Примекстра голд, 2,5 л/га + 
аміачна селітра, 4,0 кг/га 89 90 87 89

7 Майстер, 150 г/га + 
біопауер 1,25 л/га 90 91 90 91

8 Майстер, 120 г/га + 
аміачна селітра, 4,0 кг/га 91 91 91 92

9 Мілагро, 1,0 л/га 90 91 90 90

10 Мілагро, 1,0 л/га + 
аміачна селітра, 4,0 кг/га 91 92 89 90

11 Тітус, 40 г/га + тренд 90, 
0,2 л/га 87 88 86 87

12 Тітус, 30 г/га + 
аміачна селітра, 4,0 кг/га 89 90 88 89

За внесення гербіциду майстер, 150 г/га разом з поверхнево-активною 
речовиною біопауер, 1,25 л/га забур’яненість зменшувалась на 89-90 %, у 
тому числі злакових бур’янів Echinochloa crus-galli -  90 %, Setaria glauca -
91 %. Загибель Chenopodium аІЬит, Amaranthus retroflexus сягала, відповідно, 
90 та 91 %. Використання препарату за зменшеної норми до 120 г/га разом з 
аміачною селітрою 4,0 кг/га у середньому за роки досліджень зумовлювало 
зниження загальної забур’яненості на 91-92 %, порівняно з контролем без 
гербіцидів та ручного прополювання бур’янів, волога маса їх зменшувалась 
на 90 %. Ріст оброблених цим гербіцидом бур’янів припинявся на 3-4 день, а 
через 7-1Q днів спостерігалося побуріння листків. Цілковиту загибель рослин 
відзначено через 15-17 днів.

Г ербіцид мілагро за норми внесення 1,0 л/га виявив ефективність -  86
87 %, зокрема, проти Echinochloa crus-galli -  90 %, а Setaria glauca -  91 %. 
Обприскування посівів кукурудзи зменшеною нормою препарату до 0,75 л/га 
у поєднанні з аміачною селітрою 4,0 кг/га контролювало бур’яни на 88 %, а 
їх вологу масу -  на 85 %. Загибель однорічних злакових видів сягала 91-
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92 %, а дводольних -  89-90 %. Перші симптоми пригнічення спостерігали на 
4-й день після внесення. Повну загибель відзначено через 17-19 днів, що 
раніше на 1-3 дні від норми препарату -  1,0 л/га.

Для захисту посівів кукурудзи від бур’янів вивчали ефективність тітусу 
з нормою витрат 40 г/га у поєднанні з поверхнево-активною речовиною 
тренд 90, 0,2 л/га. Згаданий препарат був ефективний проти злакових та 
дводольних бур’янів на 83-85 %. Echinochloa crus-galli та Setaria glauca 
виявились чутливими у фазі 1-3 листочки, а Chenopodium аІЬит, Amaranthus 
retroflexus та Galinsoga р а ^ іА о т  -  2 -4  листочки. Ріст оброблених цим 
гербіцидом бур’янів припинявся на 3-4  день, а через 7-10 днів 
спостерігалося побуріння листків. Цілковиту загибель рослин відзначено 
через 19-21 день. Додавання до робочого розчину гербіциду тітус, 30 г/га 
аміачної селітри, 4,0 кг/га сприяло зростанню гербіцидного ефекту -  85
86 %, зменшенню вологої маси бур’янів на 85 %, що перевищує 
рекомендовану норму тітусу, 40 г/га. Ефективність проти однорічних 
тонконогових бур’янів становила 89-90 %, а двосім’ядольних -  88-89 %.

Ефективність застосування гербіцидів зрештою оцінюється впливом їх 
на урожайність культури. Застосування гербіцидів не виявило негативного 
впливу на продуктивність кукурудзи, а навпаки, завдяки значному 
зменшенню забур’яненості посівів створилися сприятливі умови для росту і 
розвитку рослин культури, що обумовило істотному збереженню урожаю, 
порівняно із забур’яненим контролем. Тому на ділянках із внесенням 
гербіцидів урожайність зерна кукурудзи збільшувалася на 2,24-2,62 т/га. 
Найвище збереження урожаю спостерігалось за внесення гербіциду майстер, 
120 г/га разом з аміачною селітрою, 4,0 кг/га. Висока ефективність препарату, 
як проти тонконогових, так і дводольних бур’янів, забезпечила врожайність 
8,31 т/га, а рівень рентабельності 97 %.

Висновки. Застосування у робочих розчинах гербіцидів стеллар, 
примекстра голд, майстер, мілагро, тітус та аміачної селітри у нормі 4,0 кг/га 
значно підвищує фітотоксичність та дає змогу зменшити норми внесення 
препаратів на 10-25 % від рекомендованих без зниження їхньої ефективності.

Найбільш ефективним для контролю бур’янів у посівах кукурудзи на 
зерно є гербіцид майстер у нормі витрат препарату 120 г/га з додаванням 
аміачної селітри, 4,0 кг/га, який забезпечує зменшення загальної чисельності 
бур’янів на 91-92 %, а вологої маси -  на 90 %, водночас урожайність 
збільшується на 46 % порівняно з контролем без застосування гербіцидів.
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П ІДВИ Щ ЕН Н Я П РО ДУКТИ ВН О СТІ ТА ЕН ЕРГЕТИ Ч Н О Ї
ЕФ ЕК ТИ В Н О С ТІ СІН О КІСН И Х  У ГІД Ь НА ЕРОДОВАНИХ
ҐРУНТАХ ЗАХІДНОГО Л ІСО СТЕП У

Викладено результати досліджень з порівняльної продуктивності 
різнотипних сінокісних травостоїв (злакового, бобово-злакових і бобових) в 
умовах еродованих ґрунтів із складним рельєфом Західного Лісостепу. 
Встановлено, що збільшення норми внесення мінеральних азотних добрив під 
кожний укіс злакової травосумішки із стоколосу безостого, костриці лучної, 
костриці очеретяної, тимофіївки лучної та пажитниці багатоквіткової від 
45 до 90 кг/га поживних речовин, підвищує продуктивність сінокосу в 2— 
3 рази порівняно із варіантом без удобрення.

Одержані прирости продуктивності в енергетичному вимірі не 
співставні із внесеними енергозатратами на удобрення. Найбільш  
ефективним є вирощування бобово-злакових травостоїв із половинною 
нормою висіву суміші вищезгаданих трав із конюшиною лучною або 
люцерною посівною, продуктивність яких тотожна злаковому травостою із 
внесенням за сезон мінеральних азотних добрив в нормі 180 кг/га поживних 
речовин. Сінокісне використання травосумішок лядвенцю рогатого або 
конюшини повзучої із злаками за рівнем продуктивності рівнозначне 
застосуванню на злаковому травостої 90 кг/га за сезон «мінерального 
азоту».

Поряд із меншими енергозатратами (10,7—15,3 ГДж/га), за 
використання бобово-злакових сінокісних фітоценозів було досягнуто вищих 
значень коефіцієнта енергетичної ефективності (4,66—5,69), а також  
отримано менш енергоємну продукцію — в 1 ц к. од. містилось 210—279, а в 
1 ц перетравного протеїну — 1383—1834 МДж енергозатрат, що вдвічі 
менше за удобрені варіанти злакової травосумішки.

Ключові слова: травосумішки, сінокісне використання, удобрення, 
продуктивність, енергетична ефективність.

Бездумне ставлення до земельних ресурсів Карпатського регіону 
призводить до значної деградації ґрунтового вкриття, порушення екологічної 
рівноваги гірських агроекосистем, зменшення біорізноманіття природних 
угідь та погіршення якості сільськогосподарської продукції.
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Серед життєвих форм гірських рослин важливе місце займають 
багаторічні трави. Найбільше значення в кормовому відношенні мають 
бобові та злакові трави. Численні дослідження дають змогу зробити висновок 
про те, що одним з головних напрямків збільшення виробництва кормів і 
стабілізації рослинництва є створення високопродуктивних трав'янистих 
агрофітоценозів [1].

У передгірській зоні Карпат стратегія травосіяння полягає, перш за все, 
у визначенні ніші і ролі трав, тобто питомої ваги і оптимального місця 
розміщення їх у кормовиробництві в умовах вертикальної зональності. Як 
правило, доцільно органічно поєднувати сіяні і природні травостої в 
комплексі з польовим кормовиробництвом у рамках агроландшафтного 
землеробства. Однак до нині має місце протиставлення польового і лучного 
кормовиробництва, переоцінка значення першого і недооцінка останнього в 
зміцненні кормової бази [7].

В останні десятиріччя в країні багаторічні трави не складають основу 
кормової бази навіть разом з іншими кормовими культурами. Частка сіяних 
сінокосів і пасовищ знижується, поступаючись місцем однорічним травам і 
іншим кормовим культурам на ріллі. На нашу думку, в Україні в межах 
кожної агрокліматичної зони має змінюватися співвідношення між сіяними 
сіножатями, пасовищами і кормовиробництвом на ріллі [5].

У вдосконаленні структури посівних площ велике значення має 
науково обґрунтоване розміщення багаторічних трав у сівозмінах. Це 
позитивно впливає на баланс гумусу в ґрунті. У передгірській та гірській зоні 
багаторічні трави повинні розміщуватися в ґрунтозахисних сівозмінах [13]. 
Як правило, природні кормові угіддя мають досить високий адаптивний 
потенціал, їхня продуктивність за несприятливих умов знижується в меншій 
мірі, ніж у польових культур. Дослідження показали, що там відзначені 
найнижчі показники, оскільки втрачається енергія і речовини у вигляді стоку 
елементів мінерального живлення, вологи, гумусу на більш низькі ділянки
[14].

Щоб стабілізувати продуктивність кормових культур на схилових 
землях, треба зменшити стік і ерозію ґрунтів, покращуючи ботанічний склад 
вихідного травостою. Нажаль, у результаті нестачі кормів, особливо 
пасовищних, часто рано навесні починають випасати худобу, приводячи їх до 
повної деградації, а підняття таких угідь на колишній рівень вимагає 
величезних енерговитрат, що в кінцевому підсумку призводить до деградації 
та втрати стійкості агроекосистем.

А ктуальність теми. Особливе значення в кормовиробництві мають 
бобові культури. Вони дають стабільні врожаї, однак при безсистемному 
вирощуванні, ці переваги зводяться до нуля через розвиток хвороб і 
шкідників [2]. У сівозміні ж підвищується стабілізуюча функція бобових 
культур для виробництва кормів і сільського господарства. Причому ці 
функції посилюються при внесенні фосфорно-калійних добрив. Як правило, 
застосування добрив змінює ботанічний склад травостою і якість корму,
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причому азотні добрива збільшують частку злакових у травостої, фосфорно- 
калійні -  бобових і істотно знижують кількість різнотрав'я [11].

Важливе значення мінеральних добрив у підвищенні продуктивності 
багаторічних трав пояснюється тим, що вони сприяють значному збільшенню 
листової поверхні -  основного робочого органу рослин. Підвищене 
забезпечення злакових трав азотом, як правило, призводить до збільшення 
щільності травостою, площі листкової поверхні і затінення бобових трав, що 
знижує фотосинтез і уповільнює зростання останніх [10].

В останні роки спостерігається дефіцит рослинного білка в кормах, 
тому збільшення частки бобових і бобово-злакових травостоїв у загальній 
площі посівів багаторічних трав (до 85 % і вище) є важливим напрямком в 
кормовиробництві [4]. В умовах вертикальної зональності продуктивність 
травостоїв тісно пов'язана з їх раціональним використанням на кормових 
угіддях. У результаті неправильного використання зникають цінні трави, 
насамперед бобові, замість них з'являються бур’янисті, шкідливі та отруйні 
рослини [6]. Збереження існуючого травостою в хорошому стані, особливо на 
схилових землях, зводить до мінімуму небезпеку водної або вітрової ерозії, 
знижує потребу в насінні для відновлення і створення нового травостою.

За умов дотримання технологій поліпшення та використання природні 
кормові вгіддя здатні забезпечувати по 50-70, а при зрошенні -  по 100 ц/га 
к. од. і більше [8]. Проте, продуктивність лучних угідь у прикарпатському 
регіоні до останнього часу ще надто низька (10-12 ц/га к. од.), а виробництво 
кормів на них не перевищує 15-18 % загального їх обсягу [3]. Все це 
призводить до недобору кормів, що в цілому негативно відбивається на 
кормовій базі тваринництва. Зокрема, через надто велику частку кормів, 
отриманих з орних земель у більшості випадків на основі високо 
енергозатратних технологій, і незначну -  дешевих трав’яних кормів у 
загальній структурі їх виробництва, особливо в умовах енергетичної і 
екологічної кризи, знижується конкурентоспроможність тваринницької 
продукції [9].

Метою роботи є висвітлення еколого-біологічних, фітоценотичних та 
агротехнічних основ формування високої продуктивності лучних ценозів, 
режимів удобрення та раціонального використання.

У мови та  методика досліджень. Дослідження проводили упродовж 
2014-2015 рр. на полях УкрНДСКР Інституту захисту рослин НААН 
(48°16 '3Г ^; 26°7'31"Е). Ґрунт дослідних ділянок - чорнозем опідзолений 
середньо-суглинковий, який в орному шарі 0-30 см містить 
легкогідролізованого азоту 13-14 мг, рухомих форм фосфору -  9-10 мг, 
обмінного калію -  16-18 мг/100 г ґрунту, рН сольової витяжки -  6,5. Добрива 
(аміачна селітра) вносили навесні під перший та другий укоси. Кліматичні 
умови за вегетаційний період (Т^-ІХ місяці): опади, мм -  у 2014 р. -  367,8; 
2015 -  347,2; температура повітря, °С -  у 2014 р .-  18,4; 2015 -18,9. Схема 
досліду наведена в таблицях. У досліді висівали травосуміші із таких видів 
трав: стоколосу безостого сорту Марс, костриці лучної Діброва, костриці
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очеретяної Людмила, тимофіївки лучної Витава, пажитниці багатоквіткової 
Тиверський, конюшини лучної Спарта, лядвенцю рогатого Аякс, конюшини 
повзучої Даная та люцерни посівної Синюха. Норми висіву всіх варіантів 
травостоїв досліду -  10 млн схожих насінин на 1 га. Технологія закладки 
культурних сінокосів -  загальноприйнята для даної зони травосіяння.

Результати досліджень. Схемою польового досліду було передбачено 
створення та сінокісне використання трьох типів багаторічних травостоїв: 
злакового, бобово-злакових і одновидових бобових. Слід зауважити, що в 
контрастних гідротермічних умовах, що склались упродовж 2014-15 рр., 
новостворені фітоценози відзначились різним продуктивним потенціалом. 
Так, найменшу продуктивність мав злаковий травостій, сформований із 
вищезгаданих багаторічних злакових трав верхового типу, що вирощувались 
в умовах природної родючості ґрунту (без удобрення). За два роки 
використання збір зеленої маси в середньому становив із цього варіанта -
11,3 т/га. Вихід сухих речовин з кормової площі відповідно склав 2,93 т/га, 
кормових одиниць -  2,14 т/га. Розрахунки показали, що разом із урожаєм 
вихід перетравного протеїну становив 277 кг/га, а загальна кількість обмінної 
енергії склала 29,1 ГДж/га (табл. 1).

Внесення напровесні під формування першого укосу трав дози азотних 
добрив 45 кг/га поживних речовин дало змогу підвищити продуктивність 
злакового травостою на 8,3 т/га зеленої маси. Відтак, показники 
продуктивності в абсолютних величинах порівняно із контрольним варіантом 
(без удобрення) збільшились удвічі.

Збільшення норми мінерального азотного удобрення в 2 рази (по 
45 кг/га під перший та другий укіс) підвищило продуктивність злакового 
сінокосу, порівняно із неудобреним варіантом, майже втричі. Подальше 
збільшення рівня азотного живлення злаків до N ^ 0  дещо уповільнило віддачу 
від азотних добрив -  тут отримано 36,1 т/га зеленої маси, що еквівалентно 
виходу з 1 га 10,05 т сухих речовин, 7,3 т к. од., 954 кг перетравного протеїну 
та 99,9 ГДж обмінної енергії.

Цікаво проходило формування продуктивності бобово-злакових 
травосумішок. За збором зеленої маси травостій із конюшиною лучною був 
подібний до травосумішки із люцерною посівною -  їхня урожайність була 
найвищою -  36,2-37,7 т/га, але за виходом перетравного протеїну перевага 
належить останній (1107 проти 856 кг/га). Бобово-злакові травосумішки із 
лядвенцем рогатим та конюшиною повзучою дещо поступались за 
урожайністю вищезгаданим варіантам, але різниця між ними за виходом 
зеленої або сухої маси була в межах похибки досліду -  відповідно 25,6-27,3 і 
5,85-5,88 т/га. Збір кормових одиниць з цих травостоїв становив 4,58
5,04 т/га, перетравного протеїну -  605-612 кг/га, обмінної енергії -  49,9
56,4 ГДж/га.

Отже можна констатувати, що вирощування бобово-злакових 
травосумішок із лядвенцю рогатого або конюшиною повзучою за рівнем 
продуктивності наближається до чисто злакового травостою із удобренням
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мінеральними азотними добривами в нормі ^ 0, а дворічне використання 
люцерно-злакового або лучноконюшино-злакового травостою рівноцінно за 
продуктивністю внесенню під злаки «мінерального азоту» в кількості 
180 кг/га поживних речовин.

1. Продуктивність різнотипних травостоїв за сінокісного використання, 
(у середньому за 2014-2015 рр.)

Урожайність Вихід з 1 га
сухих

речовин,
т

кормових
одиниць,

т

перетравного
протеїну,

кг

обмінної
енергії,

ГДж

Варіанти травостоїв зеленої 
маси, т/га

1. Злакова травосуміш -  
повна норма висіву 
(Стоколос безостий + 
костриця лучна + костриця 
очеретяна + тимофіївка 
лучна + пажитниця 
багатоквіткова) -  без 
удобрення

11,3 2,93 2,14 277 29,1

2. Злакова травосуміш + N45 19,6 5,51 4,27 523 54,8
3. Злакова травосуміш + N90 29,3 8,34 6,04 791 82,9
4. Злакова травосуміш + N100 36,1 10,05 7,30 954 99,9
5. Злакова травосуміш -  
(50% від повної норми висіву) 
+ конюшина лучна (50 % від 
повної норми висіву)

37,7 7,56 6,47 856 77,4

6 . Злакова травосуміш (50 % 
від повної норми) + 
лядвенець рогатий (50 % від 
повної норми висіву)

27,3 5,85 4,58 605 56,4

7. Злакова травосуміш (50 % 
від повної норми) + 
конюшина повзуча (50 % від 
повної норми висіву)

25,6 5,88 5,04 612 49,9

8 . Злакова травосуміш (50 % 
від повної норми) + люцерна 
посівна (50 % від повної 
норми висіву)

36,2 8,35 5,49 1106 74,0

9. Люцерна посівна -  повна 
норма висіву 34,8 7,91 6,13 1107 80,5

10. Конюшина лучна -  повна 
норма висіву 45,5 9,57 8,62 1130 98,7

НІР 05 3,5 0,95

Потрібно відзначити, що найбільш продуктивними серед 
досліджуваних травостоїв були одновидові посіви конюшини лучної, де 
отримано в середньому 45,5 т/га зеленої маси, 9,57 т/га сухих речовин, 
8,62 т/га к. од., 1,13 т/га перетравного протеїну та 98,7 ГДж/га обмінної 
енергії. Однак, на другий рік досліджень, у силу біологічних особливостей 
конюшини лучної та посушливих умов, ці посіви майже вичерпали свій
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продуктивний потенціал, бо на кінець вегетації спостерігалось масове її 
зрідження.

Виробнича діяльність людини у сільському господарстві загалом, а в 
кормовиробництві зокрема, зводиться до процесів перетворення енергії 
засобом різних технологій. Разом з тим, з ростом споживання енергії значно 
зростають енергозатрати на одиницю продукції. Численні експериментальні 
дані свідчать, що при сучасному рівні розвитку землеробства для збільшення 
продуктивності культур у 2 рази необхідне 4- 10-кратне збільшення сумарних 
енергетичних затрат.

У кормовиробництві на величину затрат енергії значний вплив має 
видовий склад культур і їх співвідношення в структурі агроландшафтів, 
ґрунтово-екологічні умови і віддаленість від виробничих центрів. В умовах 
гострого дефіциту енергоносіїв, високих цін на сільськогосподарську техніку 
і добрива оцінювати ефективність технологій виробництва кормів і окремих 
технологічних прийомів слід на основі енергетичних еквівалентів, що поряд з 
традиційним економічним методом оцінки виробництва кормів дає 
можливість враховувати і виражати в порівняльних показниках енергію, яка 
акумульована в урожаї, а також живу і уречевлену енергію.

Нами проведено біоенергетичний аналіз створення і використання 
культурних сінокосів із різнотипних багаторічних травостоїв (табл. 2). 
Розрахунки показали, що затрати енергії на виробництво трав’яних кормів, а 
також їх біоенергетична ефективність залежать від технологічних аспектів 
вирощування трав, а також типу травостою й рівня його продуктивності.

2. Біоенергетична ефективність вирощування багаторічних травостоїв 
за сінокісного використання, (у середньому за 2014-2015 рр.)

Варіанти 
травостоїв 

(згідно табл. 1)

Затрати сукупної енергії Коефіцієнт
енергетичної
ефективності,

Кее

Енергоємність 1 ц, МДж

ГДж/га
у перерахунку 
на дизельне 
пальне, кг/га

к. од. перетравного
протеїну

1 6,95 139 4,18 325 2509
2 15,9 318 3,45 372 3040
3 25,2 504 3,29 417 3185
4 32,3 650 3,09 442 3385
5 13,6 272 5,69 210 1588
6 11,1 222 5,08 242 1834
7 10,7 214 4,66 212 1748
8 15,3 306 4,83 279 1383
9 14,5 290 5,55 236 1310
10 17,2 344 5,73 200 1522

Так, встановлено, що застосування мінеральних добрив при 
вирощуванні злакових трав у травосумішці призводить до збільшення затрат 
сукупної енергії з 6,95 до 32,3 ГДж/га залежно від норми удобрення, або в 
2,5-5,0 разів порівняно із неудобреним варіантом. Хоча, як зазначалось вище, 
удобрення, як фактор інтенсифікації технології, сприяє різкому підвищенню
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врожайності трав, але прибавка продуктивності за енергетичними 
показниками не призводить до покращення біоенергетичної ефективності 
вирощування злакових травостоїв.

Так, разом із збільшенням норм мінеральних добрив на злаковому 
сінокосі, відповідно зменшувався коефіцієнт енергетичної ефективності (Кее) 
вирощування трав з 4,18 до 3,09, а також збільшувалась енергоємність 
кормових одиниць (з 325 до 442 МДж/ц) і перетравного протеїну (з 2509 до 
3385 МДж/ц).

Вирощування бобово-злакових травосумішок на сіно виявилось більш 
енергетичним варіантом технології виробництва кормів порівняно із 
злаковим травостоєм. Поряд із меншими енергозатратами (10,7-15,3 ГДж/га), 
було досягнуто вищих значень Кее (4,66-5,69), а також отримано менш 
енергоємну продукцію -  в 1 ц к. од. містилось 210-279, а в 1 ц перетравного 
протеїну -  1383-1834 МДж енергозатрат, що вдвічі менше за удобрені 
варіанти злакової травосумішки.

Найбільш дорогою при вирощуванні багаторічних трав виявилась тех
нологія з внесенням N 18Q під злакові трави, коли енергоємність продукції з 
гектара складала за роки вирощування 32,3 ГДж. При одновидовому посіві 
люцерни посівної і конюшини лучної, а також їх суміші з злаковими травами, 
краще утилізується природна енергія. Коефіцієнт енергетичної ефективності 
складає тут 4,83-5,73, тоді як за посіву чистих злакових трав 3,09-4,18.

Таким чином, кожний мегаджоуль сукупної енергії, який затрачений на 
вирощування люцерни, конюшини та їх сумішей з злаковими травами, дає 
можливість на 28-41 % більше зв’язувати енергію в урожаї, ніж за посіву 
чистих злакових трав.

Висновки. У комплексі ефективних заходів з вирішення важливої 
народногосподарської проблеми -  збільшення виробництва дешевих 
трав’яних кормів та поліпшення екологічної ситуації, чільне місце належить 
створенню сіяних високопродуктивних травостоїв на природних кормових 
угіддях і деградованих орних землях, зокрема на схилах і в заплавах, тобто в 
ерозійно-небезпечній зоні агроландшафтів.

Не являючись нині стратегічним чинником господарської стабільності, 
кормові рослини сприяють підвищенню біоенергетичної стійкості 
агроландшафту завдяки своїй ґрунтозахисній та відновній здатності.

Не зважаючи на великий вплив азотнотукової промисловості та 
потребу надходжень азотних добрив у сільське господарство, в луківництві 
зростає необхідність повної заміни мінерального азоту біологічним, як важ
ливого резерву скорочення витрат енергії, на частку якого на злакових 
травостоях інтенсивного типу часто припадає половина її сукупних затрат.

Створення сіяних травостоїв з підвищеним вмістом бобових -  один з 
найперспективніших напрямків інтенсифікації луківництва України. За 
даними, отриманим нами, для того щоб забезпечити високопродуктивне 
використання злакових трав, необхідно внесення азотних добрив (N45_9Q) під 
кожен укіс. Бобово-злакові травосуміші, в яких на частку бобового

i80



компонента припадає понад 40 % врожаю, не вимагають внесення азотних 
добрив.
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Наведено результати дослідження впливу органо-мінерального 
добрива, інокуляції та стимулятора росту на продуктивність та 
формування бобово-злакового лучного агрофітоценозу. Встановлено, що 
застосування комплексу досліджуваних факторів забезпечує одержання 
8,57 т/га сухої речовини сінокісного корму. Найвищий відсоток бобових трав 
спостерігався під час проведення інокуляції насіння на фоні Р45К60 добрив і 
становив до 14 %.

Ключові слова: урожайність, ботаніко-господарський склад 
травостою, бобові трави, сінокісне використання.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв ’язок з важливими 
науковими чи практичними завданнями. Регулярне застосування добрив в 
оптимальних нормах і співвідношеннях, використання стимулятора росту, які 
відповідають характеру травостою та ґрунтовим особливостям, створює 
надійні умови збереження продуктивного довголіття лучних сінокосів [1, 2]. 
Багаторічні трави, особливо бобові, не тільки дають високобілковий корм, а й 
виконують основну функцію в біологізації землеробства, оскільки впливають 
на родючість ґрунту і стан навколишнього середовища. Вони збагачують 
ґрунт органічною речовиною і біологічним азотом, що стабілізує його 
родючість. Рівень активізації біологічних процесів за допомогою впливу 
багаторічних трав має бути доволі значний, аби залишався резерв для 
запобігання можливим негативним наслідкам впливу антропогенних 
чинників на довкілля. Стійкість бобових компонентів та рівень 
продуктивності бобово-злакових травосумішок залежить від життєдіяльності 
бульбочкових бактерій [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
р о зв ’язання даної задачі. Інокуляція насіння активними штамами 
азотфіксаторів та інтенсифікація життєдіяльності природної популяції 
азотфіксуючих мікроорганізмів збільшує врожайність бобово-злакового 
сінокосу на 10 -  30%, що може бути еквівалентно внесенню 60 кг/га діючої 
речовини азотних мінеральних добрив [5].

Окрім бульбочкових бактерій, які живуть у симбіозі з бобовими, певна 
роль в азотонакопиченні належить вільноживучим мікроорганізмам. При 
застосуванні препаратів на основі азотобактеру у ґрунті за рік
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нагромаджується близько -  5 -  6 кг/га азоту на сінокісних багаторічних 
травах і до 13 кг азоту на пасовищах.

М атеріали і методика досліджень. Польові досліди проводились у 
лабораторії кормовиробництва на експериментальній базі Інституту 
сільського господарства Карпатського регіону НААН.

Травостої залужені літнім посівом (2011 року) травосумішкою 
наступного складу: конюшина лучна, люцерна серповидна, костриця лучна, 
тимофіївка лучна та стоколос безостий. Дослід закладений на темно-сірих 
опідзолених, глеюватих, легко-суглинкових осушених гончарним дренажем 
ґрунтах з такими агрохімічними показниками в горизонті 0-20 см: рН 
сольове -  4,7 -  5,0, гумус -  3,2 -  3,6 %, вміст легкогідролізованого азоту (за 
Корнфілдом) -  16,0 -  18,2 мг/100 г ґрунту, вміст рухомого фосфору -  5,6 -  
6,2, обмінного калію (за Кірсановим) -  6,5 -  6,8 мг/100 г ґрунту.

Перед посівом на двох із варіантів (див. схему досліду) внесли 
вапнякові добрива (3 т/га), провели інокуляцію насіння люцерни серповидної 
та конюшини лучної азотфіксуючими бактеріями «Ризобофіт» 100 мл./га і 
внесли стимулятор росту екостим С 100 мл/га з нормою витрати води 
200 м3/га та органо-мінеральне добриво (ОМД) «Добродій» 1,5 кг/га на 
відповідні варіанти.

Облік і спостереження у досліді проводили за загальноприйнятими 
методиками в галузі луківництва [3].

Результати досліджень. На продуктивність п ’ятирічного лучного 
травостою впливали ґрунтово-кліматичні умови, використання та 
застосування окремих біологічних факторів (інокуляція насіння бобових 
трав, внесення стимуляторів росту і органо-мінерального добрива) на фоні 
фосфорно-калійного удобрення (Р45К60), а також біологічні особливості 
бобових трав.

1. Урожайність сухої маси новоствореного лучного травостою залежно від 
удобрення, інокуляції, стимулятора росту та кратності використання

Кратність
використан

ня

Роки, т/га Приріст до 
контролюВаріанти 2014 2015 Середнє за 

2014-2015 т/га %
Контроль (без добрив) 2 укоси 4,37 4,07 4,22 - -
Фон -  Р4 5 К60 2 укоси 5,05 4,73 4,89 0,67 16
Ф + екостим С 2 укоси 6,41 5,42 5,91 1,69 40
Ф + екостим С + вапно 2 укоси 7,44 5,71 6,58 2,36 56
Ф + інокуляція насіння 2 укоси 6,15 5,03 5,59 1,38 33
Ф + екостим С 3 укоси 7,91 6,73 7,32 3,10 73
Ф + “Добродій” 3 укоси 7,88 6,88 7,38 3,17 75
Ф+“Добродій” + вапно 3 укоси 9,45 7,69 8,57 4,35 103

НІР005 0,41 0,32 0,29

Результати дослідження показали (табл. 1), що протягом вегетаційного 
періоду, в середньому за 2014-2015 роки, найнижча урожайність була на 
абсолютному контролі без добрив та на варіанті із внесенням фосфорно-
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калійних добрив (4,22 і 4,89 т/га сухої маси). За урожайністю сухої маси 
удобрювані варіанти перевищували контроль на 0,68 -  5,08 т/га. Найвищий 
збір корму (8,57 т/га сухої маси) одержано при трикратному використанні 
лучного травостою при поєднанні ОМД та вапном на фоні фосфорно- 
калійних добрив, а при двократному -  6,58 т/га сухої маси за рахунок 
внесення стимулятора росту та вапна. При проведенні інокуляції насіння 
бобових трав збір сухої маси становив 5,59 т/га. За двократного використання 
лучного травостою та обприскуванні стимулятором росту екостим С 
одержано 5,91 т/га сіна, а при додатковому передпосівному внесенні вапна 
надбавка в урожаї становила 2,36 т/га.

Результати досліджень показали, що застосування біологічних 
препаратів (вапна, стимулятора росту, інокуляції насіння, ОМД) на фоні 
Р45К60 і використання при досягненні господарської стиглості лучних трав 
істотно впливають на одержання високих урожаїв та на рівномірність 
надходження корму за укосами.

Крім злаків, що є основним компонентом культурних травостоїв, не 
менш важливе значення належить бобовим травам та їстівному різнотрав’ю. 
Отримані дані показали, що різні способи удобрення неоднаково впливають 
на зміну ботанічного складу (табл. 2). Бобові компоненти, висіяні у суміші із 
злаковими, з роками зменшувались і в окремих випадках вже на третій рік 
(наприкінці вегетації) вони з травостою випали.

3. Ботаніко-господарський склад лучного травостою залежно від 
удобрення, інокуляції, стимулятора росту та періодів використання, 

(у середньому за 2014 -  2015 рр.), %  від загального урожаю

Варіанти Злаки Бобові Різнотрав'я
І укіс отава І укіс отава І укіс отава

Контроль (без добрив) 79 75 3 5 18 25
Фон — Р4 5 К60 82 74 9 8 6 18
Ф + екостим С 74 77 6 9 16 14
Ф + екостим С + вапно 84 79 4 9 1 2 1 2

Ф + інокуляція насіння 78 71 8 14 9 15
Ф + екостим С 85 79 3 7 1 2 14
Ф + “Добродій” 91 74 2 1 0 7 16
Ф + “Добродій” + вапно 85 72 3 1 2 13 16

Встановлено, що увикористанні лучного травостою бобові компоненти 
в першому укосі складали від 2 до 9 %, а в отаві їхчастка значно зросла до
14 %. За таких умов використання травостою конюшина лучна швидше 
випадала, а люцерна серповидна збереглася в невеликій кількості.

На усіх варіантах першого укосу використання травостою злакові трави 
займали 74 -  91 % від загального урожаю. Основний процент у травостої 
займав несіяний агресивний верховий ранньостиглий злак грястиця збірна 
(до 74 %). Збільшення частки грястиці збірної у травостої пояснюється, 
насамперед, швидким її ростом, зумовленим використанням великої 
кількості поживних речовин. Дещо меншу частку у травостої займав
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середньостиглий злак пажитниця багаторічна та пирій кореневищний.
Найвищий відсоток бобових трав спостерігався у час проведення 

інокуляції насіння на фоні РК добрив і становив до 14 %. У контрольному 
варіанті, де відбувається постійне збіднення ґрунту поживними речовинами 
за рахунок виносу їх із урожаєм, відсоток різнотрав’я порівняно з 
удобреними ділянками був вищий. Їстівне різнотрав’я було представлено 
такими видами: деревій звичайний, кульбаба лікарська, злинка канадська, 
подорожник ланцетолистий, нечуйвітер волохатий.

Висновки: Таким чином, найвищий збір корму (8,57 т/га сухої маси) 
одержано при трикратному використанні бобово-злакового лучного 
травостою за поєднанні ОМД «Добродій» та вапна на фоні Р45К60 добрив, а 
при двократному -  6,58 т/га сухої маси за рахунок внесення стимулятора 
росту -  екостим С + вапно. Найвищий відсоток бобових трав спостерігався 
при проведенні інокуляції насіння на фоні РК добрив і становив до 14 %.

Бібліографічний список
1. Агроекобіологічні основи створення та використання лучних 

фітоценозів / М. Т. Ярмолюк [та ін.]. -  Львів : Сполом, 2013. -  304 с.
2. Бугрин Л. М. Кормова продуктивність пасовищних агрофітоценозів 

залежно від удобрення та застосування біопрепаратів / Л. М. Бугрин,
О. М. Бугрин // Передгірське та гірське землеробство і тваринництво. -  2013.
-  Вип. 55(ІІ). -  С. 20-27.

3. Методика проведення дослідів по кормовиробництву. -  Вінниця: 
Інститут кормів УААН, 1994. -  87 с.

4. Мойсієнко В. В. Наукове обґрунтування шляхів підвищення кормової 
продуктивності та довголіття багаторічних травостоїв / В. В. Мойсієнко // 
Вісник ЖНАЕУ. -  2011. -  № 1, т. 1. -  С. 35-57.

5. Іршак Р. К. Вплив удобрення і стимуляторів росту на якість та 
поживність зеленої маси сіяних трав / Р. К. Іршак // Корми і 
кормовиробництво. -  2006. -  Вип. 58. -  С. 60 -  65.

Надійшла до редколегії 05. 05. 2017р.
Рецензенти Ю. В. Векленко, кандидат сільськогосподарських наук

186



УДК 633.2/3:636.086 
© 2017

К. П. К овтун, доктор сільськогосподарських наук
Л. П. Чорнолата, кандидат сільськогосподарських наук
Л. І. Безвугляк, В. А. Я щ ук
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН

ВПЛИВ СПОСОБІВ СІВБИ  БІН А РН И Х  Л Ю Ц ЕРН О -
ЗЛАКОВИХ СУ М ІШ О К НА Х ІМ ІЧ Н И Й  СКЛАД ТА Я К ІС ТЬ
К О РМ У В УМОВАХ Л ІС О С ТЕП У  П РА ВО БЕРЕЖ Н О ГО

Наведено результати дослідження впливу способів сівби люцерни 
посівної із стоколосом безостим, стоколосом прибережним, кострицею 
очеретяною та тимофіївкою лучною на хімічний склад та якість рослинної 
маси. Відмічена залежність хімічного складу травосумішок від сезонних та 
річних змін кількісного співвідношення бобового компоненту із злаковими 
травами за різних способів сівби та їх просторового розміщення.

Встановлено, що найвищий вміст сирого протеїну, обмінної енергії, 
кормових одиниць та найнижчий вміст клітковини у  зеленій масі одержано 
при перехресному способі сівби, а найбільший вміст сирої клітковини і 
найменший вміст сирого протеїну — при перехресно-черезрядному способі 
сівби.

Ключові слова: люцерно-злакові травосумішки, хімічний склад, якість 
корму, способи сівби.

Основна задача кормовиробництва на сьогодні -  забезпечити 
високоякісні об’ємні корми для тварин, які повинні містити 10,5-11,0 Мдж 
ОЕ і 15-18 % сирого протеїну (злаки) і 18-23 % бобові трави у сухій 
речовині. Такі корми навіть без концентратів можуть забезпечити добовий 
надій до 20-25 кг молока.

Основним джерелом підвищення вмісту протеїну в кормах є 
багаторічні бобові трави, в сухій речовині яких міститься від 17 до 22 % 
протеїну, у злакових травах цей показник змінюється від 8 до 12 % [1].

Включення бобових, як компонентів лучних фітоценозів, не тільки 
підвищують їх продуктивність, але й є ефективним прийомом збільшення 
вмісту протеїну в кормі [3].

Високоякісні зелені корми, сіно чи сінаж лучних угідь, які добре 
збалансовані за вмістом білка, амінокислот, мінеральних речовин та вітамінів 
за продуктивністю можуть забезпечити отримання близько 4 т молока від 
корови за рік без використання концентрованих кормів [2, 3, 4].

Як свідчать дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених якість 
рослинного корму залежить від ботанічного складу. Вміст сирого протеїну в
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сухій речовині трав може збільшуватись на 2-5 % при зростанні частки 
бобового компонента у компонентному складі бобово-злакових 
травосумішок. Здатність бобових фіксувати азот з атмосфери сприяє 
активному утворенню білкових речовин. На хімічний склад корму впливає 
також фаза розвитку у якій скошують трави [4, 5].

М етодика досліджень. Вивчали сумісні посіви люцерни посівної 
Синюха із традиційними та новими для зони травосіянні видами 
багаторічних злакових трав: стоколос безостий, стоколос прибережний, 
костриця очеретяна та тимофіївка лучна, які занесені до Реєстру сортів 
рослин, придатних для поширення в Україні. Безпокривний посів бінарних 
травосумішок проведено в третій 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 -  початок 
цвітіння рослин люцерни посівної та трубкування -  початок колосіння 
злакових.

Результати досліджень. Аналізуючи хімічний склад бінарних сумішок 
люцерни посівної із стоколосом безостим, стоколосом прибережним, 
кострицею очеретяною та тимофіївкою лучною сінокісного використання 
відмічено, що на вміст сирого протеїну, сирої клітковини в основному 
впливав видовий склад травостою та кількісне співвідношення бобового 
компонента у рослинному угрупуванні за різного їх просторового 
розміщення, залежно від способів сівби.

Сезонні та річні зміни кількісного співвідношення люцерни посівної і 
злакових трав залежали також від гідротермічних умов в роки проведення 
досліджень та адаптивності різних видів злакових трав до умов зростання. 
У перший рік використання люцерно-злакових травостоїв -  другого року 
життя (2014 р.) найбільший вміст сирого протеїну у середньому за три укоси 
одержано при перехресному способі сівби (17,20-20,96 %), залежно від виду 
злакового компонента. При даному способі сівби сформувався травостій з 
найбільшою кількістю люцерни посівної 49,5-73,1 % у середньому за три 
укоси (табл. 1).

Із досліджуваних люцерно-злакових травосумішок найменший вміст 
сирого протеїну одержано у зеленій масі люцерни посівної із кострицею 
очеретяною при всіх способах сівби -  15,48 %, 17,20 %. У даному фітоценозі 
відмічено найменшу кількість люцерни посівної 36,8-49,5 %, що свідчить 
про її високу конкурентоспроможність із люцерною посівною. Із 
зменшенням даного компонента спостерігалось зменшення вмісту сирого 
протеїну. Найменш конкуренте здатними виявились тимофіївка лучна та 
стоколос безостий. У даних фітоценозах відмічено найбільша питома вага
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люцерни посівної при всіх способах сівби, але найбільша при перехресному 
способі сівби, де вона становила відповідно 73,1 та 76,8 %, а вміст сирого 
протеїну 20,96 та 20,52 %.

1. Хімічний склад корму люцерно-злакових травостоїв залежно від 
способів сівби (у середньому за три укоси), 2014 р., %

Варіанти
травосумішок Способи сівби

Вміст у АСР
сирих золипротеїну клітковини жиру БЕР

Стоколос 
безостий + 
люцерна 
посівна

змішаний 20,31 24,32 2,42 45,82 8,7
черезрядний 19,81 24,41 2,45 44,59 8,72
перехресний 20,96 23,89 2,48 44,11 8,78
перехресно-
черезрядний 18,19 24,86 2,57 45,58 8,82

Стоколос 
прибережний 
+ люцерна 
посівна

змішаний 19,51 25,83 2,3 43,59 8,81
черезрядний 19,12 26,01 2,25 43,97 8,83
перехресний 20,31 25,18 2,25 43,45 8,79
перехресно-
черезрядний 18,66 26,4 2,23 43,83 8,87

Костриця 
очеретяна + 
люцерна 
посівна

змішаний 16,18 27,75 2,33 44,10 9,61
черезрядний 15,86 27,53 2,34 44,43 9,61
перехресний 17,20 27,24 2,15 44,15 9,31
перехресно-
черезрядний 15,48 27,61 2,35 44,91 9,63

Тимофіївка 
лучна + 
люцерна 
посівна

змішаний 20,05 25,85 2,30 42,55 8,80
черезрядний 19,30 26,32 2,32 43,22 8,77
перехресний 20,52 25,32 2,27 43,07 8,78
перехресно-
черезрядний 19,05 26,62 2,28 43,01 8,83

Найменший вміст сирого протеїну у зеленій масі у всіх досліджуваних 
люцерно-злакових травосумішок одержано при черезрядно-перехресному 
способі сівби 15,48-19,05 %. Вміст сирої клітковини збільшувався із 
збільшенням кількості злакових компонентів у рослинному угрупованні. 
Найбільший вміст сирої клітковини відмічено у бінарній травосумішці 
люцерни посівної із кострицею очеретяною 27,24-27,75 % і найменший -  із 
стоколосом безостим -  23,89-24,86 %, залежно від способів сівби. Найвищий 
вміст сирої клітковини одержано при перехресно-черезрядному способі сівби 
у всіх сумішках і найменший -  при перехресному способі сівби. Відмічено 
високий вміст сирого жиру -  2,45-2,57 у зеленій масі люцерни посівної із 
стоколосом безостим. Найвищий вміст сирої золи 9,31-9,61 % відмічено у 
зеленій масі, в перерахунку на суху речовину, у травосумішці люцерни 
посівної із кострицею очеретяною.

На третьому році життя рослин люцерни посівної і злаків, та другого 
року їх використання відмічено високий вміст сирого протеїну -  18,27
22,69 %, залежно від способу сівби бінарних сумішок. Як і в перший рік 
використання, вміст сирого протеїну змінювався із збільшенням кількості 
бобового компонента у фітомасі за вегетаційний період. У середньому за три
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укоси частка бобового компонента у рослинному угрупуванні становила 
63,9-92,9 %. Найвищий вміст сирого протеїну 20,33-22,69 % та частка 
люцерни посівної (84,6-92,4 %) відмічено у травостої люцерни посівної із 
тимофіївкою лучною (табл. 2).

2. Хімічний склад корму люцерно-злакових травостоїв залежно від 
способів сівби (у середньому за три укоси), 2015 р., %

Варіанти
травосумішок Способи сівби

Вміст у АСР
сирих золипротеїну клітковини жиру БЕР

Стоколос 
безостий + 
люцерна 
посівна

змішаний 20,7 21,64 20,02 47,76 7,88
черезрядний 20,34 21,88 2,03 47,91 7,83
перехресний 20,55 21,75 2,02 47,82 7,86
перехресно - 
черезрядний 20,17 22,0 2,03 47,98 7,81

Стоколос 
прибережний 
+ люцерна 
посівна

змішаний 18,05 23,95 1,95 47,79 8,25
черезрядний 18,38 23,7 1,95 47,7 8,27
перехресний 21,72 21,2 1,92 46,76 8,39
перехресно - 
черезрядний 19,14 23,13 1,95 47,49 8,3

Костриця 
очеретяна + 
люцерна 
посівна

змішаний 18,63 22,35 1,93 48,98 8,11
черезрядний 18,69 22,33 1,93 48,93 8,12
перехресний 20,17 21,46 1,92 48,24 8,21
перехресно - 
черезрядний 18,27 22,56 1,93 49,15 8,09

Тимофіївка 
лучна + 
люцерна 
посівна

змішаний 22,69 20,27 1,96 46,86 8,22
черезрядний 21,07 21,35 2,01 47,54 8,03
перехресний 22,48 20,41 1,97 46,95 8,19
перехресно - 
черезрядний 20,33 21,85 2,03 47,84 7,95

Найвищий вміст сирого протеїну у зеленій масі відмічено при 
звичайному рядковому способі сівби та перехресному 22,69 та 22,48 %, 
відповідно. Зелена маса сумішки люцерни посівної із стоколосом безостим 
також відзначилась високим вмістом сирого протеїну -  20,17-20,7 %, 
залежно від способу сівби, просторового розміщення та кількісного 
співвідношення бобового компонента і стоколосу безостого. Найвищий вміст 
сирого протеїну одержано при звичайному рядковому способі сівби та 
перехресному -  20,7 та 20,55 % у середньому за три укоси. На даних 
варіантах спостерігалась найвища частка люцерни посівної -  82,8 та 83,2 %. 
У зеленій масі травосумішок люцерни посівної із стоколосом прибережним 
найменший вміст сирого протеїну одержано при звичайному рядковому 
способі сівби -  18,05 %, а найвищий -  при перехресному способі сівби -  
21,72 %. Травосумішка люцерни посівної із кострицею очеретяною, 
порівняно із вищевказаними сумішками, відзначилась найменшим вмістом 
сирого протеїну при перехресному способі сівби -  18,27 % у середньому за 
три укоси та найменшою кількістю люцерни посівної у травостої (63,4 %),
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що свідчить про високу її конкурентоспроможність із люцерною посівною, 
порівняно із іншими злаковими видами.

Найменший вміст сирої клітковини відмічено у зеленій масі люцерни 
посівної із тимофіївкою лучною -  20,27-21,85 % та люцерни посівної із 
стоколосом безостим -  21,4-22,0 %, залежно від способу сівби, просторового 
розміщення видів та кількісного співвідношення злакового компонента у 
фітоценозі.

Енергетична цінність та якість корму люцерно-злакових травосумішок 
також залежали від способів сівби та кількісного співвідношення люцерни 
посівної у фітоценозах (табл. 3).

3. Поживність та енергетична цінність корму залежно від способів сівби 
бобово-злакових травосумішок

С
по

со
би

сі
вб

и

Травосумішки

Вміст в 1 кг сухої речовини Забезпеченість 
кормової одиниці 

п.п., г
обмінної енергії, 

Мдж кормових одиниць

2014 2015 2014 2015 2014 2015
1

Люцерна посівна 
+ стоколос 
безостий

9,1 9,4 0,73 0,79 200,2 216,0
2 9,0 9,4 0,73 0,78 195,4 218,5
3 9,1 9,4 0,74 0,79 205,4 215,1
4 8,8 9,4 0,71 0,78 169,2 209,2
1

Люцерна посівна 
+ стоколос 

прибережний

9,1 9,3 0,73 0,77 192,6 219,0
2 9,1 9,4 0,73 0,77 188,0 201,6
3 9,2 9,4 0,74 0,78 199,8 210,8
4 9,1 9,4 0,73 0,77 188,8 194,7
1

Люцерна посівна 
+ костриця 
очеретяна

9,0 9,4 0,71 0,77 159,0 184,6
2 9,0 9,4 0,71 0,77 152,4 181,6
3 9,1 9,4 0,72 0,77 167,6 184,2
4 9,1 9,5 0,71 0,77 150,4 182,9
1

Люцерна посівна 
+ тимофіївка 

лучна

9,2 9,6 0,74 0,80 195,4 217,8
2 9,2 9,5 0,73 0,79 189,7 214,9
3 9,3 9,6 0,75 0,80 200,9 219,0
4 9,0 9,5 0,73 0,79 187,1 218,7

У перший рік використання травосумішок вміст обмінної енергії в 1 кг 
сухої маси становив 8,8-9,3 Мдж, а на другому році використання -  9,3
9,6 Мдж, залежно від способу сівби та просторового розміщення люцерни 
посівної та злакових трав. Найвищий вміст обмінної енергії у середньому за 
три укоси відмічено у зеленій масі травосумішки люцерни посівної із 
тимофіївкою лучною -  9,5-9,6 Мдж. Травосумішки забезпечили високий 
вміст кормових одиниць, як у 2014, так і у 2015 роках їх використання -
0,71-0,75 та 0,77-0,80, залежно від кількісного співвідношення люцерни 
посівної і злакових видів при різних способах сівби та просторового їх 
розміщення. Найбільш високий вміст кормових одиниць спостерігалось у 
зеленій масі травосумішки люцерни посівної із тимофіївкою лучною -  0,79
0,80 та люцерни посівної із стоколосом безостим -  0,78-0,79, найменший -  із 
кострицею очеретяною -  0,77. Зелена маса досліджуваних травосумішок
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мала високу забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном, як у 
перший рік використання травосумішок, так і на другому році -  150,4-205,4 г 
та 181,6-219,0 г, відповідно, залежно від способів сівби.

Найвища забезпеченість кормової одиниці відмічена при перехресному 
способі сівби усіх сумішок. Із досліджуваних люцерно-злакових сумішок 
найвищу забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном 
забезпечили сумішки із тимофіївкою лучною та стоколосом безостим при 
всіх способах сівби, а найнижчу -  із кострицею очеретяною.

Висновки: На основі проведених досліджень різних способів сівби 
бінарних сумішок люцерни посівної із стоколосом безостим, стоколосом 
прибережним, кострицею очеретяною та тимофіївкою лучною на хімічний 
склад зеленої маси, поживність та її енергетичну цінність встановлено, що на 
вміст сирого протеїну, сирої клітковини, обмінної енергії, кормових одиниць 
і забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном впливали кількісне 
співвідношення люцерни посівної і різних видів злакових трав, способи сівби 
сумішок та просторове розміщення кожного виду у рослинному угрупованні.

Травосумішки люцерни посівної із тимофіївкою лучною і стоколосом 
безостим мали найвищий вміст сирого протеїну, обмінної енергії, кормових 
одиниць та забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном. Для 
всіх сумішок найбільш ефективний спосіб сівби -  перехресний, який 
забезпечив найбільшу частку люцерни посівної у фітоценозі та найвищу 
поживність зеленої маси.
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ЕФ ЕК ТИ В Н ІС ТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІО Л О ГІЧ Н И Х
П РЕПАРАТІВ П РИ  СИЛОСУВАННІ СУ М ІШ КИ  К О Н Ю Ш И Н И
ТА П А Ж И ТН И Ц І БА ГА ТО КВІТКО ВО Ї

Досліджено поживну цінність та продуктивну дію силосу з 
пров’яленої маси сумішки конюшини з пажитницею багатоквітковою, 
заготовленого з використанням бактеріального консерванту Літосил та 
бактеріально-ферментного препарату Літосил плюс.

Застосування біологічних консервантів сприяло покращенню 
ферментативних процесів при дозріванні силосу, що забезпечило краще 
збереження поживних речовин, підвищення їх перетравності та 
енергетичної цінності заготовленого силосу.

Згодовування силосу з консервантами Літосил та Літосил плюс 
забезпечило підвищення середньодобового надою молока в перерахунку на 4- 
відсоткову жирність на 1,26 та 4,8 кг. Продуктивна дія досліджуваних 
силосів при вирощуванні ремонтних телиць була вищою на 3,58 та 7,43 % 
при зниженні витрат кормів на 1 кг приросту живої маси на 5,88 та
11,67 %.

Ключові слова: силос, конюшина, пажитниця, бактеріально- 
ферментний препарат, аміачний азот, ферменти.

Ведення тваринництва на промисловій основі передбачає створення 
міцної кормової бази на основі якісних кормів, переважно власного 
виробництва. Тому розробка та застосування технологій заготівлі об’ємистих 
кормів, які забезпечують збирання трав у оптимальні фази вегетації при 
найбільшій збереженості їх енергетичної та протеїнової поживності є однією 
з основних умов раціонального використання вирощеного врожаю трав. 
Отримати з них високоякісний силос з найменшими втратами 
легкозасвоюваних поживних речовин можна лише за умови використання 
біологічних чи хімічних препаратів, які зумовлюють регулювання 
мікробіологічних процесів у потрібному напрямку. Сучасні бактеріальні 
препарати, створені на основі культур молочнокислих бактерій, призначені 
для швидкого та більш повного зброджування цукру, який міститься у 
сировині, що консервується, при цьому вони не піддають гідролізу крохмаль
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та інші складні вуглеводи, тому вони не ефективні при силосуванні 
високопротеїнових бобових трав (окрім конюшини лучної першого укосу) у 
фазі бутонізації не тільки у свіжоскошеному, але й у пров’яленому вигляді. 
Для підвищення здатності до консервування в закордонній практиці 
силосування все більш широке застосування отримали комплексні препарати 
на основі бактеріальних культур та ферментів [1]. Останні призначені для 
гідролізу складних вуглеводів до моноцукрів та підвищення цим самим 
здатності до силосування трав. За таким принципом розробки пішли вчені 
Росії, які створили поліферментний препарат Феркон у вигляді двох моделей
-  поліферментної композиції та її суміші з бактеріальним препаратом Біосіб, 
який складається з культур молочнокислих та пропіоновокислих бактерій, 
випробували його та отримали позитивні результати за якістю отриманих 
кормів [2, 3].

Упродовж останніх п ’яти років нами було випробувано бактеріально 
ферментний препарат Літосил плюс, виробництва ЗАО «Ензим», при 
заготівлі сінажу та силосу з люцерни, отримані позитивні результати [4, 5, 6,
7, 8, 9, 10].

Визначенню поживної цінності та продуктивної дії силосу з 
пров’яленої маси сумішки конюшини з пажитницею багатоквітковою 
присвячена ця робота.

М етодика досліджень. Для визначення порівняльної оцінки якості, 
енергетичної цінності та продуктивної дії кормів з сумішки конюшини з 
пажитницею багатоквітковою у виробничих умовах ПП «Радівське» 
Калинівського району Вінницької області було закладено три варіанти 
силосу: 1- контроль -  без консерванту, 2 дослід -  4 г/т Літосилу, 3 -  4 г/т 
Літосил плюс.

Після трьох місяців зберігання було визначено їх якісні показники та 
хімічний склад, коефіцієнти перетравності поживних речовин на валахах, 
методом груп періодів (на фізіологічному дворі Інституту кормів та 
сільського господарства Поділля НААН), годівельні досліди на коровах та 
ремонтному молодняку методом груп аналогів щодо визначення 
продуктивної дії заготовлених силосів, згідно загальноприйнятих методик та 
у відповідності з вимогами діючих нормативних документів України [10, 12].

Результати досліджень. У результаті проведення хімічного аналізу 
отриманих силосів з сумішки конюшини та пажитниці багатоквіткової було 
встановлено, що силос, заготовлений із застосуванням бактеріально- 
ферментного препарату Літосил плюс у дозі 4 г/т маси мав приємний 
кислуватий смак та запах, збережену структуру та світло-зелений колір. 
У той час контрольний варіант мав неприємний смак з різким запахом 
аміаку. Силос, заготовлений із застосуванням бактеріального препарату 
Літосил, мав менш кислий смак та запах, збережену структуру сіро-зеленого 
кольору.

Застосування біологічних препаратів вплинуло на перебіг 
ферментативних процесів. Так, співвідношення молочної кислоти до оцтової
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в цих варіантах було 3,12 та 3,84 відповідно, при відсутності масляної 
кислоти. У контрольному варіанті цей показник був на рівні 0,46 за наявності 
масляної кислоти. Це свідчить про те, що підкислення маси відбувалося 
повільно, що призвело до розвитку небажаної мікрофлори. Підтвердженням 
цього також є показники вмісту аміачного азоту в загальному. Так у контролі 
відсоток аміачного азоту склав 12,9 % при відкритті сховища та 64,5 % після 
п ’яти діб зберігання, що свідчить про те, що цей силос не стійкий до 
аеробного зберігання. При застосуванні бактеріального препарату Літосил 
вміст аміачного азоту був дещо нижчим -  9,8 % під час відкриття сховища, 
проте упродовж п ’яти діб він збільшився до 32,15 %, що також свідчить про 
незадовільні результати щодо аеробної стабільності. Застосування 
бактеріально-ферментного препарату Літосил плюс дало можливість 
отримати силос стійкий до аеробного псування, показники аміачного азоту 
при відкритті були на рівні 3,36 %, а через п ’ять діб -  5,28 %, що цілком 
відповідає вимогам державного стандарту (табл. 1).

1. Біохімічні показники якості, хімічний склад та енергетична цінність 
силосу з сумішки конюшини з пажитницею багатоквітковою після 

трьох місяців зберігання, %

Показник Без
консерванту

З консервантом 
“Літосил”, 4 г/т

З консервантом 
«Літосил плюс», 

4 г/т
Сирий протеїн 12,88 17,89 18,68
Сирий жир 3,05 2,72 3,16
Сира клітковина 31,08 29,67 27,15
БЕР 43,90 41,31 42,67
Сира зола 9,1 8,41 8,34
Молочна кислота 1,43/27,82 3,96/75,72 4,19/79,36
Оцтова кислота 3,1/60,31 1,27/24,28 1,09/20,64
Масляна кислота 0,61/11,88 0 0
% аміачного при відкритті 12,9 9,8 3,36
азоту у 
загальному

через 5 днів 
після відкриття 64,75 32,15 5,28

рН 4,64 4,35 4,28

Застосування біологічних консервантів позитивно вплинуло на 
збереженість поживних речовин силосу. Так, вміст сирого протеїну в силосі, 
заготовленому з бактеріально-ферментним препаратом Літосил плюс було 
більше ніж в контрольному на 5,8 %, тоді як порівняно з силосом, 
заготовленим з бактеріальним препаратом Літосил, лише на 0,79 %. Слід 
також відзначити, що у силосі, заготовленому із застосуванням бактеріально 
ферментного препарату Літосил плюс, вміст сирої клітковини був нижчим, 
ніж у контрольних варіантах. Зменшення вмісту клітковини відбулося під 
дією комплексу целюлозолітичних бактерій, що містилися у складі цього 
препарату. Відповідно це вплинуло на споживання кормів дослідними 
тваринами. Силос дослідних варіантів споживався краще, як наслідок, 
споживання сухої речовини корму було більшим на 3,31 та 6,22 %
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(у контролі 9З,29 %), що вплинуло на перетравність поживних речовин 
(табл. 2).

2. Перетравність поживних речовин силосу з сумішки конюшини з 
пажитницею багатоквітковою

З консервантом З консервантомПоказник Без консерванту “Літосил” 4 г/т “Літосил плюс” 4 г/т
Суха речовина 54,31 ± 1,02 57,88 ± 1,42 67,12 ± 1,14**
Протеїн 59,35 ± 0,64 62,58 ± 1,21 67,28 ± 0,S2**
Жир 56,64 ± 3,17 68,58 ± 4,24 68,50 ± 0,64*
Клітковина 51,66 ± 1,52 62,93 ± 1,99* 69,14 ± 0,57**
БЕР 60,35 ± 0,94 59,93 ± 2,53 66,05 ± 1,25*
ОЕ, МДж/кг СР 7,9S S,75 9,54

Отримані дані свідчать про те, що застосування бактеріально- 
ферментного препарату Літосил плюс у дозі 4 г/т сприяє вірогідному 
підвищенню перетравності поживних речовин, що вплинуло на енергетичну 
цінність отриманого силосу. Так, енергетична цінність силосу, заготовленому 
із застосуванням бактеріально-ферментного препарату Літосил плюс була 
9,54 МДж ОЕ в кілограмі сухої речовини, що на 1,56 МДж більше ніж у 
контролі та на 0,79 МДж більше, ніж у силосі, заготовленому із 
застосуванням бактеріального препарату Літосил.

Результати годівельних дослідів на коровах та ремонтного молодняку 
української молочної чорно-рябої породи підтверджують ефективність 
застосування бактеріально-ферментного препарату Літосил плюс при 
заготівлі силосу з пров’яленої маси сумішки конюшини та пажитниці 
багатоквіткової.

Аналізуючи раціони годівлі дослідних корів (табл. 3) слід відзначити, 
що за концентрацією енергії в сухій речовині вони майже відповідали 
нормам годівлі (-0,4, -0,27, -0,13 МДж ОЕ), проте сирого протеїну не 
вистачало значно більше (-1,8, -0,8, -0,7 %) [11], що вплинуло на молочну 
продуктивність корів (табл. 4).

Так жирність молока у корів третьої групи, яка отримувала у складі 
раціону силос, заготовлений із застосуванням бактеріально-ферментного 
препарату Літосил плюс була вищою на 0,06 %, а продуктивність у 
перерахунку на молоко 4-х відсоткової жирності на 4,8 кг при зменшенні 
витрат кормів на 0,62 МДж ОЕ, тоді як згодовування силосу, заготовленого з 
бактеріальним препаратом Літосил, збільшення відбулося на 0,02 %, 1,26 кг 
та 0,21 МДж ОЕ відповідно.

При згодовуванні силосу з сумішки конюшини та пажитниці 
багатоквіткової ремонтним теличкам отримані також позитивні результати на 
користь застосування бактеріально-ферментного препарату Літосил плюс.
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3. Раціони годівлі корів
Групи корів

1 2 3
ОР -Показники ОР -  силос ОР -  силос

без
консерванту

з “Л ітосил” 
4 г/т “ Літосил 

плю с” 4 г/т
Сіно злакове, кг 2 2 2
Силос сумішки конюшини та 
пажитниці багатоквіткової б/к, кг 11 -

Силос сумішки конюшини та 
пажитниці багатоквіткової 4 г/ Літосилу, кг - 11

Силос сумішки конюшини та 
пажитниці багатоквіткової 4 г/ Літосил 
плюс, кг

- - 11

Силос кукурудзяний воскової стиглості, кг 12 12 12
Жом кислий, кг 20 20 20
Дерть кукурудзяна, кг 4 4 4
Дерть ячмінна), кг 1,5 1,5 1,5
Шрот соняшниковий, кг 1,8 1,8 1,8
Меляса, кг 1 1 1
Премікс М-КОР 5 -7  тис., кг 0,08 0,08 0,08
Сіль кухонна, кг 0,15 0,15 0,15
В раціоні міститься: СР 18,2 18,44 18,56
Обмінної енергії, МДж 189,3 194,14 198,1
Сирий протеїн, г 2577,9 2795,7 2846,3
Сира клітковина, г 3665,3 3690,6 3627,02

4. Продуктивність корів та якість молока при згодовуванні в складі 
господарського раціону силосу з пров’яленої маси сумішки конюшини 

та пажитниці багатоквіткової, заготовленого з використанням 
біологічних консервантів

Показники

Групи кор ів
1. ОР -  силос 

без 
консерванту

2. ОР -  силос з 
“ Л ітосил” 4 г/т

3. ОР -  силос з 
“ Л ітосил пл ю с” 

4 г/т
Валовий надій 
натурального молока, кг 2019,49 ± 62,97 2113,55 ± 50,17 2381,47 ± 54,25

Середньодобовий надій 
натурального молока, кг 22,19 ± 0,69 23,23 ± 0,55 26,17 ± 0,48**

Середня жирність, % 3,71 ± 0,011 3,73 ± 0,001 3,77 ± 0,012*
Валовий надій молока 
базисної жирності, кг 2203,62 ± 72,18 2318,69 ± 52,90 2640,62 ± 53,22

Середньодобовий надій 
базисної жирності, кг 24,22 ± 0,79 25,48 ± 0,58 29,02 ± 0,68**

Білок, % 3,06 ± 0,006 3,07 ± 0,002 3,1 ± 0,002**
СЗМЗ, % 8,60 ± 0,006 8,60 ± 0,01 8,64 ± 0,015
Щільність 28,61 ± 0,07 28,69 ± 0,02 28,75 ± 0,06
Затрати 
корму 
на 1 кг 
молока, 
МДж ОЕ

натуральної
жирності 8,53 8,36 7,99

базисної
жирності 7,44 7,23 6,82
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5. Раціони годівлі піддослідних телиць за період досліду
Групи телиць

1 2 3
Показники ОР -  силос ОР -  силос з О Р -  силос з

без
консерванту

“ Л ітосил” 
4 г/т

“ Л ітосил 
п л ю с” 4 г/т

Сіно злакове, кг 0,6 0,6 0,6
Силос сумішки конюшини та 
пажитниці багатоквіткової б/к, кг 12,34

Силос сумішки конюшини та 
пажитниці багатоквіткової 4 г/ 
Літосилу, кг

12,34

Силос сумішки конюшини та 
пажитниці багатоквіткової 4 г/ 
Літосилу плюс, кг

12,34

Дерть кукурудзяна, кг 0,77 0,67 0,57
Дерть ячменю, кг 0,43
Меляса, кг 0,32 0,3 0,3
Сіль кухонна, кг 0,027 0,031 0,031
У раціоні міститься: СР 5,68 5,49 5,44
Обмінної енергії, МДж 52,89 51,5 51,71
Сирий протеїн, г 708,45 892,42 894,61
Сира клітковина, г 1462,78 1462,5 1407,33

Аналізуючи дані таблиці 5 слід відзначити, що фактичні раціони 
контрольної та дослідних груп дещо відрізнялися між собою за вмістом 
поживних речовин. За результатами контрольних годівель поїдання кормів 
загально-змішаного раціону в контрольній групі було на рівні 93 %, у той час 
як у другій дослідній групі -  96,6 %, а в третій дослідній -98,9 %. Відповідно 
вміст обмінної енергії в раціоні контрольної групи був вище на 1,39 МДж, 
ніж у другій дослідній та на 1,18 МДж, ніж у третій, при концентрації енергії 
в сухій речовині раціону 9,31, 9,38 та 9,51 МДж ОЕ, сирого протеїну 12,47, 
16,25 та 16,44 %, що пояснює зменшення продуктивності теличок 
контрольної групи (табл. 6).

6. Продуктивність ремонтних теличок при згодовуванні в складі 
господарського раціону силосу з сумішки конюшини та пажитниці 

багатоквіткової, заготовленого з використанням біологічних консервантів
Групи теличокПоказники 1 2 3

Валовий приріст, кг 61,6 ± 0,69 63,9 ± 0,54 66,2 ± 0,83
Середньодобовий приріст, г 700 ± 0,01 726 ± 0,01 752 ± 0,01
Затрати корму на 1 кг приросту 
МДж ОЕ 75,56 70,91 66,74

Отримані дані свідчать про те, що згодовування у складі раціону 
силосу з пров’яленої сумішки конюшини та пажитниці багатоквіткової, 
заготовленого з застосуванням бактеріально-ферментного препарату Літосил
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плюс у дозі 4 г/т, сприяло підвищенню продуктивності теличок на 7,43 % 
порівняно з сінажем, заготовленим без консерванту, при зменшенні затрати 
кормів на 11,67 % на кілограм приросту, а порівнюючи із силосом з сумішки 
конюшини та пажитниці багатоквіткової, заготовленого із застосуванням 
бактеріального препарату Літосил вона зросла на 3,58 %, при зменшенні 
витрат кормів на 5,88 %.

Висновки. Застосування бактеріально-ферментного препарату Літосил 
плюс при силосуванні пров’яленої сумішки конюшини з пажитницею 
багатоквітковою сприяє:

- покращенню ферментативних процесів при дозріванні силосу, що 
забезпечує краще збереження поживних речовин;

- підвищенню перетравності поживних речовин та відповідно 
енергетичної цінності заготовленого силосу;

- кращому споживанню корму коровами та ремонтним молодняком, що 
відповідно вплинуло на збільшення продуктивності корів та телиць при 
зменшенні витрат кормів на виробництво одного кілограма молока та 
приросту.

На підставі отриманих результатів досліджень можемо рекомендувати 
виробництву застосовувати при заготівлі силосу з сумішки конюшини та 
пажитниці багатоквіткової бактеріально-ферментний препарат Літосил плюс 
у дозі 4 г/т.
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К ОМ ПЛЕКТУВАННЯ П О ГО Л ІВ ’Я
ВИСОКОПРОДУКТИВНИМ И КОРОВАМ И-ПЕРВІСТКАМ И -
ВАЖ ЛИВИЙ РЕЗЕРВ П ІДВИ Щ ЕН Н Я М О Л О ЧН О Ї
П РО ДУКТИ ВН О СТІ СТАДА

Результати досліджень показали, що середня молочна продуктивність 
корів-первісток становила 87,1—97,8 %, а їхня жива маса 90,0—92,2 % 
порівняно з відповідними показниками корів основного стада. Найбільшу 
кількість молока одержано від корів-первісток живою масою 500—550 кг з 
коефіцієнтом молочності 1136—1166, а у  корів основного стада найвищий 
удій спостерігався за живої маси 591—650 кг з коефіцієнтом молочності 
1225. Встановлено, що подальше збільшення живої маси до 670 кг 
супроводжувалося зменшенням удою на 1438 кг та коефіцієнту молочності 
на 251. Найбільш бажаним є щорічне введення 30—48 корів-первісток у  
розрахунку на 100 корів, оскільки удій по стаду при такому варіюванні 
збільшився на 629—1180 кг.

Ключові слова: українська червоно-ряба молочна порода, корови- 
первістки, молочна продуктивність, жива маса, коефіцієнт молочності.

Основним засобом виробництва в молочному скотарстві є маточне 
поголів’я. Єдиного підходу з охоплення всіх особливостей і умов кожного 
господарства до створення високопродуктивних стад не існує. Однак слід 
зазначити, що процес створення високопродуктивних стад має ряд загальних 
факторів та принципів [1, 6-8]. При цьому формування стад -  це 
утворювальний процес, методи і прийоми якого залежать від якості 
вихідного поголів’я ефективності селекційної роботи і планових завдань 
подальшого розвитку [2-5].

Процес інтенсифікації молочного скотарства змушує удосконалити 
організацію племінної роботи в напрямку комплектування стад 
високопродуктивними коровами-первістками.

Тому, метою наших досліджень було встановити в умовах племінних 
господарств Вінницької області залежність удою корів-первісток української 
червоно-рябої молочної породи від живої маси та вивчити вплив їх різної 
кількості введення в дійне стадо на молочну продуктивність, що сприятиме 
підвищенню ефективності селекційно-племінної роботи і консолідації 
поголів’я.
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М атеріали та  методика досліджень. Дослідження проводились 
упродовж 2011-2016 років в умовах племінних господарств Вінницької 
області: ТОВ АК «Зелена долина» АФ ПЗ «Вила» с. Вила Томашпільського 
району, СТОВ «Колос» с. Капустяни і ДП ДГ «Олександрівське» 
с. Олександрівка Тростянецького району. Утримання тварин в умовах даних 
господарств стійлове з триразовим доїнням у молокопровід, тип годівлі 
силосно-концентратний. Об’єктом досліджень було формування молочної 
продуктивності та живої маси у корів української червоно-рябої молочної 
породи. Дослідження проведено методом ретроспективного аналізу за 
матеріалами племінного та зоотехнічного обліку в умовах вказаних 
племінних заводів. Облік молочної продуктивності проводили протягом усієї 
лактації один раз в декаду. До вибірки включено усіх без винятку корів з 
наявною інформацією за щонайменше одну закінчену лактацію.

Одержані експериментальні дані опрацьовані за методами варіаційної 
статистики Н. А. Плохинського [9], із використанням програмного 
забезпечення Statistica 6.0.

Результати досліджень. Результати аналізу молочної продуктивності 
корів української червоно-рябої молочної породи у вище згаданих племінних 
заводах упродовж останніх шести років показали, що надої є досить 
стабільними з незначним варіюванням. Це підтверджує високий генетичний 
потенціал даних стад. За результатами проведених досліджень встановлена 
залежність молочної продуктивності корів основного стада від удою 
первісток (табл. 1).

Відомо, що продуктивність стада підвищується в тому випадку, якщо 
середня молочна продуктивність первісток становить не менше 65-70 % 
середньої продуктивності стада. Отримані результати досліджень показали 
(табл. 1), що у даних племінних господарствах середня молочна 
продуктивність первісток склала 87,1-97,8 % середньої молочної 
продуктивності корів основного стада. Це вказує на те, що тут проводиться 
планомірна та цілеспрямована робота в напрямку селекції та підготовки 
нетелей до розтелу при введені їх в основне стадо.

Також встановлено, що середня жива маса корів-первісток варіювала в 
межах 90,0-92,2 % порівняно з відповідним показником корів основного 
стада. При цьому величина корів досягається за рахунок доброго розвитку 
лінійних розмірів скелету, середньої частини тулуба і грудей, а не за рахунок 
ожиріння і надмірного розвитку мускулів, що є бажаною ознакою. Варто 
зазначити, що жива маса корів української червоно-рябої молочної породи в 
умовах вказаних племінних заводів протягом останніх шести років є 
стабільною, що підтверджує високий рівень годівлі та генетичний потенціал 
тварин.

При проведенні аналізу сформованих нами інформаційних баз даних по 
554 коровах української червоно-рябої молочної породи встановлено, що 
зміна молочної продуктивності тісно пов'язана із живою масою тварин 
(табл. 2)

203



1. Молочна продуктивність та жива маса первісток і корів основного стада 
української червоно-рябої молочної породи

Рік

Середній 
удій по 

стаду, кг 
М ± m

Середній 
удій 

первісток, 
кг 

М ± m

Середній удій 
первісток до 
удою корів 
основного 
стада, %

Середня 
жива 
маса 

корів по 
стаду, кг

Середня
жива
маса

первісток,
кг

Середня жива 
маса первісток 
до середньої 
живої маси 

корів 
основного 
стада, %

СТОВ «Колос»
2011 6 875± 113 6 159± 75 S9,6 563 ± 10 517 ± 11 91 ,S
2012 6738 ± 227 6 135± 68 91,1 565 ± 12 520 ± 9 92,0
2013 7035 ± 245 6423± 109 91,3 574 ±18 518 ± 10 90,2
2014 7162 ± 369 6357 ±105 SS,S 571 ± 14 517 ± 9 90,5
2015 7160 ±257 6259 ±112 S7,4 572 ± 13 516 ± 12 90,2
2016 7245 ±383 6307 ±124 S7,1 572 ± 23 515± 10 90,0

ДП ДГ «Олександрівське»
2011 6 529± 187 6209 ±154 95,1 562 ± 12 518 ± 9 92,2
2012 6537 ± 232 6213± 163 95,0 565 ± 15 520 ± 10 92,0
2013 6 445± 214 6131 ±175 95,1 562 ± 19 517± 12 91,9
2014 6319 ±211 6059± 184 95,9 564 ± 16 520 ± 10 92,2
2015 6307 ±207 6027± 127 95,6 563 ± 14 518 ± 10 92,0
2016 6435 ± 243 6089 ±154 94,6 565 ± 17 517 ± 12 91,5

ТОВ АК «Зелена долина»
2011 6 589± 189 6379 ±143 96,S 571± 10 522 ±10 91,4
2012 6 497± 184 6287± 127 96,S 563± 11 517 ±12 91 ,S
2013 6 415± 145 6211± 124 96,S 563 ±13 516± 15 91,6
2014 6 497± 149 6305± 156 97,0 563 ±17 518 ±13 92,0
2015 6 153± 136 6023± 135 97,S 561 ± 12 515 ±12 91 ,S
2016 6 098± 127 5955± 125 97,7 564 ± 15 516 ± 10 91,5

2. Зв'язок між живою масою та молочною продуктивністю корів 
української червоно-рябої молочної породи (п = 554, М ± т )
Корови-первістки Корови основного стада

жива маса, 
кг

середній удій 
за 305 днів 
лактації, кг

коефіцієнт
молочності

жива 
маса, кг

середній удій 
за 305днів 
лактації, кг

коефіцієнт
молочності

4S0-500 55S4± 112 1117 4S0-500 55S4± 112 1117
501-540 6 133± 97 1136 501-540 6273 ± 149 1162
541-590 6SS5± 105 1166 541-590 6934 ± 16S 1175
591-650 - - 591-650 7963 ± 237 1225
651-670 - - 651-670 6525 ± 123 974

З таблиці 2 видно, що найбільшу кількість молока одержано від корів- 
первісток живою масою 500-550 кг з коефіцієнтом молочності 1136-1166. Це 
є великі, рослі корови, які в молодому віці мають високу енергію росту, 
здатні споживати велику кількість грубих і соковитих кормів, із першої ж 
лактації дають у середньому 5584-6885 кг молока без особливого 
перевантаження організму.
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У корів основного стада найвищий удій спостерігався при живій масі 
591-650 кг з коефіцієнтом молочності 1225. Як видно з таблиці 2 подальше її 
збільшення до 651-670 кг не супроводжувалося підвищенням молочної 
продуктивності, а навпаки зниженням удою на 1438 кг, а також, відповідно, 
коефіцієнту молочності (показника економічності виробництва молока 
коровою) -  на 251.

Результати дослідження в умовах СТОВ «Колос» зміни показників 
удою за 305 днів лактації у зв'язку з введенням корів-первісток української 
червоно-рябої молочної породи в основне стадо показали (табл. 3), що 
позитивна динаміка росту удою первісток та корів основного стада до 
відповідного середнього показника за обліковий період з 2002 по 2016 рік 
спостерігається за кількістю 25 і більше голів. Так, при введенні в основне 
стадо 30 корів-первісток удій корів основного стада збільшується на 629 кг, 
35 корів -  на 810 кг, 45-48 корів -  на 970-1180 кг. Тому, залежно від 
кількості введених первісток в основне стадо є можливість підвищити 
молочну продуктивність корів у середньому по стаду на 106-1180 кг.

3. Динаміка зміни показників удою корів української червоно-рябої 
молочної породи за 305 днів лактації в залежності від кількості введення 

корів-первісток в основне стадо

Кількість 
первісток 
введених 

на 100 
корів, 
голів

Рік
введення

Середній 
удій корів- 

первісток, кг

Середній 
удій корів 
основного 
стада, кг

Ріст удою 
корів- 

первісток до 
середнього 

удою 
первісток за 
15 років ± кг

Ріст удою корів 
основного стада 
до середнього 

удою корів 
основного стада 
за 15 років ± кг

15 2ÜÜ2 3 510± 109 4416 ±233 -1829 -1649
17 2003 3 736± 112 4518 ±164 -160Э -1547
17 2ÜÜ4 3 975± 135 4687±218 -1Э64 -1378
18 2ÜÜ5 4 025± 124 4710 ±187 -1Э14 -1355
18 2ÜÜ6 4 053± 105 4741 ±213 -1286 -1324
22 2ÜÜ7 5317± 97 5984 ±236 -22 -81
25 2ÜÜ8 5 714± 133 6171 ±164 +Э75 +106
30 2ÜÜ9 601Э ± 127 6694 ±156 +674 +629
31 2Ü1Ü 6 095± 103 6837±127 +756 +802
35 2Ü11 6159± 75 6875 ±113 +820 +810
33 2Ü12 6135± 68 6738 ±227 +796 +673
48 201Э 6 423± 109 7035 ±245 +1084 +970
45 2Ü14 6 357± 105 7162 ±369 +1018 +1097
35 2Ü15 6 259± 112 7160 ±257 +920 +1095
48 2Ü16 6 307± 124 7245 ±383 +968 +1180
Всього - 8ÜÜ78 90973 - -
У серед
ньому, кг - 5ЭЭ9 6Ü65 - -

Значний позитивний вплив на загальну молочну продуктивність усього 
стада спостерігається при введенні 30-48 первісток у розрахунку на 100 
корів, що пояснюється ще й комплексним впливом: раціональне
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співвідношення кормів у раціоні, роздій корів-первісток у поєднанні з 
використанням сім'я бугаїв-плідників оцінених за якістю нащадків, 
проведення оцінки корів на придатність до машинного доїння.

Висновки. Для української червоно-рябої молочної породи більш 
бажаними є: корови-первістки із живою масою 500-550 кг та коефіцієнтом 
молочності 1136-1166; корови основного стада живою масою 591-650 кг та 
коефіцієнтом молочності 1225. При введенні в основне стадо 30 корів- 
первісток у розрахунку на 100 корів загальний удій збільшується на 629 кг, 
35 -  на 810 кг, 45-48 -  на 970-1180 кг. Найвищий ріст удою корів-первісток -  
1084 кг, спостерігається при введенні в стадо 48 тварин, а найменший ріст 
удою -  при поповненні стада тільки 25 тваринами -  375 кг.

Підвищення удою пояснюється не лише планомірною селекційно- 
племінною роботою із стадом, а тим, що в племінних господарствах велику 
увагу приділяють збалансованій годівлі, раціональному співвідношенню 
кормів у раціоні, роздою корів-первісток у поєднанні з використанням сім'я 
бугаїв-плідників оцінених за якістю нащадків, проведенням оцінки корів на 
придатність до машинного доїння.
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ВИКОРИСТАННЯ СО Ї В РАЦІОНАХ СВИНЕЙ НА
ВІДГОДІВЛІ

Показано, що при використанні в раціонах відгодівельних свиней 
екструдованого та експондованого зерна сої в кількості 11,8 % у  структурі 
раціону, середньодобові прирости збільшуються на 44 та 131 г, або на 7,42 
та 22,1 % порівняно із згодовуванням такої ж кількості соєвої макухи.

Ключові слова: соя експондована і екструдована, соєва макуха, 
молодняк свиней, згодовування, продуктивність.

Із збільшенням виробництва сої постає питання ефективного 
використання продуктів її переробки, а також натурального зерна в годівлі 
сільськогосподарських тварин. Привабливість цього питання полягає у 
високобілковості та біологічній цінності амінокислотного та 
жирнокислотного складу, а занепокоєння викликає наявність у ній 
антипоживних речовин -  це інгібітори трипсину, гемаглютиніни, сапоніни, 
уреаза та інші. Вони зумовлюють негативний вплив на організм, особливо 
моногастричних тварин. Тож їх інактивація, розщеплення або й повний 
розклад становить важливу проблему, від вирішення якої залежить 
збільшення використання зерна сої, а також продуктів його переробки у 
тваринництві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій в яких започатковано 
р о зв ’язання проблеми. Численні дослідження свідчать про те, що доцільно 
використовувати на кормові цілі як шроти, так і повножирову сою. Вищі 
прирости живої маси, збільшення чисельності приплоду і краще 
використання корму одержано в дослідах Кримського інституту АВП, коли 
замінювали соєвий шрот на повножирову сою [1]. Узагальнюючі результати 
досліджень щодо ефективності введення в раціон молодняку свиней сої за 
різної обробки зерна і шротів, Є. Турін зазначає, що нормативним 
включенням повножирового зерна сої є від 10 до 15 % [3]. Свині охоче 
поїдали корми, коли в раціон включали повножирову сою, особливо тоді, 
коли вона оброблена просмажуванням та екструзією. Середньодобові 
прирости сягали 736 г.

У дослідах Г. Шулаєва та ін. [5], повножирова мікронізована соя в 
складі комбікормів дає змогу замінити в них дорогі імпортні БВД, 
забезпечити високу продуктивність молодняку свиней, особливо поросят
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(426 г середньодобові прирости), а також прибуток 300,5 грн на одне порося 
при вирощуванні до 120-добового віку.

За іншими даними [4], включення до складу комбікорму соєвого шроту 
і повножирової сої, забезпечує збільшення середньодобових приростів живої 
маси на 9,8 та 16,6 %, при їх рівні 640-680 г, порівняно з соняшниковим 
шротом. А заміна в комбікормі рибного борошна на соєвий протеїновий 
концентрат сприяло збільшенню середньодобових приростів молодняку 
свиней на 4,2-6,0 % та прибутку на 12 % [2].

Мета роботи -  вивчити продуктивність молодняку свиней на 
відгодівлі при використанні в раціонах соєвої макухи, а також екструдованої 
та експондованої сої.

М атеріал і методика досліджень. Дослідження проведені на 
молодняку свиней великої білої породи методом аналогічних груп (табл. 1), в 
умовах свиноферми Дослідного господарства «Пасічна» Інституту кормів та 
сільського господарства Поділля НААН. У групах було по 20 тварин з 
початковою живою масою 51 кг.

1. Схема досліду

Групи Кількість 
тварин, гол.

Характеристика годівлі за періодами
зрівняльний, 15 діб основний, 82 доби

1 20 ОР ОР + 10 % макуха соєва
2 20 ОР ОР + 11,8 % експондована соя
3 20 ОР ОР + 11,8 % екструдована соя

Після 15-добового зрівняльного періоду, в структурі раціону тварин 
першої групи 10 % становила макуха соєва, в другій та третій групах 11,8 % 
займали відповідно соя експондована та екструдована. За таких умов 
загальна поживність раціону становить 3 к. од. та 360 г перетравного 
протеїну. В раціоні тварини одержували 1,93 кг дерті ячмінної та 0,86 кг 
дерті пшеничної, також тваринам згодовували суміш мікроелементів у 
розрахунку 0,8 кг на тонну зурносуміші. Раціон був повністю збалансований 
за усіма контрольованими показниками і забезпечував тварин необхідними 
елементами живлення, які потрібні для життєдіяльності організму в цей 
віковий період.

Годівля свиней проводилася 2 рази на добу -  вранці та ввечері; 
водонапування -  з соскових автонапувалок; щодобово проводився облік 
спожитих кормів, а також помісячне зважування тварин.

Результати досліджень та  їх обговорення. Упродовж 15-добового 
зрівняльного періоду молодняк трьох груп одержував однаковий раціон. Під 
час даного періоду тварини мали практично однакову продуктивність 
(табл. 2). Середньодобові прирости були в межах 350-356 г, при збільшенні 
живої маси за цей період із 49 до 57 кг.

Результати досліджень свідчать про те, що продуктивна дія раціонів з 
екструдованою та експондованою соєю має переваги над дією соєвої макухи
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(табл. 2). Так, згодовування експондованої сої в складі раціону, порівняно із 
соєвою макухою, сприяє збільшенню середньодобових приростів молодняку 
на 44 г, або на 7,42 % (Р < 0,001). Значно вищі були показники при 
згодовуванні екструдованої сої -  збільшення середньодобових приростів 
становить 131 г, або 22,1 % (Р < 0,001), при їх рівні 637 ± 6 г у другій групі і 
724 ± 8 г у третій. Витрати корму на 1 кг приросту в цих двох групах 
зменшуються відповідно на 7,48 та на 18,5 %.

2. Відгодівельні показники свиней. М ± т ,  п = 20
Групи

1 І 2 І 3
Зрівняльний період, 15діб

Початкова жива маса, кг 51,9 ± 0,62 49,17 ± 0,54** 50,75 ± 0,44
Кінцева жива маса, кг 57,25 ± 0,63 54,5 ± 0,66** 56 ± 0,57
Приріст: абсолютний, кг 5,35 ± 0,28 5,33 ± 0,39 5,25 ± 0,43

середньодобовий,г 356 ± 18 355 ± 25 350 ± 28
Основний період, 82 доби

Початкова жива маса, кг 57,25 ± 0,63 54,5 ± 0,66** 56 ± 0,57
Кінцева жива маса, кг 105,85 ± 0,32 106,75 ± 0,35 115,4 ± 0,48***
Приріст: абсолютний, кг 48,60 ± 0,58 52,25 ± 0,53*** 59,4 ± 0,71***

середньодобовий, г 593 ± 7 637 ± 6*** 724 ± 8***
± до контролю, г - +44 +131
± до контролю, % - +7,42 +22,1
Витрати корму на 1 кг 
приросту, к. од. 5,08 4,7 4,14

± до контролю, к. од. - -0,35 -0,91
± до контролю, % - -7,48 -18,5

Абсолютний приріст живої маси тварин другої та третьої групи 
переважає цей показник у першій, відповідно на 3,65 та 10,8 кг (Р < 0,001).

Дослідження показали, що екструдована соя в раціонах відгодівельних 
свиней, порівняно із соєвою макухою та експондованою соєю, має певні 
переваги і за забійними показниками (табл. 3).

Так, у тварин третьої групи забійна маса збільшувалась порівняно з 
першою групою на 3,57 %, забійний вихід на 0,65 %, маса туші на 3,51 %. За 
іншими показниками істотної різниці не спостерігається. У тварин, що 
споживали експондовану сою, забійні показники були невірогідно меншими.

Варто зазначити, що енергетична і протеїнова поживність у тварин всіх 
трьох груп була однаковою. При цьому були використані результати 
досліджень хімічного складу кожного варіанта кормового продукту із сої 
(табл. 4).

Одержані дані свідчать про те, що із трьох зразків макуха сої містить 
переважно більший відсоток протеїну та безазотистих екстрактивних 
речовин, тобто високоенергетичних компонентів. Тому для вирівнювання 
однакового вмісту енергії і протеїну, в склад зерносуміші для першої групи 
соєвої макухи введено дещо менше -  10,0 %, тоді як інших двох кормових 
засобів -  по 11,8 %. У той же час, соя експондована має порівняно вищий
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вміст жиру та клітковини, а соя екструдована за показниками хімічного 
складу займає проміжне місце.

3. Показники забою свиней, М ± т ,  п = 3
Групи

1 2 3
Жива маса, кг 
(передзабійна) 121,67 ± 1,36 120 ± 0 125 ± 2,36

Забійна маса, кг 97,82 ± 1,47 94,97 ± 0,63 101,32 ± 2,17
Забійний вихід, % 80,4 ± 0,91 79,14 ± 0,52 81,05 ± 0,20
Маса туші, кг 77,8 ± 1,64 74,6 ± 0,52 80,53 ± 1,79
Вихід туші, % 63,93 ± 0,95 62,22 ± 0,43 64,41 ± 0,24
Маса, кг:
внутрішнього жиру 3,57 ± 0,14 3,70 ± 0,18 3,6 ± 0,16
голови 6,12 ± 0,20 5,71 ± 0,17 6,94 ± 0,45
ніг 1,81 ± 0,04 1,8 ± 0,02 2,01 ± 0,01*
шкури 8,40 ± 0,16 8,98 ± 0,31 7,98 ± 0,69
хвоста 0,12 ± 0,01 0,13 ± 0 0,13 ± 0,01

4. Хімічний склад в абсолютно сухій речовині, %
Назва зразка Протеїн Жир Клітковина Зола БЕР

Соя екструдована 42,33 17,80 6,63 5,47 27,77
Соя експондована 46,13 22,14 10,17 4,62 16,95
Макуха соєва 48,80 9,66 6,17 6,04 29,33

Висновки та  перспективи досліджень. Згодовування молодняку 
свиней на відгодівлі експондованої та екструдованої сої в кількості 11,8 % 
структури раціону сприяє збільшенню середньодобових приростів на 44 та 
131 г, або 7,42 та 22,1 %, порівняно з споживанням такої ж кількості соєвої 
макухи; витрати корму на 1 кг приросту зменшуються на 7,48 та 18,5 %. 
Кращими забійними показниками відзначаються тварини, яким згодовували 
екструдовану сою.

У перспективі буде досліджено якість продукції при введенні в раціон 
свиней різних варіантів обробки сої -  амінокислотний, жирнокислотний 
склад та фізико-хімічні показники якості свинини.
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П ЕРЕРО ЗП О Д ІЛ  АЗОТУ У П РО ТЕЇН О ВО М У К О М П Л ЕК С І
РО С Л И Н И  ЗЛАКОВИХ КУ Л ЬТУ Р

Досліджено та проаналізовано перерозподіл азоту у  протеїновому 
комплексі зеленої маси злакових озимих культур. Визначено вміст 
нітратного та нітритного азоту у  зеленій масі рослин тритикале та 
пшениці в різні фази їх розвитку. Встановлено, як впливає підживлення 
рослин озимих злакових культур азотними добривами на вміст азотних 
фракцій.

Застосувавши фотометричний метод визначення, в основі якого 
гідроліз з сірчаною кислотою у  відповідності до методу Кьельдаля визначено 
вміст загального, білкового та небілкового азоту. Вміст нітратів 
визначався іонометричним методом, сутність якого виділення їх розчином 
алюмокалієвих солей з подальшим замірюванням концентрації при 
використанні іоноселективного електрода. Виділивши нітрити розчином 
хлористого калію отримано окрашений розчин, який замірявся на 
фотометрі для визначення їх концентрації.

Ключові слова: білковий, небілковий, неідентифікований, нітратний, 
нітритний азот, тритикале, пшениця.

Сполуки азоту життєво необхідні як для рослинного, так і для 
тваринного організму. У рослинний організм вони надходять з ґрунту у 
вигляді азотних солей (нітратних і аміачних). Подальший їх метаболізм -  це 
складний процес у якому нітрати займають важливе місце. Але їх кількість 
не повинна перевищувати встановлених допустимих рівнів. Нажаль не всі 
нормативні документи нормують ці токсичні речовини, а ті у яких введене 
значення показників нітрати та нітрити інформують, що максимально 
допустимі рівні цих речовин у кормах для сільськогосподарських тварин та 
птиці не повинні перевищувати 500 мг/кг і 10 мг/кг.

У рослинах нітрати відновлюються до нітритів. У цьому процесі беруть 
участь різні елементи (молібден, залізо, мідь, марганець), а також 
витрачається значна кількість енергії, джерелом якої є вуглеводи. Нітрити 
присутні у рослинах характеризуються накопичувальною властивістю і 
пригнічувальною дією на ріст. Основна їх частина піддається подальшим 
перетворенням і переходить в аміак (МИ3). Саме цю сполуку окремі вчені 
називають альфою і омегою у харчуванні рослин. Нітрити -  утворюються з
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нітратів і їх вміст залежить від вмісту останніх у рослині. Тому допустимий 
рівень у рослині відповідає такій кількості нітратів при якій іон N 0 2 
відновлюється у високо реакційні сполуки окису N 0  і двоокису N 0 2.

До кормових культур, які схильні до підвищеної акумуляції азоту 
відносяться пшениця, жито, тритикале, кукурудза, соняшник, сорго, турнепс, 
люцерна, конюшина, буряк. Ці рослини накопичують надлишкову кількість 
нітратів при внесенні у ґрунт підвищеної кількості азотних добрив. Згідно з 
рекомендаціями спеціалістів та науковців є чітко визначена кількість 
внесення чистого азоту для зернових культур це 120-140 кг на 1 га, буряків -  
150 кг, кормових культур -  100 кг. Максимальна акумуляція азоту 
досягається через 20-25 днів після внесення добрив і підтримується на цьому 
рівні протягом двох місяців.

Часто вміст протеїну підвищують вносячи азотні добрива буквально 
перед збиранням урожаю. Рослина насичується азотом, але він не встигає 
пройти відповідні процеси синтезу білка. Результатом чого є виший вміст 
протеїну у зібраному кормі в основному за рахунок небілкового азоту, 
кількість якого значно вища від нормованого рівня. Такий азот не принесе 
користі тваринному організмові, а для організму молодняка особливо 
шкідливий. Тому вивчення перерозподілу азоту у рослинному організмі під 
час його розвитку є актуальним і важливим.

М ета досліджень. Дослідити, як розподіляється азот у протеїновому 
комплексі зеленої маси злакових культур під час росту та розвитку 
рослинного організму, щоб встановити у які фази потреба рослин у азоті 
найбільша.

М етодика досліджень. Об’єктами досліджень були зразки зеленої 
маси злакових культур пшениці та тритикале у різні фази їх розвитку, зерно 
свіжозібране, зберігалося два місяці. Для визначення вмісту загального, 
білкового та небілкового азоту користувалися фотометричним методом, в 
основі якого гідроліз з сірчаною кислотою у відповідності до методу 
Кьельдаля. Окрім цього використовували іонометричний метод для 
визначення нітратного азоту, сутність якого у виділенні цієї фракції азоту 
розчином алюмокалієвих солей з подальшим замірюванням його 
концентрації при використанні іоноселективного електрода. Вміст нітритів 
визначали на фотометрі, після виділення їх розчином хлористого калію та 
отримання окрашеного розчину.

Результати досліджень. Дослідження проведені в Інституті кормів та 
сільського господарства Поділля НААН доводять, що внесення азотовмісних 
добрив під озимі культури краще проводити восени. Тоді рослини злакових 
культур успішно і поступово переробляють отриманий азот у протеїн 
упродовж всього циклу їх розвитку.

Перші зразки зеленої маси злакових культур (тритикале та пшениці) 
відібрані на початку фази кущіння. Наприкінці цієї фази вміст загального 
азоту у рослині в середньому збільшується на 12-25 %. У наступніі фази 
розвитку рослина поступово використовує азотовмісні сполуки, а тому
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наприкінці фази початку наливу зерна вміст загального азоту у ній у 2-4  рази 
нижчий. Підживлення проведене на початку фази трубкування не 
позначилося на підвищенні вмісту загального азоту. На позакореневе 
підживлення, проведене на початку фази колосіння, рослини реагують і у 
фазі початку наливу зерна загальний вміст азоту підвищується на 4 г, тобто 
кількість сирого протеїну збільшується на 25 г (рис. 1). Тобто у фазі наливу 
зерна потреба рослин злакових культур у доступному азоті збільшується, що 
необхідно враховувати при їх вирощуванні.

розвитку, г/кг

Небілковий азот включає різні форми азотовмісних речовин, у тому 
числі нітратний та нітритний азот, кількість останніх знижується поступово 
під час росту та розвитку злакових культур.

У фазі початку наливу зерна вміст нітратів у рослинах різко 
підвищується, що може бути наслідком позакореневого підживлення (рис. 2).

Початок наливу... 

Колосіння 

Початок колосіння 
Трубкування 

Початок трубкування 

Кінець кущіння 

Кущіння

1 П Н е ід е ж и ф іко в а н и й  азо ї 
□  Н ітратний азот 
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1

і

т ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш м  1
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Рис. 2. Склад небілкового азоту зеленої маси злакових культур у різні фази
розвитку, мг/кг

Нітритний азот у зеленій масі злакових культур був на рівні 0,0001
0,002 мг/кг, найвищий його вміст у фазі кінця кущіння.

Звичайно виробників рослинницької продукції в першу чергу цікавить, 
який хімічний склад зерна, адже його виробляють, як кормового так і
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продовольчого призначення. Від вмісту протеїну, а головне білка залежить 
основний продовольчий показник -  клейковина, адже якщо даний показник 
низький -  значить продовольча пшениця низької якості, а її хлібопекарські 
показники на пряму залежать від складу протеїнового комплексу. Адже 
еластичність, розтяжність та пружність клейковини пов’язана з вмістом 
різних фракцій азоту у протеїні зерна. Встановлено також, що показники 
вмісту загального, білкового та небілкового азоту практично не змінюються 
після двох місячного зберігання зерна пшениці та тритикале (рис. 3).

Рис. 3. Вміст різних азотних фракцій у зерні злакових культур

Визначені показники азоту відповідали 10,44-10,56 % сирого протеїну, 
а вміст білка був на рівні 7,56-7,81 %. Небілковий азот включав нітратний і 
нітритний азот. У зерні пшениці та тритикале вирощених з дотриманням 
технології вирощування ці токсичні речовини знаходилися нижче 
допустимого рівня, нітрати в межах від 75 мг/кг до 360 мг/кг, а нітрити від
0,5 мг/кг до 9,0 мг/кг (рис. 4).

Рис. 4. Характеристика небілкового азоту зерна злакових культур

Відомо, що під час посухи, при недостатній кількості у ґрунті 
молібдену, кобальту, сірки, калію, при підвищеній кислотності та засоленості 
ґрунту, при внесенні високої дози органічних добрив (гною, курячого 
посліду) знижується активність ферментів азотистого обміну нітрат- і 
нітритредуктази, як наслідок підвищується вміст нітратів та нітритів у 
рослинному організмі.
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Під час вивчення складу протеїнового комплексу у рослинах 
визначався вміст макро- та мікроелементів з метою дослідження, скільки 
кожного з елементів рослини злакових культур накопичують у своєму 
організмі. Серед елементів були також калій, молібден та кобальт, адже 
відомо, що вони беруть найактивнішу участь в обміні азоту у рослинному 
організмі (табл.). Їх вміст у міру розвитку рослинного організму злакових 
культур поступово знижувався починаючи з фази кущіння. Вміст калію в 
середньому на 46 %, кобальту на 39 %, а вміст молібдену знизився практично 
удвічі.

Макро- та мікроелементний склад рослинного організму озимих 
пшениці та тритикале

Фаза
розвитку
рослин

Ca,
г/кг

Mg,
г/кг

К,
г/кг

Fe,
мг/кг

Zn,
мг/кг

Mn,
мг/кг

Си,
мг/кг

Мо,
мг/кг

Со,
мг/кг

Кущіння 2,12 1,70 7,20 3090,86 27,20 166,70 4,66 0,66 3,22
Кінець
кущіння 3,58 1,53 7,12 2234,51 27,51 147,42 3,99 0,60 3,49

Початок
трубкування 1,81 0,83 6,78 869,58 11,15 65,82 - 0,44 3,00

Трубкування 1,00 1,23 6,10 1789,22 14,86 105,15 0,58 0,49 2,82
Початок
колосіння 0,76 1,21 5,84 3194,28 16,94 137,44 0,06 0,40 2,65

Колосіння 0,78 1,25 5,12 2519,09 19,30 104,93 2,19 0,37 2,48
Початок
наливу
зерна

0,93 2,60 4,91 1584,74 10,73 86,07 2,78 0,30 2,31

Решта елементів вели себе досить цікаво, їх вміст знижувався 
включаючи фазу завершення колосіння, а у фазі початку наливу зерна 
підвищився вміст магнію, а також спостерігалася тенденція до підвищення 
кальцію та міді.

Отже злакові культури під час свого розвитку виносять з ґрунту 
відповідну кількість кожного з елементів, що необхідно враховувати при 
вирощуванні не лише злакових культур.

Нітрати вважаються малотоксичними сполуками для тварин, але 
продукти їх відновлення -  солі азотистої кислоти токсичніші приблизно у 10 
разів. Встановлено, що нітритів у свіжих рослинних кормах дуже мало, але за 
певних невідповідних умов вирощування, зберігання та обробки їх вміст 
різко зростає.

Висновки. Введення азотних добрив під посів озимих тритикале та 
пшениці восени сприяє кращому накопиченню протеїну та білка у рослині, 
тоді як  внесення добрив на початку фази трубкування та колосіння не 
супроводжується позитивними змінами у протеїновому комплексі рослин. 
Рослина потребує більшу кількість азоту на початку та протягом фази наливу 
зерна, що необхідно враховувати під час вирощування злакових культур.
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ЕКО Н О М ІЧН А  ЕФ ЕК ТИ В Н ІС ТЬ БАЛАНСУВАННЯ ЗА
Л ІЗИ Н О М  І М ЕТІО Н ІН О М  П РО ТЕЇН О ВО ГО  Ж И ВЛЕН Н Я
СВИНЕЙ П РИ  ВІДГОДІВЛІ

Використання екструдованої сої в комбікормі при відгодівлі свиней на 
фізіологічно збалансованих раціонах за лізином і метіоніном з цистином 
забезпечує одержання на 37 % більшого прибутку, що підтверджує 
економічну доцільність балансування протеїнового живлення свиней за 
лізином на рівні 5,9 — 5,7 % у  сирому протеїні.

Ключові слова: відгодівля свиней, лізин, метіонін, середньодобові 
прирости, економічна ефективність, оплата праці, виручка.

Постановка проблеми. Свинарство було, є і назавжди залишиться 
однією з пріоритетних національних галузей тваринництва України. Не 
випадково науковці та практики різних часів намагалися дослідити, вивчити і 
впровадити у виробництво найбільш ефективні методи щодо отримання 
високоякісного м'яса та збуту його на світовому ринку [1].

Одним із важливих елементів технології виробництва свинини є 
збалансована годівля. При цьому затрати на корми складають більше 60 %, 
тому важливо знати шляхи підвищення ефективності використання 
поживних речовин раціонів. Особливо це актуально в сучасних 
господарсько-економічних умовах, коли переважна більшість свинини 
виробляється в основному в невеликих господарствах [2].

Серед основних факторів підвищення продуктивності свиней є 
забезпечення їх повноцінними кормами. Інтенсифікація свинарства потребує 
нового наукового пошуку та практичних заходів, спрямованих на 
забезпечення високих приростів тварин при мінімальних витратах кормів [1].

М атеріали і методи досліджень. Дослідження проводилися на 
відгодівельному молодняку свиней у СФГ «Зірка» с. Малинки 
Погребищанського району Вінницької області. Було сформовано 2 групи по
15 голів свиней (порода велика біла х ландрасом) за принципом методом 
груп-аналогів з урахуванням живої маси тварин, віку, статті, породи, 
вгодованості, стану здоров’я. У господарстві виготовляли комбікорм із зерна 
пшениці фуражної, ячменю і екструдованої сої. Відгодівля проводилась за 
періодами: від 35-45 кг живої маси добова даванка комбікорму становила
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1,8 кг, від 45-55 кг відповідно 2,0 кг, від 55-б5 кг -  2,5 кг, від 65-7S кг -
2,5 кг. До складу комбікорму входило 40 % фуражної пшениці, 45 % ячменю 
і 15 % екструдованої сої. Відгодівля від 75 до 110 кг проводилася на 
комбікормі із вмістом 10 % екструдованої сої, при збільшенні на 5 % зерна 
ячменю. Дослідна група за такими самими періодами відгодівлі одержувала 
комбікорм, з введенням до його складу 3 % мінерально-біологічної добавки 
замість 3 % зерна ячменю. Вміст лізину у протеїні в комбікормі контрольної 
групи свиней становив 4,1 % до 75 кг живої маси, а від 75-110 кг живої маси 
вміст лізину складав 3,8 %, тоді як у дослідній групі ці показники були на 
рівні 5,9 % до 75 кг, а з 75-110 кг відповідно 5,7 %.

Годівля тварин проводилася згідно встановлених норм, утримання було 
групове в приміщеннях для дорощування і відгодівлі свиней. Роздавали 
кормосуміш (комбікорм) у годівниці в сухому сипучому вигляді один раз на 
декілька днів. Доступ тварин до води був вільним. Облік спожитих кормів 
проводився після кожного підперіоду відгодівлі, а їх було 7, з визначенням 
валового і середньодобового приростів (г), витрат корму на 1 кг приросту 
живої маси (кг), кормових одиниць, обмінної енергії (МДж), лізину (г), 
метіоніну з цистином (г).

Приріст живої маси тварин визначали, користуючись даними 
індивідуального зважування, яке проводили вранці до годівлі упродовж двох 
суміжних днів. Індивідуальне зважування тварин проводили при закладанні 
досліду, наприкінці зрівняльного періоду, а також щомісячно і після 
закінчення досліду. За одержаними результатами визначили валовий та 
середньодобові прирости, затрати кормів на 1 кг приросту та провели 
контрольний забій піддослідних свиней з метою вивчення забійних якостей.

Результати досліджень. Продовження періоду відгодівлі молодняка 
однакової початкової живої маси свиней контрольної групи становила 120 
днів, а дослідної на 27 днів менше. Ілюстрація періодів відгодівлі подана на 
рисунку 1. На осі абсцис розміщені дні відгодівлі, а ординат праворуч 
кінцева жива маса 110 кг і ліворуч початкова 35 кг. Забійна жива маса 110 кг 
досягнута за 120 днів у контрольній групі і за 93 дні в дослідній (рис.1 ).

На рисунку прямокутний трикутник АВС -  це виробнича площа 
періоду відгодівлі свиней дослідної групи, а трикутник АДЖ -  контрольної. 
Катет АС дорівнює 93 дням відгодівлі, а катет ВС -  досягнутій живій масі 
110 кг, тоді площа в умовних одиницях трикутника буде складати добутку 2
х катетів або 93*110, що дорівнює 10230 умовних одиниць, а трикутника 
контрольної групи 120*110 -  це 13200 умовних одиниць. В процентному 
відношенні виробнича площа дослідної групи на 22,5 % менша ніж 
контрольної, а це виробничі приміщення, електроенергія, забезпеченість 
водою, корми і оплата праці обслуговуючого персоналу та інші витрати. 
Проведений аналіз показує, що в основі такої переконливої різниці в умовних 
одиницях виробних площ відгодівлі свиней знаходиться збалансованість 
раціонів (комбікорму). Можна вести мову за мінеральні речовини, вітаміни 
та інші біологічно активні речовини, але основна роль збалансованості
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відводиться лізину і метіоніну з цистином. І на перший погляд, не зважаючи 
на високу ціну -  24 тис. грн. за 1 тонну розробленого нами преміксу, 
кінцевою оцінкою є прибуток виробництва продукції.

Рис. 1. Порівняння виробничої площі відгодівлі свиней контрольної і дослідної
груп

Дослідження показали, що економічна ефективність використання 
екструдовної сої досягається на збалансованих за лізином і метіоніном 
комбікормах. Різниця між коштами, які одержані від реалізації свиней 
відповідною вартістю за 1 кг живої маси і витратами кормів на корми 
характеризує виручку тобто загальний прибуток з мінусом оплати праці та 
інших витрат є прямим прибутком (табл. 1, 2).

Реалізаційна ціна свиней за живою масою залежить від вмісту м ’яса в 
туші, що характеризує менше її осалення. Використання екструдованої сої в 
комбікормі при відгодівлі свиней на фізіологічно збалансованих раціонах за 
лізином і метіоніном з цистином забезпечує одержання на 37 % більшого 
прибутку, що підтверджує економічну доцільність балансування 
протеїнового живлення за лізином на рівні 5,9 -  5,7 % в сирому протеїні.

Слід зазначити, що проведена порівняльна оцінка виробних технологій 
у графічному аналізі двох прямокутних трикутників показало на 22,5 % 
більшу ефективність відгодівлі свиней дослідної групи порівняно до 
контролю. Для такої оцінки бралися критерії -  це різна продовженість у днях
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періодів відгодівлі з одержанням однакової кінцевої живої маси свиней, а 
надходження коштів від реалізації свиней живою масою не враховувались, 
що підтверджує правомірність такої оцінки.

1. Економічна ефективність відгодівлі свиней з використанням 
екструдованої сої, дерті ячменю і фуражної пшениці (контроль)

Показник
Групи (підперіоди) Всього за 

період 
досліду1 2 3 4 5 6 7

Початкова жива маса, кг 35 45 55 65 75 85 95
Кінцева жива маса, кг 45 55 65 75 85 95 110
Приріст: загальний, кг 10 10 10 10 10 10 15
середньодобовий,г 396 552 720 715 690 685 685
Кількість днів 25 18 13 14 14 14 22 120
Витрати корму на 1 кг 
приросту, кг 4,5 3,6 3,0 3,5 3,9 4,3 5,1

Витрати комбікорму 
(зерносуміші) на 
загальний приріст, кг

45 36 30 35 39 43 76 304

Витрати коштів на корми 
при вартості 6 грн за 1 кг 
зерносуміші

1824

Надходження коштів від 
реалізації однієї голови 
живою масою 110 кг за 
ціною 1 кг живої маси 
30 грн, враховуючи вихід 
м'яса

3300

Виручка, тобто, 
загальний прибуток, грн. 
від реалізації однієї 
голови

1476

Оплата праці та інші 
витрати 30 % від виручки 
(загального прибутку)

443

Прямий прибуток, грн 1033

2. Економічна ефективність відгодівлі свиней з використанням 
екструдованої сої, дерті ячменю, фуражної пшениці і біологічно- 

мінерального преміксу (дослід)

Показник

Групи (підперіоди) Всього
за

період
досліду

1 2 3 4 5 6 7

Початкова жива маса, кг 35 45 55 65 75 85 95
Кінцева жива маса, кг 45 55 65 75 85 95 110
Приріст: загальний, кг 10 10 10 10 10 10 15
середньодобовий,г 558 679 905 920 900 890 890
% до контролю + 41 23 26 29 30 30 30
Кількість днів 18 14 11 11 11 11 17 93
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Продовження табл. 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Витрати корму на 1 кг 
приросту, кг 3,2 2,9 2,4 2,7 3 3,3 3,9

Витрати всього комбікорму 
на загальний приріст, кг 32 29 24 27 30 33 60 235

Витрати 3 % преміксу в складі 
комбікорму, кг - - - - - - - 6,0

Затрати коштів на 229 кг 
зерносуміші при вартості 
6 грн за 1 кг

1374

Витрати коштів на премікс, 
24 грн. за 1 кг 144

Всього витрат коштів на 
корми, грн 1518

Надходження коштів від 
реалізації однієї голови 
живою масою 110 кг за ціною 
1 кг живої маси 35 грн, 
враховуючи вищий вихід 
м'яса

3850

Виручка, тобто, загальний 
прибуток, грн 2332

Оплата праці та інші витрати 
30 % від виручки (загального 
прибутку), грн

700

Прямий прибуток, грн 1632
Збільшення прибутку від 
контролю, грн + 600

Затрати коштів із розрахунку на одну голову за весь період відгодівлі 
на корми при вартості 6 грн за 1 кг зерносуміші в контрольній групі 
становили 1824 грн., а в дослідній -  1518 грн із витратами на закупівлю 
преміксу. Різниця складає 706 грн. на користь дослідної групи, а збільшення 
прибутку тільки на 600 грн пояснюється це вищою оплатою праці, що є 
досить важливим фактором соціального характеру. Проведений аналіз 
показує при вищій реалізаційній ціні 35 грн. за 1 кг живої маси свиней 
дослідної групи забезпечується одержання на 37 % більшого прибутку. Через 
певні суб’єктивні причини реалізаційна ціна живої маси свиней обох груп 
могла б бути однаковою, тоді чи доцільно витрачати кошти на конкретний 
біологічно мінеральний премікс для балансування раціону за лізином і 
метіоніном з цистином. Детальний аналіз показує, що за реалізаційної ціни
30 грн за 1 кг живої маси прямий прибуток від дослідної групи буде на 18 % 
більшим. Звідси висновок, що балансування за вмістом лізину в сирому 
протеїні на рівні 5,9 -  5,7 % раціонів для свиней на дорощуванні і відгодівлі 
навіть при використанні екструдованої сої в складі комбікорму є економічно 
доцільним.

Запропонована в графічному аналізі оцінка виробництва свинини за 
технологією контрольної і дослідної груп. Подана на рисунку на осі абсцис 
показано періоди відгодівлі в днях, а ординат ліворуч початкова жива маса, а
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праворуч кінцева жива маса свиней. сполучення цих показників характеризує 
виробничу площу 2-х прямокутніх трикутників кожної групи окремо. 
Добуток двох катетів кожного трикутника є виробничою площею в умовних 
одиницях. У процентному виразі виробнича площа дослідної групи свиней є 
на 22,5 % більш ефективною порівняно з контрольною, що підтверджує 
правомірність такої оцінки прибутком від реалізації свиней живою масою.

Висновки. Для рентабельного ведення галузі свинарства необхідно 
балансувати раціони за лізином 5,9-5,7 % в сирому протеїні на дорощуванні і 
відгодівлі, що забезпечує одержання високих середньодобових приростів, 
більшого виходу м ’якоті (м’яса), як основи вищої реалізаційної ціни за 1 кг 
живої маси свиней.
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М О РФ О Л О ГІЧ Н І ТА БІО Х ІМ ІЧ Н І П О КА ЗН И КИ  КРО ВІ 
СВИНОМ АТОК П РИ  ЗГОДОВУВАННІ У  СКЛАДІ РАЦІОНІВ 
ЕКСТРА КТУ Л Ю Ц ЕРН И  П О СІВН О Ї

Наведено результати досліджень впливу згодовування екстракту 
люцерни посівної у  складі раціону свиноматок на морфологічні і біохімічні 
показники крові.

Ключові слова: екстракт, люцерна посівна, гемоглобін, еритроцити, 
сечовина, загальний білок.

Застосовуючи продукти рослинного походження, очікують позитивної 
дії на тваринний організм, що виражається в активнішому споживанні 
кормів, щоденних приростах, ефективності використання корму, загальному 
статусі здоров’я та параметрах туші. Проведені дослідження показують, що 
розумне застосування оптимально приготованих добавок могло б позитивно 
впливати на всі показники продуктивності.

За існуючими нормативами щодо кормів, рослинні добавки 
класифікують як ароматичні рослини та рослини, що викликають апетит. 
Твердження про дію, що виходить за рамки класичних ароматичних речовин, 
часто не підтверджені дослідами. Нині відома обмежена кількість доказів 
ефективності впливу рослинних добавок на показники продуктивності, 
оскільки ефект від застосування наявний не завжди.

Відомо, що всі процеси, що проходять в організмі тварини, так чи 
інакше відображаються на фізико-хімічних властивостях і морфологічному 
складі крові.

Для проведення аналізу даних гематологічних досліджень, необхідно 
знати склад і властивості крові в нормі з урахуванням фізіологічного стану 
тварин, умов годівлі, утримання й породи [1].

Окремі вчені відмічають [2, 3], що кров об’єктивно відображає загальні 
властивості організму та його функціональний стан -  на змінах крові глибше 
всього позначаються процеси обміну речовин.

Кров розглядають як індикатор. Вона свідчить про нормальні або 
патологічні процеси в організмі тварини. Тому в нашій роботі передбачалося 
провести гематологічні дослідження.

За вмістом білка в сироватці крові характеризують склад обміну 
речовин тварин. Норма загального білка в крові дорослих свиней становить 
70-80 г/л [4, 5].

УДК 633.31: 636.086
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Відомо, що білковий склад крові є достовірним показником рівня 
протеїнового живлення тварин [6]. Завдяки високому вмісту білка та 
кров’яних клітин еритроцитів, кров має значну в ’язкість. Кількість 
еритроцитів у крові здорових свиней знаходиться в межах від 5,5 до 9 млн
[4].

Концентрація гемоглобіну в крові залежить від загальної кількості 
еритроцитів і вмісту в кожному з них гемоглобіну. За даними окремих 
авторів, у крові свиней концентрація гемоглобіну коливається в межах 90
120 г/л [6].

Зі всіх продуктів обміну білків, які знаходяться в крові тварин, 
найбільше значення при дослідженнях обміну речовин мають сечовина, 
сечова кислота, креатин, креатинін і аміак [4].

Норма сечовини в крові дорослих свиней становить 3,3 -  6,6 ммоль/л, а 
креатиніну -  0,06-0,076 ммоль/л [7].

М атеріал і методика проведення досліджень. Диференційний дослід 
за перетравністю розпадався на цикли, кожен з яких мав два періоди -  
попередній і обліковий [8]. У першому циклі ставилося завдання вивчити 
перетравність основного раціону, в той час як другий цикл повинен був дати 
нам додаткові данні, необхідні для визначення перетравності корму який 
вивчали. Дослід проводився на одній і тій же групі свиноматок середньою 
живою масою 160 кг. Між першим і наступним циклом встановлювався 
перехідний період, упродовж якого найбільш точно визначалися поїдання 
кормів і загальна норма годівлі (табл. 1).

1. Схема проведення досліду

Цикл Кількість 
тварин, гол Попередній період Обліковий період Тривалість 

циклу, діб

Перший 4 Основний раціон 
(ОР)

Основний раціон 
(ОР)

14

Другий 4

Основний раціон 
(ОР) + екстракт 

листостебельної 
маси люцерни 

посівної 
12 мг/кг живої маси

Основний раціон 
(ОР) +екстракт 

листостебельної 
маси люцерни 

посівної 
12 мг/кг живої маси

14

Третій 4 Основний раціон 
(ОР)

Основний раціон 
(ОР)

14

Тривалість попереднього періоду становила 6 діб, облікового -  8 діб, 
перехідного між циклами -  3 доби.

Упродовж першого і третього циклів досліду тварини отримували 
основний раціон. У другому циклі до основного раціону включали екстракт 
люцерни посівної.

Після кожного циклу проводили забір крові від піддослідних тварин 
для визначення морфологічних і біохімічних показників.
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Результати досліджень. Картина крові у тварин за циклами дослідів 
була неоднаковою. Кількість гемоглобіну, еритроцитів, а також вміст 
загального білка у сироватці крові свиноматок за циклами досліду мала 
суттєву відмінність (табл. 2).

У процесі вивчення в сироватці крові піддослідних тварин вмісту білка 
було встановлено, що він коливався в межах 64,95-72,20 г/л. Найбільшу 
перевагу за цим показником (72,20 г/л, або на 11,2 %), порівняно з першим 
циклом досліду, було виявлено в тварин у другому циклі, а в третьому циклі 
вміст білка у сироватці крові знизився і був на рівні 67,8 г/л.

2. Морфологічні та біохімічні показники крові піддослідних свиней

Показники Одиниці
виміру

Цикли досліду
I-контрольний II-дослідний III-контрольний

Еритроцити 10 12 /л 4,78 ± 0,13 6,03 ± 0,15 6,60 ± 0,14
Гемоглобін г/л 91,50 ± 3,75 116,50 ± 2,02 110,00 ± 2,89
Гематокрит % 29,50 ± 1,1 36,85 ± 0,78 37,80 ± 1,44
Середній об'єм 
еритроцитів мм3 61,75 ± 1,93 61,15 ± 1,76 61,00 ± 1,56

Середня 
концентрація 
гемоглобіну в 
еритроциті

г/л 310,00 ± 1,15 316,00 ± 1,15 310,00 ± 1,73

Лейкоцити 10 9 /л 14,73 ± 0,30 14,88 ± 0,53 15,5 ± 0,22
Лейкограма: %

еозинофіли 2,50 ± 0,87 1,50 ± 0,29 2,00 ± 0,58
паличкоядерні
нейтрофіли 10,50 ± 4,91 8,50 ± 1,44 3,00 ± 1,15

сегментоядерні
нейтрофіли 31,50 ± 0,29 29,50 ± 2,6 34,00 ± 2,31

лімфоцити 53,00 ± 3,46 52,00 ± 1,73 55,50 ± 3,18
моноцити 2,00 ± 0,58 7,00 ± 1,73 5,50 ± 0,29

ШОЕ mm/h 16,00 ± 0,58 5,00 ± 1,15 3,00 ± 0,58
Загальний білок г/л 64,95 ± 1,52 72,20 ± 2,05 67,80 ± 1,00
Сечовина ммоль/л 2,90 ± 0,23 3,95 ± 0,26 3,05 ± 0,19

За результатами аналізів гематологічних показників тварин вміст 
гемоглобіну суттєво зріс у другий цикл досліду (116,8 г/л). Найнижчий 
показник вмісту гемоглобіну в крові відмічено у тварин у першому циклі 
досліду (91,5 г/л), що на 26 г/л менше, або на 27,3 % ніж у другому циклі.

Вміст еритроцитів у крові свиноматок за циклами досліду також 
відрізнявся. Так, у перший цикл досліду кількість еритроцитів у крові тварин 
становила 4,78 Гіга/л, а в другий і третій цикл їх вміст коливався в межах 
6,03 і 6,6 Гіга/л відповідно.

Встановлено, що найвищим вмістом сечовини в крові свиноматок 
відзначався другий цикл досліду, де її рівень досяг 3,95 ммоль/л. У перший 
та третій цикл досліду цей показник виявився дещо нижчим і становив, 
відповідно 2,9 -  І цикл і 3,05 -  ІІ цикл.
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Гематологічні дослідження дають змогу дати об’єктивну 
характеристику результатів використання у складі раціонів свиноматок 
екстракту люцерни. Також прослідковується післядія додавання екстракту 
люцерни посівної, яка виражається в покращенні гематологічних показників 
у третій цикл досліду де не вводився екстракт.

Висновки. В обмінних дослідах на свиноматках встановлено, що 
додавання до їх раціону екстракту люцерни в кількості 12 мг/кг живої маси 
сприяло покращенню гематологічних показників крові: підвищився вміст 
еритроцитів на 26 %, гемоглобіну на 27 % та загального білка на 11 %.
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ІН В ЕС ТИ Ц ІЙ Н І РІШ ЕН Н Я  В ПРОГРАМ АХ РОЗВИТКУ 
С ІЛ ЬС ЬКО ГО СП О Д А РСЬКО ГО  ПІДПРИЄМ СТВА

При розробці програм розвитку сільськогосподарських підприємств 
доцільно передбачати інвестиційні вкладення в розвиток галузі 
тваринництва, перш за все скотарства. Розроблено модель, яку може 
використовувати будь-яке сільгосппідприємство у  процесі розробки програм 
розвитку, з обґрунтуванням розмірів ферм та використанням підходу, 
спрямованого на оптимізацію земельних угідь сільськогосподарського 
підприємства з метою забезпечення максимально ефективного економічного 
та екологічного використання.

З метою обґрунтування інвестицій в галузь тваринництва у  програмі 
розвитку сільськогосподарського підприємства на основі побудованої 
економічної моделі визначено оптимальне співвідношення земельних ресурсів 
сільськогосподарських підприємств з урахуванням рівня споживання гумусу 
культурами, що вирощуються у  господарстві та еквівалента гумусу, який за 
рік може продукувати 1 гол. ВРХ.

В основу моделі покладено деякі ресурсні обмеження (обсяг 
сільськогосподарських угідь у  розпорядженні підприємства) та критерії 
оптимізації сільськогосподарського виробництва (оптимальна кількість 
поголів’я). Крім ресурсних умов у  дослідженні дотримані й екологічні умови 
сільськогосподарського виробництва, зокрема умова бездефіцитного балансу 
гумусу в ґрунті. На прикладі сільгосппідприємства, що знаходиться в зоні 
Лісостепу з 1500 га сільгоспугідь у  своєму користуванні, розрахована 
оптимальна кількість ВРХ, вона становить 633 гол. з умовою дотримання 
екологічної умови невід’ємного балансу гумусу для забезпечення ефективного 
ведення рослинництва.

Ключові слова: інвестиційні рішення, кормовиробництво, програми 
розвитку, сільськогосподарське підприємство.

Обсяги виробництва та споживання продукції тваринництва в Україні з 
розрахунку на одну особу не відповідають раціональним нормам і є значно 
нижчими порівняно з іншими країнами світу, при тому, що умови для 
розвитку галузі сприятливі [6].

Більшість вітчизняних сільськогосподарських підприємств відмовилося 
від ведення тваринництва, зосередившись на вирощуванні тих видів
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продукції рослинництва, які дають швидку економічну віддачу й 
користуються підвищеним попитом на ринку. У результаті відбувається 
інтенсивне виснажування ґрунтів без внесення необхідних органічних добрив 
унаслідок відсутності останніх у господарствах.

Аналіз європейського досвіду розвитку екологічного землеробства 
засвідчує перспективність змішаної моделі спеціалізації господарств та 
необхідність відродження тваринництва не лише з метою збільшення 
виробництва м ’яса, але й як джерела органічних добрив, що забезпечують 
відновлення родючості ґрунтів [5].

Крім того, посіви багаторічних бобових трав, які вирощують на корм 
тваринам, забезпечують позитивний баланс гумусу -  до 1,2 т на 1 га в рік [7], 
та сприяють зв’язуванню абсолютно безкоштовного атмосферного азоту -
0,16 т на 1 га в рік [9].

Тому важливим завданням у програмі розвитку сільськогосподарських 
підприємств має бути перехід до змішаної виробничої спеціалізації 
господарств.

Отже, при розробці програм розвитку сільськогосподарських 
підприємств доцільно передбачити інвестиційні вкладення в розвиток галузі 
тваринництва, зокрема, скотарства.

Розвиток скотарства дасть можливість сільськогосподарським 
підприємствам не лише отримувати прибутки від виробництва молока та 
м ’яса, але й використовувати органічні добрива у рослинництві, поліпшувати 
родючість сільськогосподарських земель за рахунок ефективних сівозмін з 
кормовими культурами. Це сприятиме оптимізації землекористування, а саме 
зростанню ефективності використання земельних ресурсів, забезпеченню їх 
екологічної стійкості й здатності до самовідновлення.

Актуальність науково-методичного обґрунтування інвестицій у галузь 
тваринництва обумовлена тенденціями інвестиційного розвитку сільського 
господарства.

Так, за даними департаменту агропромислового комплексу Вінницької 
облдержадміністрації, у 2015 році в АПК знаходилося в стадії реалізації 42 
інвестиційних проекти на суму 3,4 млрд грн. З них у галузі тваринництва 
здійснювалося будівництво та реконструкція 32 об’єктів. Зокрема, в 
молочному скотарстві проводялася реконструкція 23 молочнотоварних ферм 
на 5,7 тис. гол./місць. З початку року завершено реконструкцію 
молочнотоварної ферми потужністю 120 гол./місць в СВК «Нива» с. Гранів 
Гайсинського району. У м ’ясному скотарстві здійснюювалася реконструкція
2 приміщень для відгодівлі ВРХ загальною потужністю 2900 гол./місць [10].

Аналогічні тенденції відмічаються й в інших областях. Всього нині 
реалізується більше 50 інвестиційних проектів, що спрямовані на 
будівництво та реконструкцію тваринницьких комплексів (ферм) з молочним 
й м ’ясним скотарством, свинорозведенням й птахівництвом [2].

Інвестиції в галузь тваринництва можуть стати першим кроком на 
шляху сільськогосподарського підприємства до виробництва органічної
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продукції, що є одним з перспективних напрямків розвитку аграрних 
підприємств.

Обґрунтування необхідності інвестицій в галузь тваринництва у 
програмі розвитку сільськогосподарського підприємства можна проводити 
виходячи з різних цільових завдань -задоволення попиту на молоко та м ’ясо, 
зростання прибутку тощо.

При цьому слід враховувати, що попит на молоко та м ’ясо ВРХ в 
Україні на сьогодні незадоволений. І в перспективі, як свідчать дослідження 
численних науковців, пропозиція цих видів продукції буде відставати від 
попиту. Так, М. В. Місюк, В. Є. Лучик, прогнозуючи розвиток ринку молока 
та молокопродуктів в Україні до 2018 року, зауважують, що «обсяг 
пропозиції зменшиться на 2,5 млн т і становитиме 8,9 млн т, а попит 
становитиме 11,1 млн т, що на 2,2 млн т більше пропозиції. При 
незадоволеному попиті може виникнути дефіцит молока та молочних 
продуктів у країні. Крім того, «за результатами прогнозування пропозиція 
яловичини знизиться до 117 тис. т, або у 2,7 рази, а попит -  до 336 тис. т, або 
на 20 %. Формується незадоволений попит на яловичину в країні» [4].

Отже, орієнтуючись на наявний попит, сільськогосподарські 
підприємства можуть створювати великі за обсягом ферми ВРХ. Але з метою 
більш економічно обґрунтованого планування розмірів ферм можна 
використовувати підхід, спрямований на оптимізацію земельних угідь 
сільськогосподарського підприємства з метою забезпечення максимально 
ефективного економічного та екологічного використання земельних ресурсів.

Такий підхід, виходячи з наявної площі сільськогосподарських земель 
у розпорядженні сільськогосподарського підприємства, дає можливість 
визначити оптимальний їх розподіл на ріллю, пасовища та сінокоси, а відтак 
забезпечує можливість визначення планової потреби ВРХ для інвестицій у 
галузь тваринництва в програмі розвитку сільськогосподарського 
підприємства.

Економіко-математичне моделювання є сучасним науковим і достатньо 
розповсюдженим методом вирішення цієї проблеми. Про це, зокрема, 
свідчать розробки Д. І. Пшоняка [5], який на основі побудованої економічної 
моделі пропонує визначення оптимального співвідношення земельних 
ресурсів сільськогосподарських підприємств з урахуванням рівня 
споживання гумусу культурами, що вирощуються у господарстві, та 
еквівалента гумусу, який за рік може продукувати 1 гол. ВРХ.

З метою обґрунтування інвестицій в галузь тваринництва у програмі 
розвитку сільськогосподарського підприємства використаємо цю методику в 
дещо спрощеному вигляді.

При цьому пропонуємо таку модель, яка могла б використовуватися 
будь-яким сільгосппідприємством у процесі розробки програм розвитку. В 
основу такої моделі покладено деякі ресурсні обмеження та критерій 
оптимізації сільськогосподарського виробництва.
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Першим і найбільш суттєвим ресурсним обмеженням є обмежений 
обсяг сільськогосподарських угідь у розпорядженні підприємства. Нехай, 
площа сільгоспугідь складає S. Плануючи розвиток галузі тваринництва, 
сільськогосподарське підприємство забезпечує розподіл усієї площі S на три 
основні види угідь: ріллю (хі), пасовища (х2) та сінокоси (х3).

Тоді перше ресурсне обмеження матиме вигляд:
хі + Х2 + хз < S (3.1)

З метою планування оптимальних площ пасовищ та сінокосів 
необхідно враховувати планову кількість поголів’я ВРХ (х4) у 
сільськогосподарському підприємстві.

Виходячи з науково рекомендованих площ сінокосів та пасовищ на 
одну голову ВРХ [5], отримаємо такі рівняння:

х2 = 0,6 х 4 (0,6 га пасовищ на 1 голову ВРХ) (3.2) 
х3 = 0,5 х 4 (0,5 га сінокосів на 1 голову ВРХ). (3.3) 

На цьому етапі ми не проводимо розподіл площ під ріллею на кормові 
та інші культури. Тому маємо спрощену модель з двома змінними 
величинами:

х1 -  площа ріллі (в га), що включає як посіви кормових культур, так і 
традиційно властиві для сільгосппідприємства зернові або інші культури 
галузі рослинництва;

х4 -  планова оптимальна кількість поголів’я ВРХ у 
сільгосппідприємстві.

Тоді оптимізаційна модель (3.1) матиме вигляд: 
х1 + 0,6х4 + 0,5х4 < S
або х1 < S -  1,1 х4 (3.4)

Крім ресурсних умов, мають виконуватися екологічні умови 
сільськогосподарського виробництва, зокрема умова бездефіцитного балансу 
гумусу в ґрунті.

Планова кількість ВРХ повинна забезпечувати таку кількість 
органічного добрива (гною), яка б могла компенсувати втрати гумусу при 
вирощуванні сільськогосподарських культур. Тобто, екологічна умова 
оптимізації сільськогосподарського виробництва (умова невід’ємного 
балансу гумусу на угіддях господарства) має вигляд:

Річні втрати гумусу = Надходження гумусу (3.5)
Річні втрати гумусу можна визначити як добуток середнього 

нормативного коефіцієнта річних втрат гумусу (№) для 
сільськогосподарських культур, які вирощуються на підприємстві 
(вимірюється в т/га), та площі ріллі (х1). Тобто, річні втрати гумусу у 
сільськогосподарському підприємстві складають N х х1.

Надходження гумусу протягом року можна визначити як добуток 
кількості внесених органічних добрив (гною) і коефіцієнта утворення гумусу 
з них. Значення цього коефіцієнта відрізняється в умовах Полісся, Лісостепу 
та Степу.
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Так, дослідженнями встановлено, що при внесенні 1 т доброякісного 
гною на гектар у ґрунтах Полісся утворюється 42 кг гумусу, Лісостепу -  
54 кг і в Степу -  59 кг [11].

Отже, річне надходження гумусу складе (в т): 
у зоні Полісся -  0,042 х х5 
у зоні Лісостепу -  0,054 х х5 
у зоні Степу -  0,059 х х5,
де х5 -  кількість гною, внесеного в господарстві (в т).
За даними літературних джерел від 1 голови великої рогатої худоби за 

220-240 діб стійлового періоду нагромаджується 9-10 т гною, за 200-180 діб
-  6-8 т [1].

Більш точно кількість внесеного протягом року гною залежить від 
кількості ВРХ у сільськогосподарському підприємстві та від тривалості 
стійлового періоду і може бути визначена за формулою:

х5 = х4 х Q<3 х х6, (3.6)
де Q<3 -  добовий вихід гною від однієї голови ВРХ (в т); 
х6 -  тривалість стійлового періоду (в днях).

Добовий вихід гною від однієї голови ВРХ наведено в табл. 3.1.

Добова маса екскрементів від однієї голови ВРХ [8]

Вікові групи тварин Вихід на 1 гол., кг за добу
кал сеча Всього

Корови 35 20 55
Нетелі 20 7 27
Телята 0 -6  міс. 5 2,5 7,5

Врахуємо статистичні дані щодо структури стада на вітчизняних 
фермах ВРХ: 55 % стада -  корови; 30 % стада -  нетелі; 15 % стада -  
молодняк. Тоді середня добова маса екскрементів від однієї голови ВРХ 
складе:

QЭ = 55 х 0,55 + 27 х 0,3 + 7,5 х 0,15 = 39,5 кг/добу 
Тривалість стійлового періоду може коливатися в межах від 180 до 365 

діб на рік. Річна тривалість пасовищного утримання, залежно від 
кліматичних умов різних зон України, коливається від 160 до 215 днів. У 
більшості регіонів корови половину свого життя можуть і повинні 
утримуватися на відкритому повітрі. Стійлову систему утримання корів 
влітку застосовують у небагатьох господарствах. Її практикують взимку, де 
тварини відпочивають у стійлах на прив'язі, одержують основну частину 
кормів добового раціону із кормових столів (годівниць) [3].

Отже, приймаємо, що тривалість стійлового періоду складає приблизно 
половину днів у році, тобто 180 днів: х6 = 180 днів.

Тоді формула (3.6) набуває наступного вигляду:
х5 = х4 х 0,0395 х 180 = 7,11 х х4. (3.7)
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Відповідно екологічна умова оптимального сільськогосподарського 
виробництва або умова невід’ємного балансу гумусу на угіддях господарства 
(3.5) матиме вигляд:

у зоні Полісся: N х х 1 = 0,042 х 7,11 х х4 = 0,3 х х4 (3.8) 
у зоні Лісостепу: N х х 1 = 0,054 х 7,11 х х4 = 0,38 х х4 (3.9) 
у зоні Степу: N х х 1 = 0,059 х 7,11 х х4 = 0,42 х х4 (3.10) 

Середній нормативний коефіцієнт річних втрат гумусу (N3 для 
сільськогосподарських культур, які вирощуються на підприємстві (в т/га) має 
визначатися окремо для кожного підприємства залежно від структури 
посівів.

Оскільки більшість підприємств спеціалізуються на вирощуванні 
зернових культур, то врахуємо нормативний коефіцієнт втрат гумусу саме 
для цієї групи сільськогосподарських культур (0,3 т/га).

Тоді екологічна умова невід’ємного балансу гумусу на угіддях 
господарства матиме наступний вигляд:

у зоні Полісся: 0,3 х х 1 = 0,3 х х4 або х 1 = х4 (3.11)
у зоні Лісостепу: 0,3 х х 1 = 0,38 х х4 або х1 = 1,27хх4 (3.12) 
у зоні Степу: 0,3 х х 1 = 0,42 х х4 або х 1 = 1,4 х х4 (3.13) 

Маємо спрощену задачу, в якій лише дві змінні величини -  площа ріллі 
(га), задіяна під продукцію рослинництва (в т.ч. кормові культури) -  х 1 та 
кількість голів ВРХ -  х4.

Тоді оптимізаційна модель (3.4) матиме вигляд:
у зоні Полісся: 2,1 х4 < S (314)
у зоні Лісостепу: 2,37 х4 < S (3.15)
у зоні Степу: 2,5 х4 < S (3.16)

З цієї рівності стає можливим визначити оптимальну кількість голів 
ВРХ, виходячи з площі сільськогосподарських угідь конкретного 
господарства.

Наприклад, якщо підприємство знаходиться в зоні Лісостепу і має у 
своєму користуванні 1500 га сільгоспугідь, то оптимальна кількість ВРХ для 
забезпечення ефективного ведення рослинництва з дотриманням екологічної 
умови невід’ємного балансу гумусу для даного господарства складе:

2,37 х4 < 1500 
х4 = 633 (гол. ВРХ)

Запропонована методика дає можливість кожному 
сільськогосподарському підприємству визначити оптимальні для нього 
обсяги галузі тваринництва.

Висновки. Для прийняття рішення про запровадження програм 
інноваційного розвитку галузі тваринництва в окремо взятому 
сільськогосподарському підприємстві запропоновано використання 
оптимізаційної моделі, яка враховує раціональність використання земельних 
ресурсів, економічність та екологічність виробництва продукції 
спрямованого на подолання проблеми деградації ґрунту й забезпечення 
продовольчої безпеки країни.
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ОЦІНКА ТРАНСФ ЕРУ ІННОВАЦІЙНИХ РО ЗРО БО К  ЗА 
БА ГА ТО Ф А КТО РН И М  М ЕТОДОМ

Розкрито сутність інноваційної діяльності, яка є одним із елементів 
стимулювання розвитку економіки. Висвітлено проблему о б ’єктивної оцінки 
сучасних завершених наукових розробок за їх придатністю до трансферу в 
агроформування. Проаналізовано причини, що обумовлюють значну 
варіабельність характерних показників оцінки завершених наукових 
розробок. Наведено методологічні підходи багатофакторної оцінки 
інноваційних розробок у  сфері сільського господарства на прикладі 
10 розробок Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН. 
Визначено найбільш важливі критерії оцінювання інноваційних розробок за їх 
придатністю до трансферу. Визначено коефіцієнт ефективності кожної 
окремої розробки за сумою факторів. Сформовано рейтинг інноваційних 
розробок за багатьма біометричними показниками.

Ключові слова: інноваційні розробки, трансфер, критерії оцінювання, 
коефіцієнт ефективності.

У провідних країнах світу наукоємне виробництво є джерелом 
економічного зростання. Одним із найважливіших факторів розвитку 
підприємств є використання науково-технологічних інновацій. У результаті 
дослідження, розроблення, проектування, виробництво й ринок об’єднуються 
в інноваційній діяльності і стають єдиною системою. Інновація у 
виробництві є одним із елементів стимулювання економіки. Етап людської 
діяльності від ідеї до створення інноваційного продукту чи продукції та 
впровадження (трансфер) їх у виробництво є інноваційною діяльністю.

Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність» від 04. 07. 2002 за 
№ 4 0 - ^  «... інноваційна діяльність -  це діяльність, що спрямована на 
використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок 
і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг».

На думку С. А. Володіна «інноваційна діяльність є одночасно 
економічним явищем і процесом. Як економічне явище інноваційна 
діяльність є формою економічних відносин під час створення й реалізації
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конкретних новацій. Інноваційна діяльність як процес -  це послідовність дій 
від пошуку нової ідеї до її втілення у конкретний інноваційний проект та 
отримання прибутку». На думку автора, інноваційна діяльність повинна 
розвиватися на підприємницьких засадах і ставити за мету отримання 
прибутку [2].

Інноваційні відносини, які пов’язанні зі створенням, комерціалізацією 
й охороною об’єктів права інтелектуальної діяльності, є складовою системи 
договірних (господарських) відносин, пов’язаних із реалізацією прав 
власності та є сукупністю реальних фактів загальнолюдських 
інтелектуальних надбань і новацій, втілених у наукових і технологічних 
процесах, які регулюються відповідними нормативно-правовими 
документами.

На думку М. В. Чорної «інноваційна діяльність -  це діяльність зі 
створення, впровадження та комерціалізації наукових розробок, яка, за умов 
принципової новизни результату та випередження конкурентів у часі, 
забезпечує інноватору надприбуток і надає монопольне положення на певний 
період часу» [4]. Так, результати наукової (науково-технічної) діяльності 
стають джерелом не тільки прибутків, а й надприбутків. Тобто вони є новими 
товарами, які мають ціну та відповідають вимогам ринку.

У зв’язку з цим важливого значення, як у виробничій сфері, так і в 
науковій, набуває проблема об’єктивної оцінки сучасних завершених 
наукових розробок за придатністю до їх використання в агроформуваннях 
різних форм власності. Наявності науково-технічних і конструкторських 
показників завершеної розробки з чітким техніко-економічним 
обґрунтуванням або відомостей про потенційну результативність розробки, 
замало [5]. Оцінювання об’єкту за однією або двома ознаками не дає змоги 
повною мірою охарактеризувати й визначити його рейтинг серед інших 
подібних об’єктів. Для досягнення економічного ефекту оцінку об'єкту 
потрібно проводити за багатьма характерними показниками, які в процесі 
оптимізації можуть бути цілком протилежні. Виникає потреба визначення 
певного оптимізованого положення, в якому об’єкт характеризувався б 
рівною мірою за всіма показниками (компроміс Парето) [2].

У системі Національної академії аграрних наук України на базі 
наукових установ щорічно розробляється, випробовується та впроваджується 
кілька сотень інноваційних розробок з різним рівнем економічної 
ефективності для різних галузей народного господарства. При цьому 
розробки по-різному можуть проявляти себе в ринкових умовах, що 
обумовлює значну варіабельність характерних показників їх оцінки тощо 
[6]. У зв'язку з цим, значної актуальності набувають питання з визначення 
інноваційних розробок, найбільш адаптованих для використання у 
виробничій сфері.

М етодика досліджень. Для дослідження було відібрано десять 
завершених інноваційних розробок Інституту кормів та сільського
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господарства Поділля, які впроваджувались в агроформуваннях Вінницької 
області упродовж останніх двох років (табл. 1).

1. Перелік завершених інноваційних розробок Інституту кормів та 
сільського господарства Поділля НААН

Перелік Назва розробки
Розробка № 1 Мінеральна добавка для свиней

Розробка № 2 Алгоритм доведення наукоємної продукції з кормовиробництва до 
комерційного стану

Розробка № 3 Технологія заготівлі сінажу з люцерни

Розробка № 4 Ферментний комплекс (целюлозоамілолітична кормова добавка) 
для свиней

Розробка № 5 Сорт сої Діадема Поділля

Розробка № 6 Гербіцидні композиції в насінницьких посівах багаторічних злакових 
трав та квасолі

Розробка № 7 Сорт люцерни посівної Росана
Розробка № 8 Способи вирощування сортів сої з різним вегетаційним періодом

Розробка № 9 Технологія створення та раціонального використання культурних 
пасовищ для молочного скотарства

Розробка № 10 Сорт гороху посівного Атанас

Для найбільш об’єктивної багатофакторної оцінки інноваційних 
розробок було вибрано 7 критеріїв: рівень бюджетного фінансування (тис. 
грн), кількість залученого персоналу (чол.), тривалість ведення дослідження 
(років), кількість проведених рекламно-інформаційних заходів (конференцій, 
виставок, презентацій, консультацій) (шт.), кількість опублікованих 
матеріалів (рекомендацій, буклетів, статей тощо) (шт.), кількість ОПІВ 
захищених охоронними документами (шт.), кількість укладених угод на 
впровадження розробки (шт.), кількість укладених ліцензійних угод (шт.), 
сума надходження коштів від використання розробки (тис. грн) (табл. 2).

У зв’язку з нерівномірністю значень різних характерних показників 
самих розробок, нами проведено попарне порівняння відібраних основних 
критеріїв з точки зору їхньої важливості для трансферу інноваційних 
розробок у виробництво. Для цього використано методичні рекомендації 
щодо багатофакторної оцінки рослин Інституту кормів та сільського 
господарства Поділля НААН [3] та матеріали посібника «Статистика в науке 
и бизнесе» [1].

Спочатку проведено попарне порівняння кожного критерію щодо 
важливості з подальшим виявленням міри важливості, визначенням їх 
вектора (min або max); сумування векторів із визначенням відповідного 
коефіцієнта ефективності для кожної інноваційної розробки та їх подальше 
сортування для формування рейтингу. Для швидкого виконання розрахунків 
використано програму M S Excel із додатковими макросними алгоритмами 
Ch_weight і OptObjCh.

Результати досліджень. За результатами аналізу десяти інноваційних 
розробок Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
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(табл. 1) нами відмічено широкий діапазон показників і критеріїв, що 
характеризують розробки.

2. Характеристика інноваційних розробок Інституту кормів та 
сільського господарства Поділля НААН за основними критеріями
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Розробка № 1 280 4 2 2 4 1 3 1 210
Розробка № 2 77,4 1 2 10 5 2 1 0 100
Розробка № 3 90 2 2 5 2 2 5 1 100
Розробка № 4 50 3 2 7 6 1 7 1 100
Розробка № 5 135 4 2 15 7 2 19 9 200
Розробка № 6 180 6 2 17 9 1 13 0 200
Розробка № 7 62,2 3 1 11 12 1 14 12 220
Розробка № 8 135,6 1 2 4 7 1 12 3 150
Розробка № 9 134,3 5 2 27 25 3 2 1 200
Розробка № 10 123,5 2 2 3 9 2 4 8 150

У результаті попарного порівняння основних критеріїв інноваційних 
розробок, встановлено міру їх значимості для трансферу розробок у 
виробництво (рис.).

Рис. Рівень значимості критеріїв оцінки інноваційних розробок
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Найважливішим критерієм під час здійснення добору виявився рівень 
надходження коштів. Рівень його значимості серед інших критеріїв, що 
вивчались, становив 0,22. Тоді, як критерій «укладено ліцензійних угод» мав
0,18, а критерії оцінки «рівень бюджетного фінансування», «кількість 
отриманих охоронних документів», «кількість укладених угод на 
впровадження розробки» -  0,13. Міра значимості інших критеріїв була 
нижчою за 0,10.

Також слід зазначити, що оцінюючі критерії «рівень надходження 
коштів», «кількість укладених угод про впровадження розробки», «кількість 
укладених ліцензійних угод» мали вектор (max) на збільшення показника, а 
критерії «рівень бюджетного фінансування», «кількість залученого 
персоналу», «тривалість ведення дослідження» мали вектор (min) на 
зменшення показника.

Отже, за результатами першого етапу оцінки інноваційних розробок 
встановлено, що високої значимості набувають розробки, які забезпечують 
високі показники надходження коштів, укладання ліцензійних угод, мають 
охоронні документи, що підтверджують права власності.

Використовуючи показники міри значимості кожного з критеріїв 
оцінки інноваційних розробок, нами визначено коефіцієнт ефективності 
кожної окремої розробки за сумою факторів. Для визначення відповідного 
коефіцієнта ефективності використано методичні підходи щодо 
багатофакторної оцінки рослин, що є найбільш об’єктивним чинником для 
швидкого вирішення складних наукових і виробничих завдань.

За результатами оцінки багатофакторним методом встановлено рейтинг 
інноваційних розробок за коефіцієнтом ефективності (табл. 3.).

3. Рейтинг інноваційних розробок Інституту кормів та сільського 
господарства Поділля НААН за коефіцієнтом ефективності

Коефіцієнт
ефективностіПерелік Назва розробки

Розробка № 5 Сорт сої Діадема Поділля 0,56
Розробка № 7 Сорт люцерни посівної Росана 0,43

Розробка № 8 Способи вирощування сортів сої з різним 
вегетаційним періодом 0,38

Розробка № 10 Сорт гороху посівного Атанас 0,34

Розробка № 6 Гербіцидні композиції в насінницьких посівах 
багаторічних злакових трав та квасолі 0,33

Розробка № 9
Технологія створення та раціонального 

використання культурних пасовищ для молочного 
скотарства

0,26

Розробка № 3 Технологія заготівлі сінажу з люцерни 0,25

Розробка № 4 Ферментний комплекс (целюлозоамілолітична 
кормова добавка) для свиней 0,24

Розробка № 1 Мінеральна добавка для свиней 0,23

Розробка № 2 Алгоритм доведення наукоємної продукції з 
кормовиробництва до комерційного стану 0,21
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Найвищі коефіцієнти ефективності 0,56 і 0,43 виявлено в розробок № 5 
і № 7 (сорти сої та гречки). Технологічні інновації (розробки № 1 та № 2) 
мали найнижчі показники ефективності на рівні 0,21 та 0,23 відповідно.

Висновки. При оцінюванні інноваційних розробок доцільно 
використовувати метод багатофакторної оцінки, викладений в статті.

Метод багатофакторної оцінки інноваційних розробок дає змогу 
оцінити доцільність їх трансферу у виробництво.

За результатами оцінювання найбільшої уваги заслуговують розробки, 
в яких коефіцієнт ефективності за сумою критеріїв перевищує значення 0,3 
(Розробки №№ 5, 7, 8, 10, 6).

Отже, найближчими роками значної затребуваності для виробничої 
сфери Вінницької області набувають нові вітчизняні скоростиглі сорти сої, 
люцерни посівної, гороху посівного та методи інтенсифікації технологій їх 
вирощування. Також актуальним є впровадження технологій створення та 
раціонального використання культурних пасовищ для молочного скотарства 
та заготівля кормів для стійлового періоду.
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АННОТАЦИИ

УДК 633.31/.37:631.82:631.53.027
Петриченко В. Ф., Гетман Н  Я. Факторы повышения продуктивности 

агрофитоценозов многолетних бобовых трав в условиях Лесостепи Правобережной 
// Корми і кормовиробництво. -  2017. -  Вип. 84. -  С. 3 -  10.

Обосновано процессы формирования продуктивности агрофитоценозов 
многолетних бобовых трав в период жизни в зависимости от уровня удобрений, 
инокуляции семян люцерны посевной и эспарцета песчаного в условиях изменения 
климата.

Ключевые слова: люцерна посевная, эспарцет песчаный, урожай, 
минеральные удобрения, инокуляция.

УДК:632.4:633.31:631.415.2
Бугайов В. Д., Горенский В. М. Распространённость и развитие корневых 

гнилей коллекционных образцов люцерны при повышенной кислотности почвы // 
Корми і кормовиробництво. -  2017. -  Вип. 84. -  С. 11 -  17.

Приведены результаты исследований (2014-2015 гг.) распространённости и 
развития корневых гнилей 92 коллекционных образцов люцерны посевной и 
изменчивой различного эколого-географического происхождения на естественном 
почвенном фоне с повышенной кислотностью (рН 5,0 -  5,5).

Выделен перспективный исходный материал с относительно низкими 
значениями распространенности и развития корневых гнилей, который 
предлагается для дальнейшего использования в селекционном процессе по этому 
признаку.

УДК 633.853.52:631.527
Цыцюра Т. В., Семцов А. В., Цыцюра Я. Г. Сравнительная селекционная 

ценность сортов сои разного эколого-географического происхождения // Корми і 
кормовиробництво. -  2017. -  Вип. 84. -  С. 18 -  25.

Проведена оценка сортов сои разного эколого-географического 
происхождения по показателям экологической пластичности и стабильности. 
Установлена селекционная ценность сортов сои послереестрационного 
сравнительного их изучения.

Ключевые слова: соя, сорта, урожайность, экологическая пластичность, 
экологическая стабильность.

УДК 633.262
Бугайов В. В., Марьянко Е. С. Исходный материал для селекции костреца 

безостого в условиях Центральной Лесостепи Украины // Корми і 
кормовиробництво. -  2017. -  Вип. 84. -  С. 26 -  31.

Приведены результаты оценки коллекции костреца безостого по морфо
биологическим и хозяйственно-ценным признакам. Выявлены лучшие образцы с 
заданными параметрами различного эколого-географического и генетического 
происхождения, которые будут использованы в дальнейшей селекционной работе.

Ключевые слова: кострец безостый, коллекционный образец, кормовая 
продуктивность, урожайность семян, поликросс.
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УДК 633.11+14:575.222.2
Тромсюк В. Д., Лилык Т. В. Оценка комбинационной способности 

исходного материала тритикале озимого в системе диалельных скрещиваний // 
Корми і кормовиробництво. -  2017. -  Вип. 84. -  С. 32 -  38.

Приведены результаты исследований по определению комбинационной 
способности количественных признаков продуктивности зерна коллекционных 
сортообразцов тритикале озимого различного эколого-географического 
происхождения в системе полных диалельных скрещиваний. Выявлено сорта с 
высокими уровнями ОКС, констант и эффектов СКС по конкретным признакам у 
гибридов F 1 .

Ключевые слова: тритикале озимое, сортообразец, общая комбинационная 
способность, специфическая комбинационная способность, гибриды, диалельные 
скрещивания.

УДК:633.353:631.52
Барвинченко С. В. Оценка сортообразцов бобов кормовых по параметрам 

экологической пластичности и стабильности // Корми і кормовиробництво. -  2017.
-  Вип. 84. -  С. 39 -  43.

Проведена оценка сортообразцов бобов кормовых по показателям 
продуктивности семян. Установлена степень варьирования показателей, их 
экологическаю пластичность, стабильность и гомеостатичность.

Ключевые слова: бобы кормовые, сортообразец, адаптивность, 
экологическая пластичность и стабильность.

УДК 631.527.633.34
Штуць Т. М., Темченко И. В., Вильгота Н. В. Уровень гетерозиса и 

степень доминирования хозяйственно-ценных признаков в гибридов F 1 сои // 
Корми і кормовиробництво. -  2017. -  Вип. 84. -  С. 44 -  47.

Приведены результаты изучения и оценки элементов продуктивности 
гибридов F 1 растений сои по степени доминирования и гетерозиса.

Ключевые слова: соя, исходный материал, сорт, гетерозис, степень 
доминирования, гибрид.

УДК 633.11: 631.582
Корнийчук А. В. Резервы повышения урожайности пшеницы озимой в 

современных агроценозах Лесостепи Правобережной // Корми і кормовиробництво.
-  2017. -  Вип. 84. -  С. 48.- 52.

Исследованы причины, характер и направленность изменений естественного 
и техногенного происхождения, которые происходят в течение последнего 
десятилетия в агроценозах Лесостепи Правобережной. Показано существование 
устойчивой разницы между фактической и потенциально возможной 
урожайностью озимой пшеницы. Приведены отдельные элементы адаптивного 
земледелия, направленные на уменьшение этой разницы в современных условиях. 
Подчеркнуто значение No-till -  технологии и сорта в оптимизации 
зернопроизводства.
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Ключевые слова: севооборот, предшественники, пшеница озимая, сорт, 
нулевое возделывание почвы, продуктивная влага.

УДК 633.31/37:631.53.01:631.526.3
Антонив С. Ф., Колесник С. И., Запрута А. А., Фостолович С. И., 

Коновальчук В. В., Клочанюк А. В. Агроэкологические аспекты технологии 
выращивания семян новых сортов бобовых трав в условиях Лесостепи и Полесья 
Украины // Корми і кормовиробництво. -  2G17. -  Вип. 84. -  С. 53 -  61.

Освещены данные многолетних исследований формирования высоких 
урожаев семян люцерны посевной, клевера лугового, клевера ползучего, клевера 
гибридного, лядвенца рогатого, донника белого и козлятника восточного в 
агроэкологических условиях Лесостепи и Полесья Украины. Установлено, что 
урожайность семян в значительной степени зависит от норм высева, способов 
посева, сроков осеннего подкоса, скашивания первого укоса клевера лугового и 
люцерны посевной, системы удобрения в севообороте, густоты растений и 
технологических факторов.

Ключевые слова: многолетние бобовые травы, клевер луговой, клевер 
ползучий, клевер гибридный, люцерна посевная, лядвенец рогатый, полевое и 
лугопастбищное кормопроизводство, семенные посевы.

УДК 633.37:631.53.01
Запрута А. А., Антонив С. Ф., Колесник С. И., Коновальчук В. В.

Эффективность адъювантов в семенных посевах лядвенца рогатого // Корми і 
кормовиробництво. -  2G17. -  Вип. 84. -  С. 62 -  69.

Представлены результаты многолетних исследований по формированию 
высоких урожаев семян лядвенца рогатого с высокими посевными качествами в 
агроэкологических условиях Украины. Установлено, что урожайность семян в 
значительной степени зависит от влияния экологических и агротехнических 
факторов в системе «почва -  погода -  растение -  семенная продуктивность». 
Усовершенствованы способы уборки урожая как отдельного технологического 
приема выращивания высоких и стабильных урожаев семян с целью более полной 
реализации генетического потенциала.

Ключевые слова: лядвенец рогатый, адъюванты, склееватели, семена, бобы, 
урожайность, плодоэлементы, посевные свойства.

УДК 633.31
Гетман Н. Я., Векленко Ю. А., Ткачук Р. О. Формирование экологически 

стойких агрофитоценозов люцерны посевной в зависимости от условий 
выращивания // Корми і кормовиробництво. -  2G17. -  Вип. 84. -  С. 7G -  74.

Раскрыта роль люцерны посевной в полевом кормопроизводстве. 
Определены особенности технологии её выращивания. Сделан анализ 
использованных литературных источников по вопросах повышения кормовой 
продуктивности люцерны посевной в зависимости от удобрения.

Ключевые слова: люцерна посевная, сорт, инокуляция, клубеньковые 
бактерии, фосфорные, калийные удобрения, беспокровный способ выращивания.
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УДК: 633.2 (477.72)
Василенко Р. Н. Биоэнергетическая оценка технологий выращивания 

многолетних агрофитоценозов на юге Украины // Корми і кормовиробництво. -  
2017. -  Вип. 84. -  С. 75 -  79.

Рассмотрены вопросы биоэнергетической эффективности выращивания 
многолетних агрофитоценозов бобовых и злаковых трав в зависимости от норм 
минеральных удобрений в условиях естественного увлажнения и орошения. 
Установлены основные элементы технологий выращивания, которые способствуют 
уменьшению совокупных затрат энергии на формирование урожая.

Ключевые слова: агрофитоценоз, многолетние трави, биоэнергетическая 
эффективность, минеральные удобрения, орошение.

УДК 633.34: 635.655:631.53.02
Погорилая Л. Г. Семенная инфекция сои в условиях Правобережной 

Лесостепи Украины // Корми і кормовиробництво. -  2017. -  Вип. 84. -  С. 80 -  85.
Приведены результаты исследований за 2013-2015 гг. по вопросу изучения 

семенной инфекции разных сортов сои в условиях Правобережной Лесостепи 
Украины. Установлено, что основными болезнями семян сои в регионе есть 
семядольный бактериоз Xantliomonas phaseoli Dows. Var. Sojense (Hedges) Starr, and 
Burkh. и Pseudomonas tabaci. и фузаріоз (Fusarium scipi Lamb, et Fautr.var. 
acuminatum Wr).

Обосновано, что нарушение элементов технологии выращивания, уборки, 
послеуборочной доработки и хранения семян сои при сопутствующих для болезней 
погодных условий может привести в результате его значительного поражения к 
существенному снижению качества семян.

Ключевые слова: соя, семена, болезни, фузариоз, семядольный бактериоз.

УДК 504.5:661.162.25
Шевчук О. А., Голунова Л. А., Ткачук О. О., Шевчук В. В., 

Криклива С. Д. Перспективы использования синтетических регуляторов роста 
ингибиторного типа в растениеводстве и их экологическая безопасность // Корми і 
кормовиробництво. -  2017. -  Вип. 84. -  С. 86 -  90.

Изложены теоретические и практические аспекты использования 
синтетических регуляторов роста ингибиторного типа на разных 
сельскохозяйственных культурах и их экологическая безопасность.

Ключевые слова: ретарданты, продуктивность, экологическая безопасность.

УДК 633.31/.37:631.58
Ткачук А. П. Кормовой потенциал бобовых многолетних трав в год 

безпокровного посева при оптимальных экологических условиях // Корми і 
кормовиробництво. -  2017. -  Вип. 84. -  С. 91 -  95.

Определена урожайность зеленой массы бобовых многолетних трав: 
люцерны посевной, клевера лугового, эспарцета песчаного, донника белого, 
лядвенца рогатого и козлятника восточного в год посева при безпокровном 
выращивании. Определены оптимальные почвенно-климатические условия и 
агротехнические приёмы выращивания, позволяющие получить максимальную 
производительность трав.
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Ключевые слова: бобовые многолетние травы, урожайность, год посева, 
экологические условия.

УДК 633.2: 519.25
Ящук В. А. Потенциальная алюмоустойчивость многолетних видов бобовых 

и злаковых трав по диагностическим индексам // Корми і кормовиробництво. -  
2017. -  Вип. 84. -  С. 96 -  102.

Приведены результаты скрининг-тестирования многолетних трав на 
алюмоустойчивость, основанное на лабораторных методах ранней диагностики 
растений, для выявления степени алюмотолерантности видов и сортов бобовых и 
злаковых трав, составляющих основу травостоя культурных пастбищ и сенокосов 
Украины. По величине индекса корня (ИДК) и побега (ИДП) установлены 
достоверные реакции растений многолетних трав в ювенильном периоде роста на 
концентрацию раствора А1С1з, по результатам которых построен ранжированный 
ряд бобовых видов трав по уровню устойчивости к признаку алюмотоксичности. 
Определена предельная степень алюмоустойчивости злаковых трав, которая 
является препятствием для реализации генетического потенциала этих видов при 
выращивании в эдафических условиях с повышенной кислотностью почвенного 
раствора. Проведен кластерный анализ злаковых видов трав по адаптивному 
потенциалу к стресс-фактору.

Ключевые слова: многолетние травы, потенциальная алюмоустойчивость, 
индекс длины корней, индекс длины побегов, кластерный анализ.

УДК: 633.35 : 636.085
Дудченко В. И. Продуктивность совместных посевов гороха полевого 

(пелюшки) с поддерживающими культурами при выращивании на зеленую массу // 
Корми і кормовиробництво. -  2017. -  Вип. 84. -  С. 103 -  107.

Приведены результаты исследований выращивания пелюшки в совместных 
посевах, показатели урожайности зеленой, сухой массы, качество корма.

Ключевые слова: горох полевой (пелюшка), совместные посевы, 
поддерживающие культуры, урожайность зеленой и сухой массы, качество корма.

УДК: 633.35 : 631.559 : 631.53.01.048 (477.82)
Кобак С. Я., Дудченко В. И. Формирование урожая зеленой массы и зерна 

гороха полевого (пелюшки) в зависимости от норм высева при выращивании в 
Западном Полесье // Корми і кормовиробництво. -  2017. -  Вип. 84. -  С. 108 -  113.

Изложены результаты исследований изучения влияния норм высева семян 
пелюшки сорта Звягельская на урожайность зеленой массы, зерна, качество корма.

Ключевые слова: горох полевой (пелюшка), урожайность, зелена масса, 
зерно, качество корма.

УДК 633.34;631.53.048
Молдован В. Г., Молдован Ж. А., Собчук С. И., Галыш О. И.

Формирование элементов структуры урожая сои в зависимости от способов 
основной обработки почвы, удобрения и предпосевной обработки семян // Корми і 
кормовиробництво. -  2017. -  Вип. 84. -  С. 114 -  119.
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Приведены результаты исследований по изучению влияния способов 
основной обработки почвы (пахота и поверхностный), уровней минерального 
питания и предпосевной обработки семян на формирование показателей 
индивидуальной продуктивности растений сои. Установлено положительное 
влияние минерального питания и предпосевной обработки семян ризобофитом на 
формирование количества бобов и семян на одном растении, массы семян при 
проведении пахоты, как основной обработки почвы. Замена пахоты поверхностной 
обработкой приводила к снижению исследуемых показателей.

Ключевые слова: соя, обработка семян, обработка почвы, удобрение, 
индивидуальная продуктивность.

УДК: 631.81/84:633.34
Сереветник Е. В. Эффективность применения внекорневых подкормок 

азотным удобрением Карбамид в системе удобрения сои // Корми i 
кормовиробництво. -  2017. -  Вип. 84. -  С. 120 -  125.

Представлены результаты двухлетних исследований влияния срока и 
кратности проведения внекорневой подкормки азотным удобрением Карбамид на 
показатели индивидуальной продуктивности и уровня урожайности семян сои 
сорта Монада. Выявлено, что внесение трех внекорневых подкормок азотным 
удобрением Карбамид (9 кг/га), в фазе начала цветения, образования бобов и налив 
семян, наиболее благоприятные для роста, развития растений сои и формирования 
высоких показателей индивидуальной продуктивности. В среднем за два года 
исследований, на этом варианте опыта отмечена наибольшая урожайность семян 
сои сорта Монада -  2,95 т/га, прибавка к контролю составила 0,64 т/га или 27,7 %.

Ключевые слова: соя, внекорневые подкормки, азотное удобрение 
Карбамид, индивидуальная продуктивность, корреляционно-регрессионная связь, 
урожайность, сырой протеин.

УДК 631.811.98:633.34
Чорна В. М. Эффективность применения регулятора роста хлормекват- 

хлорид при выращивании сои // Корми i кормовиробництво. -  2017. -  Вип. 84. -  
С. 126 -  132.

Изучено влияние применения регулятора роста на формирование 
фотосинтетической и семенной продуктивности сои сортов Диадема Подолья, 
Самородок и Триада. Отмечено, что на вариантах, где сформированы 
максимальные показатели фотосинтетической продуктивности, в частности 
накопления сухого вещества, чистая продуктивность фотосинтеза наблюдается и 
максимальная урожайность семян сои. Наивысшая урожайность семян сои сорта 
Диадема Подолья -  3,01 т/га, Самородок -  2,78 и Триада -  3,14 т/га отмечена на 
варианте опыта, где проводили обработку посевов в фазе 3 -  и тройничный листок 
и бутонизации 1 % раствором хлормекват-хлорида, что больше соответственно на
33,0 %, 22,8 % и 27,4 % по сравнению с контрольными участками без 
опрыскивания.

Следует отметить, что приросты урожайности за двойной обработки посевов 
хломекват-хлоридом различной концентрации были большими, чем при 
однократном внесении.
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Ключевые слова: соя, сорт, регулятор роста, фотосинтетическая 
производительность, урожайность.

УДК 632:633.34:631.582
Колесник С., Кобак С., Панасюк А. Эффективность систем защиты сои от 

болезней в короткоротационных севооборотах Лесостепи Правобережной // Корми 
і кормовиробництво. -  2017. -  Вип. 84. -  С. 133 -  140.

Действие различных систем защиты на снижение заболевания сои изучали 
по такой схеме:

I. Контроль (выращивание сои без каких-либо препаратов).
II. Внекорневая подкормка сои Плантофолом (2,0 кг/га).
III. Обработка семян (Ризоактив 2,0кг/т + Максим ХЬ 035 ГБ 1,0 л/т) + 

фунгицид Абакус.
IV. Вар. III + подкормка Плантафолом.
Вьісокоєффективной оказалась третья система защиты, применение которой 

снизило поражение растений сои фузариозом на 5%, а септориозом -  на 4%, или 
соответственно на 22 и 28 относительных процента (среднее за 2 года).

Урожайность семян сои на контроле 2-польного севооборота получена в 
среднем за 2 года 2,04 т/га, а третья система защиты повысила урожайность до 2,65 
и 2,90 т/га соответственно в трех- и четырехпольном севооборотах.

Ключевые слова: соя, фузориоз, септориоз, протравители семян, 
микроудобрение Плантафол, фунгицид Абакус, урожайность.

УДК 635.655:631.5(631.8)
Темриенко О. А. Формирование индивидуальной и семенной 

продуктивности сои в зависимости от технологических приемов выращивания в 
условиях Лесостепи Правобережной // Корми і кормовиробництво. -  2017. -  Вип. 
84. -  С. 141 -  149.

Приведены результаты исследований (2015-2017 гг.) по формированию 
индивидуальной и семенной продуктивности сои в зависимости от способа 
предпосевной обработки семян и внекорневых подкормок комплексными 
удобрениями на хелатной основе Омекс. Отмечено, что высокие показатели 
индивидуальной продуктивности (количество бобов и семян на одном растении, 
масса семян на одном растении, масса 1000 семян) и урожайности семян сортов сои 
Ориана и Диадема Подолья сформировались при инокуляции семян 
бактериальными препаратами Ризоактивом + Фосфоентерин и двойной 
внекорневой подкормки в фазах 3-й тройчатый листок Омекс 3Х (0,5 л/га) + 
Агрогумат (0,5 л/га) и цветения Омекс Микромакс (0,5 л/га) + Агрогумат (0,5 л/га).

Также отмечено, что организованные факторы, которые изучались, 
обеспечили оптимальную высоту прикрепления нижнего боба у растений сои, что 
позволило сохранить урожай семян сои и облегчить механизированную уборку 
культуры.

Ключевые слова: соя, сорт, предпосевная обработка семян, внекорневые 
подкормки, индивидуальная производительность, высота прикрепления нижнего 
боба, урожайность.
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УДК 631.49.041:625.131.3
Крыжановский В. Г. Содержание структурных агрегатов почвы на период 

цветения гороха, пшеницы озимой и свеклы сахарной за различных мероприятий 
основной обработки // Корми і кормовиробництво. -  2G17. -  Вин. 84. -  С. 15G -  155.

Представлены материалы в среднем за три года относительно влияния 
различных мероприятий основной обработки чернозема подзольного в 
пятипольном севообороте на содержание структурных агрегатов почвы на период 
цветения гороха, пшеницы озимой и свеклы сахарной.

Ключевые слова: горох, пшеница озимая, свекла сахарная, культивация, 
основная обработка.

УДК 633.16:631.531
Власюк О. С. Продуктивность современных сортов ячменя ярового в 

зависимости от удобрения и нормы высева семян // Корми і кормовиробництво. -  
2G17. -  Вин. 84. -  С. 156 -  Ш .

Приведены результаты исследований по изучению влияния доз минеральных 
удобрений и нормы высева семян на формирование продуктивности в современных 
сортов ячменя ярового. Определено, что повышение норм высева семян является 
эффективным приемом повышения урожайности, особенно при ухудшении фона 
питания растений. Дано оценку влияния обозначенных факторов на густоту 
стеблей, вес семян в колосе и массу 1000 зёрен сортов ячменя ярового.

Ключевые слова: ячмень яровой, сорт, норма высева, фон удобрений, 
урожайность, масса 1000 зёрен.

УДК 631.31:633.11
Кирилюк В. П. Влияние систем основной обработки почвы и удобрения на 

урожайность пшеницы озимой // Корми і кормовиробництво. -  2G17. -  Вин. 84. -
С. 161 -  166.

Изложено результаты длительных исследований влияния систем основной 
обработки почвы и удобрения на урожайность и качественные показатели зерна 
пшеницы озимой. Выявлено, что наивысшую урожайность культуры (4,97 т/га) на 
фоне органо-минерального удобрения с оставлением в поле соломы 
предшественника и добавлением NзoРзoКзo обеспечила нлужная система основной 
обработки почвы. На фоне минерального удобрения в дозе NбoРбoКбo наивысшую 
урожайность пшеницы озимой (4,88 т/га) получено при плоскорезной системе 
основной обработки почвы. Наивысшие качественные показатели зерна пшеницы 
озимой отмечено на фоне минерального удобрения и на обоих фонах при плужной 
и плоскорезной обработках почвы.

Ключевые слова: пшеница озимая, урожайность, обработка, удобрение,
почва.

УДК: 633.15:632.934:632.51
Мовчан И. В. Классификация поверхностно-активных веществ и их роль в 

повышении эффективности послевсходовых гербицидов в посевах кукурузы на 
зерно // Корми і кормовиробництво. -  2G17. -  Вин. 84. -  С. 166 -  173.

Приведена классификация поверхностно-активных веществ по химическому 
строению, назначению и источнику происхождения. Представлены результаты
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исследований эффективности химического метода контроля сорняков в посевах 
кукурузы на зерно в послевсходовый период. Установлено, что совместное 
использование гербицидов с поверхностно-активными веществами обеспечивает 
повышение их фитотоксичности и уменьшение нормы расхода препарата на 10
25 %.

Ключевые слова: кукуруза, сорняки, поверхностно-активные вещества, 
эффективность, гербициды.

УДК 631.8 : 633.2/03
Кирилеско А. Л., Векленко Ю. А. Повышение продуктивности и 

энергетической эффективности сенокосных угодий на эродированных ночвах 
Западной Лесостепи // Корми і кормовиробництво. -  2G17. -  Вин. 84. -  С. 174 -  182.

Изложены результаты исследований но сравнительной продуктивности 
разнотипных сенокосных травостоев (злакового, бобово-злаковых и бобовых) в 
условиях эродированных ночв со сложным рельефом Западной Лесостепи. 
Установлено, что увеличение нормы внесения минеральных азотных удобрений 
нод каждый укос злаковой травосмеси из костреца безостого, овсяницы луговой, 
овсяницы тростниковой, тимофеевки луговой и плевела многоцветкового от 45 до 
90 кг/га питательных веществ, повышает продуктивность сенокоса в 2-3 раза но 
сравнению с вариантом без удобрения.

Полученные приросты продуктивности в энергетическом измерении не 
сопоставимы с внесёнными энергозатратами на удобрения. Наиболее эффективным 
является выращивание бобово-злаковых травостоев с половинной нормой высева 
смеси вышеназванных трав с клевером луговым или люцерной посевной, 
продуктивность которых тождественна злаковому травостою с внесением за сезон 
минеральных азотных удобрений в норме 180 кг/га питательных веществ. 
Сенокосное использования травосмесей лядвенца рогатого или клевера ползучего 
со злаками но уровню продуктивности равноценно применению на злаковом 
травостое 90 кг/га за сезон «минерального азота».

Ключевые слова: травосмеси, сенокосное использования, удобрение, 
продуктивность, энергетическая эффективность.

УДК 633.2.031:631.816.2
Котяш У. А., Кобиренко Ю. А., Терлецька М. И., Дидух Г. Н.

Особенности формирования бобово-злакового травостоя в зависимости от 
удобрения // Корми і кормовиробництво. -  2G17. -  Вин. 84. -  С. 183 -  186.

Приведены результаты исследования влияния органо-минерального 
удобрения, инокуляции и стимулятора роста на продуктивность и формирование 
бобово-злакового лугового агрофитоценоза. Установлено, что применение 
комплекса исследуемых факторов обеспечивает получение 8,57 т/га сухого 
вещества сенокосного корма. Наивысший процент бобовых трав наблюдался при 
проведении инокуляции семян на фоне удобрений Р45Кб0 и составлял до 14 %.

Ключевые слова: урожайность, ботанико-хозяйственный состав травостоя, 
бобовые травы, сенокосное использования.
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УДК 633.2/3:636.086
Ковтун Е. П., Чорнолата Л. П., Безвугляк Л. И., Ящук В. А. Влияние 

способов сева бинарных люцерно-злаковых смесей на химический состав и 
качество корма в условиях Лесостепи Правобережной // Корми і 
кормовиробництво. -  2017. -  Вип. 84. -  С. 187 -  193.

Приведены результаты исследований влияния способов сева люцерны 
посевной с кострецом безостым, овсяницей тростниковидной, тимофеевкой 
луговой на химический состав и качество корма. Установлена зависимость 
химического состава травосмесей от сезонных и годовых изменений 
количественного соотношения бобового компонента со злаками при разном их 
пространственном размещении и способе сева.

Установлено, что наибольшее содержание сырого протеина, обменной 
энергии, кормовых единиц и наименьшее содержание сырой клетчатки в зеленой 
массе получено при перекрестном севе, а наименьшее содержание сырого протеина
-  при черезрядно-перекрестном способе сева.

Ключевые слова: люцерно-злаковые травосмеси, химический состав, 
качество корма, способы сева.

УДК 636.085:633.3
Курнаев А. Н., Выговская И. Н., Гончар Л. О., Сироватко К. М.

Эффективность применения биологических препаратов при силосовании смеси 
клевера и райграса многолетнего // Корми і кормовиробництво. -  2017. -  Вип. 84. -
С. 194 -  201.

Определено питательную ценность и продуктивное действие силоса из 
подвяленной массы смеси клевера с райграсом многолетним, заготовленного с 
использованием бактериального консерванта Литосил и бактериально
ферментного препарата Литосил плюс.

Применение биологических консервантов способствовало улучшению 
ферментативных процессов при созревании силоса, что обеспечило лучшую 
сохранность питательных веществ, повышение их переваримости и энергетической 
ценности заготовленного силоса.

Скармливание силоса с консервантами Литосил и Литосил плюс обеспечило 
повышение средне суточного удоя молока в пересчете на 4-процентную жирность 
на 1,26 и 4,8 кг. Продуктивное действие исследуемых силосов при выращивании 
ремонтных телок была выше на 3,58 та 7,43 % при снижении затрат кормов на 1 кг 
привеса живой массы на 5,88 та 11,67 %.

Ключевые слова: силос, клевер, райграс многолетний, бактериально
ферментный препарат, аммиачный азот, ферменты.

УДК 636. 081
Заец А., Мандрик М., Бигас О., Столяр Ж. Комплектование поголовья 

высокопроизводительными коровами-первотелками -  важный резерв повышения 
молочной продуктивности стада // Корми і кормовиробництво. -  2017. -  Вип. 84. -
С. 202 -  206.

Исследования проводили в течение 2011-2016 годов в условиях племенных 
хозяйств Винницкой области с целью установить зависимость удоя коров- 
первотелок украинской красно-пестрой молочной породы от живой массы и
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изучить влияние их различного количества введения в дойное стадо на 
продуктивность. Исследования показали, что средняя молочная продуктивность 
коров-первотелок составила 87,1-97,8 %, а их живая масса 90,0-92,2 % по 
сравнению с соответствующими показателями коров основного стада. Наибольшее 
количество молока получено от коров-первотелок живой массой 500-550 кг с 
коэффициентом молочности 1136-1166, а у коров основного стада высокий удой 
наблюдался при живой массе 591-650 кг с коэффициентом молочности 1225. 
Установлено, что дальнейшее увеличение живой массы до 670 кг сопровождалось 
уменьшением удоя на 1438 кг и коэффициента молочности на 251. Наиболее 
желательно ежегодное введение 30-48 коров-первотелок в расчете на 100 коров, 
поскольку удой по стаду при таком варьировании увеличился на 629-1180 кг.

Ключевые слова: украинская красно-пестрая молочная порода, коровы- 
первотелки, молочная продуктивность, живая масса, коэффициент молочности.

УДК 636. 084/. 087
Гончарук В. В., Гончарук В. В., Килимнюк А. И., Химич А. В.

Использование сои в рационах свиней на откорме // Корми і кормовиробництво. -  
2017. -  Вип. 84. -  С. 207.- 211.

Показано, что при использовании в рационах откормочных свиней 
экспондированного и экструдированного зерна сои в количестве 11,8 % в структуре 
рациона, среднесуточные приросты увеличиваются на 44 и 131 г, или на 7,42 и 22,1 
% в сравнении с потреблением такого же количества соевого жмыха.

Ключевые слова: соя экспондированная и экструдированная, соевый жмых, 
молодняк свиней, скармливание, продуктивность.

УДК 636.087.636.4
Чорнолата Л. П. Лыхач С. Н., Здор Л. П., Ляховченко И. А.

Распределение азота в протеиновом комплексе растения злаковых культур // Корми 
і кормовиробництво. -  2017. -  Вип. 84. -  С. 212 -  217.

Изучено и проанализировано перераспределение азота в протеиновом 
комплексе зеленой массы злаковых озимых культур. Определено содержание 
нитратного и нитритного азота в зеленой массе растений тритикале и пшеницы в 
разные фазы их развития. Установлено, как влияет обработка растений злаковых 
культур азотными удобрениями на содержание азотных фракций.

Применением фотометрического метода, в основании которого гидролиз с 
серной кислотой в соответствии методу Кьельдаля, определено содержание 
общего, белкового и небелкового азота. Содержание нитратов определялось 
ионометрическим методом, суть которого выделение их раствором алюмокалиевых 
солей с последующим измерением их концентрации при использовании 
ионоселективного электрода. Выделив нитриты раствором хлористого калия, 
получено окрашенный раствор, который измерялся на фотометре для определения 
их концентрации.

Ключевые слова: белковый, небелковый, неидентифицированный, 
нитратный, нитритный азот, тритикале, пшеница.
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УДК 631.1:577.112.385/386:636.4:636.G86
Кулик М. Ф., Красносельськая М. П. Экономическая эффективность 

балансирования по лизину и метионину протеинового кормления свиней при 
откорме // Корми і кормовиробництво. -  2G17. -  Вин. 84. -  С. 218 -  223.

Использование экструдированной сои в комбикорме при откорме свиней на 
физиологически сбалансированных рационах по лизину и метионину из цистином 
обеспечивает получение на 37 % больше прибыли, что подтверждает 
экономическую целесообразность балансирования протеинового питания свиней 
по лизину на уровне 5,9 -  5,7 % в сыром протеине.

Ключевые слова: откорм свиней, лизин, метионин, среднесуточные 
привесы, экономическая эффективность, оплата труда, выручка.

УДК 633.31: 636.086
Килимнюк А. И. Морфологические и биохимические показатели крови 

свиноматок при скармливании в составе рационов экстракта люцерны посевной // 
Корми і кормовиробництво. -  2G17. -  Вин. 84. -  С. 224 -  227.

Приведены результаты исследований влияния скармливания экстракта 
люцерны посевной в составе рациона свиноматки на морфологические и 
биохимические показатели крови.

Ключевые слова: экстракт, люцерна посевная, гемоглобин, эритроциты, 
мочевина, общий белок.

УДК 631.164.23:636.085
Спринчук Н. А., Воронецкая И. С., Корнийчук Г. В., Кравчук О. О.

Оптимальные инвестиционные решения в программах развития 
сельскохозяйственного предприятия // Корми і кормовиробництво. -  2G17. -  Вин. 
84. -  С. 228 -  234.

При разработке программ развития сельскохозяйственных предприятий 
целесообразно предусматривать инвестиционные вложения в развитие отрасли 
животноводства, прежде всего скотоводства. Разработана модель, которую может 
использовать любое сельхозпредприятие в процессе разработки программ 
развития, с обоснованием размеров ферм и использованием подхода, 
направленного на оптимизацию земельных угодий сельскохозяйственного 
предприятия с целью обеспечения максимально эффективного экономического и 
экологического использования.

С целью обоснования инвестиций в отрасль животноводства в программе 
развития сельскохозяйственного предприятия на основе построенной 
экономической модели определены оптимальное соотношение земельных ресурсов 
сельскохозяйственных предприятий. Расчеты сделаны с учетом уровня 
потребления гумуса культурами, выращенными в хозяйстве и эквивалента гумуса, 
который за год может производить 1 гол. КРС.

В основу модели положены некоторые ресурсные ограничения (объем 
сельскохозяйственных угодий в распоряжении предприятия) и критерии 
оптимизации сельскохозяйственного производства (оптимальное количество 
поголовья). Кроме ресурсных условий в исследовании соблюдены и экологические 
условия сельскохозяйственного производства, в частности условие бездефицитного 
баланса гумуса в почве. На примере сельхозпредприятия, находящегося в зоне
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Лесостепи с 1500 га сельхозугодий в своем пользовании, рассчитанное 
оптимальное количество КРС составляет 633 гол. с условием соблюдения 
экологического условия неотрицательного баланса гумуса для обеспечения 
эффективного ведения растениеводства.

Ключевые слова: инвестиционные решения, кормопроизводство, 
программы развития, сельскохозяйственное предприятие

УДК: 631.1
Каменщук Б. Д., Носенко Ю. М., Братчук Л. М, Вербова О. В., 

Шейко Е. И. Оценка целесообразности трансфера инновационных разработок 
многофакторным методом // Корми і кормовиробництво. -  2017. -  Вип. 84. -  С. 235
-  241.

Раскрыта сущность инновационной деятельности, являющаяся одним из 
элементов стимулирования экономики. Освещена проблема объективной оценки 
современных завершенных научных разработок по их пригодности к трансферу в 
агроформирования. Проанализированы причины, обуславливающие значительную 
вариабельность характерных показателей оценки завершенных научных 
разработок. Приведены методологические подходы многофакторной оценки 
инновационных разработок в отрасли земледелия на примере 10 разработок 
Института кормов и сельского хозяйства Подолья НААН». Определены наиболее 
важные критерии оценки инновационных разработок по их пригодности к 
трансферу. Определен коэффициент эффективности каждой отдельной разработки 
по сумме факторов. Сформирован рейтинг инновационных разработок по 
множеству биометрических показателей.

Ключевые слова: инновационные разработки, трансфер, критерии оценки, 
коэффициент эффективности

254



Abstracts

UDC 633.31/.37:631.82:631.53.027
Petrychenko V. F., Hetman N. Y. Factors of the productivity increase in 

agrophytocenoses of perennial legumes under conditions of the right-bank Forest-Steppe 
// Feeds and Feed Production. -  2017. -  Issue 84. -  P. 3 -10.

The processes of the productivity formation in agrophytocenoses of perennial 
legumes during the life period depending on the level of fertilization, seed inoculation in 
Lucerne and Hungarian sainfoin under conditions of the climate change are substantiated.

Key words: Lucerne, Hungarian sainfoin, yield, mineral fertilizers, inoculation.

UDC 632.4:633.31:631.415.2
Buhayov V. D., Horenskyi V. M. Distribution and development of root rot in the 

collection samples of alfalfa under conditions of high soil acidity // Feeds and Feed 
Production. -  2017. -  Issue 84. -  P. 11 -  17.

The results of studies (2014-2015) on the distribution and development of root rot 
in 92 collection samples of alfalfa and variable of different eco-geographical origin on 
the natural soil background with high acidity (pH 5.0-5.5) are presented.

There has been selected perspective initial material with relatively low values of 
distribution and development of root rot, which is proposed for further use in the 
breeding by this feature.

Key words: root rot, alfalfa, breeding, collection sample, initial material.

UDC 633.853.52:631.527
Tsytsyura T. V., Semcov A. V., Tsytsyura Ya. G. The plant-breeding value of 

sorts of soybean of different ecological and geographical origin // Feeds and Feed 
Production. -  2017. -  Issue 84. -  P. 18 -  25.

The estimation of sorts of soybean from the different ecological and geographical 
places on the indexes of ecological plasticity and stability was conducted. The plant- 
breeding value of soybeans’ sorts in the condition of the afterregistration comparative 
study was showed.

Keywords: soybean, sorts, productivity, ecological plasticity, ecological stability.

UDC 633.262
Buhayov V. D., Buhayov V. V., Mariyanko O. S. Initial material for the 

selection of Bromopsis inermis under conditions of the Central Forest-steppe of Ukraine 
// Feeds and Feed Production. -  2017. -  Issue 84. -  P. 26 -  31.

Estimation of the collection of Bromopsis inermis by the morpho-biological and 
economic indicators has been carried out. The best samples by the given parameters of 
different eco-geographical and genetic origin, which will be used for further breeding, are 
established.

Key words: Bromopsis inermis, collection sample, feed productivity, seed yield, 
polycross.

UDC 633.11+14:575.222.2
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Tromsiuk V. D., Lylyk T. V. Evaluation of combining ability of the winter 
triticale initial material in the system of diallel crossings // Feeds and Feed Production. -  
2017. -  Issue 84. -  P. 32 -  38.

The results of studies on the determination of combining ability by the quantitative 
characteristics of the productivity of collection varieties of winter triticale of various eco- 
geographical origin in the system of complete diallel crossings are highlighted. Varieties 
with high levels of GCA, constants and effects of SCA by specific features in F1 hybrids 
are revealed.

Key words: winter triticale, variety sample, general combining ability (GCA), 
specific combining ability (SCA), hybrids, diallel crossings.

UDC 633.353:631.52
Barvinchenko S. V. Estimation of faba bean variety samples by the parameters of 

ecological plasticity and stability // Feeds and Feed Production. -  2017. -  Issue 84. -  
P. 39 -  43.

The estimation of faba bean variety samples by the indicators of seed productivity 
is carried out. The level of variation of the indicators of seed productivity and their 
ecological plasticity and stability is established.

Key words: faba bean, variety samples, adaptability, ecological plasticity, 
ecological stability.

UDC 631.527.633.34
Stutz T. M., Temchenko I. V., Vilhota N. V. The level of heterosis and degree of 

dominance of the farming traits in F1 soybean hybrids // Feeds and Feed Production. -  
2017. -  Issue 84. -  P. 44 -  47.

The results of studying and evaluating productivity elements of F1 hybrids of 
soybean plants by the degree of dominance and heterosis are presented.

Key words: soybean, initial material, variety, heterosis, degree of dominance, 
hybrid.

UDC 633.11: 631.582
Korniychuk O. V. Reserves of increasing of winter frequency of winter wheat in 

modern agrochenosis of river-based lines // Feeds and Feed Production. -  2017. -  Issue 
84. -  P. 48 -  52.

The reasons, character and direction of changes of natural and technogenic origin, 
which occur during the last decade in the agroenoses of the forest steppe of the right bank 
are investigated. It is shown that there is a stable difference between the actual and 
potentially possible yield of winter wheat. Some elements of adaptive agriculture are 
presented, aimed at reducing this difference in modern conditions. The importance of No
till -  technology and variety in grain production optimization is emphasized.

Key words: crop rotation, predecessors, winter wheat, sort, zero tillage, 
productive moisture.

UDC 633.31/37:631.53.01:631.526.3
Antoniv S. F., Kolisnyk S. I., Zapruta A. A., Fostolovych S. I., Konovalchuk

V. V., Klochaniuk A. V. Agro-ecological aspects of the technology of growing seeds of
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new varieties of leguminous grasses under conditions of Forest-Steppe and Polissia of 
Ukraine // Feeds and Feed Production. -  2017. -  Issue 84. -  P. 53. -  61.

The data of long-term studies on the formation of high seed yields of alfalfa, red 
clover, white clover, alsike clover, bird’s-foot trefoil, honey clover and eastern galega 
under agro-ecological conditions of the Forest-Steppe and Polissia of Ukraine are 
highlighted. It has been established that seed yield considerably depends on the seeding 
rates, sowing methods, terms of the autumn cutting, mowing of the first cut of red clover 
and Lucerne, system of fertilization in crop rotation, plant density and technological 
factors.

Key words: perennial leguminous grasses, red clover, creeping clover, hybrid 
clover, Lucerne, bird’s-foot trefoil, field and grassland feed production, seed crops.

UDC 633.37:631.53.01
Zapruta A. A, Antoniv S. F, Kolisnyk S. I ,  Konovalchuk V. V. Efficacy of 

adjuvants in seed sowings of bird’s-foot trefoil // Feeds and Feed Production. -  2017. -  
Issue 84. -  P. 62 -  69.

The results of long-term studies on the formation of high seed yields of bird’s-foot 
trefoil with high seeding qualities under agro-ecological conditions of Ukraine are 
presented. It is established that seed yield largely depends on the influence of ecological 
and agro-technical factors in the system “soil-weather-plant-seed productivity”. 
Harvesting methods have been improved as a separate technological method for growing 
high and stable crop yields with aim of complete fulfillment of the genetic potential.

Key words: bird’s-foot trefoil, adjuvants, adherers, seeds, beans, yield, fruit 
elements, sowing properties

UDC 633.31
Hetman N. Y., Veklenko Y. A., Tkachuk R. O. Formation of ecologically 

resistant agrophytocenoses of Lucerne depending on the growing conditions // Feeds and 
Feed Production. -  2017. -  Issue 84. -  P. 70 -  74.

The role of Lucerne in the field feed production is disclosed. Specific features of 
the technology of its cultivation are determined. Analysis of the cited references on the 
issues of Lucerne feed productivity increase depending on fertilization is carried out.

Key words: Lucerne, variety, inoculation, nodule phosphorus bacteria, potash 
fertilizers, non-cover method of growing.

UDC 633.2 (477.72)
Vasylenko R. N. Bioenergy assessment of the growing technologies for perennial 

agrophytocenosis in the south of Ukraine // Feeds and Feed Production. -  2017. -  Issue 
84. -  P. 75 -  79.

The problems of bioenergetic efficiency of growing perennial agrophytocenoses of 
leguminous and cereal grasses depending on the rates of mineral fertilizers under 
conditions of natural moistening and irrigation are considered. The main elements of the 
growing technologies, which contribute to reduction of the total energy inputs on the 
yield formation, are established.

Key words: agrophytocenosis, perennial grasses, bioenergy efficiency, mineral 
fertilizers, irrigation.
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UDC 633.34: 635.655:631.53.02
Pohorila L. H. Seed infection of soybean under conditions of the right-bank 

Forest-Steppe of Ukraine // Feeds and Feed Production. -  2017. -  Issue 84. -  P. 80 -  85.
The article outlines the results of studies conducted in 2013-2015 on the research 

of seed infection of different soybean varieties under conditions of the right-bank Forest- 
Steppe of Ukraine. It has been established that the main diseases of soybean seed in the 
region are cotyledonous bacteriosis Xantliomonas phaseoli Dows. Var. Sojense (Hedges) 
Starr, and Burkh. Pseudomonas tabaci. and fusariose (Fusarium scipi Lamb, et 
Fautr.var. acuminatum Wr).

It is substantiated that violation of the elements of the technology of growing, 
harvesting, post-harvest processing and storage of soybean seed under weather conditions 
that are concomitant for diseases can lead to a significant decrease in the seed quality as a 
result of its significant damage.

Key words: soybean, seed, diseases, fusariose, cotyledonous bacteriosis.

UDC 504.5:661.162.25
Shevchuk O. A., Holunova L. A., Tkachuk O. O., Shevchuk V. V., Kryklyva

S. D. Prospects of the use of synthetic growth regulators of the inhibit type in crop 
production and their ecological safety // Feeds and Feed Production. -  2017. -  Issue 84. -  
P. 86 -  90.

Theoretical and practical aspect of the use of synthetic growth regulators of the 
inhibit type on different crops as well as their ecological safety have been studied.

Key words: retardants, productivity, ecological safety.

UDC 633.31/.37:631.58
Tkachuk O. P. Feed potential of leguminous perennial grasses in the year of 

noncover sowing under optimal environmental conditions // Feeds and Feed Production.
-  2017. -  Issue 84. -  P. 91 -  95.

The yield of green mass of leguminous perennial grasses, namely Medicago 
sativa, Trifolium pratense, Onobrychis arenaria, Melilotus albus, Lotus corniculatus and 
Galega orientalis in the year of sowing under non-cover growing are determined. 
Optimal soil and climatic conditions and agro-technical methods of cultivation that allow 
obtaining maximum productivity of grasses are determined.

Key words: leguminous perennial grasses, yield, year of sowing, environmental 
conditions.

UDC 633.2: 519.25
Yashchuk V. A. Potential alumoresistance of perennial species of leguminous and 

cereal grasses by diagnostic indices // Feeds and Feed Production. -  2017. -  Issue 84. -  
P. 96 -  102.

The results of screening testing of perennial grasses for alumoresistance based on 
the laboratory methods for early plant diagnostics are presented to determine the degree 
of alumotolerance of species and varieties of leguminous and cereal grasses that form the 
basis of the grass stand of cultural pastures and hayfields in Ukraine. By the values of 
root length index (RLI) and shoot length index (SLI), reliable responses of plants of 
perennial grasses in the juvenile growth period to the concentration of the AlCl3 solution 
were established, on the results of which a ranked range of leguminous grass species was
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constructed according to the level of resistance to alumotoxicity. The limiting degree of 
alumoresistance of cereal grasses is determined, which is an obstacle to the fulfilment of 
the genetic potential of these species when grown under edaphic conditions of high 
acidity of the soil solution. Cluster analysis of grass species according to the adaptive 
potential to the stress factor is conducted.

Key words: perennial grasses, potential alumoresistance, root length index (RLI), 
shoot length index (SLI), cluster analysis.

UDC 633.35 : 636.085
Dudchenko V. I. Productivity of mixed sowings of field pea and companion crops 

when growing for green mass // Feeds and Feed Production. -  2017. -  Issue 84. -  P. 103
-  107.

The results of researches on the cultivation of field pea in mixed sowings, indices 
of green mass yield, dry mass, and feed quality are presented.

Key words: pea field, mixed sowings, companion crops, yield of green and dry 
mass, feed quality.

UDC 633.35 : 631.559 : 631.53.01.048 (477.82)
Kobak S. Y., Dudchenko V. L Formation of the green mass and field pea yield 

depending on the seeding rates when grown in the western Polissia // Feeds and Feed 
Production. -  2017. -  Issue 84. -  P. 108 -  113.

The results of studies on the influence of the seeding rates of the field pea variety 
Zviahelska on the yield of green mass, grain, and feed quality are presented.

Key words: field pea, yield, green mass, grain, feed quality.

UDC 633.34;631.53.048
Moldovan V. H., Moldovan Zh. A., Sobchuk S. I., Halysh O. I. Formation of 

elements of the soybean yield structure depending on the methods of the basic soil 
cultivation, fertilization and pre-sowing seed treatment // Feeds and Feed Production. -  
2017. -  Issue 84. -  P. 114 -  119.

The results of studies on the influence of methods of the basic tillage (plowing and 
shallow), levels of mineral nutrition and pre-sowing seed treatment on the formation of 
indices of the individual productivity of soybean plants are presented. The positive effect 
of mineral nutrition and pre-sowing seed treatment with rhizobophyte on the formation of 
the number of beans and seeds per plant, the mass of seeds during plowing as the basic 
soil tillage is established. Substitution of plowing with shallow tillage has led to 
reduction of the studied indicators.

Key words: soybean, seed treatment, soil cultivation, fertilizer, individual 
productivity.

UDC: 631.81/84:633.34
Serevetnyk E. V. Efficiency of applying foliar nutrition with nitrogen fertilizer 

Carbamide in the system of soybean fertilization // Feeds and Feed Production. -  2017. -  
Issue 84. -  P. 120 -  125.

The results of two-year studies on the effect of the term and frequency of foliar 
nutrition with nitrogen fertilizer Carbamide on the indices of individual productivity and 
yield level of soybean seeds of Monada variety are presented. It was revealed that
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application of triple foliar nutrition with nitrogen fertilizer Carbamide (9 kg/ha), in the 
phase of the beginning of flowering, bean formation and seed filling, is most favorable 
for the growth, development of soybean plants and formation of high indices of 
individual productivity. On average, over two years of research, this experiment showed 
the highest yield of soybean seeds of Monada variety, namely 2.95 t/ha, the surplus to 
control was 0.64 t / ha or 27.7 %.

Key words: soybean, foliar nutrition, nitrogen fertilizer Carbamide, individual 
productivity, correlation-regression relationship, yield, crude protein.

UDC 631.811.98:633.34
Chorna V. M. Efficiency of the growth regulator chlormequat-chloride when 

growing soybean // Feeds and Feed Production. -  2017. -  Issue 84. -  P. 126 -  132.
The effect of the growth regulator on the formation of photosynthetic and seed 

productivity of soybean varieties Diadema Podillia, Samorodok and Triada was studied. 
It was noted that the net productivity of photosynthesis and the maximum yield of 
soybean seeds were observed where the maximum productivity of photosynthetic 
productivity, in particular, dry matter accumulation, were formed. The highest yield of 
soybean seeds of Diadema Podilia variety of 3.01 t/ha, Samorodok -  2.78 t/ha and Triada
-  3.14 t/ha were recorded in the trial variant, where the crops were treated in phase 3 -  
the triple leaf and budding with 1 % solution of chloromequat-chloride, which was
33.0 %, 22.8 % and 27.4 % more, respectively, compared to the control non-sprayed 
sites.

It should be noted that yield increases were higher under double treatment of crops 
with chloromequat-chloride of different concentrations compared to single treatment.

Key words: soybean, variety, growth regulator, photosynthetic productivity, yield.

UDC 632:633.34:631.582
Kolisnyk S. I., Kobak S. Y., Panasiuk A. Y. Efficiency of the systems of 

soybean protection against diseases in short crop rotations of the right-bank Forest- 
Steppe // Feeds and Feed Production. -  2017. -  Issue 84. -  P. 133 -  140.

The effect of various protection systems on the reduction of soybean diseases was 
studied according to the following scheme:

I. Control (soybean growing without any preparations).
II. Foliar nutrition of soybean with Plantopholl (2.0 kg/ha).
III. Seed treatment (Rizoactive 2.0 kg/t + Maxim XL 035 FS 1.0 l/t) + Abacus 

fungicide.
IV. Var. III + additional fertilizer Plantafoll.
The third protection system proved to be highly effective. Its use reduced soybean 

plant infestation by fusariosis by 5 %, and by septoria -  by 4 %, or by 22 and 28 relative 
percent (on average for 2 years).

Soybean seed yield in the control of 2-field crop rotation was 2.04 t/ha on average 
for 2 years, and the third protection system increased the yield up to 2.65 and 2.90 t/ha, 
respectively, in three- and four-field crop rotations.

UDC 635.655:631.5(631.8)
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Temrienko O. O. Formation of soybean individual and seed productivity 
depending on the technological methods of cultivation under conditions of the right-bank 
Forest-Steppe // Feeds and Feed Production. -  2017. -  Issue 84. -  P. 141 -  149.

The article presents the results of studies (2015-2017) on the formation of soybean 
individual and seed productivity depending on the method of pre-sowing seed treatment 
and foliar nutrition with complex fertilizers on the Omex chelate basis. It is noted that 
high indices of the individual productivity (number of beans and seeds per plant, mass of 
seeds per plant, mass of 1000 seeds) and seed yield of soybean varieties Oriana and 
Diadema Podillia were formed under seed inoculation with bacterial preparations 
Rizoaktiv + Phosphoenterin and double foliar nutrition in the phases of the third triple 
leaf with Omex 3X (0.5 l/ha) + Agrohumate (0.5 l/ha) and in the phase of flowering with 
Omex Micromax (0.5 l/ha) + Agrohumate (0.5 l/ha).

It is also noted that the organized factors that were studied provided the optimal 
height of attachment of the lower bean in soybean plants, which allowed to preserve 
soybean seed yield and to facilitate mechanized crop harvesting.

Key words: soybean, variety, pre-sowing seed treatment, foliar nutrition, 
individual productivity, height of the lower bean attachment, yield.

UDC 631.49.041:625.131.3
Kryzhanovskyi V. H. The content of structural soil aggregates during the 

blossoming of peas, winter wheat and sugar beets under different techniques of the basic 
soil tillage // Feeds and Feed Production. -  2017. -  Issue 84. -  P. 150 -  155.

Materials, on average over three years, on the effects of various practices of the 
basic tillage of podzol humus in a 5-course crop rotation on the content of structural soil 
aggregates during the blossoming of peas, winter wheat and sugar beet are presented.

Keywords: peas, winter wheat, sugar beets, ploughing, cultivation, basic soil
tillage.

UDC 633.16:631.531
Vlasiuk O. S. Productivity of modern spring barley varieties depending on 

fertilization and seeding rate // Feeds and Feed Production. -  2017. -  Issue 84. -  P. 156 -  
160.

The results of studies on the effect of the rates of mineral fertilizers and seeding 
rates on the formation of productivity of modern spring barley varieties are presented. It 
is determined that an increase in seed sowing rates is an effective method of increasing 
yield, especially when the background of plant nutrition worsens. The influence of the 
indicated factors on the density of stems, the weight of seeds in the ear and the weight of 
1000 grains of barley Varieties of spring barley.

Key words: spring barley, variety, seeding rate, fertilizer background, yield, 
weight of 1000 grains.

UDC 631.31:633.11
Kyryliuk V. P. Influence of the systems of the basic soil tillage and fertilization 

on winter wheat yield // Feeds and Feed Production. -  2017. -  Issue 84. -  P. 161 -  166.
The results of long-term studies on the effect of systems of the basic soil tillage 

and fertilization on the yield and quality parameters of winter wheat grain are presented. 
It is determined that the highest crop yield (4.97 t/ha) against the background of organo-
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mineral fertilization with incorporation of straw of the preceding crop in the field and 
supplementation with N30P30K30 was provided by the ploughing system of the basic 
tillage. Against a background of a mineral fertilizer at the rate of N60R60K60, the highest 
winter wheat yield (4.88 t/ha) has been obtained under the flat cutting system of the basic 
tillage. The highest quality indicators of winter wheat grain have been observed against a 
background of the mineral fertilizer and on both backgrounds under ploughing and flat 
cutting of the soil.

Key words: winter wheat, productivity, tillage, fertilizer, soil

UDC 633.15:632.934:632.51
Movchan I. V. Classification of surface-active substances and their role in 

increasing the efficiency of post-emergence herbicides in maize for grain // Feeds and 
Feed Production. -  2017. -  Issue 84. -  P. 167 -  173.

The classification of surface-active substances according to the chemical structure, 
purpose and source of origin is given. The results of studies on the effectiveness of the 
chemical method of weed control in maize for grain during a post-emergence period are 
presented. It has been found that the joint use of herbicides and surface-active substances 
provides an increase in their phytotoxicity and 10-25 % reduction in the rate of the 
preparation application.

Key words: maize, weeds, surface-active substances, efficiency, herbicides.

UDC 631.8 : 633.2/03
Kyrylesko A. L., Veklenko Y. A. Increase of productivity and energy efficiency 

of hayfields on eroded soils of the western Forest-Steppe // Feeds and Feed Production. -  
2017. -  Issue 84. -  P. 174 -  182.

The results of studies on the comparative productivity of diverse haymaking grass 
stands (cereal, legume-cereal, and legume) under conditions of eroded soils with a 
complex relief of the western Forest-Steppe are presented. It has been established that the 
increase in the rate of application of mineral nitrogen fertilizers for each slope of grass 
mixtures composed of Hungarian grass, meadow fescue, reed fescue, timothy grass and 
Italian ryegrass from 45 to 90 kg/ha of nutrients raises the productivity of hayfield by 2-3 
times in comparison with the variant where no fertilizer was applied.

Achieved productivity gains in the energy dimension are not comparable with the 
energy inputs for fertilizers. The most effective is the cultivation of legume-cereal grass 
stands with a half seeding rate of the mixture of the above mentioned grasses with clover 
meadow or Lucerne, the productivity of which is identical to cereal grass stand with the 
introduction during the season of mineral nitrogen fertilizers at the rate of 180 kg/ha of 
nutrients. Haymaking use of grass mixtures of bird’s-foot trefoil and white clover with 
cereals by the level of productivity is equivalent to the application of 90 kg/ha of 
“mineral nitrogen” on a grass stand per season.

Along with lower energy costs (10.7-15.3 GJ/ha), when using legume-cereal 
haymaking phytocoenoses, high energy efficiency (4.66-5.69) was achieved, and less 
energy-intensive production was achieved, namely 1 centner of feed unit contained 210
279, and 1 centner of digested protein contained 1383-1834 MJ of energy inputs, which 
is half the amount of fertilized variants of the cereal grass mixture.

Key words: grass mixtures, haymaking use, fertilizer, productivity, energy 
efficiency.
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UDC 633.2.031:631.816.2
Kotyash U. O., Kobyrenko Y. A., Terletska M. I ,  Didukh H. N. Features of 

formation of legume-cereal grass stands depending on fertilization // Feeds and Feed 
Production. -  2017. -  Issue 84. -  P. 183 -  186.

The results of the study of the influence of organo-mineral fertilizers, inoculation 
and growth stimulators on the productivity and formation of legume-cereal meadow 
agrophytocenosis are highlighted. It is established that the use of a complex of the 
investigated factors provides 8.57 t/ha of dry matter of hay feed. The highest percentage 
of legumes was observed under seed inoculation of seeds against a background of 
Р45K6ofertilizers and amounted to 14 %.

Key words: yield, botanical and economic composition of the grass stand, 
leguminous grasses, haymaking use.

UDC УДК 633.2/3:636.086
Kovtun K  P., Chornolata L. P., Bezvugliak L. I., Yashchuk V. A. Effect of the 

methods for sowing binary alfalfa-cereal mixtures on the chemical composition and feed 
quality under conditions of the right-bank Forest-Steppe // Feeds and Feed Production. -  
2017. -  Issue 84. -  P. 187 -  193.

The results of research on Lucerne, Bromopsis inermis, Bromopsis arundinacea, 
and timothy grass on the chemical composition and quality of feed are presented. The 
dependence of the chemical composition of grass mixtures on seasonal and annual 
changes in the quantitative ratio of the bean component and cereals under their different 
spatial distribution and sowing methods is determined.

It is established that the content of crude protein, metabolizable energy, feed units 
and the lowest content of crude fiber in green mass was obtained under cross-sowing, and 
the lowest content of crude protein was obtained under over-row-cross method of sowing.

Key words: Lucerne-cereal grass mixtures, chemical composition, feed quality, 
sowing methods.

UDC 636.085:633.3
Kurnaev A. N., Vyhovska I. N., Honchar L. O., Syrovatko K. M. Efficacy of 

the use of biological preparations in ensiling a mixture of clover and perennial ryegrass // 
Feeds and Feed Production. -  2017. -  Issue 84. -  P. 194 -  201.

The nutritional value and productive effect of silage from the dried mass of a 
mixture of clover and perennial ryegrass harvested using bacterial preservative Lithosil 
and bacterial-enzyme preparation Lithosil Plus was determined.

The use of biological preservatives promoted the improvement of enzymatic 
processes during the ripening of silage, which ensured better preservation of nutrients, 
increased digestibility and energy value of harvested silage.

Feeding of silage with preservatives Litosil and Lithosil Plus provided an increase 
in the average daily milk yield in terms of 4 percent fat content by 1.26 and 4.8 kg. The 
productive effect of the investigated silos during the cultivation of replacement heifers 
was higher by 3.58 to 7.43 %, while the feed costs per 1 kg of weight gain decreased by 
5.88 and 11.67%.

Key words: silage, clover, perennial ryegrass, bacterial-enzyme preparation, 
ammonia nitrogen, enzymes.
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UDC 636. 081
Zaets A., Mandrik M., Bihas O., Stoliar Zh. Stock supply with high-producing 

first-calf cows as an important reserve for raising milk productivity of the herd // Feeds 
and Feed Production. -  2017. -  Issue 84. -  P. 202 -  206.

The research was carried out during 2011-2016 in the conditions of the breeding 
farms of Vinnytsia region with the aim to establish the dependence of the milk yield of 
the first-calf cows of the Ukrainian red-motley dairy breed on the live weight and to 
study the effect of their introduction in the milking herd in different number on the 
productivity. The studies revealed that the average milk productivity of the first-calf cows 
was 87.1-97.8 %, and their live weight was 90.0-92.2 % compared to the corresponding 
indicators of cows from the main herd. The largest amount of milk was obtained from 
first-calf cows with a live weight of 500-550 kg and a milk yield index of 1,136-1,166, 
while the cows of the main herd produced high milk yields at the live weight of 591-650 
kg with a milk yield index of 1,225. It was found that further increase in live weight to 
670 kg was accompanied by a decrease in milk yield by 1,438 kg and a milk yield index 
by 251. It is most desirable to introduce 30-48 first-calf cows per 100 cows annually, as 
under such variation the yield of the herd increased by 629-1180 kg.

Key words: Ukrainian red-motley dairy breed, first-calf cows, milk productivity, 
live weight, milk yield index.

UDC 636. 084/. 087
Honcharuk V. V., Honcharuk V. V., Kylymniuk A. I ,  Khimich A. V. Soybean 

use in the diets of fattening pigs // Feeds and Feed Production. -  2017. -  Issue 84. -  
P. 207 -  211.

It is shown that the use of exponded and extruded soybean grain in the diets of 
fattening pigs in the amount of 11.8 % in the diet structure promoted the increase in the 
average daily gains by 44 and 131 g, or by 7.42 and 22.1 %, compared to the 
consumption of the same amount soybean meal.

Key words: soybean, exposed and extruded, soybean meal, young pigs, feeding, 
productivity.

UDC 636.087.636.4
Сhornolata L. P., Lykhach S. N., Zdor L. P., Liakhovchenko I. A. Distribution 

of nitrogen in the protein complex of cereal plants // Feeds and Feed Production. -  2017.
-  Issue 84. -  P. 212 -  217.

Redistribution of nitrogen in the protein complex of the green mass of cereal 
winter crops is studied and analyzed. The content of nitrate and nitrite nitrogen in the 
green mass of triticale and wheat plants in different phases of their development is 
determined. It is established how the treatment of plants of cereal crops with nitrogen 
fertilizers affects the content of nitrogen fractions.

Using the photometric method, based on the hydrolysis with sulfuric acid 
according to the Kjeldahl method, the content of total protein and non-protein nitrogen is 
determined. The content of nitrates is determined by the ionometric method, the essence 
of which is their isolation with a solution of alumina salts followed by the measurement 
of their concentration using an ion-selective electrode. Having isolated the nitrites with a
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solution of potassium chloride, a colored solution has been obtained, which has been 
measured on a photometer to determine their concentration.

It has been found that the highest content of non-protein nitrogen in the protein 
complex of cereal plants is observed during the tillering phase. Gradually, with the 
development of their organism, the content of non-protein nitrogen in their composition 
decreases. The maximum amount of nitrates and nitrites in plants is determined in the 
tillering phase, and in the end of the ear their content is low. The phase of the beginning 
of ear filling is characterized by a slight increase in non-protein nitrogen, including 
nitrates and nitrites. Harvested grain contains nitrates and nitrites within 75-360 mg/kg 
and 0.5-9.0 mg/kg, respectively, which is below the permissible level of these toxic 
substances according to the state standards.

Key words: protein, non-protein, unidentified, nitrate, nitrite nitrogen, triticale,
wheat.

UDC 631.1:577.112.385/386:636.4:636.086
Kulyk M. F., Krasnoselska M. P. Economic efficiency of lysine and methionine 

balancing in the protein feeding of pigs during fattening // Feeds and Feed Production. -  
2017. -  Issue 84. -  P. 218 -  223.

The use of extruded soybean in the mixed feed for fattening pigs in the 
physiologically balanced diets of lysine and methionine with cystine provides 37 % 
higher profit, which confirms economic feasibility of lysine balancing of the protein diets 
of pigs at the level of 5.9 -  5.7 % in the crude protein.

Key words: fattening pigs, lysine, methionine, daily average weight gain, 
economic efficiency, labor costs, revenue.

UDC 633.31: 636.086
Kylymniuk A. I. Morphological and biochemical parameters of the sow blood 

when feeding alfalfa extract in the diets // Feeds and Feed Production. -  2017. -  Issue 84.
-  P. 224 -  227.

The results of studies on the influence of feeding alfalfa extract in the sow diet on 
the morphological and biochemical parameters of blood are presented.

Key words: extract, alfalfa, hemoglobin, erythrocytes, urea, total protein.

UDC 631.164.23:636.085
Sprynchuk N. A., Voronetska I. S., Diakonova S. Y., Korniichuk H. V., 

Kravchuk O. O. Optimal investment decisions in development programs of agricultural 
enterprises // Feeds and Feed Production. -  2017. -  Issue 84. -  P. 228 -  234.

When developing program for agribusiness development it is advisable to plan 
investments in the development of the livestock industry, especially cattle breeding. 
There has been a developed a model, which can be used by any agricultural enterprise 
while projecting development programs, with substantiation of the farm size and use of 
the approach aimed at optimizing agricultural lands of enterprises in order to ensure the 
most efficient economic and environmental use.

In order to substantiate investments in the livestock industry in the development 
program of agricultural enterprises on the basis of the economic model, optimal ratio of 
land resources of agricultural enterprises has been determined. Calculations have been
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made taking into account the level of humus consumption by crops grown at the farm and 
humus equivalent, which can be produced per head of cattle per year.

The model is based on some resource constraints (the amount of agricultural land 
owned by the enterprise) and criteria for optimization of agricultural production (optimal 
number of livestock). In addition to resource conditions, the study meets environmental 
conditions of agricultural production, in particular the condition of a non-deficit balance 
of humus in the soil. On the example of the agricultural enterprises located in the Forest- 
Steppe that owns 1500 hectares of farmland, calculated optimum number of cattle is 633 
heads of cattle under the condition of compliance with the environmental condition of 
non-negative balance of humus to ensure effective crop management.

Keywords: investment decisions, feed production, development programs, 
agricultural enterprise.

UDC: 631.1
Kamenschuk B. D., Nosenko Y.M., Bratchuk L.M., Verbova O.V., Sheiko K.

1 Evaluation of the transfer of innovation developments by multifactorial method// Feeds 
and Feed Production. -  2017. -  Issue 84. -  P. 235 -  241.

The article reveals the essence of innovation activity, which is one of the elements 
of the economy stimulation. The problem of the objective assessment of modern 
completed scientific researches by their suitability for transfer to agroformations is 
highlighted. The reasons causing considerable variability of characteristic indicators for 
evaluation of completed scientific researches are analyzed. Methodological approaches to 
multifactorial evaluation of innovation developments in agriculture on the example of 10 
developments of the Institute of Feeds and Agriculture of Podillia are stated. The most 
important criteria for evaluating innovation developments by their suitability for transfer 
are identified. The rate of the effectiveness of each individual development by the sum of 
the factors is determined. Rating of innovations by multiple biometric indicators is 
formed.

Keywords: innovation developments, transfer, evaluation criteria, efficiency ratio.
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