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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
КОРМОВИРОБНИЦТВА В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ
Наведено сучасний стан кормовиробництва та формування урожаю
різновікових травостоїв бобових і злакових багаторічних трав на темнокаштанових ґрунтах в умовах зрошення та природного вологозабезпечення
(без зрошення) в південному Степу України. Залуження малопродуктивних
земель проведено бобовими і злаковими багаторічними травами, найбільш
адаптованими до природно-кліматичних умов підзони Південного Степу.
Отримання високої продуктивності багаторічних трав при залуженні
темно-каштанових ґрунтів досягалося шляхом використання посухостійких
видів багаторічних трав, насамперед, люцерни (сорт Унітро), еспарцету
піщаного (сорт Інгульський) і пирію середнього (сорт Вітас) та їх бінарних і
полівидових травосумішок.
Ключові слова: кормовиробництво,
еспарцет, пирій середній, енергоємність.

продуктивність,

люцерна,

Наприкінці XX століття Україна була однією з провідних країн Європи
з виробництва тваринницької продукції, в якій скотарство вважалося
провідною галуззю і характеризувалося істотними територіальними
відмінностями та виробничою спеціалізацією. У зонах Полісся й Лісостепу
розвивалося молочно-м'ясне та м'ясо-молочне тваринництво, у зоні Степу
переважало м'ясне і м'ясо-молочне, а у приміських зонах – молочно-м'ясне
скотарство [1, 2, 3].
Аналіз виробництва молока та м’яса в господарствах різних форм
власності свідчить, що рівень розвитку агропромислового комплексу країни в
сучасних умовах господарювання значно відстає від його потреб для
забезпечення повноцінного харчування населення, що пов’язано з
організаційною формою господарювання та забезпеченості кормами
тваринницької галузі [5, 6, 7].
Матеріали і методика досліджень. Чисельність поголів’я великої
рогатої худоби та структуру посівних площ сільськогосподарських культур
приведено згідно даних Державної служби статистики України.
Продуктивність одновидових посівів люцерни (сорт Унітро), еспарцету
піщаного (сорт Інгульський) і пирію середнього (сорт Вітас) та пирійно–
люцернових і пирійно–еспарцетових травосумішок вивчали в умовах
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млн голів

природного зволоження (без зрошення) на темно–каштанових ґрунтах ДПДГ
“Копані” Інституту зрошуваного землеробства НААН. Норма висіву
одновидових посівів пирію середнього, за 100 % господарської придатності
насіння, складала 6,2 млн шт., люцерни (сорт Унітро) – 8,0; пирій середній +
люцерна – 7,0, еспарцету піщаного – 6,0, пирій середній + еспарцет піщаний –
7,0, пирій середній + люцерна + еспарцет піщаний – 7,0 млн шт. Дослід
закладено методом розщеплених ділянок, де головні ділянки (першого порядку)
– склад агрофітоценозу, субділянки (другого порядку) – позакореневе
підживлення травостоїв Плантафолом 30,. Площа посівної ділянки – 60 м2,
облікової – 10 м2. Облік урожаю проведено укісним методом.
Результати досліджень. Згідно даних Державної служби статистики
України, розвиток сільського господарства України протягом 1991–2016 рр.
супроводжувався рядом
негативних
процесів: істотною
зміною
співвідношення між тваринницькою і рослинницькою галузями сільського
господарства і, як наслідок, занепадом тваринницької галузі. Внаслідок цього
відбувалося катастрофічне скорочення поголів’я великої рогатої худоби
(ВРХ), а, відповідно, й зниження обсягів виробництва тваринницької
продукції. Якщо у 1986 р. чисельність поголів’я ВРХ сягала 26,6 млн голів,
то у 2016 р. вона не перевищувала 3,8 млн голів, або скоротилася на 20,8 млн
голів (84,5 %), у тому числі корів, відповідно, – 8,9 та 2,2 млн голів, або
менше на 73,8 % (рис. 1).
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Рис. 1. Чисельність поголів’я великої рогатої худоби в господарствах
різних форм власності в Україні [8] (за даними Державної служби статистики
України)

Ефективний розвиток галузі тваринництва агропромислового
комплексу підзони південного Степу, як і в Україні в цілому, можливий лише
за комплексного вирішення організаційно–економічних, технологічних і
технічних заходів ведення науково обґрунтованих систем кормовиробництва.
Система кормовиробництва як комплекс організаційно-економічних,
агрономічних і зоотехнічних заходів, направлених на максимальний обсяг
виробництва кормів високої якості за найменших витрат праці й засобів
4
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виробництва на одиницю виробленого корму, в південній частині зони Степу
є складною, а тому на даний час недостатньо вивченою проблемою.
Пов’язано останнє з основним напрямком розвитку сільського господарства
України, котрий протягом 1991–2017 рр. супроводжувався істотною зміною
співвідношення між виробництвом рослинницької і тваринницької продукції
на користь першої. Нераціональне використання сільськогосподарських угідь
у підзоні південного Степу пов’язано, насамперед, з істотною зміною
структури посівних площ, яка склалася протягом останніх 25 років в Україні.
За даними державного земельного обліку, проведеного у 1990 році, в
Україні нараховувалося 60,3 млн га земель усіх категорій, у тому числі
сільськогосподарських угідь – 41,8 млн га, ріллі – 33,4; сінокосів і пасовищ –
7,5; лісів – 10,4 млн га. У структурі посівної площі зернові й зернобобові
культури до загальної посівної площі основних сільськогосподарських
культур займали 45,26 %, соняшник – 5,08; картопля та овоче–баштанні –
5,85; кормові культури – 37,24 %. У 2016 р. загальна посівна площа в Україні,
без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та
частини земель у зоні проведення антитерористичної операції, складала
26775,6 тис. га. Посівна площа зернових і зернобобових культур складала
14349,5 тис. га (53,59 %), із них – 6213,8 (23,21) пшениця озима та яра;
ячмінь ярий та озимий – 2872,8 (10,73); кукурудза – 4257,7 тис. га (15,90 %) і
інші зернові та зернобобові – 1005,2 (3,75 %). Із технічних культур найбільшу
посівну площу стали займати соняшник – 5904, 5 тис. га (22,05 %) і соя –
1846,3 тис. га (6,90 %) (табл. 1).
1. Структура посівних площ сільськогосподарських культур в Україні
(за даними Державної служби статистики України)
Показники

Посівна площа с.-г. культур, у т. ч.:
1. Зернові та зернобобові культури
у т. ч.: пшениця озима та яра
кукурудза
ячмінь ярий та озимий
інші зернові та зернобобові
2. Технічні культури, у т. ч.:
соняшник
буряки цукрові
соя
ріпак озимий та ярий
інші технічні
3. Картопля та овоче-баштанні
4. Кормові культури

1990 р.
тис. га
%
32218,0
–
14583,0
45,26
5480,0
17,01
1200,0
3,72
3003,0
9,32
4900,0
15,21
3751,0
11,65
1636,0
5,08
1607,0
4,99
93,0
0,29
90,0
0,28
325,0
1,01
1885,0
5,85
11999,0
37,24

2016 р.*
тис. га
%
26775,6
–
14349,5
53,59
6213,8
23,21
4257,7
15,90
2872,8
10,73
1005,2
3,75
8656,0
32,33
5904,5
22,05
292,4
1,09
1846,3
6,90
456,0
1,70
156,8
0,59
1834,1
6,85
1936,0
7,23

*П р и м і т к а : Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим,
м. Севастополя та частини земель у зоні проведення антитерористичної операції.

Порівняно з 1990 р. посівні площі кормових культур, згідно даних
Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього
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середовища України, суттєво зменшилися. Якщо загальна площа кормових
культур у 1990 році у всіх категоріях господарств становила 11999,0 тис. га,
то в 2016 році посівні площі їх знизилися до 1936,0 тис. га, або скоротилися
на 83,9 %. При цьому, якщо посівна площа багаторічних трав у 1990 році в
Україні досягала 3986,6 тис. га, то в 2016 році вона не перевищувала
318,1 тис. га, або зменшилася на 92,0 %.
За рахунок скорочення посівної площі кормових культур протягом
останніх років в Україні відбувалося істотне розширення посівних площ
пшениці озимої, кукурудзи, соняшнику та ріпаку озимого. Виходячи з
аналізу структури посівної площі, можна стверджувати, що основним
напрямом господарської діяльності сільгосппідприємств і фермерських
господарств стало вирощування лише зернових і технічних культур, які
користуються попитом на світовому ринку. Тваринницька галузь продовжує
залишатися головним джерелом доходів лише у 9,5 % сільгосппідприємств і
у 7,3 % фермерських господарств.
Тому при формуванні системи кормовиробництва особливу увагу
необхідно приділяти розробці заходів щодо визначення оптимальної
структури посівних площ кормових культур та встановленні економічної й
енергетичної ефективності. Основна роль у забезпеченні кормами молочного
і м'ясного скотарства господарств населення належить польовому
кормовиробництву, на яке припадає понад 94,0 % загальної маси кормів, що
споживаються при виробництві тваринницької продукції.
Коефіцієнт енергетичної ефективності при використанні у зеленому
конвеєрі зрошуваних пасовищ у середньому складає 2,41, супроти 1,90
люцерни, 1,65 кукурудзи основного строку сівби й 1,18 озимих проміжних
культур (табл. 2).
2. Витрати сукупної енергії при вирощуванні кормових культур у
Південному Степу при зрошенні (в середньому за 3 роки досліджень)
Показники

Витрати сукупної енергії, МДж/га
Врожайність зеленої маси, т/га
Збір з 1 га:
абсолютно сухої речовини, т/га
к. од., т/га
сирого протеїну, т/га
валової енергії, ГДЖ/га
обмінної енергії, ГДж/га
Витрати енергії на виробництво
1 кг: сухої речовини, МДж
к. од., МДж
сирого протеїну, МДж
Коефіцієнт енергетичної
ефективності (Кее)

6

озиме жито +
ріпак озимий
43764
20,0

Зелена маса
кукурудза

люцерна

67910
40,0

75308
55,0

зрошувані
пасовища
46641
50,0

5,25
3,78
0,72
63,79
51,45

11,0
7,26
0,89
195,58
111,76

13,35
10,95
2,70
249,91
142,84

10,84
8,56
2,35
194,36
112,19

8,34
11,58
60,78

6,17
9,35
76,30

5,64
6,88
27,89

4,30
5,45
19,85

1,18

1,65

1,90

2,41
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Незважаючи на значну економію енергоресурсів пасовищне утримання
великої рогатої худоби в сучасних умовах господарювання проводиться лише
громадянами населення в підсобних господарствах, причому в більшості
випадків на неполивних землях.
За сінажно-концентратного типу годівлі тварин річна структура кормів
(у % до поживності) складає: сінажу – 30 %, кормових буряків – 10, зелених
кормів – 30, концентрованих кормів – 30 %. Залежно від прийнятого типу
годівлі та забезпеченості потреби тварин кормами високої якості річний удій
на корову знаходиться в межах 6500—8000 кг.
При заготівлі розсипного сіна з люцерни, згідно досліджень Інституту
зрошуваного землеробства НААН, на 1 к. од. витрачається 8,21 МДж енергії,
проти 9,61 МДж із сорго суданського. Витрати сукупної енергії на
виробництво 1 кг к. од. за заготівлі сінажу з люцерни підвищуються до
9,02 МДж; відповідно, із багатокомпонентної суміші однорічних кормових
культур – до 30,07 МДж. При цьому коефіцієнт енергетичної ефективності
при заготівлі розсипного сіна з люцерни сягає 1,59, проти 1,55 із сорго
суданського, відповідно, при заготівлі сінажу з люцерни – 1,17 і з жита
озимого + ріпак озимий – 0,50 (табл. 3).
3. Витрати сукупної енергії при заготівлі грубих кормів у Південному
Степу при зрошенні (в середньому за 3 роки досліджень)
Показники

Витрати сукупної енергії на
1 га, ГДж
Врожайність, т/га
Збір з 1 га: абсолютно сухої
речовини, тонн
к. од., тонн
Сирого протеїну, тонн
валової енергії, ГДж
обмінної енергії, ГДж
Енергоємність:
1 кг сухої речовини, МДж
к. од., МДж
сирого протеїну, МДж
Коефіцієнт енергетичної
ефективності (Кее)

Грубі корми
розсипне сіно
сорго
люцерни
люцерни
суданського

сінаж
жита озимого +
ріпаку озимого

46,0

52,0

81,2

82,7

10,0

12,0

25,0

12,5

8,42

10,25

9,62

5,37

5,60
1,60
90,7
73,1

5,41
0,97
99,8
80,5

9,00
1,57
118,1
95,2

2,75
0,55
51,6
41,5

5,46
8,21
28,75

5,07
9,61
53,61

8,44
9,02
51,72

15,40
30,07
150,36

1,59

1,55

1,17

0,50

Порівняльна оцінка кормових культур у системі сировинного конвеєра
свідчить, що на зрошуваних землях найбільш продуктивною є люцерна, а на
неполивних – еспарцет піщаний. Проведення скошування люцерни, що
вирощувалася на кормові цілі, у фазі початок бутонізації давала змогу у
вологі (5 %) та середньовологі (25 %) за забезпеченістю опадами роки
проводити збирання врожаю протягом весняно-літнього періоду на
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неполивних землях двічі, а на зрошуваних – чотири рази. При цьому
отримували не тільки високі врожаї сухої речовини з люцерни, але й
високоякісні корми, збалансовані за перетравним протеїном, оскільки в
умовах підзони південного Степу вона забезпечувала найбільший вихід
поживних речовин з одиниці площі.
Якість сінажу за його заготівлі в найбільшій мірі залежала від строків
збирання урожаю скошеної зеленої маси багаторічних трав. Скошені в ранній
період багаторічні трави більш рівномірно пров’ялювалися, і сінаж з них
одержували високої якості. Так при скошуванні зеленої маси люцерни у фазі
«початок бутонізації» вміст сирого протеїну складав 23,5 % до абсолютно
сухої речовини, відповідно, «масової бутонізації» – 19,1; на «початку
цвітіння» – 18,4 і в фазі «масового цвітіння» – 15,4 % (табл. 4).
4. Вміст сирого протеїну залежно від фази розвитку люцерни
(у середньому за 2010—2012 рр.)
Фаза розвитку

Початок бутонізації
Масова бутонізація
Початок цвітіння
Масове цвітіння

загальної
вологи
79,9
74,6
72,4
65,4

сухої
речовини
20,1
25,4
27,6
34,6

Вміст, %

сирого протеїну, в % до
абсолютно сухої речовини
23,5
19,1
18,4
15,4

Одним з найбільш поширених та надійних біологічних способів
консервації зелених кормів є заготівля силосу, який, як основний соковитий
корм для тварин у стійловий період, займає до 35–40 % їх раціону. При
заготівлі високоякісного силосу враховують видовий склад кормових культур
і вміст у них вологи, оптимальні терміни збирання врожаю силосної маси,
розмір її подрібнення, швидкість завантаження скошеної маси в транспортні
засоби і трамбування в силососховищах та герметичність.
Усі кормові культури, що легко силосуються, а саме: кукурудза,
соняшник, сорго цукрове, сорго суданське збирають на силос у фазі молочновоскової та воскової стиглості зерна. Соняшник скошують на початку
цвітіння, однорічні та багаторічнізлакові трави – на початку колосіння,
бобові – в міжфазний період кінець бутонізації–початок цвітіння. Відхилення
від оптимальних термінів збирання призводило до істотного зниження
урожаю
якості маси. Основною проблемою при заготівлі силосу в
господарствах усіх категорій південної частини зони Степу, насамперед
кукурудзи, є низька його якість за вмістом перетравного протеїну.
Одним із найбільш ефективних шляхів виходу із складного становища,
яке склалося в існуючих системах кормовиробництва в дрібнотоварних
фермерських господарствах та господарствах населення в умовах
неполивного землеробства, є розширення посівних площ найменш
енергоємних посівів багаторічних бобових трав і, насамперед, люцерни.
Витрати сукупної енергії на виробництво 1 тонни абсолютно сухої речовини
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люцерни сорту Унітро у підзоні Південного Степу на неполивних землях
виявилися найменшими і на першому році використання травостоїв
становили 2841,2 МДж. На другому році використання моновидових посівів
люцерни на кормові цілі енергоємність 1 тонни абсолютно сухої речовини
зростала до 3765,5 і третьому – 4883,3 МДж (табл. 5).
5. Витрати сукупної енергії при вирощування урожаю багаторічних трав
залежно від складу агрофітоценозу та року використання травостоїв
(у середньому за 2010—2014 рр.)
Склад
агрофітоценозу
(А)

Пирій середній (П)
Люцерна (Л)
П+Л
Еспарцет (Е)
П+Е
П+Л+Е
Пирій середній (П)
Люцерна (Л)
П+Л
Еспарцет (Е)
П+Е
П+Л+Е

Рік використання
перший (2010–2012)
другий (2011–2013)
третій (2012–2014)
витрати
витрати
витрати
урожайність,
урожайність,
урожайність,
енергії,
енергії,
енергії,
т/га
т/га
т/га
МДж/т
МДж/т
МДж/т
Позакореневе підживлення Плантафолом 30 (В)
Без застосування Плантафолу 30 (В1)
3,24
6427,5
2,70
7713,0
1,86
10360,7
3,30
2841,2
2,49
3765,5
1,67
4883,3
3,33
5473,0
2,88
6328,1
1,81
9642,8
3,39
2990,8
2,73
3713,9
1,65
5205,1
3,64
5111,8
2,78
6693,2
1,78
9303,5
3,70
4996,2
2,79
6625,8
1,82
9243,0
При застосуванні Плантафолу 30 (В2)
3,44
6253,2
2,71
7937,6
2,00
10755,5
3,32
3030,4
2,63
3825,5
1,87
5380,2
3,50
5403,1
2,88
6566,3
1,93
9798,4
3,67
2949,6
2,73
3965,2
1,97
5494,9
3,77
5117,5
2,91
6629,9
1,99
9695,0
3,81
5031,8
2,87
6679,8
2,00
9585,5

Оцінка істотності часткових відмінностей:
НІР05, т/га – (А) 0,67
0,18
НІР05, т/га – (В) 0,36
0,21

0,25
0,13

Витрати енергії на вирощування і збір урожаю абсолютно сухої
речовини пирію середнього сорту Вітас за роками використання зростали до
6427,5; 7713,0 та 10360,7 МДж. Енергоємність 1 т абсолютно сухої речовини
пирійно-люцернових травосумішок, незалежно від застосування регулятора
росту Плантафолу 30, становила 5403,1–5473,0 МДж; 6328,1–6566,3 і 9798,4
–10755,5 МДж Для виходу з кризового становища, в якому опинилася
тваринницька галузь у підзоні південного Степу, як і України в цілому,
подальший розвиток її в господарствах населення доцільно проводити
шляхом
створення
кооперативних
формувань
з
участю
молочнопромислового комплексу і м'ясопереробних підприємств [4].
Вирішення вказаної проблеми таким шляхом дасть можливість задіяти
господарства населення за більш ефективними схемами виробництва
тваринницької продукції і ліквідувати загострення соціально-економічних
відносин на селі.
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Висновки. Повернення до екстенсивної системи кормовиробництва
призвело до зміни структури посівної площі кормових культур і зменшення в
кормовій групі посівної площі найменш енергоємних багаторічних бобових
трав (люцерни, еспарцету) і збільшення до 41,1–44,4 % найбільш
енергоємних однорічних кормових культур. Останнє призвело до падіння
тваринницької галузі в цілому, структура вартості продукції якої складала
лише 20,0–23,0 % до загальної товарної сільськогосподарської продукції.
Максимальне отримання продукції високої якості з розрахунку на
одиницю фінансових і енергетичних затрат, за мінімальних витрат ресурсів
на одиницю виробленої продукції, забезпечить створення раціональної
системи господарювання, яка направлена на підвищення стійкості до
несприятливих природно-кліматичних умов та інших антропогенних
чинників природного середовища існуючих агроекологічних систем підзони
Південного Степу.
Впровадження у сільськогосподарське виробництво оптимізованої
системи кормовиробництва вже у найближчі роки сприятиме подальшому
ефективному розвитку тваринницької галузі, що забезпечить продовольчу
безпеку та максимальне задоволення споживчого попиту на екологічно чисті
й повноцінні продукти харчування для населення України.
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На основании обобщения и анализа результатов исследований
теоретически обоснованы направления и определены эффективные методы
селекции, приёмы оценки комбинационной способности исходного материала
для создания высокоурожайных синтетических популяций кормовых трав.
Показана роль эффекта гетерозиса у гибридов в создании сложногибридных
популяций и важность изучения общей комбинационной способности в
системе поликросных скрещиваний и установления принципов формирования
гетерозисных синтетических и сложногибридных популяций в селекционной
работе с кормовыми травами.
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гетерозис, селекция, комбинационная способность, скрещивания, оценка.
Для практической селекции большое значение имеет создание новых,
более урожайных сортов, гибридов и популяций сельскохозяйственных
культур, наиболее приспособленных к климатическим условиям районов
возделывания. Для достижения этой цели в последние 2–3 десятилетия
широко используются те или иные формы гетерозиса у самых разнообразных
культур.
Впервые теорию гетерозиса в 1876 г. изложил Ч. Дарвин [1]. Он считал,
что чем больше родительские формы различаются между собой по
морфологическим, биологическим и другим признакам и свойствам, тем
сильнее проявляется гетерозис в потомстве. Однако эти различия должны
иметь определенный предел, за которым уже нарушается плодовитость
потомства или вовсе не происходит скрещивание. Эффект гетерозиса, как
правило, зависит от экологического и филогенетического происхождения
родителей и от степени их родства. Таким образом, проявление гетерозиса
связано с достаточной генетической отдалённостью форм, принадлежащих к
одному и тому же или близким видам [2].
Показателями такой отдаленности служат морфологические и
биологические различия ряда признаков. Между тем, и эти различия не
всегда приводят к гетерозису. Установлено три типа гетерозиса, которые
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проявляются при межродовых, межвидовых и внутривидовых (отдалённых,
экологических), а также межлинейных скрещиваниях [3]. Большой
экономический эффект от использования генетически регулируемого
гетерозиса у кукурузы поставил на повестку дня исследование этого метода
селекции и для других культурных растений, размножающихся путем
перекрестного опыления.
Гетерозис в разной степени используется в селекции и семеноводстве
проса, лука, томатов, перца, свеклы, ржи, гречихи, сорго, подсолнечника,
пшеницы, клевера, люцерны и других культур. Это свидетельствует о том,
что применение эффекта гетерозиса является одним из важнейших путей
повышения урожайности сельскохозяйственных растений. В зависимости от
культуры и условий выращивания гибриды могут превосходить исходные
формы на 10–30 %, а иногда степень гетерозиса по тем или иным
показателям достигает 300 % [4]. Объяснение причин гетерозиса является
частью более широкой проблемы развития, точнее, проблемы
наследственной регуляции процессов развития организмов. В данном случае
имеется одна отличительная особенность – гетерозисность гибридов.
Указанная особенность гибридов не представляет собой какого-либо
исключительного явления. В популяциях перекрёстнооплодотворяющихся
видов все организмы, как правило, в той или иной степени гетерозиготны.
Одни из них являются гибридами в отношении большего числа, а другие – в
отношении меньшего числа признаков. Таким образом, гибридность – не
редкое исключение, а, скорее, типичное состояние перекрестноопыляющихся
организмов.
В том случае, когда селекционная работа проводится с подобными
растениями (клевер, люцерна и др.), действию отбора подвергаются
гетерозиготы, и его следствием будет достижение строгого генетического
уравновешивания не внутри каждого гаплоидного набора хромосом, как в
случае с самоопыляющимися растениями, а, главным образом, внутри самой
популяции. Этот процесс взаимного уравновешивания генотипов,
составляющих популяцию, обеспечивает воспроизведение генетически
сбалансированных гетерозигот, образующихся в результате перекрёстного
оплодотворения.
У ряда культур эффект гетерозиса наиболее ярко проявляется у
гибридов первого поколения, получаемых от скрещивания специально
подобранных линий или образцов [5].
Цель. На основе многолетних селекционно-генетических исследований
по созданию сортов кормовых трав проанализировать результаты
применения в селекционной практике основных методов оценки общей
комбинационной способности для формирования поликросных сортовпопуляций с разнородной генетической природой, высоким и устойчивым
гетерозисом.
Обсуждение результатов. В настоящее время трудно найти культуру,
по которой бы не велись теоретические исследования и селекция с
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использованием скрещиваний для получения гетерозисних гибридов.
Явление гетерозиса в отношении некоторых видов сельскохозяйственных
растений делает целесообразным применение гибридизации не только в
целях перекомбинации отдельных признаков при создании новых сортов, но
и в целях практического использования повышенной продуктивности
гибридов первого поколения.
Обычно на первых этапах работы исходный материал изучается на
комбинационную способность, т. е. способность давать высокопродуктивные
гибридные комбинации, а также наследование гибридами ценных признаков
и свойств своих родителей. Комбинационная способность контролируется
набором генов и является наследственным свойством живых организмов [6].
Обнаруженное в экспериментах варьирование степени гетерозисного
эффекта у гибридов, полученных от скрещивания одной и той же
родительской линии с различными другими, послужило основанием для
разделения понятия комбинационной способности на две категории: общую
и специфическую. Под общей комбинационной способностью (ОКС)
понимают способность линии (сорта, клона и т. п.) давать хорошие гибриды с
большинством участвующих в скрещиваниях родительских форм данного
набора [7].
Общая комбинационная способность связана, главным образом, с
аддитивным действием благоприятных доминантных генов, т. е. эффект
гетерозиса объясняется теорией доминирования [8]. Общая комбинационная
способность в этом случае проявляется независимо от генотипа другой
родительской формы, т. е. не имеет значения то, где используется эта форма,
в качестве материнской или отцовской. Такая независимость в проявлении
ОКС предполагает использование ее на первых этапах гетерозисной
селекции.
Под специфической комбинационной способностью (СКС) понимается
способность давать положительный эффект в отдельной комбинации, что
объясняется сверхдоминированием и эпистазом [9, 10]. При определении
СКС на дальнейших этапах гетерозисной селекции величина её уже в
значительной степени зависит от генотипа другой родительской формы,
поэтому обязательно проведение реципрокных скрещиваний.
Очевидно, при создании генетических регуляторных систем
структурного механизма гетерозиса для его максимально полного
проявления одинаково важны и эффект доминирования, и эффект
сверхдоминирования [11].
Разработаны математические методы определения общей и
специфической комбинационной способности, которые были успешно
применены и получили дальнейшее развитие в работах С. R. Неnderson [12],
М. А. Федина [13] и др. Определение общей и специфической
комбинационной способности позволяет не только оценить долю вклада того
или иного родителя в проявление эффекта гетерозиса, но и сократить объём и
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сроки селекционного процесса за счет выбраковки неперспективних форм
[14].
Для получения данных о комбинационной способности родительских
форм проводятся скрещивания с последующим испытанием гибридного
потомства. Мерой оценки в большинстве случаев служит урожай гибридов,
но комбинационная способность может быть оценена по любым
селекционным признакам: высоте растений, зимостойкости, скороспелости,
облиственности, устойчивости к болезням и др.
Имеющиеся в литературе данные по анализу комбинационной
способности свидетельствуют о том, что у неотселектированного материала
изменчивость ОКС значительно превышает изменчивость СКС. Это
объясняется тем, что неотселектированные линии генетически более
разнообразны, чем линии, уже прошедшие отбор [15]. Формы, обладающие
высокой ОКС, в дальнейшем желательно использовать как компоненты
синтетических сортов – гибридных популяций. Можно прогнозировать
успешный отбор новых продуктивных линий у самоопылителей из гибридов,
родительские формы которых обладают высокой ОКС [16]. Для линий или
сортов,
обладающих
высокой
специфической
комбинационной
способностью, желательно применять методы гетерозисной селекции с
использованием в производстве гибридных семян F1 [17].
Для выяснения комбинационной ценности селектируемого материала
используется несколько систем скрещивания, представляющих собой
различные методы проверки комбинационной способности. Главными из них
являются диаллельные скрещивания, топкросс, поликросс, свободное
опыление. Каждый из перечисленных методов имеет свои достоинства и свои
недостатки.
Диаллельные скрещивания находят широкое применение в
определении комбинационной способности изучаемого исходного материала.
Впервые этот метод, который включает все возможные комбинации
скрещивания между изучаемыми формами и позволяет наиболее полно
установить генетическую ценность сортов, линий, клонов, предложил в
1929 г. датский генетик-зоолог Иогансен Шмидт. При этом комбинационная
способность родительских форм выражается средней величиной гетерозиса
по
всем
гибридным
комбинациям,
характеризующим
общую
комбинационную способность и величиной гетерозиса в конкретных
скрещиваниях,
характеризующих
специфическую
комбинационную
способность. Уже в 1935 г. В. Е. Писарев показал упрощенные способы
математического анализа результатов диаллельных скрещиваний. В
последующие годы появилось значительное количество работ, в которых
разрабатывались вопросы диаллельных скрещиваний [9, 18]. При многих
положительных сторонах этот метод считается трудоёмким и дорогостоящим
из-за огромного числа скрещиваний, определяемых по формуле n (n – 1) для
диаллельных реципрокных скрещиваний, где n – число форм, участвующих в
гибридизации, и поэтому успешно применяется на завершающем этапе
14
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изучения комбинационной способности компонентов предполагаемого
гибрида и в теоретических исследованиях [19, 20].
Для сокращения числа комбинаций и уменьшения объема работы при
оценке родительских форм по СКС вместо диаллельних скрещиваний
испытуемых образцов друг с другом можно скрещивать их с общим
тестером. Такой метод оценки общей комбинационной способности
селектируемого материала, основанный на сравнении поведения линий в
гибридах, когда в качестве опылителя берётся общая для всех линия или
свободноопыляющийся сорт, называется топкроссом [21]. Оценки,
полученные с помощью топкроссов, зависят от свойства тестера, и поэтому
более правильно использовать 2, 3 и даже 4 тестера.
Для кормовых трав, у которых трудно получить гибридные семена от
контролируемого скрещивания, и недостаточно глубоко разработана
методика получения линий и применения цитоплазматической мужской
стерильности, использование гетерозиса в настоящее время возможно в
форме синтетических сортов. Возделывание последних предполагает
длительное использование гибридов в ряде последующих поколений путем
пересева и свободного опыления [22].
Для создания высокогетерозисных гибридных популяций наиболее
желательны линии, клоны и сорта, обладающие высокой общей
комбинационной способностью, которую можно оценить, используя гибриды
от свободного опыления и поликросса [16]. Семена от свободного опыления
получают с различных растений, опылённых случайной пыльцой. Изучение
потомства от свободного переопыления позволяет сделать предварительный
отбор лучших генотипов. Из-за ограниченного количества полученных семян
посев питомников испытания потомств проводится широкорядным или
гнездовым способом, без повторений. Такой способ посева несколько
снижает точность оценки. Метод свободного опыления благодаря простоте
использования, возможности значительного увеличения объема изучаемого
материала по сравнению с другими успешно применяется на первоначальных
этапах селекции и при оценке общей комбинационной способности.
Метод поликросса практикуется для оценки общей комбинационной
способности перекрёстноопыляющихся кормовых трав [20, 23–25], у которых
предусматривается
использование
эффекта
внутрипопуляционного
гетерозиса в нескольких поколениях. При поликроссе изучаемые сорта,
линии, клоны выращиваются на изолированном участке (питомник
поликроссов) в условиях, способствующих свободному опылению каждого
образца пыльцой всех других образцов. Каждый образец выращивается в
нескольких повторностях, которые размещаются таким образом, чтобы
поликроссные семена образовались от опыления смесью пыльцы всех других
сортов, линий или клонов питомника поликросса, причём пыльца от разных
образцов должна быть представлена в полисмеси по возможности в разном
количестве. На точность оценки комбинационной способности влияют число
повторностей, размеры делянок, последовательность их размещения, а также
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выравненность испытуемых образцов по времени цветения. Сравнение
отдельных поликроссов по урожайности позволяет оценить общую
комбинационную способность испытуемых образцов.
По мнению Р. Гаусс [26], поликросс даёт более надёжную информацию
о селекционной ценности и эффективен лишь тогда, когда обеспечивается
полное перекрёстное опыление всех генотипов. Путём совместного посева
семян лучших по ОКС форм, выявленных методом поликросса и
последующего переопыления, могут быть получены высокогетерозисные
сорта [27].
Изучая комбинационную способность клевера лугового методом
поликросса, И. А. Годунов сделал вывод о том, что предпочтение следует
отдавать методу поликросса с индивидуальным размещением растений. При
этом количество высаженных в питомнике растений должно быть
достаточным для того, чтобы отразить изучаемую популяцию [28].
Исследованиями Г. Ф. Кулешова установлено, что отбор биотипов по
продуктивности и общей комбинационной способности даёт возможность
получить гибриды с высоким эффектом гетерозиса. Перекрёстное опыление в
парных скрещиваниях не вызывает депрессии в потомстве несмотря на
сужение наследственной основы у гибридов по сравнению с исходной
популяцией [29].
Исследование родительских форм с высокой ОКС открывает
возможность практической реализации гетерозиса в парных скрещиваниях
или путем формирования сложногибридных популяций. При изучении
комбинационной способности клонов клевера лугового М. Аnderson выявил,
что мощность родительских клонов не может быть решающим признаком
для отбора клевера лугового. Очень мощные клоны имели низкую ОКС,
потомство от них отличалось низким процентом выживания растений, что
вело к снижению урожая. Клоны с высокой ОКС имели тенденцию к
позднему цветению и слабую устойчивость растений к выпаданию,
раннецветущие имели негативную корреляцию с урожаем и устойчивостью
растений. По мнению автора, принцип подбора родительских пар должен
основываться на высокой общей комбинационной способности [30].
Как указывалось выше, поликросс-метод имеет значительное
преимущество перед остальными на первых этапах селекционного процесса.
С его помощью удаётся выделить растения с высокой комбинационной
способностью. По сравнению с другими методами он считается наиболее
приемлемым для оценки ОКС люцерны, клевера, тимофеевки, ржи, овсяницы
луговой, ежи сборной и других культурных растений. Таким образом,
литературные данные показывают, что поликросс-метод служит генетически
обоснованным приёмом оценки общей комбинационной способности
исходного материала для создания высокоурожайных синтетических и
сложногибридных популяций клевера лугового.
Метод создания синтетических сортов широко применяется в
селекционной работе с перекрёстноопыляющимися кормовыми травами, у
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которых используются гибридные семена не только первого, но и
последующих поколений. Синтетический сорт создаётся путём объединения
(скрещивания, смешивания и совместного выращивания) двух или
нескольких сортов, линий или клонов [23, 31] и образуется из генотипов,
прошедших испытание на комбинационную способность. В качестве
компонентов синтетического сорта используются только те генотипы,
которые хорошо объединяются друг с другом во всех комбинациях
скрещивания. Положительные изменения происходят в том случае, когда
определённая часть нежелательных генотипов не вносит своих
наследственных свойств в отбираемую часть популяции. Генетическое
разнообразие повышает устойчивость популяции к воздействию внешней
среды, взаимодействуя с условиями среды, обеспечивает видовую и
сортовую изменчивость. Предварительное испытание на комбинационные
качества отличает селекцию синтетиков от селекции обычных сортов, в
которых генотипы соединяются без предварительной оценки качества
потомства, полученного при простом воспроизведении этих генотипов в
любой гибридной комбинации.
Для предсказания продуктивности гибридов второго поколения
синтетического сорта, компонентами которого являются инбредные линии,
S. Wright вывел формулу:
F2 = F1 – (F1 – P),
n
где F2 – ожидаемая продуктивность; F1 – средняя продуктивность всех
гибридов первого поколения; Р – средняя продуктивность инбредных линий;
n – число инбредных линий [32].
Данная формула применена не только к гибридам, полученным от
скрещивания линий, но и к синтетическим сортам, основу которых
составляют клоны [33]. Ф. Бриггс, П. Ноулз опровергают данную точку
зрения в отношении оптимального числа клонов для синтетического сорта
[34].
На основании формулы Райта согласно закону Харди-Вайнберга
О. О. Кедров-Зихман сделал вывод, что если при дальнейшем размножении
популяций происходит свободное и случайное скрещивание составляющих
её компонентов и если в популяции не проводилось дифференцирующего
отбора, мощность последующих поколений не должна уменьшаться, потому
что зиготическое равновесие для любого гена достигается уже в одном
поколении панмиксиса [20]. По утверждению Е. В. Белоногова, клевер
луговой – наиболее идеальная модель для закона Харди-Вайнберга [35].
Тh. Н. Вusbісе считает, что для объединения в синтетический сорт
следует включать достаточное число родительских форм во избежание
значительного процента инбридинга в последующих поколениях синтетика
[36]. При условии использования неинбредного исходного материала или
линий неглубокого инбридинга для включения в синтетический сорт
потребуется меньшее число родителей, но не меньше четырёх для
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исключения излишнего инбридинга в более поздних поколениях.
Минимальное число родительских форм, используемых для создания
синтетического сорта, во избежание заметной депрессии в последующих
поколениях зависит от происхождения клонов и их генетической
интегрированности [37]. М. И. Волошин сообщает, что длительно сохраняли
гетерозис популяции, состоящие из двух и шести клонов [38]. Другие
исследователи полагают, что большее число компонентов повышает
урожайность синтетических сортов. При малом числе клонов урожайность
падает вследствие инбредной депрессии [39].
По данным М. И. Рубцова, эффект гетерозиса достигает более высоких
значений и продолжительности стабильного проявлення в репродуцируемых
поколениях при создании синтетических популяций с включением 3–12
исходных компонентов [40]. Таким методом получены сорта люцерны
Флора, Межетвенская, Лада, Вега, клевера лугового ВИК 7, Мир, Салют и
клевера белого ВИК 70. Положительную оценку 15-клоновому гибриду
люцерны Rengelander (Канада) дают зарубежные авторы [41]. Американские
ученые также указывают, что лучшее количество родительских форм для
синтетиков – 4—16, а оптимальное – 8 [42].
Н. М. Туsdal, В. Н. Grandall придавали большее значение высокой
комбинационной
способности
компонентов,
их
генетической
разнокачественности, а не их количеству, влияющему на однородность
создаваемого сорта, считая, что однородность сорта важна по основным
селекционним признакам, на которые он выведен.
Выводы. Явление гетерозиса, или увеличение мощности гибридов и
продуктивности первого поколения – важный резерв повышения
урожайности сельскохозяйственных культур. Исходя из приведенных
источников литературы можно сделать заключение, что в результате
изучения и практического использования генетических основ эффекта
гетерозиса у клевера лугового и анализа возможности прогнозирования
общей и специфической комбинационной способности в селекционном
процессе получают перспективный селекционный материал и создаются
сорта, характеризующиеся высоким урожаем кормовой массы, семян и
улучшенным качеством корма.
Однако вопросы создания синтетических и сложногибридных
популяций требуют дальнейшего продолжения масштабных исследований по
изучению ОКС кормовых культур методом поликросса.
В силу отмеченного, исследования по созданию сортов-синтетиков на
основе использования генотипов различного эколого-географического
происхождения с предварительной их оценкой на общую комбинационную
способность методом поликросса являются актуальными в селекционной
работе с клевером луговым.
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Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
СОРТИ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО СЕЛЕКЦІЇ ІНСТИТУТУ КОРМІВ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОДІЛЛЯ НААН
Наведено напрямки та результати роботи зі створення сортів ячменю
ярого, які мають високий потенціал продуктивності й адаптивності до
стресових умов.
Ключові слова: сорти, ячмінь ярий, селекція, урожайність.
Ячмінь – одна з провідних зернових культур в Україні. Даний факт
обумовлено цінністю культури різностороннього використання (годівлі
тварин, виготовлення солоду, харчова промисловість).
Останнім часом встановлено тенденцію скорочення посівних площ під
ячменем. Через перевиробництво він став найменш рентабельною культурою
серед зернових, тому українські товаровиробники скорочують посівні площі
під ячменем. Слід зазначити, що за 14 років посівні площі ячменю в Україні
скоротились удвічі, однак середня врожайність за останні 7 років
збільшилась з 20 до 34 ц/га [1].
Великим резервом прискореного піднесення врожайності, її стабілізації
на високому рівні є своєчасне впровадження у виробництво нових
високоврожайних та високоякісних сортів, сівба їх насінням виключно
високих репродукцій, дотримання зональної технологічної дисципліни
вирощування, що гарантуватиме підвищення врожайності всіх культур
протягом 2–3 років на 30–35 % [2].
Станом на 16. 05.2 018 року в Державному реєстрі сортів рослин
придатних для поширення в Україні, зареєстровано 167 сортів ячменю ярого,
з них 93 (55,7 %) сорти вітчизняної та 74 (44,3 %) – іноземної селекції [3].
Як відомо, вирощування ячменю ярого зосереджено в основному в
поліській та лісостеповій зонах, дещо менше – в степовій. Так на 2018 рік, у
Державному реєстрі сортів рослин придатних для поширення в Україні, 27
сортів (16 %) рекомендовано для вирощування тільки у зоні Полісся, 17
(10,5 %) – для зони Лісостеп, 20 (12 %) – для зони Степ. 51 сорт (30,5 %)
рекомендований для вирощування у всіх зонах (Степ, Лісостеп, Полісся). 32
сорти (19 %) є рекомендованими для вирощування в зонах Лісостеп та
Полісся, 6 (3,5 %) – для зон Степу і Полісся, 14 (8,5 %) – для Степу та
Лісостепу. Загалом, для Полісся рекомендовано 116 сортів, для Лісостепу –
114 та Степу – 91 сорт ячменю ярого.
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Щодо напряму використання (якість), то половина (84) сортів
використовується для пивоваріння, 46 сортів мають фуражний напрям, 36 –
використовуються в харчових цілях, 4 – є цінними. Сорт «Сварог» може
використовуватися як для пивоваріння, так і для харчових цілей.
Що стосується груп стиглості, то переважна більшість сортів ячменю
ярого, а саме 139 із 167 сортів, є середньостиглими, 17 – середньоранніми, 9
– середньопізніми, сорт «Незабудка» є пізньостиглим, а сорт «Новосадський
448» – ранньостиглим (табл. 1).
Для сталого розвитку зернового комплексу та реалізації наявних
конкурентних переваг необхідним є диференційований підхід при виборі
сортів, зон вирощування та технологій. Особливо це є актуальним для
регіонів з нестійким кліматом, саме в яких, у першу чергу, і зосереджене
основне виробництво ячменю.
Відомо, що сучасні сорти ячменю з високим генетичним потенціалом
урожайності реалізують його різною мірою в залежності від умов року,
технологій та біологічних особливостей.
При вирощуванні культури виникають різноманітні несприятливі
фактори, які мають прямий вплив на рівень метаболічних процесів, на зміну
обігу речовин, а також перерозподіл і засвоєння поживних речовин. Посуха,
високі температури, надлишкова щільність, засолення – невеликий перелік
стресових факторів, які дуже насторожують аграріїв останнім часом.
Великою проблемою для багатьох регіонів є шкідливий вплив підвищених
температур. Стресовий ефект проявляється у вигляді уповільнення
зростання, зниження схожості, скручування листя, підвищеної схильності до
хвороб та інше. Тому в науковій установі Інституту кормів та сільського
господарства Поділля НААН найбільшої уваги надається створенню сортів
ячменю ярого, які є стійкими до впливу кліматичних факторів, засолення
ґрунтів, збудників хвороб, шкідників, з підвищеною продуктивністю і якістю.
Матеріали і методика досліджень. Сорти ячменю ярого «Тівер»,
«Айріс» та «Арістей» вивчали у відділі селекції зернових та олійних культур
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН на дослідних
полях селекційної сівозміни наукової установи. Сівбу проводили в
оптимальні строки порційною сівалкою СКС-6-10. Повторність –
чотириразова, облікова площа посівної ділянки – 25 м2. Фенологічні
спостереження здійснювали відповідно до загальноприйнятих методик [4].
Статистичну обробку вихідних даних проводили методом дисперсійного
аналізу за Б. А. Доспеховим [5].
Результати
досліджень.
Основний
метод
селекції,
який
використовують в Інституті кормів та сільського господарства Поділля
НААН при створенні нових сортів ячменю ярого є внутрішньовидова
гібридизація за еколого-географічним і генетичним походженням сортів із
подальшим спрямованим добором елітних рослин.
Так завдяки правильному підборі батьківських форм для гібридизації,
вивченню селекційного матеріалу і добору з урахуванням реакції на погодні
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умови дали змогу створити ряд сортів ярого ячменю. У Державному Реєстрі
сортів рослин придатних для поширення в Україні на 2018 рік налічується 8
сортів ячменю ярого селекції Інституту кормів та сільського господарства
Поділля НААН («Незабудка» (2007), «Набат» (2008), «Сварог» (2012),
«Армакс» (2013), «Барвистий» (2014) та нові сорти «Тівер» (2016), «Айріс»
(2017) та «Арістей» (2018)).
Сорти, створені селекціонерами установи, є високопродуктивними та
конкурентоспроможними. У портфоліо сортів ячменю ярого селекції
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН можна підібрати
сорт конкретно під свої потреби.
Сорти «Сварог», «Барвистий», «Арістей» рекомендовані для
вирощування в усіх трьох зонах (Степ, Лісостеп, Полісся); «Набат», «Айріс»
– Степ, Полісся; «Незабудка», «Тівер» – Полісся; «Армакс» – Степ, Лісостеп.
До «пивоварних» ячменів відносяться наступні сорти: «Незабудка»,
«Набат», «Тівер», «Айріс»; зерновий напрям використання мають «Армакс»,
«Барвистий», «Арістей». Сорт «Сварог» використовується як для пивоварних
цілей, так і має зерновий напрям використання.
Групи стиглості сортів установи: середньостиглі – «Армакс», «Тівер»,
«Айріс», «Арістей»; середньопізні – «Набат», «Сварог»; середньоранній –
«Барвистий»; пізній – «Незабудка».
Усі сорти характеризуються високим рівнем продуктивності та цілим
комплексом господарсько-ціннних ознак.
Щорічно сорти ячменю ярого селекції Інституту кормів та сільського
господарства Поділля НААН представлені на науково-технологічних
полігонах України та показують одні з кращих показників рівня
продуктивності серед сортів української та іноземної селекції (табл. 2).
За роки вивчення у конкурсному сортовипробуванні ліній 47/05 «Айріс»,
72/04 «Тівер» та 23/03 «Арістей» встановлено, що вони характеризуються
високими показниками продуктивності та адаптивності до стресових умов за
несприятливих гідротермічних умов вегетації, а також мали ряд позитивних
ознак (табл. 3).
3.
Характеристика нових сортів ячменю ярого «Айріс», «Тівер» та
«Арістей» у конкурсному сортовипробуванні (у середньому за 3 роки)
Показник

Урожайність
Маса 1000 зерен
Висота рослин
Стійкість до вилягання
Ураження на природньому фоні:
борошниста роса
гельмінтоспоріоз
карликова іржа
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Одиниці
виміру
т/га
г
см
бал

«Айріс»
(47/05)
5,64
48,0
67
9

«Тівер»
(72/04)
5,18
47,0
65
8,5

«Арістей»
(23/03)
5,1
43,5
65,5
8,6

бал
бал
бал

8,3
8,8
8,1

8,5
8,3
8,6

8,6
8,8
8,5
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шт.
74

%
44,3

середньостиглі
шт.
139

середньоранні
шт.
17

середньопізні
шт.
9

пізньостиглі
шт.
1

ранньостиглі
шт.
1

шт.
84

пивоварні

всього

Розподіл сортів
за напрямом використання
(якість)

шт.
46

фуражні

за групою стиглості

шт.
32

зернові
шт.
4

шт.
1

шт.
20

С

шт.
17

Л

шт.
27

П

шт.
51

СЛП

шт.
32

ЛП

шт.
6

СП

СЛ

шт.
14

Рекомендовані зони вирощування*

Рік реєстрації

2018
2017
2016
2014
2013
2012
2007

Сорти

Арістей
Айріс
Тівер
Барвистий
Армакс
Сварог
Незабудка

СЛП
СП
П
СЛП
СЛ
СЛП
П
5,40
4,13
4,83
4,87

2015

5,39
5,11
5,32
5,00

2016

4,28
4,33
4,33
4,37

2017

Кіровоградська
ДСГДС НААН

6,45
6,50
5,95
6,30

2015

7,43
5,57
4,89
4,52
4,90

2016

6,54
6,70
7,18
6,45
6,64
-

2017

Верхняцька ДСС
НААН

Установи
Інститут сільського
господарства Західного
Полісся НААН
Роки
2016
2017
Урожайність, т/га
6,07
6,74
5,00
6,53
4,18
6,08
4,60
5,77
5,00
6,32
5,04
-

6,97
5,44
7,69
6,59

2017

Хмельницька
ДСГДС
НААН

5,24
5,57
5,81
4,79
5,35
-

2017

Андрушівський
СДС Житомирської
філії ОДЦЕСР

2. Урожайність сортів ячменю ярого селекції Інституту кормів та сільського господарства Поділля
НААН на науково-технологічних полігонах України

П р и м і т к а *Рекомендовані зони вирощування: С – Степ; Л – Лісостеп; П – Полісся; СЛП – Степ, Лісостеп, Полісся; ЛП – Лісостеп,
Полісся, СП – Степ, Полісся; СЛ – Степ, Лісостеп

%
55,7

української
селекції

шт.
93

Рекомендована
зона для
вирощування

шт.
167

іноземної
селекції

Сортові ресурси ячменю ярого (станом на 16. 05. 2018 р.)

цінні

Кількість сортів у Реєстрі

1.

зерновий,
пивоварний

Так рівень урожайності у лінії 47/05 «Айріс», отриманої від
схрещування «Амулет»/«Скарлет» з наступним індивідуальним добором,
становив 5,64 т/га, що на 0,62 т/га вище стандарту, при високих показниках
стійкості до вилягання, посухи, ураження основними хворобами (борошниста
роса, гельмінтоспоріоз, карликова іржа).
У
лінії
72/04
«Тівер»,
отриманої
від
схрещування
«Незабудка»/«Pironetta» з наступним індивідуальним добором, встановлено
ряд позитивних ознак (високі показники стійкості до посухи, вилягання та
осипання, а також ураження хворобами), а рівень урожайності «Тіверу» за
роки конкурсного сортовипробування становив 5,18 т/га, що на 0,41 т/га
вище стандарту.
Лінія 23/03 «Арістей», отримана від схрещування «Скіф»/«Дефра»/(XVC
1190/79»/«Багрянець») з наступним індивідуальним добором, також має
високі показники стійкості до ураження основними хворобами, вилягання,
обсипання, посухи. Рівень урожайності у даної лінії становив 5,1 т/га, що на
0,44 т/га вище стандарту.
Характеристика нових сортів ячменю ярого селекції Інституту кормів та
сільського господарства Поділля НААН.
Сорт ячменю ярого «Тівер» створений методом гібридизації. Занесений
до Реєстру сортів рослин України з 2016 року. Рекомендовані зони для
вирощування Лісостеп і Полісся. Сорт інтенсивного типу, пивоварного
напрямку використання.
Відноситься до дворядних ячменів. Стійкий до посухи, вилягання та
осипання (8,3–8,7 балів), ураження хворобами (борошниста роса,
гельмінтоспоріоз, сажка) – 8,4–8,6 балів.
Середньостиглий, вегетаційний період 92–94 доби. Стебло міцне,
заввишки 64–67 см. Вирівняність зерна – 96 %, екстрактивність – 80 %. Вміст
білка – 10,5–11 %. Маса 1000 зерен – 46,0–48,0 г. За роки випробування в
закладах експертизи (2013–2015 рр.) прибавка урожаю над національними
стандартами у зоні Полісся + 4,8 ц/га (+11,8 %). Потенційна можливість
сорту до 90 ц/га.
Апробаційні ознаки. Різновид – nutans. Кущ напівпрямий, початок
колосіння середній. Соломина – слабко виповнена. Остюки мають слабке
антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колоса. Колос:
положення у просторі горизонтальне, має два ряди, циліндричної форми,
нещільний, короткий. Форма зернівки видовжено-еліптична, поверхня
зовнішньої квіткової луски тонко зморшкувата, має довгі волоски основної
щетинки, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє.
Агротехніка – звичайна для зони вирощування. Норма висіву 4,0 млн/га
насінин. Строк сівби ранній – початок польових робіт. Протруєння насіння
забезпечує надійний захист рослин від хвороб.

26

Корми і кормовиробництво. 2018. Вип. 86

Комерційна цінність сорту. Стабільна та висока врожайність у
виробничих умовах. Підвищена імунна та польова стійкість до
несприятливих умов вирощування.
Сорт ячменю ярого «Айріс» створений методом гібридизації. Занесений
до Реєстру сортів рослин України з 2017 року. Рекомендовані зони для
вирощування Полісся та Степ. Сорт інтенсивного типу, зернового та
пивоварного напрямку використання.
Відноситься до дворядних ячменів. Стійкий до посухи (8–9 балів),
вилягання (8–9 балів), ураження хворобами (борошниста роса (8–9 балів),
гельмінтоспоріоз (8,6–9 балів), карликова іржа (8 балів)).
Середньостиглий, вегетаційний період 82–95 діб. Стебло міцне,
заввишки 64–69 см. Вирівняність зерна – 97 %, екстрактивність – 82 %. Вміст
білка в зоні Степу – 12,1 %, Полісся – 11,0 %. Маса 100 зерен – 46,5–49,0 г. У
роки випробувань досягав рівня врожайності 5,0–6,5 т/га.
Апробаційні ознаки. Різновидність – nutans. Колос дворядний, довгий,
нещільний, неламкий, циліндричної форми, напівпрямий. Ості довгі, мають
наявне антоціанове забарвлення кінчиків. Квіткова луска грубо зморшкувата,
перехід в ость поступовий. Кущ напівпрямий. Лист не опушений. Зерно
світло-жовте, тонко плівчасте, видовжено-еліптичної форми.
Агротехніка – звичайна для зони вирощування. Строк сівби ранній –
початок польових робіт. Норма висіву – 3,5–4,0 млн/га схожих насінин.
Сорт ячменю ярого «Арістей» створений методом гібридизації.
Занесений до Реєстру сортів рослин України з 2018 року. Рекомендовані зони
для вирощування Степ, Лісостеп і Полісся. Сорт інтенсивного типу,
зернового напрямку використання.
Відноситься до дворядних ячменів. Сорт є стійким до вилягання (8,5–8,9
балів), обсипання (8,8–8,9 балів), посухи (7,9–8,2 балів), ураження хворобами
(борошниста роса – 8,4–8,8 балів, гельмінтоспоріоз – 8,6–8,8 балів, сажка –
8,6–8,9 балів).
Середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду становить 88–92
доби. Стебло міцне, заввишки 62–68 см. Вирівняність зерна – 94–97 %. Вміст
білка – 12,1–12,9 %. Маса 1000 зерен – 40,0–46,0 г. За роки випробування в
закладах експертизи прибавка урожаю до усередненого значення за 5
попередніх років у зоні Степу становила +3,5 ц/га (+14,0 %), Лісостепу +5,4
ц/га (+14,0 %) та Поліссі – +2,1 ц/га (+6,0 %). У роки випробувань сягав рівня
врожайності 9,48 т/га.
Апробаційні ознаки. Різновидність – nutans. Колос дворядний, довгий,
нещільний, циліндричної форми, напівпрямий. Ості короткі, мають наявне
антоціанове забарвлення кінчиків. Квіткова луска тонко зморшкувата,
перехід в ость поступовий. Габітус (форма куща) напівпрямий. Лист не
опушений. Форма зернівки видовжено-еліптична.
Агротехніка – звичайна для зони вирощування. Норма висіву 4,0 млн/га
насінин. Строк сівби ранній – початок польових робіт.
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За результатами багаторічних досліджень встановлено доцільність
висіву в кожному господарстві 2–3 сортів ячменю ярого. Це дасть змогу
створити пластичну популяцію культури, яка спроможна краще протидіяти
негативним впливам умов вирощування. У даному аспекті необхідно
слідкувати за появою нових сортів ячменю ярого, знати їх та активно
впроваджувати у виробництво.
Висновки. Сорти ячменю ярого селекції Інституту кормів та сільського
господарства Поділля НААН відповідають критеріям сучасних вимог при
виборі сортових ресурсів для господарств лісостепової, степової та поліської
зон України. Слід відмітити нові сорти Арістей, Айріс та Тівер, які за
несприятливих гідротермічних умов вегетації проявляють досить високий
потенціал продуктивності й адаптивності до стресових умов.
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Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
СЕЛЕКЦІЙНА РОБОТА З КОНЮШИНОЮ ЛУЧНОЮ
(TRIFOLIUM PRATENSE L.) ТА КОНЮШИНОЮ ГІБРИДНОЮ
(TRIFOLIUM HYBRIDYM L.) В УМОВАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ
Подано результати вивчення колекційних зразків. За комплексом
господарсько-цінних ознак виділено джерела та донори. Наведені кореляційні
зв’язки між окремими морфо-біологічними властивостями і господарськоцінними ознаками трьох сортів конюшини гібридної. Виділені окремі
факторіальні ознаки, які найбільш тісно корелюють з результуючими
ознаками і на які слід звернути увагу при доборі кращих рослин.
Ключові слова: конюшина лучна, конюшина гібридна, продуктивність,
кореляційні зв’язки, сортозразки.
Основними
бобовими
культурами
у
польових
сівозмінах
Передкарпаття є конюшина лучна (Trifolium pratense L.) та конюшина
гібридна (Trifolium hybridym L.). Вони дають можливість одержувати корми в
1,5 – 2,5 рази дешевші порівняно з однорічними кормовими культурами.
Вихід поживних речовин з 1 га цих трав становить 100 – 150 ц к. од. і 18 –
20 ц перетравного протеїну, тоді як, наприклад, пшениця забезпечує
відповідно тільки 60 – 70 і 5,5 – 5,6 ц [1, 5, 10].
Багаторічні бобові трави мають важливе агротехнічне і меліоративне
значення, залишаючи після себе в ґрунті велику кількість коренів та
післяжнивних залишків, які є енергетичним матеріалом для життєдіяльності
корисних ґрунтових мікроорганізмів. Після багаторічних бобових трав
загальна кількість бактерій в ґрунті збільшується в 1,5 – 2,0 рази, а кількість
азотобактера – в 3 – 4 рази [1, 9].
Розширення площ посівів багаторічних трав у цій зоні повинно стати
важливим завданням сільськогосподарського виробництва.
У зв’язку з цим перед селекціонерами Передкарпаття постає
необхідність створення сортів конюшини лучної і конюшини гібридної з
підвищеною
кормовою
і
насіннєвою
продуктивністю,
які
б
характеризувалися швидким відростанням травостою після укосів і
випасання, стійких до несприятливих факторів середовища. Важливим при
цьому є застосування ефективних методів селекції з попереднім вивченням
та детальною оцінкою колекційного матеріалу різного еколого-географічного
походження.
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Польові досліди проводилися в лабораторії селекції трав (зона
Передкарпаття)
на
дерново-підзолистих
поверхнево-оглеєних
перезволожених кислих ґрунтах у спеціальній селекційній сівозміні. Ґрунти
характеризуються такими агрохімічними показниками орного шару: вміст
гумусу 1,22 %, рН сольової витяжки – 4,6; гідролітична кислотність – 4,23; Нr
– 11,8 мг.-екв. на 100 г ґрунту (сума ввібраних основ); рухомих форм азоту –
10,8 мг, фосфору – 11,8 мг, калію 8,2 мг на 100 г ґрунту.
Агротехніка вирощування багаторічних бобових трав на корм і насіння
загальноприйнята для зони. Розміщення варіантів у селекційних розсадниках
систематичне в послідовному розташуванні повторень у декілька ярусів [2,
3, 4].
Оцінку вихідного та селекційного матеріалу у вищезгаданих
розсадниках проводили згідно з «Методическими указаниями по изучению
мировой коллекции многолетних кормовых трав» [6], «Методикою селекции
многолетних
трав»
[7],
«Методикою
проведення
дослідів
з
кормовиробництва і годівлі тварин» [8].
Погодні умови 2016 року мали свої особливості, але в основному були
сприятливими для росту і розвитку багаторічних трав. Температура повітря
за травень-серпень була близькою до норми, проте опадів у червні випало на
55,5 мм, а в серпні 31,3 мм менше від середньої багаторічної. У липні
кількість опадів перевищила середні багаторічні дані на 74,8 мм. У вересні
опадів випало лише 54,1 % від норми при дещо вищій температурі повітря.
Січень та лютий 2017 року були практично наближеними до норми,
початок весни характеризувався різким потеплінням у першій декаді березня
до 7,9 0С при середньобагаторічній 1,8 0С. Середньомісячна температура
повітря травня 2017 року була лише на 0,4 0С вищою, а опадів випало на
10,5 мм менше від норми. Літні місяці були близькими до норми, а за
кількістю опадів спостерігалися відхилення. Так, у червні випало 54,7 мм, у
липні на 17,8 та в серпні 49,3 мм менше від середніх багаторічних даних.
У результаті вивчення колекційних зразків за комплексом
господарсько-цінних ознак виділено джерела та донори: за зимостійкістю – 5
зразків конюшини лучної, 2 конюшини гібридної; за швидкістю відростання
після скошування – 5 зразків конюшини лучної, 1 конюшини повзучої, 2
конюшини гібридної; за рівномірним ритмом формування зеленої маси – 12
зразків конюшини лучної, 6 конюшини повзучої, 4 конюшини гібридної.
У наших дослідженнях високою зимостійкістю характеризувалися
сорти, у склад популяцій яких входили в основному рослини озимого і
озимо-ярого типів. Вони належали до 6-го і 7-го морфологічних типів. Сорти,
які складалися з рослин ярого типу, характеризувалися слабкою
зимостійкістю.
У попередньому сортовивченні конюшини лучної всі сортозразки
перевищили стандарт. При сінокісному використанні врожайність зеленої
маси становила в середньому за два роки 47,3 – 49,1 т/га, сухої речовини –
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9,98 – 10,03 т/га, насіння – 0,22 – 0,28 т/га, при пасовищному, відповідно, 54,2
– 55,4 т/га і 9,23 – 10,014 т/га.
У конкурсному сортовипробуванні конюшини лучної вивчалося 4
селекційні номери: № 1144 (гібридна популяція Передкарпатська 6 х Скіф 1);
№ 1145 (гібридна популяція Передкарпатська 6 х СГП Violetta); № 1146
(гібридна
популяція
Передкарпатська 6 х Колубара)
та
№ 1147
(індивідуальний добір із сорту Hija 7417).
При сінокісному способі використання за кормовою продуктивністю
всі номери перевищили стандарт. Врожайність зеленої маси становила 49,22
– 50,39 т/га (при НІР05 1,12 – 2,55 т/га), сухої речовини 9,96 – 10,28 т/га (при
НІР05 0,18 – 0,66 т/га), насіння – 0,038 – 0,040 т/га (при НІР05 0,01 – 0,02 т/га).
При пасовищному способі використання за кормовою продуктивністю
всі номери перевищили стандарт за врожаєм зеленої маси на 0,32 – 1,47 т/га
(при НІР05 1,23 – 1,24 т/га), сухої речовини – на 0,03 – 0,32 т/га (при НІР05
0,21 – 0,38 т/га).
За результатами аналізу в усіх сортозразків конюшини лучної нами
встановлено низький негативний кореляційний зв’язок між вагою зеленої
маси з куща і вагою насіння з куща (r = −0,01…0,09), між вагою зеленої маси
з куща і облиствленістю (r = 0,50 – 0,53); середні позитивні взаємозв’язки
між вагою насіння з куща і кількістю головок з куща (r = 0,48 – 0,55), високі
між кількістю головок з куща і кількістю насінин в головці (r = 0,76 – 0,79);
достовірні високі кореляційні зв’язки між вагою насіння з куща і масою 1000
насінин (r = 0,78 – 0,83), між вагою насіння з куща і висотою травостою (r =
0,80 – 0,95).
Отже, добір рослин цих сортозразків при селекції на підвищення
кормової продуктивності доцільно проводити за ознакою «вага зеленої маси з
куща» та «висота травостою», «облиствленість», тоді як добір на насіннєву
продуктивність за «вагою насіння куща», «масою 1000 насінин», «кількістю
головок з куща», «кількістю насінин у головці», «кількістю квіток в головці».
У селекційному розсаднику конюшини гібридної вивчали 23
сортозразки різного еколого-географічного походження. За врожайністю
зеленої маси виділилось 5 сортозразків конюшини гібридної, які перевищили
стандарт сорт Придністровська на 3,0 – 5,6 т/га. Висота рослин вищезгаданих
сортозразків становила 64 – 69 см. За тривалістю вегетаційного періоду всі
сортозразки були поділені на три групи: ранньостигла, середньостигла,
пізньостигла. Добовий приріст даних сортозразків становив 0,26 – 0,91 см,
облиствленість – 50,6 – 51,8 %. За врожайністю насіння усі сортозразки
перевищили стандарт на 0,03—0,08 т/га.
У попередньому сортовипробуванні конюшини гібридної всі номери
перевищили стандарт сорт Придністровська за врожайністю зеленої маси та
сухої речовини, відповідно, на 0,9 – 3,2 т/га і 0,5 – 0,8 т/га. За врожайністю
насіння всі номери були на рівні стандарту.
У трьох досліджуваних сортозразків конюшини гібридної існує
позитивний середній взаємозв’язок між вагою зеленої маси з куща і висотою
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травостою (r = 0,65; 0,54; 0,67), між вагою зеленої маси з куща і кількістю
стебел з куща (r = 0,50; 0,48; 0,51). Між вагою зеленої маси з куща і
облиствленістю у сортів Придністровська і Вілія існує позитивний сильний
кореляційний зв’язок (r = 0,80; 0,85). У сортозразків конюшини гібридної між
результуючими ознаками існують низькі негативні кореляційні зв’язки (r =
−0,01…−0,02), що ускладнює їх поєднання при доборах на підвищення
кормової або насіннєвої продуктивності.
За результатами аналізу взаємозв’язків насінєвої продуктивності у
зразка Придністровська виявлено позитивний достовірний високий зв’язок
між вагою насіння і кількістю суцвіть на рослині (r = 0,80), середній між
вагою насіння і кількістю квіток у суцвітті (r = 0,75), високий між вагою
насіння і кількістю насінин у суцвітті (r = 0,80), середній між вагою насіння і
масою 1000 насінин (r = 0,76).
На основі встановлених закономірностей формування і успадкування
господарсько-цінних ознак виділено генетичні джерела і створено новий
вихідний матеріал для селекції сортів конюшини лучної та конюшини
гібридної в умовах Передкарпаття (31 зразок).
Методами гібридизації, індивідуально-родинного і масового доборів
створено новий вихідний матеріал багаторічних бобових трав (46 гібридних
популяцій F1-F5), який надалі буде використовується в практичній селекції.
Проходить Державну науково-технічну експертизу перспективний
номер конюшини лучної Україночка, який у 2015 році прийнятий до
Державної служби з охорони прав на сорти рослин України (Заявка
№ 15155003 від 11. 12. 2015 р.).
Висновки. У результаті вивчення колекційних зразків за комплексом
господарсько-цінних ознак виділено джерела та донори: за зимостійкістю – 5
зразків конюшини лучної, 2 конюшини гібридної; за швидкістю відростання
після скошування – 5 зразків конюшини лучної, 2 конюшини гібридної ; за
рівномірним ритмом формування зеленої маси – 12 зразків конюшини
лучної, 4 конюшини гібридної.
Врожайність зеленої маси в конкурсному сортовипробуванні
конюшини лучної при сінокісному способі використання становила 49,22 –
50,39 т/га (при НІР05 1,12 – 2,55 т/га), сухої речовини 9,96 – 10,28 т/га (при
НІР05 0,18 – 0,66 т/га), насіння – 0,038 – 0,040 т/га (при НІР05 0,0 – 0,02 т/га).
При пасовищному, відповідно, врожай зеленої маси становила 0,32 – 1,47 т/га
(при НІР05 1,23 – 1,24 т/га), сухої речовини – на 0,03 – 0,32 т/га (при НІР05
0,21 – 0,38 т/га).
У попередньому сортовипробуванні конюшини гібридної всі номери
перевищили стандарт сорт Придністроська за врожайністю зеленої маси та
сухої речовини, відповідно, на 0,9 – 3,2 т/га і 0,5 – 0,8 т/га. За врожайністю
насіння всі номери були на рівні стандарту.
У трьох досліджуваних сортозразків конюшини гібридної існує
позитивний середній взаємозв’язок між вагою зеленої маси з куща і висотою
травостою (r = 0,65; 0,54; 0,67), між вагою зеленої маси з куща і кількістю
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стебел з куща (r = 0,50; 0,48; 0,51). Між вагою зеленої маси з куща і
облиствленістю у сортів Придністровська і Вілія існує позитивний сильний
кореляційний зв’язок (r = 0,80; 0,85). У сортозразків конюшини гібридної між
результуючими ознаками існують низькі негативні кореляційні зв’язки
(r = −0,01…−0,02), що ускладнює їх поєднання при доборах на підвищення
кормової або насіннєвої продуктивності.
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Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
ВИВЧЕННЯ МІНЛИВОСТІ, СПАДКОВОСТІ І КОРЕЛЯЦІЙ У
ГРЯСТИЦІ ЗБІРНОЇ (DACTYLIS GLOMERATA L.)
Господарсько-цінні ознаки, такі як вихід сухої речовини першого укосу,
висота рослин, число днів від початку весняного відростання до виходу в
трубку і облиствленість були вивченні у 18 сортів і популяцій грястиці
збірної (Dactylis glomerata L.) у період 2016—2017 рр. в Інституті сільського
господарства Карпатського регіону НААН (зона Передкарпаття).
Використовуючи коваріаційний аналіз були розраховані генотипові і
фенотипові коефіцієнти варіації, кореляції і спадковість. Спадковість була
найбільшою для числа днів до виходу в трубку (0,83). За річним врожаєм
сухої речовини (11,45—12,07 т/га) п'ять нових популяцій грястиці збірної
№ 1235, 1505, 1227, 1314 і 916 істотно (Р < 0,05) перевищили стандарт –
сорт Дрогобичанка на 7,16—12,86 %. Позитивні, високі, генотипові кореляції
(Р < 0,01) відзначені між урожаєм сухої речовини I укосу і висотою рослин
(0,780).
Ключові слова: грястиця збірна, кореляція, спадковість, мінливість,
сорт, суха речовина, висота рослин, облиствленість.
Багаторічні трави давно широко вирощуються в Україні як дешевий і
цінний корм для худоби. Грястиця збірна (Dactylis glomerata L.) відноситься
до однієї із вирощуваних кормових трав, її висіваєть на луках і пасовищах.
Широкому розповсюдженню грястиці збірної сприяють її позитивні
властивості, головні із яких: невибагливість до ґрунту, стабільні щорічні
урожаї зеленої маси і насіння, добра реакція на удобрення, особливо азотні,
швидке відростання після укосів, посухостійкість. Селекційна робота з
грястицею збірною в Україні проводиться з перших років ХІХ ст. У західних
областях України селекція багаторічних трав розпочата в 1948 році на
Тернопільській сільськогосподарській дослідній станції. В ІСГКР НААН
роботу з грястицею збірною розпочато в 1961 р. (кол. Передкарпатська
дослідна станція ІЗіТ західного регіону УААН). У результаті багаторічної
роботи створено і зареєстровано: у 1979 р. сорт Дрогобичанка, у 2014 р.
сорт Марічка і 2018 р. сорт Бойківчанка (перспективний номер № 912).
Інтенсифікація селекційного процесу, перехід від методів аналітичної
селекції до синтетичної вимагає вивчення закономірностей спадковості
кількісних ознак, що дають змогу більш раціонально використовувати
селекційні методи. Для створення нових сортів грястиці збірної найбільш
оптимальним вважається селекційний процес, який включає дві основні
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стадії: відбір клонів за фенотипом при індивідуальному розташуванні
рослин і оцінка їх генетичної цінності (комбінаційної здатності) в
загущених посівах [3].
Високі коефіцієнти спадковості ознак показують на переважання
генетичної варіації в їх загальній фенотиповій, що сприяє більш
ефективному відбору рослин за фенотипом [7]. Спадковість деяких ознак у
грястиці збірної вперше вивчив Каlton. За їхніми даними число волотей та
урожай кормової маси мали низьку спадковість. Весняна стійкість рослин,
облиствленість і висота рослин мали середню спадковість [5].
Кореляційні зв'язки між ознаками широко використовуються в
селекційному процесі для відбору потрібних генотипів. Генотипові і
фенотипові кореляції між ознаками грястиці збірної обговорюються в
декількох працях. Каlton повідомляє про наявність сильних позитивних
кореляцій між весняною стійкістю рослин, облиствленістю і кількістю
волоті з урожаєм кормової маси [5]. Carlson і Moll вивчивши кореляції між
ознаками у селекційних ліній відзначають, що генотипові кореляції завжди
були дещо більші ніж фенотипові. Особливо високі позитивні кореляції
встановлені між облиствленістю і літнім відростанням а також між літнім
відростанням і осінньою стійкістю рослин [2]. Кореляції між
ранньостиглістю і літнім відростанням, а також між осінньою стійкістю
рослин і облиствленістю були низькими або були відсутні. Сильний
негативний взаємозв'язок виявлено між величиною врожаю грястиці збірної
і пошкодженням рослин хворобами [3].
Метою наших досліджень було встановити мінливість, спадковість і
кореляційні зв'язки між господарсько-цінними ознаками грястиці збірної
для інтенсифікації селекційного процесу по створенню нових сортів.
Матеріали й методика досліджень. Дослідження проводили в
лабораторії селекції трав (зона Передкарпаття) на сортозразках грястиці
збірної (Dactylis glomerata L.), які вирощували на осушених гончарним
дренажем
дерново-середньопідзолистих
поверхнево
оглеєних
середньокислих суглинкових утворених на делювіальних відкладах ґрунтах в
умовах стаціонарного досліду ІСГКР НААН. Були використані 4 сорти і 14
селекційних популяцій грястиці збірної створених в останні роки. Стандарт –
сорт Дрогобичанка. Агротехніка на дослідних ділянках – загальноприйнята
для зони Передкарпаття. Закладку дослідів, фенологічні спостереження,
біометричні виміри, обліки та статистичну обробку даних проводили за
загальноприйнятими методиками [4, 6].
Метеорологічні
умови
у
роки
проведення
досліджень
характеризувалися широким спектром коливань умов зволоження і
температурного режиму.
Крім врожаю сухої речовини I укосу і отави у сортів і селекційних
популяцій була встановлена висота рослин, число днів від весняного
відростання до виходу в трубку і облиствленість. Експериментальні дані
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були розраховані методом коваріаційного аналізу. Генотипові та фенотипові
коефіцієнти варіацій розраховували за Burton [1].
Результати досліджень. Річний врожай сухої речовини у трав є
сумарним показником, який складається з врожаїв окремих укосів. Врожай
сухої речовини I укосу менше залежить від метеорологічних чинників, так як
навесні в ґрунті міститься достатньо вологи для росту і розвитку рослин,
накопиченої в зимовий період. За врожаєм сухої речовини першого укосу
тільки одна експериментальна популяція № 1525 істотно перевищила
стандарт – сорт Дрогобичанка на 0,97 т/га або 16,58 %. Її ранньостиглі
рослини навесні характеризуються найшвидшим відростанням і на час укосу
сягають найбільшої висоти з усіх вивчених зразків. Однак рослини цієї
популяції відрізняються істотно низьким врожаєм отави (4,36 т/га) і тому
мають тільки середній річний врожай сухої речовини (11,18 т/га) (табл.).
Середні значення господарсько-цінних ознак грястиці збірної
Сорт,
популяція

Дрогобичанка St
Марічка
Станіславська
Бойківчанка
№ 902
№ 914
№ 1315
№ 1314
№ 916
№ 1227
№ 1204
№ 1514
№ 1505
№ 1001
№ 1235
№ 1522
№ 1507
№ 1525
НІР05
НІР01

Суха
речовина
І укосу,
т/га

Отава,
т/га

Річний
врожай,
т/га

Висота
рослин,
см

Початок
відростаннявихід в
трубку, дні

Облиствленість,
%

5,85

4,84

10,69

77,0

40

81,1

6,34
5,83
5,26
5,025,70
5,46
6,13
6,42
6,48
5,62
6,42
6,40
5,26
6,51
5,26
6,82++
6,18
0,666
0,915

4,99
4,69
4,82
4,445,38++
4,96
5,89++
5,65++
5,44++
4,97
4,82
5,21
4,62
4,94
4,72
4,364,25-0,383
0,527

11,33
10,52
10,08
9,46-11,08
10,42
12,02++
12,07++
11,92++
10,59
11,24
11,62+
9,8711,45+
9,98
11,18
10,43
0,735
1,009

75,65
82,5+
77,95
74,65
73,25
73,3
74,8
82,75+
78,3
73,35
90,3++
84,85++
73,8
82,05+
77,0
91,8++
82,2+
4,747
6,521

40,5
34-44,5++
45++
39
41,5
39
36-38
43+
29-39
43+
34,5-41
33-35,5-2,73
3,75

86,2+
80,8
84,35
90,45++
84,3
88,45++
82,95
81,85
81
86,7++
73,55-80,7
89,6++
81,55
85,45+
78,2
83,6
3,924
5,391

П р и м і т к а : +, ++ найвищі відмінності -, -- найнижчі відмінності від контрольних
даних значення Р < 0,05 і Р < 0,01 рівня відповідно.

Формування врожаю отави у грястиці збірної найчастіше відбувається
в посушливих літніх умовах. Різні сорти і номери по-різному реагують на
дефіцит вологи. Виявлення відносно посухостійких форм найбільш важливе
в даний час, коли в Європі спостерігається глобальна тенденція потепління
клімату і пов'язані з нею частіші посухи. За врожаєм отави (5,38—5,89 т/га)
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істотно (Р < 0,01) перевищують стандарт на 11,16—21,69 %, такі популяції:
№ 914, 1227, 916 і 1314. Врожай сухої речовини I укосу і отави мали середню
генотипову мінливість (СVg %) відповідно: 8,29 і 8,43 і низьку спадковість
(h2b) 0,30 і 0,48.
Річний врожай сухої речовини служить основним показником, що
характеризує економічну цінність нових сортів грястиці збірної. За річним
врожаєм сухої речовини (11,45—12,07 т/га) п'ять нових популяцій грястиці
збірної № 1235, 1505, 1227, 1314 і 916 істотно (Р < 0,05) перевищили
стандарт − сорт Дрогобичанка на 7,11—12,91 %.
Висота рослин I укосу тісно пов'язана з темпами відростання рослин і в
кінцевому підсумку з урожаєм сухої речовини. Найбільшу висоту рослин
(82,05—91,80 см) мали популяції № 1514, 1235, 1507, 1525 і 916, які
перевищили стандарт – сорт Дрогобичанка на 5,0—14,8 см. Висота рослин
має низьку генотипову мінливість (СVg% = 6,92) і середню спадковість (h2b =
0,66). Позитивні, високі, генотипові кореляції (Р < 0,01) відзначені між
урожаєм сухої речовини I укосу і висотою рослин (0,780).
Число днів від початку весняного відростання до виходу в трубку –
важливий економічний показник, який визначає ступінь готовності сортів
грястиці збірної до стравлювання тваринами. За величиною цього показника
всі вивчені зразки розділені на три групи: ранньостиглі – до них відносяться
зразки, які мають істотно (Р < 0,05) менший (29—37 днів), ніж стандарт
період початок відростання-вихід у трубку (№ 902, 1514 і 1525);
середньостиглі – зразки, які істотно не відрізняються від стандарту за
тривалістю періоду (38—42 день) (№ 1001, 1204, 1227, 1235 і сорт
Станіславська); пізньостиглі – зразки, які істотно (Р < 0,05) перевищують
стандарт за цим показником (43—45 днів) (№ 914, 916, 1315, 1314, 1507,
1522), сорти Марічка і Бойківчанка. Період початок відростання-вихід у
трубку має найбільшу генотипову варіацію (СVg% = 10,85) і коефіцієнт
спадковості (h2b = 0,83) серед усіх вивчених ознак.
Облиствленість – показник, який легко визначається на основі
структурного аналізу. Він краще виражений у пізньостиглих зразків грястиці
збірної. Стандарт, сорт Дрогобичанка за облиствленістю істотно (Р < 0,05)
перевищують популяції № 902, 1315, 1204, 1001 і 1522 на 4,35—9,35 %.
Генотипова варіація (СVg) цієї ознаки серед вивчених зразків низька і
становить лише 4,73 %, хоча коефіцієнт спадковості (h2b) високий і становить
0,70.
Висновки. Вивчені 18 генотипів істотно відрізнялися (Р < 0,05) за
всіма ознаками, що дало змогу встановити фенотипову і генотипову варіацію
і спадковість. Для всіх ознак фенотипові коефіцієнти варіації були вищими,
ніж генотипові. Спадковість була найбільшою для числа днів до виходу в
трубку (0,83). За річним врожаєм сухої речовини (11,45—12,07 т/га) п'ять
нових популяцій грястиці збірної № 1235, 1505, 1227, 1314 і 916 істотно (Р <
0,05) перевищили стандарт – сорт Дрогобичанка на 7,11—12,91 %.
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Білоцерківська дослідно-селекційна станція Інституту
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
УСПАДКУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК ЗА
ГІБРИДИЗАЦІЇ ПОТОМСТВ ВИКИ ЯРОЇ
Вивчено успадкування та фенотиповий прояв господарсько-цінних
ознак у гібридів вики ярої з метою підбору зразків різного походження при
створенні сортів. З'ясовано можливість використати зразки вики ярої
інших географічних зон для поліпшення господарсько-цінних ознак. Виявлено
цінні генотипи в популяціях гібридів вики ярої, що збільшило ефективність
добору за ознаками: маса зерен з рослини, кількість зерен в бобах, маса 1000
зерен.
У популяцій F2, ознаки кількість бобів та зерен з рослини мають високу
фенотипову мінливість. За даними ознаками найбільш доцільно проводити
добори фенотипів у другому та наступних поколіннях гібридних популяцій.
Ознака кількість зерен в бобах має незначну мінливість, її прояв
залежить від зовнішніх факторів, що свідчить про неможливість
проведення ефективних доборів.
Ключові слова: вика яра, успадкування, мінливість, гібрид, добір,
продуктивність.
Підбір вихідних форм для схрещування – один з найбільш ефективних
методів у селекції вики ярої [1, 2, 3]. Він дає змогу підвищити або не
втратити адаптивність гібридних популяцій і застосовується в селекції
багатьох сільськогосподарських культур у поєднанні з іншими методами щоб
отримати позитивні результати [4, 5, 6].
Основна увага вітчизняних дослідників була зосереджена на вивченні
успадкування урожайності та адаптивності залежно від походження вихідних
форм вики ярої [1, 3]. Однак успадкування окремих елементів урожайності
вивчено недостатньою мірою. Для створення високопродуктивних гібридних
зразків вики ярої внаслідок рекомбінації необхідним є вивчення походження
кожного зразка за комплексом господарсько-цінних ознак.
Матеріали й методика досліджень. Вихідний матеріал у селекційній
роботі з викою ярою створювали методом внутрішньовидової гібридизації з
використанням парних простих та реципрокних схрещувань на
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Білоцерківській дослідно-селекційній станції [6]. У схрещуваннях
використано сорти та колекційні зразки, які були кращими за утилітарними
показниками, отриманими в результаті вивчення в сортовипробуванні та
колекційному розсаднику.
Агрокліматичні умови Білоцерківської ДСС є сприятливими для
вирощування вики ярої. Ґрунти – чорноземи типові, глибокі, малогумусні,
крупнопилувато – середньо-суглинкові, з вмістом гумусу 3,85 %. Реакція
ґрунтового розчину близька до нейтральної, вміст азоту легкогідролізованого
– 12,02, рухомого фосфору (за Чириковим) – 19,4 і рухомого калію –
10,4 мг/100 г ґрунту.
Погодні умови вегетаційного періоду вики ярої були близькі до
сприятливих для росту і розвитку рослин. Кількість опадів, впродовж
вегетаційного періоду вики ярої, була нижча середньо багаторічної, а
температура повітря перевищувала середньо багаторічну, що деякою мірою
негативно вплинуло на фази онтогенезу рослин.
Сівбу зразків вики ярої проведено у першій декаді квітня, сходи
спостерігалися на десяту, а повні – на 12 добу.
Стандартом, з яким порівнювали біологічні властивості та
продуктивність слугував – сорт Ярослава.
Селекційні номери вивчали на ділянках обліковою площею 1,8 м2.
Повторюваність дворазова. Стан посівів оцінювали за 10-ти бальною шкалою
у кожен період розвитку рослин, а фенологічні показники – сходи, настанням
фаз цвітіння і повної стиглості.
Збирання починали у фазі повної стиглості рослин, які скошувли і
зв’язували у снопи. Через 5—6 діб проводили обмолот снопів. Після
попередньої очистки на решетах насіння з кожної ділянки було зважено, а
дані занесено у польовий журнал з наступним перерахунком урожайності на
1 га.
Статистичну обробку даних показників продуктивності проведено з
використанням методів варіаційної статистики, а ступінь фенотипового
успадкування – за B. Griffing, G. M. Beil, R. E. Atkins [8, 9].
Результати досліджень. Нами проведено реципрокні схрещування
зразків різного географічного походження. Контролем слугували місцеві
сорти білоцерківської селекції, що мають максимально відмінні генотипи.
З'ясовано, що ступінь фенотипового домінування таких елементів
урожаю як маса 1000 зерен та кількість насінин у бобах не залежить від
походження досліджуваних зразків. Переважала депресія і від'ємне
домінування цих ознак. Гібриди від схрещування зразків з одного ареалу
успадковували ознаку кількість бобів як наддомінування. Показник ступеню
домінантності сягав до 11,24, а в схрещуваннях зразків з віддалених місць
селекції спостерігалося успадкування із значно нижчим ступенем, з
варіюванням від 1,14 до 6,44 (табл. 1). Відмічено відмінність в успадкуванні
ознак у реципрокних гібридів від схрещування екологічно різних зразків, яка
відсутня у зразків з одного або подібних ареалів.
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1. Ступінь фенотипового успадкування господарсько-цінних ознак вики ярої
гібридами F1, 2014—2016 рр.
Комбінація
схрещування

Ярослава/
Добринка
Добринка/
Ярослава
Приобська 25/
Torysc
Torysc/
Приобська 25
Ярослава/
Флора
Флора/
Ярослава
Орловська 96/
Бц 96
Бц 96/
Орловська 96
Бц 679/
К-34717
К-34717/
Бц 679
Бц 50/
Євгена
Євгена/
Бц 50

Ступінь фенотипового домінування,
hр (mіn/mах)
маса 1000
бобів на
зерен в
зерен
рослині
бобах
-0,33
-0,60
1,74
-0,44
-0,70
5,00
-2,74
-1,13
1,47
-7,45
-2,41
4,43
-0,47
-0,77
2,11
-5,41
-0,84
4,45
-1,14
-0,54
1,15
- 4,44
-0,88
6,44
-1,07
-0,42
1,14
-3,11
-3,53
2,35
-2,10
-2,3
1,85
-3,24
-3,41
3,71
-0,17
-0,27
1,21
-3,21
-4,43
4,20
-0,41
-1,48
1,81
-5,23
-3,75
5,94
-1,87
-0,91
1,77
-4,41
-3,22
5,86
-0,51
-0,59
2,1
-4,47
-4,78
7,3
-5,47
-2,88
5,7
-12,66
-5,44
11,24
-4,81
-5,54
3,1
-8,94
-9,12
8,42

Частота гетерозисних форм, %
маса 1000
зерен
4,4
14,3
2,3
12,4
5,7
17,4
6,8
15,7
1,0
3,3
1,22
7,57
2,0
8,4
1,4
13,7
2,2
19,4
5,4
22,1
1,3
2,8
1,9
10,8

бобів на
рослині
11,5
19,8
10,7
15,6
12,6
20,3
10,4
21,1
11,7
16,4
14,4
20,5
13,4
19,3
11,3
17,4
13,4
25,4
11,7
18,4
20,6
22,3
18,4
22,1

зерен у
бобах
37,8
42,3
21,4
22,7
24,4
25,9
26,7
32,1
27,0
41,1
32,2
47,4
29,4
35,7
23,5
27,4
28,2
37,4
21,1
29,4
31,4
47,3
28,9
48,2

При гібридизації адаптованого до місцевих умов сортозразка
(материнська форма) і віддаленого (батьківська форма) за господарськоцінними ознаками ступінь фенотипового домінування був високим.
У таких комбінаціях збільшується кількість отриманих гетерозисних
гібридів. Це свідчить про вплив цитоплазматичної спадковості у формуванні
цих ознак, яка проявляється в комбінаціях з максимально відмінними за
походженням генотипами.
Відмінність в успадкуванні в реципрокних схрещуваннях проявляється
і в популяціях другого покоління. Проте істотною вона була за ознаками:
маса зерен з рослини, кількість зерен з рослини та кількість бобів на рослині.
Оцінка домінантності hp була нижчою в комбінаціях з більш
адаптованою до місцевих умов материнською формою. Успадкування маси
1000 зерен та кількості зерен у бобах не залежало від походження вихідних
форм у реципрокної комбінації.
Слід відмітити, що успадкування рослинами F2 ознак зернової
продуктивності не завжди залежить від походження вихідних форм. У
результаті схрещування географічно віддалених зразків вики ярої, оцінка
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домінантності була вищою і за ознаками маса зерен з рослини (0,77—0,90) та
кількість зерен в бобах (0,38—0,55) (табл. 2).
2. Оцінка домінантності (hp) ознак продуктивності в популяціях F2 вики ярої
за гібридизації зразків різного походження, 2015—2017 рр.
Комбінація
схрещування

Ярослава/Добринка
Добринка/Ярослава
Приобська 25/Torysc
Torysc/Приобська 25
Ярослава/Флора
Флора/Ярослава
Орловська 96/Бц 96
Бц 96/Орловська 96
Бц 679/К-34717
К-34717/Бц 679
Бц 50/Євгена
Євгена/Бц 50

Походження
зразків

географічно
віддалені
екологічно
віддалені
екологічно
близькі

Маса
зерен з
рослини
0,90
0,79
0,77
0,89
0,73
0,68
0,70
0,58
0,44
0,35
0,47
052

Маса
1000
зерен
0,68
0,62
0,67
0,78
0,15
0,21
0,13
0,27
0,33
0,31
0,34
0,39

Кількість
зерен з
рослини
0,91
0,83
0,84
0,88
0,92
0,88
0,79
0,87
0,74
0,85
0,88
0,92

Кількість
бобів на
рослині
0,81
0,70
0,71
0,79
0,89
0,97
0,85
0,89
0,72
0,61
0,65
0,81

Кількість
зерен в
бобах
0,41
0,38
0,41
0,45
0,45
0,55
0,47
0,52
0,15
0,27
0,19
0,22

Спостерігаються слабкі відмінності у фенотиповому успадкуванні
гібридами ознак: кількість зерен з рослини та кількість бобів на рослині. Але
успадкування ознак: маса зерен з рослини, кількість зерен в бобах і маса 1000
зерен, різнилося залежно від походження вихідних форм для схрещування.
Ступінь домінантності маси 1000 зерен як елемента продуктивності
коливався в межах (0,13—0,78), що свідчить про проміжний характер
успадкування. Ознака маса 1000 зерен у гібридів отриманих найбільш
віддалених схрещуваннях, успадкування проходило за типом позитивного
домінування (0,62—0,78). У половини комбінацій схрещування, у структурі
фенотипової мінливості, переважає модифікаційна, що свідчить про високу
залежність маси 1000 зерен від зовнішніх умов. Тому брати до уваги цю
ознаку при доборах потрібно з обережністю, так як генетична спадковість,
хоч і впливає деякою мірою на формування цієї ознаки, але значно менша за
модифікаційну мінливість.
Кількість зерен з рослини – ознака, яка має високу фенотипову
мінливість. Реципрокні гібриди незначно відрізнялися один від одного. Це
означає, що вплив цитоплазми на загальну фенотипову мінливість є
незначним. Модифікаційна мінливість є незначною, що свідчить про низький
вплив зовнішніх умов на формування ознаки у гібридів. Саме тому ступінь
успадкування ознаки кількість зерен з рослини гібридами виявився
найвищим із усіх досліджених елементів структури урожайності.
Кількість бобів на рослині має високий ступінь успадкування. Частота
генотипів з гетерозисним ефектом становила 10,4—25,4 %, можна очікувати,
що добір рослин за цією ознакою в гібридних популяціях буде ефективним.
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Висновки. Переважним типом у фенотиповому успадкуванні ознак
маса 1000 зерен, кількість бобів на рослині у гібридів вики ярої є депресія та
від'ємний тип, а ознака кількість зерен у бобах – позитивне домінування та
гетерозис.
Частота гетерозисних генотипів у гібридних популяцій вики ярої за
ознакою маса 1000 зерен становить від 1,22 до 22,1 %, кількість бобів на
рослині від 11,7 до 25,4 %, кількість зерен у бобах – від 21,1 до 48,2 %.
У
більшості
гібридів
успадкування
елементів
структури
продуктивності є наслідком адитивної взаємодії генів, про що свідчить
відсутність прямих закономірностей в успадкуванні. Окремі ознаки мають
реципрокні відмінності за фенотипом, це очевидно залежить від впливу
цитоплазматичної спадковості у формуванні елементів продуктивності, ніж
походження вихідних форм для схрещування.
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АДАПТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ СОРТОЗРАЗКІВ ПШЕНИЦІ
СПЕЛЬТИ ЗА КІЛЬКІСНИМИ ОЗНАКАМИ ЯКОСТІ ЗЕРНА
Подано
результати
досліджень
з
визначення
показників
гомеостатичності, селекційної цінності та мінливості сортозразків
пшениці спельти за кількісними ознаками якості зерна і проведено їх
диференціацію за рівнем адаптивного потенціалу.
Ключові слова: пшениця спельта, маса 1000 зерен, вміст клейковини,
вміст білка, гомеостатичність, селекційна цінність.
Стратегічним завданням сучасної селекції є створення нових сортів, які
здатні максимально ефективно використовувати біокліматичний ресурс
певного регіону, виявляти толерантність до стресових умов вирощування та
забезпечувати достатньо високу реалізацію генетичного потенціалу
продуктивності [1]. Основні параметри середовища залежать від зони
випробувань, але мають значні коливання залежно від умов вегетаційного
періоду та набору досліджуваних генотипів [2]. Адаптивність сортів до умов
середовища оцінюється на основі аналізу врожаю зерна за декілька років
контрастних за погодними умовами або випробування їх у різних ґрунтовокліматичних зонах [3–5]. Важливим аспектом селекційної роботи є адаптивна
спрямованість реалізації генотипами комплексу специфічних ознак [6].
Спроби розробити єдиний комплексний параметр для одночасної
оцінки та порівняння стабільності ознаки за її значеннями зроблено
окремими дослідниками [3, 7–9]. Так, Д. Левіс [9] використовував з цією
метою відношення максимального до мінімального значення ознаки зразка з
різних місць випробування. І. Лангер зі співавторами [10] використовували
не відношення, а різницю цих величин. Проте найбільш комплексним
поняттям є гомеостаз розвитку, який характеризує пристосувальну
властивість генотипу підтримувати стабільність процесів саморегуляції, які
порушуються змінами умов зовнішнього середовища. Механізм гомеостазу
визначає межі мінливості та характер продукційних процесів у межах
генетичної норми реакції рослин [11]. Селекціонери розглядають явище
гомеостазу як лабільну оборотну здатність генотипу управляти своїм ростом
і розвитком так, щоб звести до мінімуму наслідки несприятливої дії факторів
зовнішнього середовища [12]. Визначення гомеостатичності сортів дає змогу
не тільки оцінювати їх продуктивність за середньою врожайністю, а й
визначити норму їх реакції на зміну умов навколишнього середовища [13].
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Метою
наших
досліджень
було
визначення
показників
гомеостатичності, селекційної цінності та мінливості сортозразків пшениці
спельти за кількісними ознаками якості зерна з метою їх диференціації за
рівнем адаптивного потенціалу.
Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводили упродовж
2015—2017 рр. Об’єктом досліджень були 14 сортозразків пшениці спельти
озимої, створених методом віддаленої гібридизації з пшеницею м’якою в
Уманському НУС. Повторність досліду чотириразова. Фенологічні обліки та
спостереження, а також визначення показників якості зерна, зокрема маси
1000 зерен, вмісту клейковини та білка, проводили відповідно до «Методики
державної науково-технічної експертизи сортів рослин» [14]. Статистичний
аналіз проводили методом дисперсійного аналізу за Е. Р. Ермантраутом [15] з
використанням прикладної програми MS Excel.
Для обчислення показників гомеостатичності та селекційної цінності
застосовували методику В. В. Хангильдина та Н. А. Литвиненка [16], які
запропонували використовувати контрастні умови для розвитку рослин –
оптимальний і лімітований та проводити розрахунки за наступними
формулами:
Hom = X2/σ(Xopt – Xlim);
Sc = X (Xlim/Xopt)
де Hom – гомеостатичність, X, Xopt, Xlim – узагальнена за генотипом середня
арифметична, оптимальна і лімітована середні величини ознак відповідно, σ –
середнє квадратичне відхилення, а Sc – показник селекційної цінності. За Xlim
взяли найнижче значення ознаки в роки досліджень, а за Xopt – найвище.
Для аналізу кількісних показників гомеостатичності і селекційної
цінності їх цифрові значення розбивали на три категорії: високу, середню і
низьку з рівними дискретними діапазонами, позначивши категорію як К.
Результати досліджень. Аналіз результатів визначення маси 1000
зерен показав незначну різницю цього показника у роки з лімітованими і
оптимальними умовами. Так, середнє значення маси 1000 зерен у 2016 р. на
1,6 г перевищувало результати 2017 р. Встановлено значну мінливість маси
1000 зерен за окремими сортозразками від 42,6 до 64,6 г (табл. 1).
Розмах мінливості за окремими генотипами найвищим був у зразків
1730 та 1786 (2,0 г), а найнижчим у зразка 1691 (1,0 г). Проте розмах варіації
маси 1000 зерен практично не залежав від умов року і становив 22,2 г за
лімітованих умов та 20,6 г за оптимальних при коефіцієнтах варіації
відповідно 4,9 та 5,1 %.
Достовірне збільшення маси 1000 зерен відносно стандарту
зафіксовано у зразків 1559 (64,6 г), 1691 (55,3) та 1674 (55,2 г). Проте високу
гомеостатичність мали сортозразки 1674 та 1691, а високу селекційну
цінність за масою 1000 зерен мав лише зразок 1559. Два досліджувані
сортозразки пшениці спельти (1695 та 1559), а також сорт-стандарт показали
середню гомеостатичність. Сім із 14 зразків мали високі показники
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селекційної цінності за масою 1000 зерен, а інші – показали низьку
гомеостатичність та селекційну цінність.
Середній вміст клейковини в зерні досліджуваних генотипів пшениці
спельти у рік з оптимальними умовами (2017 р.) на 2,1 % перевищував
відповідний показник у рік з несприятливими умовами (2016 р.) для
накопичення клейковини в зерні пшениці.
1.

Показники гомеостатичності (Hom) та селекційної цінності (Sc)
сортозразків пшениці спельти за масою 1000 зерен

Селекційний матеріал

Зоря України (st)
1730
1695
1691
1719
1721
1725
1755
1731
1559
1694
1674
1817
1786
НІР05
Хсер
min
max
Розмах варіації
V, %

Xlim
51,2
46,7**
51,4
55,8
52,7
44,5**
44,9**
52,1
43,5**
65,7*
43,8**
55,9*
50,8
52,4
1,9
50,8
43,5
65,7
22,2
4,9

Маса 1000 зерен, г
Xopt
Середнє
49,8
50,5
44,7**
45,6
50,0
50,7
54,8
55,3
51,1
51,9
42,9**
43,6
43,2**
44,0
50,0
51,0
41,8**
42,6
63,8*
64,6
42,7**
43,2
54,7*
55,2
49,3
50,0
50,4
51,2
1,7
—
49,2
50,0
43,2
42,6
63,8
64,6
20,6
22,0
5,1
5,0

Hom–К

Sc–К

286,7–2
163,6–3
289,0–2
482,6–1
265,7–3
187,6–3
179,5–3
195,2–3
168,3–3
346,2–2
267,0–3
400,7–1
262,7–3
206,6–3
—
235,3
163,6
482,6
318,6
73,5

49,1–2
43,6–3
49,3–2
54,3–2
50,4–2
42,1–3
42,3–3
48,9–3
40,9–3
62,7–1
42,1–3
54,0–2
48,5–3
49,2–2
—
48,4
42,1
62,7
20,6
5,2

П р и м і т к а : * – істотне збільшення маси 1000 зерен відносно стандарту
** – істотне зниження маси 1000 зерен відносно стандарту

Найбільша різниця вмісту клейковини в контрастних умовах
вирощування спостерігалася у зразків 1721, 1725, 1674 та 1817 – 2,4 %.
Зразок 1674 відзначався незначними коливаннями вмісту клейковини в зерні
в залежності від умов року – 1,4 %. Розмах і коефіцієнти варіації у рік з
несприятливими умовами характеризувалися більшою мінливістю порівняно
з роком, коли складалися оптимальні умови.
За вмістом клейковини сортозразки 1691 (47,5 %) та 1721 (48,3 %)
достовірно не поступалися стандарту (табл. 2), вони характеризувалися і
високою гомеостатичністю та селекційною цінністю. Також високу
гомеостатичність відмічено у зразків 1755, 1559 та сорту-стандарту. Інші
досліджувані генотипи, крім зразків 1725, 1694 та 1674 мали середню
гомеостатичність за вмістом клейковини. Зразки 1674 та 1730 мали низьку
селекційну цінність за цим показником, зразки 1755 та 1731 – середню, всі
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інші досліджувані зразки мали високу селекційну цінність за вмістом
клейковини.
2.

Показники гомеостатичності (Hom) та селекційної цінності (Sc)
сортозразків пшениці спельти за вмістом клейковини в зерні

Селекційний матеріал

Зоря України (st)
1730
1695
1691
1719
1721
1725
1755
1731
1559
1694
1674
1817
1786
НІР05
Хсер
min
max
Розмах варіації
V, %

Вміст клейковини, %
Xlim
Xopt
Середнє
47,1
49,5
48,1
36,8**
38,5**
37,6
39,8**
41,8**
40,6
46,7
48,7
47,5
41,0**
43,0**
42,0
47,2
49,6
48,3
39,1**
41,5**
40,2
38,8**
40,2**
39,5
39,1**
41,1**
40,0
43,2**
45,3**
44,1
39,8**
42,3**
40,9
34,2**
36,6**
35,3
44,0**
46,4**
45,0
41,1**
43,2**
42,1
1,3
1,6
—
41,3
43,4
42,2
34,2
36,6
35,3
46,7
48,7
48,3
12,5
12,1
13,0
8,1
7,7
7,9

Hom–К

Sc–К

85,6–1
73,6–2
72,9–2
100,2–1
78,1–2
86,2–1
59,6–3
98,9–1
70,8–2
82,3–1
59,5–3
45,9–3
74,9–2
74,7–2
—
76,0
45,9
100,2
54,3
68,7

50,6–1
39,3–3
42,6–1
49,6–1
44,0–1
50,8–1
42,6–1
40,9–2
42,0–2
46,3–1
43,5–1
37,7–3
47,5–1
44,2–1
—
44,4
37,7
50,8
13,1
7,5

П р и м і т к а : * – істотне збільшення вмісту клейковини відносно стандарту
** – істотне зниження вмісту клейковини відносно стандарту

Вміст білка в зерні пшениці є важливою ознакою якості і визначає його
харчову і поживну цінність. У наших дослідженнях цей показник відзначався
більшою мінливістю порівняно з ознаками маса 1000 зерен і вміст
клейковини в зерні. Мінливість вмісту білка в зерні за коефіцієнтом варіації
становила 11,9 % у середньому за три роки, від 11,5 % у сприятливий рік до
12,4 % – у несприятливий. Розмах варіації у несприятливий рік (22,9 %) дещо
поступався відповідному показнику у рік з оптимальними умовами (13,9 %).
Норма реакції вмісту білка в зерні мала значні генотипові відмінності: від
0,9 % у сортозразка 1674 до 2,1 % у зразка 1786. Перевищував стандарт за
вмістом білка лише зразок 1721 на 0,2–0,6 %, однак різниця не була істотною
(табл. 3).
Інші досліджувані сортозразки пшениці спельти істотно поступалися
стандарту за вмістом білка в зерні в кожен з років досліджень. Відібрано
п’ять сортозразків із вмістом білка в зерні більше 20 %, що є досить високим
показником. Це зразки 1691 (22,5 %), 1721 (23,7), 1559 (20,8), 1817 (22,3) та
1786 (20,4 %).
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3.

Показники гомеостатичності (Hom) та селекційної цінності (Sc)
сортозразків пшениці спельти за вмістом білка

Селекційний матеріал

Зоря України (st)
1730
1695
1691
1719
1721
1725
1755
1731
1559
1694
1674
1817
1786
НІР05
Хсер
min
max
Розмах варіації
V, %

Xlim
22,9
15,1**
18,2**
21,6**
19,2**
23,1
17,6**
17,1**
18,0**
19,9**
18,3**
15,2**
21,8**
19,8**
0,5
19,1
15,1
22,9
7,8
12,4

Вміст білка, %
Xopt
Середнє
23,9
23,4
16,3**
15,6
19,7**
18,9
23,4
22,5
20,5**
19,8
24,6
23,7
19,2**
18,3
18,8**
17,8
19,8**
18,8
21,8**
20,8
20,1**
19,1
16,8**
16,0
22,7**
22,3
21,2**
20,4
0,7
—
20,6
19,8
16,3
15,6
23,9
23,4
7,6
7,8
11,5
11,9

Hom

Sc

97,0–1
36,0–3
42,3–3
49,8–3
53,6–3
66,7–2
37,2–3
33,2–3
34,9–3
40,3–3
36,0–3
28,3–3
97,8–1
53,0–3
—
50,4
33,2
97,8
64,6
54,7

24,4–1
16,8–3
20,5–2
24,3–1
21,1–2
25,3–1
20,0–2
19,6–2
20,7–2
22,7–1
21,0–2
17,6–3
23,2–1
21,9–2
—
21,4
16,8
24,4
7,6
11,1

П р и м і т к а : * – істотне збільшення вмісту білка відносно стандарту
** – істотне зниження вмісту білка відносно стандарту

Високу гомеостатичність за вмістом білка в зерні зафіксовано у зразка
1817 та у сорту-стандарту. Зразок 1721 мав середню гомеостатичність, всі
інші – низьку. Всі досліджувані генотипи мали високу або середню
селекційну цінність за цим показником, крім зразків 1730 та 1674, у яких
вона була низькою.
Висновки. Статистичний аналіз результатів вивчення сортозразків
пшениці спельти з визначенням показників гомеостатичності та селекційної
цінності за кількісними ознаками якості зерна дав змогу диференціювати
генотипи пшениці спельти за їх адаптивними властивостями. Високі
показники адаптивності та селекційної цінності не забезпечують формування
відмінних показників якості зерна пшениці спельти, а лише характеризують
норму реакції цих ознак на зміну умов вирощування. Аналіз адаптивних
особливостей та селекційної цінності за комплексом показників якості зерна
дав можливість виділити сортозразок 1559, що має високу селекційну
цінність за основними показниками якості зерна та зразок 1721, який за
вмістом клейковини (48,3 %) та білка (23,7 %) не поступається стандарту і
характеризується високою гомеостатичністю та селекційною цінністю за
цими показниками.

48

Корми і кормовиробництво. 2018. Вип. 86

Бібліографічний список
1.
Улинець В. З., Мелешко А. О. Адаптивні і продуктивні моделі сортів
озимої пшениці степових регіонів України. Посібник українського хлібороба. 2012.
Т. 2. С. 190–193.
2.
Литус М. В. Вплив поєднання експериментального мутагенезу з
гібридизацією озимої пшениці на адаптивність в умовах центрального Лісостепу
України. Вісник Черкаського інституту агропромислового виробництва. 2011.
Вип. 11. С. 65—69.
3.
Eberhard S. A., W. A. Russel. Stability parameters for comparing varieties.
Crop Sci. 1966. № 6. P. 336—400.
4.
Бурденюк-Тарасевич Л. А.,
Дубова О. А.,
Хамула В. С.
Оцінка
адаптивної здатності сортів пшениці м’якої озимої в умовах Лісостепу України.
Селекція і насінництво. 2012. Вип. 101. С. 3—11.
5.
Grogan S. M., Baenziger P. S., Anderson J., Byrne P. F. Phenotypic
Plasticity of Winter Wheat Heading Date and Grain Yield across the US Great Plains.
Crop science. 2016. № 56(5). P. 21—35.
6.
Herman J., Sultan S. Adaptive transgenerational plasticity in plants: Case
studies, mechanisms, and implications for natural populations. Front Plant Sci. 2011.
V. 2. № 102. P. 1—10.
7.
Иванченко И. Г., Вольф В. Г., Литун П. П. К методике изучения
пластичности сортов. Селекция и семеноводство. 1978. № 40. С. 16—18.
8.
Finley K. W., Wilkinson I. N. The analysis of adaptation in a plant breeding
program. Austral J. Agr. Res. 1963. № 14. P. 742—754.
9.
Lewis D. Gene-environmental interaction: A. relationship between
dominance, heterosis, phenotypic stability and variability. Heredity. 1954. Vol. 8.
Р. 333—356.
10. Langer I., Frey K., Bailey T. Associations among productivity, production
response and stability index in oat varieties. Euphytica. 1979. Vol. 28. P. 17—44.
11. Кочмарський В. С., Замліла Н. П., Воглогдіна Г. Б., Гуменюк О. В.,
Волощук С. І. Рівень адаптивності перспективних ліній пшениці м’якої озимої в
умовах Лісостепу України. Миронівський вісник. 2016. № 2. С. 98—116.
12. Сандухадзе Б. И., Журавлёва Е. В. Стабильность и адаптивность
сортов озимой пшеницы НИИСХ ЦРНЗ. Вестник РАСХН. 2008. № 1. С. 41—43.
13. Стародубцев В. Н., Степанова Л. П., Коренькова Е. А. Сортовая
вариабельность, продуктивный адаптивный потенциал и качество урожая сортов
озимой пшеницы. Земледелие. 2011. № 6. С. 22—23.
14. Методика державної науково-технічної експертизи сортів рослин.
Методи визначення показників якості продукції рослинництва. К.: Український
інститут експертизи сортів рослин, 2011. 133 с.
15. Ермантраут Е. Р., Гудзъ В. П. Статистический анализ результатов
агрономических исследований в прикладной программе «EXCEL-2000».
Материалы Международной научно-практической конференции «Современные
проблемы опытного дела». СПб, 2000. С. 13—134.
16. Хангильдин В. В., Литвиненко Н. А. Гомеостатичность и адаптивность
сортов озимой пшеницы. Научн.-техн. бюл. ВСГИ. 1981. Вып. 39. С. 14—22.
Надійшла до редколегії 27. 06. 2018 р.
Корми і кормовиробництво. 2018. Вип. 86

49

УДК 631.523/.527:633.853.494
© 2018
П. І. Вишневський, кандидат сільськогосподарських наук
С. П. Вишневський
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
ГІБРИДИЗАЦІЯ – ОСНОВА СЕЛЕКЦІЇ ЗІ СТВОРЕННЯ
НОВИХ СОРТІВ І ГІБРИДІВ РІПАКУ
Представлені результати досліджень з удосконалення методу
гібридизації в селекції ріпаку озимого. Дослідження проводилися в 2007—
2009 роках.
Ключові слова: ріпак озимий, гібридизація, кастрація, запилення
квіток, сорти, гібриди, гетерозис, насіннєва продуктивність.
Ріпак, як відомо, має двостатеві квітки, які пристосовані до
самозапилення, але в той же час є форми автостерильні i автофертильні.
Деякі автори [1, 2, 3, 4] зазначають, що квіткам ріпаку притаманне явище
протерогiнiї (більш раннє дозрівання приймочки від пиляків) i
самозапилення дає задовільний результат тільки при довготривалій
життєздатності пилку.
Багато дослідників відносять ріпак до повних або часткових
перехреснозапильників, деякі – до самозапильників. Н. И. Бадараева (1968)
рахує його культурою самофертильною, у якого одна третина насіння
зав’язується від перехресного запилення а решта – самозапилення. На малих
ділянках запилення чужим пилком скорочується на 20 % [5].
Дослідниками (Е. Н. Синская, Б. Н. Дробiнський, Г. С. Воскресенская,
В. И. Шпота, Г. А. Ходирев, П. М. Жуковський, Ю. А. Утеуш) встановлено,
що ріпак озимий – Brassica napus L. var oleifera biennis i ріпак ярий – Brassica
napus L. var annua факультативний самозапильник з долею природного
перехресного запилення від 6 до 12 %, окремих сортів не перевищує 36 % [6,
7, 8].
Гібридизація – в даний час основний спосіб створення популяцій для
відбору. Техніка його дуже рiзноманiтна i визначається культурою, ступенем
при якому потрібно контролювати чистоту гібридного матеріалу, технічними
можливостями, кваліфiкацiєю спеціаліста i в деякій мірі традиціями, які
склалися.
Відомо декілька методів штучного запилення, які застосовуються при
схрещуванні:
• Примусове запилення здійснюється штучними перенесенням пилку з
батьківської рослини на материнську. Цим методом можна схрещувати
більшість видів сільськогосподарських рослин. При обмежено вільному
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запиленні після кастрації материнських рослин на них поміщують ізолятори
під які підводяться батьківські рослини із зрілими пиляками. Бiльшiсть
селекційних установ застосовують краснодарський метод, за яким зрізані
чоловічі рослини вміщують у банки з водою i підводять під ізолятор. Час від
часу рослини струшують.
• Вільно групове запилення відрізняється від обмежено вільного тим,
що в цьому разі здійснюється запилення пилком не однієї, а кількох
батьківських форм (сортів). Цей метод застосовується під ізоляторами i без
них.
• Вільне запилення – це метод запилення, який у перехреснозапильних
рослин за певних умов відбувається природно. Позитивне значення вільного
запилення – це великий відсоток зав’язування насіння, негативне –
вибiрковiсть запилення, що погіршує якість гiбридiв. При вільному
(вiтрозапиленнi) материнську форму висівають у масиві сорту – запилювача.
Перед початком цвiтiння, квітки материнської форми каструють, зайві
зрізують, щоб уникнути запилення в середині материнського сорту. В цьому
разі потрібна просторова iзоляцiя (до 1,00 км) схрещуваних форм від інших
сортів.
У даний час при створенні вихідного селекційного матеріалу родини
Bassicaceae в т.ч. ріпаку озимого та ярого селекціонери використовують
методику, розроблену в ВНДI олійних культур (Т. С. Воскресенская,
В. И. Шпота, Г. Єртель). Котра передбачає кастрацію материнських рослин
вручну з наступним примусовим запиленням під пергаментним ізолятором.
Матеріали, умови і методика досліджень. Вихідним матеріалом
слугували сорти ріпаку озимого, лінії індивідуального добору, та інцухту
одержані в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН,
колекційні зразки вітчизняної та зарубіжної селекції. Підбір пар компонентів
схрещування проводився з урахуванням багаторічної проробки колекційного
матеріалу в попередні роки, продуктивності за насінням, зимостійкості,
олійності, якісного складу олії, пошкодження хворобами та шкідниками,
довжині вегетаційного періоду, розтріскування стручків та їх щільності
(базова продуктивність генетично обумовлена щільністю закладки стручків).
Дослідження проводили у 2007—2009 рр. у селекційній сівозміні в якій
ґрунти за агрономічною характеристикою були переважно сірі опідзолені,
шар ґрунту 0—30 см, гумусу 2,0 %, гідролізованого азоту 9,6 мг/100 г,
рухомого фосфору за Чіріковим 13,0 мг/100 г, обмінного калію за Чіріковим
11,5 мг/100 г, гідролітична кислотність Нr 3,5 мк.-екв./100 г ґрунту, сума
поглинутих основ 13 мк.-екв./100 г, рН ‒ 5,5.
Щорічно проводилося примусове (штучне) запилення 20—40
комбiнацiй вищезазначеним способом – більше 10—12 тисяч квіток, стручків
зав’язувалось 28—42 % [9].
Результати досліджень. Для iнтенсифiкацiї робіт по одержанню
гібридного матеріалу нами вивчалась ступінь природного запилення
кастрованих материнських квіток у польових умовах. Випробування
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проводили на 10 рослинах кожної комбінації. На центральній китиці
материнської рослини кастрували 50 квіток. Всі некастровані квітки, бутони
3, 4 та 5 фаз, пагони материнської рослини видаляли. Упродовж десяти днів
видаляли з пазух знову утворені пагони i бутони. Запилювались квітки
природно в окруженні батьківських рослин цього ж сорту. У всі роки ефект
запилення був досить високим – зав’язалось 67,8—96,1 % стручків.
Це свідчить про те, що для одержання гiбридiв можна застосовувати
спосіб без iзоляцiї материнських рослин, всіваючи їх в батьківську.
На основі цих досліджень та наступних з низькоеруковими та
низькоглюкозинолатними сортами та формами ми застосовуємо нову
методику гiбридизацiї при створенні гібридних популяцій та сортів озимого
та ярого ріпаку.
Кастрацію і запилення квіток проведено за методикою розробленою на
станції при природному запиленні кастрованих квіток материнської форми в
оточенні батьківської в польових умовах [9]. Щодо досліджень способу
гібридизації нами закладались спеціальні ділянки гібридизації при
природному запиленні кастрованих квіток материнської форми в оточенні
батьківської, яка включає посів, спеціальну підготовку материнських рослин,
кастрацію, вільне запилення.
Суть нової методики зводиться до наступного. Батькiвськi форми
висіваються на окремих ділянках 150—200 м2 сівалкою СН-16 до п’яти
проходів сівалки i більше. У центрі цієї ділянки робиться пропуск одного
рядка. Кожну материнську форму висіваємо ручною сівалкою чи вручну на
окремих ділянках один або 0,5 погонного метра в загальний посів
батьківської форми (тобто пропуск одного рядка). Напрям посіву з півдня на
північ з врахуванням переважаючих вітрів західного напрямку. Проміжки не
менше 2 метрів між материнськими формами незасіяного рядка засіваються
також батьківською формою (мал.).
Наші досліди показали, що вільне запилення ріпаку в основному
проходить завдяки вітру. Над полем ріпаку, що цвіте постійно, знаходиться
велика кількість пилку. Щільність пилкової хмари збільшується з розміром
квітучого поля, з переходом рослин від початку цвiтiння до фази повного
цвiтiння, в ранкові години пилку більше; у зоні основної маси квіток його
більше ніж у нижньому ярусі рослин i над посівом. Але вирішальним
фактором у розподіленні пилку є вітер. Щільність пилку на полі ріпаку
великого масиву 12 га (вітер 6—7 м/сек. у фазі масового цвiтiння)
450 шт./см², малого масиву 0,050 га – 4 шт./см2. За межі поля на відстань
100 м з масиву 0,05 га було винесено 1—2 пилкових зерен. На більшій
відстані пилок був відсутній. Таким чином вплив сили вітру повністю
визначене – чим він сильніший тим більша кількість пилку виноситься за
межі поля; проти вітру пилок практично не переноситься.
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Батьківська форма ріпаку

Мал. Метод гібридизації ріпаку при природному запиленні кастрованих
квіток материнської форми в оточенні батьківської

При гібридизації на материнських ділянках виділяємо рослини для
схрещування, проводимо кастрацію бутонів (4—5 фази органогенезу) котрі
будуть цвісти на наступний – п’ятий день. Бутони розкривають i пінцетом
виймають пиляки. Можна разом з пиляками видаляти i пелюстки, залишаючи
в квітці тільки маточку. Решта незадіяних материнських рослин, розкриті
квітки, недорозвинені верхні бутони, бічні пагони взятих материнських
рослин всі бруньки в пазухах листків – видаляються. На кожну кастровану
рослину навішується маленька етикетка з позначенням номера комбiнацiї
кiлькостi кастрованих квіток на скількох гілках, дату реєстрації i прізвище
здійснюючого операцію. Кастровані материнські рослини не ізолюють.
Під час вегетації на 5—10 день після кастрації необхідно видалити
суцвіття, пагони, які вийшли з пазух листа. Тобто не дати зацвісти новим
некастрованим квіткам материнської рослини. Цю операцію за необхідності
повторювати потрібно протягом всього періоду цвітіння.
Описана методика досить ефективна i дала змогу нам при гiбридизацiї з
участю низькоглюкозинолатних i безерукових сортів ріпаку озимого досягти
доброго зав’язування стручків (табл.) Одержане таким способом гібридне
насіння добре виповнене, в стручках формується більша його кількість.
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Зав'язування стручків різних сортів ріпаку озимого при вільному запиленні
кастрованих квіток
Материнська форма
1

Антарія
Кронос
Свєта
Іванна
Semn 107/90
Жет-Неф
Атлант
Бажаний
Жет-Неф
Лібея
Тисменицький
Exspess
Бажаний
Semn 107/90
Жет-Неф
Вотан
Ранок Поділля
Semn 107/90
Бажаний
Exspess
Бажаний 00
Світоч 00
Рапсодія
Вотан
Горизонт
Вотан
Атлант
NPZ 025
Semn 107/90
Світоч 00
Жет-Неф
Вотан
Атлант
Лібея
Exspess
Ранок Поділля
NPZ 025
Ранок Поділля 00
Лібея
Вотан
Дар Ланів
NPZ 9800
Ліраджет
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Кількість, шт.
кастрованих
зав’язалось
квіток
стручків
2
3
4
2007 рік
Вотан
200
187
Світоч
150
133
Вотан
140
130
Вотан
130
125
Антарія
156
138
Бажаний
170
157
2008 рік
Світоч
247
169
Чорний велетень
304
220
Чорний велетень
300
250
Чорний велетень
297
250
Ранок Поділля
300
210
Ранок Поділля
280
206
Ранок Поділля
300
267
Антарія
301
204
Антарія
200
185
Антарія
220
195
Світоч
200
187
Світоч
230
210
Світоч
220
201
Світоч
300
254
Світоч
206
197
Світоч
200
187
Світоч
300
260
Світоч
150
137
Чорний велетень
305
250
Чорний велетень
220
201
Чорний велетень
200
182
Ранок Поділля
230
210
Ранок Поділля
210
197
Ранок Поділля
230
210
Ранок Поділля
230
200
Ранок Поділля
219
201
Ранок Поділля
300
204
Ранок Поділля
310
210
Антарія
300
203
Антарія
300
248
Антарія
300
270
Антарія
250
237
2009 рік
Лінія 07
300
210
Лібея
310
282
Лібея
250
170
Лінія 07
300
285
Волан
206
197
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Відсоток
зав’язі
5

93,5
88,7
92,8
96,1
92,0
92,3
68,4
72,4
83,3
84,2
70,0
73,5
89,0
67,8
92,5
88,6
93,5
91,3
91,4
84,7
95,6
93,5
86,7
91,3
81,9
91,4
91,0
91,3
95,6
91,3
87,0
91,8
68,0
67,8
67,8
82,7
90,0
94,8
70,0
91,0
68,0
95,0
95,6

Продовження таблиці
1
Лібея
Вотан
Ліраджет
Ольфі
Лібея
Пастер
Тріагле 1
Тріагле 6
Лібея х NPZ 9800
Пастер

2
Ліраджет
Ліраджет
Дар Ланів
Дар Ланів
Пастер
Ольфі
Лінія 07
Лінія 07
Дар Ланів
Лібея

3
200
310
300
300
300
305
230
250
304
300

4
187
210
248
210
267
250
200
237
220
254

5
93,5
67,8
82,7
70,0
89,0
81,9
87,0
94,8
72,3
84,7

Так, якщо під ізолятором формується в середньому 15,6 насінин у
стручках (П. К. Довганюк, 1967) [1], то при новому способі 21—26.
На основі цих досліджень оформлено документи і одержано патент
№ 55603 на спосіб гібридизації ріпаку при природному запиленні
кастрованих квіток материнської форми в оточенні батьківської, який
включає посів, спеціальну підготовку материнських рослин, кастрацію,
вільне запилення. (Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України
27.12.2010.)
Корисна модель відноситься до галузі сільського господарства і може
бути використана в селекції ріпаку озимого та ярого для одержання
вихідного генетично різноманітного матеріалу.
Висновки. Ефект запилення при використані гібридизації ріпаку при
природному запиленні кастрованих квіток материнської форми в оточенні
батьківської є високим – отримано стручків 67,8—96,1 %. Одержане таким
способом гібридне насіння добре виповнене, в стручках формується більша
кількість.
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УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ
Представлено результати досліджень вивчення впливу норм висіву та
рівнів мінерального живлення на кормову продуктивність вівсяно-бобових
сумішок. Встановлено залежність кормової продуктивності дво і
трикомпонентних сумішок вівса з викою ярою та пелюшкою від норм висіву
та рівня мінерального живлення. Найвища кормова продуктивність
спостерігалась при рівних нормах висіву кожного виду. На даних нормах
висіву відмічено найвищу ефективність мінерального живлення в нормах
Ν60 Р60 К60.
Ключові слова: кормова продуктивність, вівсяно-бобові сумішки,
норми висіву, рівні мінерального живлення.
Серед багатьох факторів, які впливають на продуктивність і якісні
показники корму рослинної маси важливе місце посідає ефективне
використання біологічного азоту. Домінуюче значення в мобілізації
біологічного азоту у сільськогосподарському виробництві мають бобові
культури, які в симбіозі з бульбочковими бактеріями здатні частково або
повністю забезпечувати потребу в азоті [5].
Дослідженнями вітчизняних вчених та передовою практикою доведено,
що кормова продуктивність однорічних сумішей залежить від правильного
підбору компонентів за їх біологічними особливостями росту і розвитку,
рівня мінерального живлення та оптимального співвідношення компонентів.
Злакові або бобові культури в сумішах за тривалістю між фазних періодів не
повинні відрізнятися один від одного або бути близькими при формуванні
максимального господарського врожаю [1, 2, 3].
Найсуттєвішим
ценоз-групувальним
чинником
виступають
взаємовідносини та взаємодія між рослинами і умовами середовища, які
виникають у боротьбі за виживання при сумісному використанні їх на
обмеженій території обмежених життєвих ресурсах [4].
Метою досліджень передбачено вивчити вплив норм висіву та рівнів
мінерального живлення на кормову продуктивність рослинної маси
однорічних бобово-злакових сумішок.
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Методика досліджень. Польові досліди проводили в кормовій
сівозміні у відділі польових кормових культур, сіножатей та пасовищ
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН в умовах
Лісостепу Правобережного в 2011 – 2013 роках. Ґрунт дослідного поля сірий
опідзолений
середньо-суглинковий
з
наступними
агрохімічними
показниками орного шару: гідролітична кислотність – 9,9 мг на 1 кг ґрунту,
сума ввібраних основ – 224 мг екв на 1 кг ґрунту, вміст гумусу – 2,3—2,5 %,
ступінь насиченості основами – 93,7 %, легко гідролізованого азоту за
Корнфілдом – 106 – 112 мг, рухомого фосфору 127—140 та доступного калію
за методом Чірікова відповідно 95—112 мг на 100 г ґрунту; рН (сольове) –
5,0—5,2.
Вивчали сумісні посіви вівса сорту Зірковий з горошком посівним
сорту Ліліана і горошком посівним чи (пелюшкою) сорту Зв'ягельський з
різним співвідношенням норм висіву у дво-і трикомпонентних сумішках та
рівні мінерального живлення згідно схеми досліду.
Фактор А – норми висіву:
1. Овес 5,0 млн/га – 100 %;
2. Вика яра 2,0 млн/га – 100 %;
3. Пелюшка 1,2 млн/га – 100 %;
4. Овес 1,5 млн/га, 30 % + вика яра 2,0 млн/га – 100 %;
5. Овес 2,5 млн/га, 50 % + вика яра 1,0 млн/га – 50 %;
6. Овес 2,5 млн/га 50 % + вика яра 1,5 млн/га – 75 %;
7. Овес 3,75 млн/га 75 % + вика яра – 1,0 млн/га – 50 %;
8. Овес 2,5 млн/га 50 % + пелюшка 0,65 млн/га – 50 %;
9. Овес 2,5 млн/га 50 % + пелюшка 0,9 млн/га – 75 %;
10.
Овес 3,75 млн/га 75 % + пелюшка 0,6 млн/га – 50 %;
11.
Овес 2,5 млн/га 50 % + вика яра 0,5 млн/га – 25 %;
+ пелюшка 0,6 млн/га – 25 %;
12.
Овес 2,5 млн/га – 50 % + вика яра 1,0 млн/га – 50 %;
+ пелюшка 0,6 млн/га – 50 % фактор.
Фактор В – удобрення:
1.
Контроль (без добрив);
2.
N30Р30К30;
3.
N60Р60К60.
Азотні добрива у формі аміачної селітри, фосфорні у формі
суперфосфату і калійні – хлористого калію вносили перед посівну
культивацію. Сівбу однорічних сумішок проводили 2011 році – 20 квітня, в
2012 – 27 квітня, 2013 – 26 квітня. Досліди проводили за методикою
Б. А. Доспехова (1988). Біохімічний аналіз рослинної маси проводили в
сертифікованій лабораторії зоотехнічної оцінки кормів Інституту кормів та
сільського господарства Поділля НААН.
Результати досліджень. Аналізуючи результати виходу сухої
речовини, кормових одиниць та обмінної енергії впродовж трьох років
встановлено, що кормова продуктивність рослинної маси вівсяно-бобових
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сумішок залежала від гідротермічних умов за вегетаційний період,
конкурентоспроможності кожного виду у дво і трикомпонентних сумішках за
різних норм висіву та рівнів мінерального живлення. Двокомпонентні
сумішки вівса з горошком посівним і пелюшкою мали найбільш високий
вихід сухої речовини у середньому за три роки використання, забезпечили
при нормі висіву вівса 75 % та бобових – 50 % – 7,31 і 8,48 т/га – відповідно,
трикомпонентні сумішки, при однаковій нормі висіву кожного виду (50 + 50
+ 50 %) – 8,82 т/га. Встановлено, що двокомпонентна сумішка вівса з
пелюшкою забезпечила вищий вихід сухої речовини порівняно з викою ярою
на 0,84—1,17 т/га залежно від норм висіву, що вказує на те, що пелюшка у
сумісних посівах з вівсом має значно вищу конкурентоспроможність
порівняно з викою ярою при всіх нормах висіву.
Відмічена ефективна дія мінеральних добрив на формування урожаю
одно видових посівів вівса, вики ярої, пелюшки та їх сумішок. При внесенні
мінеральних добрив в нормі N30Р30К30 вихід сухої речовини вівса підвищився
на 0,56 т/га вики ярої на 0,45 і пелюшки – 0,80 т/га, 0,13 – 1,46 т/га у
двокомпонентних сумішок на 0,33—0,35 т/га – трикомпонентні їх залежно
від норм висіву. Найвища прибавка сухої речовини двокомпонентних
сумішок одержана при нормі висіву вівса 50 % і горошком посівним – 75 % –
1,46 т/га, у трикомпонентних по 50 % рівними нормами кожного компоненту
трьох видів – 0,47 т/га. Найменша прибавка сухої речовини 0,13 – одержана
при нормі висіву вівса 30 % та 100 % горошка посівного. Збільшення норм
мінерального живлення до N60P60K60 виявилось більш ефективним порівняно
із внесенням N30Р30К30.
Вихід сухої речовини двокомпонентних сумішок підвищився порівняно
із контрольним варіантом на 0,33—1,7 т/га трикомпонентних на 0,47—
0,5 т/га залежно від норм висіву вівса і бобових видів. Найбільш висока
ефективність мінерального живлення спостерігалась у двокомпонентній
сумішці вівса з горошком посівним при нормах висіву вівса 75 % , вики ярої
50 %, та при рівних нормах висіву (50 + 50 %).
Вихід кормових одиниць, сирого протеїну та обмінної енергії залежав
від виходу сухої речовини та вмісту їх у рослинній масі вівсяно-бобових
сумішок. Вміст сирого протеїну та обмінної енергії залежить від кількісного
співвідношення бобових у сумісних посівах із вівсом за різних норм висіву та
рівнів мінерального живлення. На контрольному варіанті вихід кормових
одиниць вівсяно-бобових двокомпонентних сумішок становив 4,81—
6,89 т/га, трикомпонентних – 6,07—7,15 т/га залежно від норм висіву
кожного виду. Найвищий вихід кормових одиниць одержано при рівних
нормах висіву вівса і пелюшки по 50 % кожного компонента та
трикомпонентних – вівса, горошку посівного і вики ярої по 50 % кожного
компонента. Ефективність мінерального живлення в основному залежала від
норм висіву вівса, бобових компонентів та доз добрив. При внесенні
мінеральних добрив у дозі N30P30K30 найбільша ефективність добрив
відмічена при нормі висіву вівса 50 % і горошку посівного 75 % на даному
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варіанті одержано прибавку 1,06 т/га, а на фоні N60P60K60 – 1,28 т/га, та 0,56 –
1,17 при рівних нормах висіву вівса і горошку посівного або пелюшки по
50 % кожного компонента. Вихід сирого протеїну дво і трикомпонентних
сумішок значно перевищував одно видові посіви вівса, горошку посівного і
пелюшки. У середньому за три роки використання рослинної маси
двокомпонентних сумішок вихід сирого протеїну становив 0,99 – 1,22 т/га і
трикомпонентних 1,29—1,3 залежав від норм висіву. Найбільш високий
вихід забезпечила трикомпонентна сумішка з рівними нормами висіву вівса і
бобових видів (50 + 50 + 50 %) кожного компонента. Мінеральні добрива
сприяли значному підвищенню виходу сирого протеїну. При внесенні
мінеральних добрив вихід сирого протеїну на фоні N30P30K30 підвищився від
0,99—1,30 до 1,22—1,53 т/га, а на фоні N60P60K60 до 1,33—1,80 тга залежно
від норм висіву вівса і бобових компонентів. Найбільш висока ефективність
мінерального живлення в дозі N30P30K30 і N60P60K60 спостерігались у сумісних
посівах вівса з горошком посівним при нормі висіву в обох компонентів (50 +
50 %) де вихід сирого протеїну підвищився на 0,25—0,65 т/га порівняно з
контрольним варіантом без добрив, та в сумісних посівах вівса з пелюшкою –
0,60 т/га також при рівних нормах (50 + 50 %). Вівсяно-бобові сумішки
переважали одновидові посіви за енергетичною цінністю рослинної маси.
Загальний вихід обмінної енергії одновидових посівів становив 55,0—
86,1 ГДж/га, а дво- і трикомпонентних сумішок – 59,7—89,4 ГДж залежно від
норм висіву. Найбільш високий вихід обмінної енергії забезпечила
двокомпонентна сумішка вівса і пелюшки за рівних норм висіву.
Мінеральні добрива впливали також і на підвищення енергетичної
цінності корму. На контрольному варіанті без добрив вихід обмінної енергії
становив – 49,6—89,4 ГДж, а на фоні N60Р60К60 підвищився до 71,4—
92,4 ГДж відповідно. Найнижча кількість обмінної енергії як на
контрольному варіанті так і на фоні мінерального живлення спостерігалось у
рослинній масі двокомпонентної сумішки вівса і вики ярої з нормою висіву
30 і 100 % відповідно. Найвищу кормову продуктивність із двокомпонентних
сумішок забезпечила сумішка вівса із пелюшкою та з рівними нормами
висіву трикомпонентна сумішка по 50 % кожного компонента.
Висновки. Таким чином, норми висіву вівса в сумісних посівах із
викою ярою та горошком посівним дво- і трикомпонентних сумішок та рівні
мінерального живлення значно впливали на кормову продуктивність
рослинної маси. З підвищенням норми мінерального живлення
спостерігалось підвищення виходу кормових одиниць, сирого протеїну та
обмінної енергії при всіх нормах висіву. У сумісних посівах вівса з викою
ярою та пелюшкою найвищий вихід сирого протеїну 1,80 т/га обмінної
енергії – 88,9 ГДж одержано при рівних нормах їх висіву (50 + 50 %) на фоні
мінерального живлення N60Р60К60. Найвищу продуктивність забезпечила
трикомпонентна сумішка вівса з двома видами бобових із рівними нормами
висіву (50 + 50 + 50 %) на двох фонах мінерального живлення.
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12

11

10

9

8

7

6

4

4

1
2
3

№
п/п

Овес, 100
Вика яра, 100
Пелюшка, 100
Овес 30, вика
яра, 100
Овес 50 + вика
яра 50
Овес, 50 + вика
яра 75
Овес, 75 + вика
яра, 50
Овес, 50 +
пелюшка, 50
Овес, 50 +
пелюшка, 75
Овес, 75 +
пелюшка, 50
Овес, 50 + вика
яра, 25 +
пелюшка, 25
Овес, 50 + вика
яра, 50 +
пелюшка, 50

Норми висіву
компонентів, %

8,82

8,56

8,48

8,24

8,06

7,31

7,11

7,22

7,01

9,17

8,95

9,10

8,89

8,82

8,48

8,57

8,12

7,14

9,29

9,15

9,16

9,01

9,23

9,08

8,88

8,98

7,44

сухої речовини
без
N30
N60
добрив Р30К30
Р60К60
7,81
8,37
8,89
5,09
5,54
5,68
5,18
5,98
6,20

7,15

6,07

6,74

6,89

5,77

5,17

5,01

5,15

4,81

7,29

6,33

7,05

7,04

6,33

5,76

6,07

5,23

4,97

7,31

6,36

7,28

7,18

6,94

6,00

6,29

5,71

5,04

Вихід, т/га
кормових одиниць
без
N30Р30
N60
добрив
К30
Р60К60
6,15
6,57
6,84
4,64
4,98
5,01
4,59
5,29
5,30

1,30

1,29

1,22

1,17

1,20

1,04

0,99

1,07

1,06

1,53

1,53

1,46

1,35

1,48

1,39

1,38

1,32

1,22

1,67

1,63

1,61

1,57

1,80

1,63

1,49

1,72

1,33

сирого протеїну
без
N30 Р30
N60Р60
добрив
К30
К60
0,95
1,14
1,27
0,81
1,13
1,28
0,96
1,21
1,31

89,2

89,2

88,8

84,9

89,4

59,7

72,5

79,4

49,6

без
добрив
86,1
55,0
60,6

92,1

92,1

85,4

87,7

87,5

79,7

85,1

87,5

69,9

N30Р30
К30
88,4
55,1
61,3

92,4

92,4

89,6

92,0

88,9

88,3

86,0

88,7

71,4

N60
Р60К60
89,2
55,2
61,9

Обмінної енергії ГДж/га

Продуктивність корму бобово-злакових сумішок залежно від удобрення та норм висіву
(у середньому за 2011—2013 рр.)
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Тернопільська дослідна станція Інституту ветеринарної медицини
НААН
ПРОДУКТИВНІСТЬ КОНЮШИНОВИХ ТА КОНЮШИНОВО –
ЗЛАКОВИХ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМИ
ВИСІВУ БОБОВОГО КОМПОНЕНТА
Наведено результати досліджень із вивчення впливу норми висіву
бобового компонента на продуктивність конюшинових та конюшиновозлакових агрофітоценозів. Встановлено, що в середньому за три роки
досліджень найбільшою продуктивністю за сухою речовиною відзначилися
варіанти де конюшину лучну висівали з нормою висіву 10 млн схожих насінин
на 1 га в одновидових та сумісних посівах 7,76—8,74 т/га. Проте загущені
посіви були нестійкими до вилягання, що негативно впливало на якість
корму. Сумісні посіви бобових та злакових були більш продуктивними
порівняно із одновидовими агрофітоценозами конюшини лучної.
Ключові слова: агрофітоценоз, суха речовина, норма висіву, конюшина
лучна.
Серед багатьох факторів, що впливають на конкурентоспроможність
виробництва тваринницької продукції, є корми. Створення стабільної
кормової бази для тваринництва з часом не втрачає своєї актуальності. Вона
неможлива без високоенергетичних і протеїнових кормів, якими виступають
багаторічні бобові та злакові трави [4]. Враховуючи те, що корми в структурі
собівартості тваринницької продукції становлять вагому частку і практично
визначають рівень продуктивності тварин та економічної ефективності
виробництва в галузі, надзвичайно важливим видається розроблення
технологічних моделей виробництва кормових ресурсів з найнижчою
собівартістю кормовопротеїнової одиниці. У вирішенні цього завдання
особлива роль належить бобовим та злаковим травам, а також їх сумішкам
[3]. Незважаючи на велику кількість проведених досліджень з питань
розробки ефективних прийомів вирощування багаторічних трав в
одновидових та сумісних посівах, постійне оновлення сортового складу та
зміни погодних умов зумовлюють необхідність подальшого пошуку
оптимальних агрозаходів вирощування сіяних лучних агрофітоценозів
[1, 2, 5].
Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводили
відповідно до загальноприйнятої методики [6] у лабораторії тваринництва,
кормовиробництва і агроекології Тернопільської дослідної станції Інституту
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ветеринарної медицини НААН у польовому досліді, де вивчали вплив норм
висіву насіння та компонентного складу сіяних лучних агрофіоценозів на
формування їх продуктивності в умовах Лісостепу західного (табл. 1).
1.

Схема досліду
Фактор В – норма висіву
бобового компонента

Фактор A – агрофітоценоз

Конюшина лучна Павлина
Конюшина лучна Спарта
Конюшина лучна Павлина + тимофіївка лучна Витава
+ пажитниця багатоквіткова
Конюшина лучна Спарта + тимофіївка лучна Витава +
пажитниця багатоквіткова

6 млн/га
8 млн/га
10 млн/га

Результати досліджень. Одним із найважливіших показників, які
характеризують ефективність вирощування сільськогосподарських культур у
цілому, так i багаторічних трав зокрема, є урожайність. Нашими
дослідженнями встановлено, що біологічні особливості сортів та норми
висіву бобового компонента впливали на вихід сухої речовини з одного
гектара (табл. 2).
2.

Вихід сухої речовини сіяних лучних агрофітоценозів залежно від
сортового складу та норми висіву, т/га

Фактор А – агрофітоценоз

Конюшина лучна Павлина
Конюшина лучна Спарта
Конюшина лучна Павлина +
тимофіївка лучна Витава +
пажитниця багатоквіткова
Конюшина лучна Спарта +
тимофіївка лучна Витава +
пажитниця багатоквіткова
НІР05, т/га

Фактор В – норма висіву
насіння бобового
компонента, млн/га
6
8
10
6
8
10
6
8
10
6
8
10

А
В
АВ

Роки
2015

2016

2017

1,82
1,93
2,11
1,73
1,88
1,99
2,19
2,29
2,43
2,11
2,19
2,28
0,04
0,03
0,07
0,03
0,07

8,72
10,71
11,58
8,15
9,56
11,80
9,86
12,01
12,62
9,40
10,67
13,15

8,30
9,70
10,30
7,80
8,40
9,50
9,50
10,90
11,30
8,90
9,90
10,80

0,15

0,16

0,13
0,26

0,14
0,28

Середнє
за 2015–
2017
6,28
7,45
8,00
5,89
6,61
7,76
7,18
8,40
8,78
6,80
7,59
8,74

У зв’язку із несприятливими умовами вегетаційного періоду 2015 року
і як наслідок проведенням сівби багаторічних трав у пізньовесняний період
урожайність досліджуваних агрофітоценозів була невисокою.
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Конюшиново-злакові та люцерново-злакові травосумішки відзначилися
вищою продуктивністю порівняно із одновидовими посівами. Так, у
першому укосі вихід сухої речовини лучного агрофітоценозу із конюшини
лучної сорту Спарта, пажитниці багаторічної та тимофіївки лучної становив
1,73 т/га при висіванні 6 млн/га схожих насінин. Збільшення норми висіву до
8 та 10 млн/га зумовило зростання продуктивності сухої речовини до рівня
1,88 та 1,99 т/га.
Травосумішка, до складу якої входила конюшина лучна сорту Павлина,
забезпечила вихід сухої речовини 1,82, 1,93 та 2,11 т/га на варіантах із
нормою висіву відповідно 6, 8 та 10 млн/га.
На другий рік життя лучних агрофітоценозів найвищою урожайністю
сухої речовини в першому укосі відзначилися конюшинові та конюшиновозлакові агрофітоценози. Так, сорт конюшини лучної Павлина при нормі
висіву 10 млн/га схожих насінин забезпечив вихід сухої речовини з гектара
на рівні 11,58 т/га. Зменшення норми висіву до 8 та 6 млн/га схожих насінин
на гектар спричинило зниження урожайності відповідно до рівня 10,71 та
8,72 т/га.
Для сорту Спарта зазначені показники були такими: 11,80 т/га при
нормі висіву 10 млн/га схожих насінин, 9,56 т/га при 8 та 8,15 т/га при
6 млн/га схожих насінин. Слід зазначити, що у сорту Павлина за норми
висіву насіння 8 та 10 млн/га схожих насінин спостерігалося значне
вилягання травостою, що утруднило його скошування. У сорту конюшини
лучної Спарта зазначене явище спостерігалося тільки при нормі висіву
10 млн/га схожих насінин, хоча і було не значним.
У конюшиново-злакових агрофітоценозів найвища урожайність
відмічена при використанні сорту Спарта за норми висіву 10 млн/га схожих
насінин – 13,15 т/га. При висіванні 8 та 6 млн/га схожих насінин урожайність
сухої маси становила відповідно 10,67 та 9,40 т/га. У сорту Павлина
урожайність на зазначених варіантах досліду становила 12,62, 12,01 та
9,86 т/га.
Третій рік життя багаторічних травостоїв у одновидових посівах
продуктивність конюшини становила 8,30—10,30 т/га у сорту Павлина та
7,80—9,50 т/га у сорту Спарта. Включення в травосумішки тимофіївки
лучної та пажитниці багатоквіткової сприяло зростанню продуктивності за
сухою речовиною одного гектара посіву до рівня 9,50—11,30 та 8,90—
10,80 т/га залежно від сортового складу та норми висіву насіння.
У середньому за три роки досліджень продуктивність одновидового
посіву конюшини лучної сорту Павлина становила 6,28—8,0 т/га, сорту
Спарта – 5,89—7,76 т/га. У сумісних посівах із тимофіївкою лучною та
пажитницею багатоквітковою продуктивність зазначених агрофітоценозів
знаходилася на рівні відповідно 7,18—8,78 та 6,80—8,74 т/га залежно від
норми висіву насіння.
Серед досліджуваних норм висіву насіння найвищою продуктивністю
відзначилися варіанти із висіванням 10 млн/га схожих насінин. Проте, за
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такої норми висіву насіння спостерігається значне вилягання посівів, що
призводить до погіршення якісних показників корму.
Висновки. В умовах природного зволоження Лісостепу західного
найвищий вихід сухої речовини (7,76—8,74 т) з одного гектара конюшинових
та конюшиново-злакових агрофітоценозів формується за норми висіву
10 млн/га схожих насінин. Проте у роки з випаданням надмірної кількості
опадів спостерігається значне вилягання посівів, що призводить до
погіршення якісних показників корму.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ І КОМБІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ
КОМПОНЕНТІВ ЦУКРОВО – КОРМОВИХ ГІБРИДІВ,
ПРИДАТНИХ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА
Вивчена комбінаційна здатність та відібрані кращі зразки серед
материнських і батьківських форм з метою підбору пар для отримання
цукрово-кормових гібридів, придатних для виробництва біопалива з
відновлювальних джерел.
Відмічено значний вплив адитивних ефектів батьківських компонентів
у формування кількісних ознак.
Ключові слова: кормові буряки, пилко стерильні лінії, цукрові буряки,
комбінаційна здатність, цукрово-кормові гібриди, запилювачі, вихід енергії.
На сьогоднішній день Україна має дефіцит традиційних енергоносіїв –
нафти та природного газу, запаси яких вистачить не більше, ніж на сторіччя
[1]. Тому в останнє десятиріччя як у світі, так і в Україні стрімко
розвивається напрям, за яким сільськогосподарські культури можуть
використовуватися як відновлювальні його джерела. За переробки вирощеної
маси біоенергетичних рослин (міскантус, просо прутовидне, енергетична
верба, сорго, тополя та ін.) можна замістити третину потреби енергії, що
виробляється у світі [2, 3].
Однією з біоенергетичних культур, що придатна для виробництва
біопалива, є також буряки – цукрові та кормові [4, 5]. За дослідженням
українських вчених, потенційний вихід біогазу з 1 га вирощених гібридних
цукрових буряків становить 10,7—10,9 тис. м3, проте в компонентах такий
показник буде нижчим. Це ставить перед необхідністю вивчити генетичну
цінність селекційних матеріалів, які слугуватимуть для отримання гібридів з
високими енергетичними показниками. Отже, в селекційному процесі
можуть використовуватися різноманітні матеріали – цукрові буряки як
материнські форми, так і кормові – як запилювачі до них.
Відомо, що вихідні форми для селекції таких гібридів генотипово
значно різняться між собою, саме тому їх індивідуальна мінливість щодо
кількісних ознак дає змогу диференціювати селекційний матеріал за
енергетичними параметрами – виходом біоетанолу, біогазу та виходом
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енергії. При створенні цукрово-кормових гібридів на фенотиповий прояв цих
ознак значно впливають не тільки умови зовнішнього середовища, але,
передусім, комбінаційна цінність компонентів. Метою досліджень був добір
кращих зразків серед материнських і батьківських форм за комбінаційною
здатністю з метою підбору пар для отримання перспективних гібридних
комбінацій, які будуть придатними для виробництва біопалива з
відновлювальних джерел.
Матеріали та методика досліджень. Дослідження з оцінки загальної
комбінаційної здатності (ЗКЗ) за енергетичними параметрами і добору
кращих компонентів проводили у 2015—2017 рр. в Інституті сільського
господарства Карпатського регіону (ІСГКР). Вихідними матеріалами для
досліджень слугували 6 диплоїдних стерильних ліній (материнська форма)
Іванівського, Ялтушківського, Уманського та Уладівського походження, а
також 23 диплоїдних запилювача (батьківська форма) різної генетичної
структури (інцухт-лінії, гібридні зразки, сорти) кормових буряків селекції
ІСГКР. Ці матеріали було диференційовано за ефектами ЗКЗ за
результуючим параметром вихід енергії (ГДж/га) за топкросними гібридами,
де тестером для материнських форм слугував сорт Львівський жовтий, а для
батьківських форм (запилювачів) – лінія ЧС Ів. 24869. Вихід енергії
визначали за методикою [6]. За цими показниками здійснено добори кращих
стерильних форм цукрових буряків та фертильних кормових буряків з метою
отримання цукрово-кормових гібридів буряків, придатних для виробництва
біопалива.
Результати досліджень. Базисна урожайність і цукристість, а також
енергетичні показники стерильних ліній як можливих компонентів
(материнська форма) цукрово-кормових гібридів буряків наведено у таблиці.
Показники продуктивності та виходу біоетанолу стерильних форм цукрових
буряків різного походження
№
п/п
1
2
3
4
5
6
НІР0,05

Селекційні зразки
ЧС Ів. 24869
ЧС Ів. 24845
ЧС Ялт.ЧС-7
ЧС Ів. 24404
ЧС Улад.28119
ЧСУмань.1212

Урожайність
коренеплодів, т/га
36,9
36,9
35,7
33,4
28,0
31,3
2,2

Цукристість
коренеплодів, %
14,4
14,6
13.9
14,4
14,5
15,1
0,3

Вихід
біоетанолу, т/га
2,44
2,46
2,26
2,20
1,84
2,14

Як показав аналіз таблиці, пилкостерильні матеріали мали урожайність,
що коливалася у межах 28,0…36,9 т/га, а цукристість – 13,9…15,1 %. Вихід
біоетанолу у ЧС ліній був також різним. Найвищі його показники
зафіксовано у ліній Іванівського та Ялтушківського походження
(2,20…2,46 т/га).
Проте для гібридизації більш важливою є комбінаційна здатність, яку
було визначено за топкросними схрещуваннями За гібридизації вдало
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підібраних ліній, що характеризуються високою комбінаційною здатністю,
можна очікувати гетерозисний ефект.
На рис. 1 наведено ефекти ЗКЗ пилкостерильних ліній за показником
вихід енергії. Найвищий вихід енергії (розрахункові дані за продуктивними
властивостями) у топкросних гібридів було відмічено у комбінаціях,
створених за участю пилкостерильних ліній ЧС Ів.24869 (61,5 ГДж/га) та ЧС
Ів.2484 (58,4 ГДж/га). Їх ефекти ЗКЗ були достовірно позитивними і
становили відповідно 6,7 та 4,0 ГДж/га.
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Рис. 1. Ефекти ЗКЗ за виходом енергії пилкостерильних ліній цукрових
буряків – компонентів цукрово-кормових гібридів

На основі вивчення базисної продуктивності зразків кормових буряків
виділено 4 зразка з виходом енергії, що перевищує 80,0 ГДж/га. Це гібридні
зразки к 13 х 14 (85,0 ГДж/га), к 41 х 42 ( 87,8 ГДж/га), а також сорти
Галицький (82,3 ГДж/га) та Львівський жовтий (80,8 ГДж/га).
За оцінкою комбінаційної здатності запилювачів кормових буряків
було виділено 10 із 23 зразків, у яких ефекти ЗКЗ мали додатній знак. На
рис. 2 наведено неповну матрицю, тобто кращі номери, тому сума ефектів
ЗКЗ не дорівнює нулю.
Серед сортів найнижчий позитивний ефект ЗКЗ було відмічено у сорту
Лада (0,5 ГДж/га), у той час як сорти Галицький і Львівський жовтий мали
високі його значення – відповідно 8,0 та 6,5 ГДж/га.
Найвищим ефектом ЗКЗ характеризувалися гібридні зразки кормових
буряків к 13 х 14 та к 41 х к 42 з високим виходом енергії – відповідно 10,7 та
13,5 ГДж/га. Їх доцільно залучати у гібридизацію для створення гібридів для
цілей відновлювальної енергетики. Звертає на себе увагу відповідність
оцінок кращих селекційних матеріалів за базисними значеннями та
комбінаційною здатністю. Це свідчить про значущий вплив адитивних
ефектів батьківських форм у формування кількісних ознак, пов'язаних з
виходом енергії.
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Рис. 2. Ефекти ЗКЗ за виходом енергії кращих запилювачів кормових
буряків – компонентів цукрово-кормових гібридів

Висновки. На основі вивчення загальної комбінаційної здатності за
результуючою ознакою вихід енергії оцінено 6 материнських компонентів –
ЧС ліній цукрових буряків та 23 зразки кормових буряків для створення у
подальшому цукрово-кормових гібридів, придатних для виробництва
біопалива. Селекційну перспективу мають комбінаційно-цінні лінії цукрових
буряків ЧС Ів.24869 та ЧС Ів.2484 Іванівського походження та гібридні
зразки кормових буряків к 13 х 14 та к 41 х к 42 селекції ІСГКР, які
необхідно залучати у подальший селекційний процес для створення цукровокормових гібридів, придатних для виробництва біопалива з відновлювальних
джерел. Відмічено значний вплив адитивних ефектів батьківських
компонентів у формування кількісних ознак.
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СУМІСНІ ПОСІВИ НАСІННЯ КУКУРУДЗИ І СОЇ НА
СИЛОС ЗА НОВОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
Технологія вирощування сумісних посівів насіння кукурудзи і сої на
силос додатково включає добір гібридів і сортів цих культур за термінами
визрівання рослин, урожайністю і вмістом в їх вегетативній масі біологічно
активних речовин, що сприяють підвищенню жирномолочності та
плодючості корів. Для її реалізації розроблена нова конструкція сівалки для
одночасного сумісного дозованого висіву насіння двох сільськогосподарських
культур, яка забезпечує задане чергування насіння різних культур кожному
рядкові та відповідний крок розміщення насіння кожної культури.
Ключові слова: кукурудза, соя, посіви, сівалка, силос, ефективність.
Доцільність застосування тих чи інших кормових культур полягає не
тільки в тому, щоб досягти високого їх врожаю, а в першу чергу в тому, щоб
одержати найвищий вихід тваринницької продукції з розрахунку на одиницю
земельної площі. У цьому відношенні сумісні посіви насіння кукурудзи і сої
на силос заслуговують великої уваги.
Доцільність застосування сумісних посівів кукурудзи і сої на корм і
силос науково з’ясована і практично доказана ще в середині минулого
століття. При цьому пропонувалось проводити посіви насіння цих культур в
один рядок, через рядок [1] або висівати спершу рядковим способом
кукурудзу, а потім через деякий проміжок часу насіння сої поперек рядків
кукурудзи [4]. Так чи інакше, висока ефективність застосування таких
сумісних посівів була безсумнівною.
В Інституті тваринництва НААН у 2001—2006 роках проведена
техніко-економічна оцінка застосування сумісних посівів кукурудзи і сої на
силос за різних норм висіву насіння цих культур та застосуванням різних
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способів посіву. Було встановлено, що посів насіння цих культур в один
рядок за норми висіву насіння кукурудзи 25 кг/га, а насіння сої – 40 кг/га
були найбільш ефективним, порівняно з іншими варіантами застосування
сумісних посівів. Порівняно з одновидовим посівом кукурудзи, сумісні
посіви вищезазначеним способом забезпечували зростання виходу з 1 га
обмінної енергії на 11,5 %, перетравного протеїну – майже вдвічі. Коефіцієнт
енергетичної ефективності при цьому зростав в 1,08 рази, а прирощена
енергія підвищувалась на 18,1 ГДж/га або на 11,9 % [3].
Вихід кормопротеїнових одиниць з 1 га сумісного посіву кукурудзи і
сої зростав на 25,1 ц/га, тобто на 41,1 %, порівняно з врожайністю
одновидового посіву кукурудзи [3].
Вміст перетравного протеїну в силосі, заготовленому із вегетативної
маси кукурудзяно-соєвих посівів, зростав на 40 %, а жиру – на 30—40 %.
При заміні в кормових сумішках корів молочного комплексу
«Кутузівка» Інституту тваринництва НААН кукурудзяного силосу на
кукурудзяно-соєвий середньодобові надої молока підвищувались з 21,39 ±
0,56 до 24,35 ± 0,61 кг, тобто на 11,3 %. При цьому жирність молока зростала
на 0,2 % абсолютних з 3,61 до 3,81 % [2].
Підвищення жирномолочності корів [2, 4] та виходу телят з розрахунку
на 100 корів [2] можна пояснити біологічною специфічністю вегетативної
маси сої, зокрема високим вмістом ізофлавоноїдів [2, 6].
На основі комплексу наукових досліджень було зроблено висновок про
доцільність широкого застосування в молочному скотарстві сумісних посівів
кукурудзи і сої на силос, проте реалізація цієї наукової роботи у виробництві
стримувалась через відсутність сівалок, які б давали змогу одночасно
висівати насіння цих культур за рекомендованими нормами. Саме
удосконалення технології сумісного посіву насіння кукурудзи і сої стало
предметом наших подальших досліджень.
Методика роботи. Патентний пошук проводився з метою
оригінального вирішення задач стосовно одночасного нормованого висівання
насіння кукурудзи і сої в один рядок за суттєвого зниження енергозатрат та
людської праці.
Науково-дослідна робота проводилась як щодо удосконалення способу
вирощування зеленої маси в сумісних посівах кукурудзи і сої та підвищення
її біологічної цінності, так і розробки технічного засобу – сівалки, що
забезпечує нормоване висівання насіння або ж культур в один рядок за один
прохід висівного агрегату.
У дослідах використовували серійну сівалку СТЗ-3,6 та нову, яка була
сконструйована конструкторським бюро ПАТ Ельворті «Червона зірка»
сумісно з науковцями Харківського національного технічного університету
сільського господарства імені Петра Василенка. Всі наукові дослідження
виконані за загальноприйнятими методиками проведення дослідів у польових
умовах.
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При застосуванні сівалки СТЗ-3,6 для висівання суміші насіння
кукурудзи і сої одержували посіви, в яких хаотично і безсистемно
чергувались рослини тієї чи іншої культури. Наприклад, після двох рослин
кукурудзи росли три стебла сої чи, навпаки, росли три стебла кукурудзи, а
потім – 2 стебла сої. За таких умов не досягалась максимально можлива
врожайність посівів.
Використання одночасно двох висівних агрегатів (перший для насіння
кукурудзи, слідом другий – для сої), щоб витримати норми висівання обох
культур в один рядок рослин, також не забезпечувало якісних посівів,
оскільки часто насіння обох культур не попадало в один рядок, а розміщення
рослин цих культур також було хаотичним.
Застосування нової сівалки (рис. 1) для висіву насіння кукурудзи і сої
за новим способом забезпечувало рівномірне розміщення рослин обох видів в
одному рядку.

Рис. 1. Загальний вигляд посівного агрегату для сумісного висіву насіння двох
сільськогосподарських культур

Сівалка
призначена
для
сумісного
висіву насіння
двох
сільськогосподарських культур в один рядок з заданим чергуванням насіння
різних культур та різним кроком їх висіву по довжині рядка. Сівалка
випускається ПАТ «Єльворті» у восьмирядковому варіанті, а за
замовленнями і шістнадцятирядковому.
Кожна посівна секція (рис. 2) включає раму 11, яка шарнірно
приєднується до рами сівалки за допомогою шарнірно-паралерограмного
механізму 12. На рамі закріплені перший 9 і другий 7 пневмо-механічні
висівні апарати, які мають свої бункери для насіння, відповідно 8 і 10. Знизу
до рами секції 11 закріплені грудковідвід 1, перший дводисковий сошник 2 з
опорно-прикочувальними колесами 3 та другий дводисковий сошник 4. За
сошниками рухається спарений прикочувальний коток 5 з важелем 6
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регулювання його притискання до ґрунту. Кожний висівний апарат має
автономний механізм приводу та комплектується змінними дисками для
висіву різних сільськогосподарських культур з різними нормами. Сівалка
скомплектована для висіву 16-ти різних сільськогосподарських культур.
Глибину висіву насіння можна регулювати від 4 до 10 см. Ширина міжрядь
70 см. Робоча швидкість висіву насіння змінюється від 4,7 до 12 км/год.
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Рис. 2. Загальний вигляд посівної секції сівалки для сумісного висіву насіння
двох сільськогосподарських культур
1 – грунтовідвід, 2 – перший дводисковий сошник, 3 – опорно-прикочувальні
колеса, 4 – другий дводисковий сошник, 5 – прикочувальний коток, 6 – важіль
регулювання притискання прикочувального котка, 7 – другий висівний апарат, 8 –
другий бункер , 9 – перший висівний апарат, 10 – перший бункер, 11 – рама, 12 –
паралелограмна підвіска

Новий спосіб вирощування сумісних посівів насіння кукурудзи і сої на
силос включає добір гібридів і сортів цих культур за термінами визрівання
рослин, урожайністю і вмістом в їх вегетативній масі біологічно активних
речовин, що сприяють підвищенню жирномолочності та плодючості корів.
Спосіб також включає певну підготовку ґрунту, висів насіння, догляд за
посівами і скошування вегетативної маси рослин у фазах початку воскової
стиглості зерна кукурудзи і повного наливу бобиків сої. Сорти сої
застосовуються за умови, що вміст ізофлавоноїдів, що позитивно впливають
на відтворення і жирномолочність корів, перевищує 1,5 % в абсолютно сухій
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речовині. Сумісний посів їх насіння виконується із розрахунку, що на одну
частину кукурудзи припадає декілька частин сої [5].
1. Техніко-експлуатаційні показники сівалки для сумісного висіву насіння
Показники

Ширина міжряддя
Ширина захвату сівалки
Швидкість сівалки
Глибина заробки насіння в грунт
Кількість культур, які висіваються в один рядок по
всій ширині сівалки
Агрегатується з трактором
Висівні апарати
Кількість висівних апаратів на посівній секції

Одиниці
вимірювання
см
м
км/год
см

клас

Значення
показників
70,0
5,6
4,7–12,0
4–10
2
16
2,0
пневмомеханічні
два

В основу способу вирощування кукурудзяно-соєвої суміші поставлена
задача отримання високопродуктивних агробіоценозів при вирощуванні
зеленої маси зазначених культур на корм тваринам, яка має достатньо високу
енергетичну, протеїнову, ліпідну цінність, а за заготівлі силосу із
одновидових посівів кукурудзи зелена маса має значно нижчу цінність.
Попередні дослідження засвідчують, що порівняно з кукурудзяним силосом,
силос, заготовлений із кукурудзяно-соєвої суміші, вирощеної за
удосконаленою технологією, має також кращу вітамінну і анаболічну дію, що
позитивно впливає на відтворювальну, захисну функцію тварин та їх
продуктивність під впливом більшого вмісту в зеленій масі і силосі
ізофлавоноїдів.
Нарощування обсягів заготівлі кукурудзяно-соєвого силосу сприятиме
створенню повноцінної кормової бази для цілорічно однотипної годівлі
високопродуктивних корів. Такий силос є дуже важливим як для досягнення
високої продуктивності корів, так і відтворювальної функції, зростанню
строків господарського використання молочних корів.
Висновки
1.
Новий спосіб одночасного висівання в один рядок насіння
кукурудзи і сої забезпечує одержання високоврожайних агроценозів,
підвищення поживності зеленої маси і силосу як за енергетичною,
протеїновою, так і біологічною цінністю.
2.
Сконструйовано і апробовано високопродуктивну сівалку для
сумісного посіву насіння кукурудзи і сої на зелений корм і силос.
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ОСОБЛИВОСТІ СИМБІОТРОФНОГО ЖИВЛЕННЯ ТА
ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ СОРТІВ СОЇ В УМОВАХ
ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО
Наведено результати досліджень впливу бактеріальних препаратів
Ризоактиву на основі штаму бульбочкових бактерій М-8 Bradyrhizobium
japonicum та Фосфоентерину на основі штаму фосформабілізуючих
бактерій 32-3 Enterobacter nimipressuralis і позакореневих підживлень
водорозчинними добривами марки Омекс у поєднанні із гуматом калію у
фази 3-го трійчастого листка та повного цвітіння на продуктивність
соєво-ризобіального симбіозу за наявності в ґрунті фонових популяцій
ризобій сої. Визначено кількість біологічно фіксованого азоту (120,0—
126,5 кг/га) та урожайність насіння сортів сої різної групи стиглості
(2,69—2,80 т/га) за дії бактеріально-мінерального живлення. Виявлено, що
бактеризація біопрепаратами Ризоактив та Фосфоентерин сприяє
ефективній фіксації азоту з повітря і як наслідок збільшенню рівня
урожайності насіння сої. Доведено, що в умовах Лісостепу Правобережного
на сірих лісових середньосуглинкових ґрунтах бактеризація насіння
біопрепаратами на основі штамів Bradyrhizobium japonicum та Enterobacter
nimipressuralis у поєднанні із позакореневими підживленнями макро- та
мікроелементами покращують фіксацію біологічного азоту з атмосфери на
69,0—71,1 кг/га та збільшують рівень урожайності насіння на 0,75—
0,76 т/га, навіть на фоні ґрунтової популяції бульбочкових бактерій.
Встановлена пряма залежність та сильні позитивні зв’язки між кількістю
біологічно фіксованого азоту та урожайністю насіння сортів сої.
Ключові слова: сорт, бактеризація, кількість біологічно фіксованого
азоту, урожайність, насіння.
Однією з причин розбалансованості системи мінерального живлення
сої є доступність елементів живлення, яка визначається вмістом їх розчинних
форм. Фактори, що впливають на доступність елементів живлення рослин:
реакція ґрунтового розчину, наявність цих елементів живлення в ґрунті,
вологість ґрунту та сортові особливості. Від перебігу хімічних, фізикохімічних та біологічних процесів у ґрунтовій системі залежить зниження
доступності елементів за певної реакції ґрунтового розчину: утворення
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нерозчинних сполук, зниження або збільшення рухливості елементів,
збільшення конкуренції з іншими іонами.
Тому, впровадження в аграрне виробництво інтенсивних, з високим
генетичним потенціалом сортів сої, потребує створення в кореневмісному
шарі ґрунту високих концентрацій легкодоступних елементів живлення,
зокрема сполук азоту, фосфору та інших. У зв’язку з цим посилення фіксації
атмосферного азоту соєю у симбіозі з бульбочковими бактеріями та
фосформобілізації виду Bradyrhizobium japonicum – один із екологічних та
енергозберігаючих шляхів забезпечення рослин зв’язним азотом [1].
Одним із шляхів формування максимальної продуктивності сортів сої,
в тому числі і симбіотичної, є розробка нових та удосконалення існуючих
технологій вирощування цієї культури на основі бактеріально-мінерального
живлення [2, 3]. Інокуляція насіння мікробними препаратами на основі
азотфіксувальних та фосформобілізуючих бактерій, як елемент технології
вирощування сої – це прямий шлях покращення азотного і фосфорного
живлення її рослин. За оптимальних умов азотфіксації рослини сої можуть
засвоювати від 70 до 280 кг/га атмосферного азоту, причому 20–35 %
залишається в ґрунті з пожнивними та кореневими рештками [4, 5]. За
рахунок ферментативної діяльності фосформобілізуючих мікроорганізмів, їх
фізіологічної активності відбувається активне розчинення недоступних
фосфатів ґрунту й засвоєння їх рослиною. У процесі метаболізму ці
мікроорганізми продукують активні речовини (гормони, вітаміни тощо) і
позитивно впливають на ріст і розвиток рослин та ризосферну мікрофлору
[6, 7].
Крім цього, відсутність у кореневій зоні сільськогосподарських культур
корисної специфічної мікрофлори провокує захоплення цієї екологічної ніші
іншими нетиповими мікроорганізмами, в тому числі і фітопатогенними. З
огляду на це, екологічна (як і економічна) доцільність інокуляції сої та інших
сільськогосподарських культур не викликає сумніву [8].
Внесення повного мінерального добрива в ґрунт не завжди вирішує
повністю проблему повного забезпечення потреби рослин у необхідних
елементах мінерального живлення. У стресових ситуаціях (низькі або високі
температури, нестача вологи тощо) засвоєння елементів живлення кореневою
системою є недостатнім, що сповільнює темпи росту і розвитку рослин.
Навіть, за оптимальної кількості в ґрунті доступних сполук макроелементів,
їх засвоєння за несприятливих умов є недостатнім. Особливо знижується
здатність засвоєння кореневою системою азоту. Їх нестача особливо
загострюється в період формування генеративних органів. Внаслідок
інтенсивного наростання вегетативної маси, вичерпуються запаси
легкодоступних елементів живлення або їх засвоєння «не встигає за темпами
росту рослин». Тому, в системі удобрення сої застосовують допоміжний
спосіб застосування добрив у хелатних формах, що обумовлюється
позакореневим
(листковим)
підживленням.
Поглинання
елементів
здійснюється всіма надземними органами, включаючи листя, стебла, плоди
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та ін. При цьому вони потрапляють безпосередньо в ту частину рослини, в
якій, як правило, найбільш інтенсивніше проходять фізіологічні процеси, і
саме там найчастіше зустрічається їх нестача. Слід відмітити, що ніякий
інший захід не здатен так швидко і оперативно виправити дефіцит живлення
рослин, як позакореневе підживлення [9, 10].
У зв’язку з цим, пошук шляхів створення оптимальних умов для
інтенсивної азотфіксації та збільшення рівня урожайності насіння сої є
важливою теоретичною проблемою, яка потребує наукового обґрунтування.
Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводили
упродовж 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 (середньоранньостиглий), Оріана (ранньостиглий) (селекція
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН); В –
бактеризація 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 повне цвітіння Омекс Мікромакс
(0,5 л/га) + Агрогумат (0,5 л/га), поєднання підживлень у фази 3-й трійчастий
листок Омекс 3Х (0,5 л/га) + Агрогумат (0,5 л/га) та повне цвітіння Омекс
Мікромакс (0,5 л/га) + Агрогумат (0,5 л/га).
Градація факторів 2 × 4 × 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 Р60К60 під основний обробіток ґрунту та азотних
у формі аміачної селітри (N30) під передпосівну культивацію. Проводили
протруєння насіння за 14 діб до сівби протруйником Максим XL 035 FS
(1 л/т насіння). Бактеризацію бактеріальними препаратами Ризоактив
(Bradyrhizobium japonicum штам М-8) та Фосфоентерин (Enterobacter
nimipressuralis штам 32-3) проводили за день до сівби. У період вегетації сої
(фази 3-й трійчастий та повне цвітіння) на варіантах досліду згідно схеми
проводили позакореневі підживлення добривами Омекс 3Х (0,5 л/га), Омекс
Мікромакс (0,5 л/га), Агрогумат (0,5 л/га) (норма робочого розчину 250 л/га).
Омекс 3Х – містить: силіконовий прилипач з функцією реактивації;
хелатуючий агент EDTA (етилендіамінтетраоцтової кислоти); комплекс
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макро- та мікроелементів (N (амонійна і нітратна), P, K, Mg, S, Fe, Zn, Cu).
Завдяки своїй унікальній формулі Омекс можливо застосовувати практично з
усіма засобами захисту рослин, крім тих які містять фосетiл алюмінію.
Виробник: г. КінгсЛінн, Англія.
Омекс Мікромакс – входить силіконовий прилипач з ефектом
зволоження і реактивації; хелатуючий агент – EDTA; мікроелементи (Mg, S,
Fe, Mn, B, Mo, Zn, Cu) у формі хелатів. Виробник: г. КінгсЛінн, Англія.
АгроГумат – містить чотири групи корисних ґрунтових
мікроорганізмів: аммоніфіцируючі, амилолітичні, педотрофи, уробактерії в
кількості природного фону сапропелю; амінокислоти (треонін, метіонін,
лізин, цистин та ін); вітаміни В1, В2, В3, В6, В12, С, Д, Е, РР провітамін А каротіноди, фолієва кислота та ін.; ферменти, які каталізують окислювальні
реакції і реакції гідролізу; білки, моно- і полісахариди, пектини, мелоноідіни,
фітогормони. Виробник ТМ «Агрогумат».
Кількість
фіксованого
азоту
визначали
згідно
методики
Г. С. Посыпанова розрахунковим методом [11]. Облік врожаю – методом
суцільного збирання і зважування насіння з кожної облікової ділянки із
перерахунком на вологість 14 % [12]. Статистичну обробку отриманих
результатів досліджень проводили методом дисперсійного аналізу за
Б. А. Доспеховим з використанням комп’ютерної програми Microsoft Exel
[13].
Результати
досліджень.
Визначення
кількості
симбіотично
фіксованого азоту соєю має важливе значення для сучасної аграрної науки,
так як азот є основним біогенним елементом, який відіграє найважливішу
роль у житті рослин і тварин. Відносний дефіцит зв'язаного азоту на поверхні
Землі при практично невичерпному його запасі в атмосфері передбачає
наявність певного етапу, що лімітує швидкість кругообігу даного елемента
[14].
У середньому за три роки досліджень (2015—2017 рр.) найменшу
кількість симбіотично фіксованого азоту відмічено на контрольному варіанті
(без бактеризації насіння та позакореневих підживлень, проте на фоні
ґрунтової популяції бульбочкових бактерій), як у сорту Оріана 51,0 кг/га, так
і у сорту Діадема Поділля 55,4 кг/га (табл. 1).
Бактеризація насіння позитивно впливала на показник кількості
фіксованого азоту посівами сої. Проведення обробки насіння сортів сої
Ризоактивом забезпечувало підвищення кількості біологічно фіксованого
азоту порівняно із контролем у середньому по досліді у сорту Оріана на
12,1 %, у сорту Діадема Поділля – на 10,9 %. Передпосівна обробка насіння
тільки Фосфоентерином також позитивно впливала на цей показник, проте
збільшення кількості фіксованого азоту було менше відповідно на 5,3 та
4,8 %. Це підтверджується попередніми дослідженнями, що аборигенні
популяції бульбочкових бактерій суміщають з високою конкурентною
здатністю слабку активність азотфіксації [15].
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Позакореневі підживлення

±13,0
±13,7
±13,6
±12,2
±17,7
±15,9
±16,5
±17,4

60,9
66,5
70,0
55,4
62,6
70,7
80,0

87,5

77,7

70,5

62,3

82,6

71,0

66,0

58,8

±17,2

±16,4

±16,7

±18,9

±8,7

±10,6

±12,1

±10,4

Ризоактив

85,8

73,5

64,3

58,0

77,2

67,5

62,7

54,2

±10,8

±10,8

±17,3

±18,3

±4,0

±5,4

±7,5

±13,5

Фосфоентерин

Спосіб передпосівної обробки насіння

51,0

Без обробки

П р и м і т к а *M ± m – довірчий інтервал середньої арифметичної на 5 %-му рівні значущості
НІР0,05 кг/га (у середньому за 2015—2017 рр.) А-5,2, В-7,3, С-7,3, АВ – 10,3; АС-10,3; ВС–14,6, АВС-20,6

без підживлення
у фазі 3-й трійчастий листок Омекс 3Х 0,5л/га +
Агрогумат 0,5 л/га
у фазі цвітіння Омекс Мікромакс 0,5 л/га + Агрогумат
Оріана
0,5 л/га
у фазі 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
без підживлення
у фазі 3-й трійчастий листок Омекс 3Х 0,5л/га +
Агрогумат 0,5 л/га
Діадема у фазі цвітіння Омекс Мікромакс 0,5 л/га + Агрогумат
Поділля 0,5 л/га
у фазі 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

Сорт

96,5

85,9

75,7

68,6

88,0

76,0

70,0

±11,8

±11,7

±12,8

±14,5

±4,8

±3,5

±5,4

Ризоактив +
Фосфоентерин
62,3
±9,2

1. Кількість біологічно фіксованого азоту залежно від передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень,
кг/га (у середньому за 2015—2017 рр.) *M ± m

Найбільш ефективним відмічено поєднання для передпосівної обробки
насіння сої Ризоактиву і Фосфоентерину, що збільшувало кількість
біологічно фіксованого азоту у сорту Оріана на 19,3 %, у сорту Діадема
Поділля – на 21,6 % порівняно з контролем.
Обов’язковою умовою ефективної азотфіксації є наявність під час
росту й розвитку сої достатньої кількості мікроелементів. Для задоволення
потреб рослин сої мікроелементами, застосовують мікродобрива, які містять
елементи живлення у доступній формі, що легко засвоюється.
Виявлено, що проведення двох позакореневих підживлень у фази 3-го
трійчастого листка та повне цвітіння добривами Омекс 3Х 0,5 л/га +
Агрогумат 0,5 л/га та Омекс Мікромакс 0,5 л/га + Агрогумат 0,5 л/га
підвищують фіксацію азоту у сортів Оріана на 40,5 % та Діадема Поділля –
на 43,2 % порівняно із контролем.
Одноразові підживлення як у фазі 3-го трійчастого листка, так і у фазі
повне цвітіння виявились менш ефективними та забезпечили збільшення
кількості фіксованого азоту у сорту Оріана відповідно 14,7 та 24,2 %, у сорту
Діадема Поділля – 11,8 та 26,0 %.
Максимальна кількість біологічного азоту у сортів Оріана 88,0 кг/га та
Діадема Поділля 96,5 кг/га відмічено, де проводили бактеризацію насіння
композицією Ризоактив + Фосфоентерин та два позакореневих підживлення у
фази 3-й трійчастий листок та повне цвітіння препаратами Омекс 3Х
(0,5 л/га) + Агрогумат (0,5 л/га) та Омекс Мікромакс (0,5 л/га) + Агрогумат
(0,5 л/га), що більше відповідно на 37,0 та 41,1 кг/га порівняно із контролем.
За результатами дисперсійного аналізу встановлено частку впливу від
бактеризації насіння 16,7 % на рівень біологічно фіксованого азоту, частка
від позакореневих підживлень становила 76,1 %. Вплив сорту на показник
був найменшим і становив 4,1 %, інші – 3,1 %.
Застосування бактеризації насіння та позакореневих підживлень
вплинуло не тільки на зміну кількості біологічно фіксованого азоту, але й на
урожайність насіння сої. Виявлено аналогічний вплив цих чинників і на
формування рівня урожайності насіння сої.
Максимальна урожайність насіння сої сорту Діадема Поділля (2,80 т/га)
сформувалася на ділянках, де перед сівбою насіння сої обробляли
інокулянтами Ризоактив + Фосфоентерин та проводили два позакореневі
підживлення комплексними добривами Омекс ХХХ, Омекс Мікромакс та
Агрогумат у фазі 3-го трійчастого листка та повного цвітіння, що більше на
0,76 т/га або 37,4 % порівняно з контролем. У сорту Оріана урожайність
насіння була дещо нижчою і склала 2,69 т/га, що більше на 0,75 т/га або
38,8 % порівняно з контролем (табл. 2).
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2. Урожайність насіння сої залежно від бактеризації та позакореневих
підживлень, т/га (у середньому за 2015—2017 рр.)
Бактеризація

Без обробки

Ризоактив

Фосфоентерин
Ризоактив +
Фосфоентерин

Позакореневі
підживлення

1*
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Оріана
Прибавка
до
Урожайність,
контролю
т/га

1,94
2,12
2,24
2,35
2,12
2,32
2,44
2,54
2,08
2,31
2,41
2,51
2,21
2,50
2,59
2,69

т/га

%

0,18
0,30
0,41
0,18
0,38
0,50
0,60
0,14
0,37
0,47
0,57
0,27
0,56
0,65
0,75

9,5
15,3
21,0
9,1
19,4
25,6
30,9
7,4
18,9
24,2
29,6
13,9
28,9
33,3
38,8

Діадема Поділля
Урожайність,
т/га

2,04
2,24
2,34
2,46
2,20
2,43
2,49
2,61
2,14
2,39
2,49
2,59
2,29
2,60
2,69
2,80

Прибавка до
контролю
т/га

%

0,20
0,30
0,42
0,16
0,39
0,45
0,57
0,10
0,35
0,45
0,55
0,25
0,56
0,65
0,76

9,6
14,7
20,4
8,0
19,0
22,1
27,8
4,7
17,3
22,1
27,1
12,4
27,5
31,9
37,4

П р и м і т к а : А – сорт; В – бактеризація; С – позакореневі підживлення.
НІР0,05 т/га (у середньому за 2015—2017 рр.) А – 0,027; В – 0,039; С – 0,010;
АВС – 0,111
*1 – без підживлення (контроль); 2 – Омекс ХХХ (0,5 л/га) + Агрогумат
(0,5 л/га) у фазі 3-й трійчастий листок; 3 – Омекс Мікромакс (0,5 л/га) + Агрогумат
(0,5 л/га) у фазі повне цвітіння; 4 – Омекс ХХХ (0,5 л/га) + Агрогумат (0,5 л/га) та
Омекс Мікромакс (0,5 л/га) + Агрогумат (0,5 л/га) у фази 3-й трійчастий листок та
повне цвітіння.

Серед способів бактеризації насіння сої найбільш ефективною
виявилася композиція, яка включала бактеризацію насіння препаратами
Ризоактив + Фосфоентерин. Урожайність насіння сої сорту Оріана у
середньому по досліді становила 2,50 т/га, сорту Діадема Поділля 2,60 т/га,
що більше відповідно на 0,34 або 15,7 % та 0,33 т/га або 14,5 % порівняно з
варіантом без передпосівної обробки насіння.
Дослідження Інституту кормів та сільського господарства Поділля
НААН показали, що передпосівна обробка насіння сої фосформобілізуючими
бактеріями забезпечила прибавку її урожайності на рівні 0,04—0,27 т/га або
1,9—12,6 % порівняно з варіантом, де проводили інокуляцію ризобофітом.
Комплексна передпосівна обробка насіння сої фосформобілізуючими та
азотфіксувальними штамами бактерій виявилась більш ефективною та
забезпечила прибавку урожайності від 0,16 до 0,39 т/га або 8—19 % [16].
Встановлено високу ефективність позакореневих підживлень у посівах
сої. Проведення подвійного позакореневого підживлення препаратами Омекс
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ХХХ (0,5 л/га) + Агрогумат (0,5 л/га) у фазі 3-й трійчастий листок та Омекс
Мікромакс (0,5 л/га) + Агрогумат (0,5 л/га) у фазі повне цвітіння забезпечило
прибавку урожайності насіння до контролю у сорту Оріана 0,43 т/га (20,6 %),
у сорту Діадема Поділля 0,45 т/га (20,7 %).
Ефективність бактеризації різна і залежить від характеру
взаємовідносин макро- і мікросимбіонта в кожному окремому випадку,
комплексу екологічних умов, достатнього забезпечення макро- та
мікроелементами. Слід відмітити, що соя має високу сортову специфічність
до штаму бульбочкових бактерій, спонтанне зараження якими на наших
ґрунтах мало ефективне. За результатами досліджень Інституту кормів та
сільського господарства Поділля НААН, які проводились впродовж 2001—
2010 рр. виявлено, що найбільш адаптивними і комплементарними штамами
бульбочкових бактерій в умовах Лісостепу Правобережному на сірих лісових
грунтах є: 71-Т, 634 б, Х-2, № 36 та № 22, які забезпечили найвищу
урожайність насіння сої сорту Феміда 2,36–2,43 т/га та сорту Агат (2,81—
2,84 т/га), що більше на 10,3–13,6 % порівняно з ділянками без інокуляції
[17].
Відмічено сортову реакцію сої на обробку бактеріальним препаратом
Ризоактив на основі штаму бульбочкових бактерій М-8. Сорт Діадема
Поділля мав більшу з ним комплементарність, що обумовлюється кращими
показниками біологічної фіксації азоту (62,3—96,5 кг/га) та урожайності
насіння (2,20—2,80 т/га) порівняно із сортом Оріана (відповідно 58,8—
88,0 кг/га та 2,12—2,69 т/га).
Виявлено позитивну пряму залежність між кількістю біологічно
фіксованого азоту та урожайністю насіння сої. Тобто найвищий рівень
урожайності насіння сортів сої, що досліджували відмічений на варіантах, де
був найвищий показник кількості біологічно фіксованого азоту. Коефіцієнти
кореляції становили у сорту Оріана r = 0,801, у сорту Діадема Поділля – r =
0,784.
Ця залежність описується рівняннями лінійної регресії:
Сорт Оріана:
Сорт Діадема Поділля
у1 = 38,042*х1 – 21,059,
у2 = 43,738*х2 – 32,627,
Коефіцієнт детермінації R2 = 0,641
Коефіцієнт детермінації R2 = 0,615
де у1, у2 – урожайність, т/га; х1, х2 – кількість біологічно фіксованого азоту, кг/га.

Висновки. Доведено, що в умовах Лісостепу Правобережного на сірих
лісових середньосуглинкових ґрунтах бактеризація насіння біопрепаратами
на основі штамів Bradyrhizobium japonicum та Enterobacter nimipressuralis у
поєднанні із позакореневими підживленнями макро- та мікроелементами
покращують фіксацію біологічного азоту з атмосфери на 37,0—41,1 кг/га та
збільшують рівень урожайності насіння на 0,75—0,76 т/га. Встановлена
пряма залежність та сильні позитивні зв’язки між кількістю біологічно
фіксованого азоту та урожайністю насіння сортів сої.
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ВПЛИВ ЛИСТКОВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ БАКТЕРІАЛЬНИМИ
ДОБРИВАМИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ
Результати дворічних польових досліджень (2016—2017 роки) в
Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН на сірих
лісових ґрунтах в Правобережному Лісостепу України із вивчання
ефективності на посівах сої бактеріальних добрив (агроболік, вігортем,
біокомплекс БТУ, біоферментоване добриво) показали, що два позакореневих
(листкових) підживлення добривами у фазі перших трійчастих листків та у
фазі бутонізації забезпечило формування врожайності зерна сої на рівні
2,51—2,59 т/га, її приріст становив від 0,15 до 0,23 т/га порівняно з
контролем. Листкові підживлення бактеріальними добривами також
підвищили вміст сирого протеїну в зерні сої, забезпечивши такий його рівень
– 40,21—40,83 %, збільшили вихід сирого протеїну на 0,08—0,13 т/га.
Найвищу врожайність та вихід сирого протеїну спостерігали на варіантах
досліду, де використовували біоферментоване добриво.
Ключові слова: бактеріальні добрива, листкові підживлення, соя,
врожайність, сирий протеїн.
Соя (Glycine hispida Moench.) – перспективна зернобобова культура,
яка може вирішити проблему рослинного білка і жиру, поліпшити азотний
баланс ґрунту і збільшити виробництво харчових продуктів. Вона виносить з
ґрунту значну кількість поживних речовин, тому потребує збалансованої
системи удобрення з урахуванням біології сорту і наявних ґрунтовокліматичних ресурсів [1].
Тривалий час у технологіях вирощування сої використовуються різні
способи внесення мінеральних добрив у ґрунт. При цьому значна частина
солей у складі добрив, дисоціюючи на іони, вступає в реакції гідролізу,
поглинається ґрунтовими колоїдами та переходить у нерозчинні або слабо
розчинні форми, засвоюється ґрунтовою мікрофлорою і до рослин доходить
лише невеликий відсоток від початкової їх кількості [4, 5, 6].
У сучасних технологіях вирощування сої, крім кореневого удобрення,
для підтримки та стимулювання фізіологічних процесів розвитку, коли
рослини особливо чутливі до нестачі елементів живлення, проводять
позакореневі підживлення мікродобривами, до складу яких входять
мікроелементи у біологічно активній (хелатній) формі [8]. Позакореневе
підживлення цієї культури хелатними мікродобривами забезпечувало
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збільшення урожайності сої на 10 – 15 % [7]. Дослідження з вивчення впливу
позакореневих підживлень на рівень абортивності плодоелементів та
врожайність насіння сої показали, що застосування двох позакореневих
підживлень водорозчинними добривами у фазі бутонізації та початку
наливання насіння забезпечили зменшення абортивності квіток і бобів
відповідно на 13,1 та 20,6 % та збільшення врожайності насіння сої на
0,53 т/га [5].
Актуальними є наукові дослідження щодо застосування нових
бактеріальних добрив для позакореневого підживлення рослин сої. Такі
екологічні препарати у поєднанні з мінеральними добривами, що їх вносять у
ґрунт, дають можливість за несприятливих гідротермічних умов, у критичні
періоди росту і розвитку рослини додатково забезпечити сою необхідними
поживними речовинами.
Враховуючи актуальність вищезазначеного питання, нами впродовж
2016—2017 років були проведені польові дослідження у лабораторії
землеробства та захисту сільськогосподарських культур, у ДП ДГ
Бохоницьке Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, яке
розміщене у Правобережному Лісостепу України (Вінницький район,
Вінницька область).
Ґрунт дослідного поля – сірий лісовий, середньосуглинковий за
механічним складом із такими агрохімічними показниками орного шару:
вміст гумусу – 2,2–2,4 %, рН (сольове) – 5,2–5,4; гідролізованого азоту (за
Корнфільдом) – 9,0–11,2; рухомого фосфору (за Чіріковим) – 12,1–14,2;
обмінного калію (за Чіріковим) – 8,1–11,6 мг на 100 г ґрунту. Гідролітична
кислотність та сума ввібраних основ – відповідно 1,75 та 18,4 мг-екв на 100 г
ґрунту.
Мета наших досліджень – встановити вплив листкових підживлень
бактеріальними препаратами на врожайність і якість зерна сої на сірих
лісових ґрунтах в умовах Правобережного Лісостепу України.
Для листкових підживлень застосовували такі бактеріальні добрива у
різних дозах їх внесення:
вігортем – добриво із вмістом макро- та мікроелементів, зокрема
азоту, фосфору, калію, заліза (хелат EDDHA) гумінових та амінокислот у
суміші з витяжкою із бурих водоростей;
агроболік – добриво із вмістом макро- та мікроелементів, зокрема
азоту, фосфору, калію, гумінових та фульвокислот у суміші із витяжкою із
бурих водоростей, леонардіту, сапропелю, торфу;
біокомплекс БТУ – комплекс фунгіцидних бактерій широкого
спектру дії, фосфор- та каліймобілізуючих, азотфіксуючих, молочнокислих
ґрунтових бактерій;
біоферментоване добриво – містить макро- та мікроелементи,
зокрема азот, фосфор, гумати калію, гумінові та фульвокислоти, які отримані
із вермикомпосту, екстракту бурих водоростей, закваски для ферментації
тощо.
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Площа облікових ділянок у досліді – 24 м2, розміром – 4 × 6 м,
розміщення ділянок – рендомізоване з чотирикратною повторністю. Висівали
сорт сої Хуторяночка. Під оранку в основне удобрення вносили мінеральні
добрива у такій кількості: N30P60K60. Внесення бактеріальних добрив для
листкового підживлення проводили суцільною обробкою ділянок згідно
схеми досліду ранцевим оприскувачем у дві фази росту на розвитку рослин:
перше внесення було у фазі перших трійчастих листочків, а друге – у фазі
початку бутонізації. Слід зазначити, що технологія вирощування сої в досліді
була загальноприйнятою, окрім факторів, що вивчалися. Здійснювали такі
спостереження та обліки: визначили структуру урожаю, врожайність насіння
сої (збір урожаю відбувався механізовано комбайном «Sampo»), при цьому
дані урожайності оброблялися статистично дисперсійним аналізом за
методом Доспехова Б. А. [2], також визначали в зерні сої вміст сирого
протеїну за методом К’єльдаля [3].
Погодні умови 2016—2017 років, коли проводили польові
експерименти, суттєво відрізнялися від середніх багаторічних показників.
Так, упродовж травня-вересня 2016 року склалась досить тепла та суха
погода із значним дефіцитом опадів, випало лише 184,4 мм опадів, що менше
середньо багаторічної норми на 181,6 мм або 49,6 %. Температура повітря в
цілому за вегетаційний період була вищою на 3,3 ˚С від норми. У травні,
червні, липні, серпні та вересні середньомісячна температура перевищувала
середні багаторічні показники відповідно на 0,1; 2,3; 2,5; 2,2; 2,5 ˚С. Погодні
умови 2017 року також відрізнялися від середніх багаторічних показників.
Упродовж травня-вересня випало 225,5 мм опадів, що менше середньо
багаторічної норми на 140,5 мм або 61,6 %. Температура повітря за
вегетаційний період була вищою на 1,8 ºС від норми. У червні, липні, серпні
та вересні середньомісячна температура перевищувала середньо багаторічні
показники відповідно на 2,0; 1,7; 3,5; 1,9 градусів за Цельсієм. Лише у травні
температура була близькою до норми.
Отже, 2016—2017 роки виявилися із достатньою кількістю тепла для
сої, водночас досить посушливими, оскільки кількість опадів була меншою
середніх багаторічних даних, тому існував певний дефіцит доступної вологи
для рослин цієї сільськогосподарської культури.
Як вже зазначалося, протягом 2016—2017 років нами здійснювалися
спостереження за ростом та розвитком рослин сої, перед збиранням врожаю
проводили структурний аналіз, зокрема визначали кількість бобів, масу
насінин з однієї рослини, масу 1000 насінин (табл. 1). Дослідження за 2016—
2017 роки показали, що внесення бактеріальних добрив забезпечило
збільшення кількості бобів, що були сформовані у процесі вегетації рослин.
Так, у 2016 році на контрольному варіанті на одній рослині кількість бобів
становила 16 шт., а на варіантах, де вносили бактеріальні добрива кількість
бобів варіювала від 17 до 20 шт. Найбільше бобів (19—20 шт.) на одну
рослину було виявлено на ділянках досліду, де застосовували вігортем,
біокомплекс БТУ та біоферментативне добриво (50 л/га). У 2017 році
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застосування бактеріальних добрив сприяло формуванню у всіх варіантах
досліду по 15 бобів на одну рослину, це на 2 боби більше порівняно з
контролем. Якщо за два роки досліджень на ділянках контрольного варіанта
кількість бобів на одну рослину становила в середньому 14,5 шт., то на
ділянках, де застосовували бактеріальні добрива, кількість бобів була
більшою і коливалася в таких межах: від 16 до 17, 5 шт. на одну рослину.
Нами визначалася маса насінин з однієї рослин та маса 1000 насінин
сої. У 2016 році маса насінин з однієї рослини мало відрізнялася між
варіантами наших досліджень, вона варіювала від 3,6 г до 3,8 г. У рослин, що
вирощувалися на контрольному варіанті, маса насінин з однієї рослини була
найменшою – 3,6 г, а у рослин, де вносили добрива, маса була дещо більшою
– 3,7—3,8 г. У 2017 році на контрольному варіанті маса насінин з однієї
рослини сої також становила 3,6 г. Проте у рослин, що вирощувалися на
ділянках із застосуванням добрив маса насіння зросла на 0,4—0,6 г.
Найбільша маса насінин (4,2 г) з однієї рослини була виявлена у двох
варіантах досліду, де вносили біоферментоване добриво. У середньому за два
роки досліджень на варіантах із застосуванням бактеріальних добрив маса
насінин з однієї рослини становила 3,8—4,0 г, що на 0,2—0,4 г більше
показників контрольного варіанта.
Важливий показник структури врожаю – маса 1000 насінин. У 2016
році найменшою (149—150 г) була маса 1000 насінин в рослин сої, які
вирощувалися на контролі та двох варіантах із застосуванням агроболіку, а
найбільша (160—161 г) – внаслідок внесення вігортему, біокомплексу БТУ та
біоферментованого добрива. У 2017 році найменшою виявилася маса 1000
насінин на контрольному варіанті – 151 г, листкове підживлення
бактеріальними добривами сприяло збільшенню маси 1000 насінин на 14—
23 г, при цьому найкращі показники маси насіння спостерігалися внаслідок
застосування біоферментованого добрива – 172 та 174 г. У середньому за два
роки наших досліджень рослини сої на контрольному варіанті мали масу
1000 насінин 150 г. Застосування листкового підживлення бактеріальними
добривами збільшувало масу 1000 насінин сої на 7—17 г. Найкращими
виявилися показники маси 1000 насінин (166 та 167 г) на варіантах, де
рослини сої підживлювали біоферментованим добривом.
Нашими дослідженнями встановлено, що врожайність сої залежала від
застосування бактеріальних добрив (табл. 2). Так, у 2016 році найменша
врожайність зерна сої була на контрольній ділянці – 3,03 т/га, де добрива не
використовували. Застосування бактеріальних добрив у вигляді
позакореневих підживлень забезпечило формування врожайності на рівні
3,10–3,25 т/га, тобто приріст урожайності становив від 0,07 до 0,22 т/га.
Найбільша урожайність сої зафіксована на варіантах, де вносили
біоферментоване добриво (5 л/га) – 3,25 т/га, біокомплекс БТУ (2 л/га) –
3,22 т/га та агроболік (4 л/га) – 3,23 т/га, прибавки врожайності становили
0,22, 0,19 і 0,20 т/га відповідно.
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50

5

2
1
4
2

Норма
внесення,
л/га

19

18

16
19
17
18
20

2016

15

15

13
15
15
15
15

2017

17

16,5

Середнє за
два роки
14,5
17
16
16,5
17,5

Кількість бобів, шт.

3,8

3,7
4,2

4,2
4,0

3,9

Маса насінин з однієї рослини, г
Роки
Середнє за
2016
2017
два роки
3,6
3,6
3,6
3,7
4,0
3,8
3,6
4,1
3,8
3,8
4,0
3,9
3,8
4,1
3,9

161

160

149
160
149
150
160

2016

172

174

151
168
169
165
169

2017

Добрива

2
1
4
2
5
50

Норма
внесення, л/га

3,03
3,18
3,10
3,23
3,22
3,25
3,17
0,11

2016

1,70
1,90
1,92
1,87
1,92
1,94
1,99
0,07

2017

2,36
2,54
2,51
2,55
2,57
2,59
2,58

Середнє,
2016—2017

Урожайність, т/га

т/га
0,15
0,07
0,20
0,19
0,22
0,14

2016

Роки
%
5
2
7
6
7
5

т/га
0,20
0,22
0,17
0,21
0,23
0,28

2017
%
12
13
10
12
14
17

Приріст урожайності
Середнє,
2016—2017
т/га
%
0,18
7,6
0,15
6,4
0,19
8,0
0,21
8,9
0,23
9,7
0,22
9,3

166

167

Середнє за
два роки
150
164
159
157
164

Маса 1000 насінин, г

2. Вплив листкових підживлень бактеріальними добривами на врожайність зерна сої, 2016—2017 роки

Контроль (вода)
Вігортем
Агроболік
Агроболік
Біокомплекс БТУ
Біоферментоване
добриво
Біоферментоване
добриво

Варіант

Контроль
Вігортем
Агроболік
Агроболік
Біокомплекс БТУ
Біоферментоване добриво
Біоферментоване добриво
НІР0,5, т/га

7

6

1
2
3
4
5

№
п/п

1. Вплив листкових підживлень бактеріальними добривами на структуру врожаю сої, 2016—2017 роки

Практично в усіх варіантах досліду, де використовували листкові
добрива, за винятком ділянок із внесення агроболіку (1 л/га), мав місце
достовірний приріст урожайності зерна сої.
У 2017 році погодні умови – менш сприятливі для росту та розвитку
сої, тому врожайність зерна була нижчою порівняно з 2016 роком і становила
1,70—1,99 т/га. Найменша урожайність зерна сої зафіксована на контрольній
ділянці – 1,70 т/га, де бактеріальні добрива не використовувалися.
Застосування біологічних препаратів забезпечило формування врожайності
на рівні 1,87—1,99 т/га, тобто приріст урожайності становив від 0,17 до
0,28 т/га. Практично в усіх варіантах досліду, де використовували
вищезазначені добрива, за винятком ділянок із внесення агроболіку (1 л/га),
має місце істотний приріст урожайності зерна сої.
Найбільша урожайність сої – на варіантах, де проводили листкове
підживлення біоферментованим добривом. У цих випадках прибавки врожаю
становили 0,28 і 0,23 т/га.
Отже, врожайність зерна сої залежала і від погодних умов, що
складалися кожного року, і від факторів, які вивчалися в нашому досліді.
Оскільки 2016 рік виявився більш сприятливим для росту і розвитку сої, то
урожайність варіювала від 3,03 до 3,25 т/га, а 2017 рік – менш сприятливий
для вирощування сої, тому її врожайність коливалася в таких межах: 1,70—
1,99 т/га. Однак приріст урожаю від застосування добрив виявився вищим у
несприятливому 2017 році.
У середньому за 2016—2017 роки досліджень найменша врожайність
зерна сої була виявлена на контрольному варіанті – 2,36 т/га. У цей же час
застосування бактеріальних добрив у вигляді листкових підживлень
забезпечило формування врожайності на рівні 2,51 – 2,59 т/га, тобто приріст
урожайності становив від 0,15 до 0,23 т/га Найбільша урожайність сої
зафіксована на варіантах із внесенням біоферментованого добрива –
врожайність 2,58—2,59 т/га, а приріст становив 0,22—0,23 т/га або 9,3—
9,7 %. Виявляється, врожайність сої практично не залежала від кількості
внесеного біоферментованого добрива, а листкове підживлення
біокомплексом БТУ (2 л/га) забезпечило врожайність 2,57 т/га, приріст –
0,21 т/га або 8,9 %.
У середньому за два роки наших досліджень вміст сирого протеїну в
зерні сої варіював у таких межах: 39,45—40,83 %, а на контрольному варіанті
його вміст був найнижчий і становив 39,45 % (табл. 3).
Застосування листкових підживлень бактеріальними добривами
забезпечило підвищення вмісту сирого протеїну на 0,80—1,38 %. Найвищий
вміст протеїну виявили в зернах сої, що вирощували на варіантах досліду з
внесенням вігортему (2 л/га) – 40,60 %, біоферментованого добрива (50 л/га)
– 40,61 % та біоферментованого добрива (5 л/га) – 40,83 %.

92

Корми і кормовиробництво. 2018. Вип. 86

3. Вплив бактеріальних добрив на вміст сирого протеїну в зерні та
продуктивність сої, у середньому за 2016—2017 роки
№
п/п
1
2
3
4
5

6
7

Варіант

Контроль (вода)
Вігортем
Агроболік
Агроболік
Біокомплекс БТУ
Біоферментоване
добриво
Біоферментоване
добриво

Норма
внесення, л/га
2
1
4
2

Вміст
протеїну, %
39,45
40,60
40,25
40,39
40,21

Врожайність
зерна сої, т/га
2,36
2,54
2,51
2,55
2,57

Вихід
протеїну, т/га
0,93
1,03
1,01
1,03
1,03

5

40,83

2,58

1,06

50

40,61

2,59

1,05

Вихід сирого протеїну з 1 га залежить і від вмісту протеїну в зерні, і від
врожайності культури. Тому, враховуючи вищезазначені фактори, вихід
сирого протеїну в середньому за два роки наших досліджень варіював від
0,93 до 1,06 т/га.
Застосування листкових підживлень бактеріальними добривами
порівняно з контролем підвищувало вихід сирого протеїну на 0,08—0,13 т/га.
Висновки. Таким чином, результати дворічних польових досліджень
(2016—2017 роки) на сірих лісових ґрунтах у Правобережному Лісостепу
України із вивчання ефективності на посівах сої бактеріальних добрив
(агроболік, вігортем, біокомплекс БТУ, біоферментоване добриво) дають
підстави зробити наступні висновки:
1.
Застосування бактеріальних добрив у вигляді листкових
підживлень забезпечило формування врожайності зерна сої на рівні 2,51—
2,59 т/га, її приріст становив від 0,15 до 0,23 т/га. Найбільша урожайність сої
зафіксована на варіантах, де використовували біоферментоване добриво та
біокомплекс БТУ.
2.
Листкові підживлення бактеріальними добривами підвищили
вміст сирого протеїну в зерні сої, забезпечивши такий його рівень – 40,21—
40,83 %, збільшили вихід сирого протеїну на 0,08—0,13 т/га.
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Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
ОЦІНКА ВПЛИВУ ПОГОДНИХ УМОВ НА ФОРМУВАННЯ
УРОЖАЙНОСТІ НАСІННЯ СОЇ ТА ЗЕРНА КУКУРУДЗИ В
УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО
Проведено аналіз зміни погодних умов на Хмельниччині за останні 55
років (1961—2015 рр.). Встановлено, що середньорічна температура
повітря весняного періоду за 2011–2015 рр. підвищилася, порівняно з 1961–
1970 рр., – на 1,9 0С, літнього – на 3,8 0С, осіннього – на 0,5 0С, тоді як
зимового знизилася на 0,2 0С. Сумарна кількість опадів за відповідні періоди
збільшилась весною – на 139,5 мм, влітку – на 260,8 мм, восени – на 119,5 мм
та взимку – на 95,7 мм.
Наведено результати досліджень щодо вивчення впливу погодних умов
на формування урожайності насіння сортами сої з різним вегетаційним
періодом та зерна гібридами кукурудзи різних груп стиглості залежно від
строків сівби, норм висіву або густоти стояння в умовах Лісостепу
західного. Встановлено, що кращі умови для формування урожайності
насіння сої та зерна кукурудзи складаються за ранніх та оптимальних
строків сівби та лише в окремі роки – за пізніх строків.
Ключові слова: соя, кукурудза, температура повітря, опади, індекс
умови середовища, урожайність.
Глобальні зміни клімату за останні 100 років вплинули на гідротермічні
умови ґрунтово-кліматичних зон України, зокрема і Хмельницької області.
Дослідженнями вітчизняних вчених умов волого забезпечення та зміни
посушливості клімату на території України встановлено, що за цей період
температура повітря підвищилася на 1,0–1,7 ℃, кількість опадів збільшилася
на 65–105 мм (+19,9 %). Покращення гідротермічного режиму сприяло
просуванню теплолюбних культур у північні області та розширенню площі їх
посіву. Причому розширилися посіви ярих теплолюбних культур, а
скоротилися – озимих зернових, холодостійких зернових колосових,
круп’яних, зернобобових (гороху) та кормових культур. Як наслідок –
відбулася велика перебудова структури посівів у напрямку звуження
асортименту сільськогосподарських культур, зменшення в структурі посівів
менш урожайних, збільшення більш урожайних і тих, які мають попит на
ринку [1] .
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Однак, складність виробництва продовольства у Лісостепу полягає в
тому, що посіви сільськогосподарських культур мають надзвичайно високу
залежність від ґрунтово-кліматичних, погодних умов, основні параметри
яких
(температура,
вологозабезпеченість,
освітленість,
тривалість
вегетаційного періоду та ін.) змінити у польових умовах за рахунок
найдосконаліших прийомів адаптивної сортової технології вирощування
практично неможливо, їх можна лише послабити [5, 7].
Саме тому метою наших досліджень була оцінка впливу погодних умов
на формування урожайності насіння сортами сої та зерна гібридами
кукурудзи за різних строків сівби, норм висіву або густоти стояння.
Матеріали й методика досліджень. Дослідження проводилися
впродовж 2011–2015 рр. на Хмельницькій державній сільськогосподарській
дослідній станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля
НААН.
У досліді вивчалися чотири сорти сої з різним вегетаційним періодом:
КиВін (107–118 днів), Омега вінницька (111–125 днів), Монада (116–
125 днів). Схема досліду передбачала вивчення наступних чинників:
– чинник А (строки сівби): а) третя декада квітня, б) перша декада
травня (контроль), в) друга декада травня;
– чинник В (норми висіву): а) 700 тис. схожих насінин на 1 га
(контроль), б) 800 тис. схожих насінин на 1 га, в) 900 тис. схожих насінин на
1 га.
Вивчення реакції гібридів кукурудзи різних груп стиглості
(ранньостиглий – Квітневий 187 МВ, середньоранні – Оржиця 237 МВ та ДН
Галатея, середньостиглий – Красилів 327 МВ) на строки сівби і густоту
стояння рослин проводилося за наступною схемою:
– чинник А (строки сівби): а) третя декада квітня, б) перша декада
травня (контроль), в) друга декада травня;
– чинник В (густота стояння рослин): а) 75 тис./га (контроль),
б) 80 тис./га, в) 85 тис./га, г) 90 тис./га.
Варто зазначити, що погодні умови впродовж вегетаційного періоду сої
та кукурудзи за роками досліджень мали істотні відхилення від середньобагаторічних показників, однак, в цілому, були сприятливими для росту,
розвитку рослин, формування достатньо високих показників індивідуальної
продуктивності та урожайності насіння сортами сої з різним вегетаційним
періодом і зерна гібридами кукурудзи різних груп стиглості (табл. 1).
Результати досліджень. Проведений нами аналіз погодних умов за
період 1961—2015 рр. показав, що ґрунтово-кліматичні умови Хмельницької
області є сприятливими за кількістю опадів і розподілом їх за періодами
вегетації зернових і зернобобових культур. Характерно, що в лісостеповій її
частині основна кількість опадів випадає саме в період формування урожаю
зернових, зернофуражних, зернобобових і інших культур. Максимальна
кількість опадів буває влітку – у липні, мінімальна взимку – у січні та
лютому. За даними метеостанції Хмельницької ДСГДС ІКСГП НААН за 55
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років спостережень (1961–2015 рр.) середня багаторічна кількість опадів
становить 722 мм, з коливаннями від 342 мм (1961 р.) до 1563 мм (2012 р.). За
цей період спостерігалося велике варіювання як річної, так і місячної
кількості опадів. Підраховано, що на Хмельниччині основна кількість опадів
випадає влітку – 46,4 % від багаторічної норми, навесні – 19,8, восени – 19,8,
взимку – 14 %.
1. Погодні умови в роки проведення досліджень
Роки

квітень

2011
2012
2013
2014
2015
Середнє
за 2011—
2015 рр.
Середнє
за 1961—
2015 рр.

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

2011
2012
2013
2014
2015
Середнє
за 2011—
2015 рр.
Середнє
за 1961—
2015 рр.

травень

червень

липень

серпень

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

вересень

За
вегетаційн
ий період

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

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

8,2

17,8

24,5

22,5

21,4

15,7

18,3

8,3

13,5

18,3

19,2

18,3

13,3

15,2

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

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

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

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

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

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

90,4

95,2

217,3

202,0

87,5

97,2

789,6

46,3

64,4

101,4

129,4

93,3

60,6

495,4

Збільшення кількості опадів за сезонами: влітку (+245 мм), взимку
(+66 мм), особливо за останні 15 років, сприяло поповненню запасів
ґрунтової вологи і покращенню вологозабезпеченості посівів. Це, значною
мірою, вплинуло на зростання урожайності та стабілізацію виробництва
зернових, зернофуражних, зернобобових та інших культур, зокрема сої та
кукурудзи.
Варто зазначити, що за період із другої половини ХХ століття до
першого десятиліття ХХІ століття у регіоні спостерігалося незначне
зниження температури повітря, а з 80-х років минулого століття – вона
поступово
підвищувалася. Максимальне зниження середньорічної
температури повітря склало 0,3 0С (1971–1980 рр.), максимальне підвищення
– 0,6 0С (2001–2010 рр.).
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Крім того, нами встановлено, що відбуваються істотні зміни
температурного режиму за сезонами року. Так, середньорічна температура
повітря за 1961–2015 рр. становила 7,2 0С, за порами року: весною – 7,5 0С,
влітку – 18,6 0С, восени – 6,4 0С, взимку – (-4,1 0С). Середньорічна
температура весни за 2011–2015 рр. підвищилася, порівняно з 1961–1970 рр.,
– на 1,9 0С, літа – на 3,8 0С, осені – на 0,5 0С, тоді як зими знизилася на 0,2 0С.
Тобто потеплішали весна, літо та осінь і дещо холоднішою стала зима.
Сумарна кількість опадів за відповідні періоди збільшилась навесні – на
139,5 мм, влітку – на 260,8 мм, восени – на 119,5 мм та взимку – на 95,7 мм.
Зокрема, науковцями доведено, що зміни клімату призвели до
зміщення оптимальних строків сівби не тільки озимих, а й ярих зернових та
зернобобових культур. Сьогодні, як ніколи, зростає роль сорту і його
потенційні можливості в конкретних природно-кліматичних зонах
вирощування. Підвищення врожайності і стабільність виробництва
продовольчого зерна з високими якісними показниками в сучасних умовах
можливе лише при впровадженні нових високопродуктивних сортів і
гібридів із широкою агроекологічною пластичністю і підвищеними
адаптивними властивостями до несприятливих і екстремальних умов
середовища. Саме тому актуальним є пошук критеріїв придатності сорту чи
гібриду сільськогосподарських культур для конкретного регіону [2–4, 6].
Впродовж 2011–2015 рр. ми проводили оцінку придатності новітніх
сортів сої та гібридів кукурудзи вітчизняної селекції для вирощування в
умовах для умов Лісостепу західного, зокрема Хмельниччини. Індекс умов
середовища розраховували відповідно до «Методики расчета и оценки
параметров экологической пластичности сельскохозяйственных растений»
(В. А. Зыкин, И. А. Белан, В. С. Юсов и др., 2005) за формулою:
Ij = ∑Yij / v – ∑∑Yij/vn,
де: ∑Yij – сума врожайності за n-й рік досліджень;
∑∑Yij – сума врожайності за всі роки досліджень;
v – кількість досліджуваних показників густоти стояння рослин;
n – кількість років досліджень.
Нашими підрахунками встановлено, що погодні умови мали суттєвий
вплив на формування урожайності насіння сортами сої з різним вегетаційним
періодом та зерна гібридами кукурудзи різних груп стиглості.
Зокрема, оцінка впливу погодних умов вегетаційного періоду показала,
що найбільш сприятливим, із 5 років досліджень, для формування
врожайності насіння досліджуваних сортів сої був 2013 рік, де індекс впливу
умов середовища (Ij) становив 0,16–0,55 умовних одиниць. Найменш
сприятливим – 2015 р., де показники індексу (Ij) коливалися від (-0,75) до
0,03 умовних одиниць (табл. 2).
Нами відмічено істотні коливання показників індексу (Ij) за строками
сівби для усіх досліджуваних сортів сої. Зокрема, ранні строки сівби (ІІІ
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декада квітня) були сприятливими для усіх досліджуваних сортів сої у
2013 р. та 2014 р., де показники індексу (Ij) коливалися від 0,19 ум. од. до
0,51 ум. од. Близькими до сприятливих були погодні умови 2012 р., найменш
сприятливими – у 2015 р.
2. Індекс впливу умов середовища на формування урожайності насіння
сортами сої з різним вегетаційним періодом за роками досліджень (Ij)
Сорт сої

Строк сівби

ІІІ декада квітня
І декада травня
ІІ декада травня
ІІІ декада квітня
І декада травня
ІІ декада травня
ІІІ декада квітня
І декада травня
ІІ декада травня

КиВін
Омега
вінницька
Монада

2011
-0,25
-0,07
-0,06
-0,16
0,02
-0,20
0,23
0,14

2012
-0,06
-0,16
-0,16
-0,01
-0,11
-0,17
0,04
-0,10
0,04

Роки
2013
0,45
0,55
0,19
0,50
0,42
0,27
0,51
0,40
0,16

2014
0,31
0,13
-0,04
0,21
0,14
0,03
0,19
0,10
-0,10

2015
-0,46
-0,44
0,03
-0,57
-0,52
0,01
-0,75
-0,66
-0,25

За пізніх строків сівби (ІІ декада травня) показники індексу (Ij) були
найнижчими і коливалися, залежно від сорту сої та року досліджень, від (0,25 ум. од.) до 0,27 ум. од. Варто зазначити, що для усіх досліджуваних
сортів сої сприятливі умови для росту, розвитку та формування урожайності
насіння за пізніх строків сівби відмічено лише у 2013 році, де (Ij) = 0,16–
0,27 ум. од.
Для вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості, за оцінкою
впливу погодних умов вегетаційного періоду, найбільш сприятливим також
був 2013 р., де індекс впливу умов середовища (Ij) за сівби у ІІІ декаді квітня
та І декаді травня становив, відповідно 0,40–0,56 та 0,18–0,50 умовних
одиниць (табл. 3). Зміщення строків сівби у більш пізні (ІІ декаду травня)
було сприятливим для усіх досліджуваних гібридів кукурудзи лише у 2015 р.,
де (Ij) = 0,04–1,04 ум. од.
3. Індекс умов середовища на формування урожайності зерна гібридами
кукурудзи різних груп стиглості за роками досліджень (Ij)
ІІІ декада квітня
2013

2014

2015

0,56

0,15

-0,71

0,52

0,04

-0,55

0,55

0,10

0,51

0,40

-0,04

-0,34

І декада травня
Роки
2013
2014
2015
Квітневий 187 МВ
0,50
0,06
-0,57
Оржиця 237 МВ
0,43
-0,02
-0,40
ДН Галатея
0,18
-0,23
0,18
Красилів 327 МВ
0,20
-0,20
-0,01

ІІ декада травня
2013

2014

2015

0,31

-0,89

0,58

-0,88

-0,17

1,04

-0,37

-0,70

0,04

-0,01

-0,38

0,39

Корми і кормовиробництво. 2018. Вип. 86

99

Найменш сприятливим з усіх років досліджень був 2014 р., де
показники індексу (Ij) коливалися за ранніх та традиційних строків сівби від
-0,23 до 0,15 ум. од. та знижувалися до -0,17–0,89 умовних одиниць – за
пізніх строків сівби.
Висновки. Таким чином, узагальнюючи результати досліджень, можна
стверджувати, що погодні умови вегетаційного періоду мають значний вплив
на формування показників індивідуальної продуктивності та урожайності
насіння сортами сої з різним вегетаційним періодом та зерна гібридами
кукурудзи різних груп стиглості. Кращі умови для формування урожайності
насіння сої та зерна кукурудзи складаються за ранніх та оптимальних строків
сівби та лише в окремі роки – за пізніх строків.
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ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ПЛОЩІ ЛИСТКОВОЇ ПОВЕРХНІ
СОЇ ПІД ВПЛИВОМ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ
ВИРОЩУВАННЯ
Наведено результати досліджень впливу строків сівби та інокуляції
насіння фосфонітрагіном на динаміку формування площі листкової поверхні
посівів сортів сої різних груп стиглості. Встановлено, що в умовах
північного Лісостепу України максимальна площа листкової поверхні всіх
досліджуваних сортів (Легенда, Вільшанка, Сузір’я, відповідно 42,2, 46,0,
46,8 тис. м2/га) формувалася у фазі наливу бобів за сівби інокульованим
насінням у ґрунт, прогрітий до 10 0С. Проведення бактеризації посівного
матеріалу забезпечує у фазі наливу бобів додатково 1,2—3,7 тис. м2/га
приросту площі листкової поверхні посівів.
Ключові слова: соя, строк сівби, сорти, інокуляція, площа листкової
поверхні.
Актуальність. Однією з найбільш важливих проблем сільського
господарства сучасності є недостатнє виробництво рослинного білка,
щорічний світовий дефіцит якого складає 3,0—3,5 млн тонн [6]. Вагому роль
у розв’язанні цієї проблеми відіграє соя (Glycine hispida (L.), яку
використовують як у виробництві продуктів харчування, так і в
тваринництві. Цінність її обумовлюється унікальним хімічним складом
насіння, яке містить 37—42 % білка, 18—21 % жиру, 22—35 % вуглеводів,
ферменти, вітаміни, мінеральні речовини та значну кількість незамінних
амінокислот [8].
Нині соя є стратегічною культурою і для України. До того ж, на відміну
від інших ринково-орієнтованих культур, її вирощування сприятливо впливає
на процеси гуміфікації, фізичні та фізико-хімічні властивості ґрунтів, їх
водний та поживний режими, покращує азотний баланс сівозміни [1]. Однак,
у нашій країні збільшення виробництва сої останніми роками відбувалося,
переважно, екстенсивним шляхом – за рахунок збільшення посівних площ.
Разом з тим, сучасні інтенсивні сорти цієї культури за розробки та
удосконалення адаптивних технологій їх вирощування, здатні формувати
стабільно високі врожаї якісного насіння.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Соя – високо інтенсивна
культура, яка формує високопродуктивні посіви лише за достатньої наявності
∗1
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факторів життя. Потенційно можлива урожайність її може бути на рівні 35—
40 ц/га. Проте існують лімітуючі фактори, які не дають змоги реалізувати
генетичний потенціал продуктивності у різні за гідротермічними умовами
роки через недостатнє вивчення біології сортів, відсутність їх науково
обґрунтованого регіонального розміщення та недотримання технологічних
аспектів вирощування, що особливо важливо за останніх тенденцій зміни
клімату. Тому розкриття потенціалу продуктивності сої вимагає розробки та
удосконалення адаптивних складових технології її вирощування відповідно
до ґрунтово-кліматичних умов конкретного регіону [8]. Серед таких
складових велике значення має підбір сортів, уточнення оптимальних строків
їх сівби та інокуляція насіння [9].
Правильний вибір сорту – один із найбільш доступних виробництву
агрозаходів, який найбільшою мірою забезпечує пластичність культури до
конкретних умов вирощування. У багатьох зарубіжних країнах в основу
добору сортів сої і розміщення їх в різних ґрунтово-кліматичних умовах
покладено тривалість світлового дня. В Україні ж, де лімітуючим фактором
вирощування є тепло, а в деяких регіонах і волога, сорти сої добираються за
тривалістю їх вегетаційного періоду [2, 5]. Відповідно, в умовах
центрального Лісостепу і Полісся рекомендовано висівати лише ранньостиглі
або середньостиглі сорти сої, а ще краще – ультраранні з вегетаційним
періодом від 80 до 120 днів.
При визначенні оптимальних строків сівби, насамперед, враховують
ступінь прогрівання ґрунту навесні і приналежність сорту до певної групи
стиглості, оскільки протягом вегетації в процесі росту і розвитку рослин,
сорти з різною тривалістю вегетаційного періоду по-різному реагують на
умови навколишнього середовища, зміну температурного режиму та
вологозабезпеченості, що в результаті впливає на біометричні показники та
визначає продуктивність культури [3]. Єдиного підходу до встановлення
оптимального строку сівби на сьогодні немає та все ж більшість науковців
погоджуються з тим, що строк сівби визначається температурними умовами
ґрунту [3, 10]. Сівба сої не в оптимальний строк обумовлює зниження
врожаю на 0,9—1 % за кожен день раннього строку сівби і на 0,6—0,7 % –
пізнього строку сівби [1].
Серед низки заходів, спрямованих на реалізацію генетичного
потенціалу сучасних сортів сої інтенсивного типу, на особливу увагу
заслуговує застосування бактеріальних препаратів для передпосівної обробки
насіннєвого матеріалу [1, 9]. Завдяки азотфіксації, яка проходить у
сформованих в симбіозі з ризобіями бульбочками, соя може значно або
навіть повністю задовольняти свою потребу в азоті завдяки симбіотрофному
живленню азотом. Обробка насіння біопрепаратами підвищує ефективність
цього симбіозу, проте позитивний результат від застосування інокуляції
залежить від ряду факторів, зокрема, ґрунтово-кліматичних умов,
особливостей сорту тощо [9].
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Умови та методика проведення досліджень. Метою досліджень було
встановити особливості формування площі листкової поверхні сої залежно
від технологічних факторів вирощування в умовах північної частини
Лісостепу України.
Польові дослідження проводили протягом 2013—2015 рр. на полях
ДПДГ «Оленівське» ННЦ «Інститут землеробства НААН». Ґрунт дослідної
ділянки – чорнозем типовий малогумусний середньосуглинковий.
Агротехніка у досліді – загальноприйнята для північного Лісостепу України.
Площа облікових ділянок 25 м2 при 4-х разовій повторності. Норма висіву сої
– 700 тис. насінин на 1 га. Попередник – пшениця озима. Для захисту посівів
від бур’янів проводили досходові боронування та застосовували суміш
гербіцидів арамо (1,0 л/га) і базагран (2,0 л/га) у фазі 2—3 справжніх листків.
У досліді вивчали сорти сої різних груп стиглості: ультраскоростиглий
Легенда, скоростиглий Вільшанка та середньостиглий Сузір’я (оригінатор –
ННЦ «Інститут землеробства УААН»), висіяні у різні строки: при
температурі ґрунту на глибині 10 см – 5 0С (І строк), 10 0С (ІІ строк), 15 0С
(ІІІ строк). Сівбу проводили необробленим насінням і насінням,
інокульованим у день сівби фосфонітрагіном. Площу листкової поверхні
рослин визначали за методикою А. О. Ничипоровича [7].
Погодні умови в роки проведення досліджень були досить складними і
суттєво різнились між собою. У 2013 р. у період з квітня до жовтня
середньодобова температура повітря перевищувала середні багаторічні
значення на 1,1 0С, фактична кількість опадів – на 298,4 мм понад норму.
Вегетаційний період 2014 р. характеризувався незначним підвищенням
середньодобової температура повітря – 15,1 0С, сума опадів становила
686,2 мм (у травні у 7,5 разів більше понад середнє багаторічне значення).
Вегетація рослин у 2015 р. проходила в посушливих умовах: середньодобова
температура повітря – 16,4 0С, кількість опадів – 339,5 мм.
Результати досліджень. Вважається, що основою, завдяки якій
внаслідок фотосинтетичної діяльності формується врожай сої, є розвиток
оптимальної площі листкової поверхні та її продуктивний період. Площа
асиміляційного апарату у сої може формуватись у широкому діапазоні – від
20 до 70 тис. м2/га, проте оптимальною є 40—50 тис. м2/га. Якщо площа
листкової поверхні менша, то оптико-біологічна структура посіву не
оптимізована і тому ФАР використовується не раціонально, якщо більша – у
результаті взаємозатінення значна частина листків у нижньому ярусі обпадає,
а решта працює не ефективно [10].
У результаті проведених досліджень облік площі листкової поверхні
показав, що всі фактори, які вивчались у досліді, мали вплив на формування
фотосинтетичного апарату рослин сої (табл.). Значною мірою розміри
асиміляційної поверхні варіювали за роками досліджень та визначались,
переважно, умовами вологозабезпеченості.
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Бутонізація
Цвітіння
Утворення бобів
Налив бобів
Бутонізація
Цвітіння
Утворення бобів
Налив бобів
Бутонізація
Цвітіння
Утворення бобів
Налив бобів

Фаза росту і розвитку
рослин
б/і
15,2
26,8
32,5
37,7
16,3
28,4
33,7
39,4
15,7
27,4
33,1
38,8

Легенда
і
16,0
28,3
34,5
39,6
17,5
30,4
36,1
42,2
16,9
29,1
35,2
41,3

Сорт
Вільшанка
проведення передпосівної інокуляції*
б/і
і
16,9
18,0
29,0
31,0
35,3
37,7
40,4
43,1
18,4
19,8
31,6
34,1
38,4
41,3
42,9
46,0
17,8
19,1
30,7
33,0
37,4
40,4
42,3
45,5

*П р и м і т к а : б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння.

ІІІ

ІІ

І

Строк
сівби
б/і
17,3
30,7
37,4
41,9
18,6
33,4
39,6
43,1
18,3
32,3
39,1
42,5

Сузір’я
і
18,9
33,8
41,6
45,3
20,3
36,1
43,2
46,8
19,4
34,8
42,3
45,8

Динаміка формування площі листкової поверхні рослин сої залежно від дії досліджуваних факторів, тис. м2/га
(у середньому за 2013—2015 рр.)

Загалом, при вивченні динаміки формування площі листкової поверхні
посівів сої відмічено, що на всіх варіантах досліду спостерігалось стрімке
наростання площі листя в період від бутонізації до цвітіння. Найбільшого
значення вона сягала у фазі наливу бобів, коли рослини в більшій мірі
потребують продуктів фотосинтезу для їх накопичення у насінні та, залежно
від дії досліджуваних факторів, становила 37,7—46,8 тис. м2 /га.
На формування площі листкової поверхні посівів сої позитивно
вплинули строки сівби. Незалежно від сортової приналежності сівба сої в
ґрунт, прогрітий до 10 0С, сприяла формуванню більшої площі листя, аніж
висів насіння в прохолодний ґрунт. У цілому, більш сприятливі умови для
росту і розвитку рослин сої за другого та третього строків сівби
обумовлювали формування площі листкової поверхні у фазі наливу бобів на
рівні 39,4—46,8 тис. м2/га. Сівба в прохолодний ґрунт знижує ці значення до
37,7—45,3 тис. м2/га.
При формуванні площі асиміляційної поверхні, передусім, слід
відмітити сортову специфіку. З поміж досліджуваних сортів найбільшу
площу листкової поверхні у фазі наливу бобів формував середньостиглий
сорт Сузір’я, найменшу – ультраранній сорт Легенда, відповідно 41,9—46,8
та 37,7—42,2 тис. м2/га. Сорт Вільшанка за даним показником займав
проміжне положення – 40,4—46,0 тис. м2/га.
Інокуляція насіння фосфонітрагіном забезпечує у фазі наливу бобів
додатково 1,2—3,7 тис. м2/га приросту площі листкової поверхні посівів сої.
За рахунок застосування інокуляції асиміляційна поверхня посівів сої у сорту
Легенда зростала від 39,4 тис. м2/га (без інокуляції, сівба при температурі
10 0С, фаза наливу бобів) до 42,2 тис. м2/га (з інокулюванням, сівба при
температурі 10 0С, фаза наливу бобів), у сорту Вільшанка – відповідно, від
42,9 до 46,0 тис. м2/га та в сорту Сузір’я від 43,1 до 46,8 тис. м2/га.
Висновки. Таким чином, в умовах північного Лісостепу України
максимальна площа листкової поверхні всіх досліджуваних сортів (Легенда,
Вільшанка, Сузір’я, відповідно 42,2, 46,0, 46,8 тис.м2/га) формувалася у фазі
наливу бобів за сівби інокульованим фосфонітрагіном насінням у ґрунт,
прогрітий до 10 0С. Проведення бактеризації посівного матеріалу забезпечує
у фазі наливу бобів додатково 1,2—3,7 тис. м2/га приросту площі листкової
поверхні посівів.
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Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
ЕФЕКТИВНІСТЬ ГЕРБІЦИДІВ У ПОСІВАХ СОЇ В УМОВАХ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Наведено особливості типу забур'яненості та показники шкідливості
окремих видів бур'янів в агроценозах сої в умовах Правобережного
Лісостепу. Встановлено, що для максимальної реалізації продуктивного
потенціалу культури необхідно застосувати сумішки ґрунтових гербіцидів із
ад'ювантом ремікс у поєднанні із післясходовими препаратами. Такий спосіб
застосування гербіцидів забезпечує рівень зниження чисельності бур'янів на
89—92 %, а величину збереженого урожаю – до 0,74—0,90 т/га або 47—54 %
порівняно із контролем без обробітку.
Ключові слова: соя, бур’яни, шкідливість бур’янів, гербіциди,
ад’юванти, біологічна ефективність, урожайність.
На сучасному етапі розвитку сільськогосподарського виробництва
однією із головних проблем аграрного сектору економіки України
залишається збільшення виробництва зернобобових культур, зокрема сої, яка
є основним джерелом збалансованого за амінокислотним складом і вмістом
екологічно чистого білка. Її унікальний хімічний склад зерна, в якому
знаходяться 38—42 % білка, 18—23 % жиру, 25—30 % вуглеводів, ферменти,
вітаміни, мінеральні речовини, доповнюється ще й найважливішою
біологічною особливістю рослин – фіксація атмосферного азоту. Тому соя є
бажаною культурою більшості ланок сівозмін, а економічний аспект її
вирощування є беззаперечним [11]. Останніми роками спостерігається
підвищений інтерес до вирощування сої в Україні, що підтверджується
динамічним зростанням посівних площ із 88 тис. га в 1990 р. до 2100 тис. га у
2015 році. Рівень врожайності цієї культури у виробничих умовах за цей
період незначно, але зріс з 1,13 до 1,85 т/га. Проте порівняно з урожайністю
сої у провідних країнах світу, цей показник в Україні вдвічі менший [12, 13].
Оскільки соя наділена низькою конкурентною здатністю до бур’янів, то
захист її посівів від них є одним із важливих факторів підвищення
урожайності [2, 4]. Втрати врожаю на цій культурі від шкідливої дії бур’янів
становлять 30—50 % і навіть більше. Найбільшої шкоди сої завдають
бур’яни, які з’являються до сходів або одночасно зі сходами культури. Їх слід
знищувати не пізніше, ніж за 25—30 днів після появи сходів культури [3, 7].
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Дослідженнями Інституту кормів та сільського господарства Поділля
НААН (2011—2014 рр.) встановлено, що достовірне зниження урожайності
зерна сої спостерігалося уже за наявності 10 рослин мишію сизого ( Seteria
glauca (L.) P. Beauv) або лободи білої (Chenopodium album L.). Крім того,
відмічено, що в умовах високої потенційної забур’яненості орного шару,
досходові та післясходові боронування дають можливість знизити
чисельність бур’янів лише до 37 %, що недостатньо для формування
високого врожаю культури. Тому виникає необхідність застосування
гербіцидів [7, 8].
У той же час, саме використання хімічного методу та його перспективи
продовжує залишатися дискусійним питанням, в основному, через небезпеку
забруднення навколишнього середовища ксенобіотиками, до яких
відносяться і гербіциди. Тому зниження використання пестицидів у цілому, а
гербіцидів зокрема – головна мета, яка стоїть перед сільським господарством
розвинених країн світу. Крім того, однією із проблем застосування гербіцидів
є явище резистентності. Для запобігання появи резистентних біотипів
бур’янів необхідно чергувати гербіциди у сівозміні та широко практикувати
суміші препаратів із різним механізмом дії [6].
Сучасні ґрунтові гербіциди наділені переважно вузьким спектром дії на
видовий склад бур’янів, лише окрема частина ефективно діє на малорічні
однодольні та широкий спектр дводольних видів, але повного їх знищення,
особливо в умовах змішаного типу забур’яненості, не досягається.
Розширення спектру дії ґрунтових гербіцидів можна досягнути шляхом
застосування бакових сумішей. Саме тому актуальним є вивчення
конкурентного взаємовпливу бур’янів та сої в агрофітоценозі і біологічної
ефективності гербіцидів при роздільному та сумісному їх використанні.
Важливо розробити нові гербіцидні композиції, які б проявляли синергізм та
високу вибірковість до культури [14].
Недоліком усіх ґрунтових гербіцидів також є те, що вони практично не
здатні контролювати багаторічні види бур’янів, які набули масового
поширення в усіх регіонах країни і до того ж є найбільш шкідливими [9].
Також слід відмітити, що препарати ґрунтової дії проявляють високу
гербіцидну активність лише за умов достатнього зволоження ґрунту. Навіть
заробка їх у ґрунт знаряддями допосівного обробітку за посушливих умов на
період сівби не забезпечує належного пригнічення проростків бур’янів [1].
До істотних переваг застосування гербіцидів у післясходовий період слід
віднести можливість точно оцінити видовий склад бур’янів, максимально
використати потенціал агротехнічних заходів та гербіцидів із відповідним
спектром дії для знищення нової хвилі бур’янів [3].
У зв’язку з тим, що в останній період рослини лободи білої
(Chenopodium album L.) проявляють стійкість до більшості післясходових
гербіцидів, що пов’язане з деякими біологічними особливостями цих рослин,
нами була поставлена мета – встановити вплив ґрунтових гербіцидів на
формування забур’яненості посівів та контролювання бур’янів, зокрема
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лободи білої, залежно від виду і норми гербіцидів при внесенні окремо, в
бакових сумішах та при поєднанні з післясходовими препаратами.
Умови та методика досліджень. Польові досліди проводили в 2016 –
2018 рр. за загальноприйнятими методиками [5, 10] в ДП ДГ «Бохоницьке»
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН (Вінницький
район, Вінницька область) на сірих лісових, середньосуглинкових за
механічним складом ґрунтах, з такими показниками орного шару: вміст
гумусу 2,2—2,4 % рН(сол.) – 5,2—5,4, легкогідролізованого азоту (за
Корнфілдом) – 90—112; рухомого фосфору та обмінного калію (за
Чириковим) відповідно 121—142 та 81—116 мг на 1 кг ґрунту. Гідролітична
кислотність та сума ввібраних основ відповідно – 1,75 та 18,4 мг-екв. на 100 г
ґрунту.
Погодні умови вегетаційних періодів сої (травень – вересень) за роки
досліджень суттєво відрізнялися від середніх багаторічних показників за
кількістю опадів та температурним режимом. Так, у 2016 та 2017 рр. опадів
випало 50 та 62 % від середньої багаторічної норми (360 мм) цього періоду.
Тоді як у 2018 році цей показник був близьким до норми. Температура
повітря в 2016, 2017 та 2018 рр. була вищою відповідно на 1,9; 1,8; 2,7 °С
порівняно з середньою багаторічною нормою за цей період. У цілому
гідротермічні умови сприяли росту і розвитку як рослин сої, так і бур’янів.
Сорт сої «Хуторяночка» висівали широкорядним способом (міжряддя
0,45 м). Норма висіву – 660 тис. схожих насінин на 1 га. Площа посівної
ділянки становила 32 м2, облікової – 22 м2. Повторність досліду
чотириразова.
Розміщення ділянок систематичне в чотири яруси. Облік урожаю зерна
сої проводили методом суцільного збирання комбайном «Sampo» 300.
Гербіциди вносили спеціальним ручним обприскувачем PL – 2 «System
Agrotop» обладнаним горизонтальною штангою 2,25 м. Норма витрати
робочої рідини – 300 л/га. Ґрунтові гербіциди вносили на другий день після
посіву (згідно схеми табл. 1): фронтьєр оптима, 72 % к.е. (д.р. диметенамід –
П, 720 г/л), зенкор, 70 % в.г. (д.р. метрибузин, 700 г/кг), харнес, 90 % к.е. (д.р.
ацетохлор, 900 г/л), комманд, 48 % к.е. (д.р. кломазон, 480 г/л), гезагард, 50 %
к.с. (д.р. прометрин, 500 г/л), артист, 41,5 % в.г. (д.р. флуфенацет, 240 г/кг +
метрибузин, 175 г/кг) як окремо, так і в бакових сумішах. Також із 2017 року
використовували ад’ювант Ремікс, який зменшує рівень стресу та ризик
пошкодження культури після внесення ґрунтових гербіцидів, сприяє
посиленню дії та подовженню захисного періоду препаратів. Крім того
відомо, що в роки, коли після внесення ґрунтових гербіцидів випадає велика
кількість опадів, внаслідок промивання їх у нижні шари ґрунту,
спостерігається сильне пригнічення сільськогосподарських культур. Ремікс
сприяє закріпленню гербіцидів у верхньому шарі ґрунту, рівномірному їх
розподілу на поверхні ґрунту. Препарат хармоні, 75 % в.г. (д.р.
тифенсульфурон – метил, 750 г/кг) застосовували у фазі 2—3 трійчастих
листків сої.
Корми і кормовиробництво. 2018. Вип. 86

109

Результати досліджень. Через 18 днів після внесення ґрунтових
препаратів та перед обприскуванням післясходовим гербіцидом – хармоні,
75 % в.г. контрольні ділянки сої мали змішаний тип забур’яненості з
перевагою дводольних бур’янів – 57—61 % від загальної їх кількості. Серед
дводольних видів бур’янів домінували (81—83 %) рослини лободи білої
(Chenopodium album L.). Крім цього бур’яну зустрічалися гірчак шорсткий
(Polygonum scobrum Moench.), галінсога дрібноквіткова (Galinsoga parviflora
Cav.) та щириця звичайна (Amaranthus retroflexus L.). Серед злаків домінував
мишій сизий ( Setаria glauca (L.) P. Beauv). Із багаторічних видів зустрічалися
поодинокі рослини будяку польового (Cirsium arvense L.), берізки польової
(Convolvulus arvensis L.).
Результати обліків чисельності та маси бур’янів свідчать, що при
застосуванні гербіциду фронтьєр оптіма (1,2 л/га) кількість бур’янів
зменшувалась на 89 %, а їх сира маса на 88 % (табл.). Бакові суміші
фронтьєру оптіма (1,0 л/га) із зенкором (0,5 кг/га) або коммандом (0,2 л/га)
сприяли зниженню рівня забур’яненості посівів сої на 91 %, а маси бур’янів
до 90 %. За досходового внесення гербіцидів примекстра голд (4,5 л/га) та
артист (2,5 кг/га) загальна кількість бур’янів зменшувалася на 91 %. Бакові
суміші гербіцидів харнес (2,0 л/га) + комманд (0,2 л/га); комманд (0,2 л/га) +
зенкор (0,5 кг/га); гезагард (2,0 л/га) + зенкор (0,5 кг/га) забезпечили
зниження чисельності бур’янів на 90—91 %, та їх маси на 87—92 %. Всі
ґрунтові гербіциди та їх бакові суміші володіли фітотоксичною дією на
бур’яни обох біологічних груп (однорічні злакові та дводольні види). Крім
того відмічено, що добавлення до робочих розчинів ґрунтових гербіцидів
ад’юванта – ремікс (0,3 л/га) біологічна ефективність їх і вибірковість дещо
підвищувалася. Слід відмітити, що за використання ґрунтових гербіцидів, що
вивчали, та їх бакових сумішей чисельність лободи білої зменшувалася на
87—90 %. При поєднанні досходового внесення сумішей гезагард (2,0 л/га) +
зенкор (0,5 кг/га); фронтьєр оптіма (1,0 л/га) + зенкор (0,5 кг/га); харнес
(2,0 л/га) + зенкор (0,5 кг/га) з післясходовим обприскуванням для знищення
нових сходів дводольних бур’янів, зокрема лободи білої, гербіцидом хармоні
(7 г/га) чисельність бур’янів зменшувалася на 92—93 %, а їх сира маса на
91—93 %. Всі гербіциди, що вивчали, були вибірковими до рослин сої.
Збережений урожай від хімічної прополки бур’янів становив 0,74—
0,90 т/га (47—54 %). Найбільший урожай зафіксовано при внесенні сумішей
ґрунтових гербіцидів та післясходового препарату хармоні – 0,85—0,90 т/га
або 51—54 %.
Таким чином, в умовах високої забур’яненості ґрунтові гербіциди
дають змогу значно знизити чисельність бур’янів у агроценозах ще до сходів
рослин культури, тим самим знижуючи шкідливість бур’янів у перші періоди
росту та розвитку культури. Також при цьому знімається питання фазової
резистентності бур’янів до гербіцидів, що часто спостерігається при внесенні
післясходових гербіцидів.
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Вплив гербіцидів на забур’яненість та урожайність сої,
у середньому за 2016—2018 рр.
Норма
витрати
препарату,
кг/га, л/га

Варіант досліду

Контроль без гербіцидів
Фронтьєр оптіма, 72 %, к.е.
Фронтьєр оптіма, 72 %, к.е. +
Зенкор ліквід, 70 %, в.г.
Фронтьєр оптіма, 72 %, к.е. +
Комманд, 48 %, к.е.
Примекстра TZ голд, 50 %, к.с.
Артист, 41,5 %, в.г.
Артист, 41,5 %, в.г. + Ремікс
Харнес, 90 %, к.е. + Комманд,
48 %, к.е.
Комманд, 48 %, к.с. + Зенкор
ліквід, 70 %, в.г.
Гезагард, 50 % к.с. + Зенкор
ліквід, 70 %, в.г.
Гезагард, 48 %, к.с. + Зенкор
ліквід, 70 %, в.г. + Ремікс
Гезагард, 48 %, к.с. + Зенкор
ліквід, 70 %, в.г. + Хармоні,
75 %, в.г.
Фронтьєр оптіма, 72 %, к.е.+
Зенкор ліквід, 70 %, в.г. +
Хармоні, 75 %, в.г.
Харнес, 90 %, к.е. + Зенкор
ліквід, 70 %, в.г. + Хармоні,
75 %, в.г.

1,2
1,0 + 0,5

Сира маса
Збережений
бур’янів
урожай
Урожайн
наприкінці
ість, т/га
вегетації,
т/га
%
г/м2
⁎
⁎⁎
111,8 (0) 168,0 (0)
1,68
0
0
12,2 (89) 206 (88)
2,46
0,78 46
Кількість
бур’янів,
шт./м2

10,5 (91)

178 (89)

2,50

0,82

49

1,0 + 0,2

10,5 (91)

172 (90)

2,51

0,83

49

4,5
2,0
2,0 + 0,3

10,0 (91)
10,3 (91)
*11,0 (91)

168 (90)
172 (90)
*179 (91)

2,51
2,52
*2,34

0,83
0,84
*0,75

49
50
*47

2,0 + 0,5

9,8 (91)

157 (91)

2,48

0,80

48

0,2 + 0,5

10,0 (91)

161 (92)

2,51

0,83

49

2,0 + 0,5

10,8 (90)

213 (87)

2,47

0,79

47

2,0 + 0,5 +
0,3

*9,5 (92)

*201 (90)

*2,33

*0,74

*47

2,0 + 0,5 +
0,007

8,3 (93)

121 (93)

2,56

0,88

52

1,0 + 0,5 +
0,007

7,5 (93)

113 (93)

2,58

0,90

54

2,0 + 0,5 +
0,007

9,0 (92)

148 (91)

2,53

0,85

51

П р и м і т к а . В дужках – ⁎ загибель бур’янів через 30 днів після застосування
гербіцидів; ⁎⁎ зниження маси бур'янів у % до контролю
* – дані у середньому за 2017—2018 рр.
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ВПЛИВ ГІДРОТЕРМІЧНИХ УМОВ ТА МОДЕЛЕЙ
ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НА ПОЖИВНІСТЬ ЗЕРНА
КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ2
Подано показники хімічного складу зерна гібридів кукурудзи різних груп
стиглості вирощених в умовах Лісостепу Правобережного за різних моделей
обробітку ґрунту. Наведено варіабельний вплив біотипів рослин кукурудзи
різних за стиглістю на вміст перетравного протеїну, валової та обмінної
енергій зерна при однаковому поживному середовищі вирощування кукурудзи.
Розкрито особливості рослин гібридів кукурудзи різних груп стиглості
формувати зерно з високими кормовими якостями за умови No-till системи
вирощування. Виявлено істотно менший вміст клітковини у зерні кукурудзи,
яку вирощували за вологозберігаючою технологією. Запропоновані прийоми
збільшення поживності зерна кукурудзи.
Ключові слова: показники хімічного складу зерна кукурудзи, моделі
обробітку ґрунту, No-till системи вирощування, гібриди кукурудзи,
поживність зерна кукурудзи.
Поліпшення показників якості зерна – важливе господарське завдання
у галузі рослинництво. Зерно представляє собою комору із необхідних для
харчування людини, тварин та птахів поживних речовин, які гарно
зберігаються і їх можна транспортувати та трансформувати у великий
асортимент харчових продуктів.
Кукурудза та її зерно займає перше місце серед культурних рослин за
кількістю напрямів, способів та продуктів переробки. У світі використання
продуктів переробки кукурудзи знаходить своє місце у різноманітних галузях
промисловості та життєдіяльності. Із кукурудзяного зерна отримують крупу,
пластівці, крохмаль, спирт, декстрин, глюкозу, цукор, олію, вітамін Е і багато
інших продуктів або їх складових. Також кукурудза є основною фуражною
культурою. Це найкраща концентрована енергетична сировина для
комбікормової промисловості. Важливість зерна кукурудзи у зазначеній
галузі важко переоцінити. Склад більшості комбікормів для птиці і свиней на
60—70 % формується із її зерна. Досить суттєвою при цьому є інформація
про склад сировини, що використовується для годівлі сільськогосподарських
тварин та птиці [7].

2

Робота виконана під керівництвом доктора с.-г. наук, академіка НААН Петриченка В.Ф.
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Раціональне використання зерна кукурудзи, значною мірою залежить
від якості, яка визначається, першою чергою, умовами вирощування [5].
Поряд із способами вирощування значного впливу набуває оптимізація
системи волого забезпечення посівів кукурудзи. Результати досліджень
Уманського державного аграрного університету вказують на те, що для умов
нестійкого зволоження Правобережного Лісостепу України з економічної,
агрохімічної та екологічної точок зору кукурудзу потрібно вирощувати за
сучасних ґрунтовідновлюваних екологічних технологій [6].
Дослідження із вивчення якісного вмісту зерна і розробка прийомів
збільшення його поживності завжди актуальні. А це, своєю чергою,
передбачає подальше вдосконалення технологій вирощування кожного
гібрида окремо з ефективним використанням генетичних можливостей тих,
які адаптовані до конкретних умов регіону
Мета досліджень – встановити хімічний склад та поживність зерна
нових гібридів кукурудзи в умовах традиційних і альтернативних систем
землеробства.
Матеріли та методи досліджень. Польові дослідження проводили
впродовж 2014—2016 рр. в умовах Лісостепової зони України, а саме на
дослідному полі Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН.
Ґрунти дослідної ділянки сірі лісові характеризуються наступними
агрохімічними показниками: низький вміст гумусу – 2,1 %, а нижня частина
ілювіального горизонту майже без гумусна; сума ввібраних основ 18,58 мг.екв. на 100 г ґрунту; кисла реакція ґрунту – рН 6,0, що обумовило рухливість
елементів живлення та їх вимивання в нижні шари ґрунту; вміст
легкогідролізованого азоту в шарі ґрунту 0—30 см складає 4,4 мг/100 г
ґрунту, що відповідає дуже низькій забезпеченості ґрунту цим елементом;
обмінного калію міститься лише 12,5 мг на 100 г ґрунту (низький); вміст
рухомого фосфору середній – 11,7 мг на 100 г ґрунту.
Програмою досліджень було передбачено польовий дослід, де вивчали
дію та взаємодію двох факторів: А – гібриди кукурудзи (3 групи стиглості,
вітчизняного та зарубіжного походження); В – модель технології
вирощування (традиційна та No-till) в умовах Лісостепу Правобережного; С –
використання біологічного препарата Ратчета. При цьому, висівали гібриди
кукурудзи трьох груп стиглості (ранньостиглі, середньо ранньостиглі та
середньостиглі). Кожна група стиглості була представлена двома гібридами
кукурудзи. У наших дослідженнях ми використали такі гібриди: ранньостиглі
(ФАО 150-200) – Трубіж СВ, ТЕЛЕКС; середньоранньостиглі (ФАО 200-300)
– Хорол СВ, Адвей; середньостиглі (ФАО 300-400) – Візир, ЛГ 3232.
Результати досліджень. Зерно кукурудзи, як і зерно інших культур,
має характерний хімічний склад, показники якого варіюють у певних межах.
Варіювання величин пов’язано з дією і взаємодією багатьох факторів під час
вирощування рослин і формування зерна. Це, першою чергою, залежать від
ґрунтово-кліматичних умов загалом, а також від окремих елементів
гідротермічних умов або їх сукупності у відповідні періоди росту і розвитку
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рослини. За результатами наших досліджень середні показники хімічного
складу зерна гібридів кукурудзи, що досліджувались, наведено у табл. 1
1.

Хімічний склад зерна гібридів кукурудзи за різних технологій
вирощування, середнє, (М ± m)

Технологія
вирощування

протеїну

Традиційна
No-till

9,04 ± 1,17
9,55 ± 0,83

Традиційна
No-till

8,06 ± 1,21
8,92 ± 1,24

Традиційна
No-till
НІР0,95, %

8,30 ± 1,64
9,45 ± 0,74
1,08

Вміст на абсолютно суху речовину, %
жиру
клітковини
золи
2014 рік
4,82 ± 0,33
2,95 ± 0,34
1,43 ± 0,31
3,49 ± 0,28
2,16 ± 0,24
1,57 ± 0,12
2015 рік
4,01 ± 1,09
2,06 ± 0,11
1,73 ± 0,24
3,95 ± 0,26
1,58 ± 0,21
1,83 ± 0,23
2016 рік
4,04 ± 0,34
2,14 ± 0,24
1,01 ± 0,17
4,19 ± 0,21
1,78 ± 0,25
1,19 ± 0,17
0,18
0,13
0,10

БЕР

81,77 ± 1,52
83,23 ± 1,23
84,16 ± 2,19
83,71 ± 1,71
84,49 ± 1,09
83,46 ± 1,49
0,56

Середні значення показників хімічного складу зерна певною мірою,
були однотипними в умовах конкретного року досліджень. Тенденцій до
зростання або зниження окремих характеристик хімічного складу
спостерігались лише за умови аналізу трирічних значень. Найбільш сталим і
незмінним залишався показник вмісту безазотистих екстрактивних речовин,
який у перерахунку на абсолютно суху речовину становив 83 %. Його
коефіцієнт варіації складає 4 %. У розрізі років досліджень підвищеним
вмістом безазотистих екстрактивних речовин відзначалось зерно гібридів
кукурудзи, які вирощували за традиційною технологією. Хоча в умовах 2014
року їх рівень був істотно нижчим 81,77 % порівняо із зерном вирощеним за
No-till технології (табл. 1). Сприятливий за гідротермічними показниками під
час перебігу основних етапів органогенезу кукурудзи 2016 рік зумовив
накопичення безазотистих екстрактивних речовин до 84,49 % за
традиційного та до 83,46 % за вологозберігаючого вирощування.
Чітку схильність до збільшення проявляв показник вмісту золи у зерні
кукурудзи за умови No-till технології вирощування. При цьому максимальних
значень даний показник набував під впливом екстремальних для рослин
кукурудзи гідротермічних чинників 2015 року. Його вміст зростав до 1,83 %.
Варіювання цього показника протягом 2014 та 2016 років було середнім, не
перевищуючи 1,57 %.
За результатами наших досліджень, найбільш варіабельним виявився
показник вмісту клітковини у зерні кукурудзи. Він змінювався від 2,06 ± 0,11
до 2,95 ± 0,34 % у перерахунку на абсолютно суху речовину за традиційного
вирощування та від 1,58 ± 0,21 до 2,16 ± 0,24 за No-till технології.
Варіабельність зазначеного показника була спровокована різними
температурними режимами впродовж вегетаційного періоду років
спостереження. Вплив технології вирощування на показник вмісту
клітковини виявився істотним впродовж всіх років дослідження.
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Вміст жиру у зерні кукурудзи при вирощуванні за різних технологій
виявився менш варіабельним. Істотно різнилося зерно кукурудзи за вмістом
жиру лише в умовах 2014 року. Вплив різних технологічних рішень
спричиняв лише тенденцію до підвищення рівня жиру у зерні лише за
комплексного обробітку ґрунту. За роки дослідження, показник вмісту жиру
у зерні кукурудзи різних груп стиглості та за вирощування у різних
технологічних умовах змінювався не суттєво та коливався в межах 4 %.
Одним з основних показників під час оцінювання хімічного складу
зерна залишається вміст протеїну. Для кормового зерна, як цінного
компонента комбікормів, найгострішою проблемою є підвищення вмісту
білка [1, 5].
При визначенні хімічного складу зерна сучасних гібридів кукурудзи
встановлено розбіжності в їхніх показниках з огляду на технології
вирощування [2]. Вищими показниками вмісту протеїну у зерні відзначились
гібриди кукурудзи, які вирощувалися за No-till технології. При високих
температурних режимів 2014 та 2016 років рівень сирого протеїну у зерні
сягав у середньому 9,45—9,55 %. Більше сирого протеїну накопичували
гібриди ранніх строків дозрівання Трубіж СВ, ТЕЛЕКС, Адевей. За
гідротермічними умовами 2015 року зерно кукурудзи характеризувалось
істотно низьким вмістом протеїну в межах 8 % в перерахунку на абсолютно
суху речовину.
З метою отримання очікуваного ефекту від кормів із зерна кукурудзи,
необхідно оцінити їх поживність. У нашій країні оцінку поживності корму
здійснюють за показниками його збалансованості: вмістом кормових
одиниць та перетравного протеїну в 1 кг корму, показниками вмісту валової
та обмінної енергій. Оскільки зазначені показники оцінюються незалежно
один від одного, то оцінка корму в кормових одиницях із додатковим
оцінюванням
за
перетравним
протеїном
представляють
собою
диференційовану оцінку. Згідно із зоотехнічними нормами, для нормального
розвитку тваринного організму необхідно, щоб на одну кормову одиницю
припадало в середньому 105—115 г перетравного протеїну [6].
Відмінність у хімічному складі зерна кукурудзи з огляду на умови та
технології вирощування нами доведено і є явищем загального характеру [4,
3]. Це безпосередньо впливало і на поживність зерна. За результатами наших
досліджень встановлено, що найбільш високий вміст та, відповідно, вихід
кормових одиниць був у 2016 році серед усіх досліджуваних зразків
кукурудзи. У середньому, цей показник становив 1,42 к. од. при 61 – 70 г/кг
перетравного протеїну. Істотно якіснішим за вмістом перетравного протеїну
виявилось зерно отримане з ділянок, де застосовували No-till технологію
вирощування. Також вищими виявились показники вмісту валової енергії на
рівні 18,85 МДж/кг та обмінної – 15,69 МДж/кг (табл. 2).
У результаті наших досліджень, виявлено вплив різних технологій
вирощування лише на вміст перетравного протеїну в зерні кукурудзи.
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2. Поживність зерна гібридів кукурудзи за різних технологій вирощування
Технологія
вирощування

Кормових
одиниць

Традиційна
No-till

1,41
1,40

Традиційна
No-till

1,41
1,41

Традиційна
No-till
НІР0,95, %

1,42
1,42
0,08

Перетравного
протеїну, г/кг
2014 р.
67
71
2015 р.
59
66
2016 р.
61
70
8

Валової енергії,
МДж

Обмінної
енергії, МДж

18,93
18,63

15,54
15,50

18,62
18,64

15,54
15,58

18,77
18,85
0,23

15,64
15,69
0,10

Показники загальної поживності зерна кукурудзи в більшій мірі
змінювались під впливом на рослину наявних кліматичних особливостей
року вирощування. Отже, за однакового поживного середовища та
навколишніх умов вирощування, варіабельний вплив на поживність зерна
кукурудзи можуть здійснювати біотипи самих рослин, а обробіток ґрунту –
лише на окремі показники якісного складу.
Висновки. Отже, за результатами польових досліджень встановлено,
що в зерні гібридів кукурудзи міститься від 8,06 до 9,55 % сирого протеїну,
від 3,49 до 4,82 % жиру, від 1,58 до 2,95 % клітковини, від 1,01 до 1,83 %
золи та від 81,77 до 84,49 % БЕР. Ці показники якості зерна мали середню
варіацію за умови різних технологій вирощування рослин, а за показниками
вмісту протеїну і золи відзначено чітко виражену варіацію до зростання за
No-till технології. При цьому, вплив технології вирощування на поживність
зерна кукурудзи виявлявся в межах помилки розрахунку середніх значень,
оскільки її величини є генетично обумовленою ознакою самих біотипів
рослини, які в більшій мірі реагують на фактори зовнішнього середовища
упродовж вегетації рослини.
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ФОРМУВАННЯ ЛІНІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛЮПИНУ
ВУЗЬКОЛИСТОГО І ВІВСА ГОЛОЗЕРНОГО ЗА СУМІСНОГО
ВИРОЩУВАННЯ
Представлені результати досліджень з вивчення впливу ущільнення
посіву люпину вузьколистого вівсом голозерним за схемою добавлення на
формування висоти компонентами впродовж періоду їх вегетації,
інтенсивність проходження процесу залежно від щільності посіву,
удобрення та передпосівного оброблення насіння.
Ключові слова: агрофітоценоз, біомаса рослин, висота рослин, люпин
вузьколистий, норма висіву насіння, овес голозерний, удобрення,
урожайність.
Вирощування люпину вузьколистого із злаковим компонентом (за
схемою добавлення) сприяє пригніченню бур’янів агроценозом, що дає змогу
отримати врожай зерна без проведення хімічного захисту посівів.
Продуктивність такого агроценозу завдяки компенсаторним механізмам
стабільна за роками і може перевищувати урожайність компонентів у
одновидових посівах [1].
Рослини в агрофітоценозі конкурують за обмежений запас ресурсів,
необхідних для їх росту і розвитку, причому реакція рослин на сусідні
індивідууми не є прямою реакцією безпосередньо на рослину, яка росте
поруч, а реакцією на власне мікросередовище, змінене цими рослинами [2]. У
міру збільшення об’єму кореневої системи в ґрунті починається конкуренція
між рослинами за ресурси [3]. Як відмічає J. B. Wilson [4], конкуренція
надземних органів рослин, зокрема стебел, буває набагато сильнішою, ніж
кореневих систем.
За сумісного вирощування конкурентоздатність компонентів залежить
від впливу комплексу факторів, найважливішим серед яких вважають світло,
тому конкурентоздатнішим є компонент, який має перевагу у темпах
лінійного росту рослин [5].
В одновидовому посіві різниця у висоті навіть у декілька сантиметрів
спричиняє затінення листків низькорослішого компонента, у результаті чого
значно знижується його асимілююча здатність у посіві [6]. При затіненні
вищий компонент сумішки зменшує інтенсивність фотосинтезу листків
нижнього ярусу, проте вони будуть продовжувати рости й адаптуватись до
освітлення невисокої інтенсивності за умови, якщо затінення буде не дуже
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значне. Адаптація до низького рівня освітлення в них відбувається за рахунок
зменшення інтенсивності дихання, звуження співвідношення корінь: стебло
та збільшення співвідношення площі листків до маси рослин [7].
У сумісних посівах ярусність розміщення листків у агроценозі має
значний вплив на конкурентні відносини між видами, дає можливість
ефективніше використати ресурс з метою формування продуктивності
посівом [8]. За вирощування люпину вузьколистого зі злаковою культурою
відставання в темпах лінійного росту бобового компонента від злакового
приводить до пригнічення процесу формування ним бічних пагонів у
результаті затінення, зменшення кількості квіткових вузлів на центральній
китиці [9]. З початком цвітіння квіток центральної китиці у рослин люпину
припиняється ріст міжвузлів у довжину, проте неодночасність розвитку і
редукції основних структурних елементів врожаю створює можливість для
компенсації втрат компонентами агроценозу [10]. Закладення певного
елемента структури врожаю в меншій кількості за сприятливих умов для
компонента може бути в подальшому компенсовано меншою його редукцією,
або зростанням рівня показника [11].
У науковій літературі відсутні дані, які б свідчили про процеси, що
відбуваються в агрофітоценозі люпину вузьколистого з вівсом голозерним
упродовж періоду їх росту, розвитку та формування ними врожаю залежно
від норми висіву компонентів, удобрення та передпосівного оброблення
насіння штамами азотфіксувальних бактерій, що обумовило необхідність
проведення таких досліджень. Для агрофітоценозу люпину вузьколистого зі
злаковим компонентом це питання було принциповим, тому що ми
ущільнювали злаковим компонентом посів люпину вузьколистого з
повноцінною нормою висіву (1,2 млн шт./га).
Мета досліджень – вивчення особливостей росту та розвитку рослин у
процесі формування продуктивності компонентами та розробка технології
вирощування люпину вузьколистого з вівсом голозерним з ціллю отримання
максимального врожаю зерна високої якості.
Умови і методики проведення досліджень. Дослідження проводили в
дослідному господарстві «Чабани» ННЦ «Інститут землеробства НААН»
упродовж 2010—2012 рр. на сірому лісовому ґрунті. Предметом дослідження
були люпин вузьколистий сорту Переможець з нормою висіву насіння
1,2 млн шт./га та овес голозерний сорту Саломон – 2,5 млн шт./га. За
контроль служили варіанти одновидових посівів люпину вузьколистого з
нормою висіву 1,2, вівса голозерного – 4,5 млн шт./га. Передбачали варіанти
удобрення: без добрив (контроль); N30 і N30Р45К45. У день сівби насіння
люпину вузьколистого обробляли штамом азотфіксувальних бактерій № 359а
роду Rhizobium lupini, вівса голозерного – препаратом Агробактерин на
основі штаму асоціативних бактерій роду Agrobacterium radiobacter.
Результати досліджень. На початкових фазах розвитку рослини
люпину вузьколистого майже не відчували конкуренції в ценозі за світло та
елементи живлення. Проте вже у фазі гілкування рослини люпину у
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варіантах сумісного вирощування з вівсом голозерним формувалися вищими
на 3,0—3,9 см, ніж в одновидовому посіві, де їх висота становила 20,1—
23,3 см. Висота рослин люпину вузьколистого зростала до фази наливу бобів.
Інтенсивність формування лінійних розмірів обох компонентів
залежала від кількості компонентів у ценозі, які визначали його щільність, та
фази росту й розвитку рослин. У люпину вузьколистого у міжфазний період
гілкування – бутонізації приріст рослин у висоту за добу становив
1,2 см/рослину у варіантах, де проводили сівбу люпину нормою висіву 1,2 та
вівса голозерного – 1,5 млн шт./га. Збільшення норми висіву насіння вівса
голозерного до 2,5 та 3,5 млн шт./га спричиняло зростання показника
відповідно до 1,3 і 1,4 см/рослину. У міжфазний період бутонізації – цвітіння
інтенсивність приросту лінійних розмірів рослин за добу найвищою була за
мінімальної норми висіву злакового компонента і становила 0,8 см/рослину,
тоді як за збільшення норми висіву – 0,7 см/рослину. Це свідчить про те, що
за зростання темпів росту злакового компонента у рослин люпину
вузьколистого спостерігали реакцію на затінення, яка спричиняла
послаблення ростових процесів у них. У міжфазний період цвітіння – налив
бобів приріст висоти рослин люпину вузьколистого у всіх варіантах був
однаковим і становив 0,3 см/рослину за добу.
У рослин вівса голозерного у міжфазний період кущіння – вихід у
трубку приріст за добу лінійних розмірів був однаковим в усіх варіантах і
становив 1,7 см/рослину. Однаковим він був і в період викидання волоті –
молочної стиглості зерна і становив 0,7 см/рослину. Лише у міжфазний
період вихід у трубку – викидання волоті показники різнилися і за норм
висіву насіння вівса голозерного 1,5 і 2,5 млн шт./га становили
1,8 см/рослину, та зростали до 1,9 см/рослину за 3,5 млн шт./га.
Приріст лінійних розмірів рослин люпину вузьколистого залежав від
щільності агроценозу, яку формували різними нормами висіву насіння
злакового компонента (табл. 1). Максимальними показники були на
початкових етапах росту та розвитку рослин і у період гілкування –
бутонізації за мінімальної норми висіву вівса голозерного знаходились у
межах від 14,6 до 15,0 см/рослину. У міру збільшення норми висіву
злакового компонента показники зростали і становили від 15,4 до 15,9 та від
16,3 до 16,6 см/рослину відповідно. У подальшому ущільнення агроценозу не
сприяло зростанню лінійних розмірів рослин, про що свідчать показники у
міжфазні періоди бутонізації – цвітіння та цвітіння – наливу бобів, які
максимальними формувалися за найменшої норми висіву злакового
компонента. В. Н. Прохоров [12] пояснює це тим, що як для бобового так і
злакового компонента за сумісного їх вирощування темп їх росту
пришвидшуються за ущільнення посіву лише до певного рівня.
У рослин вівса голозерного максимальними прирости висоти рослин
відмічені у міжфазний період кущіння – виходу в трубку і знаходилися у
межах від 20,3 до 20,9 см/рослину.
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Агробактерин
Агробактерин
V, %

Агробактерин
Агробактерин
V, %

Штам 395а
Штам 395а
-

Штам 395а
Штам 395а
-

16,3
16,5
16,5
16,3
0,7

16,5
16,5
16,5
16,5
-

16,6
16,6
16,6
16,6
-

1*

6,1
6,3
6,2
6,2
1,3

6,1
6,2
6,1
6,0
1,3

5,8
6,0
6,3
5,9
3,6

2*

1,2/3,5

Норма висіву насіння люпину вузьколистого/вівса голозерного, млн шт./га
1,2/2,5
1,2/1,5
0/4,5 (контроль)
міжфазний період росту і розвитку рослин
3*
1*
2*
3*
1*
2*
3*
1*
2*
3*
Без добрив
5,0
15,9
6,7
5,0
14,9
7,2
4,8
19,5
6,5
0,3
4,9
15,8
6,5
5,1
14,8
7,0
4,8
20,4
6,1
1,4
4,6
15,6
6,6
4,9
14,9
7,0
4,9
4,9
15,9
6,5
5,0
14,7
7,1
4,8
3,6
0,9
1,5
1,6
0,6
1,4
1,0
3,2
4,5
91,5
N30
4,8
15,4
6,7
5,0
14,9
6,9
4,8
19,5
8,1
0,7
4,6
15,7
6,6
5,0
14,8
6,9
4,8
20,1
7,5
1,2
5,0
15,5
6,7
5,0
14,8
6,9
4,9
4,8
15,6
6,5
5,1
14,6
6,9
5,0
3,4
0,8
1,4
1,0
0,9
2,0
2,1
5,4
37,2
N30Р45К45
4,8
15,6
6,6
4,9
15,0
7,0
4,6
19,7
6,5
4,0
4,6
15,4
6,7
5,0
15,0
7,0
4,6
19,3
6,2
6,4
4,9
15,5
6,7
5,0
14,9
6,9
4,8
4,7
15,4
6,7
5,0
15,0
6,9
4,7
2,7
0,6
0,7
1,0
0,3
0,8
2,0
1,5
3,3
32,6

П р и м і т к а . Міжфазний період росту та розвитку рослин люпину вузьколистого: 1* – гілкування – бутонізації, 2* –
бутонізації – цвітіння, 3* – цвітіння – налив бобів

Агробактерин
Агробактерин
V, %

вівса

Штам 395а
Штам 395а
-

люпину

Оброблення насіння

1. Приріст лінійних розмірів рослин люпину вузьколистого залежно від удобрення, оброблення насіння та щільності
агроценозу, у середньому за 2010—2012 рр., см/рослину

У міжфазний період вихід в трубку – викидання волоті приріст висоти
рослин вівса голозерного максимальним був у варіантах, де проводили
ущільнення посіву люпину вузьколистого вівсом з нормою висіву 3,5 млн
шт./га, і знаходився у межах від 19,2 до 19,4 см/рослину, що пояснюється
інтенсивнішою конкуренцією у вказаних варіантах.
За ущільнення агроценозу люпину нормою висіву вівса 2,5 і 1,5 млн
шт./га показники становили від 18,3 до 18,5 та від 17,5 до 17,9 см/рослину.
У період викидання волоті – молочної стиглості зерна максимальний
приріст рослин вівса був від 12,2 до 12,5 см/рослину, за мінімальної норми
висіву злакового компонента, тоді як за 2,5 і 3,5 млн шт./га – відповідно від
12,1 до 12,4 та від 11,5 до 11,8 см/рослину.
На думку А. І. Тютюнникова [13], це пояснюється тим, що в щільніших
агроценозах цвітіння злаків наступає дещо раніше. Такий висновок робить і
В. С. Шевелуха [14], стверджуючи, що у злакового компонента ріст стебла у
висоту закінчується у момент відцвітання останніх квіток і висипання пилку
з останніх пильників, тому рослини у посівах меншої щільності ще
продовжують рости деякий період і можуть порівнятись по висоті з
рослинами щільнішого ценозу.
Основним фактором, що значно впливав на різницю між верхніми
ярусами компонентів, була щільність агроценозу (табл. 2). У фазі гілкування
люпину вузьколистого та кущіння – вівса голозерного різниця між верхніми
ярусами компонентів була мінімальною і становила у середньому від 13,2 до
14,1 см.
У міру збільшення лінійних розмірів компонентів різниця між ними
зростала і максимальною була у фазі наливу бобів люпину вузьколистого та
молочної стиглості зерна вівса голозерного.
Чим більше агроценоз був насичений злаковим компонентом, тим
відмічали суттєвішу різницю між верхніми ярусами культур. За ущільнення
агроценозу вівсом голозерним нормою висіву 1,5 млн шт./га різниця між
верхніми ярусами компонентів становила від 37,0 до 37,7 см, за 2,5 та 3,5 млн
шт./га – зростала і становила відповідно 37,2—37,9 та 37,6—38,1 см.
Максимальна сумарна врожайність агроценозу – 4,2—4,25 т/га
відмічена у варіантах, які передбачали внесення N30P45K45, норму висіву вівса
голозерного 2,5 млн шт./га та передпосівну обробку насіння компонентів.
Із зменшенням норми висіву насіння вівса голозерного з 3,5 до 1,5 млн
шт./га частка люпину вузьколистого в сумарній урожайності зростала з 37 до
46 %. За внесення N30P45K45 частка люпину вузьколистого в сумарній
урожайності становила 34,7—43,6 % і зростала до 41,2—47,9 % у варіантах
без внесення мінеральних добрив.
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V, %

V, %

V, %

Агробактерин
Агробактерин

Агробактерин
Агробактерин

Агробактерин
Агробактерин

вівса

13,6
13,5
13,7
13,8
0,9

13,6
13,4
13,6
13,8
1,2

13,7
13,4
13,6
13,8
1,3

1*

Норма висіву насіння люпину вузьколистого/вівса голозерного, млн шт./га
1,2/3,5
1,2/2,5
1,2/1,5
фаза росту і розвитку рослин
2*
3*
4*
1*
2*
3*
4*
1*
2*
3*
Без добрив
17,9
31,3
37,9
14,1
18,5
30,3
37,5
13,6
19,4
29,9
17,6
30,9
37,6
13,5
18,1
30,0
37,3
13,0
18,9
29,6
17,8
30,7
37,8
13,5
18,4
30,2
37,5
13,3
19,3
29,8
18,0
31,5
38,1
14,1
18,6
30,6
37,9
13,4
19,4
30,0
1,0
1,2
0,5
2,5
1,2
0,8
0,7
1,9
1,2
0,6
N30
17,9
31,0
37,8
13,6
18,8
30,4
37,6
13,4
19,2
29,9
17,6
30,7
37,7
13,5
18,4
30,1
37,2
13,0
18,8
29,6
17,7
31,0
37,6
13,4
18,6
30,2
37,4
13,3
18,9
29,9
18,0
31,4
38,1
13,7
18,8
30,6
37,7
13,3
19,3
30,1
1,0
0,9
0,6
1,0
1,0
0,7
0,6
1,3
1,2
0,7
N30Р45К45
17,8
30,9
37,9
13,8
18,6
30,4
37,6
13,5
19,0
29,8
17,6
30,7
37,6
13,4
18,5
30,2
37,4
13,2
18,8
29,6
17,8
31,0
37,6
13,5
18,6
30,3
37,5
13,5
19,0
30,0
18,1
31,3
38,1
13,9
18,9
30,6
37,8
13,6
19,2
30,2
1,2
0,8
0,6
1,7
0,9
0,6
0,5
1,3
0,9
0,9

37,4
37,3
37,5
37,7
0,5

37,4
37,2
37,4
37,6
0,4

37,0
37,2
37,4
37,6
0,7

4*

П р и м і т к а . Для люпину вузьколистого, фаза: 1* – гілкування; 2* – бутонізації; 3* – цвітіння – початку формування
бобів; 4* – налив бобів; для вівса голозерного, фаза: 1* – кущіння; 2* – виходу в трубку; 3* – викидання волоті; 4* – молочної
стиглості

Штам 395а
Штам 395а
-

Штам 395а
Штам 395а
-

Штам 395а
Штам 395а
-

люпину

Оброблення насіння

2. Різниця за висотою верхніх ярусів рослин люпину вузьколистого та вівса голозерного залежно від удобрення,
оброблення насіння та щільності агроценозу, у середньому за 2010—2012 рр., см

Висновки. Аналіз показників висоти рослин люпину вузьколистого і
вівса голозерного за сумісного вирощування у процесі росту, розвитку та
формування продуктивності показав, що направленість ростових процесів
залежить від щільності агроценозу, яку можливо формувати добавленням
певної норми злакового компонента, а також варіанта удобрення. Оптимальні
умови для формування максимальної сумарної врожайності агроценозом
(4,2—4,25 т/га) складались у варіантах, які передбачали внесення N30P45K45,
норму висіву вівса голозерного 2,5 млн шт./га та передпосівну обробку
насіння компонентів.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СХОДІВ РЕДЬКИ ОЛІЙНОЇ
ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ВАРІАНТІВ КОТКУВАННЯ
В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Висвітлено результати вивчення ефективності та доцільності
застосування коткувань при формуванні сходів редьки олійної з метою
забезпечення достатнього рівня польової схожості та відповідної
вирівняності посіву на фоні двох поширених способів основного обробітку
ґрунту, відповідно, зяблевої оранки на 20—22 см та дискування на 10—12 см.
Ключові слова: коткування, редька олійна, польова схожість насіння,
вирівняність посіву.
У сівбі дрібнонасінних культур важливим є забезпечення рівномірності
розподілу насіння як за глибиною (по відношенню до технологічно
визначеного посівного ложа), так і за інтервалами у рядку. Такий підхід
гарантує проведення посіву в межах оптимально визначених параметрів.
Враховуючи дрібність лінійних розмірів саме хрестоцвітих культур у
формуванні оптимальної архітектоніки агрофітоценозу вже на стадії сівби,
актуальним є використання певних механізованих прийомів, які гарантують,
відповідно до агротехнічних вимог, дотримання відповідної щільності
ґрунту, його структурно-агрегатного стану, рівня зволоження тощо [1].
У продовження цих тверджень для редьки олійної з варіюванням маси 1000
насінин в інтервалі 7—16 г та високою матрікальною різноякісністю насіння
як за ваговими, так і морфометричними характеристиками [2], значимість
підбору оптимальної глибини сівби та якості її проведення, з метою
отримання дружніх та вирівняних сходів, набуває важливого першочергового
значення на початкових технологічних етапах її вирощування. Доведено, що
саме дрібногрудочкувата структура шару ґрунту над посівним ложем, за
умови відповідного рівня контакту ґрунту з поверхнею насінини, гарантує
оптимізоване комбінування польової схожості та темпів початкового росту
рослин редьки олійної [3]. Коткування для досягнення визначених цілей на
етапі сівби, оцінюється як бажаний захід при вирощуванні редьки олійної,
ріпаку ярого, гірчиці білої та ряду інших хрестоцвітих культур [4, 5].
Таким чином, вивчення ефективності та доцільності проведення
системи коткувань у системі передпосівної та післяпосівної підготовки
ґрунту за вирощування редьки олійної є актуальним науковим завданням, яке
потребує відповідного вирішення. Метою наших досліджень був пошук
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оптимальних параметрів передпосівного стану ґрунту та післяпосівної його
оптимізації для забезпечення максимальних показників польової схожості та
початкових темпів росту редьки олійної.
Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводили впродовж
2015—2017 рр. на дослідному полі Вінницького НАУ. Зона проведення
досліджень належить до Придніпровської височини помірно теплого поясу
зони правобережного Лісостепу. Рельєф дослідного поля рівнинний без
виражених блюдець та западин. Ґрунт дослідних ділянок – темно-сірий
лісовий, середньосуглинковий на лесі. За період досліджень, у межах
дослідної сівозміни, інтервал агрохімічних параметрів ґрунтового покриву
під дослідом становив: гумус 2,16—2,34 %, рН 5,8—6,0, вміст
легкогідролізованого азоту 71—72 мг/кг, рухомого фосфору (за Чириковим)
187—192 мг/кг, обмінного калію (за Чириковим) 95—115 мг/кг. Оцінка
погодних умов періоду досліджень за період березень-квітень, які були
визначальними у формуванні польової схожості насіння сортів редьки
олійної (рис. 1) засвідчила істотну відмінність між ними у різні роки.
14

13,1
12,3

12,1

12

10,9

Значення показників

10

10,2

10

10,1

9
8

7

7,6
6,6

6

5,3

4

4,3

4

5,9

5,3
4,4

3

2

2,3

2

0

II

III

3

2

1
0

3

3,7

3,6
1
0

0

0

0

0

0

0

II

III

0
I

Березень

I

II

III

Квітень
2015

I

II

III

Березень

I

II
Квітень

III

I

Березень

2016

Сума опадів, мм

I

II

III

Квітень
2017

Середньодекадна температура повітря, град. С

Рис. 1. Погодні умови за період березень-квітень, 2015—2017 рр.
Найбільш сприятливі умови для проростання насіння редьки олійної
склались у період 2016 року за рахунок зволоження двох декад третьої
березня та першої квітня, що на фоні інтенсивного наростання температур
забезпечило
кращі
умови
гідротермічного
співвідношення
для
проростаючого насіння. Навпаки, умови 2015 року за рахунок нижчого
вологозабезпечення допосівного періоду були більш стресовими для процесу
проростання насіння редьки олійної і, у підсумку, вплинули на формування
показника його польової схожості. Посівний період 2017 року відрізнявся
більш низькими температурами, які в окремі дні опускались нижче нуля, що
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зумовило зниження якісного показника дружності сходів та подовжило
тривалість період посів-сходи. Такі умови досліджень дали нам змогу
додатково проаналізувати поєднання чинників з гідротермічними умовами,
що вивчали, до- та післяпосівного періодів.
Польовий блок досліджень передбачав вивчення особливостей
формування показника польової схожості насіння як за ознаками відсотку
схожих насінин, так і за ознаками одночасності сходів залежно від окремих
варіантів до- та післяпосівного коткування. Посів здійснювали з міжряддям
30 см у нормі 1,5—1,7 млн схожих насінин/га. Глибина посіву до 3 см, фон
живлення N60P60K60 кг д.р. Дослід дрібноділянковий, закладений методом
розщеплених ділянок у триразовій повторності у рамках тематики вивчення
оптимізації агротехнології вирощування редьки олійної в умовах Лісостепу
правобережного. Строк сівби – ранньовесняний – наближено однотиповий у
всі роки вивчення (календарно початок-середина другої декади квітня).
Система польових досліджень ефективності та доцільності коткувань
при сівбі редьки олійної передбачала вивчення таких варіантів: 1 – контроль
(без коткування); 2 – одноразове коткування до сівби; 3 – одноразове
коткування після сівби; 4 – дворазове коткування до та після сівби редьки
олійної.
Вивчення ефективності коткувань проводили після двох способів
основного обробітку ґрунту – зяблевої оранки на глибину 20—22 см та
дискування на глибину 10—12 см з подальшою передпосівною культивацією.
Попередник у досліді – озима пшениця. Вказані варіанти забезпечували
різний структурно-агрегатний стан ґрунту, відповідно до значення
коефіцієнта структурності Кстр. [6]. Вологість ґрунту та щільність його
складення визначали з використанням стандартизованих методик [7, 8] та
щільноміра ґрунту Wile Soil. Коткування проводили із застосуванням
малогабаритного ручного котка AL-KO GW 50 (гладенький водоналивний) з
параметрами тиску 23 Н на 1 см ширини захвату.
Польову схожість насіння та виживаність рослин визначали за
загальноприйнятими методиками [9, 10].
Статистично-математичну обробку результатів досліджень проводили
застосовуючи загальні рекомендації [11, 12].
Результати досліджень. Загальновідомо, що застосування коткування
ставить за мету досягнення двох стратегічних цілей – ущільнення і
вирівнювання посівного шару та підвищення ефективного контакту власне
ґрунтової товщі посівного шару з поверхнею насіння. Для дрібнонасінних
культур має значення як варіант допосівного коткування, так і варіант
післяпосівного прикочування. Першим варіантом коткування за рахунок
додаткового подрібнення ґрунтових агрегатів розміром більшим 25 мм та
ущільнення ґрунтового оброблюваного шару за показником глибини
передпосівної культивації – оптимізуються умови дотримання рівномірності
глибини посіву та підтягування вологи з більш нижніх шарів за рахунок
відновлення системи капілярної пористості.
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Другий варіант коткування покликаний забезпечити оптимальні умови
контакту ґрунту з насінням шляхом прямої механічної дії на ґрунтову товщу
посівного шару. Підтвердженням наших узагальнень є результати
вимірювання базових характеристик водно-фізичних параметрів ґрунту за
різних варіантів досліду (табл. 1). За період досліджень встановлено, що
структурно-агрегатний стан ґрунту після різних варіантів основного
обробітку на період сівби сортів редьки олійної є різним. На це вказує
значення коефіцієнту структурності Кстр– 3,56 після оранки на 20—22 см та
2,44 – після дискування на 10—12 см. Тобто, вже самі базові зяблеві прийоми
обробітку створюють різні передумови для формування якісного посівного
шару. Бажаним і оптимальним, саме для редьки олійної, є варіант
застосування оранки у якості передуючого основного обробітку. Різні
значення структурно-агрегатного стану ґрунту зумовили і різнорідний вплив
коткування на ряд оцінених показників водно-фізичного стану ґрунту.

шар 5—
10 см

Після оранки (20—22 см), усереднений Кстр 3,56
1 – контроль (без
9,6
0,31
0,53
19,6
коткування)
2 – одноразове коткування
11,8
0,52
0,71
17,4
до сівби
3 – одноразове коткування
13,5
0,47
0,62
16,2
після сівби
4 – дворазове коткування
14,7
0,64
0,83
14,7
до та після сівби
Після дискування (10—12 см) усереднений Кстр 2,44
1 – контроль (без
10,5
0,47
0,71
23,8
коткування)
2 – одноразове коткування
12,6
0,58
0,87
22,5
до сівби
3 – одноразове коткування
14,5
0,50
0,74
18,4
після сівби
4 – дворазове коткування
16,1
0,72
0,97
16,7
до та після сівби
У групі порівняння X min
1,11
0,05
0,08
1,07
для Fф > Fт 0,5

Щільність
ґрунту, г/см
шар 0—
5 см

Показники
Кількісна
частка грудок,
фракцією
більше 10 мм,
%

шар 5—
10 см

Твердість
ґрунту, МПа
шар 0—
5 см

Варіант досліду

Вологість
ґрунту у шарі
0—5 см, %

1. Окремі характеристики посівного шару темно-сірого лісового ґрунту
залежно від варіантів застосованих коткувань після різних систем основного
обробітку (усереднено по сортах редьки олійної за період 2015—2017 рр.)

0,72

0,94

0,86

1,19

0,98

1,17

1,07

1,26

0,88

1,12

0,97

1,23

1,05

1,28

1,21

1,44

0,07

0,08

Так, загальна вологість посівного шару ґрунту була на 0,9—1,4 %
вищою, залежно від варіанта досліду, на фоні дискування на 10—12 см.
Проте, загальні фізичні параметри посівного та підпосівного шару ґрунту за
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вищих їх значень на 7,3—13,8 % формували менш сприятливий формат для
початкових ростових процесів рослин редьки олійної. У підсумку на варіанті
попереднього дискування застосування двох коткувань (до та після посіву)
формувало найбільш ущільнений, вологий та подрібнений як посівний, так і
підпосівний шари ґрунту.
Беззаперечно, що такий характер формування властивостей ґрунту
вплинув і на характер формування показників польової схожості та темпів
початкових ростових процесів (табл. 2).
2. Показники схожості та інтенсивності формування сходів сортів
редьки олійної залежно від варіантів післяпосівного коткування,
2015—2017 рр.
Тривалість від сівби до появи
повних сходів, діб
Журавка
Райдуга
Журавка
Райдуга
Після оранки (20—22 см), усереднений Кстр 3,56

Варіант коткування

Польова схожість насіння, %

1 – контроль (без
87,6 ± 0,6
85,8 ± 0,8
8,3 ± 0,5
коткування)
2 – одноразове коткування
88,4 ± 0,7
86,7 ± 0,5
7,8 ± 0,6
до сівби
3 – одноразове коткування
93,8 ± 0,8
91,9 ± 0,6
6,7 ± 0,5
після сівби
4 – дворазове коткування
94,1 ± 0,5
92,8 ± 0,7
6,5 ± 0,4
до та після сівби
НІР05 (після відповідного
0,67
0,72
0,36
перетворення)
Після дискування (10—12 см) усереднений Кстр 2,44
1 – контроль (без
80,1 ± 0,5
81,4 ± 0,7
8,7 ± 0,4
коткування)
2 – одноразове коткування
83,3 ± 0,5
83,7 ± 0,4
8,1 ± 0,5
до сівби
3 – одноразове коткування
88,5 ± 0,7
87,4 ± 0,7
7,2 ± 0,3
після сівби
4 – дворазове коткування
90,9 ± 0,7
89,8 ± 0,5
6,3 ± 0,5
до та після сівби
НІР05 (після відповідного
0,58
0,61
0,44
перетворення)

8,7 ± 0,7
8,2 ± 0,7
7,0 ± 0,6
6,7 ± 0,5
0,42

9,1 ± 0,6
8,5 ± 0,5
7,4 ± 0,4
6,7 ± 0,6
0,48

Нами відмічено, що застосування коткувань у форматі використання
гладких котків позитивно впливає на забезпечення високих рівнів польової
схожості насіння та укорочення загальної тривалості періоду від сівби до
повних сходів. Проте, позитивний ефект від цього заходу та доцільність його
операційного застосування є істотно різною залежно від структурноагрегатного його стану, зумовленого попередніми основними обробітками.
Так, на фоні оранки всі варіанти застосовуваних коткувань забезпечували
загальне зростання польової схожості насіння з максимальним приростом в
6,5—7,0 % до контролю у варіанті дворазового коткування. Проте, різниця
між одноразовим післяпосівним коткуванням та дворазовим була
неістотною. На нашу думку, це пояснюється станом ґрунту за фізичними
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параметрами після проведення оранки – підвищення загальної пористості,
зростання частки ґрунтових агрегатів фракції 0,25—5 мм за одночасного
збільшення частки нижньої межі розміром < 0,25 мм. Внаслідок цього,
дворазове коткування формує за оранки більш щільний шар 0—10 см та на
фоні підвищення загальної його вологості та щільності контакту поверхні
насіння з ґрунтом – веде до формування кірки на поверхні та різкої
диференціації надпосівного ложа з формуванням переущільнень загального
чи локального характеру. Це в свою чергу, зумовлює подовження періоду
набухання – поява зародкових елементів у стадії проростання насіння та
зменшує ефективний інтервал позитивного впливу у співставленні
одноразового післяпосівного та дворазового коткувань. Навпаки, у варіанті
досліджень на фоні дискування, з формуванням більш диференційованого
надпосівного ложа за співвідношенням структурних агрегатів – додаткові
коткування хоча і сприяють ще більшому ущільненню шару ґрунту 0—10 см,
проте забезпечують підвищення дисперсності ґрунтової товщі та активного
контакту поверхні насіння з власне ґрунтовим субстратом. Внаслідок цих
причин, на фоні мілких обробітків, сівба редьки олійної після допосівного
коткування буде більш ефективною, ніж у варіанті на фоні оранки, а загальна
ефективність всіх варіантів коткувань буде суттєво вищою, що
підтверджується даними табл. 2. Причому, позитивність коткування впливає
як на величину польової схожості, так і на загальну тривалість до появи
повних сходів. Виходячи з тверджень, що більш тривалий період від початку
набухання самої насінини до початку формування здорового проростка,
зумовлює менш стадійно вирівняний посів – застосування коткувань,
особливо на фоні гіршого агрегатного стану ґрунту до його передпосівної
підготовки, забезпечує вирівняні темпи проростання і відповідно оптимально
сформовану архітектоніку посіву вже на стадії проростка (його загальний
розвиток, морфопараметри тощо).
Висновки. Таким чином, на підставі узагальнення результатів наших
досліджень, при сівбі редьки олійної на сірих лісових ґрунтах, доцільним є
застосування одного післяпосівного коткування гладкими котками у варіанті
зяблевої оранки як фонового варіанта та дворазової системи коткувань (до та
після посіву) на фоні дискування як варіанту мінімалізованого обробітку.
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ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ РОСЛИН ЯЧМЕНЮ ЯРОГО
ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ ДОЗ АЗОТНИХ ДОБРИВ ТА
РІСТРЕГУЛЮЮЧИХ РЕЧОВИН В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО
Вивчено особливості росту стебла та формування зернової
продуктивності ячменю ярого залежно від впливу комплексного
застосування доз азотних добрив (N45–90P45K45) та обробки посівів ріст
регулюючими речовинами (Терпал та Біном). Виявлено, що під впливом
морфорегулятора Терпал на фоні повного мінерального добрива N90P45K45
відбувалося інгібідування лінійного росту рослин ячменю ярого за рахунок
зменшення довжини міжвузля та збільшення діаметру стебла, що сприяло
посиленню міцності стебла та підвищувало стійкість рослин проти
вилягання, створювало технологічні переваги при збиранні врожаю.
Максимальну урожайність зерна ячменю ярого сорту Набат 6,39 т/га та
сорту Вінницький 28 5,78 т/га було одержано на ділянках, де вносили азотні
добрива у дозі N90 на фосфорно-калійному фоні P45K45 та проводили обробку
посівів морфорегулятором Терпал у фазі початок виходу в трубку.
Ключові слова: ячмінь ярий, регулятори росту рослин, висота рослин,
урожайність зерна.
При вирощуванні зернових культур, зокрема ячменю ярого, аграрії не
завжди враховують біологічні особливості існуючих сортів інтенсивного
типу та наявні гідротермічні ресурси регіону. У зв’язку з цим несвоєчасне
внесення азотних добрив або їхня надмірна кількість часто призводять до
вилягання рослин, а це, в свою чергу, перешкоджає отриманню високих
урожаїв, знижує ефективність дії добрив, ускладнює процес збирання,
погіршує якісні показники зерна.
Інтенсифікація технології вирощування зерна нерозривно пов'язана з
проблемами вилягання посівів і пошуком ефективних шляхів його
попередження та зменшення негативних наслідків цього явища. За раннього
й інтенсивного вилягання може втрачатись до 60 % врожаю, а загальні втрати
зерна перевищувати 10 млн т [1, 2].
У вирішенні проблеми підвищення стійкості рослин до вилягання,
поряд з домінуючим значенням нових селекційних сортів, велика роль
належить і агротехніці їх вирощування. Важливим елементом сучасних
технологій вирощування зернових культур є застосування синтетичних
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регуляторів росту рослин – ретардантів. Це аналоги натуральних
фітогормонів, що здатні імітувати дію природного гормону або впливати на
ріст через зміну всього гормонального статусу рослин. Вони
перерозподіляють потоки ассимілянтів рослиною у бік генеративних органів
[3, 4].
На біохімічному рівні механізм дії ретардантів пов’язаний із їхньою
здатністю уповільнювати біосинтез гіберелінів, за нестачі яких
уповільнюється ріст стебла шляхом розтягування. Одночасно ретарданти
підвищують активність поділу клітин субапікальної меристеми в
поперечному напрямку, що сприяє потовщенню стінки стебла та збільшенню
її діаметра. Обробка ретардантами високо- та низькорослих сортів ячменю
знижує інтенсивність мітотичного поділу клітин у зоні інтеркалярної
меристеми міжвузлів, завдяки чому гальмується їхнє розростання,
активізується приріст кореневої системи, поліпшується водний режим
рослин, стабілізуються фізіолого-біохімічні процеси [5, 6].
Окрім затримки росту міжвузлів, стабільним проявом дії ретардантів є
пригнічення апікального домінування головних пагонів, яке зумовлює
стимуляцію розвитку бокових стебел і формування на них продуктивного
колоса. Вкорочення вегетативної частини пагона супроводжувалось
посиленням росту колоса і кращим наливанням зерна ячменю ярого.
Зростання продуктивності зернових за використання ретардантів
відбувалось, в основному, завдяки збільшенню продуктивної кущистості,
кращому виповненню зернівки і зростанню маси 1000 зерен [7].
Вплив антигіберелінових препаратів на ростові процеси рослин ячменю
ярого та урожайність його зерна є маловивченим. Враховуючи значимість
ячменю в культурі світового землеробства, а також малу вивченість
гормональних процесів росту, розвитку та формування урожайності зерна,
метою роботи було дослідити комплексний вплив доз азотних добрив та
регуляторів росту рослин на процеси росту, розвитку та формування рівня
урожайності зерна ячменю ярого.
Умови та методика досліджень. Польові дослідження з дослідження
впливу норм азотних добрив та рістрегулюючих речовин (Біном та Терпал С)
на сорти інтенсивного типу ячменю ярого (Вінницький 28 та Набат)
проводили протягом 2009—2011 рр. на сірих лісових опідзолених середньо
суглинкових ґрунтах Інституту кормів та сільського господарства Поділля
НААН.
Ґрунтовий покрив дослідної ділянки характеризується низьким вмістом
гумусу 2,2 %, слабокислою реакцією ґрунтового розчину рН сольове – 5,1—
5,5, гідролітичною кислотністю в межах 4,0 мг-екв/100 г ґрунту. При ступені
насичення основами на рівні 85 % сума ввібраних основ складає 19,23 мгекв/100 г ґрунту. Вміст гідролізованого азоту в шарі ґрунту 0—30 см складає
8,4 мг/100 г ґрунту (за Корнфільдом), що відповідає дуже низькій
забезпеченості ґрунту цим елементом, що вказує на позитивну реакцію
сільськогосподарських культур на внесення азотних добрив. Поряд з
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дефіцитом азоту вміст рухомого фосфору та обмінного калію в орному шарі
ґрунту відповідно складає 15,8 та 12,4 мг на 100 г ґрунту (за Чириковим).
При проведенні досліджень керувались «Методикой полевого опыта»
[8].
Результати досліджень. Висота стебла є однією з основних ознак, що
характеризує темпи росту і розвитку рослин. А стебло рослини є основою
формування наземної частини організму, адже саме на стеблі закладаються
ростові центри, і завдяки апікальному чи інтеркалярному типу росту воно
збільшує свою вегетативну масу. На стеблі формуються листові пластинки,
які є основними чинниками фотосинтетичної активності, та квітки, кількість
яких, у кінцевому підсумку, визначає насіннєву продуктивність рослини [9].
Висота стебла у ячменю ярого, будучи генетичною властивістю сорту,
піддається особливо широкій зміні під впливом умов вирощування [10, 11].
Поряд з цим упродовж вегетації висота рослин збільшується не
рівномірно. Так, у фазі кущіння і виходу в трубку рослини мають майже
однакову висоту, що пояснюється наростанням в більшій мірі маси рослин, а
вже у фазах колосіння та цвітіння відбувається інтенсивний ріст рослин у
висоту. Припинення ростових процесів відбувається у фазі молочно-воскової
стиглості, так як всі поживні речовини спрямовані на наливання зерна [12].
Встановлено, що висота рослин ячменю ярого збільшувалась від фази
сходів до повної стиглості, внаслідок наростання біомаси рослин та залежала
від генотипових властивостей сорту. Зокрема, більша висота рослин у фазі
повної стиглості спостерігалась у сорту Вінницький 28 – 55—85 см, а у сорту
Набат вона становила від 50—70 см (табл. 1).
Відмічено, що залежно від факторів, що вивчались висота рослин
ячменю ярого до фази кущення змінювалась не суттєво, але починаючи від
фази вихід в трубку різниця по висоті між варіантами зростала. Внесення
азотних добрив мало стимулюючий ефект і зумовлювало збільшення висоти
рослин ячменю ярого у середньому по досліді на 15 см. Так, на ділянках, де
вносили азотні добрива у дозі N45, N60, N90 на фосфорно-калійному фоні P45K45
висота рослин сорту Набат у фазі повної стиглості відповідно становила 65,
68 і 70 см, а у сорту Вінницький 28 – 72, 76 і 85 см, що більше порівняно з
контрольним варіантом відповідно на 9, 12, 14 см та 7, 11, 20 см.
Помітно, що рівень мінерального живлення рослин ячменю ярого
прямо пропорційно впливав на висоту. Найвищими рослини були на
варіантах досліду, де вносили повне мінеральне добриво у дозі N90P45K45 і
становили – 85 см у сорту Вінницький 28 та 70 см у сорту Набат. Дещо
меншу висоту мали рослини при внесенні азотних добрив у дозі N45 та N60 на
фосфорно-калійному фоні P45K45.
Поряд з цим морфорегулятори, навпаки, мали обернено пропорційну
дію. При застосуванні регуляторів росту рослин Терпал і Біном висота
рослин помітно зменшувалась, у середньому на 5–10 см, що обумовлено
уповільненням росту рослин, внаслідок їх антигіберелінової дії, яка
проявляється у здатності блокувати синтез чи рецепцію цього гормону
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рослинними клітинами [13].
1.
Вплив доз азотних добрив та регуляторів росту на висоту рослин
ячменю ярого сорту Набат, см (у середньому за 2009—2011 рр.), * M ± m
Регулятор росту
рослин

Без РРР

Біном

Терпал

Удобрення
Без добрив
P45 K45
N45 P45 K45
N60 P45 K45
N90 P45 K45
Без добрив
P45 K45
N45 P45 K45
N60 P45 K45
N90 P45 K45
Без добрив
P45 K45
N45 P45 K45
N60 P45 K45
N90 P45 K45

Фази росту та розвитку рослин ячменю ярого
повна
вихід в трубку колосіння
стиглість
5±0,9
8±1,2
30±2,1
56±1,9
5±0,9
8±1,2
33±3,0
58±1,9
5±0,9
10±1,2
40±2,0
65±1,2
6±0,9
11±1,0
45±3,0
68±1,5
6±0,9
13±0,9
50±2,0
70±1,5
5 ± 0,9
8 ± 0,9
25 ± 1,5
50 ± 1,5
5 ± 0,9
8 ± 0,9
27 ± 1,7
53 ± 1,2
5 ± 0,9
10 ± 0,9
30 ± 1,5
55 ± 1,2
6 ± 0,9
10 ± 1,0
35 ± 2,0
57 ± 1,2
6 ± 0,9
12 ± 0,9
35 ± 1,8
60 ± 1,2
5 ± 0,9
8 ± 1,2
26 ± 1,8
50 ± 1,9
5 ± 0,9
8 ± 1,2
26 ± 1,5
50 ± 1,8
5 ± 0,9
10 ± 0,9
30 ± 2,1
52 ± 1,8
6 ± 0,9
10 ± 1,0
35 ± 2,4
55 ± 2,0
6 ± 0,9
12 ± 0,9
35 ± 2,1
58 ± 1,2

кущіння

П р и м і т к а : *M ± m – довірчий інтервал середньої арифметичної на 5 %-му
рівні значущості. А – дози азотних добрив; В – регулятори росту рослин
НІР0,05 см (у середньому за 2009–2011 рр.) А – 5,47; В – 4,24; АВ – 9,48.

Застосування регуляторів росту рослин у посівах ячменю ярого сорту
Набат зменшило висоту рослин на 6—13 см порівняно з варіантами без
обробки ретардантом; різниця висоти при обробці Терпалом та Біномом
становила – відповідно 6—13 см та 6—11 см.
Аналогічна залежність відмічена у сорту ячменю ярого Вінницький 28.
Зменшення висоти рослин спостерігалось за обробки рослин регулятором
росту Терпал і Біном та відповідно становило 55—65 см і 55—67 см, що
менше на 10—20 см і 10—18 см порівняно з варіантами без обробки
ретардантом.
Найнижчу висоту рослин ячменю ярого у фазі повної стиглості у
середньому за роки досліджень (2009–2011 рр.) 55—60 см зафіксовано на
ділянках досліду, де вносили азотні добрива у дозі N45 на фосфорнокалійному фоні P45K45 та проводили обприскування посівів на початку фази
виходу в трубку морфо регуляторами Терпал та Біном, що більше на 10—5 см
порівняно з контролем (без обробок).
Крім цього, за результатами дисперсійного аналізу нами встановлені
частки впливу факторів на висоту рослин ячменю ярого. Так, у середньому за
2009–2011 роки регулятори росту рослин мали найбільший вплив (62,6 %),
тоді як частка впливу доз азотних добрив не перевищувала 4,76 %, а сорт та
гідротермічні умови та інші не враховані фактори мали відповідно 16,0 та
16,6 % впливу на висоту рослин ячменю ярого.
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Важливим показником ефективності застосовування елементів
технології є рівень врожайності зерна культури. За результатами досліджень
відмічено, що рівень урожайності зерна знаходився в прямій залежності від
вибору сорту, застосування регуляторів росту та внесення мінеральних
добрив. Так, урожайність зерна сортів ячменю змінювалась в межах 3,81—
6,39 т/га (табл. 2).
2.

Урожайність сортів ячменю ярого в залежності від доз азотних добрив та
регуляторів росту рослин, т/га (у середньому за 2009—2011 рр.)

Регулятори росту
рослин

Без РРР

Біном

Терпал

Без РРР

Біном

Терпал

Дози мінеральних
добрив

Урожайність, т/га

Вінницький 28
3,81
3,95
4,97
5,11
5,38
4,10
4,26
5,21
5,40
5,68
4,23
4,38
5,33
5,54
5,78
Набат
Без добрив
4,18
P45 K45
4,35
N45 P45 K45
5,08
N60 P45 K45
5,44
N90 P45 K45
5,66
Без добрив
4,38
P45 K45
4,70
N45 P45 K45
5,46
N60 P45 K45
5,80
N90 P45 K45
6,05
Без добрив
4,54
P45 K45
4,78
N45 P45 K45
5,55
N60 P45 K45
6,01
N90 P45 K45
6,39
Без добрив
P45 K45
N45 P45 K45
N60 P45 K45
N90 P45 K45
Без добрив
P45 K45
N45 P45 K45
N60 P45 K45
N90 P45 K45
Без добрив
P45 K45
N45 P45 K45
N60 P45 K45
N90 P45 K45

Приріст від доз
мінеральних добрив
т/га
%
0,14
1,16
1,30
1,57
-

3,67
30,45
34,12
41,21
-

0,17
0,90
1,26
1,48
-

4,07
21,53
30,14
35,41
-

П р и м і т к а : фактор А – сорт, фактор В – регулятор росту, С – мінеральні
добрива.
НІР0,05 т/га (у середньому за 2009—2011 рр.) А-0,03; В-0,04; С-0,05; АВ-0,05;
АС-0,07; ВС-0,09; АВС-0,04

За три роки досліджень максимальну урожайність зерна спостерігали у
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сорту Набат 6,39 т/га, дещо нижча у сорту Вінницький 28—5,78 т/га, яку
одержали за внесення повного мінерального добрива N90P45K45 та
застосування морфорегулятора Терпал, що більше відповідно на 2,21 та
1,97 т/га за контроль (без добрив та обробки посівів морфорегулятором).
Також встановлено, що зі збільшенням дози азотних добрив на
фосфорно-калійному фоні, підвищувалась й урожайність зерна ячменю: при
внесенні N45P45K45 на 0,9—1,6 т/га, при N60P45K45 – 1,26—1,3 т/га, при
N90P45K45 – 1,48—1,57 т/га.
Поряд з цим на підвищення рівня врожайності зерна впливало і
застосування регуляторів росту рослин. Терпал на фоні мінерального
живлення мав кращий вплив на приріст урожаю і у сорту Набат був в межах
0,36—2,21 т/га або 8,61—52,87 %, а у сорту Вінницький 28 – 0,42—1,97 т/га
або 11,02—51,71 %, дещо нижчими були дані при застосуванні Біному 0,20—
1,87 т/га або 4,78—44,74 % та 0,29—1,87 т/га або 7,61—49,08 % відповідно.
Висновки. Отже з вищевикладеного матеріалу відмічено, що в умовах
Лісостепу правобережного на динаміку висоти рослин ячменю ярого вагомий
вплив мали біологічні особливості сортів, внесення різних доз азотних
добрив на фосфорно-калійному фоні та застосування регуляторів росту
рослин. Так, обробка рослин ячменю ярого антигібереліновим препаратом
Терпал на фоні внесення повного мінерального добрива у дозі N90P45K45
призводила до суттєвих змін функціонування донорно-акцепторної системи
та сприяла найбільшому формуванню максимальної урожайності зерна
ячменю ярого.
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ВПЛИВ АДАПТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ НА
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
Метою дослідження було встановити вплив технологій вирощування
нових сортів пшениці озимої на урожайність і якість зерна. Методи:
польовий, лабораторний, математико-статистичний. Виявлено вплив
технології вирощування на фізичні та хімічні показники якості зерна різних
сортів пшениці озимої. Встановлені кореляційні зв'язки між показниками і
розраховані рівняння регресії, які описують залежність урожайності від
натури і маси 1000 зерен, між склоподібністю і вмістом білка в зерні.
Найкращими показниками якості характеризувалось зерно, вирощене за
інтенсивної енергонасиченої технології у всіх досліджуваних сортів.
Ключові слова: пшениця озима, технології вирощування, білок,
клейковина, натура зерна, маса 1000 зерен, склоподібність.
В сучасних умовах виробництва зерна конкурентоспроможність
виробників значно залежить від якості продукції. На думку багатьох вчених
на якість зерна пшениці озимої впливають ґрунтово-кліматичні умови,
сортові особливості, агротехнічні чинники, зокрема системи удобрення та
системи захисту від шкідливих організмів [1–4]. Визначення співвідношення
між фізичними та хімічними показниками якості зерна пшениці озимої
різних сортів, встановлення кореляційних зв'язків та розрахунок рівнянь
регресії дає змогу виявити найбільш ефективні адаптивні технології
вирощування для отримання зерна високої якості та є актуальним для
науковців і аграріїв.
Матеріали й методика досліджень. Дослідження проводили
упродовж 2014—2016 рр. на базі стаціонарного багатофакторного досліду
відділу адаптивних інтенсивних технологій зернових колосових культур і
кукурудзи Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН»
у державному підприємстві «Дослідне господарство Чабани» (смт Чабани,
Києво-Святошинського району, Київської області, північна частина
Правобережного Лісостепу України). Попередник пшениці озимої – горох.
Досліджували сорти пшениці озимої (Краєвид, Славна та Кесарія Поліська).
Сорт Краєвид інтенсивного типу, належить до цінних пшениць,
зареєстрований в Державному реєстрі сортів рослин України в 2013 р. Сорт
Славна високоінтенсивного типу, належить до сильних пшениць,
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зареєстрований у 2010 р. Сорт Кесарія Поліська інтенсивного типу, філер,
зареєстрований у 2017 р. Якісні показники зерна (масу 1000 зерен, натуру,
склоподібність, масову частку білка, клейковини) визначали за методиками,
загальноприйнятими в Україні. Математико-статистичний аналіз даних
виконували за Б. О. Доспєховим [5] з використанням комп’ютерних програм
Microsoft Office Excel 2007, Statistica 5.0.
Агротехніка вирощування пшениці озимої була типова для зони
Лісостепу. Ґрунт ділянки – темно-сірий опідзолений, грубопилуватолегкосуглинковий з вмістом гумусу в орному шарі 1,7 %, рНсол – 5,5, низьким
вмістом гідролізованого азоту, високим рухомого фосфору й підвищеним
вмістом обмінного калію. Вивчали моделі технологій вирощування, які
відрізнялися за дозами внесених мінеральних добрив на фоні заробляння
побічної продукції попередника (солома гороху) та інтегрованого захисту
рослин, який включав застосування засобів захисту посівів пшениці від
бур’янів, хвороб та шкідників відповідно до економічного порогу їх
шкідливості (ЕПШ). Схема удобрення у технологіях вирощування пшениці
озимої: вар. 1 (енергоощадна) – фон + P45K45 + N30(ІІ) + N30(IV);
вар. 2 (інтенсивна) – фон + P90K90 + N30(ІІ) + N60(IV) + N30(VII); вар. 5 (інтенсивна
енергонасичена) – фон + P135K135 + N60(ІІ) + N75(IV) + N45(VII); вар. 10 заробка
побічної продукції – фон (альтернативна), вар. 12 (контроль) – без добрив.
Фосфорні та калійні добрива вносили під основний обробіток ґрунту, азотні –
в підживлення на основних етапах органогенезу за Куперман.
Результати досліджень. Проведені дослідження показали, що
урожайність пшениці озимої залежала від технології вирощування і
коливалась від 5,57 до 8,80 т/га в сорту Краєвид, від 5,20 до 7,65 т/га в сорту
Славна та від 5,03 до 7,77 т/га в сорту Кесарія Поліська.
При вирощуванні сортів пшениці озимої за технологій з різним рівнем
удобрення та інтегрованої системи захисту, фізичні властивості (маса 1000
зерен та натура зерна) у значній мірі залежали від погодних умов року
вирощування, сорту і технології вирощування. У середньому за три роки
натура зерна сорту Краєвид зростала від 752 г/л за внесення одинарної дози
добрив до 779 г/л при збільшенні цієї дози втричі проти 739 г на контролі
(табл. 1). За внесення лише побічної продукції відмічалось невелике
зростання натури зерна, до 743 г/л. У сорту Славна відмічалась подібна
залежність. Натура зерна змінювалась від 764 до 766 проти 757 г/л на
контролі відповідно.
Маса 1000 зерен у середньому за роки досліджень у сорту Краєвид
коливалась від 42,1 до 43,2 г, в сорту Славна від 39,9 до 42,3 г, в сорту
Кесарія Поліська в межах 40,7–43,0 г залежно від технології вирощування.
Цей показник мав досить тісний зв'язок з натурою зерна (r = 0,545) і
величиною урожаю (r = 0,492). Залежність урожаю пшениці від натури зерна
і маси 1000 зерен описує рівняння регресії (1).
Y = 0.265x1 + 0.180x2 – 20.952,
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(1)

де Y – урожай, т/га; X1 – натура зерна, г/л; X2 – маса 1000 зерен, г;
Коефіцієнт множинної кореляції рівний 0,593.
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Показники якості зерна пшениці озимої залежно від технології
вирощування, у середньому за 2014—2016 рр.
Модель
технології

№ варіанта

1.
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Одним з важливих показників якості зерна пшениці озимої є
склоподібність зерна. Висока склоподібність, як правило, свідчить про
підвищений вміст у зерні білкових речовин. У межах сорту існує прямий
кореляційний зв'язок між склоподібністю і вмістом клейковини [6].
За нашими дослідженнями склоподібність зерна пшениці озимої
залежала від технології вирощування, зокрема від доз добрив, які
передбачалось внести за тією чи іншою технологією. Так, склоподібність
зерна сорту Краєвид, вирощеного без внесення добрив (контроль) та
інтегрованого захисту складала в середньому за три роки 36 %. Застосування
технології з внесенням тільки побічної продукції попередника сприяло
невеликому підвищенню склоподібності зерна, до 39 %, а внесення N60Р45К45
на фоні побічної продукції попередника за енергоощадної технології
підвищувало цей показник до 56 %.
Застосування технології, яка передбачала внесення вдвічі більшої
норми добрив, призвело до зростання склоподібності на 18, та на 38 %
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порівняно з контролем. Збільшення тієї ж норми втричі за інтенсивної
енергонасиченої технології сприяло зростанню склоподібності зерна до 87 %.
У сорту пшениці озимої Славна склоподібність зерна коливалась від 41
до 87 % та спостерігались подібні закономірності залежності від технології
вирощування. Зерно пшениці озимої сорту Кесарія Поліська відрізнялось
дещо вищою величиною цього показника порівняно з іншими сортами. Його
значення змінювалось від 48 до 93 % та мало аналогічну залежність величини
склоподібності зерна від умов вирощування.
Наші дослідження підтвердили наявність прямого кореляційного
зв’язку між склоподібністю зерна та вмістом білка і клейковини як в межах
сорту, так і в цілому для сортів, які досліджувались. Коефіцієнт кореляції між
склоподібністю і вмістом білка в зерні для трьох сортів становив 0,69, між
склоподібністю і вмістом клейковини – 0,64. Між вмістом крохмалю в зерні і
склоподібністю відмічався обернено пропорційний зв'язок. Коефіцієнт
кореляції становив – 0,44.
Залежність між вмістом білка в зерні пшениці озимої і його
склоподібністю описує рівняння регресії 2:
Y = 7,66 + 0,048 x ;
(2)
де y – вміст білка в зерні, %;
x – склоподібність, %.
За результатами визначення білковості зерна, як найважливішого
показника якості, встановлено, що в середньому за три роки вміст білка в
зерні сортів Краєвид і Кесарія Поліська, вирощеного без добрив, складав
9,4 %, сорту Славна – 9,6 %. За альтернативної технології, за якої дефіцит
елементів живлення культури компенсується внесенням побічної продукції
попередника вміст білка в зерні був відповідно 9,8, 9,8 та 9,5 %. Застосування
ресурсоощадної технології вирощування пшениці озимої з внесенням
P45K45 + N30(ІІ) + N30(IV) сприяло зростанню білковості зерна до 10,2–10,4 %.
Покращення умов живлення рослин при вирощуванні їх за інтенсивної та
інтенсивної енергонасиченої технологій, в яких норма добрив збільшена в
два і три рази порівняно з енергоощадною, призвело до зростання білковості
зерна. Більшою мірою за цих технологій зросла білковість зерна у сорту
Кесарія Поліська.
Встановлено, що багато якісних показників зерна пшениці, наприклад
вміст клейковини, сила борошна, в більшості випадків знаходяться у прямій
залежності від білковості зерна. На думку І. М. Коданєва навчитись
управляти білковістю зерна означає навчитись підвищувати технологічні
якості зерна за іншими показниками [6].
Як показали результати досліджень, підвищення білковості зерна,
вирощеного за різних за ступенем інтенсифікації технологій вирощування,
супроводжувалось збільшенням вмісту сирої клейковини в зерні. Так, у сорту
Краєвид вміст клейковини в зерні зростав від 21,6 % за енергоощадної
технології до 24,2 % за інтенсивної енергонасиченої, при вмісті її на контролі
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20,7 %. У двох інших сортів вміст клейковини у зерні змінювався подібним
чином залежно від технології вирощування.
Зростання масової частки клейковини значно залежало як від умов
року, так і від рівня мінерального живлення, частка участі яких була 28,4 і
57,9 % відповідно.
Між вмістом у зерні білка і клейковини у всіх сортів спостерігався
тісний кореляційний зв'язок. Коефіцієнт кореляції складав 0,76.
Встановлено, що між умістом білка в нормально розвиненому і
дозрілому зерні і кількістю в ньому клейковини існує прямий зв'язок, який
підтверджується високим коефіцієнтом прямої кореляції і відношенням
клейковини до білка, який дорівнює 2,2. Співвідношення сирої клейковини і
білка в зерні пшениці коливається в широких межах і залежить від ґрунтових
і кліматичних умов [6]. За даними П. Є. Суднова, цей показник залежно від
району вирощування пшениці коливається від 1,47 до 2,09 [7].
У наших дослідженнях встановлено, що співвідношення сирої
клейковини до білка в зерні пшениці в середньому за три роки коливалось у
межах 1,77–2,29. Слід відмітити, що в більшій мірі на цей показник впливали
дози внесених мінеральних добрив порівняно з чинником сорту (табл. 1).
Так, у зерні, яке вирощували на контрольному не удобрюваному
варіанті, вміст клейковини був у 2,17–2,29 разів більшим, ніж вміст білка,
залежно від сорту. За енергоощадної технології співвідношення
зменшувалось до 2,11–2,14; при збільшенні дози добрив до N120Р90К90 за
інтенсивної технології співвідношення звужувалось до 1,92–2,07; а за
інтенсивної енергонасиченої до 1,77–1,95.
Проаналізувавши вплив технологій вирощування на білковість зерна та
вміст сирої клейковини в ньому у трьох сортів пшениці озимої, слід
відмітити, що ці показники змінювались практично в однакових межах
залежно від технології вирощування. Але якщо порахувати збір білка з
одиниці площі то перевагу мав сорт Краєвид порівняно з іншими сортами, в
якого цей показник був значно вищим завдяки більшій урожайності. Так у
сорту Краєвид збір білка змінювався від 0,52 т/га на контролі до 0,97 та
1,07 т/га за інтенсивної та інтенсивної енергонасиченої технологій, тоді як у
сорту Славна збір білка коливався від 0,5 до 0,78 та 0,95 т/га відповідно.
Величина збору клейковини сорту Краєвид змінювалась від 1,77 т/га за
енергоощадної до 2,09 т/га за інтенсивної енергонасиченої ї проти 1,15 т/га
на контролі. У сорту Славна ці показники коливались в межах від 1,5 т/га до
1,84 т/га відповідно до вищезазначених технологій, проти 1,07 т/га на
контролі, в сорту Кесарія Поліська ці величини відповідали 1,66 т/га,
1,78 т/га проти 1,08 т/га.
Висновки. Визначено вплив технології вирощування на фізичні та
хімічні показники якості зерна пшениці озимої, такі як склоподібність, вміст
білка і клейковини та співвідношення між ними. Встановлені кореляційні
зв'язки між показниками. Розраховані рівняння регресії, які описують
залежність урожайності від натури і маси 1000 зерен, між склоподібністю і
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вмістом білка в зерні. Найкращими показниками якості характеризувалось
зерно, вирощене за інтенсивної енергонасиченої технології у всіх
досліджуваних сортів.
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ФОТОСИНТЕТИЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРГО
ЦУКРОВОГО В ПІВДЕНОМУ РЕГІОНІ НА ЗРОШУВАНИХ І
НЕПОЛИВНИХ ЗЕМЛЯХ
Встановлено перспективність використання цукрового сорго в
південному регіоні незалежно від умов вирощування. Найбільшу
фотосинтетичну продуктивність та урожайність зеленої маси забезпечує
гібрид Довіста при проведенні зрошення посівів і підживлення мінеральним
добривом КАС ( N40) у фазі 4—5 листків сорго цукрового.
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фотосинтетична продуктивність.
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Сільськогосподарське виробництво в посушливій зоні південного
Степу потребує більшої кількості якісної рослинницької продукції. За
даними Херсонського обласного центру гідрометеорології в останні роки
гідротермічний коефіцієнт вегетаційного періоду відповідає дуже
посушливим (0,4–0,6) або середньо посушливим (0,8–1,0) рокам. За цих умов
одним з резервів збільшення та укріплення кормової бази тваринництва є
розширення посівів сорго цукрового. Завдяки високій посухостійкості,
невимогливою до ґрунтів та спроможністю формувати високі врожаї зеленої
маси при зрошенні, його можна вважати, як культуру універсального
використання [1, 7, 8].
Питаннями, щодо використання сорго цукрового на кормові цілі, а
також вуглеводної складової у його стеблах залежно від біотичних і
абіотичних факторів, займаються вчені незалежно від регіону розташування
наукових установ. Так, Грабовський М. Б. відмічає, що в умовах
Центрального Лісостепу рослини сорго найбільш інтенсивно формували
надземну масу за сівби в більш пізній строк за температури ґрунту на глибині
загортання насіння 10–12 оС. При цьому гібрид Довіста переважав за
урожайністю зеленої маси сорт Силосне 42 на 9,8–12,7 % [2].
За даними Троценко В. І., в умовах Північно-Східного Лісостепу посіви
сорго цукрового гібриду Парумбень здатні забезпечувати продуктивність у
діапазоні від 4 до 9 т/га цукру з урожайністю стебел 68,3 т/га за внесення
мінеральних добрив у дозі N60P60K60 [9].
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Мета досліджень полягала у вивченні впливу строків підживлення
мінеральним азотним добривом КАС вітчизняного сорту й гібриду сорго
цукрового на фотосинтетичну діяльність та урожайність зеленої маси за
різних умов зволоження.
Матеріали та методика досліджень. При збільшенні виробництва
високоякісних кормів з одиниці площі, особливо в умовах південного Степу,
упродовж 2014–2016 років в Інституті зрошуваного землеробства НААН
проводили дослідження з вивчення кормової продуктивності сорго цукрового
залежно від елементів технології вирощування.
Агротехніка вирощування сорго була загальноприйнята для зони
південного Степу, окрім факторів, що передбачено робочою програмою.
Сівбу сорго цукрового проводили в третій декаді квітня, широкорядним
способом з міжряддям 70 см. У дослідах вивчали сорго сорт Силосний 42 та
гібрид Довіста. Для позакореневого підживлення використовували
мінеральне добриво КАС (карбамідно-аміачну суміш) у дозі N40, яке вносили
у фазі формування 4–5 листків, 8–10 і 15 листків. На зрошуваних ділянках
проводили вегетаційні поливи зрошуваною нормою 1800—2000 м3/га. Дослід
закладено методом розщеплених ділянок. Повторність у дослідах
чотириразова. Площа облікової ділянки – 20 м2.
Результати досліджень. У формуванні високих і сталих урожаїв
сільськогосподарських культур, в тому числі і сорго цукрового, важливим
чинником є фотосинтетична продуктивність посіву. А тому добре
розвинутий фотосинтетичний апарат повинен відзначатися високою
інтенсивністю та продуктивністю в усі фази росту і розвитку рослин, що
дасть можливість продукувати упродовж всього періоду вегетації
сільськогосподарських культур, незалежно від цільового його призначення
[3, 4].
Адже відомо, що інтенсивність фотосинтезу залежить від
фізіологічного стану асиміляційної поверхні та її пігментної системи, так як
фотосинтез найкраще проходить у сприятливих умовах повітряно-світлового
та ґрунтового живлення рослин, коли листя містять достатню кількість
хлорофілу. Відтак, оптимальний ріст листкової поверхні та формування
фотосинтетичного потенціалу в значній мірі залежить від обґрунтованості
технологій вирощування, які забезпечують більш тривалу роботу листкового
апарату [5, 6].
При створенні сприятливих умов у період інтенсивного формування
вегетативної маси, а саме оптимальним забезпеченням поживними
речовинами та вологозабезпеченням, соргові культури відрізняються
інтенсивним ростом і розвитком і за період вегетації сягають висоти близько
350–400 см залежно від сортових особливостей.
Дослідженнями встановлено, що в середньому за три роки висота
рослин на період збирання рослин у фазі наливу зерна за неполивних умов
знаходилась в межах від 193 до 239 см. Проте найбільшою вона була у
гібриду Довіста, тоді як у сорту Силосне 42 була нижчою на 11,7 %. За
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проведення зрошення висота рослин у сорго суттєво збільшилась і сягала
263–322 см у гібрида Довіста, а у сорту Силосне 42 зменшилась на 19,0–
23,8 %. Отже, за нашими спостереженнями за інтенсивністю формування
вегетативної маси та росту рослин у висоту гібрид переважав сорт незалежно
від умов вирощування.
Одним із біометричних показників, що характеризує фотосинтетичну
діяльність рослин, у тому числі і сорго цукрового, є площа листкової
поверхні, яка в значній мірі залежала від застосування позакореневого
підживлення в різні фази листоутворення. Встановлено, що на час настання
фази наливу насіння, за неполивних умов, найбільша площа листкової
поверхні формувалась у гібрида Довіста 39,17 тис. м2/га, яка у сорту Силосне
42 зменшилась на 11,3 % та становила 34,77 тис. м2/га. Підживлення азотним
добривом у фазі 4–5 листків сорго сприяло збільшенню площі листкової
поверхні відповідно до 47,00 та 43,53 тис. м2/га, або на 11,0–25,2 %, при
фотосинтетичному потенціалі посіву 2,68 і 2,53 млн м2-діб/га. Подальше
проведення підживлення у більш пізні фази росту і розвитку не призводило
до максимального формування листкової поверхні, а навпаки механізм дії
удобрення зменшувався по відношенню до фази утворення 4–5 листків
незалежно від властивостей досліджуваних рослин сорго (табл.).
Продуктивність фотосинтезу агрофітоценозів сорго цукрового за
різних умов зволоження, (у середньому за 2014—2016 рр.)
Сорт/гібрид

Силосне 42

Довіста (F1)

Силосне 42

Довіста (F1)

ПЛ,
тис. м2/га
Без зрошення
Без підживлення
34,77
N40 (у фазі 4–5 листків)
43,53
N40 (у фазі 8–10 листків)
40,43
N40 (у фазі 15 листків)
37,73
Без підживлення
39,17
N40 (у фазі 4–5 листків)
47,00
N40 (у фазі 8–10 листків)
44,97
N40 (у фазі 15 листків)
40,27
На зрошенні
Без підживлення
42,50
N40 (у фазі 4–5 листків)
50,33
N40 (у фазі 8–10 листків)
45,90
N40 (у фазі 15 листків)
41,47
Без підживлення
43,27
N40 (у фазі 4–5 листків)
57,10
N40 (у фазі 8–10 листків)
51,97
N40 (у фазі 15 листків)
46,83
V, %
12,8
Мінеральне живлення

ФП,
млн м2-діб/га

ЧПФ,
г/м2 за добу

2,13
2,53
2,39
2,27
2,33
2,68
2,59
2,38

3,30
4,77
4,03
3,70
4,10
5,20
4,63
4,27

2,82
3,23
3,00
2,77
3,00
3,75
3,47
3,19
16,6

3,03
4,37
3,90
3,57
4,70
5,73
5,47
5,00
17,7

Інтенсивність формування листкової поверхні проявилась за
використання зрошення на посівах сорго цукрового. Найбільший ефект від
зрошення отримали на посівах гібриду Довіста, де площа листкової поверхні
сягала 57,10 тис. м2/га за проведення підживлення рослин у фазі 4–5 листків.
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Проведення підживлення посівів мінеральним добривом КАС у фазі 8–10 та
15 листків, менше стимулювало ростові процеси рослин порівняно з раннім
їх розвитком, але показники площі листкової поверхні були вищими
порівняно з варіантами без зрошення. Найбільший приріст площі листкової
поверхні від підживлення мінеральним азотним добривом отримали на
варіантах при формуванні 4–5 листків сорго, що становив у гібрида Довіста
13,83 тис. м2/га, який знижувався до 3,56–8,70 тис. м2/га за проведення його у
пізні фази росту і розвитку, тоді як у сорту Силосне 42 показники були
нижчими – 7,83 і 3,40 тис. м2/га та у фазі 15 листків підживлення було
неефективним порівняно з контролем без підживлення. Отже, за рахунок
зрошення у гібрида Довіста площа листкової поверхні підвищилась на 21,5 %
та у сорту Силосне 42 – на 15,6 % при підживлені посівів КАС у фазі 4–5
листків.
Нами виявлено, що застосування мінерального підживлення у ранні
фази листоутворення сорго сприяло кращому формуванню асиміляційної
поверхні під час вегетації та збільшенню фотосинтетичного потенціалу на
27,7–39,9 % порівняно до суходолу та забезпечили данні на рівні 3,23–
3,75 млн м2-діб/га. А комплексне поєднання зрошення і позакореневого
підживлення створили оптимальні умови сталого розвитку агрофітоценозу
сорго цукрового та підвищили показники чистої продуктивності
фотосинтезу, які в значній мірі обумовлювались генетичними властивостями
рослин. Із досліджуваних культур сорго цукрового доцільно виділити гібрид
Довіста, що відрізнявся за морфо-генетичними ознаками та показниками
чистої продуктивності фотосинтезу і забезпечив максимальні дані 5,73 г/м2 за
добу на зрошенні і проведенні підживлення у фазі 4–5 листків мінеральним
добривом КАС, тоді як сорт Силосне 42 поступався за значеннями на 31,1 %
(4,37 г/м2 за добу).
Важливо відзначити, що тривалість функціонування листкового
апарату у гібрида була довшою ніж у сорту. Так, якщо на посівах без
використання зрошення у гібрида чиста продуктивність фотосинтезу залежно
від фази росту і розвитку зменшувалась на 0,93 г/м2, або від 5,20 до 4,27 г/м2
за добу, тоді як у сорту на 1,07 г/м2 та становила 4,77– 3,70 г/м2 за добу. На
зрошенні тривалість проходження етапів органогенезу та робота
асиміляційного апарату збільшувалась порівняно з суходолом. Про що
свідчать показники чистої продуктивності фотосинтезу, які у гібрида від
ранньої фази до пізньої лише зменшились на 0,73 г/м2 за добу, а у сорту – на
0,80 г/м2 за добу.
Урожайність зеленої маси сорго обумовлювалась тривалістю
фотосинтетичної діяльності листкового апарату, висотою рослин, а також
факторами, що досліджували. За використання зрошення врожай зеленої
маси у гібрида Довіста в середньому збільшився у 1,7 рази, або становив
60,3–84,0 т/га, а у сорту Силосне 42 – 1,5 рази, або був на 22,4–33,2 % нижче.
Ефективність підживлення азотним добривом посівів (у дозі N40)
обумовлювалось фазою росту і розвитку та найкращі показники отримали за
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проведення його при утворенні 4—5 листків сорго, де приріст врожаю
зеленої маси порівняно з неудобреним варіантом у сорту Силосне 42 був
вищим за неполивних умов на 57,3 і 47,4 % при зрошенні, у гібрида Довіста
показники відповідно становили 34,2 і 39,3 %. При підживленні в наступні
фази вегетації рослин сорго відмічалося поступове зниження продуктивності.
За результатами кореляційно-регресійного аналізу даних було
побудовано лінійно регресійну модель урожайності зеленої маси та площі
листкової поверхні сорго цукрового між якими встановлено тісний
кореляційний зв'язок, що описується наступним рівнянням множинної
регресії:
Ух = 29,63 +0,30х
де, У – урожайність зеленої маси, т/га;
х – площа листкової поверхні, тис. м2/га.

(1)

Дані свідчать проте, що зі збільшенням урожайності зеленої маси сорго
цукрового на 1 тонну з 1 гектара площа листкової поверхні зростає на 0,30
тис. м2/га.
Висновки. Таким чином, за фотосинтетичною продуктивністю та
урожаєм зеленої маси гібрид Довіста на зрошенні із підживленням сорго
цукрового у фазі 4—5 листків мінеральним добривом КАС у дозі N40
переважав сорт Силосне 42 відповідно на 31,1 та 41,4 %.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ КОНСЕРВОВАНОГО ВОЛОГОГО ЗЕРНА
КУКУРУДЗИ В ГОДІВЛІ КОРІВ НА ПРОМИСЛОВИХ
КОМПЛЕКСАХ
Представлено результати застосування бактеріального інокулянта
«Пропікомб» у поєднанні з хлористим натрієм для консервування вологого
зерна кукурудзи та проведено оцінку продуктивної дії такого зерна на дійних
коровах порівняно з сухим зерном кукурудзи. Закладене в засіки в обсязі 700 т
ціле вологе консервоване зерно кукурудзи мало високу органолептичну оцінку.
Біохімічні показники його якості були наступні: суха речовина – 71,8, рН –
5,88, загальна кислотність – 0,68 %, оцтової кислоти – 0,34 % і молочної
кислоти – 0,17 %. У корів, які отримували в складі раціону 3 кг подрібненого
консервованого вологого зерна кукурудзи замість 2,5 кг дерті сухої кукурудзи
(контроль), середньодобовий удій молока базисної жирності (3,4 %)
підвищився на 9,5 % проти контролю.
Ключові слова: вологе консервоване зерно кукурудзи, сухе зерно
кукурудзи, консерванти, показники якості консервованого вологого зерна,
дійні корови, молочна продуктивність.
Наукою і практикою сільськогосподарського виробництва розроблено
та апробовано кілька способів зберігання вологого зерна кукурудзи: заготівля
вологого подрібненого і плющеного зерна в траншеях чи полімерних
рукавах, цілого в засіках, на критих токах і в «біг-бегах» з використанням
консервантів, а також у вакуумному середовищі [1, 2, 3].
При розгерметизації сховищ для зберігання вологого консервованого
зерна кукурудзи повітря проникає в зернову масу, що робить негативний
вплив на якість корму, бо дріжджі асимілюють молочну кислоту і в
результаті чого підвищується рН. Таким чином, мікроорганізми, які
пригнічувалися низьким рН починають розмножуватися і псувати корм [4].
Збереження вологого зерна кукурудзи шляхом його обробки
пропіоновою кислотою або сумішшю пропіонової кислоти з оцтовою була
доведеною ефективною практикою протягом багатьох років. Однак, вартість
обробки пропіоновою кислотою, як правило, зрівняна з сушкою зерна.
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Використання в якості консерванта бактеріальних інокулянтів є
перспективною технологією зберігання вологого зернофуражу [5].
Біоконсервант «ПРОПІКОМБ» – це симбіоз молочнокислих і
пропіоновокислих бактерій, що сприяє збагаченню зернової маси бактеріями,
здатними активно розмножуватися в ній і забезпечувати процес
консервування зерна в потрібному напрямку, з урахуванням антагоністичної
активності до умовної й умовно-патогенної мікрофлори корму. При цьому
продукти життєдіяльності молочнокислих бактерій є вихідним середовищем
для розвитку пропіоновокислих бактерій, причому їх ріст сягає свого
максимуму в період, коли ріст молочнокислих бактерій майже повністю
припиняється. Титр біоконсерванту «ПРОПІКОМБ» у рідкому стані
становить 1016 КОЕ/г. Біоконсервант містить, також, фізіологічно активні
молочнокислі біфідобактерії, оцтовокислі, пропіоновокислі, молочнокислі
мезофільні й термофільні бактерії, які пригнічують у зерновій масі розвиток
гнильних і хвороботворних мікроорганізмів, при цьому синтезуються
вітаміни (наприклад, вітамін В12) та інші біологічно активні речовини, які
підвищують засвоюваність білків корму [6].
У дослідах щодо перетравності сухого зерна кукурудзи порівняно з
вологим на бичках було встановлено підвищення засвоюваності крохмалю з
91,7 до 94,1 % [7].
Дослідженнями щодо перетравності крохмалю сухого зерна кукурудзи
порівняно з вологим на коровах було встановлено, що перетравність
крохмалю сухого зерна в рубці становить 60,9 %, а вологого – 86,8 %.
Загальна перетравність крохмалю сухого зерна кукурудзи становила 88,9, а
вологого – 98,2 % [8].
Вивчення молочної продуктивності, перетравності та енергетичної
цінності вологого силосованого зерна кукурудзи порівняно з сухим на
раціоні який містив (на суху речовину): сінаж люцерни (45,3 %), соєвий шрот
(10,6 %), зерно кукурудзи (42,2 %) та вітамінно-мінеральний премікс (1,7 %)
при споживанні 24,1—24,9 кг сухої речовини раціону показало, що молочна
продуктивність у групі корів на сухому зерні становила 40,5 кг/день, а на
вологому зерні 43,1 кг/день, тобто на 2,6 кг вище. При цьому зменшився
вміст азоту в калі з 282 г/день на сухому зерні до 257 г/день (менше на 8,9 %)
на вологому зерні кукурудзи, тоді як споживання азоту в групах становило
803—802 г/день. Показано, також, що чиста енергія лактації сухого зерна
кукурудзи становила 86 % від енергії вологого зерна [9].
У дослідах на високопродуктивних коровах при згодовуванні вологого
консервованого зерна кукурудзи встановлено підвищення середньодобових
удоїв молока базисної жирності (3,4 %) на 3,8 л або на 13,2 %, жиру на 5,7 %
і білка на 1,3 % порівняно з сухим зерном кукурудзи [10].
Консервування вологого зерна кукурудзи в засіках на базі молочних
комплексів без його подрібнення при довготривалому використанні в годівлі
великої рогатої худоби після його розгерметизації є актуальною проблемою.
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Методика досліджень. Консервант для проведення досліджень щодо
консервування вологого зерна кукурудзи застосовували в умовах племзаводу
«Літинський» с. Громадське Літинського району Вінницької області. На
1 тонну зерна було внесено 30 кг хлористого натрію, 6 г бактеріального
інокулянту «Пропікомбу» і 0,5 л молока. Під час закладки вологого зерна в
засіки бактеріальний інокулянт розчиняли в 10 л води та додавали молоко.
Доза внесення становила 10 л на 1 т зерна кукурудзи вологістю 30—38 %.
Молоко вводили для стимулювання росту молочнокислих та
пропіоновокислих бактерій. Сіль вносилась у зернову масу окремо в сухому
вигляді. Вологе зерно з-під комбайна закладали в засіки на 150 тонн. Для
закладки вологого зерна кукурудзи використовували зернопогрузчик ЗПС-60.
Закладене вологе зерно кукурудзи герметично вкривали по периметру засіка
плівкою завтовщки 200 мкм і притискали шаром зерна ячменю завтовщки
10 см.
Через місяць, по завершенні бродильних процесів у вологому зерні,
відкривали засіки і відбирали середні зразки зерна для аналізу. В лабораторії
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН у
консервованому зерні кукурудзи проводили визначення вологості, загальної
кислотності, рН, аміаку, спирту, летких жирних кислот та молочної кислоти
на газовому хроматографі ХРОМ 5 [11].
Для використання в годівлі корів консервоване вологе зерно
вивантажували із засіків телескопічним навантажувачем MANITOU та
подрібнювали на молотковій дробарці з пневматичним забором зерна.
Подрібнене зерно завантажували в напівпричіпний двухшнековий змішувачкормороздавач Trioliet Solomix 2 12VL».
Оцінка продуктивної дії вологого консервованого зерна кукурудзи
порівняно з сухим, у складі раціону, проводилася на дійних
високопродуктивних коровах української чорно-рябої молочної породи за
принципом груп-періодів у кількості 100 голів упродовж 90 днів основного
дослідного періоду [12]. Утримання корів безприв’язне боксове з
автоматичним напуванням, доїння в доїльному залі. Кормосуміш з
об’ємистих і концентрованих кормів та мінеральних добавок готувалася і
роздавалася змішувачем-кормороздавачем. Загально-змішані раціони для
дійних корів складалися з використанням довідкових даних та з урахуванням
фактичної поживності кормів за допомогою комп’ютерної програми Excel
при запланованому рівні продуктивності 24 кг молока за добу та живої маси
корів 600 кг [13]. Схема досліду з оцінки продуктивної дії вологого
консервованого зерна кукурудзи порівняно з сухим представлена в таблиці 1.
Для визначення молочної продуктивності проводили щоденний облік
удою молока від корів із визначенням молочного жиру і білка на аналізаторі
молока ЕКОМІЛК.
Результати досліджень та їх обговорення. У виробничих умовах
Племзаводу «Літинський» с. Громадське Літинського району Вінницької
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області в 2016 році проведено заготівлю вологого зерна кукурудзи в обсязі
700 тонн.
1. Схема досліду з оцінки продуктивної дії вологого консервованого зерна
кукурудзи порівняно з сухим
Період досліду

Кількість
тварин, гол.

І-й (90 днів)

100

ІІ-й (90 днів)

100

Характеристика годівлі дійних корів

Основний раціон: 0,5 кг сіна злаково-бобового, 13 кг
сінажу люцерни, 23 кг кукурудзяного силосу, 1 кг макухи
соєвої, 1,4 кг шроту соняшникового, 2 кг дерті ячмінної,
2,5 кг дерті сухої кукурудзи та мінеральних добавок
Заміна в основному раціоні 2,5 кг дерті сухої кукурудзи
на 3 кг подрібненого консервованого вологого зерна
кукурудзи

Закладене в засіки ціле вологе консервоване зерно кукурудзи мало
високу органолептичну оцінку. Результати досліджень по вивченню хімічних
показників якості консервованого вологого зерна кукурудзи закладеного в
засіки в умовах племзаводу «Літинський» представлено в таблиці 2.
2. Хімічні показники якості консервованого вологого зерна кукурудзи
Показник
Суха речовина, %
рН
Аміачний азот, мг%
Етиловий спирт, %
Загальна кислотність, %
Оцтова кислота
Молочна, %

Значення
71,8
5,88
16,57
0,01
0,68
0,34
0,17

Обробка хлористим натрієм у поєднанні з бактеріальним інокулянтом
«Пропікомб» вологого зерна кукурудзи зумовлює перерозподіл вільної води
з внутрішніх структур зерна на зовнішню його поверхню, що сприяє
створенню плівки з високою концентрацією водного розчину солі, а це
пригнічує утворення молочної кислоти і підвищує утворення оцтової
кислоти, яка забезпечує консервуючу дію.
Таким чином, у вологому зерні зберігаються поживні речовини на рівні
96 %. Цей технологічний прийом консервування вологого зерна забезпечує
зменшення енергозатрат у 5—6 разів у грошовому обчисленні порівняно з
висушуванням такого зерна на різних сушильних агрегатах.
Досліди щодо оцінки продуктивної дії вологого консервованого зерна
на дійних коровах були проведені в 2017 році, також у племзаводі
«Літинський». Раціон дійних корів у перший період досліду складався з
0,5 кг сіна злаково-бобового, 13 кг сінажу люцерни, 23 кг кукурудзяного
силосу, 1,0 кг макухи соєвої, 1,4 кг шроту соняшникового, 2 кг дерті
ячмінної, 2,5 кг дерті кукурудзи та мінеральних добавок. У раціоні корів
156

Корми і кормовиробництво. 2018. Вип. 86

другого періоду було замінено сухе зерно кукурудзи на 3 кг консервованого
(табл. 3).
3. Склад та поживність раціонів годівлі дійних корів живою масою 600 кг
(норма для удою 24 л, у середньому на голову за добу)
Показник

І-й
0,5
13
23
2
2,5

Сіно злаково-бобове, кг
Сінаж люцерни, кг
Силос кукурудзяний, кг
Дерть ячменю, кг
Дерть кукурудзи, кг
Дерть вологого консервованого зерна
кукурудзи, кг
Шрот соняшниковий, кг
Макуха соєва, кг
Сіль кухонна, кг
Бікарбонат натрію, кг
У раціоні міститься:
Сухої речовини, кг
Обмінної енергії, МДж
Сирого протеїну, г
Перетравного протеїну, г
Сирого жиру, г
Сирої клітковини, г
Крохмалю, г
Цукру, г
Кальцію, г
Фосфору, г

Період досліду

ІІ-й
0,5
13
23
2
–

–

3

1,4
1,0
0,15
0,08

1,4
1,0
0,15
0,08

19,5
198
2901
2000
740
4377
3453
711
134
62

19,4
199
2930
2018
745
4370
3352
686
134
67

Показники молочної продуктивності корів при згодовуванні
консервованого зерна кукурудзи порівняно з сухим наведені в таблиці 4.
4. Показники молочної продуктивності корів при згодовуванні
консервованого зерна кукурудзи порівняно з сухим
Показник

Середньодобовий удій, кг
Середньодобовий удій молока
базисної жирності (3,4 %), кг
Жирність молока, %
Вміст білка, %

Період досліду
І-й
ІІ-й
21,5
22,2

+– до І-го
періоду
0,7

% до І-го
періоду
103,2

23,2

25,4

2,2

109,5

3,67
3,04

3,89
3,14

0,22
0,10

106,0
103,3

Як показали результати представлені у таблиці 4 середньодобовий удій
молока базисної жирності (3,4 %) підвищився на 9,5 %, жирність молока – на
6,0 % та вміст білка – на 3,3 %.
Результати наших досліджень узгоджуються з даними зарубіжних
авторів стосовно підвищеної продуктивної дії вологого консервованого зерна
кукурудзи в раціонах корів порівняно з сухим.
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У 2018 році були проведені дослідження порівняльної оцінки
продуктивної дії консервованого вологого із сухим зерном кукурудзи
(табл. 5) на поголів’ї до 1000 корів дійного стада племзаводу «Літинський»
Літинського району Вінницької області. Консервоване вологе зерно
кукурудзи згодовували дійному стаду з середнім поголів’ям 976 корів
упродовж лютого, березня, квітня і травня місяців, тобто 4 місяці, а сухе
зерно згодовували цьому ж молочному стаду також 4 місяці (з червня по
вересень). Раціон дійних корів у перший період досліду складався з 0,5 кг
сіна злаково-бобового, 13 кг сінажу люцерни, 23 кг кукурудзяного силосу,
1,8 кг макухи соєвої, 2,1 кг шроту соняшникового, 2 кг дерті ячмінної, 3 кг
подрібненого консервованого зерна кукурудзи та мінеральних добавок.
У раціоні корів другого періоду було замінено консервоване зерно кукурудзи
на 2,5 кг дерті кукурудзи. Середньодобовий удій молока базисної жирності та
білка на корову при згодовуванні в складі раціону консервованого вологого
зерна кукурудзи становив 28,2 л, а при згодовуванні сухого зерна 27,6 л.
Різниця складає 0,6 л. При поголів’ї 1000 корів за 300 днів лактації
згодовування консервованого вологого зерна кукурудзи забезпечує
одержання на 180 тис. л молока більше порівняно із сухим зерном. При
реалізаційній ціні 10 грн за 1 л молока одержується коштів на 1800 тис. грн
більше.
5. Порівняльна оцінка продуктивної дії консервованого вологого і сухого
зерна кукурудзи в годівлі корів (племзавод «Літинський» Літинського району
Вінницької області)
СередньоСередньо Середньодобовий
добовий
добовий
удій
удій
удій
молока по
молока
молока
Місяць
Білок, %
базовому базисної
базисної
жирності та
білку
жирності
білка на
(3,2 %) на
(3,4 %) на
корову, л
корову, л корову, л
Згодовування консервованого вологого зерна кукурудзи в складі раціону
Лютий
953
25,6
3,8
28,6
3,3
26,4
27,5
Березень
971
27,0
3,8
30,2
3,3
27,8
29,0
Квітень
999
26,8
3,7
29,2
3,1
26,0
27,6
Травень
976
28,1
3,6
29,8
3,2
28,1
28,9
М±m
975 ± 11 26,9 ± 0,6 3,7 ± 0,1 29,4 ± 0,4 3,2 ± 0,1 27,1 ± 0,6 28,3 ± 0,5
Згодовування сухого зерна кукурудзи в складі раціону
Червень
980
27,8
3,6
29,4
3,2
27,8
28,6
Липень
995
27,8
3,6
29,4
3,2
27,8
28,6
Серпень
988
25,6
3,7
27,9
3,2
25,6
26,7
Вересень
1003
25,4
3,8
28,4
3,2
25,4
26,9
М±m
992 ± 6 26,7 ± 0,8 3,7 ± 0,1 28,8 ± 0,5 3,2 ± 0,0 26,7 ± 0,8 27,7 ± 0,6
+– відносно
сухого
0,2
0,0
0,6
0,0
0,4
0,6
зерна
Середньо
Кількість добовий
Жирність,
удій
дійних
%
молока на
корів
корову, л
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У наших попередніх дослідженнях [14], було відзначено покращення
якісних показників молочного жиру при згодовуванні консервованого зерна
кукурудзи. Спостерігалося підвищення в молочному жирі вмісту кон’югатів
лінолевої кислоти на 7,6 % та довголанцюгових насичених жирних кислот і
паралельно зменшення середньоланцюгових, що є позитивним для здоров’я
людей. Середньоланцюгові жирні кислоти вважаються атерогенними, тобто,
викликають атеросклероз.
Таким чином, аналіз продукції молока в умовах промислового ведення
галузі молочного скотарства переконливо показує перспективу технології
консервування вологого зерна кукурудзи і його використання в годівлі корів.
Технологія розроблена в Інституті кормів та сільського господарства Поділля
НААН.
Висновки. 1. Результати досліджень дають підставу стверджувати, що
консервант на основі бактеріального інокулянта «Пропікомб» у поєднанні з
хлористим натрієм є перспективним для закладки вологого зерна кукурудзи в
засіки.
2. Згодовування вологого консервованого зерна кукурудзи дійним
коровам в умовах промислового молочного комплексу з використанням
консерванту «Пропікомб» у поєднанні з хлористим натрієм позитивно
вплинуло на продуктивність корів та якісні показники молока.
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А. П. Заєць, Ж. В. Столяр, кандидати сільськогосподарських наук
М. О. Мандрик, О. В. Бігас
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
ОЦІНКА ЕКСТЕР’ЄРУ КОРІВ-ПЕРВІСТОК УКРАЇНСЬКОЇ
ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗА МЕТОДОМ
ЛІНІЙНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОХОДЖЕННЯ
ЗА БАТЬКОМ
В умовах племінних господарств Вінницької області: ТОВ АК «Зелена
долина» АФ ПЗ «Вила» с. Вила Томашпільського району та ПП «Радівське»
с. Радівка Калинівського району проведено оцінку молочної продуктивності
та ознак екстер’єру корів-первісток української чорно-рябої молочної
породи та встановлено ступінь консолідації й мінливості. Так, за
комплексом ознак екстер’єру, що характеризує молочний тип, тулуб,
кінцівки та вим’я корови-первістки отримали – 82,1 ± 0,18; 84,90 ± 0,14;
78,50 ± 0,13 та 84,0 ± 0,13 бала. Найбільш консолідованими за показником
загальної лінійної оцінки екстер’єру (Кс = 0,303—0,280) та молочною
продуктивністю (Кс = 0,415—0,188) дочки бугаїв Отто 00135556252 (лінія
Маршала 2290977.95) та Сарукко 95813 (лінія Мтото).
Аналіз фенотипової мінливості комплексних та описових ознак типу,
показав, що високу мінливість мали такі ознаки екстер’єру: постава
тазових кінцівок, кут ратиць, заднє прикріплення вим’я, розміщення передніх
та задніх дійок (Сv = 15,1; 15,2; 12,9; 17,5; 18,9).
Встановлено додатній середній (r = 0,24—0,25) зв’язок між
співвідносною мінливістю ознак молочної продуктивності та загальної
оцінки екстер’єру. Між надоєм за 305 днів лактації та вмістом жиру
встановлено від’ємний слабкий зв'язок (r =-0,01), а вмістом білка додатній
слабкий (r = 0,13).
Ключові слова: українська чорно-ряба молочна порода, коровипервістки, лінії, бугаї-плідники, екстер’єр, лінійна класифікація, консолідація,
кореляція.
Важливим засобом підвищення молочної продуктивності окремих стад
і порід в цілому є використання бугаїв-поліпшувачів. Найважливішою
проблемою подальшого розвитку та удосконалення вітчизняних
спеціалізованих молочних порід, зокрема української чорно-рябої молочної
породи, є відношення вітчизняної системи селекції випробування за
потомством та щорічної переоцінки бугаїв-плідників [1—4]. Адже відомо, що
племінна цінність їх постійно змінюється із підвищенням генетичного
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потенціалу продуктивності в стадах, популяції. Успадкування біологічногосподарських ознак зумовлено дією генів, тому в племінних господарствах
планується використовувати понад 60 % сперми бугаїв-поліпшувачів
комплексу біологічно-господарських ознак [5—8].
Істотна частка генетичної складової у загальній фенотиповій
мінливості встановлена у дослідженні М. В. Гладія та співавторів [9]. За їх
висновком, очікувати достатню результативність та ефективність селекції
необхідно найперше за ознаками екстер’єру, молочної продуктивності і
насамперед за інтенсивного використання бугаїв-поліпшувачів.
Метод лінійної класифікації тривало й досить успішно застосовують в
багатьох країнах світу з розвиненим молочним скотарством, де його
показники займають істотну питому частку в структурі комплексних індексів
племінної цінності бугаїв-плідників оцінених за якістю нащадків [10—12].
Тому з метою підвищення селекції щодо консолідації стад корів
української чорно-рябої молочної породи завданням наших досліджень було
провести оцінку молочної продуктивності та ознак екстер’єру, встановити
ступінь консолідації та мінливості з їх подальшим порівняльним аналізом.
Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводили
упродовж 2016—2017 років в умовах племінних господарств Вінницької
області: ТОВ АК «Зелена долина» АФ ПЗ «Вила» с. Вила Томашпільського
району та ПП «Радівське» с. Радівка Калинівського району. Утримання
тварин в умовах ТОВ АК «Зелена долина» стійлове з триразовим доїнням у
молокопровід, у ПП «Радівське» – безприв’язне з триразовим доїнням у
доїльному залі на установці «Ялинка».
Оцінку екстер’єрно-конституційного типу корів-первісток української
чорно-рябої молочної породи проведено за двома системами: лінійний опис
окремих ознак екстер’єру (за 9-бальною шкалою) та оцінка комплексних
ознак типу (за 100- бальною шкалою) згідно з методичними вказівками [13].
Генеалогічну належність тварин проаналізовано за даними племінних
карток бугаїв, взятих з каталогів бугаїв молочних і молочно-м’ясних порід
для відтворення маточного поголів’я у 2003—2015 рр.
Оцінку корів за основними показниками молочної продуктивності
проводили за даними зоотехнічного обліку, а якісні показники молока
(молочний жир та білок) досліджено в умовах господарств на
ультразвуковому аналізаторі молока «Екомілк».
Ступінь фенотипової консолідованості корів молочних порід за
господарськи корисними ознаками залежно від походження за батьком
визначали за Ю. П. Полупаном [14]:
К1 = 1 – σг/σз ,
К2 = 1 – Cvг/Cvз ,
де К1 та К2 – ступінь фенотипової консолідованості оцінюваної групи; σг та
Cvг – середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт мінливості оцінюваної
групи тварин за ознакою; σз та Cvз – середньоквадратичне відхилення та
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коефіцієнт мінливості генеральної сукупності. Коефіцієнт Кс визначається як
середнє арифметичне значення К1 і К2.
Одержані експериментальні дані опрацьовані за методами варіаційної
статистики Н. А. Плохинського [15] з використанням програмного
забезпечення Statistica 6.0.
Результати досліджень. Аналіз лінійної класифікації корів-первісток
української чорно-рябої молочної породи за комплексними та описовими
ознаками екстер’єру (табл. 1) свідчить про те, що показник загальної оцінки
чотирьох комплексів екстер’єрних ознак тварин становив у середньому
82,8 ± 0,09 бала.
1. Результати лінійної класифікації та молочна продуктивність корівпервісток української чорно-рябої молочної породи за комплексними і
описовими ознаками їх екстер’єру, бала (M ± m)
Групи ознак
Ураховано тварин
Комплекс ознак, що характеризує:
молочний тип
тулуб
кінцівки
вим’я
Загальна оцінка
Описові ознаки типу:
ріст (висота в крижах)
ширина грудей
глибина тулуба
кутастість
нахил заду
ширина заду
кут тазових кінцівок
постава тазових кінцівок
кут ратиць
переднє прикріплення вим’я
заднє прикріплення вим’я
центральна зв’язка
глибина вим’я
розміщення передніх дійок
розміщення задніх дійок
довжина дійок
Молочна продуктивність:
ураховано тварин
удій за 305 днів, кг
вміст жиру, %
вміст білка, %
молочний жир, кг
молочний білок, кг

M±m
329

Cv, %
-

82,1 ± 0,18
84,9 ± 0,14
78,5 ± 0,13
84,0 ± 0,13
82,8 ± 0,09

3,9
2,9
2,9
2,8
2,1

6,6 ± 0,05
6,1 ± 0,05
6,1 ± 0,05
5,2 ± 0,04
5,0 ± 0,04
5,9 ± 0,05
5,0 ± 0,04
5,1 ± 0,04
5,0 ± 0,04
6,3 ± 0,05
6,3 ± 0,04
6,1 ± 0,04
6,5 ± 0,04
5,5 ± 0,05
5,6 ± 0,06
5,0 ± 0,04

14,4
15,3
15,3
13,1
13,1
15,3
13,1
15,1
15,2
14,9
12,9
13,3
11,4
17,5
18,9
15,1

269
5349,5 ± 55,2
3,81 ± 0,003
3,14 ± 0,002
203,8 ± 2,1
168,0 ± 1,8

16,9
1,3
1,0
16,9
17,1

За комплексом ознак екстер’єру, що характеризує молочний тип, тулуб,
кінцівки та вим’я, корови-первістки отримали 82,1 ± 0,18; 84,9 ± 0,14;
78,5 ± 0,13 та 84,0 ± 0,13 бала. Результати лінійної оцінки корів-первісток
Корми і кормовиробництво. 2018. Вип. 86

163

свідчать про достатньо добрий розвиток тулуба, гарний стан кінцівок та
здатність тварин до вільного руху і навантажень, добрий розвиток вим’я та
придатність до машинного доїння.
Аналіз фенотипової мінливості комплексних та описових ознак типу
корів-первісток показав, що високий ступінь мінливості мали такі ознаки
екстер’єру: розміщення передніх та задніх дійок (Cv = 17,5—18,9 %); ширина
грудей, глибина тулуба, ширина заду (Cv = 15,3 %). Низький ступінь
мінливості (Cv = 2,1 %) встановлено за комплексом ознак екстер’єру корів.
Оцінка описових ознак екстер’єру корів-первісток української чорнорябої молочної породи свідчить про те, що за ознаками ріст (висота в
крижах) тварин отримали в середньому 6,6 ± 0,05 бала; ширина грудей
6,1 ± 0,05, глибина тулуба 6,1 ± 0,05, кутастість 5,2 ± 0,04 бала. За ознаками
нахил та ширина заду первістки отримали 5,0 ± 0,04 та 5,9 ± 0,05 бала
відповідно. Такий показник ознаки ширини заду є бажаним, тому що
забезпечує велику площу прикріплення вим’я і сприяє нормальному перебігу
отелення корів. Тварини за ознаками кут та постава тазових кінцівок а також
кут ратиць отримали 5,0 ± 0,04; 5,1 ± 0,04 та 5,0 ± 0,04 бала відповідно.
У середньому за описовими ознаками вим’я первістки отримали від 5,0 ± 0,04
бала за довжину дійок до 6,5 ± 0,04 – за його глибину.
Середні показники описових ознак вим’я відповідають бажаним
показникам, придатності корів-первісток до машинного доїння.
За комплексом ознак, що характеризує тулуб та молочний тип корівпервісток, найвищу оцінку отримали дочки бугаїв Отто 00135556252 (лінія
Маршала 2290977.95), Сарукко 95813 (лінія Мтото) та Сіріуса 66458 (лінія
Старбака 352790.79), кінцівки Долмана 60540099 (лінія Маршала 2290977.95)
та Сіріуса 66458 (лінія Старбака 352790.79), вим’я Отто 00135556252 (лінія
Маршала 2290977.95), Ассала 42573 (лінія Джаско Бесна 5694028588,94),
Сіріуса 66458 (лінія Старбака 352790.79) та Сарукко 95813 (лінія Мтото).
Залежно від отриманих балів за лінійну оцінку екстер’єру проведено
розподіл корів-первісток на групи. Оцінку «Дуже добре» та «Добре з
плюсом» отримали – 90,6 % тварин, «Добре» – 9,4 %.
Серед первісток кращими за молочною продуктивністю (удій 6264 кг,
5656 та 5481 кг молока) були дочки бугаїв: Отто 00135556252 (лінія Маршала
2290977.95), Долмана 60540099 (лінія Маршала 2290977.95) та Ассала 42573
(лінія Джаско Бесна 5694028588,94).
Найбільш консолідованими за показниками загальної лінійної оцінки
екстер’єру (Кс = 0,303—0,280) та молочною продуктивністю (Кс = 0,415—
0,188) є дочки бугаїв Отто 00135556252 (лінія Маршала 2290977.95) та
Сарукко 95813 (лінія Мтото) (табл. 2).
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2. Ступінь консолідованості корів-первісток української чорно-рябої молочної
породи за господарськи корисними ознаками залежно від походження за
батьком, Кс
Лінія

Валіанта
1650414.73
Маршала
2290977.95
Мтото
Дж.Бесна
5694028588.9
Чіфа
1427381.62

Старбака
352790.79
Елевейшна
1491007.65

Кличка та
інвентарний номер
батька

жиру

білка

0,232
0,036

Удій за
305
днів
лактації
0,000
-0,119

-0,014
-0,127

-0,023
-0,118

12

0,186

0,238

0,262

0,264

16
22
55
4

0,306
-0,018
0,280
0,566

0,415
0,182
0,188
0,810

0,428
0,171
0,178
0,791

0,428
0,184
0,190
0,692

Ураховано
дочок, голів

Загальна
оцінка
екстер’єру

Унгут 7352184
Р. Чардж 7229251
О.Т.Блазон
63683046
Отто 00135556252
Долман 60540099
Сарукко 95813
Ширлі 447860

9
20

Кількість
молочного

Ассал 42573

23

0,204

-0,153

-0,154

-0,153

Аурора 2937
Тандем 9434213
Скот 77410
Вольфганг 75565
Латрелл
1362273286
Нірвана 9244
Сіріус 66458
Брук 33195

24
36
11
12

0,177
0,146
0,116
0,452

-0,336
0,126
0,697
-0,069

-0,351
0,127
0,711
-0,056

-0,328
0,139
0,675
-0,056

6

0,490

0,263

0,258

0,207

15
20
10

0,096
-0,157
-0,528

-0,298
-0,009
-

-0,310
0,007
-

-0,291
-0,004
-

Б.Енвой 40224

9

0,083

0,663

0,662

0,604

У процесі селекційної роботи з удосконалення чорно-рябої молочної
породи важливо знати і враховувати взаємозв’язок між рівнем молочної
продуктивності та екстер’єрними ознаками тварин (табл. 3).

Кінцівки

Вим’я

Загальна
оцінка

Удій за 305
днів, кг

Вміст жиру,
%

Вміст білка,
%

Молочний
жир, кг

Молочний
білок, кг

Ріст (висота в
крижах)
Ширина грудей
Глибина тулуба
Кутастість
Нахил заду
Ширина заду
Кут тазових
кінцівок

Тулуб

Показники

Молочний
тип

3. Співвідносна мінливість ознак молочної продуктивності та екстер’єру
корів-первісток української чорно-рябої молочної породи, r (n = 269)

0,22

0,95

0,14

0,49

0,72

0,27

0,13

0,01

0,28

0,27

0,19
0,21
0,93
0,36
0,19

0,78
0,75
0,20
0,19
0,71

0,12
0,12
0,28
0,31
0,15

0,52
0,56
0,09
0,24
0,54

0,65
0,67
0,45
0,39
0,65

0,26
0,26
0,05
0,05
0,25

0,04
0,02
-0,11
-0,06
0,05

-0,04
-0,05
-0,01
-0,01
-0,05

0,26
0,26
0,05
0,04
0,26

0,26
0,25
0,05
0,05
0,25

0,32

0,11

0,34

0,28

0,37

-0,00

-0,19

-0,11 -0,02 -0,01
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Продовження таблиці 3
1
Постава тазових
кінцівок
Кут ратиць
Переднє
прикріплення
вим’я
Заднє
прикріплення
вим’я
Центральна
зв’язка
Глибина вим’я
Розміщення
передніх дійок
Розміщення
задніх дійок
Довжина дійок
Комплекс ознак,
що характеризує:
молочний тип
тулуб
кінцівки
вим’я
Загальна оцінка
Удій за 305 днів,
кг
Вміст жиру, %
Вміст білка, %
Молочний жир, кг
Молочний білок,
кг

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0,36

0,13

0,50

0,05

0,31

0,06

-0,06

-0,05

0,06

0,06

0,26

0,12

0,92

0,17

0,45

0,15

-0,05

-0,07

0,15

0,14

0,11

0,48

0,03

0,94

0,73

0,14

-0,02

-0,04

0,14

0,13

0,12

0,54

-0,01

0,73

0,63

0,17

0,02

-0,04

0,17

0,16

0,19

0,50

0,16

0,46

0,53

0,18

0,07

-0,08

0,18

0,17

0,17

0,59

0,18

0,43

0,55

0,35

0,06

-0,03

0,35

0,35

0,17

0,26

0,13

0,33

0,36

0,18

-0,06

-0,12

0,17

0,17

0,06

0,15

-0,01

0,07

0,11

0,21

-0,01

0,13

0,20

0,21

0,12

0,31

0,13

0,20

0,29

0,12

0,02

-0,01

0,12

0,11

1,00

0,24

0,23

0,13

0,50

0,02

-0,07

-0,02

0,02

0,02

0,24
0,23
0,13
0,50

1,00
0,17
0,50
0,75

0,17
1,00
0,23
0,51

0,50
0,23
1,00
0,83

0,75
0,51
0,83
1,00

0,25
0,18
0,17
0,25

0,12
-0,04
-0,04
-0,01

-0,02
-0,04
-0,05
-0,05

0,25
0,18
0,16
0,24

0,24
0,18
0,16
0,24

0,02

0,25

0,18

0,17

0,25

1,00

-0,01

0,13

1,00

1,00

-0,07 0,12
-0,02 -0,02
0,02 0,25

-0,04
-0,04
0,18

-0,04
-0,05
0,16

-0,01
-0,05
0,24

-0,01
0,13
1,00

1,00
0,50
0,07

0,50
1,00
0,16

0,07
0,16
1,00

0,02
0,19
1,00

0,02

0,18

0,16

0,24

1,00

0,02

0,19

1,00

1,00

0,24

Аналіз співвідносної мінливості ознак молочної продуктивності та
загальної оцінки екстер’єру корів-первісток української чорно-рябої
молочної породи свідчить про додатній середній (r = 0,24—0,25) зв’язок між
ними. Встановлено, що за кількістю молочного жиру та білка додатній
середній (r = 0,25—0,28) зв’язок мали такі ознаки екстер’єру корів: ріст
(висота в крижах), ширина грудей, глибина тулуба, ширина заду, а також
ознаки вим’я (r = 0,11—0,35). Між надоєм за 305 днів лактації та вмістом
жиру встановлено від’ємний слабкий зв'язок (r = -0,01), а вмістом білка
додатній слабкий (r = 0,13).
Висновки. Використання методики лінійної класифікації дає змогу
об’єктивно визначити рівень розвитку екстер’єрних ознак корів-первісток
української чорно-рябої молочної породи, які в досліджуваних господарствах
за даними оцінки характеризуються добрим розвитком ознак молочного
типу, гарним станом кінцівок, добрим розвитком вим’я та придатністю до
машинного доїння.
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ВМІСТ ЖИРУ, БІЛКА ТА СЕЧОВИНИ В МОЛОЦІ КОРІВ
РІЗНОГО РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ
СОНЯШНИКОВОЇ МАКУХИ, ЕКСТРУДОВАНОЇ ТА
ЕКСПОНДОВАНОЇ СОЇ
Наведено результати досліджень по вивченню впливу згодовування
соняшникової макухи, сої екструдованої та експондованої на показники
вмісту жиру, білка та сечовини в молоці корів різного рівня продуктивності.
Виявлено, що в раціонах корів, які додатково отримували соняшникову і
екструдовану сою, сирого жиру містилось 1145–1142 г, тоді як в раціоні
корів з додатковим згодовуванням сої експондованої вміст сирого жиру
становив 1214 г, що на 72 г більше, а показник вмісту сирого протеїну був
меншим на 99 г. Додавання до раціону жиру вище оптимального рівня
зменшує білок молока на 0,1 %, тим самим знижуючи рівень вмісту сечовини
в молоці корів до рівня 15,23 мг/100 мл.
Ключові слова: корова, молоко, сечовина, жир, білок, протеїн, соя
екструдована, соя експондована.
Протеїни кормів – основне джерело азотистих речовин для синтезу
білка тканин організму і продукції тварин. Згодовування низькопротеїнових,
але високоенергетичних кормів у період роздоювання високопродуктивних
корів викликають істотні порушення в обміні речовин і приводять до
перевитрати концентратів на отримання удою. Чим гірша якість об'ємистих
кормів раціону, тим більша кількість високобілкових і високоенергетичних
концентратів потрібно включати в раціон молочних корів [3].
Концентровані корми відрізняються від інших високим вмістом
протеїну і енергії та є необхідними для стимулювання синтезу
мікробіального білка, тоді як об’ємисті корми – необхідні для забезпечення
технологічної функції даного синтезу [4]. Соя і соняшникова макуха
піддаються термічній обробці задля зменшення розщеплення протеїну в
рубці корів, один з продуктів основного раціону сільськогосподарських
тварин. Екструдована соя – високоякісний білковий інгредієнт, що дає змогу
досягати високих результатів вирощування. Білок сої за своїм складом і
біологічною цінністю наближається до білків тваринного походження, а отже
добре засвоюється твариною [5]. Високий вміст енергії і протеїну дає
можливість складати раціони з мінімальною потребою у додаткових дорогих
жирах. Соняшникова макуха та експондована повножирова соя містять так
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звані «захищені» жирні кислоти від біогідрогенізації в рубці, що діє на
підвищення вмісту жиру в молоці.
Вміст жиру в молоці характеризує, насамперед, чи забезпечено
потрібну структуру раціону. Оскільки за утворення молочного жиру, в
основному, відповідає оцтова кислота, що утворюється в рубці, а
синтезується вона з рослинної клітковини, то саме достатній вміст у раціоні
сіна, сінажу, соломи забезпечує потрібний рівень жиру в молоці (контроль
співвідношення об’ємних кормів до концентрованих, кількості корму, що
поїдається) [1, 8].
Протеїн в організмі тварини виконує роль головного джерела азоту.
мікроорганізми рубця можуть використовувати для свого зростання аміак в
якості єдиного джерела азоту і в кінцевому всі амінокислоти, необхідні для
синтезу молочного жиру. Для високопродуктивних корів рекомендується
позитивний баланс азоту в рубці. Важливо, щоб баланс азоту в рубці
становив 30—50 г азоту на корову в день [9, 10]. Визначення вмісту сечовини
у молоці дає змогу оцінити забезпеченість раціону протеїном і енергією, а
також за даними літератури характеризує стан рубцевого травлення тварин.
Якщо корм містить надлишок білка і одночасно є недостатньо багатим
на енергію для мікробів рубця, то утворюється надлишок аміаку. Цей аміак
знешкоджується лише шляхом надмірних витрат енергії. Більша частина цих
азотних сполук виводиться через сечу. Підвищений вміст сечовини в молоці
(понад 30 мг/100 мл) є індикатором даної проблеми [11].
Підвищений вміст протеїну в раціоні підвищує вміст сечовини в
молоці. Верхньою межею є вміст 30 мкг у 100 мл молока. Менш ніж 15 мг
вмісту сечовини в молоці свідчить про недостатнє забезпечення протеїном
корів. Оптимальний вміст сечовини 20–30 мг/100 мл, менше 15 – низький,
максимальна межа норми 6,0 ммоль/л (табл. 1).
З підвищенням якості об'ємистих кормів у раціонах знижується витрата
концентратів на отримання як середньої, так і високої продуктивності, на
20—60 % [10].
Для корів різного рівня продуктивності співвідношення поживних
речовин у кормах буде також різне. Для високопродуктивних корів при
середньодобовому надої 30 літрів молока потреба у протеїні збільшується,
ніж для корів з низьким рівнем продуктивності 14–16 літрів молока.
Визначення вмісту сечовини у молоці дає змогу оцінити забезпеченість
раціону протеїном і енергією, а також за даними літератури характеризує
стан рубцевого травлення тварин.
Матеріали і методика досліджень. Базою для проведення дослідів із
вивчення динаміки сечовини в молоці корів різного рівня продуктивності в
залежності від ступеня розчинності протеїну в їх раціонах було ДП ДГ
«Олександрівське» Тростянецького району Вінницької області, відділ
технології виробництва і використання кормів Інституту кормів та сільського
господарства Поділля НААН. Дослідження проводили у 2013–2014 рр.
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1. Схема контролю повноцінності годівлі корів за даними вмісту
в молоці білка і сечовини
Вміст
білка, %

Вміст
сечовини,
мг/100 мл

Причини
відхилень від
норм годівлі

Нижче 15

Нестача
енергії і
сирого
протеїну

Низький
< 3,10

20–30
Більше 35

Нижче 15
Середній
3,30—3,60

15–25
Більше 30

Нестача
енергії
Нестача
енергії і
надлишок
протеїну
Нестача
сирого
протеїну
Годівля в
нормі
Надлишок
сирого
протеїну

Ознаки відхилень від норм годівлі у тварин

Інтоксикація печінки (підвищений вміст білірубіну
у крові), субклінічна ацетонемія, порушення
відтворювальної здатності: слабко виражена
охота, затримка овуляції, кісти яєчника,
зниження молочної продуктивності
Інтоксикація печінки, порушення функції
відтворення
Сильна інтоксикація печінки, слабко виражена
охота, нерегулярні полові цикли, катаральні
гнійні запалення полової сфери, кісти яєчників
Порушення функцій яєчників, зниження надоїв
–
Інтоксикація печінки, кісти яєчників

Було сформовано три технологічні групи лактуючих корів української
молочної чорно-рябої породи з середньодобовою молочною продуктивністю 30 л
молока. У кожній групі було по 30 корів. Проводились щодекадні контрольні
надої на 10 коровах кожної групи та валовий удій молока 30-ти корів по кожній
групі.
Тварини, що були відібрані для досліду утримувалися у стійлах, на
прив’язі. У зрівняльний період, що складав 14 діб, тварини були на
господарському раціоні, а в дослідний – 100 діб – відповідно до схеми
досліду, що подана у табл. 2.
2. Схема науково-господарського досліду
Група
1 – контрольна
2 – дослідна
3 – дослідна

Кількість
тварин, голів
(n)
10
10
10

Характеристика годівлі тварин
Зрівняльний період,
Основний період, 100 днів
14 днів
Основний раціон (ОР) ОР + 1 кг соняшникової макухи
(ОР)
ОР + 1 кг сої екструдованої
(ОР)
ОР + 1 кг сої експондованої

До складу основного раціону (ОР) входили (%): січка ячмінна – 2,03,
січка пшенична – 2,03, сіно люцерни – 2,03, сінаж люцерни – 24,4, силос
кукурудзяний – 50,8, макуха соняшникова – 5,08, дерть кукурудзяна – 8,1,
бікарбонат натрію – 0,000016, сіль кормова – 0,24 %.
Тваринам контрольної групи додатково до раціону згодовували 1 кг сої
соняшникової, тоді як тваринам 1-ї дослідної групи згодовували 1 кг сої
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екструдованої, а 2-ї дослідної – 1 кг сої експондованої. Раціон був
збалансованим та за поживністю відповідав добовій продуктивності корів у
межах 28–30 літрів молока.
Раціон для трьох груп корів поданий в табл. 3.
3. Раціон дійних корів (продуктивність 28—30 л/доб., жива маса 600 кг)
Показник
Січка ячмінна, кг
Січка пшенична озима, кг
Сіно люцерни, кг
Сінаж люцерни, кг
Силос кукурудзяний, кг
Макуха соняшникова, кг
Макуха соєва, кг
Екструдована соя, кг
Експондована соя, кг
Дерть кукурудзяна, кг
Сіль кухонна, г
Бікарбонат натрію, г
Всього
У раціоні міститься:
Суха речовина, кг
Обмінна енергія, МДж
Кормові одиниці
Сирий протеїн, г
Перетравний протеїн, г
Сира клітковина, г
Сирий жир, г
Крохмаль, г
Цукор, г
Кальцій, г
Фосфор, г
Магній, г
Калій, г
Сірка, г
Залізо, г
Мідь, г
Цинк, г
Кобальт, г
Марганець, г
Йод, г
Каротин, г
Вітамін Е, г
Вітамін Д, тис. МО

контрольна
1
1
1,0
12,0
25,0
3,5
1,5
4,0
0,12
0,08
49,2

Група тварин
дослідна 1
1
1
1,0
12,0
25,0
2,5
1,5
1
4,0
0,12
0,08
49,2

дослідна 2
1
1
1,0
12,0
25,0
2,5
1,5
1
4,0
0,12
0,08
49,2

22,2
231
22,2
3915
2711
5059
1145
3220
861
163
106
57
293
53
6766
180
640
2,7
610
6,2
997
1778
3,8

22,2
234
22,4
3928
2780
4984
1142
3392
848
161
100
55
301
50
6767
180
642
2,6
607
6,1
997
1778
3,8

22,1
236
22,5
3829
2668
5000
1214
3346
838
162
100
55
305
50
6676
177
633
2,6
600
6,0
995
1803
3,8

Визначали продуктивність корів, вміст жиру, білка і рівень сечовини в
молоці. Вміст білка і жиру в молоці досліджуваних корів визначали на
приладі «Екомілк». Статистична обробка даних проводилась за Плохінським
та програми XL [6].
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Вміст сечовини в молоці визначався за розробленою нами
методикою [7].
Результати досліджень. Було проведено чотири контрольні надої від
10-ти облікових корів кожної із груп, а також валовий удій молока від 30-ти
корів у всіх трьох групах. Найвищою молочна продуктивність була в корів 2ї групи, які додатково до основного раціону отримували 1 кг екструдованої
сої, тоді як найнижчою була в корів 3-ї групи, що отримували 1 кг сої
експондованої. За показниками валового надою від 30 корів у цих групах
картина була аналогічною. За вмістом білка у молоці корів всіх трьох груп
різниця виявилась несуттєвою, тоді як найвищим показником жиру був
показник у корів, яким додатково згодовували 1 кг сої експондованої
(табл. 4).
4. Показники продуктивності корів за контрольним доїнням,
М ± m, n = 10
Контрольне
доїння
1
2
3
4
Середнє
1
2
3
4
Середнє
1
2
3
4
Середнє

Показник
Добовий удій, л

Жир, %

Білок, %

I – контрольна група (соя соняшникова)
28,35 ± 0,67
3,71 ± 0,19
3,03 ± 0,04
28,85 ± 0,86
3,83 ± 0,19
2,94 ± 0,06
29,40 ± 0,65
3,79 ± 0,11
3,03 ± 0,04
29,20 ± 0,84
3,03 ± 0,04
3,02 ± 0,04
28,95
3,59
3,00
II – дослідна група – (макуха соєва)
29,9 ± 1,01
3,53 ± 0,17
3,00 ± 0,06
29,20 ± 0,84
3,68 ± 0,13
3,02 ± 0,08
30,20 ± 0,811
3,50 ± 0,11
3,00 ± 0,06
30,10 ± 1,29
3,40 ± 0,07
3,00 ± 0,06
29,85
3,52
3,00
III – дослідна група – (соя експондована)
26,90 ± 0,74
3,67 ± 0,17
2,96 ± 0,05
27,60 ± 0,96
3,92 ± 0,16
2,98 ± 0,06
28,00 ± 0,62
3,77 ± 0,09
2,96 ± 0,05
28,10 ± 1,40
3,70 ± 0,08
2,90 ± 0,04
27,65
3,76
2,95

Сечовина мг/
100 мл
24,40 ± 0,23
23,66 ± 0,22
24,00 ± 0,23
23,50 ± 0,22
23,89
20,60 ± 0,19
19,90 ± 0,18
21,90 ± 0,20
20,00 ± 0,19
21,60
15,30 ± 0,14
14,90 ± 0,14
14,80 ± 0,14
15,90 ± 0,15
15,23

Щоб визначити та пояснити причину зниження молочної
продуктивності корів 3-ї групи і підвищення вмісту жиру в молоці, коровам
3-ї групи замінили згодовування експондованої сої на екструдовану сою, а
коровам 2-ї групи – екструдовану сою змінили на експондовну повножирову
сою. Було проведено два контрольні надої, результати яких підтвердили
попередню закономірність даних величин. Молочна продуктивність корів 3-ї
групи, що отримували додатково до основного раціону 1 кг екструдованої сої
замість сої експондованої була найвищою порівняно з 1-ю та 2-ю групою
корів. Також був найвищим і і вміст жиру в молоці у корів 2-ї групи. Отже,
екструдована соя стимулює синтез молока в молочній залозі, тим самим
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підвищує молочну продуктивність корів, а соя експондована зменшує
молочну продуктивність, але вміст жиру у ньому підвищується.
Про забезпечення корів доступним сирим протеїном, а мікробів рубця –
азотом можна судити за кількістю і складом молока. Поряд з вмістом
молочного білка слід звертати увагу і на вміст сечовини в молоці. Наявність
сечовини в молоці – результат надлишкового азоту в рубці і значного
розщеплення амінокислот [11]. Вміст сечовини у молоці також дає змогу
оцінити забезпеченість раціону енергією та характеризує стан рубцевого
травлення тварин.
Для визначення сечовини в молоці корів відбирались проби молока від
10-ти корів з кожної групи по 5 мл у пробірки. Молоко консервувалось
етиловим спиртом у співвідношенні 1 : 2 (10 мл), задля запобігання
прокисання. Безпосередньо, дослідження проводились в лабораторії
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН.
Із даних таблиці найбільш високий рівень вмісту сечовини в молоці
корів був у 1-й контрольній групі і склав в середньому 23,89 мг/100 мл, тоді
як найнижчим був показник 3-ї дослідної групи 15,23 мг/100 мл, коровам якої
згодовували додатково до раціону 1 кг сої експондованої. У корів 2-ї
дослідної групи, що отримували додатково 1 кг екструдованої сої, цей
показник був 21,60 мг/100 мл.
Так як верхньою межею вмісту сечовини в молоці є вміст 30 мг у
100 мл молока, можна зробити висновок про допустимий вміст сечовини в
молоці корів 1-ї контрольної та 2-ї дослідної групи корів, тоді як в 3-й
дослідній групі цей показник має низьке значення. Менш ніж 15 мг вмісту
сечовини в молоці свідчить про недостатнє забезпечення протеїном корів.
Оптимальний вміст сечовини 20–30 мг/100мл, менше 15 – низький,
максимальна межа норми 6,0 ммоль/л.
Сечовина в молоці сигналізує про потребу перевірки забезпеченості
мікроорганізмів рубця азотом (основою сирого протеїну). Вміст сечовини
нижче 15 мг/100 мл молока свідчить про істотний дефіцит азоту в рубці. Це
обмежує активність мікроорганізмів рубця, через що знижується споживання
корму і, як наслідок, – молочна продуктивність [5].
Отже, екструдована соя підвищує молочну продуктивність корів,
стимулюючи синтез молока в молочній залозі, а соя експондована зменшує
продукцію молока, тим самим знижує рівень сечовини в ньому, але підвищує
в ньому вміст жиру.
У раціонах корів, які додатково отримували соняшникову і
екструдовану сою, сирого жиру містилось 1145—1142 г, тоді як в раціоні
корів з додатковим згодовуванням сої експондованої вміст сирого жиру
становив 1214 г, що на 72 г більше, а показник вмісту сирого протеїну був
меншим на 99 грамів. Додавання до раціону жиру вище оптимального рівня
зменшує білок молока на 0,1 %, тим самим знижуючи рівень вмісту сечовини
в молоці корів до рівня 15,23 мг/100 мл.
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Висновки. Таким чином «захищені» жирні кислоти експондованої сої
підвищують вміст жиру в молоці корів, але зменшують молочну
продуктивність та вміст сечовини в молоці через зменшення на 99 г вмісту в
раціоні сирого протеїну порівняно з аналогічною кількістю в раціоні
екструдованої сої. Сечовина в молоці сигналізує про потребу перевірки
забезпеченості мікроорганізмів рубця азотом (основою сирого протеїну).
Вміст сечовини нижче 15 мг/100 мл молока свідчить про істотний дефіцит
азоту в рубці. Це обмежує активність мікроорганізмів рубця, через що
знижується споживання корму і, як наслідок, – молочна продуктивність.
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ВИМОГИ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ ДО ЯКОСТІ ТА
УМОВ ЗБЕРІГАННЯ ТРАВ’ЯНИХ КОРМІВ
(на прикладі зелених кормів)
Наведено технічні умови на трав’яні корми на прикладі зелених кормів,
оцінка якості яких має важливе значення для повноцінної годівлі худоби.
Відображено нормативні вимоги до сировини у вигляді зеленої маси,
показники якості зелених кормів за органолептичними ознаками, їх хімічним
складом, поживністю та енергоємністю, показано розподіл за класами, а
також паспорт якості тощо. Показано також показники безпеки для всіх
видів трав’яних кормів за вмістом нітратів і нітритів, токсичних
елементів, залишків пестицидів, мікотоксинів, радіонуклідів.
Ключові слова: клас якості, корми зелені, нормативні вимоги,
сировина, паспорт якості, технічні умови, трав’яні корми, якість кормів.
Поряд з підвищенням урожайності кормових угідь шляхом добору
найбільш продуктивних видів і сортів, створення для них оптимальних умов
вирощування важливе значення для годівлі худоби має одержання трав’яних
кормів (сіно, сінаж, силос, зелені і штучно висушені корми) високої якості,
які відповідали б вимогам сучасних державних стандартів України [1, 2, 3, 4,
5], де відображено нормативні вимоги до сировини, основні показники якості
та розподіл його за класами, показники безпеки трав’яних кормів, методи
випробувань, умови транспортування і зберігання, паспорт якості тощо.
Як відомо, на поживну цінність лучних трав істотно впливають
ґрунтові умови, видовий і сортовий склад травостоїв, режим його
використання, внесення добрив та інші агротехнічні прийоми [6, 7].
У найбільшій мірі на якість трав’яних кормів і, в першу чергу, на білковість
впливає азот, джерелом надходження якого є мінеральний азот добрив та
симбіотичний азот бобових трав, які висівають як у чистих посівах так і в
бобово-злакових сумішах.
Результати досліджень. У даному повідомленні ми зупинимося на
розроблених нами вимогах державних стандартів до якості та умов
зберігання кормів рослинного походження на прикладі зелених кормів.
Корми зелені отримують із зеленої маси багаторічних і однорічних
трав’янистих рослин та їх сумішей і використовують для безпосереднього
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згодовування сільськогосподарським тваринам і птиці (в годівницях чи на
пасовищах) у свіжому подрібненому чи не подрібненому вигляді або в
кормових сумішах.
Корми зелені згідно ДСТУ ділять на три класи – І, ІІ і ІІІ згідно з
вимогами і нормами, які вказані в таблиці 1.
Корми зелені виготовляють із вегетативної (надземної) зеленої маси
молодих, добре вкритих листям трав’янистих рослин та їх сумішей, а саме:
– сіяних бобових багаторічних чи однорічних трав (частка бобових
трав понад 70 %);
– сіяних злакових трав (частка злакових трав понад 70 % та бобових
менше 20 %);
– сіяних бобово-злакових сумішок (частка бобових трав у межах від 50
до 70 %);
– сіяних злаково-бобових сумішок (частка бобових трав у межах від 20
до 50 %);
–
сіяних традиційних (соняшник, ріпак, суріпиця, гірчиця тощо) і
мало поширених (топінамбур, щавель, сильфія тощо) сільськогосподарських
культур та їх сумішок з родин складноцвіті, хрестоцвіті, мальвові тощо, а
також їх сумішок з іншими культурами;
–
природних кормових угідь, сіяний або природний травостій яких
за ботанічним складом може бути злаковим, бобовим, бобово-злаковим,
злаково-бобовим, різнотравно-злаковим, різнотравно-бобовим, різнотравнобобово-злаковим, осоковим, осоково-злаковим, осоково-різнотравнозлаковим тощо;
– гички коренеплодів тощо.
Назву травостою із суміші трав визначають за домінуючою (з часткою
його у травостої в межах від 50 до70 %) і субдомінуючою (з часткою в межах
від 20 до 50 %) господарсько-ботанічними групами трав (злаки, бобові,
осоки, різнотрав’я).
Сіяні культури на зелені корми вирощують в основних, а також в
ущільнених у часі (проміжних, післяукісних, післяжнивних тощо) посівах.
1. Нормативні вимоги до класів кормів зелених
Показник
Фаза вегетації трав, не пізніше:

злаків

Норма для класу
ІІ

ІІІ

початок
колосіння
колосіння
початок
Бутоніпочаток
бутонізації
зація
цвітіння
початок утворення качанів
початок
Бутоніпочаток
бутонізації
зація
цвітіння
початок
Бутонізації
цвітіння
цвітіння

трубкування

бобових
кукурудзи
соняшника
ріпаку, суріпиці та інших
хрестоцвітих
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Метод
контролювання
ДСТУ к.з.

-“-“-“-“-“-

Продовження таблиці
гички коренеплодів
Колір
Запах
Масова частка сухої речовини,
%, не менше
Масова частка листя, %, не
менше
Масова частка сторонніх
домішок, %, не більше
Масова частка шкідливих та
отруйних рослин згідно з
додатком В, %, не більше
Масова частка у сухій
речовині:
сирого протеїну, %, не менше
сирої клітковини, %, не більше
обмінної енергії, МДж/кг, не
менше
кормових одиниць в 1 кг, не
менше
золи, не розчинної у соляній
кислоті, %, не більше

у період збирання коренеплодів
колір властивий рослинам з яких
виготовлені корми
без сторонніх запахів

-“-“ГОСТ 13496.13

10

15

20

ДСТУ к.з.

60

45

30

-“-

2

4

6

-“-

0,5

0,8

1,0

-“-

20
23

17
26

14
30

ГОСТ 13496.4
ДСТУ ISO 6865

10,7

10,0

9,3

ДСТУ к.з.

0,93

0,81

0,70

ДСТУ к.з.

0,7

0,7

0,7

ДСТУ ISO 5985

ДСТУ 3570
(ГОСТ 13496.7)
П р и м і т к а 1 . Травосумішки скошують за настання відповідної фази вегетації у
домінуючого компонента.
П р и м і т к а 2 . У гичці коренеплодів вміст золи нерозчинної у соляній кислоті не
повинен перевищувати 1 %.
П р и м і т к а 3 . Наведено допустимий вміст шкідливих та отруйних рослин, які
характеризуються цими ознаками у молодому віці, переважно до фази цвітіння.
П р и м і т к а 4 . Класність гички коренеплодів встановлюють за вмістом сторонніх
домішок.
П р и м і т к а 5 . У кормі зеленому із кукурудзи при визначенні класу масову
частку листків, сирого протеїну і сирої клітковини не враховують.
П р и м і т к а 6 . Масова частка сторонніх домішок – це сумарний вміст
малоцінних рослин (щучка дерниста, біловус стиснутий, лепешняк водяний,
великостеблові осоки, щавелі, очерети тощо), шкідливих та отруйних рослин і рослин з
грубими та здерев’янілими стеблами діаметром більше 3 мм, а також грудок землі і
каміння.
Токсичність

Не допускається

Зелені корми приймають партіями. Партією вважають будь-яку кількість
кормів одного класу, оформлену одним документом (паспортом) про якість.
Для кращого транспортування, роздавання і поїдання худобою зелені
корми подрібнюють на частинки, які повинні мати довжину не більше
100 мм, в тому числі часток завдовжки до 30 мм – не менше 80 %, а часток до
100 мм – не більше 2 %.
Зелені корми зразу після скошування і доставки за місцем призначення
повинні згодовуватись безпосередньо тваринам, або йти для приготування
силосу, сінажу, штучно висушених кормів.
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Як виняток на господарському дворі чи під час транспортування зелені
корми повинні зберігатись не більше ніж 2 доби.
ПАСПОРТ ЯКОСТІ КОРМІВ ЗЕЛЕНИХ
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Назва підприємства-виробника——————————————————————————————————————
Населений пункт, район, область—————————————————————————————————————————
Культура (и)——————————————————— Стан кормів—––––––————————————————————————
(назва)

(подрібнені чи неподрібнені)

Фаза вегетації рослин у період збирання на зелений корм———————————————————————
Укіс ———————— Рік урожаю ——————— Маса корму в партії, т——————————————————————
(номер)
Дата заготівлі і використання: початок «———»——————— кінець «———»———————————————
Дата відбирання проб на аналіз “————— ” —————————————————————————————— 20 р.
Особа, відповідальна за відбирання проб———————————————————————————————————

(посада, підпис, ініціали та прізвище)

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
Колір ————————————————————————— Запах ——————————————————————————
Масова частка сухої речовини, % —————————————————————————————————————————
Масова частка у сухій речовині:
сирого протеїну, % ———————————————————сирої клітковини, % ————————————обмінної енергії, МДж/кг ——————————кормових одиниць/кг —————————————————
золи нерозчинної в соляній кислоті, % ————————————————————————————————
Ботанічний склад:
злаків, % _______бобових, % ________осок, % ——————————————————————————
різнотрав’я, %______отруйних рослин, % _____шкідливих рослин________
сторонніх домішок, % —————————————————————————————————————————————

(разом малоцінних, шкідливих та отруйних рослин,
рослин із грубими стеблами, каміння, грудок землі тощо)

Масова частка листя, %————————————————————————————————————————————————
Токсичність—————————————————————————————————————————————————————————
Інші показники (за потреби) ——————————————————————————————————————————————
Клас якості—————————————————————————————————————————————————————————
(згідно з ДСТУ)

Зав. лабораторії —————————————————————————————————————————————————
Місце печатки

(назва лабораторії, підпис, ініціали та прізвище)

“ —————— “ ————————————————— 20

р.

Температура зелених кормів під час зберігання в будь-якому вигляді не
повинна перевищувати температуру навколишнього повітря більше ніж на
5 ℃.
Якщо температура кормів буде перевищувати 40 ℃, то потрібно вжити
заходів, щоб терміново їх охолодити, або згодувати, або приготувати з них
зимові корми.
Всі види трав’яних кормів повинні бути безпечними для худоби. Вміст
токсичних елементів, мікотоксинів, залишкової кількості пестицидів, нітратів
і нітритів, радіонуклідів у них не повинен перевищувати гранично допустимі
рівні, які наведено в табл. 2.
Оцінці (контролю) на безпечність підлягають партії кормів у зоні
розташування шкідливих виробництв, на радіоактивно забруднених
територіях, у разі застосування на травостої хімічних засобів захисту рослин,
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високої дози азотних добрив та ураження трав’янистих рослин токсичними
збудниками хвороб під час їх вирощування.
2. Показники безпеки трав’яних кормів
Назва показника
Нітрати, мг/кг
Нітрити, мг/кг
Свинець
Кадмій
Миш’як
Ртуть
Мідь
Цинк
Хлорорганічні пестициди
Гексахлоран
ДДТ (сума ізомерів та
метаболітів)
Гептахлор
Афлатоксин В1

Допустимий рівень вмісту в
сухій речовині
500,0
10,0
Токсичні елементи, мг/кг
3,0
0,3
0,5
0,05
30,0
50,0
Пестициди, мг/кг
0,1
0,05
0,05
не допускається
Мікотоксини, мг/кг
0,1

Зеараленон (Ф-2)

3,0

Т-2 токсин
Дезоксиніваленол
(вомітоксин)
Патулін
Стеригматоцистин

0,2

Цезій-137 (137Cs)
Стронцій-90 (90Sr)

Метод контролювання
ГОСТ 13496.19
ГОСТ 13496.19
ГОСТ 26932
ГОСТ 26933
ГОСТ 26930
ГОСТ 26927
ГОСТ 26931
ГОСТ 26934
ДСТУ ISO 14181
ГОСТ 13496.20
ГОСТ 13496.20
ГОСТ 13496.20
ДСТУ ISO 6651
ДСТУ ISO 6870,
ГОСТ 28001
ГОСТ 28001

0,2
0,5
0,6
Радіонукліди, Бк/кг
600
200

ГОСТ 28396

Трав’яні корми, які виготовлені із трав, що оброблені пестицидами,
повинні згодовуватись худобі не раніше, ніж через 30 днів з часу обробки,
якщо за інструкцією до їх застосування не вказано іншого терміну.
У трав’яних кормах не допускається наявність грудок ґрунту, каміння,
інших сторонніх домішок та паливо-мастильних матеріалів.
За підозри на наявність у певному виді трав’яних кормах ознак
псування (затхлості, гниття) та інших сторонніх запахів, що виникли
внаслідок тривалого зберігання або кількість шкідливих речовин перевищує
гранично допустимі рівні його терміново направляють у Державну
лабораторію ветеринарної медицини чи іншу сертифіковану лабораторії для
випробувань з метою оцінки якості та встановлення придатності до
згодовування худобі.
Висновки. При виробництві трав’яних кормів (сіна, сінажу, силосу,
штучно висушених та зелених) для забезпечення своїх потреб, а також для
реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках необхідно проводити
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контроль за їхньою якістю. Оцінці підлягають партії кормів у сертифікованих
лабораторіях, які видають паспорт якості на певний вид трав’яного корму, в
якому наведено загальні відомості та результати контролю якості за
основними органолептичними показниками, їх поживністю та енергоємністю
і, як підсумок, клас якості, а за потреби – й показники безпеки.
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АННОТАЦИИ
УДК 633.2/.4.03(477.72)
Голобородько С. П.,
Погынайко Е. А.
Современное
состояние и
перспективы развития кормопроизводства в южной Степи Украины // Корми і
кормовиробництво. – 2018. – Вип. 86. – С. 3—10.
Приведено современное состояние кормопроизводства и формирование
урожая разновозрастных травостоев бобовых и злаковых многолетних трав на
темно-каштановых почвах в условиях орошения и естественного увлажнения (без
орошения) в южной Степи Украины. Залужение малопродуктивных земель
проведено бобовыми и злаковыми многолетними травами, наиболее
адаптированными к природно-климатическим условиям подзоны южной Степи.
Получение высокой продуктивности многолетних трав при залужении темнокаштановых почв достигалось путем использования засухоустойчивых видов
многолетних трав, в первую очередь, люцерны (сорт Унитро), эспарцета песчаного
(сорт Ингульский) и пырея среднего (сорт Витас) и их бинарных и поливидовых
травосмесей.
Ключевые слова: кормопроизводство, продуктивность, люцерна, эспарцет,
пырей средний, энергоёмкость.
УДК 633.2/.3:631.527
Боженко А. И., Сизенко Е. Е., Кобызская Л. И. Использование методов
оценки комбинационной способности в селекции кормовых трав // Корми і
кормовиробництво. – 2018. – Вип. 86. – С. 11—21.
На основании обобщения и анализа результатов исследований теоретически
обоснованы направления и определены эффективные методы селекции, приёмы
оценки комбинационной способности исходного материала для создания
высокоурожайных синтетических популяций кормовых трав. Показана роль
эффекта гетерозиса у гибридов в создании сложногибридных популяций и
важность изучения общей комбинационной способности в системе поликросных
скрещиваний и установления принципов формирования гетерозисных
синтетических и сложногибридных популяций в селекционной работе с
кормовыми травами.
УДК 633.16:631.526.3
Maренюк А. Б. Сорта ячменя ярового селекции Института кормов и
сельского хозяйства Подолья НААН // Корми і кормовиробництво. – 2018. –
Вип. 86. – С. 22—28.
Показаны направления и результаты работы по созданию сортов ярового
ячменя, которые имеют высокий потенциал продуктивности и адаптивности к
стрессовым условиям.
Дана характеристика новым сортам ярового ячменя Аристей, Айрис и Тивер
селекции Института кормов и сельского хозяйства Подолья НААН.
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УДК 633.32.:631.527
Байструк-Глодан Л. З., Жапалеу Г. З. Селекционная работа с клевером
луговым (Trifolium pratense L.) и клевером гибридным (Trifolium hybridym L.) в
условиях Прикарпатья // Корми і кормовиробництво. – 2018. – Вип. 86. – С. 29—33.
Представлены результаты изучения коллекционных образцов. По комплексу
хозяйственно-ценных признаков выделено источники и доноры. Определены
корреляционные связи между отдельными морфо-биологическими свойствами и
хозяйственно-ценными признаками трех сортообразцов клевера гибридного.
Выделены отдельные факториальные признаки, которые наиболее тесно
коррелируют с результирующими признаками и на которые следует обратить
внимание при подборе лучших растений.
Ключевые слова: клевер луговой, клевер гибридный, продуктивность,
корреляционные связи, сортообразцы.
УДК 631.527.22:633.2
Хомяк М. М. Изучение изменчивости, наследственности и корреляций в
ежи сборной (dactylis glomerata l.) // Корми і кормовиробництво. – 2018. – Вип. 86.
– С. 34—38.
Хозяйственно-ценные признаки, такие как выход сухого вещества первого
укоса, высота растений, число дней от начала весеннего отрастания до выхода в
трубку и облиствленость были изучены в 18 сортов и популяций ежи сборной
(Dactylis glomerata L.) в период 2016—2017 гг. в Институте сельского хозяйства
Карпатского региона НААН (зона Прикарпатья).
Используя ковариационный анализ, были рассчитаны генотипические и
фенотипические коэффициенты вариации, корреляции и наследственность.
Наследственность была наибольшей для числа дней до выхода в трубку (0,83). По
годовому урожаю сухого вещества (11,45—12,07 т/га) пять новых популяций ежи
сборной № 1235, 1505, 1227, 1314 и 916 достоверно (Р < 0,05) превысили стандарт
− сорт Дрогобичанка на 7,16—12,86 %. Положительные, высокие, генотипические
корреляции (Р < 0,01) отмечены между урожаем сухого вещества I укоса и высотой
растений (0,780).
Ключевые слова: ежа сборная, корреляция, наследственность,
изменчивость, сорт, сухое вещество, высота растений, облиствленость.
УДК 633.352:631.52
Орлов С. Д., Гагин А. А., Синегуб С. В. Наследование хозяйственноценных признаков при гибридизации потомств вики яровой // Корми і
кормовиробництво. – 2018. – Вип. 86. – С. 39—43.
Изучено наследование и фенотипическое проявление хозяйственно-ценных
признаков у гибридов вики яровой с целью подбора образцов разного
происхождения при создании сортов. Установлена возможность использовать
образцы вики яровой других географических зон для повышения хозяйственноценных признаков. Выявлено ценные генотипы у популяциях гибридов вики
яровой, что повысило эффективность отбора по признакам: масса зерен с растения,
количество зерен у бобах, масса 1000 зерен.
У популяций F2, признаки количество бобов и зерен с растения имеют
высокую фенотипическую изменчивость. По этим признакам целесообразно
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проводить отбор фенотипов во втором и последующих поколениях гибридных
популяций.
Признак количество зерен у бобах имеет незначительную изменчивость. Его
проявление зависит от внешних факторов, это свидетельствует о невозможности
проведения эффективных отборов.
Ключевые слова: вика яровая, наследование, изменчивость, гибрид, отбор,
продуктивность.
УДК 664.236:631.52:633.11
Диордиева И. П. Адаптивные особенности сортообразцов пшеницы спельты
по количественным признакам качества зерна // Корми і кормовиробництво. –
2018. – Вип. 86. – С. 44—49.
Поданы
результаты
исследований
с
определения
показателей
гомеостатичности, селекционной ценности и изменчивости сортообразцов
пшеницы спельты по количественным признакам качества зерна и проведено их
дифференциацию по уровню адаптивного потенциала.
Ключевые слова: пшеница спельта, масса 1000 зерен, вместимость
клейковины, вместимость белка, гомеостатичность, селекционная ценность.
УДК 631.523/.527:633.853.494
Вишневский П. И., Вишневский С. П. Гибридизация – основа селекции
создания новых сортов и гибридов рапса // Корми і кормовиробництво. – 2018. –
Вип. 86. – С. 50—56.
Представлены результаты исследований с усовершенствования метода
гибридизации в селекции рапса озимого. Исследования проводили в 2007—2009
годах.
Ключевые слова: рапс озимый, гибридизация, кастрация, опыление
цветков, сорта, гибриды, гетерозис, семенная продуктивность.
УДК 633.31/.37:631.53.048:631.82
Векленко Ю. А., Ковтун К. П., Матияш Н. О. Влияние норм высева и
удобрения на кормовую продуктивность овсяно-бобовых смесей в условиях
Правобережной Лесостепи // Корми і кормовиробництво. – 2018. – Вип. 86. –
С. 57—62.
Представлены результаты исследований по изучению влияния норм высева и
уровней минерального питания на кормовую производительность овсяно-бобовых
смесей. Установлена зависимость кормовой производительности двух и
трехкомпонентных смесей овса с викой яровой и пелюшкой от норм высева и
уровня минерального питания. Наивысшая кормовая производительность
наблюдалась при равных нормах высева каждого вида. На данных нормах высева
отмечено наивысшую эффективность минерального питания в нормах N60Р60К60.
Ключевые слова: кормовая производительность, овсяно-бобовые смеси,
нормы высева, уровень минерального питания.
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УДК 633.321: 633.2.031
Сеник И. И.
Продуктивность
клеверных
и
клеверно-злаковых
агрофитоценозов в зависимости от нормы высева бобового компонента // Корми і
кормовиробництво. – 2018. – Вип. 86. – С. 63—66.
Приведены результаты исследований по изучению влияния нормы высева
бобового компонента на продуктивность клеверных и клеверно-злаковых
агрофитоценозов. Установлено, что в среднем за три года исследований
наибольшей продуктивностью по сухому веществу отличились варианты, где
клевер луговой высевали с нормой высева 10 млн всхожих семян на 1 га в
одновидовых и совместных посевах – 7,76—8,74 т/га. Однако загущенные посевы
были неустойчивыми к полеганию, что негативно влияло на качество корма.
Совместимые посевы бобовых и злаковых были более продуктивны по сравнению
с одновидовыми агрофитоценозами клевера лугового.
Ключевые слова: агрофитоценоз, сухое вещество, норма высева, клевер
луговой.
УДК 633.41/.63:631.523:620.952
Корнеева М. А., Тымчишин С. М., Тымчишин Л. С. Продуктивность и
комбинационная способность компонентов сахарно-кормовых гибридов,
пригодных для производства биотоплива // Корми і кормовиробництво. – 2018. –
Вип. 86. – С. 67—70.
Изучена комбинационная способность и отобраны лучшие образцы среди
материнских и отцовских форм с целью подбора пар для получения сахарнокормовых гибридов, пригодных для производства биотоплива из возобновляемых
источников.
Отмечено значительное влияние аддитивных эффектов родительских
компонентов у формировании количественных признаков.
Ключевые слова: кормовая свекла, пыльцестерильные линии, сахарная
свекла, комбинационная способность, сахарно-кормовые гибриды, опылители,
выход энергии.
УДК 633.15/.34:631.164.24
Гноєвой В. И.,
Гноєвой И. В.,
Данилова Т. М.,
Пастухов В. И.,
Мельник В. И., Бакум М. В., Циганенко М. О., Качанов В. В., Крохмаль Д. В.,
Пивторак Я. И. Совместные посевы семян кукурузы и сои на силос по новой
технологии // Корми і кормовиробництво. – 2018. – Вип. 86. – С. 71—76.
Технология выращивания совместных посевов семян кукурузы и сои на
силос дополнительно включает добор гибридов и сортов этих культур по срокам
вызревания растений, урожайностью и вместимостью в их вегетативной массе
биологически активных веществ, что способствуют повышению жирно молочности
и плодовитости коров. Для её реализации разработана новая конструкция севалки
для одновременного совместного дозированного высева семян двух
сельскохозяйственных культур, которая обеспечивает заданное чередование семян
разных культур каждому ряду и соответствующий шаг размещения семян каждой
культуры.
Ключевые слова: кукуруза, соя, посевы, севалка, силос, эффективность.
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УДК 633.34:631.559:631.526.3:631.53.01:631.847
Петриченко В. Ф.,
Кобак С. Я.,
Темриенко О. А.
Особенности
симбиотрофного питания и формирование урожайности сортов сои в условиях
Лесостепи Правобережной // Корми і кормовиробництво. – 2018. – Вип. 86. –
С. 77—86.
Приведены результаты исследований влияния бактериальных препаратов
Ризоактива на основе штамма клубеньковых бактерий М-8 Bradyrhizobium
japonicum и Фосфоентерина на основе штамма фосформабилизуючих бактерий 323 Enterobacter nimipressuralis и внекорневых подкормок водорастворимыми
удобрениями марки Омекс в сочетании с гуматом калия в фазы 3-го тройничного
листа и полного цветения на продуктивность соево-ризобиального симбиоза при
наличии в почве фоновых популяций ризобий сои. Определено количество
биологически фиксированного азота (120,0—126,5 кг/га) и урожайность семян
сортов сои различной группы спелости (2,69—2,80 т/га) в зависимости от
бактериально-минерального питания. Выявлено, что бактеризация биопрепаратами
Ризоактив и Фосфоентерин способствует эффективной фиксации азота из воздуха и
как следствие увеличению уровня урожайности семян сои. Доказано, что в
условиях Лесостепи Правобережной на серых лесных среднесуглинистых почвах
бактеризация семян биопрепаратами на основе штаммов Bradyrhizobium japonicum
и Enterobacter nimipressuralis в сочетании с внекорневой подкормкой макро- и
микроэлементами улучшают фиксацию биологического азота из атмосферы на
69,0—71,1 кг/га и увеличивают уровень урожайности семян на 0,75—0,76 т/га,
даже на фоне почвенной популяции клубеньковых бактерий. Установлена прямая
зависимость и сильные положительные связи между количеством биологически
фиксированного азота и урожайностью семян сортов сои.
Ключевые слова: сорт, бактеризация, количество биологически
фиксированного азота, урожайность, семена.
УДК 633.34:631.847
Задорожный В. С.,
Свитко С. М.
Влияние
листовых
подкормок
бактериальными удобрениями на продуктивность сои // Корми і
кормовиробництво. – 2018. – Вип. 86. – С. 87—94.
Результаты двухлетних полевых опытов (2016—2017 гг.) в Институте
кормов та сельского хозяйства Подолья НААН на серых лесных почвах в
Правобережной Лесостепи Украины из изучения эффективности на посевах сои
бактериальных
удобрений
(агроболик,
вигортэм,
биокомплекс
БТУ,
биоферментованное удобрение) показали, что две внекорневые (листовые)
подкормки удобрениями в фазу первых тройчастых листков и в фазу бутонизации
обеспечили формирование урожайности зерна сои на уровне 2,51—2,59 т/га, ее
прирост составил от 0,15 до 0,23 т/га в сравнении с контролем. Листовые
подкормки бактериальными удобрениями также повысили содержание сырого
протеина в зерне сои, обеспечив такой его уровень – 40,21—40,83 %, увеличили
выход сырого протеина на 0,08—0,13 т/га. Наивысшая урожайность и выход
сырого протеина наблюдались на вариантах опыта, где использовали
биоферментованное удобрение.
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УДК 551.588.7: 633.34: 633.15: 631.5
Молдован В. Г., Молдован Ж. А. Оценка влияния погодных условий на
формирование урожайности семян сои и зерна кукурузы в условиях Лесостепи
западной// Корми і кормовиробництво. – 2018. – Вип. 86. – С. 95—100.
Проведен анализ изменения погодных условий на Хмельниччине за
последние 55 лет (1961—2015 гг.). Установлено, что среднегодовая температура
воздуха весеннего периода за 2011—2015 гг. повысилась, в сравнении с 1961—
1970 гг., на 1,9 0С, летнего – на 3,8 0С, осеннего – на 0,5 0С, тогда как зимнего уменшилась на 0,2 0С. Суммарное количество осадков за соответственные периоды
увеличилось весной – на 139,5 мм, летом – на 260,8, осенью – на 119,5 и зимой – на
95,7 мм.
Приведены результаты исследований влияния погодных условий на
формирование урожайности семян сортами сои с разным вегетационным периодом
и гибридами кукурузы различных групп спелости в зависимости от сроков посева,
норм высева или густоты стояния в условиях Лесостепи западной. Установлено,
что лучшие условия для формирования урожайности семян сои и зерна кукурузы
создаются при ранних и оптимальных сроках посева и только в отдельные годы –
при поздних сроках.
Ключевые слова: соя, кукуруза, температура воздуха, осадки, индекс
условий среды, урожайность.
УДК 633.34:631.5
Фурман О. В. Динамика формирования площади листовой поверхности сои
под влиянием технологических факторов выращивания // Корми і
кормовиробництво. – 2018. – Вип. 86. – С. 101—106.
Изложены результаты исследований влияния сроков сева и инокуляции
семян фосфонитрагином на динамику формирования площади листовой
поверхности посевов сортов сои различных групп спелости. Установлено, что в
условиях северной Лесостепи Украины максимальная площадь листовой
поверхности всех изучаемых сортов (Легенда, Вильшанка, Сузирья,
соответственно 42,2, 46,0, 46,8 тыс. м2/га) формировалась в фазе налива бобов при
посеве инокулированными семенами в землю, прогретую до 10 0С. Бактеризация
посевного материала обеспечивает в фазе налива бобов дополнительно 1,2—3,7
тыс. м2/га прироста площади листовой поверхности посевов.
Ключевые слова: соя, срок сева, сорта, инокуляция, площадь.
УДК: 632.51:633.34
Задорожний В. С., Карасевич В. В., Свитко С. М., Задорожний А. В.,
Лабунець А. В., Сокульський М. А. Эффективность гербицидов в посевах сои в
условиях Правобережной Лесостепи Украины // Корми і кормовиробництво. –
2018. – Вип. 86. – С. 107—112.
Приведены особенности типа засоренности и показатели вредоносности
отдельных видов сорняков в агроценозах сои в условиях Правобережной
Лесостепи. Установлено, что для максимальной реализации продуктивного
потенциала культуры является применение смесей почвенных гербицидов с
адъювантом ремикс в сочетании с послевсходовыми препаратами. Такой способ
применения гербицидов обеспечивает уровень снижения численности сорняков на
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89—92 %, а величину сохраненного урожая – до 0,74—0,90 т/га или 47—54 % по
сравнению с контролем без обработки.
Ключевые слова: соя, сорняки, вредоносность сорняков, гербициды,
адъюванты, биологическая эффективность, урожайность.
УДК 633.15:631.5
Томашук О. Влияние гидротермических условий и моделей технологии
выращивания по питательности зерна кукурузы в условиях Лесостепи Украины //
Корми і кормовиробництво. – 2018. – Вип. 86. – С. 113—118.
Представлены показатели химического состава зерна гибридов кукурузы
различных групп спелости, которые выращены в условиях Лесостепи
Правобережной при различных моделях обработки почвы. Приведены
вариабельные влияние биотипов растений кукурузы разных по зрелости на
содержание переваримого протеина, валовой и обменной энергий зерна при
одинаковой питательной среде выращивания кукурузы. Раскрыты особенности
растений гибридов кукурузы различных групп спелости, формировать зерно с
высокими кормовыми качествами при No-till системы выращивания. Выявлено
существенно меньшее содержание клетчатки в зерне кукурузы, которая
выращивалась по влагосберегающей технологии выращивания. Предложенны
приемы увеличения питательности зерна кукурузы.
Ключевые слова: показатели химического состава зерна кукурузы, модели
обработки, No-till системы выращивания, гибриды кукурузы, питательность зерна
кукурузы.
УДК 633.367.2:633.13:631.17
Голодная А. В. Формирование линейных показателей люпина узколистного
и овса голозерного при совместном выращивании // Корми і кормовиробництво. –
2018. – Вип. 86. – С. 119—126.
Представлены результаты исследований по изучению влияния уплотнения
посева люпина узколистного овсом голозерным по схеме добавления на
формирование высоты компонентами на протяжении периода вегетации,
интенсивность прохождения процесса в зависимости от плотности посева,
удобрения и предпосевной обработки семян.
УДК 633.853.531 (477.4+292.485)
Цыцюра Я. Г. Особенности формирования всходов редьки масличной в
зависимости от применения вариантов прикатывания в условиях Правобережной
Лесостепи Украины // Корми і кормовиробництво. – 2018. – Вип. 86. – С. 127—133.
Отражены результаты изучения эффективности и целесообразности
применения прикатываний при формировании всходов редьки масличной с целью
обеспечения достаточного уровня полевой всхожести и соответствующей
выравненности посева на фоне двух распространенных способов основного
возделывания почвы, соответственно, зяблевой вспашки на 20—22 см и
дискования на 10—12 см.
Ключевые слова: прикатывание, редька масличная, полевая всхожесть
семян, выравненность посева.
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УДК 631.84:631.811.98:633.16:631.559(477.4)
Романюк В. И. Особенности роста растений ячменя ярового в зависимости
от влияния доз азотных удобрений и рострегулирующих веществ в условиях
Лесостепи Правобережной // Корми і кормовиробництво. – 2018. – Вип. 86. –
С. 134—140.
Изучены особенности роста стебля и формирования зерновой
продуктивности ячменя ярового в зависимости от влияния комплексного
применения доз азотных удобрений (N45-90P45K45) и обработки посевов рост
регулирующими веществами (Терпал и Бином). Выявлено, что под влиянием
морфорегуляторов Терпал на фоне полного минерального удобрения N90P45K45
происходило ингибитирование линейного роста растений ячменя ярового за счет
уменьшения длины междоузлия и увеличение диаметра стебля, что способствовало
усилению прочности стебля и повышало устойчивость растений к полеганию,
создавало технологические преимущества при уборке урожая. Максимальную
урожайность зерна ячменя ярового сорта Набат 6,39 т/га и сорта Винницкий 28
5,78 т/га было получено на участках, где вносили азотные удобрения в дозе N90 на
фосфорно-калийном
фоне
P45K45
и
проводили
обработку
посевов
морфорегулятором Терпал в фазе начало выхода в трубку.
Ключевые слова: ячмень яровой, регуляторы роста растений, высота
растений, урожайность зерна.
УДК 633.11:664.236:631.5
Олейник К. М., Блажевич Л. Ю., Давидюк А. В. Влияние адаптивных
технологий выращивания на показатели качества зерна пшеницы озимой // Корми і
кормовиробництво. – 2018. – Вип. 86. – С. 141—146.
Целью исследования было установить влияние технологий выращивания
новых сортов пшеницы озимой на урожайность и качество зерна. Методы: полевой,
лабораторный, математико-статистический. Выявлено влияние технологии
выращивания на физические и химические показатели качества зерна разных
сортов пшеницы озимой. Установлены корреляционные связи между показателями
и рассчитаны уравнения регрессии, описывающие зависимость урожайности от
натуры и массы 1000 зерен, между стекловидностью и содержанием белка в зерне.
Лучшими показателями качества характеризовалось зерно, выращенное при
интенсивной энергонасыщенной технологии у всех исследуемых сортов.
Ключевые слова: пшеница озимая, технологии выращивания, белок,
клейковина, натура зерна, масса 1000 зерен, стекловидность.
УДК 633.174:631.5 (477.72)
Василенко Р. М., Степанова І. М., Гетман Н. Я. Фотосинтетическая
продуктивность сорго сахарного в южном регионе на орошаемых и неполивных
землях // Корми і кормовиробництво. – 2018. – Вип. 86. – С. 147—152.
Установлено перспективность использования сахарного сорго в южном
регионе независимо от условий выращивания. Наибольшую фотосинтетическую
продуктивность и урожайность зеленой массы обеспечил гибрид Довиста при
проведении орошения посевов, и подкормке минеральным удобрением КАС (N40) в
фазе 4–5 листьев сорго сахарного.
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УДК 636.085.55:636.22/.28:633.15
Кулик М. Ф.,
Обертюх Ю. В.,
Виговська И. О.,
Гончар Л. О.,
Дидоренко Т. О.,
Хрипливый В. В.
Экспериментальное
обоснование
эффективности использования консервированного влажного зерна кукурузы в
кормлении коров на промышленных комплексах // Корми і кормовиробництво. –
2018. – Вип. 86. – С. 153—160.
Представлены результаты применения бактериального инокулянта
«Пропикомб» в сочетании с хлористым натрием для консервирования влажного
зерна кукурузы и проведена оценка продуктивного действия такого зерна на
дойных коровах по сравнению с сухим зерном кукурузы. Заложенное в закрома в
объеме 700 т целое влажное консервированное зерно кукурузы имело высокую
органолептическую
оценку.
Биохимические
показатели
качества
консервированного влажного зерна кукурузы были следующие: сухое вещество –
71,8, рН – 5,88, общая кислотность – 0,68 %, уксусной кислоты – 0,34 % и
молочной кислоты – 0,17 %. У коров, получавших в составе рациона 3 кг
измельченного консервированного влажного зерна кукурузы вместо 2,5 кг дерти
сухой кукурузы (контроль), среднесуточный удой молока базисной жирности
(3,4 %) повысился на 9,5 % против контроля.
УДК 636.27:636.082
Заец А., Столяр Ж., Мандрик М., Бигас О. Оценка экстерьера коровпервотелок украинской черно-пестрой молочной породы методом линейной
классификации в зависимости от происхождения по отцу // Корми і
кормовиробництво. – 2018. – Вип. 86. – С. 161—167.
В условиях племенных хозяйств Винницкой области: ООО АК «Зеленая
долина» АФ ПО «Вилы» с. Вилы Томашпольского района и ООО «Радовское»
с. Радовка Калиновского района проведена оценка молочной продуктивности и
признаков экстерьера коров-первотелок украинской черно-пестрой молочной
породы, установлена степень консолидации и изменчивости. Так, по комплексу
признаков экстерьера, характеризующий молочный тип, туловище, конечности и
вымя коровы-первотелки получили – 82,1 ± 0,18; 84,90 ± 0,14; 78,50 ± 0,13 и 84,0 ±
0,13 балла. Наиболее консолидированными по показателю общей линейной оценки
экстерьера (Кс = 0,303—0,280) и молочной продуктивностью (Кс = 0,415—0,188)
есть дочери быков Отто 00135556252 (линия Маршала 2290977.95) и Сарукко
95813 (линия Мтото).
Анализ фенотипической изменчивости комплексных и описательных
признаков типа, показал, что высокую изменчивость имели такие признаки
экстерьера: осанка тазовых конечностей, угол копыт, заднее прикрепление вымени,
размещение передних и задних сосков (Сv = 15,1; 15,2; 12,9; 17,5; 18,9).
Установлена положительная средняя (r = 0,24—0,25) связь между
соотносительной изменчивостью признаков молочной продуктивности и общей
оценкой экстерьера. Между удоем за 305 дней лактации и содержанием жира
установлена отрицательная слабая связь (r = -0,01), а содержанием белка –
положительная слабая (r = 0,13).
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УДК 637.043/.045:637.12:636.22/.28:665.117:633.34
Якивчук К. С. Содержание жира, белка и мочевины в молоке коров разного
уровня
производительности
при
скармливании
подсолнечного
жмыха,
екструдированной и експондированной сои // Корми і кормовиробництво. – 2018. –
Вип. 86. – С. 168—174.
Приведены результаты исследований по изучению влияния скармливания
подсолнечного жмыха, сои экструдированной и експондированной на показатели
содержания жира, белка и мочевины в молоке коров разного уровня
производительности. Обнаружено, что в рационах коров, которые дополнительно
получали подсолнечный жмых и экструдированную сою, сырого жира содержалось
1145–1142 г, тогда как в рационе коров с дополнительным скармливанием сои
експондированной содержание сырого жира составило 1214 г, что на 72 г больше, а
показатель содержания сырого протеина был меньше на 99 грамм. Добавление в
рацион жира выше оптимального уровня уменьшает белок молока на 0,1 %, тем
самым снижая уровень содержания мочевины в молоке коров к уровню
15,23 мг/100 мл.
Ключевые слова: корова, молоко, мочевина, жир, белок, протеин, соя
экструдированная, соя експондированная.
УДК 636.086:001
Кургак В. Г. Требования государственных стандартов к качеству травяных
кормов (на примере зеленых кормов) // Корми і кормовиробництво. – 2018. –
Вип. 86. – С. 175—180.
Приведены технические условия на травяные корма на примере зеленых
кормов, оценка качества которых имеет важное значение для полноценного
кормления скота. Отражено нормативные требования к сырью в виде зеленой
массы, показатели качества зеленых кормов по органолептическим признакам, их
химическому составу, питательности и энергоемкости, показано распределение по
классам, а также паспорт качества и тому подобное. Показано также показатели
безопасности для всех видов травяных кормов по содержанию нитратов и
нитритов, токсичных элементов, остатков пестицидов, микотоксинов,
радионуклидов.
Ключевые слова: класс качества, корма зеленые, нормативные требования,
сырье, паспорт качества, технические условия, травяные корма, качество кормов.
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ABSTRACTS
UDC 633.2/.4.03(477.72)
Holoborodko S. P., Pohynaiko E. A. Modern state and prospects of feed
production development in the southern Steppe of Ukraine pigs // Feeds and Feed
Production. – 2018. – Issue 86. – P. 3—10.
The present state of feed production and yield formation in the grass stands of
legume and cereal perennial grasses of different age on dark-chestnut soils under
conditions of irrigation and natural moistening (without irrigation) in the southern Steppe
of Ukraine is highlighted. Grassing of low-productive lands is carried out with legume
and cereal perennial grasses that are most adapted to the natural and climatic conditions
of the southern Steppe subzone. High productivity of perennial grasses was achieved
when grassing dark-chestnut soils with drought-resistant species of perennial grasses,
primarily Medicago varia T. Martyn (Unitro variety), Оnobrychis аrеnaria (Kit.) DС.
(Inhulskyi variety) and Elytrigia intermedia (Host) Nevsk (Vitas variety) and their binary
and poly-species grass mixtures.
Key words: feed production, productivity, Lucerne, sainfoin, Elytrigia intermedia,
energy capacity.
UDC 633.2/.3:631.527
Bozhenko A. I., Syzenko E. E., Kobyzskaia L. I. Application of methods for
assessing combinational ability in the selection of forage grasses // Feeds and Feed
Production. – 2018. – Issue 86. – P. 11—21.
On the basis of generalization and analysis of research results, directions of
breeding are theoretically substantiated and effective methods of breeding are
determined, as well as the methods for assessing the combination capacity of the source
material for creating high-yield synthetic populations of forage grasses. The role of the
heterosis effect in hybrids when creating complex hybrid populations and the importance
of studying general combining ability in the system of polycrosses and establishing the
principles of formation of heterotic synthetic and complex hybrid populations in the
selection of forage grasses are shown.
UDC 633.16:631.526.3
Mareniuk A. B. Spring barley varieties selected by the Institute of Feeds and
Agriculture of Podillia of NAAS // Feeds and Feed Production. – 2018. – Issue 86. –
P. 22—28.
The directions and results of work on the selection of spring barley varieties,
which have a high potential for productivity and adaptability to stressful conditions, are
shown.
The characteristic of new varieties of spring barley Arystei, Airys and Tyver
selected by the Institute of Feeds and Agriculture of Podillia of NAAS is given.
UDC 633.32.:631.527
Baistruk-Hlodan L. Z., Zhapaleu H. Z. Selection work with Trifolium pratense
L. and Trifolium hybridym L. under Precarpathian conditions // Feeds and Feed
Production. – 2018. – Issue 86. – P. 29—33.
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The article presents the results of the study of collection samples. Sources and
donors have been singled out by a set of economically valuable features. Correlations
between individual morphological and biological properties and economically valuable
characteristics of three variety samples of Trifolium hybridym L. are determined. Separate
factorial features, which are the most closely correlated with the resulting characteristics
and which should be taken into account when selecting the best plants, are identified.
Key words: Trifolium pratense L., Trifolium hybridym L., productivity,
correlations, variety samples.
UDC 631.527.22:633.2
Chomiak M. M. Study of variability, heredity and correlations in Dactylis
glomerata L. // Feeds and Feed Production. – 2018. – Issue 86. – P. 34—38.
Economically valuable characteristics such as dry matter output of the first cut,
plant height, number of days from the beginning of the spring regrowth to the leaf-tube
formation and leaf coverage were studied in 18 varieties and populations of Dactylis
glomerata L. in the period of 2016–2017 at the Institute of Agriculture of the Carpathian
region of the National Academy of Agrarian Sciences (Precarpathia zone).
Using the covariance analysis, the genotypic and phenotypic coefficients of
variation, correlation and heredity were calculated. Heredity was greatest for the number
of days before leaf-tube formation (0.83). According to the annual dry matter yield
(11.45–12.07 t/ha), five new populations of Dactylis glomerata L., in particular No. 1235,
1505, 1227, 1314 and 916 significantly exceeded (P < 0.05) the standard, namely
Drohobychanka variety, by 7.16–12.86 %. Positive, high, genotypic correlations (P <
0.01) were observed between the dry matter yield of the first cut and plant height (0.780).
Key words: Dactylis glomerata L., correlation, heredity, variability, variety, dry
matter, plant height, leaf coverage.
UDC 633.352:631.52
Orlov S. D., Hahin A. O., Syniohub S. V. Inheritance of economically valuable
traits in hybridization of summer vetch // Feeds and Feed Production. – 2018. – Issue 86.
– P. 39—43.
The inheritance and phenotypic manifestation of economic and valuable traits in
summer vetch hybrids for the purpose of selection of samples of different origin in
breeding was studied. The possibility of using summer vetch cultivars of other
geographic zones to improve the economically valuable traits was investigated. Valuable
genotypes were found in the populations of summer vetch hybrids, which increased the
effectiveness of selection by such traits as the weight of grains per plant, number of
grains per bean, and weight of 1000 grains.
In populations F2, the traits of the number of grains and bean per plant
demonstrated high genotype variability. These traits are considered to be the most
appropriate for selection of phenotypes in the second and subsequent generations of
hybrid populations.
The number of grains per bean had insufficient genotype variation, and its
manifestation was affected by external factors, which indicated the impossibility of
effective selections.
Keywords: summer vetch, inheritance, variability, hybrid, selection, productivity.
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UDC 664.236:631.52:633.11
Diordieva I. P. Adaptive features of Triticum Spelta L. variety samples by the
quantitative characteristics of grain quality // Feeds and Feed Production. – 2018. –
Issue 86. – P. 44—49.
The paper presents research results on the determination of homeostatism
indicators, breeding value and variability of variety samples of Triticum Spelta L.
according to the quantitative characteristics of grain quality and their differentiation by
the level of adaptive potential.
Keywords: Triticum Spelta L., weight of 1000 grains, gluten content, protein
content, homeostatism, breeding value.
UDC 631.523/.527:633.853.494
Vyshnevsky P. I. Vyshnevsky S. P. Hybridization as the basis of breeding the
creation of new rape varieties and hybrids // Feeds and Feed Production. – 2018. –
Issue 86. – P. 50—56.
The results of research on the improvement of the method of hybridization in the
winter rape breeding are presented. Studies were conducted in 2007–2009.
Key words: winter rape, hybridization, castration, pollination of flowers, varieties,
hybrids, heterosis, seed productivity.
UDC 633.31/.37:631.53.048:631.82
Veklenko Y. A., Kovtun K.P., Matiiash N. O. The effect of seeding rates and
fertilizers on the feed productivity of oat and legume mixtures under conditions of the
right-bank Forest-Steppe // Feeds and Feed Production. – 2018. – Issue 86. – P. 57—62.
The results of studies on the effect of seeding rates and levels of mineral nutrition
on the feed productivity of oats and bean mixtures are presented. The dependence of feed
productivity of two and three-component mixtures of oats with vetch spring and
Pannonian vetch on the seeding rates and the level of mineral nutrition has been
established. The highest feed productivity was observed under equal seeding rates of each
species. Under such seeding rates, the highest efficiency of mineral nutrition was
aobserved at the rate of N60Р60К60.
Key words: feed productivity, oat and legume mixtures, seeding rates, level of
mineral nutrition.
UDC 633.321: 633.2.031
Senyk I. I. Productivity of clover and clover-cereal agrophytocenoses depending
on the seeding rate of the legume component // Feeds and Feed Production. – 2018. –
Issue 86. – P. 63—66.
The results of researches on the effect of the seeding rate of the legume component
on the productivity of clover and clover-cereal agrophytocenoses are presented. It has
been found that on the average over three years of researches the highest productivity by
dry matter was observed in the variants where clover was sown at the rate of 10 million
germinating seeds per hectare in single-species and 7.76–8.74 t/ha in the mixed crops.
However, too dense crops were not resistant to lodging, which adversely affected feed
quality. The compatible crops of legumes and cereals were more productive than singlespecies agrophytocenoses of the red clover.
Key words: agrophytocenosis, dry matter, seeding rate, red clover.
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UDC 633.41/.63:631.523:620.952
Kornieieva M. O., Tymchyshyn S. M., Tymchyshyn L. S. Productivity and
combination ability of sugar-forage beet hybrid components for biofuel production //
Feeds and Feed Production. – 2018. – Issue 86. – P. 67—70.
The combining ability is studied and the best female and male parent lines are
selected in order to select pairs to produce sugar-fodder beet hybrids suitable for biofuels
production.
A significant effect of additive effects of parent components in the formation of
quantitative characteristics has been found.
Keywords: fodder beet, pollen sterile lines, sugar beet, combining ability, sugarfodder beet hybrids, pollinators, energy output.
UDC 633.15/.34:631.164.24
Hnoievoi V. I., Hnoievoi I. V., Danilova T. M., Pastukhov V. I., Melnyk V. I.,
Bakum M. V., Tsyhanenko M. O., Kachanov V. V., Krokhmal D V., Pivtorak Y. I.
Mixed crops of maize and soybean seeds for silage under a new technology // Feeds and
Feed Production. – 2018. – Issue 86. – P. 71—76.
The technology of growing mixed sowings of corn and soybean seeds for silage
additionally includes selection of the hybrids and varieties of these crops by the terms of
plant maturation, yield and content of biologically active substances in their vegetative
mass, which contribute to an increase in fatty milk production and fertility of cows. For
its implementation, a new sowing machine has been designed for the simultaneous joint
dosed seeding of two crops, which provides the specified interchange of different crops
in each row and the corresponding step of placing the seeds of each crop.
Keywords: corn, soybean, sowings, sowing machine, silage, efficiency.
UDC 633.34:631.559:631.526.3:631.53.01:631.847
Petrychenko V. F., Kobak S. Y., Temriyenko O. A. Features of symbiotrophic
nutrition and yield formation of soybean varieties under conditions of the right-bank
Forest-Steppe // Feeds and Feed Production. – 2018. – Issue 86. – P. 77—86.
The results of studies of the effect of bacterial preparations Rhizoactive based on
the strain of nodule bacteria Bradyrhizobium japonicum M-8 and Phosphoenterin based
on the strain of phosphorus-mobilizing bacteria Enterobacter nimipressuralis 32–3 and
foliar nutrition with water-soluble fertilizers of OMEX trademark in combination with
potassium humate in the phase of the 3rd trifacial leaf and full flowering on the
productivity of soybean-rhizobial symbiosis under availability of the background soybean
rhizobia populations in the soil. The amount of biologically fixed nitrogen (120–
126,5 kg/ha) and the seed yield of soybean varieties of different maturity groups (2.69–
2.80 t/ha) depending on the bacterial and mineral nutrition were determined. It has been
revealed that bacterization with biological preparations Rhizoactive and Phosphoenterin
contributes to the effective nitrogen fixation from the air and, as a consequence, an
increase in the level of soybean seed yield. It has been proved that under conditions of the
right-bank Forest-Steppe on gray forest medium loamy soils, seed bacterization with biopreparations based on such strains as Bradyrhizobium japonicum and Enterobacter
nimipressuralis in combination with foliar nutrition with macro- and microelements
improves biological nitrogen fixation of from the atmosphere by 69.0–71.1 kg/ha and
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increases the level of seed yield by 0.75–0.76 t/ha, even against the background of the
soil population of nodule bacteria. A direct relationship and strong positive correlation
between the amount of biologically fixed nitrogen and seed yield of soybean varieties
have been established.
Keywords: variety, bacterization, amount of biologically fixed nitrogen, yield,
seeds.
UDC 633.34:631.847
Zadorozhnyi V. S., Svitko S. M. The effect of foliar nutrition with bacterial
fertilizers on soybean productivity // Feeds and Feed Production. – 2018. – Issue 86. –
P. 87—94.
The results of two-year field research (2016–2017 years) on gray forest soils in the
right-bank Forest-Steppe of Ukraine on the study of the effectiveness of soybean
bacterial fertilizers (Agrobotch, Viortem, Biocomplex BTU, biodegradable fertilizer)
showed the following: firstly, the use of bacterial fertilizers in the form of leafy feeding
ensured the formation of yield of soybean grain at the level of 2,51–2,59 t/ha, its growth
was from 0.15 to 0.23 t/ha. The highest yield of soybeans was recorded in variants where
bi-enzyme fertilizer and biocomplex BTU were used. Secondly, leafy feeding with
bacterial fertilizers increased the content of crude protein in soybean grain ensuring that
its level was 40.21–40.83 %, increased the yield of crude protein by 0.08–0.13 tons per
hectare. The highest yield of crude protein was observed on the experimental variants
where bi-enzyme fertilizer was used.
UDC 551.588.7: 633.34: 633.15: 631.5
Moldovan V., Moldovan Zh. Evaluation of the effect of weather conditions on
the yield formation of soybean seed and corn grain under conditions of the western
Forest-Steppe // Feeds and Feed Production. – 2018. – Issue 86. – P. 95—100.
The analysis of changes in weather conditions in Khmelnitsky region during the
last 55 years (1961–2015) was carried out. It was found that the average annual air
temperature of the spring period over 2011–2015 increased, compared with 1961–1970,
by 1.9 0С, summer – by 3.8 0С, and autumn – by 0.5 0С, while those of winter period
reduced by 0.2 0С. The total precipitation over the corresponding periods increased by
139,5 mm in spring, 260.8 mm in summer, 119.5 mm in autumn, and 95.7 mm in winter.
The results of researches on the study of the influence of weather conditions on the
formation of seed yields of soybean varieties having different vegetation periods and corn
hybrids of different maturity groups depending on the seeding terms, seeding rates or
plant density under conditions of the western Forest-Steppe are given. It is established
that the best conditions for the yield formation of soybean seeds and maize grains are
provided under the early and optimal seeding terms, and only in certain years – under late
seeding terms.
Key words: soybean, corn, air temperature, precipitation, index of environment
conditions, yield.
UDC 633.34:631.5
Furman O. V. Dynamics of soybean leaf surface area formation under the
influence of technological factors of growing// Feeds and Feed Production. – 2018. –
Issue 86. – P. 101—106.
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The article presents results of research the influence of sowing time and seeds
inoculation by phosphonitragin on dynamics of leaf surface area formation of sowings of
soybean varieties various groups of ripeness. It was established that in conditions of the
Northern Forest-Steppe of Ukraine, the maximum leaf area of all studied varieties
(Legenda, Vilshanka, Suzir'ya, respectively 42.2, 46.0, 46.8 thousand m2/ha) was formed
in the phase of bean swelling with sowing by inoculated seeds when soil was heated to 10
0
C. Carrying out of seed material bacterization, in the phase of beans swelling, provides
an additional increase by 1.2—3.7 thousand m2/ha of the leaf surface area of sowings.
Keywords: soybean, sowing time, varieties, inoculation, leaf area.
UDC 632.51:633.34
Zadorozhnyi V. S., Karasevich V. V., Svitko S. M. Efficacy of herbicides for
weed control in soybean crops under conditions of the right-bank Forest-Steppe of
Ukraine // Feeds and Feed Production. – 2018. – Issue 86. – P. 107—112.
The features of formation of weed infestation and harmfulness of certain species
of weeds in soybean agrocenoses were studied. It was established that application of
chemical weed control in soybean crops resulted in the decrease in the weed number and
their moist mass by 89—92 and 88—92 %, respectively, while the value of the stored
grain yield was 0.74—0.90 t/ha or 47—54 % compared to the areas without herbicide
application.
Key words: soybean, weeds, harmfulness of weeds, herbicides, adjuvants,
biological efficiency, yield.
UDC 633.15:631.5
Tomashuk O. The effect of hydrothermal conditions and models of the cultivation
technology on the nutritional value of corn grain in the conditions of the Forest-Steppe of
Ukraine // Feeds and Feed Production. – 2018. – Issue 86. – P. 113—118.
The article presents the parameters of the grain chemical composition of corn
hybrids of different maturity groups grown in the conditions of right-bank Forest-Steppe
under different soil tillage models. The variable impact of corn biotypes of different
maturity on the content of digestible protein, gross and exchange energy of grain under
similar nutrition for corn cultivation is shown. The article reveals peculiarities of corn
hybrids of different maturity groups in the formation of grain with high nutritional
qualities grown under No-till system. Significantly lower fiber content in corn grain
grown under moisture saving technology is revealed. The methods for increasing the
nutritional value of corn grain are proposed.
Keywords: indicators of chemical composition of corn grain, tillage models, Notill systems, corn hybrids, nutritional value of corn grain.
UDC 633.367.2:633.13:631.17
Holodna A. V. Formation of linear indicators of narrow-leaved lupine (Lupinus
angustifolius L.) when grown with naked oats // Feeds and Feed Production. – 2018. –
Issue 86. – P. 119—126.
The results of studies on the influence of compaction of sowing of narrow-leaved
lupine with naked oats by the scheme of adding on height formation by the components
during the growing season, the intensity of the process depending on the seeding density,
fertilization and seed treatment are presented.
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UDC 633.853.531 (477.4+292.485)
Tsytsiura Y. H. Features of formation of oil radish shoots depending on the
application of variants of rolling under conditions of the right-bank Forest-Steppe of
Ukraine // Feeds and Feed Production. – 2018. – Issue 86. – P. 127—133.
The article highlights the results of study on the efficiency and expediency of
application of soil rolling during formation of oil radish shoots with the purpose of
providing a sufficient level of the field germination and adequate level of
simultaneousness of the sowing on a background two widespread methods of basic soil
tillage, in particular, under-winter plowing at the depth of 20–22 cm and disking at the
depth of 10–12 cm.
Keywords: rolling, oil radish, field seed germination, simultaneousness of the
sowing.
UDC 631.84:631.811.98:633.16:631.559(477.4)
Romaniuk V. I. Features of spring barley growth depending on the effect of the
rates of nitrogen fertilizers and growth regulators under conditions of the right-bank
Forest-Steppe // Feeds and Feed Production. – 2018. – Issue 86. – P. 134—140.
Features of the stem growth and formation of spring barley grain productivity
depending on the effect of the complex application of nitrogen fertilizers (N45-90P45K45)
and crop treatment with growth regulators (Terpal and Binom) were studied. It was
revealed that under the influence of the morpho-regulator Terpel on the background of
the full mineral fertilization with N90P45K45 the inhibition of linear growth of barley
plants was performed due to reduction of the internode length and increase in the stem
diameter, which contributed to the enhancement of the stem strength and increased plant
resistance against lodging and provided technological advantages when harvesting. The
maximum grain yield of barley varieties Nabat (6.39 t/ha) and Vinnytskyi 28 (5.78 t/ha)
was obtained on the areas where nitrogen fertilizers were applied at the rate of N90 on the
phosphate-potassium background of P45K45 and crop were treated with a morphoregulator
Terpal in the phase of the beginning of tube formation.
Key words: spring barley, plant growth regulators, plant height, grain yield.
UDC 633.11:664.236:631.5
Oliinyk K. M., Blazhevych L. Y., Davydiuk H. V. The effect of adaptive
technologies of cultivation on winter wheat grain quality indices // Feeds and Feed
Production. – 2018. – Issue 86. – P. 141—146.
The aim of the study was to determine the effect of the technologies of cultivation
of new winter wheat varieties on the grain quality. Field, laboratory, mathematicalstatistical methods were used. The influence of cultivation technology on the physical
and chemical parameters of grain quality of different winter wheat varieties was revealed.
Correlations between the indicators were established and regression equations, which
described dependence of the productivity on the nature and weight of 1000 seeds,
between vitreousness and protein content in grain, were calculated. Grain of all studied
varieties grown under intensive energy-intensive technology was characterized by the
best indicators of quality.
Key words: winter wheat, technology of cultivation, protein, gluten, nature of
seeds, weight of 1000 seeds, vitreousness.
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UDC 633.174:631.5 (477.72)
Vasylenko R. M., Stepanova I. M., Hetman N. Y. Photosynthetic productivity of
sugar sorghum in the southern region on the irrigated and non-irrigated lands // Feeds and
Feed Production. – 2018. – Issue 86. – P. 147—152.
The prospects of the use of sorghum in the southern region, regardless of growing
conditions, have been established. The highest photosynthetic productivity and green
mass yield was provided by hybrid Dovista during crop irrigation and fertilization with
CAS (N40) in the phase of 4–5 leaves of sugar sorghum.
UDC 636.085.55:636.22/.28:633.15
Kulyk M. F.,
Obertiukh Y. V.,
Vyhovska I. O.,
Honchar L. O.,
Didorenko T. O., Khryplyvyi V. V. Experimental substantiation of the efficiency of use
of canned wet corn grain when feeding cows in the industrial complexes // Feeds and
Feed Production. – 2018. – Issue 86. – P. 153—160.
The results of application of bacterial inoculum “Propicomb” in combination with
sodium chloride for preservation of wet corn grain were presented and estimation of
productive effect of such grain on dairy cows compared to dry corn grain was conducted.
The whole canned corn grain in the volume of 700 tons was highly organoleptically
evaluated. Biochemical parameters of its quality were as follows: dry matter – 71.8, pH –
5.88, total acidity – 0.68 %, acetic acid – 0.34 %, and lactic acid – 0.17 %. The average
daily milk yield of the base fat (3.4 %) increased by 9.5% compared to control in the
cows fed the diets that included 3 kg of grinded canned wet corn grain instead of 2.5 kg
of dry corn (control).
Key words: canned wet corn grain, dry corn grain, preservatives, quality
indicators of canned wet grain, dairy cows, milk productivity.
UDC 636.27:636.082
Zaets A., Stoliar J., Mandryk M., Bihas O. Evaluation of the exterior of the
first-calf Ukrainian Black-and-White dairy breed by the linear classification method
depending on the origin of the father // Feeds and Feed Production. – 2018. – Issue 86. –
P. 161—167.
In terms of the breeding farms of Vinnytsia region «Zelena Dolyna LLC» of
«Vyly», village Vyly, Tomashpil district and «Radivske LLC», village Radivka,
Kalynivka district, milk production and signs of the exterior of first-calf cows of the
Ukrainian black-and-white dairy breed were evaluated, and the degree of consolidation
and variability was established. Thus, according to the complex of traits of the exterior
characterizing the dairy type, body, limbs and udder of the first-calf cow there was
received 82.1 ± 0.18; 84.90 ± 0.14; 78.50 ± 0.13 and 84.0 ± 0.13 points. By the overall
linear assessment of the exterior (Kc = 0.303–0.280) and milk productivity (Kc = 0.415–
0.188), daughters of Otto bulls 00135556252 (Marshal Line 2290977.95) and Sarukko
95813 (Mtoto Line) appeared to be the most consolidated.
Analysis of the phenotypic variability of complex and descriptive traits of the type
showed that the following traits of the exterior had high variability: posture of the pelvic
extremities, hooves angle, posterior attachment of the udder, placement of the front and
rear dugs (Сv = 15.1; 15.2; 12.9; 17.5; 18.9).
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A positive average correlation (r = 0.24–0.25) was established between the relative
variability of signs of milk production and the overall assessment of the exterior. A
negative correlation (r = -0.01) between a 305-day yield of lactation and fat content and a
weak position correlation (r = 0.13) with protein content.
Key words: Ukrainian Black-and-White dairy breed, first-calf cows, lines,
pedigree bulls, exteriors, linear classification, consolidation, correlation.
UDC 637.043/.045:637.12:636.22/.28:665.117:633.34
Yakivchuk K. S. Fat, protein and urea content in the milk of cows of different levels
of productivity when feeding sunflower meal, extruded and expanded soybean // Feeds and
Feed Production. – 2018. – Issue 86. – P. 168—174.
The results of researches on the influence of feeding of sunflower meal, extruded and
expanded soybean on fat, protein and urea content in the milk of cows of different
productivity levels are stated. It has been found that in the diets of cows, which were
additionally received sunflower meal and extruded soy, the content of crude fat was 1145–
1142 g, whereas in the diet of cows that were additional fed extruded soybean, the content of
crude fat was 1214 g, which was 72 g more, while crude protein content was 99 g less.
Supplementation of the diets with fat at the rate that exceeds the optimal level reduces milk
protein by 0.1 %, thereby reducing urea content in milk of cows to 15.23 mg/100 ml.
Key words: cow, milk, urea, fat, protein, extruded soybean, expanded soybean.
UDC 636.086:001
Kurhak V. H. Requirements of the state standards for the quality of grass feeds
(on the example of green feeds) // Feeds and Feed Production. – 2018. – Issue 86. –
P. 175—180.
Technical requirements for grass feeds are given on the example of green feeds,
the quality assessment of which is important for adequate cattle feeding. The regulatory
requirements for raw materials in the form of green mass, quality indicators of green
feeds according to organoleptic characteristics, their chemical composition, nutrition and
energy intensity, distribution by classes, a passport of quality, etc. are shown. Safety
indicators for all types of grass feeds by the content of nitrates and nitrites, toxic
elements, residues of pesticides, mycotoxins, radionuclides are shown.
Key words: quality class, green feeds, regulatory requirements, raw material,
quality passport, technical requirements, grass feeds, feed quality.
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