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Т. М. Ш туць
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН

ПРОЯВ ТРА Н С ГРЕС ІЇ ЗА ОЗНАКАМ И П РО ДУКТИ ВН О СТІ
ГІБРИ Д ІВ  ДРУГОГО П О К О Л ІН Н Я  (Т2) СО Ї

М ета. Встановити ступінь і частоту трансгресій за показниками 
продуктивності у гібридів другого покоління сої. Методи. Польовий 
(проведення фенологічних спостережень), лабораторний (отримання оцінки 
досліджуваного матеріалу). Результати. Проведено оцінку частоти і ступеню 
прояву позитивних трансгресій у популяцій другого покоління (Б2) сої. 
Виділено комбінацію Ізумрудна/М № 14 за комплексом господарсько-цінних 
ознак (кількість продуктивних вузлів, кількість бобів на рослині, кількість 
насінин з однієї рослини, маса насіння з однієї рослини). Крім того, виявлено 
трансгресивні форми в інших досліджуваних комбінаціях, що дасть змогу 
отримати кращі гібриди для подальшого їх вивчення. Висновки. 
Встановлено високий рівень частоти і ступеня прояву позитивних 
трансгресій у популяцій другого покоління сої. Найбільша кількість 
позитивних трансгресій виявилась за ознаками «висота рослин», «кількість 
продуктивних вузлів», «кількість бобів на рослині», «кількість насінин з 
однієї рослини» та «маса насіння з однієї рослини». Значними ступенем і 
частотою позитивних трансгресій за вищезазначеними ознаками 
характеризувалися наступні комбінації: Ізумрудна/М № 14, Аметист/М № 24, 
Тріада/Рапсодія і Хуторяночка/М № 7.

Ключові слова: соя, гібридна комбінація, частота і ступінь 
трансгресії, кількісні ознаки.

Для покращення селекційно-генетичних показників і продуктивності 
сої в селекційній практиці велике значення має вивчення мінливості і 
успадкування господарсько-цінних ознак при гібридизації [1].

Одним із основних методів поліпшення самозапильних культур є 
трансгресивна селекція, заснована на доборі кращих рослин серед гібридних 
популяцій [2 ].

У практичному відношенні окремі трансгресії за кількісними ознаками 
мають цінні варіанти, про які мріють селекціонери, коли хочуть виділити із 
гібридної популяції біотипи, які за окремими характеристиками, або їх 
комплексом, переважають існуючі сорти. Не випадково окремі дослідники 
приділяють велику увагу трансгресіям, а деякі селекціонери завдяки науково 
обґрунтованому підходу до виділення трансгресивних морфобіотипів 
досягли великих успіхів у створенні нових сортів [3].

При розщепленні гібридів простежується значна мінливість ознак,
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прояв яких є відмінним від батьківських форм. Для практичної селекції на 
адаптивність суттєве значення мають позитивні трансгресії, отримані в 
результаті появи рекомбінантів за різними господарсько-цінними ознаками
[4].

Терміном «трансгресія», за Мюнтцінгом, визначається явище, при 
якому в другому і наступних поколіннях гібридів з ’являються особини з 
окремими ознаками, вираженими сильніше, ніж у рівноцінних між собою за 
цією ознакою батьківських форм. Розрізняють позитивну трансгресію, коли 
значення цього показника у гібрида вище, і негативну -  коли воно нижче, ніж 
у батьків [5].

М атеріали та  методи досліджень. Дослідження проводили на полях 
лабораторії селекції сої і зернобобових культур Інституту кормів та 
сільського господарства Поділля НААН. Матеріалом для досліджень було 
п ’ять сортів сої культурної, три мутантні лінії і вісім гібридних комбінацій Г2.

При закладці польових дослідів і проведенні фенологічних 
спостережень керувались «Методикою польового досліду» [6 ], «Методикою 
державного сортовипробування сільськогосподарських культур» [7, 8], 
«Методичними вказівками по селекції та насінництву сої» [9].

Ступінь та частоту трансгресії розраховували за методикою 
Г. С. Воскресенская, Б. И. Шпот [10].

Ступінь трансгресії розраховували за формулою:
Тс = Пг х 100 / Пр -  100 %,

де Тс -  ступінь трансгресії ознаки у відсотках;
Пг -  максимальне значення ознаки у гібридів другого покоління даної 

комбінації схрещування (середнє з трьох кращих рослин);
Пр -  максимальне значення ознаки найбільшого з батьківських 

компонентів даної комбінації схрещування (середнє з трьох кращих рослин).
Частоту трансгресії розраховували за формулою:

Тч = А  х 100/Д
де Тч -  частота трансгресії у відсотках;
А  -  кількість гібридних рослин, які перевищують найбільшу 

батьківську форму (середнє з трьох кращих рослин);
Б  -  кількість рослин, які проаналізовані за даною ознакою по 

комбінації.
Результати досліджень. Найбільшою частотою позитивної трансгресії 

за ознакою «висота рослини» характеризується гібридна комбінація 
Тріада/Рапсодія (38,89 %), за ознакою «кількість продуктивних вузлів» -  
Ізумрудна/М № 14 (32,26 %).

За ознакою «кількість бобів на рослині» найвищою частотою 
трансгресій характеризувалися гібридні комбінації: Ізумрудна/М № 14 
(38,71 %), Аметист/М № 24 (23,81 %) і Хуторяночка/М № 7 (22,22 %), 
найнижчою -  Рапсодія/Тріада (3,64 %); за ознакою «кількість насінин з однієї 
рослини» -  гібридні комбінації: Ізумрудна / М № 14 (51,61 %), Аметист/М 
№ 24 (23,81 %) і Хуторяночка/М № 7 (16,67 %), найнижчою -
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Хуторяночка/Ізумрудна (3,70 %).
Ізумрудна/М № 14 (48,39 %), Аметист/М № 24 (33,33 %) і 

Хуторяночка/М № 7 (19,44 %), тоді як найнижчою -  Рапсодія/Тріада (3,64 %) 
і М № 24/Аметист (8,54 %) (табл. 1).

1. Частота позитивних трансгресій гібридів F2 сої за основними господарсько- 
цінними кількісними ознаками, %

Комбінація Висота
рослини

Кількість
продуктивних

вузлів

Кількість 
бобів на 
рослині

Кількість 
насінин з 

однієї 
рослини

Маса 
насіння з 

однієї 
рослини

Ізумрудна/М № 14 - 32,26 38,71 51,61 48,39
Хуторяночка/Ізумрудна - 3,70 7,41 3,70 18,52
Хуторяночка/М № 7 2,78 11,11 22,22 16,67 19,44
Аметист/М № 24 19,05 28,57 23,81 23,81 33,33
Тріада/Рапсодія 38,89 11,11 11,11 11,11 11,11
Рапсодія /Тріада 3,64 3,64 3,64 7,27 3,64
М № 14/Ізумрудна - 6,54 7,48 8,41 14,95
М № 24/Аметист - 17,07 8,54 8,54 8,54

Окрім частоти трансгресії, важливим показником, який застосовується 
при аналізі успадкування в гібридних поколіннях є ступінь її прояву.

Прояв позитивної трансгресії за усіма кількісними ознаками, що 
вивчалися, відмічено у гібридних комбінаціях (F2): Хуторяночка / М № 7, 
Аметист / М № 24, Тріада / Рапсодія і Рапсодія/Тріада.

Ступінь позитивної трансгресії за ознакою «висота рослини» 
проявилася у комбінаціях Хуторяночка/М № 7 (1,71 %), Аметист/М № 24 
(8,04 %), Тріада/Рапсодія (14,62 %) та Рапсодія/Тріада (26,02 %).

За показником «кількість продуктивних вузлів» найбільший ступінь 
позитивної трансгресії було відмічено у комбінаціях: М № 24/Аметист 
(89,47 %), Аметист/М № 24 (70,18 %), Ізумрудна/М № 14, найнижчий 
показник -  у комбінації Рапсодія/Тріада (6,16 %).

За ознакою «кількість бобів на рослині» найбільшим ступенем 
позитивної трансгресії характеризувалися наступні комбінації: 
Ізумрудна/М № 14 (110,99 %), Хуторяночка/М № 7 (68,51 %), 
М № 14/Ізумрудна (58,12 %).

Найвищим ступенем позитивної трансгресії за ознакою «кількість 
насінин з однієї рослини» характеризувалися такі комбінації, як 
Ізумрудна/М№ 14 (153,30 %), Хуторяночка/Ізумрудна (71,28 %), 
М № 14/Ізумрудна (56,73 %), найнижчим -  Рапсодія / Тріада (15,20 %).

Ступінь позитивної трансгресії за ознакою «маса насіння з однієї 
рослини» найбільше проявився у гібридній комбінації Ізумрудна/М № 14 
(133,02), Хуторяночка/М № 7 (91,16 %) та М № 14/Ізумрудна (85,12 %) 
(табл. 2 ).
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2. Ступінь трансгресії гібридів F2 сої за основними господарсько-цінними 
кількісними ознаками, %

Комбінація Висота
рослини

Кількість
продуктивних

вузлів

Кількість 
бобів на 
рослині

Кількість 
насінин з 

однієї 
рослини

Маса 
насіння з 

однієї 
рослини

Ізумрудна/М № 14 -20,10 68,18 110,99 153,30 133,02
Хуторяночка/Ізумрудна -19,10 37,23 44,49 71,28 82,64
Хуторяночка/М № 7 1,71 40,43 68,51 31,11 91,16
Аметист/М № 24 8,04 70,18 37,57 34,14 38,29
Тріада/Рапсодія 14,62 43,97 22,28 31,73 53,92
Рапсодія/Тріада 26,02 6,16 2,78 15,20 13,45
М № 14/Ізумрудна -44,22 27,27 58,12 56,73 85,12
М № 24/Аметист -8,60 89,47 42,33 48,92 54,35

Висновки. За результатами досліджень встановлено високий рівень 
частоти і ступеню прояву позитивних трансгресій у популяцій другого 
покоління сої. Найбільша кількість позитивних трансгресій виявилась за 
ознаками «висота рослин», «кількість продуктивних вузлів», «кількість бобів 
на рослині», «кількість насінин з однієї рослини» та «маса насіння з однієї 
рослини».

Значними ступенем і частотою позитивних трансгресій за 
вищезазначеними ознаками характеризувалися наступні комбінації: 
Ізумрудна/М № 14, Аметист/М № 24, Тріада/Рапсодія і Хуторяночка/М № 7.
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ТЕХ Н О Л О ГІЧ Н І Ч И Н Н И К И  ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА
РО С ТУ  РО С Л И Н  М ЕДАКС ТО П  НА НАСІННЄВИХ
ПОСІВАХ СТО КО ЛО СУ БЕЗО С ТО ГО  В УМОВАХ
П РА ВО БЕРЕЖ Н О ГО  Л ІС О С ТЕП У  УКРАЇНИ

Мета. Розробити елемент регулювання формування врожаю насіння 
та посівних властивостей стоколосу безостого шляхом застосування 
регулятора росту Медакс Топ у  період від початку кущіння до виходу в 
трубку насіннєвих посівів. Встановити його вплив на ріст рослин, їх висоту, 
продуктивну густоту, кількість та масу зернівок у  суцвіттях, силу росту і 
схожість насіння. Методи. Польовий, візуальний, вимірювальний, ваговий, 
кількісний, метод пробного снопа, лабораторний, математично- 
статистичний. Результати. Висвітлено результати наукових досліджень, 
спрямованих на створення сприятливих умов формування насіннєвої 
продуктивності стоколосу безостого і його посівних властивостей шляхом 
застосування регулятора росту рослин Медакс Топ в нормі 1,0 л/га у  
шостий-восьмий періоди органогенезу, тобто від початку кущіння до виходу 
в трубку насіннєвих посівів. Встановлено його вплив на підвищення стійкості 
рослин до вилягання, зниження висоти рослин, збільшення продуктивного 
пагоноутворення, кількості та маси зернівок у  суцвітті, поліпшення 
посівних властивостей, зокрема сили росту та схожості насіння, що 
сприяло формуванню врожаю насіння 343— 354 кг/га або на 47—58 кг/га 
більше порівняно з контролем без внесення регулятора росту. Висновки. 
Застосування регулятора росту рослин Медакс Топ в нормі 0,5—1,0 л/га на 
насіннєвих посівах стоколосу безостого сорту Всеслав під час вегетації є 
ефективним від початку кущіння до виходу в трубку, що сприяло підвищенню 
його насіннєвої продуктивності на 5,0—21,2 %, забезпечило отримання 
умовно-чистого прибутку — 5179—5288 грн/га.

Ключові слова: стоколос безостий, регулятор росту рослин, насіннєва 
продуктивність, сила росту і схожість насіння.

П остановка проблеми. Вступ. Стоколос безостий за своїми 
біологічними особливостями відноситься до культур з високою потенційною 
насіннєвою продуктивністю, яку необхідно реалізувати з допомогою 
технології його вирощування із врахуванням агробіологічних умов 
формування врожаю насіння та його посівних властивостей.
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У процесі росту і розвитку рослин стоколосу безостого існує декілька 
критичних періодів, упродовж яких можна регулювати посівні та врожайні 
властивості насіння. Зокрема, шляхом застосування регулюючих речовин у 
шостий-восьмий періоди органогенезу [1, 2, 3, 4], які збігаються із закладкою 
та формуванням репродуктивних органів, дає можливість створити для цього 
оптимально сприятливі умови формування насіннєвої продуктивності 
потенційно можливого рівня 0,7—0,8 т/га. Не менш важливим є дев’ятий 
етап органогенезу, який співпадає із цвітінням, запиленням і заплідненням, 
що дає можливість практично реалізувати закладений у сорті генетично 
обумовлений потенціал урожайності [2, 3, 4, 5, 6 ].

Проведені нами попередні дослідження показують, що існує значний 
вплив лімітуючих чинників, що не дає змоги у повній мірі реалізувати 
потенційні можливості сортів за гідротермічними умовами року через 
недостатнє вивчення біології сортів, відсутність науково-обґрунтованого 
підходу до кожного елементу технології вирощування насіння [7, 8].

Попередніми дослідженнями, проведеними в Інституті кормів та 
сільського господарства Поділля НААН, встановлено оптимальні режими 
мінерального живлення рослин стоколосу безостого, який як і всі багаторічні 
злакові трави добре реагує на внесення високих норм мінеральних добрив, 
особливо азотних. Проте достатня та особливо надмірна кількість вологи, що 
припадає на період виходу в трубку-цвітіння зумовлює вилягання насіннєвих 
посівів, яке знижує повноту запилення і насіннєву продуктивність стоколосу 
безостого. Тому виникла необхідність розробити систему заходів по 
запобіганню вилягання насіннєвих посівів цієї культури.

Одним із шляхів вирішення проблеми вилягання посівів є застосування 
регуляторів росту рослин, більшість яких є малоефективними, що пов’язано з 
тим, що стоколос безостий є культурою, яка рано відновлює вегетацію і 
початкові фази росту і розвитку проходять за понижених температур.

Медакс Топ -  універсальний регулятор росту рослин системної дії 
виробництва компанії Б Л 8Г СЄ. До його складу входять діючі речовини 
прогексадіону кальцію (50 г/л) та мепікватхлориду (300 г/л), який діє в 
широкому діапазоні позитивних температур від + 5 до + 25 °С та придатний 
до застосування від фази кущіння до появи прапорцевого листка злакових 
культур. Згідно характеристики виробника регулятор росту Медакс Топ 
сприяє кращому розвитку кореневої системи, підвищує продуктивне кущіння 
рослин, зменшує довжину соломини та потовщує її стінки, що підвищує 
стійкість рослин до вилягання.

М ета досліджень. Реалізація генетичного потенціалу насіннєвої 
продуктивності стоколосу безостого сорту Всеслав шляхом застосування 
регулятора росту рослин Медакс Топ упродовж вегетації насіннєвих посівів 
від початку кущіння до виходу в трубку з метою підвищення продуктивного 
пагоноутворення, кількості та маси зернівок у суцвітті, стійкості рослин до 
вилягання шляхом зменшення їх висоти, потовщення стінки соломини, 
поліпшення посівних якостей насіння.
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М атеріали і методи. Польові досліди проводили у сівозміні відділу 
насінництва та трансферу інновацій Інституту кормів та сільського 
господарства Поділля НААН упродовж 2016—2018 років за методикою 
Доспехова Б. А. та Бабича О. А. [9]. Ґрунти сірі лісові. Орний шар ґрунту 
характеризується такими агрохімічними показниками: вміст гумусу 1,75— 
1,91 %, рН сольової витяжки -  5,2— 5,6; гідролітична кислотність 3,64 мг-екв 
на 100 г ґрунту; легкогідролізованого азоту за Корнфільдом 75— 100 мг, 
рухомих форм фосфору (Р2О5) за Чиріковим і калію (К2О) становить 
відповідно 84— 120; 64— 85 мг на 1 кг ґрунту.

За агрокліматичними показниками територія дослідних ділянок 
розташована у зоні з помірно континентальним кліматом. Для даного регіону 
характерна нестабільність кліматичних умов з року в рік. Оцінку 
гідротермічних умов проводили на основі метеорологічних даних, отриманих 
у Вінницькому обласному центрі гідрометеорології.

Стоколос безостий сорт Всеслав висівали широкорядним способом 
посіву з міжряддям 45 см нормою висіву 4,5 млн/га схожих зернівок. Розмір 
посівної ділянки 30 м2, повторність 3-разова. Мінеральні добрива вносили в 
основне удобрення.

Регулятор росту рослин Медакс Топ вносили шляхом обприскування 
посівів на початку кущіння та у фазі виходу в трубку різними нормами 
внесення відповідно до схеми досліджень.

Всі обліки і спостереження проводили згідно «Методики 
Держсортовипробування сільськогосподарських культур» (2003) і 
«Методичних вказівок по проведенню досліджень у насінництві 
багаторічних трав» [10].

За 1 —2 дні до збирання врожаю відбирали пробні снопи в 6 місцях 
кожного варіанта для дослідження структури насіннєвого травостою і 
біологічного врожаю насіння за такими показниками, як кількість пагонів на 
1 м2, у тому числі генеративних і вегетативних, кількість насіння в суцвітті, 
маса насіння у суцвітті, маса 1000 зернівок.

Облік врожаю проводили шляхом збирання облікових ділянок прямим 
комбайнуванням з подальшою доочисткою насіння і перерахунком 
урожайності на стандартну вологість 15 %.

Математичну обробку результатів досліджень проводили методом 
дисперсійного та кореляційно-регресійного аналізу на персональному 
комп’ютері із використанням спеціальних пакетів прикладних програм типу 
Exel, Statistika, Sigma.

Посівні якості насіння стоколосу безостого (енергія проростання, 
схожість) визначали згідно ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських 
культур. Методи визначення якості». Силу росту та життєздатність насіння 
визначали згідно «Методики визначення сили росту насіння кормових 
культур» (за ред. Переправо Н. И., Георгиади Н. И., Мельникова Л. Н.: РГАУ
-  МСХА, 2012).
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Результати досліджень і обговорення. Отримані результати показали, 
що за рахунок генетичного потенціалу та біологічних особливостей сорту, 
впливу ґрунтово-кліматичних умов років на фоні внесення під стоколос 
безостий в основне удобрення мінеральних добрив у дозі К 90Р60К 60 у 
середньому за 2016—2018 роки насіннєва продуктивність була на рівні 
296 кг/га (табл. 1). Внесення регулятора росту рослин Медакс Топ в нормах
0,5; 0,75; 1,0 л/га у фази початку кущіння та виходу в трубку сприяло росту 
врожайності насіння стоколосу безостого на 4,39— 19,59 % або на 13— 
58 кг/га.

1. Насіннєва продуктивність стоколосу безостого сорту Всеслав залежно від 
строків та норм внесення регулятора росту рослин Медакс Топ

Строки
внесення

Норма
внесення,

л/га

Урожайність насіння, кг/га Прибавка ( + - до 
контролю)

Роки кг/га %2016 2017 2018 середнє
Без внесення 
(контроль) - 294 310 285 296 - -

Початок
кущіння

0,5 315 330 300 315 19 6,42
0,75 333 346 315 331 35 11,82
1,0 347 385 331 354 58 19,59

Вихід у трубку
0,5 305 323 290 309 13 4,39
0,75 329 338 311 326 30 10,14
1,0 344 365 320 343 47 15,88

НІР 05 кг 9,87 10,23 8,85 - -

Найменший приріст урожаю насіння отримано при внесенні Медакс 
Топ нормою 0,5 л/га, який становив 19 кг/га (6,42 %) при внесенні на початку 
кущіння та 13 кг/га (4,39 %) при внесенні у фазі виходу в трубку стоколосу 
безостого.

Підвищення норм внесення регулятора росту Медакс Топ до 0,75 л/га 
сприяло росту насіннєвої продуктивності відповідно за фазами росту до 331 
та 326 кг/га, що на 11,82 і 10,14 % більше порівняно з контролем без 
внесення препарату та 5,40 і 5,75 % порівняно з нормою 0,5 л/га.

Суттєве зростання урожайності насіння стоколосу безостого 
спостерігалось при максимальній нормі внесення регулятора росту рослин 
Медакс Топ (1,0 л/га), що забезпечило формування урожаю 354; 343 кг/га, що 
на 58 та 47 кг/га (19,59; 15,88 %) більше ніж на контролі.

Щодо ефективності строків внесення регулятора росту то істотної 
різниці між ними не виявлено. Проте при нормі внесення Медакс Топ 1,0 л/га 
більш ефективним виявився ранній строк внесення -  на початку кущіння, при 
якому приріст урожайності був вищий на 11 кг/га або 3,71 %. При нормі 0,5 і
0,75 л/га впливу строків внесення регулятора росту рослин Медакс Топ не 
спостерігалось.

Результати проведених досліджень показали, що застосування 
регулятора росту рослин впливало на висоту пагонів стоколосу безостого,
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яка на період збирання врожаю була найвищою на контролі без внесення 
Медакс Топ і становила для генеративних та вегетативних пагонів відповідно
118,4 та 83,9 см. Регулятор росту рослин, внесений у ранній фазі розвитку -  
на початку кущіння впливав на лінійний ріст рослин, зменшуючи його 
порівняно з контролем без внесення у генеративних пагонів на 5,0— 10,3 см. 
У фазі виходу в трубку при застосуванні Медакс Топ висота генеративних 
пагонів була меншою на 3,1— 9,5 см, а вегетативні на 2,1— 8,1 см. При цьому 
спостерігалась позитивна дія збільшення норм внесення регулятора росту до
1.0 л/га на укорочення генеративних і вегетативних пагонів, висота яких 
становила відповідно 108,1— 108,9; 73,0—75,8 см, що на 10,3— 9,5 та 10,9—
8.1 см менше, ніж на контролі, що сприяло збереженню сформованого 
врожаю внаслідок підвищення стійкості рослин до вилягання насіннєвих 
посівів.

Виявлено зростання кількості генеративних і вегетативних пагонів у 
варіантах із внесенням регулятора росту рослин. При цьому цей показник 
змінювався залежно від норми внесення, проте різниця між строками 
застосування була не досить великою. Тобто застосування регулятора росту 
Медакс Топ є ефективним у тривалому часовому проміжку від початку 
кущіння до виходу в трубку. Так, якщо при внесенні регулятора росту рослин 
на початку кущіння у нормі 0,5; 0,75; 1,0 л/га кількість продуктивних пагонів 
становила 190— 254, то при внесенні у фазі виходу в трубку -  181—242, що 
на 23— 87 та 14—74 шт./м2 більше, ніж на контролі без внесення регулятора 
росту рослин.

Із збільшенням норми внесення регулятора росту рослин зростала 
також кількість генеративних і вегетативних пагонів. Так, при внесенні 
Медакс Топ у нормі 0,5 л/га ці показники зростали відповідно на 14; 23 і 18— 
19 шт./м2; при нормі 0,75 л/га ці показники зростали до 214—225 шт./м2 
генеративних та 235—241 шт./м2 вегетативних пагонів або на 47— 58; 18— 
60 шт./м2 більше ніж на контролі. Найбільше зростання кількості 
генеративних (до 254 і 242 шт./м2) і вегетативних (до 252 і 246 шт./м2) 
пагонів спостерігалось при внесенні регулятора росту нормою 1,0 л/га, що на 
87—75; 71—65 шт./м2 більше, ніж на контролі без внесення регулятора росту 
рослин.

Строки внесення регулятора росту рослин не впливали істотно на 
густоту рослин. Кількість генеративних і вегетативних пагонів при внесенні 
Медакс Топ у фазі виходу в трубку порівняно із початком кущіння 
зменшувалась неістотно на різних варіантах від 1 до 12 пагонів.

Одним із показників насіннєвої продуктивності стоколосу безостого є 
кількість повноцінно сформованих зернівок на генеративних пагонах, яка 
була в зворотній залежності від густоти продуктивного травостою, щільність 
якого залежала від строку і норми внесення регулятора росту рослин. На 
контролі без внесення Медакс Топ, який мав найменшу густоту 
продуктивних стебел, кількість зернівок на 10 пагонах була найбільшою і в
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середньому за 2016—2018 рр. становила 778 шт. при цьому вага 1000 
зернівок у цих умовах була найбільшою і становила 3,02 г.

При застосуванні регулятора росту рослин в нормі 0,5 л/га на початку 
кущіння та при виході в трубку стоколосу безостого кількість зернівок на 10 
пагонах знижувалась до 756—759 шт., або на 2,5—2,9 %. Також 
спостерігалось зниження ваги 1000 зернівок до 2,95 і 2,96 г.

Підвищення норми внесення регулятора росту рослин до 0,75 л/га в 
обидва строки його застосування зумовило подальше зниження обнасіненості 
10 пагонів на 34—40 шт. та ваги 1000 зернівок на 2,0— 3,0 % до 2,89 та 2,87 г. 
При застосуванні максимальної норми Медакс Топ зменшення кількості 
зернівок порівняно з контролем без внесення регулятора росту рослин склало 
54 шт. або 6,9 % при внесенні на початку кущіння стоколосу безостого та 
80 шт. або 10,3 % при внесенні у фазі виходу в трубку. При цьому вага 1000 
зернівок порівняно з контролем зменшувалась на 8— 9 % і становила 2,75— 
2,78 г.

Зменшення кількості зернівок на 10 пагонах та ваги 1000 зернівок у 
варіантах із внесенням регулятора росту рослин зумовлене значним 
зростанням продуктивних пагонів другого і наступних порядків, які почали 
інтенсивно розвиватись після внесення Медакс Топу. Як показали наші 
дослідження такі пагони менш продуктивні порівняно з пагонами першого 
порядку за кількістю сформованого насіння і за вагою 1000 зернівок.

Посівні властивості насіння стоколосу безостого при внесенні під час 
вегетації насіннєвих посівів регулятора росту рослин Медакс Топ дещо 
змінювались (табл. 2). Зокрема енергія проростання була найвищою (69 %) 
на ділянках без внесення регулятора росту. На ділянках із внесенням 
регулятора росту в нормі 0,5 л/га у фази початку кущіння та виходу в трубку 
цей показник знижувався до 67 %. Підвищення норми внесення Медакс Топу 
до 0,75— 1,0 л/га зумовило неістотне зниження енергії проростання насіння 
до 65—66 %.

2. Посівні якості насіння стоколосу безостого сорту Всеслав залежно від 
строків та норм внесення регулятора росту рослин Медакс Топ

Строки внесення Норма внесення, 
л/га

Енергія
проростання

Сила росту 
насіння, % Схожість насіння

Без внесення 
(контроль) - 69 60 82

Початок кущіння
0,5 67 62 85

0,75 66 59 83
1,0 65 57 81

Вихід в трубку
0,5 67 63 86

0,75 65 60 83
1,0 65 57 80

Сила росту та схожість насіння була найвищою (відповідно 62—63; 
85— 86 %) при внесенні мінімальної норми регулятора росту рослин 0,5 л/га 
на початку кущіння чи виходу в трубку стоколосу безостого. При
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застосуванні вищих норм (1,0 л/га) ці показники знижувались відповідно до 
59— 57; 81— 80 %.

Висновки
1. Застосування регулятора росту рослин Медакс Топ у нормі 0,5—

1,0 л/га на насіннєвих посівах стоколосу безостого сорту Всеслав під час 
вегетації є ефективним від початку кущіння до виходу в трубку і сприяє 
підвищенню його насіннєвої продуктивності на 15—64 кг/га або 5,0—21,2 % 
порівняно з контролем без внесення Медакс Топу.

2. Найвищої насіннєвої продуктивності стоколосу безостого досягнуто 
при застосуванні регулятора росту рослин Медакс Топ у нормі 1,0 л/га, що в 
середньому за 2016—2018 роки забезпечило формування урожайності 366 та 
354 кг/га, що на 64 і 52 кг/га, або на 21,2 і 17,2 % більше, ніж на контролі без 
внесення регулятора росту рослин.

3. Застосування регулятора росту рослин Медакс Топ сприяє 
підсиленню кущіння та зростанню кількості генеративних пагонів залежно 
від норми внесення регулятора (0,5; 0,75; 1,0 л/га) відповідно на 26, 66  та 
91 шт./м2 при внесенні на початку кущіння і на 15, 55 та 78 шт./м2 при 
внесенні у фазу виходу в трубку стоколосу безостого. Кількість вегетативних 
пагонів зростала відповідно на 19, 62 і 84 шт./м2 та на 26, 76 і 92 шт./м2.

4. Зростання кількості генеративних пагонів у варіантах з внесенням 
регулятора росту рослин Медакс Топ відбувалось за рахунок пагонів другого 
порядку, які формувались після його внесення, зумовлювало зниження 
індивідуальної насіннєвої продуктивності стоколосу безостого. Зокрема 
зменшувалась порівняно з контролем без внесення регулятора росту рослин 
кількість зернівок на 10 продуктивних пагонах на 19— 90 шт. та вага 1000 
зернівок на 0,10—0,34 г.

5. Посівні властивості насіння стоколосу безостого, зокрема сила росту 
(62— 63 %) та схожість насіння (85— 86 %) були найвищими при внесенні 
регулятора росту рослин Медакс Топ в нормі 0,5 л/га на початку кущіння чи 
виходу в трубку насіннєвих посівів. При застосуванні вищих норм (1,0 л/га) 
сила росту та схожість насіння знижувались відповідно до 59— 57; 81— 80 %.

6 . Оцінка економічної ефективності вирощування стоколосу безостого 
показала, що застосування регулятора росту рослин Медакс Топ на 
насінницьких посівах нормою 1,0 л/га при внесенні на початку кущіння або у 
фазі виходу в трубку забезпечила отримання найбільшого умовно-чистого 
прибутку -  5179— 5288 грн/га.
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Ф ОРМ УВАННЯ НАСІН Н ЄВО Ї П РО ДУКТИ ВН О СТІ ТА 
ПОСІВНИХ Я К О С ТЕЙ  Н А СІН Н Я ЛЯДВЕНЦЮ  РОГАТОГО 
ЗАЛЕЖ НО ВІД Д ІЇ БА КТЕРІА Л ЬН И Х  ПРЕПАРАТІВ, 
РЕГУ ЛЯТО РІВ РО СТУ  ТА АНТИСТРЕСАНТІВ

Мета. Теоретично обґрунтувати методи підвищення посівних та 
врожайних властивостей насіння лядвенцю рогатого та розробити 
енергоощадну технологію його вирощування для формування збалансованих 
кормових і декоративних агрофітоценозів, господарсько-цінних лучних 
травостоїв на природних кормових, особливо на деградованих угіддях та 
поширення фіторізноманіття в агроландшафтах Лісостепу, а також  
забезпечення тваринництва високопоживними дешевими трав ’яними 
кормами. Встановити особливості формування посівних якостей насіння, 
зокрема енергії проростання, схожості, сили росту та маси 1000 насінин. 
Методи. Польовий, візуальний, вимірювальний, ваговий, кількісний, метод 
пробного снопа, лабораторний, математично-статистичний. Результати. 
Розроблена сучасна енергоощадна технологія вирощування насіння нових 
адаптивних сортів лядвенцю рогатого в умовах правобережного Лісостепу, 
яка забезпечує урожайність насіння 445— 467 кг/га, за рахунок поліпшення 
живлення рослин в умовах підвищеної кислотності ґрунтів (рН 5,2—5,5) 
шляхом застосування під покривну культуру швидкодіючих видів кальцієвих 
(гашене вапно — Са(ОН)2 — пушонка) 0,5 норми за гідролітичною 
кислотністю та мінеральних добрив N30P60K 60, проведення інокуляції насіння 
бактеріальним препаратом Ризобофіт — 0,15 л на гектарну норму насіння 
та позакореневих підживлень у  фази стеблування та бутонізації 
антистресантом Агрогумат — 0,4 л/га. Ці умови забезпечили найвищі посівні 
якості насіння, зокрема маса 1000 насінин — 1,28—1,30 г, схожість та сила 
росту становили відповідно, 93— 95 та 54—56 %. Також передпосівне 
обробляння насіння лядвенцю рогатого сорту Аякс бактеріальним 
препаратом Ризобофіт (штам бактерії Mesorhizobium loti)  — 0,15 л на 
гектарну норму насіння позитивно впливало на розвиток бульбочкових 
бактерій. Висновки. В умовах підвищеної кислотності ґрунтів ефективним є 
внесення швидкодіючих вапнякових добрив у  формі Са(ОН)2 (гашене вапно — 
пушонка) 0,5 норми за гідролітичною кислотністю та мінеральних добрив у  
дозі N 30P 60K60 під покривну культуру (ярий ячмінь), у  поєднанні із 
передпосівним оброблянням насіння бактеріальним препаратом Ризобофіт 
(штам бактерії Mesorhizobium loti)  — 0,15 л на гектарну норму і проведенням
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позакореневих підживлень двічі у  фази стеблування та бутонізації посівів 
антистресантом Агрогумат — 0,4 л/га. У середньому за 2017—2018 рр. це 
забезпечило найвищий врожай насіння лядвенцю рогатого сортів Аякс та 
Гелон відповідно 445; 453 та 464 та 467 кг/га. Приріст урожаю насіння 
порівняно з контролем становив 78; 87 та 97; 101 кг/га.

Ключові слова: лядвенець рогатий, обробляння насіння, позакореневі 
підживлення, біологічні препарати, урожайність, посівні якості.

Вступ. Однією з умов інтенсифікації польового та лучного 
кормовиробництва, підвищення родючості ґрунтів, вирішення проблеми 
дефіциту кормового білка є розширення укісних площ багаторічних бобових 
трав, створення культурних сіножатей і пасовищ, підвищення продуктивності 
природних кормових угідь.

Особливо цінною культурою для створення культурних пасовищ є 
лядвенець рогатий, який відомий як невибаглива культура до ґрунту, 
довговічна -  без пересіву росте на одному місці 12— 20  років, відзначається 
високою зимостійкістю, посухостійкістю, резистентністю до багатьох 
шкідників і хвороб. Стримуючим фактором швидкого поширення лядвенцю 
рогатого є недостатня кількість насіння через складність його отримання [1,
2, 3, 4, 5, 6 , 7].

Лядвенець рогатий (Роїш согтсиїаґт Ь.) -  багаторічна бобова рослина 
ярого типу розвитку, яка за вмістом поживних речовин не поступається 
люцерні посівній. Серед бобових трав є культурою, яка при випасанні худоби 
на її посівах не призводить до тимпанії рубця (здуття) й метеоризму у тварин, 
як це буває на інших бобових травах, крім конюшини повзучої. Лядвенець 
рогатий вважається дієтичним кормом для всіх видів тварин [2, 8 , 9]. Завдяки 
потужному стрижневому кореню (до 170 см) краще, ніж інші бобові 
(конюшина лучна, люцерна) росте на кислих і солонцюватих ґрунтах з рН
4,5— 8,2, має добру отавність (відростання) після скошування, стійкий до 
випасу, за вегетаційний період формує 2— 3 укоси [2, 3, 10, 11].

Важливим для налагодження ефективного насінництва лядвенцю 
рогатого є використання нових інтенсивних сортів, орієнтованих на 
конкретні агрокліматичні зони вирощування. Такими є сорти Аякс і Гелон 
селекції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, які 
відповідно є ранньостиглим та середньостиглим сортами, генетичний 
потенціал їх насіннєвої продуктивності досить високий і становить 
відповідно 400— 500, 500—700 кг/га, проте використовують його у 
насінництві лише на 25— 50 %.

М ета досліджень. Теоретично обґрунтувати методи підвищення 
посівних та врожайних властивостей насіння лядвенцю рогатого та 
розробити енергоощадні технології його вирощування для формування 
господарсько-цінних лучних травостоїв на деградованих природних 
кормових угіддях та поширення фіторізноманіття в агроландшафтах 
Лісостепу, а також забезпечення тваринництва високопоживними дешевими
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трав’яними кормами. Обґрунтувати способи підвищення посівних та 
врожайних властивостей насіння. Встановити особливості формування 
посівних якостей насіння, зокрема енергії проростання, схожості, сили росту, 
кількості твердого насіння та маси 1000 насінин лядвенцю рогатого.

Урожайність насіння лядвенцю рогатого, як і інших бобових трав у 
значній мірі залежить від кліматичних умов вирощування і тому немає 
стабільності отримання її в часі. Тому, на основі проведених досліджень 
будуть розроблені та вивчені закономірності впливу гідротермічних та 
досліджуваних факторів на формування насіннєвої продуктивності залежно 
від дії бактеріальних та мікродобрив на хелатній основі.

У зв’язку з цим ставилось завдання з вивчення ефективності різних 
видів бактеріальних та хелатних добрив на біологічній основі на насіннєвих 
посівах лядвенцю рогатого сортів Аякс та Гелон.

М атеріали і методи. Польові досліди проводили на полях Інституту 
кормів та сільського господарства Поділля НААН, у сівозміні відділу 
насінництва та трансферу інновацій протягом 2017—2018 років за 
методикою Доспехова Б. А. (1985). Ґрунти сірі лісові, які характеризуються 
такими показниками: рН -  5,2— 5,6; гідролітична кислотність 2,73— 3,64 мг- 
екв. на 100 г Грунту; в орному горизонті ґрунту (0— 20 см) вміст гумусу 
становить 1,75— 1,91 %, рухомих форм фосфору (Р2О5) і калію (К2О) за 
Чиріковим становить відповідно 180— 207; 85—207 мг, легкогідролізованого 
азоту за Корнфільдом 75— 100 мг на 1,0 кг повітряно-сухого ґрунту.

За агрокліматичними показниками територія дослідних ділянок 
розташована в зоні з помірно континентальним кліматом. Для даного регіону 
характерна нестабільність кліматичних умов з року в рік. Оцінку 
гідротермічних умов проводили на основі метеорологічних даних, отриманих 
у Вінницькому обласному центрі гідрометеорології.

Посів ранньовесняний під покрив ярого ячменю сорту Армакс з 
нормою висіву 3,0 млн схожих насінин на один гектар. Лядвенець рогатий 
сортів Аякс та Гелон висівали суцільним рядковим способом з міжряддям 
15 см з нормою висіву 9,0 млн схожих насінин на 1 га (12 кг/га). Фосфорно- 
калійні добрива (Р60К60) у формі гранульованого суперфосфату, хлористого 
калію, вапнякові добрива (пушонка -  Са(ОН)2) вносили навесні під покривну 
культуру.

Схемою досліджень передбачено вивчення дії передпосівного 
обробляння насіння бактеріальним препаратом Ризобофіт (штам бактерії 
Mesorhizobium loti) та позакореневих підживлень двічі у фази стеблування та 
бутонізації біологічними препаратами на хелатній основі, зокрема 
регуляторами росту Біосил та Сапрогум, антистресантами Амінокат та 
Агрогумат.

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

кожного варіанта для дослідження структури насіннєвого травостою і 
визначення біологічного врожаю насіння. Всі обліки і спостереження, що
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проводились у дослідах, виконувались згідно «Методичних вказівок по 
проведенню досліджень у насінництві багаторічних трав» (М., 1986 р.). 
посівні якості насіння багаторічних трав (енергія проростання, схожість, 
твердонасінність) визначали згідно ДСТУ 4138-2002 «Насіння 
сільськогосподарських культур. Методи визначення якості». Силу росту та 
життєздатність насіння визначали згідно «Методики визначення сили росту 
насіння кормових культур» (за ред. Переправо Н. И., Георгиади Н. И., 
Мельникова Л. Н.: РГАУ -  МСХА, 2012).

Результати досліджень і обговорення. Отримані результати 
досліджень показали, що за рахунок генетичного потенціалу та біологічних 
особливостей сортів, впливу ґрунтово-кліматичних умов років на фоні 
внесення в основне удобрення під покривну культуру половинної норми 
швидкодіючого вапнякового добрива Са(ОН)2 (пушонка) -  1,2 т/га у 
поєднанні із застосуванням мінеральних добрив у дозі К 30Р60К 60 (контроль) 
формувався урожай насіння лядвенцю рогатого сортів Аякс та Гелон у 
середньому за 2017—2018 рр. відповідно 367 та 366 кг/га (табл. 1).

1. Урожайність насіння сортів лядвенцю рогатого залежно від 
передпосівного обробляння насіння та позакореневих підживлень *

№
з/п

Препарат, 
норма 

внесення (л/га)

Норма
внесення,

л/га

Урожайність, кг/га Прибавка (+ - до 
контролю)Роки

Середнє2017 2018 кг/га 1 %
Аякс

1 Контроль - 309 424 367 - -
2 Ризобофіт 0,15 351 539 445 78 21,4
3 Сапрогум 2,1 337 498 418 51 13,9
4 Біосил 0,02 349 512 431 64 17,5
5 Агрогумат 0,4 366 562 464 97 26,6
6 Амінокат 30 0,6 345 542 444 77 21,0

Гелон
1 Контроль - 284 448 366 - -
2 Ризобофіт 0,15 333 573 453 87 23,8
3 Сапрогум 2,1 310 519 415 49 13,3
4 Біосил 0,02 320 528 424 58 15,8
5 Агрогумат 0,4 339 595 467 101 27,6
6 Амінокат 30 0,6 324 576 450 84 23,0

Примітка .  Позакореневі підживлення посівів проводили двічі у фази 
стеблування та бутонізації

Передпосівне обробляння насіння лядвенцю рогатого бактеріальним 
препаратом Ризобофіт штаму бактерії Mesorhizobium loti (0,15 л на гектарну 
норму насіння) сприяло росту насіннєвої продуктивності лядвенцю рогатого 
сортів Аякс та Гелон на 78 та 87 кг/га або 21,4 і 23,8 % порівняно з контролем 
і становило відповідно 445 та 453 кг/га внаслідок поліпшення азотного 
живлення рослин за рахунок фіксації атмосферного азоту, збільшення маси
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та кількості бульбочкових бактерій симбіотичного апарату на кореневій 
системі лядвенцю рогатого.

Більш ефективним виявилось проведення позакореневих підживлень 
мікродобривами на хелатній основі, які сприяють інтенсивному 
нагромадженню органічних речовин, підвищенню зимостійкості рослин, їх 
стійкості до хвороб, посилюють ріст і прискорюють розвиток, покращують 
якість продукції. Найбільш ефективним виявилось проведення позакореневих 
підживлень посівів лядвенцю рогатого у фази стеблування та додатково під 
час бутонізації рослин антистресантом Агрогумат (0,4 л/га), що забезпечило 
урожайність сортів Аякс та Гелон у середньому за роки досліджень 464 та 
467 кг/га, або на 97; 101 кг/га чи 26,6; 27,6 % більше порівняно з контролем 
без проведення позакореневих підживлень.

Дещо менш ефективним виявилось проведення позакореневих 
підживлень препаратами Біосил (0,02 л/га) та Амінокат 30 (0,6 л/га) та 
Сапрогум (2,1 л/га). Урожайність насіння лядвенцю рогатого на цих 
варіантах була у сорту Аякс 431; 444; 418 кг/га, у сорту Гелон 424; 450; 
415 кг/га відповідно, або на 64; 77; 51 і 58; 84; 49 кг/га чи 17,5; 21,0; 13,9 і 
15,8; 23,0; 13,3 % більше порівняно з контролем.

Проаналізувавши урожайність насіння сортів лядвенцю рогатого за 
роками досліджень, то можна побачити значний вплив погодних умов року. 
Так у 2017 році урожайність насіння лядвенцю рогатого сорту Аякс 
порівняно із сортом Гелон була вищою у всіх варіантах на 5— 10 %, тоді як 
погодні умови 2018 року сприяли зростанню урожайності сорту Гелон на 3— 
6 % порівняно із сортом Аякс. Це пояснюється тим, що у період, коли 
дозріває насіння у бобах відбувається масове їх розтріскування (генетична 
особливість). Так у 2017 році в цей період спостерігалась спекотна суха 
погода з низькою вологістю повітря, а оскільки у сорту Аякс порівняно із 
сортом Гелон більш розтягнутий репродуктивний період -  цвітіння, 
формування і дозрівання бобів було нерівномірним, розтягнутим і тривалим 
у часі, тоді як у сорту Г елон цей період був меншим у 2— 3 рази. Це істотно 
вплинуло на кількість розтрісканих бобів та величину втрати урожаю при 
цьому. У 2018 році навпаки, дещо нижчі температури повітря та порівняно 
вища його вологість сприяли збереженню сформованого урожаю насіння у 
сорту Гелон. Сорт Аякс у цих умовах формував менший урожай із-за 
розтріскування перших більш продуктивних бобів, що дозріли, та недобору із 
рослин на яких продовжувалось цвітіння.

Структурний аналіз урожаю насіння лядвенцю рогатого сортів Аякс та 
Гелон підтвердив значний вплив передпосівного обробляння насіння та 
проведення позакореневих підживлень на формування плодоелементів 
урожаю насіння.

Найменша кількість продуктивних пагонів лядвенцю рогатого сортів 
Аякс та Гелон (297; 332 шт./м2) формувалась на контролі. При оброблянні 
насіння Ризобофітом перед посівом та проведенні позакореневих підживлень 
регуляторами росту рослин і антистресантами його посівів двічі у фази
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стеблування та бутонізації їх кількість зростала на 4— 17; 14—20 % залежно 
від використаного препарату.

Найбільша кількість продуктивних пагонів лядвенцю рогатого як у 
сорту Аякс так і у сорту Г елон у середньому за роки досліджень формувалась 
при проведенні передпосівного обробляння насіння бактеріальним 
препаратом Ризобофіт -  0,15 л на гектарну норму насіння (337; 389 шт./м2) та 
застосуванні антистресанту Агрогумат -  0,4 л/га (348; 400 шт./м2). Порівняно 
з контролем їх кількість зросла відповідно у сорту Аякс на 40; 51 шт./м2 або
13,5— 17,2 %, а сорту Гелон на 57; 68 шт./м2 або 17,0—20,5 %.

На формування генеративних органів (бобів) на пагонах також у 
значній мірі впливали передпосівне обробляння насіння та позакореневі 
підживлення. При проведенні передпосівного обробляння насіння лядвенцю 
рогатого сортів Аякс та Гелон бактеріальним препаратом Ризобофіт цей 
показник збільшився на 26—43 шт. або на 13,0—21,2 % порівняно з 
контролем.

Найбільший вплив на формування генеративних органів (бобів) 
спостерігався при проведенні позакореневих підживлень антистресантом 
Агрогумат (0,4 л/га). Внесення його на посівах лядвенцю рогатого у фази 
стеблування та бутонізації супроводжувалось зростанням цього показника на 
37 та 51 штук або на 19,2— 52,1 % порівняно з контролем.

Поряд з тим спостерігався значний вплив досліджуваних факторів на 
формування насіння з одиниці площі. Так за рахунок збільшення 
генеративних пагонів на одиниці площі та кількості бобів на пагонах 
збільшувалась і кількість насінин з 1 м2. Найбільшу кількість насінин (42,57; 
43,13 та 45,32; 45,98 тис. шт.) отримано на варіантах сортів Аякс та Гелон 
при проведенні передпосівного обробляння насіння бактеріальним 
препаратом Ризобофіт (0,15 л на гектарну норму насіння) та проведення 
позакореневих підживлень антистресантом Агрогумат (0,4 л/га) двічі у фази 
стеблування та бутонізації лядвенцю рогатого, або більше порівняно з 
контролем відповідно на 6,3; 7,1 та 6,3; 6,9 тис. шт. чи на 17— 19 та 16— 18 %. 
Менш ефективним було проведення позакореневих підживлень іншими 
препаратами (Сапрогум -  2,1 л/га, Біосил -  0,02 л/га та Амінокат 30—
0,6 л/га).

Передпосівне обробляння насіння та проведені позакореневі 
підживлення мікродобривами посівів лядвенцю рогатого протягом його 
вегетації сприяли зростанню маси 1000 насінин.

Так, маса 1000 насінин лядвенцю рогатого сортів Аякс та Гелон за 
рахунок ґрунтово-кліматичних умов років на фоні основного удобрення 
вапняковими (Са(ОН)2 -  0,5 норми за г.к.) та мінеральними (К30Р60К 60) 
добривами становила відповідно 1,25 та 1,24 г. Проте, найбільша маса 1000 
насінин забезпечувалась за рахунок проведення передпосівного обробляння 
насіння бактеріальним препаратом Ризобофіт та позакореневих підживлень 
антистресантами Агрогумат та Амінокат 30. У сорту Аякс вона становила
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1,29— 1,30 г, у сорту Гелон 1,28— 1,29, що на 0,04—0,05 г або на 3,2—4,0 % 
більше порівняно контролем.

Вага насіння, яка формувалась у бобах лядвенцю рогатого також 
зростала при проведенні передпосівного обробляння насіння та 
позакореневих підживлень упродовж вегетації. Зокрема на контрольному 
варіанті вага насіння в 100 бобах у сортів Аякс та Гелон становила відповідно 
13,41; 14,48 г, тоді як на варіантах де проводилось передпосівне обробляння 
насіння цей показник зріс на 1,41 і 1,36 г і становив відповідно 14,87 та 
15,84 г. При проведенні позакореневих підживлень лядвенцю рогатого 
протягом вегетації регуляторами росту рослин та антистресантами цей 
показник зростав на 0,98— 1,58 та 0,77— 1,46 г. Найбільш ефективним було 
застосування антистресанту Агрогумат (0,4 л/га), де вага насіння в 100 бобах 
лядвенцю рогатого сортів Аякс та Гелон була найвищою і становила 14,99 і 
15,94 або на 10— 12 % більше порівняно з контрольними варіантами.

На посівні якості насіння, зокрема енергію проростання і схожість 
також позитивно впливали як передпосівне обробляння насіння, так і 
позакореневі підживлення протягом вегетаційного періоду.

Енергія проростання насіння лядвенцю рогатого сортів Аякс та Гелон 
на контролі була на рівні 76 та 75 %, тоді як на варіантах із проведенням 
передпосівного обробляння насіння та позакореневих підживлень у фази 
стеблування та бутонізації цей показник збільшувався на 3— 7 та 4— 10 % 
відповідно і коливався в межах 79—83 та 79— 85 %.

Найбільша енергія проростання (83 та 85 %) насіння лядвенцю 
рогатого спостерігалась при проведенні позакореневих підживлень посівів 
двічі у фази стеблування та бутонізації антистресантом Агрогумат (0,4 л/га), 
що на 7; 10 % вище порівняно з контролем. Дещо нижчим цей показник (на 
1 %) був при проведенні передпосівного обробляння насіння бактеріальним 
препаратом Ризобофіт (0,15 л/га норму насіння) і становив відповідно 82 та 
84 % або на 6— 9 % вище порівняно з контролем.

Така сама тенденція збереглась і при підрахунку лабораторної схожості 
насіння. Зокрема на контролі схожість насіння лядвенцю рогатого сортів 
Аякс та Гелон у середньому за роки досліджень становила 87 %, тоді як на 
варіантах із проведенням позакореневих підживлень цей показник 
збільшувався на 3— 9 % і коливався в межах 90— 95 та 89—95 %. При 
підрахунку лабораторної схожості насіння лядвенцю рогатого на варіантах із 
проведенням передпосівного обробляння насіння біологічним препаратом 
Ризобофіт цей показник становив 93 та 92 % або на 6 % більше порівняно з 
контролем.

Найвищу схожість насіння лядвенцю рогатого сортів Аякс та Гелон 
відмічено при оброблянні посівів упродовж вегетації антистресантом 
Агрогумат. Порівняно з контролем цей показник збільшувався на 8— 9 % і 
становив відповідно 9 %.
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Також у сільськогосподарській практиці важливо врахувати не скільки 
живого насіння висівається, а й те, яке формуватиме проростки і чи зможуть 
вони розвинутися в продуктивні рослини і дати високий урожай.

На жаль, показник лабораторної схожості не дає відповіді на ці 
питання, оскільки часто спостерігається невідповідність між показниками 
лабораторної і польової схожості, особливо для багаторічних трав, що 
негативно позначається на урожайності. Показник сили росту більшою 
мірою, ніж енергія проростання і лабораторна схожість, наближається до 
рівня польової схожості і може служити засобом її прогнозування.

На контрольних варіантах сила росту лядвенцю рогатого сортів Аякс та 
Гелон була в межах 49 та 48 %. Тоді як на варіантах при передпосівному 
оброблянні насіння цей показник збільшився на 6 % і становив відповідно 55 
та 54 %. Найвища сила росту лядвенцю рогатого (56; 55 %) відмічена на 
варіантах із проведенням позакореневих підживлень антистресантом 
Агрогумат, порівняно з контролем цей показник збільшився на 7 %. 
Застосування інших препаратів при позакореневому підживленні було менш 
ефективним, цей показник був у межах 52— 53 %, або на 3— 5 % більше 
порівняно з контролем.

У 2017—2018 роках упродовж вегетаційного періоду лядвенцю 
рогатого сорту Аякс вивчали особливості формування симбіотичного 
апарату. На основі проведених досліджень було виявлено позитивний вплив 
оптимізації рівня кислотності ґрунту, передпосівного обробляння насіння 
бактеріальним препаратом Ризобофіт на формування кількості бульбочкових 
бактерій та їх маси у період вегетації лядвенцю рогатого. Виявлено динаміку 
формування кількості та маси бульбочок, у тому числі активних бульбочок 
від фази стеблування до фази цвітіння (табл. 2 ).

2. Динаміка наростання кількості та маси бульбочкових бактерій на коренях 
лядвенцю рогатого сорту Аякс (у середньому за 2017—2018 роки)

№
з/п Варіанти

Кількість бульбочок, шт. на 
рослину

%
активних

бульбочок
Маса бульбочок, мг

загальна | в. т.ч. активні загальна | в. т.ч. активні
Фаза стеблування

1 Контроль (без 
обробки) 109 82 75 120 89

2
Ризобофіт 
(МевогЬііоЬіит 
іоіі) -  0,15 л/га

174 146 84 311 263

Фаза початок цвітіння
1 Контроль (без 

обробки) 209 167 80 773 631

2
Ризобофіт 
(МевогЬііоЬіит 
іоіі) -  0,15 л/га

241 219 91 1165 1073

Застосування біологічних препаратів супроводжується стабілізацією 
біогенетичних зв’язків в екосистемі, збереження або відновлення родючості

Корми і кормовиробництво. 2019. Вип. 88 23



ґрунту, покращення якості сільськогосподарської продукції та екологічного 
стану довкілля. Завдяки інокуляції насіння кількість бульбочок на коренях 
лядвенцю рогатого сорту Аякс зросла на 60 % порівняно із рослинами 
контрольного варіанта.

Відмічено, що у фазі стеблування лядвенцю рогатого сорту Аякс 
загальна кількість бульбочок була найменшою на контролі і становила 
109 шт./рослину, з яких активних було 82 шт./рослину або 75 %, тоді як при 
проведенні передпосівного обробляння насіння біологічним препаратом 
Ризобофіт (Mesorhizobum loti) -  0,15 л/га їх кількість зросла на 
65 шт./рослину або 60 % і становила 174 шт./рослину, з яких 146 шт./рослину 
активних, або 84 %.

При підрахунку кількості бульбочок на коренях лядвенцю рогатого у 
фазі початок цвітіння спостерігається динаміка наростання їх кількості як на 
контролі, так і варіанті з передпосівним оброблянням насіння. Загальна 
кількість бульбочок у цій фазі на контролі становить 209 шт./рослину або на 
100 шт./рослину чи 92 % більше ніж у фазі стеблування, з них 
167 шт./рослину є активними або на 104 % більше з попередньою фазою.

При підрахунку загальної кількості бульбочок у фазі початку цвітіння 
на варіанті де проводили інокуляцію насіння лядвенцю рогатого, їх кількість 
становила 241 шт./рослину, з яких 219 шт./рослину активних або 91 %, що на 
32; 52 шт./рослину та 11 % більше порівняно з контролем та на 67; 
73 шт./рослину і 7 % більше порівняно із фазою стеблування.

У цілому відмічено, що маса бульбочок також збільшувалася від фази 
стеблування до фази початку цвітіння. Зокрема, загальна маса бульбочок у 
фазі стеблування на контролі становила 120 мг, тоді як у фазі цвітіння цей 
показник збільшився на 653 мг або 540 %. Маса активних бульбочок тут 
становила відповідно 89 та 631 мг. На варіанті із передпосівним оброблянням 
насіння бактеріальним препаратом Ризобофіт (Mesorhizobium loti) -  0,15 л/га 
цей показник у фазі стеблування становив 311 мг, або на 191 мг більше 
порівняно з контролем. У фазі початок цвітіння загальна маса бульбочок 
становила 1165 мг або на 392 мг більше порівняно з контролем та на 854 мг 
більше порівняно із цим варіантом у фазі стеблування. Маса активних 
бульбочок при цьому становила відповідно у фазі стеблування 263 мг та у 
фазі початку цвітіння 1073 мг, або на 174 та 442 мг більше порівняно з 
контрольними варіантами.

Висновки
1. Внесення на сірих лісових ґрунтах швидкодіючих вапнякових добрив 

у формі Са(ОН)2 (гашене вапно -  пушонка) 0,5 норми за гідролітичною 
кислотністю у поєднанні із застосуванням мінеральних добрив у дозі 
N30P 60K60 під покривну культуру (ярий ячмінь) забезпечило формування 
урожаю насіння лядвенцю рогатого сортів Аякс, Гелон на рівні 367 та 
366 кг/га.

2. Проведення передпосівного обробляння насіння бактеріальним 
препаратом Ризобофіт (штам бактерії Mesorhizobium loti) -  0,15 л на гектарну
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норму насіння на фоні основного удобрення вапняковими та мінеральними 
добривами забезпечило формування врожаю насіння лядвенцю рогатого 445 
та 453 кг/га або на 78 та 87 кг/га чи 21,4—23,8 % більше порівняно з 
контролем без передпосівної бактеризації насіння.

3. Найвищий врожай насіння лядвенцю рогатого сортів Аякс та Гелон у 
середньому за 2017—2018 рр. 464 та 467 кг/га був сформований при 
проведенні позакореневих підживлень двічі у фази стеблування та бутонізації 
посівів антистресантом Агрогумат -  0,4 л/га на фоні основного удобрення. 
Приріст урожаю насіння порівняно з контролем становив 97 та 101 кг/га або 
26,6—27,6 %. Посівні якості насіння, зокрема маса 1000 насінин, схожість та 
сила росту в цих умовах були найвищими і становили відповідно 1,28—
1,30 г, 93—95 та 54— 56 %.

4. Передпосівне обробляння насіння лядвенцю рогатого сорту Аякс 
бактеріальним препаратом Ризобофіт (штам бактерії Mesorhizobium loti) -
0,15 л на гектарну норму насіння позитивно впливало на розвиток 
бульбочкових бактерій. Це сприяло формуванню найбільшої їх загальної 
кількості на одній рослині: у фази стеблування -  174 шт., початок цвітіння -  
241 шт. Маса їх у ці фази становила відповідно 311 та 1165 мг. Тоді як на 
контролі без передпосівного обробляння насіння ці показники були нижчими 
і становили відповідно 109, 209 шт. і 120, 773 мг.
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ВПЛИВ ГІД РО ТЕРМ ІЧН И Х  УМ ОВ НА П РО ДУ КТИ ВН ІСТЬ 
БА ГА ТО РІЧН И Х  ТРАВ У ПІВДЕННОМ У СТЕПУ У К РАЇНИ

Наведені результати досліджень (2016—2018 рр.) щодо формування 
продуктивності і виробництва продукції багаторічних бобових і злакових 
трав на незрошуваних землях Півдня України за різних погодних умов (на 
прикладі Миколаївської області).

Встановлено, що найбільші врожаї листостеблової маси формуються 
за вирощування багаторічних бобових трав, а саме люцерни, буркуну білого, 
еспарцету. Серед досліджуваних злакових трав найбільш продуктивними за 
збором кормової продукції і стійкими до посушливих умов Степу південного є 
стоколос безостий, пирій ніжний (середній), проте врожайність їх дещо 
менша, ніж бобових.

Ключові слова: багаторічні трави, погодні умови, продуктивність, 
зелена маса, суха речовина, кормопротеїнові одиниці.

М ета -  визначення продуктивності багаторічних бобових і злакових 
трав за умов природного зволоження у Південному Степу України. 
М етодика. Дослідження проводили упродовж 2016—2018 рр. за 
загальноприйнятими методиками, а збір з одиниці площі кормових одиниць, 
перетравного протеїну визначали за довідниками. Результати. У середньому 
за три роки досліджень, найбільша врожайність листостеблової маси 
злакових трав була сформована стоколосом безостим і пирієм (середнім) 
ніжним -  11,6 і 11,2 т/га відповідно. Найменшу врожайність сформував 
житняк гребінчастий -  7,6 т/га. Серед бобових трав перевагу мав буркун 
білий (14,8 т/га). Люцерна посівна і еспарцет не поступаються йому за 
здатністю формувати належний врожай (14,5 і 13,5 т/га відповідно) за 
посушливих умов Південного Степу України. Недостатня кількість опадів у 
2017 р. обумовила зменшення продуктивності досліджуваних культур. Так, 
середня урожайність зеленої маси в досліді у 2017 р. склала 10,3 т/га, тоді як 
за більш сприятливих погодних умов 2016 р. цей показник сягав 13,2 т/га або 
на 28,2 % більше. Найбільший вихід КПО з одиниці площі серед злакових 
трав сформував стоколос безостий -  2,35 т/га. Найменшим цей показник
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зафіксовано у житняку (1,60 т/га). Вихід КПО з одиниці площі за 
вирощування бобових трав відповідно збільшився. Лядвенець рогатий 
забезпечує менший збір зеленої маси, а отже і сухої речовини та КПО. Не 
мають переваги, порівняно з бобовими, і багаторічні злакові трави, тому вони 
і не поширюються в культурі на Півдні України. Висновки. Продуктивність 
багаторічних трав на півдні України істотно залежить від виду рослин, 
погодних (гідротермічних) умов року. Найбільш ефективним є вирощування 
багаторічних бобових трав, а саме буркуну білого, люцерни, еспарцету, а зі 
злакових -  стоколосу безостого, пирію ніжного.

П остановка проблеми. Загальновизнано, що багаторічні бобові і 
злакові трави є важливою складовою у годівлі сільськогосподарських тварин. 
Вищезазначеним рослинам належить виключно неоціненна роль у 
підвищенні показників родючості ґрунту, захисту його від водної та вітрової 
ерозії. Їм повинно бути відведене належне місце у системі біологічного 
землеробства.

Водночас останніми роками відчувається зменшення площ посівів 
багаторічних трав, а отже і виробництва їх продукції на кормові цілі [1, 2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Численні дослідження щодо 
росту і розвитку цінних кормових трав проведено вченими зон Лісостепу, 
Полісся та Степу за умов достатнього зволоження [3—6].

Так, за проведення досліджень в умовах Лісостепу Правобережного на 
основі аналізу рівнянь лінійної регресії встановлено, що підвищення 
середньодобової температури повітря за вегетаційний період на 1 °С 
зменшувало урожайність зеленої маси конюшини лучної на 0,003 т/га у обох 
досліджуваних сортів, а збільшення кількості опадів на 10 мм підвищувало 
цей показник у сорту Анітра на 0,026 т/га, що на 13,8 % вище, ніж у сорту 
Спарта [7].

Водночас в умовах природного зволоження Лісостепу Західного у роки 
з випаданням надмірної кількості опадів спостерігали сильне вилягання 
посівів, що обумовлювало погіршення якісних показників корму [8].

Проведені вченими [9] дослідження на сірих лісових 
середньосуглинкових на лесі ґрунтах щодо формування двокомпонентних 
бобово-злакових травостоїв показали, що упродовж вегетаційного періоду 
густота стояння рослин зменшується. Серед злакових трав у 
двокомпонентних травосумішках найбільш загущеними є райграс високий та 
костриця очеретяна (навесні -  651— 1338 шт./м2 і восени -  357— 817 шт./м2), 
а серед бобових -  люцерна посівна та лядвенець рогатий, кількість пагонів 
яких становить 306— 694 шт./м2 (навесні) і 189— 504 шт./м2 (восени).

На Півдні України, за посушливих незрошуваних умов чорноземів 
південних, недостатньо вивчено продуктивність важливих багаторічних 
кормових бобових і злакових трав за різних погодних умов вегетаційного 
періоду.

М атеріали та  методика проведення досліджень. Дослідження 
проводили на полях Миколаївського національного аграрного університету
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упродовж 2016—2018 рр. за загальноприйнятими методиками [10, 11], а збір 
з одиниці площі кормових одиниць, перетравного протеїну визначали за 
довідниками [12, 13].

Рельєф поля рівнинний. Грунт під дослідами -  чорнозем південний 
малогумусний залишково-слабкосолонцюватий важкосуглинковий на лесах. 
Вміст гумусу в шарі 0— 30 см -  2,9 %. НВ -  23,5 %, вологість в ’янення -
11,4 %. Вміст у 100 г ґрунту: мінерального азоту -  3,63; рухомого фосфору 
(за Мачигіним) -  2,59; рухомого калію (на полуменевому фотометрі) -  
42,3 мг.

Гідротермічні умови, що склалися у період формування листостеблової 
біомаси досліджуваних багаторічних трав, різнилися як за температурним, 
так і за водним режимами, що істотно позначалося на рості і розвитку 
рослин.

У дослідах використовували посівний матеріал сортів, оригінаторами 
яких є вчені Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, 
Селекційно-генетичного інституту -  Національного центру насіннєзнавства 
та сортовивчення НААН тощо. Досліджували ріст і розвиток рослин 
стоколосу безостого с. Марс, житняку гребінчастого с. Петрівський, пирію 
середнього с. Хорс, люцерни с. Зарниця, еспарцету виколистого с. Піщаний 
1251, лядвенцю рогатого с. Аякс, буркуну білого с. Медет.

Урожайність визначали ваговим методом, як середню, за 
повтореннями.

Агрометеорологічну інформацію наведено за даними Миколаївського 
обласного центру з гідрометеорології.

Результати досліджень. Багаторічні трави займають належне місце у 
кормовиробництві усього світу. В Україні, в окремі періоди її становлення, 
вони займали значні площі і були практично незамінними культурами 
кормової бази тваринництва. Під багаторічні трави на кормові цілі у цілому в 
Україні у 1990 р. відводили 10,8 % посівних площ [14].

Водночас останніми роками скорочуються як площі посіву кормових 
культур, так і багаторічних трав, що пов’язано насамперед зі скороченням 
власного поголів’я сільськогосподарських тварин у нашій країні у зв’язку з 
низькими закупівельними цінами на продукцію галузі тваринництва і, як 
наслідок, невисокої рентабельності, а часто навіть збитковості виробленої 
продукції.

Встановлено, що під кормові культури у 2000 р. відводили 26 % у 
структурі загальної посівної площі, зокрема під трави багаторічні -  11 %, 
проте вже до 2017 р. частка цих кормових рослин зменшилася до 6,7 і 3,5 % 
відповідно. Загальновідомо, що рекомендована норма багаторічних трав 
складає 8— 10 % у структурі загальної посівної площі.

Водночас на зміну кормовим культурам приходять технічні, особливо 
соняшник, який істотно погіршує показники ґрунтової родючості. Так, під 
технічні культури в Україні у 2000 р. відводили 15,4 % у структурі загальної
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посівної площі, проте вже до 2017 р. частка цієї групи рослин збільшилася до
33.6 % за рекомендованої норми 17— 18 % [15].

Ще більш критичний стан щодо структури посівних площ визначено на 
Півдні України. Так, на Миколаївщині, порівняно з 2000 р., площі під 
посівами технічних культур (276,1 тис. га) у 2016 р. збільшилися майже 
вдвічі (до 593,6 тис. га). У структурі посівної уточненої площі вони займали
38.7 %. Не змінилася ситуація і в 2017 та 2018 рр. (37,5 і 38,7 % технічних 
культур), тоді як під багаторічними травами вищезазначений показник 
складав 1,5, а потім 1,4 % відповідно за роками.

Отже, господарям землі варто замислитися, що після нашого сучасного 
так званого хазяйнування, залишиться нащадкам для виробництва 
рослинницької продукції.

Варто звернути увагу і на виробництво продукції багаторічних трав. 
Щорічно цей показник у Миколаївській області зменшується як за площею 
зібраною на сіно (з 22,7 тис. га у 2016 р. до 20,8 тис. га у 2018 р., так і на 
корм зелений, сінаж, силос, трав'яне борошно (з 2,5 тис. га до 1,4 тис. га 
відповідно за роками).

Скорочення площ під травами обумовило зменшення валових зборів 
цінної кормової продукції, отже необхідно удосконалювати агротехнічні 
заходи для підвищення врожайності багаторічних трав.

Формування продуктивності сільськогосподарських культур, у тому 
числі і трав, істотно залежить від погодних умов року, особливо 
вегетаційного періоду (квітень-вересень).

За період квітень-вересень 2016 року середньодобова температура 
повітря була на 1,5° С вища від середніх багаторічних показників. Опадів за 
цей проміжок часу випало на 49,0 мм більше від середньої багаторічної 
норми. Зокрема, у квітні спостерігали підвищення середньодобових 
температур повітря від середньої багаторічної на 3,2 °С і опадів було більше 
на 36,2 мм проти норми (табл. 1).

Травень місяць теж характеризувався надлишком опадів (випало на
47.8 мм більше дощу від багаторічної норми), у той час як у липні 
спостерігався дефіцит вологи (випало лише 26,5 мм при багаторічній нормі 
50 мм).

Надлишок опадів у квітні та травні місяцях позитивно відобразився на 
рості і розвитку трав, про що буде мова далі.

Березень 2017 р. вирізнявся нестійкою погодою з чергуванням теплих 
та холодних періодів, проте в цілому спостерігалася суха та аномально тепла 
погода. Середня місячна температура була вищою на 5,8 °С і складала 7,4 °С 
тепла (максимальна температура сягала 20— 22 °С).

Квітень відзначився контрастом температур. Так, на зміну помірно- 
теплій погоді, яка панувала у першій половині місяця, прийшла аномально 
холодна із заморозками погода у період з 18 по 25 квітня. Середня місячна 
температура повітря становила 9,4 °С, що було в межах середніх 
багаторічних значень. Розподіл квітневих опадів був нерівномірним, а саме:
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початок і кінець місяця були майже сухими, а в середині місяця пройшли 
суттєві опади у вигляді дощу. Спостерігали дуже раннє кущіння злакових 
трав і стеблування бобових. Випало майже вдвічі більше опадів проти норми.

1. Метеорологічні показники у роки проведення досліджень з 
багаторічними бобовими і злаковими травами (за середніми даними 

метеостанцій м. Миколаєва і смт. Баштанки)

Місяці
Середньодобова температура 

повітря, °С Сума опадів, мм
Роки середньо-

багаторічна
Роки середньо-

багаторічна2016 2017 2018 2016 2017 2018
Квітень 12,6 9,4 13,9 9,4 61,2 48,1 3,4 25
Травень 15,9 16,2 19,2 16,2 82,8 27,9 21,2 35
Червень 21,9 21,8 22,4 20,3 56,0 19,9 45,5 54
Липень 24,1 22,8 23,8 22,7 26,5 38,5 67,8 50
Серпень 24,1 24,8 25,1 22,0 30,5 37,7 13,6 42
Вересень 17,8 19,1 16,1 16,8 32,0 19,9 67,5 34
За
вегетаційний
період
(квітень-
вересень)

19,4 19,0 20,1 17,9 289,0 192,0 289,0 240

Наявність вологи, сприятливий температурний режим обумовили 
розвиток у посівах хвороб, зокрема борошнистої роси та септоріозу на 
злакових травах, які мали локальне поширення.

У травні відзначено значне коливання температурного режиму. На 
початку місяця було дуже тепло і середньодобові температури були на 3— 
5 °С вище норми. Друга декада була холодною і середньодобові температури 
були на 2— 5 С  нижчими за норму. І тільки наприкінці третьої декади 
температура увійшла в свої кліматичні рамки. У цілому середньомісячна 
температура повітря знаходилася в межах норми та становила 16,2 °С. 
Максимальна температура підвищувалася до 32 °С, а мінімальна знижувалася 
до 1°С морозу. За даними Гідрометцентру випало 27,9 мм опадів, що на
7,1 мм менше середнього багаторічного значення.

Випадання періодичних опадів сприяло розвитку комплексу хвороб на 
посівах злакових трав, які мали менше поширення проти 2016 року.

Червень 2017 р. характеризувався переважно сухою та теплою 
погодою. Дефіцит опадів, який спостерігався з третьої декади травня по 
першу декаду червня, спричинив розвиток, поширення та поглиблення 
ґрунтової посухи. Так надзвичайно рано були повністю вичерпані запаси 
продуктивної вологи в орному шарі ґрунту під травами. Досить низькою для 
кінця першої декади червня була вологозабезпеченість метрового шару 
ґрунту, де вміст вологи був у 2— 3 рази менший середніх багаторічних 
показників, тому не відмічено належного відростання отави досліджуваних 
злакових багаторічних трав. Найкраща отавність була відзначена у рослин
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люцерни. За досліджуваний вегетаційний період випало 192 мм опадів, що 
менше на 48 мм проти норми.

Зменшення вологозабезпеченості посівів трав обумовило формування 
меншої листостеблової біомаси у 2017 р. порівняно з 2016 р.

Середня місячна температура повітря у квітні 2018 р. становила
13,9 °С, що на 4,5 °С вище середніх багаторічних значень. 
Агрометеорологічні умови першої декади квітня були сприятливими для 
приживлення та активізації росту і розвитку багаторічних трав, проте 
упродовж третьої декади квітня вони були несприятливими для вегетації 
сільгоспкультур. Внаслідок дуже теплої та сухої погоди, низької відносної 
вологості повітря та наявності суховійних явищ швидко висихали верхні 
шари ґрунту. Починаючи з 28 березня і до 30 квітня не було жодного 
ефективного дощу.

У травні погода була неоднорідною. Перша декада відзначилась 
аномальною спекою. У другій декаді відбулася перебудова баричного поля. 
Середньодобові температури приблизились до кліматичних норм. В останній 
декаді травня утримувалися несприятливі агрометеорологічні умови для 
формування врожаю трав. Незначні опади не пом’якшили дію засушливих 
явищ. Середньомісячна температура повітря була вище норми та становила
19,2 °С,що на 3,0 С  вище середніх багаторічних значень. Максимальна 
температура підвищувалася до 34 °С, а мінімальна знижувалася до 5— 8 °С 
тепла. Дощів у місці проведення досліджень випало мало -  21,2 мм за норми
35,0 мм.

Дефіцит опадів, який спостерігався з кінця третьої декади березня по 
першу декаду червня, спричинив розвиток, поширення та поглиблення 
ґрунтової посухи. Так надзвичайно рано були повністю вичерпані або майже 
вичерпані запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунту під травами. 
Потім, завдяки липневим та вересневим опадам, було гарним відростання 
трав, особливо люцерни.

Загальновідомо, що у якості основного критерію визначення 
придатності й господарської цінності тієї або іншої культури до місцевих 
ґрунтово-кліматичних умов є її продуктивність, яка визначається комплексом 
показників, таких як урожайність зеленої маси, сухої речовини й вихід 
кормопротеїнових одиниць з одиниці площі.

Встановлено у середньому за три роки досліджень, що найбільша 
врожайність листостеблової маси злакових трав була сформована стоколосом 
безостим і пирієм (середнім) ніжним -  11,6 і 11,2 т/га відповідно. Різниця між 
цими значеннями не достовірна (табл. 2).

Найменшу врожайність серед усіх досліджуваних культур сформував 
житняк гребінчастий -  7,6 т/га зеленої маси.

Щодо темпів формування листостеблової маси бобових трав, то 
перевагу за збором зеленої маси з одиниці площі мав буркун білий. 
Водночас, взявши до уваги розрахунки найменшої істотної різниці (НІР), 
можна стверджувати, що люцерна посівна і еспарцет не поступаються йому
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за здатністю формувати належний врожай за посушливих умов Південного 
Степу України.

2. Продуктивність травостою багаторічних трав на Півдні України, т/га
(на прикладі Миколаївської області)

Культура

Збір
± до контролюзеленої маси за 

роками
середнє за три 

роки
Роки

зе
ле

на
ма

са

су
ха

ре
чо

ви
на Ос

зе
ле

на
ма

са

су
ха

ре
чо

ви
на Ос

2016 2017 2018

Житняк
гребінчастий 8,7 6,2 7,9 7,6 1,64 1,60 -6,9 -1,55 -1,52
Пирій
середній 12,0 10,3 11,2 11,2 2,74 2,13 -3,3 -0,45 -0,99
Стоколос
безостий 12,4 10,6 11,7 11,6 2,32 2,35 -2,9 -0,87 -0,77
Люцерна посівна 
- контроль 16,9 11,7 14,8 14,5 3,19 3,12 0 0 0

Еспарцет 15,4 11,2 13,9 13,5 3,14 3,24 -1 -0,05 0,12
Лядвенець
рогатий 10,1 9,3 10,2 9,9 1,98 2,97 -4,6 -1,21 -0,15
Буркун білий 17,2 12,3 15,0 14,8 3,18 3,55 0,3 -0,01 0,43
Середнє у досліді 13,2 10,3 12,1 11,9 2,60 2,71 -2,6 -0,59 -0,41
НІР05, т/га 0,27 0,31 0,23 1,47

У дослідах вчених НУБіП [16], визначено роль еспарцету в 
забезпеченні тварин високобілковими кормами. Встановлено, що завдяки 
невибагливості до родючості ґрунту, високій посухостійкості, зимостійкості 
та високій і стабільній за роками продуктивності еспарцет є потужним 
фактором підвищення родючості орних земель в умовах нестійкого 
зволоження.

В умовах змін клімату довговічне використання травостоїв і 
виробництво якісних і безпечних рослинних кормів із люцерни посівної та 
еспарцету піщаного забезпечують сорти інтенсивного типу та застосування 
науково-обґрунтованих систем удобрення та режимів використання [17].

Як уже зазначалося, істотний вплив на урожайність багаторічних трав 
мають гідротермічні умови року. Особливо це стосується забезпечення 
рослин вологою. Недостатня кількість опадів у 2017 р., порівняно з середньо 
багаторічним значенням, обумовила зменшення продуктивності 
досліджуваних культур. Так, середня урожайність зеленої маси у 2017 р. 
склала 10,3 т/га, тоді як за більш сприятливих погодних умов 2016 р. цей 
показник сягав 13,2 т/га або на 28,2 % більше.

Аналіз результатів досліджень науковців свідчить, що зі збільшенням 
суми опадів на 1 мм урожайність листостеблової маси бобових трав
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підвищується на 1,44 т/га, водночас зі зростанням середньомісячної 
температури повітря на 1 оС вона зменшується на 0,28 т/га [17].

Проте, загальноприйнятим серед аграріїв є те, що не варто оцінювати 
зелену масу як основний критерій продуктивності культури. Її обсяг 
залежить, насамперед, від вмісту вологи у рослині на період укісної 
стиглості. Більш об'єктивно рівень продуктивності тієї або іншої культури 
визначати за виходом (врожайністю) сухої речовини.

У середньому в досліді, серед багаторічних злакових трав найбільша 
врожайність сухої речовини була сформована пирієм (середнім) ніжним 
(2,74 т/га), дещо менша -  стоколосом безостим (2,32 т/га).

Менш продуктивними виявилися посіви житняка гребінчастого -  
1,64 т/га. Це свідчить про те, що стоколос безостий і пирій середній більш 
адаптовані до посушливих умов Південного Степу й тому більш продуктивні 
порівняно з житняком, хоча житняк теж відносять до посухостійких культур. 
За нашими даними, тривалість його використання у посівах складає не менше 
7— 8 років.

Доречно відмітити, що суха речовина теж не повною мірою відображує 
кормову цінність зеленої маси. Для більш об’єктивної характеристики 
поживної цінності одержаного врожаю багаторічних трав треба визначати 
вихід (збір) кормопротеїнових одиниць (КПО) з одиниці площі. Цей показник 
характеризує не тільки загальну, але й білкову поживність зеленої маси. 
Цінність цього показника обумовлена тим, що він ураховує не тільки 
забезпеченість корму сирим протеїном, але й свідчить про його 
повноцінність, тобто кількість і співвідношення незамінних амінокислот.

Встановлено, що найбільший вихід КПО з одиниці площі серед 
злакових трав сформував стоколос безостий -  2,35 т/га. Пирій синтезував 
дещо менший урожай КПО. Кормова цінність житняка гребінчастого, на 
думку багатьох дослідників, висока, тому навіть при більш низькому рівні 
врожайності зеленої маси, можна зібрати значну кількість КПО з 1 га. 
У наших дослідах на цьому варіанті збір КПО (1,60 т/га) був меншим ніж з 
пирію та стоколосу.

Вихід КПО з одиниці площі за вирощування бобових трав відповідно 
збільшився. Найбільш продуктивним за цим показником виявився буркун 
білий, бо вихід КПО з 1 гектара на цьому варіанті склав -  3,55 т/га, у 
еспарцету -  3,24 т/га, у люцерни -  3,12 т/га.

Важливою біологічною особливістю багаторічних злаків є їх отавність, 
тобто здатність трав відростати після скошування або спасування.

Встановлено, що в усі роки досліджень відбувалося відростання зеленої 
маси багаторічних злакових трав у вересні місяці після випадання опадів, 
тоді як бобові, особливо люцерна, відростали і формували врожай швидше. У 
багаторічних злакових трав основа стеблостою формувалася за рахунок 
укорочених вегетативних пагонів. Однак, продуктивність їх була низькою й 
тому скошувати цю масу було не доцільно.
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Якщо взяти люцерну посівну за контроль, як найбільш поширену 
кормову траву, то можна стверджувати, що лише лядвенець рогатий серед 
досліджуваних багаторічних бобових істотно поступається їй за збором 
зеленої маси, а отже і сухої речовини та КПО. Не мають переваги, порівняно 
з бобовими, і багаторічні злакові трави, тому вони і не поширюються в 
культурі на Півдні України.

Висновки. Продуктивність багаторічних трав на півдні України 
істотно залежить від виду рослин, погодних (гідротермічних) умов року. 
Найбільш ефективним є вирощування багаторічних бобових трав, а саме 
буркуну білого, люцерни, еспарцету. Злакові трави менш продуктивні за 
збором як зеленої маси так і КПО. Кращими серед них за продуктивністю є 
стоколос безостий та пирій ніжний. Такі культури, як житняк і лядвенець 
рогатий потребують умов зволоження. Їх можна використовувати у якості 
газонних трав.
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М ета досліджень полягала у виявленні впливу елементів технології 
вирощування на параметри висоти рослин люцерни посівної різного 
географічного походження. Методи -  польовий, вимірювальний, 
статистичний. Результати досліджень. Спостереження показали, що в рік 
сівби упродовж вегетації стеблостій люцерни посівної був низькорослим та 
знаходився в межах 28,0-33,3 см незалежно від норми висіву, сортових 
особливостей та ширини міжряддя. На другий рік життя у фазі бутонізації 
темпи наростання висоти рослин у сортів зберігались упродовж всього 
періоду вегетації, тоді як у фазі початку цвітіння вони варіювали за укосами 
та мали синусоїдальний характер. Інтенсивність ростових процесів на третій 
рік життя змінилась та у фазі бутонізації люцерни посівної вона залишалась 
стабільною лише у першому-другому укосах, і знаходилась у межах 64,5
67,2 см, тоді як у третьому-четвертому укосах показники зменшились до 
50,2-50,4 см, або на 14,3-16,8 см. У фазі початку цвітіння висота рослин була 
найвища в першому укосі та сягала 98,3-99,5 см, у другому і третьому укосах 
вона знизились до 61,3-61,6 та 57,8-58,4 см, або на 37,0-41,1 см незалежно 
від досліджуваних чинників. Висновки. Таким чином, за оптимальних 
агрокліматичних умов люцерна посівна забезпечує стабільні показники 
висоти рослин у фазі бутонізації, тоді як на початку цвітіння встановлено 
синусоїдний характер формування травостою за укосами, як між сортами, так 
і шириною міжряддя.

Ключові слова: сорт, люцерна посівна, висота рослин, ширина 
міжряддя, норма висіву, бутонізація, початок цвітіння.

Вступ. Серед широкого різноманіття багаторічних бобових трав 
безперечна перевага належить найбільш розповсюдженій, 
високопродуктивній люцерні посівній, яка забезпечує одержання дешевих 
повноцінних кормів, довготривале використання травостою та підвищення 
родючості ґрунту.

На думку А. А. Жученка, адаптовані рослини культивуємих видів та 
сортів сільськогосподарських культур, визначають спроможність 
агрофітоценозу продукувати за сприятливих умов навколишнього 
середовища та одночасно протистояти дії абіотичних і біотичних чинників 
[4], де ефективність вирощування багаторічних трав та їх травосумішок

Корми і кормовиробництво. 2019. Вип. 88 37



безперечна у виробництві повноцінних кормів [5]. Так як сучасні технології 
їх вирощування вимагають ретельного ставлення до вибору сорту та 
впровадження нових елементів, які б давали змогу рослинам за незначних 
капіталовкладень формувати додаткові прирости врожайності.

Вченими доведено, що між урожаєм та висотою рослин існує пряма 
залежність, оскільки стебла та листки є органами транспортування 
органічних і мінеральних речовин [6]. Інші вчені вважають, що формування 
лінійних розмірів рослин насамперед залежить від сортових особливостей, а 
також оптимізації живлення. Виявлено, що висота рослин люцерни, її 
облиствленість та показники урожайності зеленої маси обумовлювались 
нормами висіву. Так, при збільшенні її до 14-16 кг/га показники 
зменшувались на 4-8 см порівняно з меншими нормами висіву [2], тоді як у 
козлятника східного вони залежали ще від ширини міжряддя [7]. Виявлено, 
що упродовж життєвого циклу у рослин козлятника східного висота в рік 
сівби була на 31 см нижче за ширини міжряддя 60 см та зросла на 12 см при 
міжрядді 45 см порівняно з сівбою 15-30 см, де показники її були майже 
однакові. Така ж закономірність встановлена на другий рік життя, тоді як на 
3 і 4-й рік вегетації показники її зрівнялись незалежно від ширини міжряддя 
та норми висіву.

У однорічного буркуну білого оптимальна висота рослин відмічена за 
норми висіву 6 млн/га схожих насінин за звичайного рядкового способу 
сівби, а в посівах з міжряддям 30-45 см -  4 млн/га, із загущенням висота 
рослини знижувалась [1].

М етодика та  методи досліджень. Дослідження проводили на полі 
відділу польових кормових культур, сіножатей та пасовищ Інституту кормів 
та сільського господарства Поділля НААН, яке розташоване у центральній 
частині Вінницької області.

Ґрунт дослідної ділянки сірий лісовий -  з вмістом в орному шарі 0
30 см гумусу (за Тюріним) 2,06 %, легкогідролізованого азоту (за 
Корнфілдом) 77 мг/кг, рухомого фосфору та обмінного калію (за Чіриковим) 
відповідно 45 і 62 мг на 1 кг ґрунту, рН сол. -  4,6. Гідролітична кислотність -  
3,40 мг-екв на 100 г ґрунту.

У рік сівби (2017 р.) люцерни посівної погодні умови були вкрай 
складними та характеризувалась як посушливі -  за травень-серпень випало 
129 мм опадів при високій середньодобовій температурі повітря за червень- 
серпень 19,1-21,4 оС та максимальній 27-34 оС. За циклами скошування 
травостою люцерни в умовах 2018 року середньодобова температура повітря 
за період квітень-вересень була на рівні 17,8 оС, сума опадів становила 
398 мм, у 2019 р. відповідно 17,1 оС та 318 мм.

Попередник -  соя на насіння. Агротехнічні прийоми вирощування 
передбачали: полицевий обробіток ґрунту на глибину 25-27 см восени, 
передпосівний обробіток комбінованим агрегатом, «Європак», коткування 
посіву кільчасто-шпоровими котками. Мінеральні добрива вносили у дозі 
Р90К 120, вапно -  2 т/га. Сівбу люцерни посівної проводили 26 квітня 2017 р.
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безпокривним способом. У дослідах висівали такі сорти: Росана (оригінатор 
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН), Анжеліка 
(оригінатор Інститут зрошуваного землеробства НААН) Повторність досліду
-  чотириразова. Площа облікової ділянки -  14 м2.

Дослідження та статистичну обробку отриманих даних проводили 
згідно методики польового досліду [3].

Результати досліджень. За три роки досліджень температура повітря 
упродовж вегетаційного періоду перевищувала багаторічні показники при 
нерівномірному розподілі атмосферних опадів, що вносило свої корективи на 
проходження ростових процесів та абсолютні величини висоти люцерни 
посівної. Так, в посушливих умовах весняно-літнього періоду 2017 року 
склались несприятливі умови для проходження етапів органогенезу, 
лінійному росту рослин та формуванню листостеблової маси. Травостій 
люцерни посівної був низькорослим упродовж вегетації, тобто рослини 
розвивались як карлики [1], та сягали висоти 30,8 см незалежно від норми 
висіву. Наші спостереження показали, що при звичайному рядковому 
способу сівби з міжряддям 12,5 см рослини забезпечили вищі показники 
висоти, що становили 31,2 см, тоді як за ширини міжряддя 25 см вона 
зменшилась до 30,3 см. Лінійний ріст рослин у сорту Росана на 7,1 %, або на
2,1 см переважав сорт Анжеліка (рис. 1).

1 2 3 4 5 6
Варіант 

^ Росана ^ Анжеліка

Примітка:  * -  ширина міжряддя;** норма висіву (млн. шт./га): 1.4.0; 2.6.0; 3.8.0; 4.4.0; 
5.6.0; 6.8.0;

Рис 1. Зміна висоти рослин люцерни посівної у перш ий р ік  ж иття 
залежно від норми висіву та  ш ирини міжряддя, см (2017 р.)
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На другий рік життя після відновлення вегетації ростові процеси 
люцерни посівної обумовлювались температурним режимом весняного 
періоду та запасами продуктивної вологи. За сприятливих погодних умов 
люцерна забезпечила по чотири укоси у фазі бутонізації та початку цвітіння. 
Висота рослин коливалась за укосами незалежно від фази відчуження 
травостою та найбільш стабільні показники отримали у фазі бутонізації. 
У посівах спостерігалось зменшення висоти рослин із підвищенням норми 
висіву. Так, за сівби з шириною міжряддя 12,5 см у сорту Росана та Анжеліка 
вона була відповідно на 1,2—3,2 і 2,0-5,2 см нижче, порівняно з нормою 
висіву 4,0 млн/га. Проте, у четвертому укосі абсолютні показники висоти 
рослин навпаки зросли на 3,3-9,7 см за максимальної норми висіву (табл. 1).

Зміна ширини міжряддя не сприяла кращому росту і розвитку рослин 
люцерни в травостої, за циклами скошування висота в основному в посівах 
корегувалась нормами висіву та фазою росту і розвитку, незалежно від сорту.

Агрокліматичні умови в період вегетації люцерни посівної сприяли 
інтенсивному росту рослин у висоту при настанні фази початку цвітіння. 
Найбільші показники одержали в першому та третьому укосах, які 
коливались за нормами висіву та шириною міжряддя від 69,2 до 75,9 см.

Про спроможність рослин продукувати за певний період часу свідчать 
показники середньодобового приросту, які за перший та другий укоси були 
стабільними та знаходилися в межах 1,50-1,58 см за добу незалежно від фази 
росту та розвитку. Найбільший середньодобовий приріст висоти рослин 
відмічено за третього укосу 1,89-1,90 см за добу при скошуванні на початку 
цвітіння та 1,76-1,78 см за добу у фазі бутонізації. Четвертий укіс в 
основному формувався в серпні-вересні, де середньодобовий приріст рослин 
у фазі бутонізації становив 1,44-1,45 та 0,78-0,80 см за добу при досягненні 
рослин лише фази стеблування.

Якщо у фазі бутонізації другого року життя інтенсивність наростання 
висоти була стабільною за укосами, тоді як на третій рік вегетації відмічено 
сталі показники за першого та другого укосів, що становили 61,3-69,3 см. 
При скороченні тривалості світлового дня, тобто у третьому та четвертому 
укосах висота рослин зменшилась на 11,4-17,2 см та знаходилась у межах 
44,1-57,9 см незалежно від норми висіву та ширини міжряддя (табл. 2).

На початку цвітіння рослини відрізнялись високими показниками 
висоти, особливо в першому укосі, що сягали у сорту Росана 96,5-96,7 см та 
Анжеліка -  99,5-101,2 см за норми висіву 4,0 млн/га, тоді як за сівби
8,0 млн/га відповідно 94,9-100,9 та 99,9-103,2 см. У другому та третьому 
укосах інтенсивність ростових процесів зменшилась відповідно в 1,61 та 1,70 
рази, порівняно з першим укосом. За показниками висоти сорт люцерни 
Анжеліка на 0,5-0,7 см був вищим за сорт Росана незалежно від ширини 
міжряддя (табл. 3).

40 Корми і кормовиробництво. 2019. Вип. 88



Корми 
і кормовиробництво. 2019. Вип. 88

1. Вплив норм висіву та ширини міжряддя на висоту рослин люцерни посівної, за 2018 р., см,* М ± m
1- Норма 1-й укіс 2-й укіс 3-й укіс 4-й укіс
о висіву, Ширина міжряддя, см
О млн/га 12,5 25 12,5 25 12,5 25 12,5 25

Фаза бутонізації

(U 4,0 64,3 ± 6,9 63,8 ± 5,7 64,7 ± 4,7 64,2 ± 4,8 56,4 ±4,1 56,5 ± 3,7 58,6 ± 3,3 62,8 ± 3,4
(Uо 6,0 64,2 ± 7,0 63,4 ±5,1 64,4 ±3,1 64,1 ± 4,3 55,4 ± 3,7 54,9 ± 4,6 60,8 ± 3,0 61,1 ± 3,0
0_ 8,0 61,1 ± 3,2 62,7 ± 6,2 63,4 ± 3,4 63,8 ±3,3 55,2 ± 3,8 52,2 ± 3,7 61,9 ±2,5 60,5 ± 2,8
(Ü 4,0 67,5 ± 2,7 65,9 ± 2,4 64,8 ± 3,7 61,2 ±3,9 57,2 ± 3,7 55,8 ± 2,7 53,7 ±2,1 64,4 ± 2,7

І 6,0 66,5 ±4,1 64,4 ± 4,0 61,0 ±2,5 59,4 ± 3,4 55,6 ± 4,9 54,8 ± 2,5 60,8 ± 4,2 62,0 ± 2,5
і
< 8,0 65,4 ± 5, 1 62,0 ± 3,7 59,6 ± 3,0 59,1 ± 3,7 55,2 ± 3,5 53,8 ± 2,9 63,4 ± 2,8 61,5 ±2,9

Фаза початку цвітіння

(U 4,0 71,9 ±2,6 73,1 ± 4,8 59,5 ± 5,8 59,8 ±6,7 75,9 ± 3,6 73,8 ± 3,7 39,8 ± 4,8 33,4 ±4,1
сио 6,0 69,7 ± 3,8 72,7 ± 4,9 59,0 ± 4,6 59,6 ±6,2 75,5 ± 3,2 70,8 ± 4,0 41,7 ±5,5 35,6 ± 5,7
0_ 8,0 69,2 ± 2,7 70,0 ± 2,7 57,1 ± 5,8 55,1 ± 4,8 74,6 ± 6,9 69,2 ±3,1 44,7 ±4,1 36,0 ± 3,3

(Ü 4,0 73,1 ± 3,7 75,7 ± 3,8 58,6 ± 6,8 55,4 ± 4,5 75,4 ± 2,2 75,5 ± 2,6 33,0 ± 4,7 35,4 ± 4,4
с.

<

6,0 72,9 ± 2,6 73,4 ± 3,2 58,0 ± 5,2 54,2 ± 4,6 74,2 ±3,1 74,8 ± 2,8 39,0 ± 6,5 36,2 ± 5,0

8 ,0 7 1 , 9  ± 
3,5

71 ,4 ± 
4,2

53 , 6  ± 
6,0

53 , 4  ± 
5,5

72 , 2  ± 
4,8

74 , 0  ± 
3,1

42 , 6  ± 
5,8

3 6 , 6  ± 
3 ,4

П р и м і т к а : * М ± т  -  довірчий інтервал середньої арифметичної на 5 %-му рівні значущості.
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2. Висота рослин люцерни посівної залежно від норм висіву та ширини міжряддя у фазі бутонізації,
за 2019 р., см,* М ± ш

Норма висіву, 
млн/га

1-й укіс 2-й укіс 3-й укіс 4-й укіс
Сорт Ширина міжряддя, см

12,5 25 12,5 25 12,5 25 12,5 25
4,0 67,7 ± 3,6 65,5 ± 4,6 61,3 ±4,7 64,6 ±4,1 48,1 ± 2,3 50,3 ±2,1 50,1 ± 3,9 47,2 ± 2,2

Росана 6,0 66,3 ± 5,6 65,9 ±2,4 63,4 ± 4,4 64,9 ± 3,2 49,4 ± 3,2 48,2 ±2,1 48,3 ± 3,4 46,5 ± 3,9
8,0 65,3 ±2,1 66,2 ±3,3 63,7 ± 4,6 65,6 ± 4,3 50,2 ± 1,8 46,2 ± 1,6 44,1 ± 2,5 45,6 ±3,1
4,0 66,8 ± 3,2 69,1 ± 3,9 65,0 ± 3,3 66,7 ± 4,4 52,5 ± 2,7 51,0 ± 2,3 57,9 ± 3,6 53,8 ± 3,8

Анжеліка 6,0 68,1 ± 5,2 68,1 ± 3,5 65,6 ± 3,5 64,2 ± 2,2 53,3 ± 3,2 50,4 ± 2,2 53,6 ± 3,4 52,9 ± 2,7
8,0 69,3 ± 3,6 67,5 ±2,7 65,9 ± 3,2 62,9 ± 3,9 53,9 ± 2,6 49,4 ±2,1 53,2 ± 3,3 51,0 ±3,1

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

3. Вплив норм висіву та ширини міжряддя на висоту рослин люцерни посівної у фазі початку цвітіння,
за 2019 р., см,* М ± т

Норма 1-й укіс 2-й укіс 3-й укіс
Сорт висіву, Ширина міжряддя

млн/га 12,5 см 25 см 12,5 см 25 см 12,5 см 25 см
4,0 96,5 ± 2,8 96,7 ± 4,8 60,4 ± 4,7 58,5 ± 3,0 58,8 ± 4,7 60,3 ±3,1

Росана 6,0 95,9 ± 2,4 97,5 ±2,5 62,9 ± 5,3 59,2 ± 3,5 58,5 ± 3,3 60,1 ± 2,2
8,0 94,9 ± 3,5 100,9 ±5,2 63,3 ±2,1 64,9 ± 2,8 58,2 ± 3,3 58,4 ± 2,3
4,0 99,5 ± 2,7 101,2 ±4,0 58,4 ±3,1 62,8 ± 2,8 58,2 ± 3,4 58,4 ± 3,9

Анжеліка 6,0 99,8 ± 3,9 100,7 ±4,1 59,8 ± 1,8 62,2 ±2,3 56,9 ± 1,6 56,6 ± 2,9
8,0 103,2 ± 3,2 99,9 ± 3,6 63,1 ± 2,2 61,9 ± 1,6 56,3 ± 2,5 56,5 ± 2,9

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



Таким чином, розподіл висоти за укосами корегувався тривалістю 
світлового дня і агрокліматичними умовами. Встановлено, що більш 
стабільні показники висоти рослин люцерна забезпечила у фазі бутонізації
64,5-67,1 см (1-2-й укіс) та 50,2-50,4 см (3-4-й укіс), тоді як у фазі початку 
цвітіння вона поступово зменшувалась за укосами та становила в середньому 
98,9, 61,5 та 58,1 см.

Висновки. Таким чином, за оптимальних агрокліматичних умов 
люцерна посівна забезпечує стабільні показники висоти рослин у фазі 
бутонізації, тоді як на початку цвітіння встановлено синусоїдний характер 
формування травостою за укосами, як між сортами, так і шириною міжряддя
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ТРИ ТИ КА ЛЕ ДЛЯ П ІЗН ЬО О С ІН Н Ь О Ї СІВБИ*

Проведено дослідження з формування урожайності тритикале ярого та 
дворучок при дуже пізньому осінньому висіві після допустимих строків сівби 
тритикале озимих (перша декада жовтня в умовах Харківської області).

Урожайність сортів тритикале ярого за пізньоосіннього посіву у  
середньому за роками становила 5,11—6,13 т/га. Найвищу урожайність 
формували дворучки сорт Підзимок харківський та лінія Л5 (відповідно 
7,43 та 7,59 т/га).

У ході дослідження було виділено вісім комплексно цінних ліній 
тритикале, придатних для пізньоосінньої сівби (зимуючі лінії): ТХЗ 12п-19, 
ТХЗ 15п-19, ТХЗ 16п-19, ТХЗ 31п-19, ТХЗ 39п-19, ТХЗ 66п-19, ТХЗ 68п-19 та 
ТХЗ 96п-19.

Ключові слова: тритикале, пізньоосінній посів, зимуючі лінії, 
урожайність, адаптивність.

Селекція тритикале ярого триває у світі близько 50 років. Це значно 
коротший період порівняно з іншими культурами. Вчені багатьох країн світу 
займаються дослідженнями генетики, фізіології і біохімії, проводять пошук 
можливостей покращення цієї культури, створення нового вихідного та 
селекційного матеріалу, розробки технологій вирощування та 
використання [1, 2].

Тритикале привертає до себе особливу увагу здатністю перевершувати 
свої батьківські форми за врожайністю зерна і зеленої маси та якістю 
продукції, а за стійкістю до несприятливих ґрунтово-кліматичних умов, 
холодостійкістю, комплексним імунітетом до грибкових захворювань має 
переваги над ними [3-7].

В останні роки відбувалося підвищення середньорічної температури на
1,5-2,0 °С, посилилась континентальність клімату. Це збільшило тривалість 
осіннього періоду, подовжило осінню вегетацію озимих культур [8, 9]. За таких 
умов все більшої актуальності набирає створення сортів, придатних до 
пізньоосіннього висіву та посів у «лютневі вікна» (відлиги в лютому -  на 
початку березня). Це дає можливість рослинам ефективно використовувати 
запаси вологи з ґрунту. Проходження подальших етапів органогенезу рослин 
відбувається раніше, за рахунок чого критичні періоди розвитку рослин не
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співпадають з найбільш інтенсивними посухами та проходять за нижчих 
температурах повітря та коротшого світлового дня.

Досить важливою властивістю у випадку зимового та пізньоосіннього 
висіву є стійкість тритикале до холоду в період проростання зерна та 
одержання сходів. Крім того, їх сходи витримують заморозки значно краще 
порівняно з іншими ярими культурами [l0].

Створення ліній тритикале з підвищеною урожайністю, стійких проти 
вилягання, придатних для посіву за пізніх строків сівби є важливим при 
підвищенні арідності клімату та значного збільшення площ посіву просапних 
культур (сої, кукурудзи, соняшнику та ін.).

Метою досліджень була оцінка урожайності перспективних сортів і 
ліній тритикале за пізніх осінніх строків сівби, створення нових зимуючих 
ліній тритикале з високою урожайністю зерна та адаптивністю.

У мови та  методика проведення досліджень. Дослідження з 
формування урожайності було проведено при пізньому осінньому висіві 
сортів та ліній тритикале (перша декада жовтня) в умовах Харківської 
області). Сівбу тритикале проводили на полях восьмипільної селекційної 
сівозміни № 3 експериментальної бази Інституту рослинництва 
ім. В. Я. Ю р’єва НAAН у 2016-2019 рр. Ґрунтовий покрив представлений 
потужним слабо вилуженим чорноземом на пилувато-суглинистому лесі. 
Попередник -  чорний пар. Матеріалом для досліджень були сорти тритикале 
ярого та дворучок селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Ю р’єва НAAН. 
Стандартами у досліді служили сорт тритикале ярого Коровай харківський та 
тритикале озимого Раритет. Норма висіву -  5,0 млн схожих насінин/га. 
Облікова площа ділянки для ліній -  2 та 5 м2, повторність триразова. Площа 
ділянок селекційного розсадника першого року -  0,5 м2. Добрива вносили у 
вигляді аміачної селітри навесні дозою 100 кг/га (N34).

При створенні селекційного матеріалу застосовано методи 
внутрішньовидової та міжродової гібридизації. Схрещування проведено за 
загальноприйнятою методикою, шляхом ручної кастрації з наступним 
запиленням прокастрованих колосків твел-методом, а також шляхом вільного 
та вільно-примусового запилення стерильних алоплоїдів тритикале з пшеницею 
м ’якою. Для гібридизації ярих та озимих форм тритикале та пшениці м ’якої 
використовували метод «підзимнього посіву». Гібриди F1 та F2 висівали на 
ділянках з обліковою площею 0,15-5,0 м2, залежно від наявності насіння.

На всіх етапах селекційного процесу протягом вегетаційного періоду 
вивчали його тривалість, оцінювали густоту та вирівняність стеблестою, 
стійкість до септоріозу листя, бурої іржі, стійкість проти вилягання та легкість 
обмолоту. У зібраних ліній визначали урожайність, оцінювали виповненість та 
крупність зерна [11, 12]. Математичний аналіз урожайних даних проводили 
дисперсійним методом за Б. A. Доспєховим [13].

Результати досліджень. Урожайність сортів тритикале ярого за 
пізньоосіннього посіву у середньому становила 5,11-6,13 т/га. При цьому вони 
формували крупне виповнене зерно (маса 1000 зерен 42,1—47,2 г) (табл. 1).

Корми і кормовиробництво. 2019. Bun. SS 45



1. Урожайність тритикале за пізньоосіннього посіву

Сорт, лінія
Урожайність, т/га Маса 1000 зерен, 

гРоки
2016 2017 00о2 О2 середнє

Тритикале яре
Цархліба харківський 6,52 5,33 5,20 5,77 5,71 42,1
Боривітер харківський 6,71 5,68 5,70 6,42 6,13 47,2
Сонцедар харківський 6,44 5,16 5,10 5,48 5,55 40,8
Гусар харківський 6,13 5,21 5,12 6,04 5,63 42,0
Булат харківський 6,69 5,52 5,43 6,36 6,00 42,6
Зліт харківський 6,42 5,49 5,38 6,00 5,82 42,2
Коровай харківський, ст. 5,82 4,90 4,71 5,01 5,11 43,3

Тритикале дворучки
Підзимок харківський 8,04 7,30 6,92 7,46 7,43 44,5
Лінія Л5 8,13 6,86 7,72 7,64 7,59 46,0

Тритикале озиме
Раритет, ст. 6,38 4,95 4,72 6,40 5,61 44,8
НІР 0,05 - - - - 0,10 1,1

Кращі рівні урожайності протягом років досліджень показав сорт 
Боривітер харківський -  6,13 т/га, що перевищувало стандарт Коровай 
харківський на 1,02 т/га. Це обумовлюється його високою пластичністю та 
адаптивною здатністю. Новий сорт тритикале ярого Булат харківський мав 
урожайність 6,00 т/га. Урожайність на рівні 5,71-5,82 т/га було відмічено у 
сортів Дархліба харківський та Зліт харківський, що істотно перевищувало 
сорти-стандарти тритикале ярого Коровай харківський та озимого Раритет 
відповідно на 0,60-0,72 та 0,10-0,21 т/га.

Найвищу урожайність при пізньоосінньому посіві формували дворучки 
сорт Підзимок харківський та лінія Л5 (відповідно 7,43 та 7,59 т/га). Вони 
суттєво перевищували за урожайністю стандарт тритикале озимого сорт 
Раритет (5,61 т/га).

Ці сорти та лінії мають високий потенціал урожайності та здатні його 
реалізовувати за рахунок достатнього зволоження в пізньоосінній та 
ранньовесняний період і підвищеної холодостійкості.

Унаслідок оцінки було виділено вісім комплексно цінних ліній 
тритикале, придатних для пізньоосінньої сівби (зимуючі лінії): ТХЗ 12п-19, 
ТХЗ 15п-19, ТХЗ 16п-19, ТХЗ 31п-19, ТХЗ 39п-19, ТХЗ 66п-19, ТХЗ 68п-19 та 
ТХЗ 96п-19. Вони характеризуються підвищеною урожайністю, добре 
виповненим зерном (8-9 балів), стійкістю проти вилягання (оптимальна 
висота -  96-111 см) (табл. 2). За періодом вегетації -  ранньо- та 
середньостиглі. Лінії стійкі до ураження летючою та твердою сажкою, 
борошнистою росою та проявляють підвищену стійкість до стеблової іржі, 
бурої листкової іржі та септоріозу листя (7-9 балів). Підвищена адаптивність 
ліній забезпечується за рахунок холодостійкості та посухостійкості. Тому 
вони є найбільш перспективними для вирощування в посушливих степових 
регіонах при пізньому осінньому та зимовому висіві.
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Лінія ТХЗ 12п-19 -  пізньостигла, заввишки 96 см, стійка проти 
вилягання (9 балів), формує густий вирівняний стеблестій (9 балів), довгий 
колос, має крупне (маса 1000 зерен 43,8 г) та добре вирівняне зерно (9 балів). 
Середня урожайність становить 6,06 т/га, що перевищує стандарт тритикале 
ярого Коровай харківський на 0,95 т/га та тритикале озимого Раритет на 0,45 
т/га. Родовід лінії Жайворонок/БПрХ10АС29/3/Надх3/М2//СЛ4-3+8р1/БП11 
р6-3.

Лінія ТХЗ 15п-19 -  середньостигла, має оптимальну висоту (107 см), 
характеризується хорошим обмолотом колосу. Середня урожайність 
5,96 т/га. Родовід лінії Хлібодар/3/3Х8РМ7//С46ВСП/Х8РМ18/4/Оберіг р1.

Лінія ТХЗ 16п-19 -  ранньостигла, оптимальної висоти (108 см), має 
хороший довгий колос, формує густий вирівняний стеблестій (9 балів). 
Урожайність лінії становила 5,84 т/га. Родовід Соловей/ЮВ2//Х10ГАС70/Ж р51.

Лінії ТХЗ 31п-19 та ТХЗ 39п-19 -  оптимальної висоти (109-110 см), 
мають хороший довгий колос, густий вирівняний стеблестій (9 балів), за 
періодом вегетації -  середньостиглі (272 доби), створені шляхом 
індивідуального добору рослин із сорту Підзимок харківський.

2. Характеристика нових зимуючих ліній тритикале, 2019 р.
Назва лінії

Ознака ТХЗ ТХЗ ТХЗ ТХЗ ТХЗ ТХЗ ТХЗ ТХЗ
12п- 15п- 16п- 31п- 39п- 66п- 68п- 96п-
19 19 19 19 19 19 19 19

Тривалість періоду сходи- 
повна стиглість, діб 275 272 270 272 272 273 274 271
Висота рослин,см 96 107 108 110 109 106 107 111
Стійкість проти вилягання, бал 9,0 8,5 8,5 8,5 8,5 9,0 9,0 8,5
Оцінка стеблостою 
при дозріванні, бал 9,0 8,5 9,0 9,0 9,0 8,5 9,0 8,5
Посухостійкість, бал 8,5 8,5 8,5 8,5 9,0 9,0 9,0 9,0
Маса 1000 зерен, г 43,8 41,3 41,5 38,5 38,1 39,9 41,4 40,8
Виповненість, бал 9,0 8,5 9,0 9,0 9,0 8,5 9,0 9,0
Середня урожайність зерна, 
т/га 6,06 5,96 5,84 6,14 6,44 9,00 7,45 8,00

Лінія ТХЗ 66п-19 формувала найвищу урожайність -  9,0 т/га, що значно 
перевищує стандарти тритикале ярого та озимого. Висота рослин -  оптимальна 
(106 см). Лінія має вирівняний густий стеблостій (8,5 балів). Створена методом 
внутрішньовидової гібридизації тритикале озимого і дворучки з подальшим 
добором. Родовід лінії Ніканор/Підзимок харківський р11.

Лінія ТХЗ 68п-19 -  пізньостигла, має оптимальну висоту (111 см), колос 
довгий, із остюкоподібними відростками. Урожайність лінії становить 
7,45 т/га. Родовід Ніканор вільне запилення.

Лінія ТХЗ 96п-19 має урожайність 8,0 т/га. За періодом вегетації -  
середньостигла, має оптимальну висоту (111 см), хороший густий стеблостій. 
Посухостійкість висока (9 балів).
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Для подальшої наукової роботи із селекційного розсадника першого 
року було виділено ряд зимуючих ліній тритикале, які характеризуються 
оптимальною висотою (100-110 см), мають густий вирівняний стеблостій 
(8,5-9,0 балів), довгий колос з хорошим обмолотом, потенціалом урожайності 
до 12 т/га: ТХЗ 19-9п-19, ТХЗ 19-11п-19, ТХЗ 20-6п-19, ТХЗ 21-6п-19, ТХЗ 22- 
6п-19, ТХЗ 23-17п-19, ТХЗ 24-7п-19, ТХЗ 27-6п-19, ТХЗ 27-13п-19, ТХЗ 27- 
18п-19, ТХЗ 28-18п-19, ТХЗ 28-20п-19, ТХЗ 30-12п-19.

Висновки. Проведені дослідження показали можливість пізнього 
осіннього висіву тритикале, при цьому рослини надійно забезпечуються 
достатньою кількістю вологи, проходять етапи формування колосу, мейозу, 
цвітіння та наливу зерна при коротшому дні та нижчих температурах повітря. 
Це сприяє формуванню вищої урожайності зерна.

Виділено вісім комплексно цінних ліній тритикале, придатних для 
пізньо осінньої сівби (зимуючі лінії): ТХЗ 12п-19, ТХЗ 15п-19, ТХЗ 16п-19, 
ТХЗ 31п-19, ТХЗ 39п-19, ТХЗ 66п-19, ТХЗ 68п-19 та ТХЗ 96п-19. Створені 
селекційні лінії мають високий потенціал урожайності та адаптивності.

Використання сортів та ліній тритикале з підвищеною урожайністю, 
стійких проти вилягання, придатних для пізньоосіннього посіву є важливим 
за умов підвищення арідності клімату та значного збільшення площ посіву 
просапних культур (кукурудзи, сої, соняшнику та ін.).

* - Публікація містить результати досліджень, проведених за 
грантом Президента України за конкурсним проектом 47464.
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КОРМ ОВА П РО ДУ КТИ ВН ІСТЬ ЕСП А РЦ ЕТУ ПІЩ А НО ГО  В 
УМОВАХ Л ІС О С ТЕП У  П РА ВО БЕРЕЖ Н О ГО

М ета досліджень полягала у вивченні впливу строків сівби на 
формування продуктивності еспарцету піщаного при вирощуванні на зелений 
корм. М етоди -  польовий, лабораторний, статистичний, визначення 
кореляційних і регресійних зав’язків. Результати досліджень. Встановлено, 
що за нерівномірної вологозабезпеченості та підвищеного температурного 
режиму в рік сівби еспарцет піщаний сформував два укоси за весняних 
строків сівби та при літніх строках сівби один укіс. На другий та третій роки 
життя не виявлено суттєвого впливу строків сівби на проходження етапів 
органогенезу еспарцету піщаного, де укісної стиглості травостої досягали 
одночасно. Продуктивність посіву еспарцету піщаного лише обумовлювалась 
гідротермічними умовами, де урожай зеленої маси в середньому становив
45,9-49,6 т/га з вмістом сирого протеїну 1,58-1,73 т/га. При цьому, 
найбільший збір сухої речовини 10,25 т/га та сирого протеїну 1,73 т/га 
агрофітоценоз забезпечив при проведенні сівби 12 квітня. Визначено індекс 
продуктивності еспарцету піщаного у перший рік життя, де найбільший 
показник одержали за ранньовесняного строку сівби (29.04) -7,85 кг/га сухої 
речовини на 1 годину світлового дня, тоді як за рекомендованого літнього 
строку сівби становив 1,13 кг/га, або в 6,9 рази нижче. Описано кореляційне 
рівняння зв’язку між виходом сухої речовин, тривалістю світлового дня та 
сумою опадів від повних сходів до початку цвітіння у перший рік життя, 
Встановлено, що при зростанні суми опадів на 1 мм підвищується вихід сухої 
речовини на 1,53 % та спостерігається тенденція зростання при збільшенні 
тривалості світлового дня на 1 хвилину. Висновки. Встановлено, що на сірих 
лісових ґрунтах Лісостепу Правобережного еспарцет піщаний упродовж двох 
років інтенсивного використання травостою незалежно від гідротермічних 
умов забезпечив сталу кормову продуктивність за весняних строків сівби. 
При цьому вихід сухої речовини становив 9,38-10,25 т/га з вмістом сирого 
протеїну 1,58-1,73 т/га. Зокрема із літніх строків найбільш ефективним 
відмічено сівбу 20 липня, що забезпечив вихід сухої речовини 9,78 т/га з 
містом сирого протеїну 1,61 т/га.

Клю чові слова: еспарцет піщаний, урожай зеленої маси, сирий 
протеїн, суха речовина, тривалість світлового дня.
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Вступ. Серед наявного різноманіття біологічної групи багаторічних 
бобових трав заслуговує на увагу посухостійка культура еспарцет піщаний. 
Поглиблене вивчення біологічних особливостей росту і розвитку та 
формування урожаю зеленої маси є одним із важливих напрямів в 
інтенсифікації кормовиробництва, особливо за умов зміни клімату, що 
спостерігається за останнє десятиріччя. За біологічними особливостями і 
господарсько-морфологічними ознаками бобові трави спроможні 
протистояти тимчасовій повітряній посусі за рахунок розвинутої, глибоко 
проникаючої потужної кореневої системи [2]. Тому, поряд з люцерною 
посівною в гостро-посушливих регіонах України [1, 3], та ближнього 
зарубіжжя [4, 7, 8], доцільно вирощувати еспарцет піщаний, який дає 
можливість одержувати урожай зеленої маси на рівні, а іноді і вище люцерни 
посівної. Наприклад, у зоні північного Степу України еспарцет піщаний за 
сівби звичайним рядковим способом забезпечує значно більші показники 
урожайності (18,8-20,8 т/га зеленої маси), ніж при ширині міжряддя 30-45 см 
(17,1-18,4 т/га) [6].

За спостереженнями Черенкова А. В. [9], встановлено, що несприятливі 
погодні умови у рік сівби люцерни посівної та еспарцету піщаного впливали 
на процеси росту і розвитку, продуктивність та виживаність рослин у 
наступні роки вегетації.

М етодика та  методи досліджень. Для вивчення кормової 
продуктивності еспарцету піщаного залежно від строків сівби було закладено 
польовий дослід у відділі польових кормових культур, сіножатей та пасовищ 
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН на сірих лісових 
середньо суглинкових ґрунтах на лесі. Агрохімічний аналіз ґрунту проводили 
у Вінницькій філії ДУ, «Держгрунтохорона» Інституту охорони ґрунтів 
України, де вміст легкогідролізованого азоту становив 92 мг/кг, рухомого 
фосфору та обмінного калію відповідно 115 та 55 мг/кг. Вміст гумусу -
2,06 %. Гідролітична кислотність складала 3,40 мг-екв./100 г ґрунту.

Попередник -  соя на насіння. Агротехнічні заходи вирощування були 
загальноприйнятими для умов Лісостепу Правобережного. Строки сівби 
еспарцету піщаного були такими: 12.04; 29.04; 24.05; 16.06 та 20.07 (2016 р.). 
У дослідах висівали еспарцет піщаний сорт «Піщаний 1251» -  6,0 млн/га. 
схожих насінин Скошування травостою проводили в рік сівби при настанні 
фази початку цвітіння, а наступні -  у фазі початку або повного цвітіння.

Фенологічні спостереження, обліки, оцінку морфологічних і 
господарських ознак, статистичну обробку експериментальних даних 
проводили згідно загальноприйнятої методики [5].

Результати досліджень. Для оцінки агроекологічних умов та строків 
сівби на проходження продукційних процесів еспарцету піщаного, ми 
аналізували тривалість світлового дня, температуру повітря та суму опадів за 
роками вегетації.

Відомо, що реалізація генетичного потенціалу продуктивності 
сільськогосподарських культур, у тому числі і багаторічних бобових трав,
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залежить від ступеня ценотипічної напруги агрофітоценозу, конкурентних 
взаємовідносин між рослинами за фактори життя та впливу окремих 
елементів технології вирощування.

За нашими даними період сівба-повні сходи еспарцету піщаного 
коливалась від 10 до 16 діб та обумовлювався вологістю ґрунту на глибині 
посіву насіння. Подальший ріст та розвиток рослин проходив під дією 
поступового підвищення середньодобової температури повітря та тривалості 
світлового дня від 15.45 год. до 16.12 год. за весняних строків сівби. Тоді як 
ростові процеси та формування травостою за літніх строків сівби 
обумовлювались скороченням тривалості світлового дня від 14,53 до 
12,48 год. та дефіцитом вологи (ГТК 0,32-0,51). Такі погодні умови 
відобразились на показниках висоти рослин, як одного з елементів, що 
характеризує біологічний потенціал культури.

Висота рослин, яка є індикатором урожаю зеленої маси, різнилась за 
варіантами та найбільша відмічена за весняного строку сівби (12-29.04), що 
становила 81-83 ± 1,4 см та зменшувалась -  на 13-15 см (68 ± 3.2 см) за сівби 
24.05. Між висотою рослин та опадами встановлено тісний кореляційний 
зв'язок, який становив г = 0,894 (Я2 = 0.798).

Для формування урожаю зеленої маси ранні строки сівби еспарцету 
піщаного були найбільш сприятливими та забезпечили показники на рівні
14,9-16,8 т/га. При цьому доцільно відмітити, що третій строк сівби (24.05) 
виявився найкращим та забезпечив приріст 1,3-1,9 т/га, або 8,4-12,8 %, 
порівняно з першим та другим строками сівби. Після скошування травостою 
рослини сформували другий укіс, де урожай зеленої маси був нижчим та 
коливався відповідно до строків сівби від 13,0 до 8,1 т/га.

Спостереження показали, що під впливом наявних гідротермічних 
ресурсів, що характеризувались дефіцитом вологості повітря і 
зумовлювались його температурою, тривалістю сонячного сяяння, опадами 
та їхнім розподілом, у рослин було відмічено підвищений вміст сухої 
речовини за літніх строків сівби та його зниження при задовільній 
вологозабезпеченості.

Таким чином, у рік сівби за весняних строків сівби еспарцет піщаний 
забезпечив два укоси з урожаєм зеленої маси 24,9-27,9 т/га з виходом сухої 
речовини 5,00-7,45 т/га, тоді як літні посіви сформували один укіс з 
показниками відповідно 4,4-8,3 та 1,09-2,05 т/га (табл. 1).

Індекс продуктивності свідчить про можливість культури синтезувати 
суху речовину на 1 га за одиницю часу упродовж періоду її життя. 
Визначено, що на 1 годину світлового дня найбільші показники 
продуктивності одержали за ранньовесняного строку сівби (29.04), що 
становили 7,85 кг/га, тоді як за літнього -  1,13-1,91 кг/га. Тобто за 
екстремальних гідротермічних умов літнього періоду агрофітоценози 
еспарцету піщаного неспроможні сформувати повноцінний господарський 
урожай зеленої маси.
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1. Показники продуктивності еспарцету піщаного залежно від строків сівби 
у перший рік вегетації, 2016 р.

Показники Строки сівби
12.04 29.04 24.05 16.06 20.07

Зелена маса, т/га 27,9 27,7 24,9 8,3 4,4
НІР05 = зелена маса 1,08

Вихід сухої речовини, т/га 5,00 7,45 6,32 2,05 1,09
НІ Р05 = суха речовина 0,094

Індекс продуктивності, кг/га на 
1 год. світлового дня 4,69 7,85 7,54 1,91 1,13

Нами описано кореляційне рівняння зв’язку між виходом сухої 
речовини, тривалістю світлового дня та сумою опадів від повних сходів до 
початку цвітіння у перший рік життя:

= - 19,26271 + 0,0114х, + 1,5350 х2 : 1)

де, у  -  вихід сухої речовини, т/га;
X] -  тривалість світлового дня, год. хв.;
х2 -  сума опадів, мм.

Розрахунки показали, що зростання суми опадів на 1 мм підвищує 
вихід сухої речовини на 1,53 % та спостерігається тенденція підвищення при 
збільшенні тривалості світлового дня на 1 хвилину.

На другий та третій роки життя не виявлено суттєвого впливу строків 
сівби на проходження етапів органогенезу еспарцету піщаного, де укісної 
стиглості травостої досягали одночасно залежно від погодних умов. 
Вегетаційний період другого року життя характеризувався підвищенням 
температури повітря на 2,3 °С та дефіцитом ґрунтової вологи в межах 30 %, 
порівняно з багаторічними даними. Ці зміни у наявних гідротермічних 
ресурсах позначились на біометричних показниках висоти рослин 48-54 ±
2,6 см та валовому збору поживних речовин. Ранній строк сівби (12.04) 
виявився найбільш ефективним та забезпечив вихід сухої речовини на рівні
8,13 т/га, або був вищим на 7,0-17,8 %, порівняно з іншими строками сівби.

Найсприятливішим за вологозабезпеченістю та температурним 
режимом для інтенсивного наростання біомаси відмічено вегетаційний 
період 2018 року (398 мм). Оптимальні умови навколишнього середовища 
позитивно впливали на ростові процеси, особливо при формуванні першого 
укосу. Висота рослин еспарцету піщаного сягала 87-98 ± 2,9 см, тоді як у 
другому та третьому укосах темпи росту та розвитку уповільнились з 
абсолютними показниками 56-68 ± 3,2 см. Сумарний урожай зеленої маси 
еспарцету піщаного складав 60,6-63,2 т/га, вихід сухої речовини 11,86
12,81 т/га, тобто урожай зеленої маси збільшився у 1,62-1,99 рази порівняно 
з 2017 роком. Основну частку урожаю біомаси займав перший укіс 48,8
52,3 %, а найменшу -  другий -  15,1-20,1 %. Отримані данні свідчать про
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високий генетичний потенціал культури, який лише проявився при настанні 
оптимальних гідротермічних умов та забезпечив високі лінійні показники і 
продуктивність.

Відтак, за нестійкого вологозабезпечення та підвищеного 
температурного режиму упродовж трьох років вегетації агрофітоценози 
еспарцету піщаного забезпечили у середньому високі показники 
продуктивності за весняного строку сівби, порівняно з літнім (табл. 2).

2. К ормова продуктивність еспарцету піщаного залежно від строків 
сівби, т/га, у середньому за 2017-2018 рр.

Показники Строки сівби
12.04 29.04 24.05 16.06 20.07

Листостеблова маса, т/га 49,6 47,5 49,2 45,9 48,2
Вихід, т/га: сухої речовини 10,25 9,38 10,21 9,44 9,78

сирого протеїну 1,73 1,58 1,72 1,60 1,61
Акумульовано, ГДж/га: 
валової енергії

187,4 171,4 186,3 172,6 178,4

обмінної енергії 89,9 82,5 89,6 82,8 85,5
Зелена маса:
2017 р. НІР05 =1,88 т/га;
2018 р. НІР05 = 2,57 т/га; :

Суха речовина:
2017 р. НІР05 =0,38 т/га; .
2018 р. НІР 05 = 0,21 т/га;

За два роки вегетації найбільший вихід поживних речовин отримали за 
сівби 12.04 та 24.05, де вихід сухої речовини становив 10,21-10,25 т/га з 
вмістом сирого протеїну 1,72-1,73 т/га, акумульовано обмінної та валової 
енергії відповідно 89,6-89,9 та 186,3-187,4 ГДж/га. Встановлено, що при 
літньому строку сівби (20 липня) показники продуктивності були вищими 
порівняно із сівбою 16 червня, тобто він виявився більш сприятливим для 
створення продуктивного травостою еспарцету піщаного, який забезпечив 
вихід сухої речовини 9,78 та 1,61 т/га сирого протеїну з вмістом обмінної та 
валової енергії на рівні 85,5 та 178,4 ГДж/га відповідно.

Висновки. Встановлено, що на сірих лісових ґрунтах Лісостепу 
Правобережного еспарцет піщаний упродовж двох років інтенсивного 
використання травостою незалежно від гідротермічних умов забезпечив 
сталу кормову продуктивність за весняних строків сівби. При цьому вихід 
сухої речовини становив 9,38-10,25 т/га з вмістом сирого протеїну 1,58
1,73 т/га. Зокрема із літніх строків найбільш ефективним відмічено сівбу 
20 липня, що забезпечив вихід сухої речовини 9,78 т/га з містом сирого 
протеїну 1,61 т/га.
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Ф ОРМ УВАННЯ П РО ДУКТИ ВН О СТІ ЛЮ П И Н У
ВУЗЬКО ЛИ СТО ГО  ЗА РІЗН И Х  ВАРІАНТІВ У ДО БРЕН Н Я ТА
О БРО БЛ ЕН Н Я  НА СІН Н Я

Мета. Інтенсифікація генеративного розвитку рослин люпину 
вузьколистого, підвищення рівня врожаю культури завдяки максимальному 
збереженню плодоелементів до фази повної стиглості, шляхом внесення 
оптимальної дози мінеральних добрив, застосування біоінокулянта, 
біофунгіцида та проведення позакореневого підживлення посівів 
мікродобривом у  хелатній формі в оптимальний строк. Методи. Польовий 
(для вивчення взаємодії о б ’єкта досліджень з біотичними та абіотичними 
факторами); морфофізіологічний (для біологічного контролю за розвитком 
елементів продуктивності за етапами органогенезу); ваговий (для 
встановлення параметрів показників елементів структури врожаю і 
визначення врожайності зерна); статистичний (статистична обробка 
результатів досліджень). Результати. Представлені результати 
досліджень впливу різних доз мінеральних добрив, біоінокулянта та 
біофунгіцида, а також позакореневого підживлення мікродобривом у  
хелатній формі у  різні етапи органогенезу на генеративний розвиток рослин 
люпину вузьколистого сорту Переможець та урожайність зерна. Виявлено 
оптимальну дозу мінеральних добрив та строк проведення позакореневого 
підживлення рослин. Висновки. Внесення розрахункової дози (3,5 т/га) 
мінеральних добрив N 68Р 48К66) на заплановану врожайність зерна люпину 
вузьколистого сорту Переможець, сівба насінням, обробленим 
біоінокулянтом БТУ-р (1 л/т) у  поєднанні з біофунгіцидом МікоХелп 
(1,0 л/т), та позакореневе підживлення мікродобривом Тропікел (0,3 кг/га) на 
ІІ  етапі органогенезу рослин люпину сприяло інтенсифікації генеративного 
розвитку рослин (кількість квіток — 38,0 шт., бобів — 13,3 шт./росл., що 
перевищувало показники на абсолютному контролі у  1,8 рази), а також 
зростанню на 39,3 % рівня врожайності за показника на контролі 2,01 т/га.

Ключові слова: люпин вузьколистий, генеративний розвиток, етап 
органогенезу, інокулювання, насіння, удобрення, урожайність.

Вступ. Нестабільний рівень урожайності люпину за роками 
обумовлений як агротехнічними заходами, так і мінливістю метеорологічних 
факторів та їх впливу на формування елементів продуктивності рослинами на 
різних етапах продукційного процесу.
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Гідротермічні умови, які складаються упродовж періоду вегетації 
культур, мають значний вплив на формування вегетативних, а також 
генеративних органів рослин люпину. За сприятливих умов у люпину 
жовтого процес цвітіння центральної китиці триває 7-10 діб і бобів 
формується 50-70 % від кількості квіток, за посухи -  цвітіння триває лише 4
5 діб і бобів формується лише 15-20 %, що відображається на рівні врожаю 
культури [1, 2].

Відомо, що на ІІ етапі органогенезу рослин люпину у пазухах листків 
формуються конуси наростання бічних гілок першого порядку, на ^ - У  
етапах -  формуються органи квіток, а також конуси наростання бічних гілок 
другого порядку, на ІХ етапі проходить цвітіння рослин та початок 
утворення бобів [3, 4].

Значну роль у формуванні генеративних органів, збереженні 
сформованих бобів до фази повної стиглості відіграють мікроелементи, 
зокрема бор, цинк, магній, молібден та інші. В опідзолених ґрунтах зони 
Лісостепу вміст молібдену є середнім, а бору і цинку -  дуже низьким [5]. 
Названі елементи є необхідними для зернобобових культур для проходження 
процесу азотфіксації, від якого залежить ріст і розвиток рослин, зокрема 
генеративний.

Підвищення насіннєвої продуктивності рослин люпину можливе за 
рахунок зниження обпадання квіток та бобів, збільшення кількості зерен у 
бобі, чого можливо досягти застосуванням регуляторів росту, а також 
проведенням позакореневих підживлень добривами у хелатній формі, що 
містять необхідні макро- і мікроелементи, на відповідних етапах їх розвитку 
[6, 7].

М ета досліджень полягала в інтенсифікації генеративного розвитку 
рослин люпину вузьколистого, підвищення рівня врожаю культури завдяки 
максимальному збереженню плодоелементів до фази повної стиглості, 
шляхом внесення оптимальної дози мінеральних добрив, застосування 
біоінокулянта, біофунгіцида та проведення позакореневого підживлення 
посівів мікродобривом у хелатній формі в оптимальний строк.

М атеріали і методи досліджень. Дослідження проводили упродовж 
2016—2018 рр. у дослідному полі відділу адаптивних інтенсивних технологій 
зернобобових, круп’яних і олійних культур.

Взяті для дослідження варіанти удобрення: без добрив (контроль), 
Р45К90 (рекомендована в зоні проведення досліджень) та ^ 8Р48К66 
(розрахункова на заплановану врожайність зерна 3,5 т/га). Мінеральні 
добрива вносили згідно схем дослідів у таких формах: аміачна селітра -
34 %), амофос -  12 %, Р2О5 -  52 %), калій хлористий (К2О -  60 %). 
Фосфорні і калійні добрива вносили восени під основний обробіток ґрунту, 
азотні -  навесні під передпосівну культивацію.

Сівбу люпину вузьколистого сорту Переможець проводили 
широкорядним способом (міжряддя 45 см) нормою висіву 1,2 млн шт./га
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насінням, яке у день проведення агрозаходу обробляли біоінокулянтом БТУ- 
р (1 л/т), та БТУ-р у поєднанні з біофунгіцидом МікоХелп (1,0 л/т).

Підживлення рослин люпину вузьколистого мікродобривом Тропікел 
(0,3 кг/га) у хелатній формі, що містить В - 1 7  %, Zn -  25, Мо -  0,5 %, 
проводили на ІІ, IV і ІХ етапах органогенезу.

Результати досліджень і обговорення. Як видно з аналізу отриманих 
результатів, генеративний розвиток рослин, а також рівень врожаю залежали 
від технології вирощування люпину вузьколистого, а також гідротермічних 
умов у роки проведення досліджень. Найбільше квіток на рослині 
сформувалось у 2016 р. і становило у середньому по досліду 45,9 штук. 
У наступні 2017 і 2018 роки рівень показника був значно нижчим -  
відповідно 15,6 і 18,4 шт./росл. Відповідною була і кількість бобів, що 
збереглись до ХІІ етапу органогенезу -  16,9, 6,5 і 7,5 шт./росл., або від 
кількості квіток 36,8, 41,7 і 40,8 %. Як свідчить кореляційний аналіз 
отриманих результатів, залежність кількості квіток та бобів, що збереглись 
до ХІІ етапу органогенезу від суми середньодобових температур та кількості 
опадів упродовж періоду вегетації у середньому за роки досліджень, була 
середньою, причому від суми температур мала обернений характер, про що 
свідчать коефіцієнти кореляції (-0,500 і -0,518), від кількості опадів -  була 
прямою 0,369 і 0,351).

Кількість квіток та бобів, що збереглись на рослинах до ХІІ етапу 
органогенезу, збільшувалась у міру зростання дози мінеральних добрив 
(табл. 1).

1. Формування елементів продуктивності рослинами люпину 
вузьколистого залежно від удобрення і оброблення насіння, 

у середньому за 2016—2018 р., шт./росл.

Оброблення
насіння Удобрення

Позакореневе підживлення препаратом Тропікел:
без

підживлення
(контроль)

ІІ етап 
органогенезу

IV етап 
органогенезу

ІХ етап 
органогенезу

БТУ-р
Без добрив 
(контроль) 21,2 7,5 25,0 8,7 23,0 8,7 22,0 8,5

Р 45К90 24,1 9,0 26,9 9,1 22,8 9,6 24,5 10,1
Мб8Р48Кбб 26,2 11,1 31,1 10,8 27,4 11,7 25,6 11,1

БТУ-р + 
МікоХелп

Без добрив 21,2 8,6 27,6 10,6 29,3 9,7 25,1 10,2
Р 45К90 22,9 10,2 26,7 10,7 23,5 9,9 22,6 10,3

МбЗР 48К66 30,7 11,4 38,0 13,3 32,2 12,9 33,9 13,1
Середнє 24,4 9,6 29,2 10,5 26,4 10,4 25,6 10,6
Эх 1,5 0,6 1,9 0,7 1,6 0,6 1,8 0,6
Ч,% 14,9 15,8 16,3 15,4 14,8 15,0 16,8 14,3
Э 3,6 1,5 4,7 1,6 3,9 1,6 4,3 1,5
НІР 05 5,4 2,3 7,0 2,4 5,8 2,3 6,4 2,2
Эх,% 6,1 6,5 6,6 6,3 6,0 6,1 6,8 5,8

Передпосівне оброблення насіння біоінокулянтом БТУ-р забезпечило 
формування у середньому 25,0 квіток та збереженню до ХІІ етапу
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органогенезу 9,7 бобів на рослині. Оброблення насіння біоінокулянтом БТУ- 
р у поєднанні з біофунгіцидом МікоХелп сприяло збільшенню кількості 
квіток на 11,2 %, кількості бобів -  на 12,4 %. Таке зростання можливо 
пояснити захисною дією препарату МікоХелп як насінини, так і рослини, від 
збудників хвороб, стресу від перепадів температури та недостатнього 
зволоження, стимулюючою дією, що сприяло інтенсифікації процесів їх 
росту та розвитку.

На варіантах без добрив сформувалося у середньому на рослині 24,3 
квітки, бобів до ХІІ етапу органогенезу збереглось лише 37,4 % від кількості 
квіток, або 9,1 шт. Така сама кількість квіток була і на варіантах із внесенням 
Р45К90, проте кількість бобів у фазі повної стиглості зростала до 40,7 %, або 
до 9,9 шт./росл. За внесення розрахункової дози добрив кількість квіток 
становила у середньому 30,6, бобів -  11,9 шт./росл. Таке зростання рівня 
показників пояснюється збалансованішим живленням рослин люпину 
вузьколистого.

Позакореневе підживлення рослин люпину мікродобривом Тропікел 
ефективним було незалежно від строку його проведення. За проведення 
даного агрозаходу кількість квіток зростала на 4,9—20,1 %, порівняно з 
варіантами без нього і де показник становив 24,4 квітки на рослині. Кількість 
бобів зростала на 7,2— 9,3 % за середнього показника у варіантах без 
позакореневого підживлення 9,7 шт./росл.

Найбільша кількість квіток і бобів, що збереглися до ХІІ етапу 
органогенезу, у середньому за роки досліджень, була у варіанті, що 
передбачав внесення розрахункової дози мінеральних добрив на заплановану 
врожайність, сівбу насінням, обробленим біоінокулянтом БТУ-р у поєднанні 
з біофунгіцидом МікоХелп та позакореневе підживлення мікродобривом 
Тропікел на ІІ етапі органогенезу рослин люпину вузьколистого. Кількість 
квіток, що сформувалися на рослинах у середньому за роки досліджень, 
становила 38,0 шт., бобів -  13,3 шт./росл., що перевищувало показники на 
абсолютному контролі в 1,8 рази.

Від умов проходження генеративного розвитку рослин люпину 
вузьколистого значною мірою залежав і рівень отриманої врожайності зерна 
культури (табл. 2).

Інокулювання насіння люпину у день сівби штамами азотфіксувальних 
бактерій, доцільність якого доведена як багатьма дослідниками, так і 
практикою, забезпечило формування врожаю зерна люпину на рівні 2,30 т/га. 
Поєднання біоінокулянта БТУ-р з біофунгіцидом МікоХелп, завдяки 
підвищенню рівня показників індивідуального розвитку рослин, сприяло 
зростанню врожаю на 8,3 %.

Значний вплив на рівень урожаю зерна люпину вузьколистого мали 
мінеральні добрива. Рекомендована у зоні Лісостепу доза мінеральних 
фосфорних і калійних добрив (Р45К90) забезпечила врожай у середньому по 
досліду 2,39 т/га, що перевищувало показники на контрольних варіантах без 
добрив 0,22 т/га, або 10,1 %. Розрахункова на заплановану врожайність доза
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мінеральних добрив ^ 68Р48К66), яка передбачала внесення, крім фосфорних і 
калійних, також і азотних добрив, сприяла зростанню рівня врожаю на
20,7 %, порівняно з контрольним варіантом, та на 9,6 % -  порівняно з 
варіантом, що передбачав внесення фосфорних і калійних добрив.

2. Урожайність зерна люпину вузьколистого залежно від варіанта удобрення 
та оброблення насіння, у середньому за 2016—2018 р., т/га

Оброблення
насіння

Удобрення, 
кг/га д.р.

Позакореневе підживлення препаратом Тропікел:
без

підживлення
(контроль)

ІІ етап 
органогенезу

IV етап 
органогенезу

ІХ етап 
органогенезу

БТУ-р
без добрив 
(контроль) 2,01 2,10 2,18 2,10

Р 45К90 2,09 2,31 2,33 2,31
МбЗР 48К66 2,45 2,58 2,61 2,51

БТУ-р + 
МікоХелп

без добрив 2,15 2,24 2,38 2,23

Р 2,43 2,57 2,54 2,50
Мб8р 48К66 2,61 2,80 2,79 2,63

Середнє 2,29 2,43 2,47 2,38
Эх 0,10 0,11 0,09 0,08
Ч,% 10,4 10,7 8,8 8,4
Э 0,24 0,26 0,22 0,20
НІР 05 0,35 0,39 0,32 0,30
Эх,% 4,26 4,36 3,61 3,43

Таке зростання рівня врожаю свідчить про те, що сорти люпину 
вузьколистого з коротким періодом вегетації для реалізації потенціалу 
потребують також внесення не лише фосфорних і калійних, а й азотних 
добрив. Максимальну врожайність у досліді (2,80 і 2,79 т/га) у середньому за 
роки досліджень відмічено у варіантах, що передбачали внесення 
розрахункової дози (3,5 т/га) мінеральних добрив (К68Р48К66) на заплановану 
врожайність, сівбу насінням, обробленим біоінокулянтом БТУ-р у поєднанні 
з біофунгіцидом МікоХелп та позакореневе підживлення мікродобривом 
Тропікел на ІІ і IV етапах органогенезу рослин люпину вузьколистого. На 
вказаних варіантах, порівняно з абсолютним контролем, що не передбачав 
внесення мінеральних добрив, позакореневого підживлення та використання 
біофунгіцида, зростання рівня врожаю становило 39,3 і 38,8 %.

Висновки. Таким чином, за вирощування люпину вузьколистого з 
метою інтенсифікації генеративного розвитку рослин, підвищення рівня 
врожаю культури технологія вирощування має включати такі агрозаходи, як 
внесення розрахункової дози мінеральних добрив на заплановану 
врожайність, передпосівне оброблення насіння біоінокулянтом у поєднанні з 
біофунгіцидом, а також позакореневе підживлення посіву у відповідні етапи 
органогенезу рослин мікродобривом у хелатній формі.

Внесення розрахункової дози (3,5 т/га) мінеральних добрив (К68Р48К66), 
на заплановану врожайність зерна люпину вузьколистого сорту Переможець, 
сівба насінням, обробленим біоінокулянтом БТУ-р (1 л/т) у поєднанні з
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біофунгіцидом МікоХелп (1,0 л/т), та позакореневе підживлення 
мікродобривом Тропікел (0,3 кг/га) на ІІ етапі органогенезу рослин люпину 
сприяло інтенсифікації генеративного розвитку рослин (кількість квіток -
38,0 шт., бобів -  13,3 шт./росл., що перевищувало показники на абсолютному 
контролі в 1,8 рази), а також зростанню на 39,3 % рівня врожайності за 
показника на контролі 2,01 т/га.
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ЕФ ЕК ТИ В Н ІС ТЬ ГЕРБІЦ И Д ІВ  У С И СТЕМ І ЗАХИСТУ
П О СІВІВ КУКУРУДЗИ ВІД Б У Р ’ЯНІВ

Вивчено вплив різних гербіцидів та їх сумішок на зменшення 
забур’яненості посівів кукурудзи. За високої потенційної забур’яненості 
ґрунту застосування базових гербіцидів прімекстра Т2 голд, 50 %, к.с. 
(3 ,0л/га) або гвардіан тетра, 67,9 %, с.е. (3,5 л/га) разом із поверхнево- 
активною речовиною ремікс (0,3 л/га) забезпечило контролювання б ур ’янів 
на 94 та 93 %, внаслідок чого збережена врожайність зерна становила 70 
та 69 % відповідно. В умовах змішаного типу забур’яненості посівів 
максимальна загибель бур’янів (94 %) спостерігалась при внесенні бакової 
суміші післясходових гербіцидів прімекстра Т2 голд, 50 %, к.с. (3,0 л/га) та 
каллісто, 48 % к.с. (0,25 л/га), а також а д ’юванту електрон (0,25 л/га), при 
цьому збережена врожайність зерна зазначеної сільськогосподарської 
культури склала 66 %.

Ключові слова: кукурудза, б ур ’яни, ґрунтові та післясходові гербіциди, 
поверхнево-активні речовини, ад ’юванти, врожайність зерна.

У світовому землеробстві кукурудза за своїм генетичним потенціалом є 
однією з найбільш високоврожайних культур універсального використання 
За площею посівів та обсягом виробництва вона посідає друге місце у світі 
[1]. В Україні у 2019 році площі посіву кукурудзи зросли порівняно з 
попереднім роком на 8,6 % -  до 4,9 млн га, а це понад 17 % всіх посівних 
площ. Збільшення посівних площ під кукурудзою пов’язано з низьким 
урожаєм зернових на основних світових майданчиках, завдяки чому на ринку 
спостерігається поступове збільшення цін на цю культуру. Ще однією 
причиною є вдалий експорт у 2018/19 МР, коли Україна збільшила експорт 
кукурудзи до Європейського Союзу на 96,6 % (до 15,4 млн тонн) порівняно з 
попереднім маркетинговим роком [2]. Проте урожайність кукурудзи на 
зерно, її валовий збір в Україні можуть бути значно більшими, оскільки 
одним із стримуючих факторів є негативна дія конкурентів кукурудзи -  
бур’янів.

Науковими дослідженнями встановлено, що різниця в урожаї зерна цієї 
сільськогосподарської культури на варіантах посівів без бур’янів і на 
засмічених ними упродовж усього періоду вегетації становить 40—60 %.
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Найбільше зниження врожаю відбувається тоді, коли бур’яни в посівах ак
тивно вегетують в інтервалі 30—40 днів від появи сходів кукурудзи [3]. 
Кукурудза потребує надійного захисту на першому етапі вегетації (упродовж 
20— 30 днів від появи сходів) від першої, найбільш потужної хвилі сходів 
бур’янів. Від висіву і до фази 2-3-го справжнього листка кукурудза досить 
малочутлива до бур’янів, що, перш за все, пояснюється незначною кількістю 
і масою бур’янів і біологічними особливостями самої культури. Однак, 
починаючи з фази 2— 3-го справжнього листка і до появи 10-го і наступних 
листків, бур’яни кукурудзи різко знижують її урожайність [4].

Однією із серйозних сучасних проблем у гербології є виникнення 
резистентності до гербіцидів певних біотипів бур’янів [5]. Природа цієї 
резистентності у більшості випадків обумовлена мутаціями генів. У зв’язку з 
цим найпростішим методом попередження резистентності цих біотипів є 
чергування у сівозміні гербіцидів з різним механізмом фітотоксичності або 
застосування для захисту окремих культур гербіцидних сумішей та 
комплексів [4]. Проте бажання кожного року отримувати максимальні 
прибутки стимулює власників і орендарів земель висівати комерційно 
привабливі культури, зокрема й кукурудзу. Концентрація посівів 
високорентабельних культур призводить до постійного використання одних і 
тих самих гербіцидів, які мають однаковий механізм дії, що формує 
резистентність бур’янів до дії традиційних препаратів [6].

Метою наших досліджень є пошук і встановлення серед лінійки 
сучасних гербіцидів найбільш ефективних ґрунтових та післясходових 
препаратів та їх композицій для захисту посівів кукурудзи від бур’янів, 
зокрема і резистентних видів, та відповідно формування максимальної 
врожайності зерна цієї сільськогосподарської культури в умовах 
Правобережного Лісостепу України.

Ґрунтово-кліматичні умови та  методика проведення досліджень.
Польові дослідження проводили у лабораторії землеробства та захисту 

сільськогосподарських культур, у Державному підприємстві «Дослідне 
господарство Бохоницьке» Інституту кормів та сільського господарства 
Поділля НААН, яке розміщене у Правобережному Лісостепу України 
(Вінницький район, Вінницької області).

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; легкогідролізованого азоту 
(за Корнфілдом) -  9,0— 11,2; рухомого фосфору (за Чириковим) -  12,1— 14,2; 
обмінного калію (за Чириковим) -  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.

Гідротермічні умови вегетаційних періодів 2016— 2018 років 
відрізнялися від середньо багаторічних даних (табл. 1).

Необхідно відмітити, що упродовж травня -  вересня 2016 року опадів 
випало 184,4 мм, що менше середньо багаторічної норми на 181,6 мм або
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49,6 %. У травні сума опадів склала 54,4 мм, що менше на 8,6 мм від норми 
цього періоду. Наступні місяці були посушливі: у червні кількість опадів 
склала 61 % від норми, а у липні та серпні -  відповідно 47,0 та 45,7 % від 
норми. На завершення вегетаційного періоду (вересень) опади були майже 
відсутні і становили всього 2,9 мм. Температура повітря в 2016 році за 
травень -  вересень була вищою за середні багаторічні показники на 1,9 °С.

1. Гідротермічні умови вегетаційних періодів кукурудзи на зерно 
за 2016—2018 рр.

Основні
показники Травень Червень Липень Серпень Вересень

Всього за 
вегетаційний 

період
Опади в мм:

2016 р. 54,4 52,8 43,2 31,1 2,9 184,4
2017 р. 27,7 20,5 50,2 36,6 90,5 225,5
2018 р. 16,0 92,0 156,0 41,0 55,0 360,0
Середні 
багаторічні 
за місяць

63,0 87,0 92,0 68,0 56,0 366,0

Температура повітря, °С
2016 р. 14,2 19,4 20,8 19,9 15,9 18,0
2017 р. 14,0 19,1 20,0 21,2 15,3 17,9
2018 р. 17,5 19,3 19,8 19,8 17,7 18,8
Середня 
багаторічна 
за місяць

14,0 17,1 18,3 17,7 13,4 16,1

П р и м і т к а  * середня температура за вегетаційний період

Упродовж вищезазначених п ’яти місяців 2017 року також склалась 
жарка та суха погода із значним дефіцитом опадів. Так, їх випало 225,5 мм, 
що менше середньої багаторічної норми на 140,5 мм або 61,6 %. Порівняно з 
багаторічними показниками сума опадів у травні була меншою на 44,0 %, 
червні -  на 23,6 %, липні -  54,6 % та у серпні -  на 53,8 % від норми. 
У вересні сума опадів становила 90,5 мм, що на 61,6 % більше за середньо 
багаторічну норму цього місяця. Температура повітря за травень -  вересень 
цього року була вищою на 1,8 °С від норми.

У 2018 році протягом травня -  вересня випало 360 мм опадів за 
багаторічної норми 366 мм. Проте опади розподілялися за місяцями дуже 
нерівномірно. Так, у травні сума була на 75 % менше від середньо 
багаторічної норми, а у серпні -  менше на 60 %. У червні та липні опадів 
випало відповідно 6 та 70 % більше норми. Сума опадів у вересні відповідала 
середній багаторічній нормі цього місяця -  56 мм. Температура повітря в 
цілому за п'ять місяців була вищою на 3,0 °С від норми. У травні, червні, 
липні, серпні середньомісячна температура повітря перевищувала середні 
багаторічні показники відповідно на 3,4; 2,2; 1,5; 3,4 °С. У вересні цей 
показник перевищував норму на 4,3 °С.
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Нами упродовж 2016—2018 років було проведено польовий дослід, де 
вивчали вплив різних гербіцидів та їх композицій на забур’яненість і 
врожайність кукурудзи на зерно. Схема досліду представлена у таблиці 2.

Висівали гібрид кукурудзи ДКС 3511. Площа посівної ділянки 32, 
облікової -  24 м2. Повторність чотириразова, розміщення ділянок 
систематичне. Гербіциди вносили обприскувачем PL-2 System agrotop. 
Рослини кукурудзи на період внесення післясходових гербіцидів були у фазі 
3-5 листків.

Обліки забур’яненості проводили у такі строки:
- перед внесенням післясходових гербіцидів;
- через 30 днів після внесення гербіцидів;
- перед збиранням урожаю культури.
Перший та другий обліки -  кількісно-видові, третій облік -  кількісно- 

ваговий. Кількість бур’янів підраховували за видами на постійно 
зафіксованих площадках (0,25 м2) в 4-х місцях кожної ділянки у двох 
несуміжних повтореннях.

Біологічну ефективність гербіцидів визначали шляхом обчислення 
відсотка загибелі бур'янів у кожному варіанті, порівняно з вихідною 
забур'яненістю на цих же ділянках і зробленою поправкою на контрольний 
варіант, у якому бур'яни не знищувалися. Облік урожаю здійснювали 
методом суцільного збирання качанів кукурудзи з облікових ділянок з 
приведенням зерна до 14 % вологості. Математично-статистичним методом 
(за Б. А Доспеховим) встановлювалася достовірність змін показників 
урожайності зерна кукурудзи [7].

Результати досліджень. Дослідженнями встановлено: на ділянках, де 
ґрунтові гербіциди не вносили, кількість бур’янів варіювала у межах 127,3—
145,1 шт./м2 (табл. 2). При цьому посіви кукурудзи мали змішаний тип 
забур’яненості з перевагою однорічних дводольних бур’янів 66— 70 %, 
серед яких домінувала лобода біла (Chenopodium album L.), а серед 
малорічних однодольних переважали мишій сизий (Setaria glauca L.) та 
куряче просо (Echinochloa crus-galli L.), також зустрічалися багаторічні 
види осот рожевий (Cirsium arvense L.) та берізка польова (Convolvulus 
arvensis L.).

На варіантах, де вносили ґрунтові гербіциди, забур’яненість посівів 
варіювала від 8,1 до 9,0 шт./м2, загибель бур’янів порівняно з контролем була 
досить високою -  93— 94 %.

Другий облік забур’яненості посівів кукурудзи також виявив високу 
ефективність і базових, і страхових гербіцидів. Так, якщо на контрольному 
варіанті було виявлено 101,1 шт./м2 бур’янів, то на ділянках із застосуванням 
ґрунтових гербіцидів забур’яненість становила 6,7—9,7 шт./м2, тобто менше 
на 92— 93 %. Дія післясходових гербіцидів виявилася теж високою -  
кількість бур’янів у посівах знаходилася у таких межах: 5,7— 9,8 шт./м2, а 
загибель -  91— 95 %. Внесення композиції гербіцидів прімекстра TZ голд
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(3,0 л/га) та каллісто (0,25 л/га) спільно із ПАР електрон (0,25 л/га) 
забезпечило найвищі показники щодо загибелі бур’янів у досліді -  95 %.

2. Вплив гербіцидів на забур’яненість кукурудзи на зерно, у середньому
за 2016—2018 рр.

№
з/п

Варіант
досліду

Норма 
витрати 

препарату, 
кг, л/га Об

лік
и

Вс
ьо

го
бу

р'я
ні

в

За
ги

бе
ль

бу
р'я

ні
в Волога

маса
бур’янів,

г/м2

Зниження 
вологої маси 

бур'янів

1 Контроль без 
гербіцидів -

1 127,3 - - -
2 101,1 0 - -
3 85,6 0 1697 0

2
Гвардіан тетра,
67 % с.е. до сходів 
культури

3,5
1 9,0 93 - -
2 8,2 92 - -
3 7,8 91 128 92

3
Гвардіан тетра,
67 % с.е. + Ремікс, 
-//-

3,5 + 0,3
1 8,2 94 - -
2 7,2 93 - -
3 6,6 92 113 93

4
Прімекстра TZ 
Голд, 50 %, к.с. 
після сходів 
культури

3,0
1 8,8 93 - -
2 7,8 92 - -
3 7,2 92 143 92

5
Прімекстра TZ 
Голд, 50 %, к.с.+ 
Ремікс, -//-

3,0 + 0,3
1 8,1 94 - -
2 6,7 93 - -
3 6,0 93 109 94

6 Стеллар, 21 % р.к. 
+ Метеолат, -//- 1,25 + 1,25

1 126,7 - - -
2 9,0 91 - -
3 8,5 90 157 91

7 Майстер Пауер, 
57,5 % м.д., -//- 1,25

1 129,5 - - -
2 7,8 92 - -
3 7,4 92 133 92

8 Майстер Пауер + 
Електрон, -//- 1,0 + 0,25

1 130,5 - - -
2 7,1 93 - -
3 6,8 92 118 93

9
Прімекстра TZ 
Голд, 50 %, к.с.+ 
Каллісто, 48 % к.с. 
+ Електрон, -//-

3,0 + 0,25 + 
0,25

1 130,2 - - -
2 5,7 95 - -
3 5,3 94 105 94

10
Мілагро, 4 %, к.с. + 
Пропоніт, 72 %, 
к.е., -//-

1,0 + 2,5
1 137,8 - - -
2 7,6 93 - -
3 6,6 93 140 92

11 Тітус, 25 %, в.г. + 
Тренд 90, -//- 0,05 + 0,2

1 141,1 - - -
2 9,8 91 - -
3 8,5 91 168 90

12
Тітус, 25 %, в.г. + 
Каллісто, 48 % к.с. 
+ Сільвет, -//-

0,04 + 0,25 
+ 0,25

1 145,1 - - -
2 6,8 94 - -
3 6,6 93 137 92

Перед збиранням урожаю зерна кукурудзи облік забур’яненості посівів 
показав, що на контрольному варіанті була найбільша кількість бур’янів -
85,6 шт./м2, а їх сира маса -  1697 г/м2. Внесення базових і страхових
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гербіцидів забезпечило зменшення вологої маси бур’янів до 105— 
168 г/м2, або 90— 94 % порівняно з контролем.

3. Вплив гербіцидів на густоту та урожайність кукурудзи на зерно, у 
середньому за 2016—2018 рр.

№
з/п Варіант

Норма 
внесення, 
л/га, кг/га

Урожайність, т/га Збережена
урожайністьРоки

2016 2017 2018 Середня т/га %
1 Контроль без гербіцидів - 5,74 5,56 7,34 6,21 0,00 0
2 Гвардіан тетра, 67 % с.е., 

до сходів культури 3,5 9,64 9,36 11,38 10,13 3,92 63

3 Гвардіан тетра, 67 % с.е.+ 
Ремікс, -//- 3,5 + 0,3 - 9,45 11,52 10,49* 4,28 69

4 Прімекстра TZ Голд, 50 %, 
к.с., після сходів культури 3,0 - 9,43 11,45 10,44* 4,23 68

5 Прімекстра TZ Голд, 50 %, 
к.с.+ Ремікс, -//- 3,0 + 0,3 - 9,56 11,60 10,58* 4,37 70

6 Стеллар, 21 % р.к. + 
Метеолат, -//-

1,25 + 
1,25 9,23 9,36 11,53 10,04 3,83 62

7 Майстер Пауер, 57,5 % 
м.д., -//- 1,25 9,41 9,41' 11,51 10,11 3,90 63

8 Майстер Пауер + 
Електрон, -//-

1,0 + 
0,25 9,65 9,51 11,58 10,25 4,04 65

9
Прімекстра TZ Голд, 50 %, 
к.с.+ Каллісто, 48 % к.с.+ 
Електрон, -//-

3,0 + 
0,25 + 
0,25

10,00 9,50 11,49 10,33 4,12 66

10 Мілагро, 4 %, к.с. + 
Пропоніт, 72 %, к.е., -//- 1,0 + 2,5 9,81 9,32 11,90 10,21 4,00 64

11 Тітус, 25 %, в.г. + Тренд 
90, -//-

0,05 + 
0,2 9,45 9,09 11,23 9,92 3,71 60

12
Тітус, 25 %, в.г. + 
Каллісто, 48 % к.с. + 
Сільвет, -//-

0,05 + 
0,25 + 
0,25

9,94 9,43 11,56 10,31 4,10 66

НІР 0,17 0,16 0,14
* П р и м і т к а .  У  таблиці подано 2-х річні дані

Всі гербіциди та їх суміші, які вивчалися у досліді, були високо 
вибірковими до рослин кукурудзи. Фітотоксичної дії гербіцидів на 
рослини кукурудзи не виявлено: зрідження густоти сходів культурних 
рослин і пригнічення початкового росту та їх розвитку не спостерігалося.

У досліді протягом 2016— 2018 років врожайність зерна кукурудзи 
залежала від рівня забур’яненості цієї сільськогосподарської культури. 
Так, у середньому за три роки за на ділянках контрольного варіанта 
врожайність зерна становила 6,21 т/га (табл. 3). Водночас у варіантах 
досліду, де застосовувалися базові гербіциди, врожайність варіювала від
10,13 до 10,58 т/га. Внесення ґрунтових гербіцидів забезпечило 
збереження врожайності зерна кукурудзи на рівні 3,92— 4,37 т/га або 63— 
70 %. При цьому найвища врожайність була на ділянках досліду із 
застосуванням гербіцидів прімекстра ТZ голд (3,0 л/га) + ПАР ремікс
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(0,3 л/га) -  10,58 т/га, збережена врожайність становила 4,37 т/га або 70 %. 
Внесення післясходових гербіцидів призвело до формування врожайності 
кукурудзи на зерно на рівні 9,92— 10,33 т/га та її збереження на 3,71— 
4,12 т/га або 64—66 %. Найвищу врожайність серед варіантів зафіксовано на 
ділянках, де використовували композицію таких післясходових гербіцидів 
прімекстра TZ голд (3,0 л/га) + каллісто (0,25 л/га) + ПАР електрон (0,25 л/га)
-  10,33 т/га, збережена врожайність становила 4,12 т/га або 66 %.

Висновки.
Наукові дослідження, які проводилися упродовж 2016—2018 років у 

Правобережному Лісостепу України, дають підстави стверджувати:
1. За високої потенційної забур’яненості ґрунту у технології 

вирощування кукурудзи на зерно застосування базових гербіцидів прімекстра 
TZ голд, 50 %, к.с. (3,0 л/га) або гвардіан тетра, 67,9 % , с.е. (3,5 л/га) разом із 
поверхнево-активною речовиною ремікс (0,3 л/га) забезпечило знищення 
бур’янів на 94 та 93 %, внаслідок чого збережена врожайність зерна 
становила 70 та 69 % відповідно.

2. В умовах низької потенційної забур’яненості ґрунту та змішаного 
типу забур’яненості посівів кукурудзи максимальна загибель бур’янів (94 %) 
спостерігалась при внесенні бакової суміші післясходових гербіцидів 
прімекстра TZ голд, 50 %, к.с. (3,0 л/га) та каллісто 48 % к.с. (0,25 л/га), а 
також ад’юванту електрон (0,25 л/га), при цьому збережена врожайність 
зерна зазначеної сільськогосподарської культури становила 66 %.
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БО ТА Н ІЧ Н И Й  СКЛАД П О СІВІВ О ЗИ М О Ї П Ш ЕН И Ц І
ЗАЛЕЖ НО ВІД Д ІЇ ПОПЕРЕДНИКА

Висвітлено результат щодо впливу забур’яненості посівів озимої 
пшениці та оцінено вплив попередника на формування агрофітоценозу. 
Встановлено вплив найбільш поширених попередників, а саме: конюшини 
лучної, сої та кукурудзи.

Варто зазначити, що найбільший відсоток впливу для контролю 
чисельності б ур ’янів за різних гідротермічних умов та в різні роки мала в 
якості попередника конюшина лучна.

Доведено, що використання як попередника конюшини лучної під озиму 
пшеницю, забезпечить формування відмінного стану агрофітоценозу і дає 
змогу зменшити чисельність бур ’янів приблизно на 15—20 %.

Ключові слова: попередник, озима пшениця, забур’яненість, 
чисельність, видовий склад, агрофітоценоз.

П остановка проблеми. Організація селянських (фермерських) 
господарств та інших виробничих вузькоспеціалізованих агроформувань 
потребує освоєння сівозмін із короткою тривалістю ротації. Характерною 
особливістю цих сівозмін є висока насиченість окремими культурами та 
короткий інтервал повторного повернення культур на попереднє місце 
вирощування. Безперечно, що характер впливу сівозмін із короткою 
ротацією, порівняно з багатопільними, на стан забур’яненості буде дещо 
відмінним [1]. А погіршення екологічного стану навколишнього середовища 
в Україні вимагає екстреного нівелювання шкідливого впливу, насамперед 
визначення впливу попередників та забур'яненість посівів, урожайність та 
якість зерна озимої пшениці.

Проведений моніторинг забур’яненості посівів пшениці озимої, 
цукрових буряків і ячменю з підсівом багаторічних трав у ланці зерно 
бурякової сівозміни за виробничих умов вирощування цих культур дає 
можливість, враховуючи деталізований видовий і кількісний склад бур’янів у 
посівах вищевказаних культур, спланувати і застосувати ефективніші 
способи та методи боротьби із сегетальною рослинністю [2].

Практично всі дослідники цього питання дійшли висновку, що для 
одержання високих і стабільних урожаїв чимале значення має правильне 
розміщення озимої пшениці у сівозміні з урахуванням біологічних 
особливостей росту. Цінність попередників визначається не лише ступенем
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забур’яненості, фізичним і фіто санітарним станом орного шару ґрунту, а й 
кількістю поживних речовин, що залишаються в ньому після збирання 
попередника [3].

Засміченість посіву будь-яких культур, за твердженням О. О. Іващенка, 
напряму пов’язана із культурою, яку вирощували на даній території перед 
цим [4], а значний вплив на формування ботанічного складу посіву має 
попередник.

Аналіз останніх досліджень та  публікацій. Дослідженнями 
П. О. Рябчука [5], встановлено, що найменша забур'яненість посівів озимої 
пшениці була тоді, коли попередником її були цукрові буряки. Аналіз 
результатів досліджень щодо впливу способів основного обробітку ґрунту 
свідчить про позитивну дію полицевої оранки на рівень забур'янення озимої 
пшениці. Високий відсоток забур’яненості посівів сегетальною рослинністю, 
можна пояснити швидкою адаптацію їх до умов навколишнього середовища, 
а самі вони є конкурентами у боротьбі за фактори життєдіяльності із 
культурними рослинами [6], при цьому знижуючи їх врожайність на 30— 
50 % вони не лише згубно впливають на продуктивність, але й суттєво 
знижують якість рослинницької продукції [7].

За висновками багатьох дослідників [8— 10], питання підбору 
попередника для сільськогосподарських культур є важливим, також 
особливої уваги потребує необхідність постійного контролю з огляду на 
зміни клімату та новітні агротехнології вирощування культур.

Умови та  методика досліджень. Дослідження проводили протягом 
2016—2018 років на дослідному полі ВНАУ за темою ініціативної тематики 
кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії факультету агрономії та 
лісівництва ВНАУ «Особливості формування продуктивності 
сільськогосподарських культур у системі типової сівозміни за зміни клімату 
в умовах Лісостепу Правобережного України».

Ґрунти дослідних площ представлені темно-сірими лісовими ґрунтами, 
які мають наступні агрохімічні показники: вміст гумусу на рівні 2,16— 
2,63 %, рН 5,6—6,6, вміст легкогідролізованого азоту в межах 71—77 мг/кг, 
вміст рухомого фосфору (за методом Чирикова) 187—251 мг/кг, обмінного 
калію (за методом Чирикова) 95— 143 мг/кг.

За роки досліджень було відмічено різні умови забезпечення 
гідротермічними ознаками. Загальний гідротермічний коефіцієнт упродовж 
періоду вегетації озимої пшениці у 2016 році склав 0,673, У 2017 році -
0,844, а у 2018 році -  0,432. Відтак можна зробити висновок, що озима 
пшениця вегетувала за умов посушливого режиму вологозабезпеченості, 
нерівноцінного розподілу опадів, що в кінцевому результаті мало вплив і на 
формування продуктивного стеблостою культури, так і на показники густоти 
та щільності посіву на дослідних площах.

В якості попередників на посівах озимої пшениці були соя, кукурудза 
на зерно та багаторічні бобові трави, а саме конюшина лучна. Повторність
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досліду триразова із площею облікової ділянки 25 м2. Висівали пшеницю 
озиму сорту Етана.

Упродовж ведення досліду щодо оцінки посівів пшениці на показники 
забур’яненості використовували ряд загальноприйнятих методик [11— 12], а 
статистичне опрацювання результатів досліджень робили згідно 
рекомендованих програм статистичної обробки результатів.

Основні результати досліджень. Загальновідомо, що бур’яни згубно 
впливають на зниження продуктивності зернових культур, у тому числі і 
озимої пшениці. Вони є конкурентами за фактори життєдіяльності рослин. 
У період росту та розвитку поглинають з ґрунту вологу, використовують 
поживні речовини. Сегетальні рослини виділяють як у ґрунт, так і в повітря 
багато хімічних сполук та речовин, які здатні пригнічувати інші рослини, 
даючи конкурентні переваги перед іншими рослинами в біоценозі.

Найбільш вразливими та шкідливими на сьогодні є в посівах польових 
культур представники багаторічних коренепаросткових та кореневищних 
бур'янів. Серед них виділяють осот рожевий (Crisium arvense L.), польова 
берізка (Convolulus arvensis L.) та пирій повзучий (Elytriga repens L.) та інші. 
Із дводольних зимуючих, озимих та дворічників: ромашка непахуча 
(Matricaria perforate), фіалка польова (Viola arvensis.), підмаренник чіпкий 
(Galium aparine.), сокирки польові (Consolida regalis S.), грицики звичайні 
(Capsella bursa-pastoris), куколиця біла (Melandrium album), дескурайнія 
Софії (Descurainia Sophia), талабан польовий (Thlaspi arvense), зірочник 
середній (Stellaria media).

Склад багаторічних дводольних як на ярих, так і на озимих 
відрізняється мало. Безперечно, видовий спектр може відрізнятися у 
залежності від регіону, культури ведення землеробства, обраної системи 
агротехніки, підбору сівозміни та інших факторів. Приміром, на півдні та 
сході України широко зустрічається на зернових амброзія, а у центральних та 
західних регіонах площі можуть бути ушкоджені злаковими бур’янами. 
Скажімо, камелія звичайна може добре зростати на Поліссі, але вона рідше 
зустрічається на південих територіях, оскільки ця рослина полюбляє вологу.

За результатами проведених досліджень, можна стверджувати, що 
попередники по-різному впливають на формування ботанічного складу 
травостою.

Якщо порівняти родинний та видовий склад бур’янів відносно 
попередника, то слід відмітити, що родинно-видовий спектр ширший у 
попереднику кукурудзи на зерно, порівнюючи із конюшиною лучною. І 
варіює даний показник приблизно на 20 видів та понад 12 представників 
родів (табл. 1).

В агрофітоценозах озимої пшениці по конюшині лучній на момент 
першого укосу переважали дводольні бур’яни над однодольними. Найбільш 
поширеними представниками однодольних бур'янів були такі як плоскуха 
звичайна, півняче просо, вівсюг та інші.
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1. Основні представники родин бур’янів у посівах озимої пшениці залежно 
від попередника (у середньому за 2016—2018 рр.)

Родина Кількість видів Кількість родів
шт. 1 % шт. 1 %

Конюшина лучна
Айстрові (Asterаceаe) 4 13,3 2 9,1
Бобові (БаЬасеае) 2 6,7 2 9,1
Губоцвіті (іатіасеае) 1 3,3 1 4,5
Гвоздичні (ОагуорЬуНасеае) 1 3,3 1 4,5
Лободові (ОЬепоробіасеае) 2 6,7 1 4,5
Молочайні (БирЬогЬіасеае) 1 3,3 1 4,5
Капустяні (Brassicaceae) 3 10,0 1 4,5
Тонконогові (Роасеае) 2 6,7 2 9,1
Шорстколисті (Вогадіпасеае) 3 10,0 2 9,1
Інші 11 36,7 9 40,9

Кукурудза на зерно
Айстрові (Asteraceae) 4 8,0 2 5,6
Бобові (БаЬасеае) 4 8,0 2 5,6
Губоцвіті (іатіасеае) 1 2,0 1 2,8
Капустяні (Brassicaceae) 4 8,0 4 11,1
Гвоздичні (Єа^ор^іуНасеае) 3 6,0 2 5,6
Лободові (ОЬепоробіасеае) 4 8,0 3 8,3
Молочайні (БирЬоЬіасеае) 1 2,0 1 2,8
Тонконогові (Роасеае) 5 10,0 5 13,9
Шорстколисті (Вотдіпасеае) 3 6,0 2 5,6
Інші 21 42,0 14 38,9

Основними представниками дводольних бурянів в агрофітоценозах 
склали: лобода біла (Chenopodium album) -  5,4 шт./м2, зірочник середній 
(Stellaria media) -  1,7 шт./м2, талабан польовий (Thlaspi arvense L.) -
2,4 шт./м2, чіпкий підмаренник (Galium aparine L.) -  5,3 шт./м2, вероніка 
дібровна (Veronica chamaedrys L )  -  1,7 шт./м2, розхідник (Glechoma hederacea 
L.) -  1,9 шт./м2, гірчак шорсткий (Persicaria lapathifolia L.) -  1,3 шт./м2, 
метлюг (Apera spica-venti L.) -  1.2 шт./м2, плоскуха (Echinochloa crus-galli L.)
-  1,6 шт./м2. На інші види припадало у різні роки досліджень від 2 до 
11 шт/м2 (табл. 2).

Посіви озимої пшениці після попередника сої визнано більш 
забрудненими бур’янами відносно полів після, де попередником була 
конюшина лучна. На цих агрофітоценозах, відмічені нові види рослинних 
угрупувань, такі як щириця біла (Amaranthus albus L.), мишій зелений (Setaria 
glauca L), дискуранія софії (Descurainia Sophia (L.) Schur), їх чисельність за 
період досліджень варіювала відповідно 6,5 шт./м2, 1,5 шт./м2 та 1,3 шт./м2. 
Проте вагомий вплив на формування посіву мали також і інші види, особливо 
талабан польовий (Thlaspi arvense L.), мишій сизий (Setaria glauca L), 
зірочник середній (Stellaria media) та інші.

Результати, що висвітлені в таблиці 2 вказують, що найбільш 
забур’яненими протягом проведення досліджень були ділянки досліду після 
попередника кукурудзи на зерно. У посівах озимої пшениці після неї
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з ’явилися кілька нових видів бур’яну, а саме: пирій повзучий (Agropyrum 
repens L.) -  2,7 шт/м2, грицики звичайні (Capsella bursa-pastoris L) -
3,5 шт/м2, осот рожевий (Cirsium arvense L.) 2,6 шт./м2.

2. Показники рівня забур’яненості агрофітоценозу озимої пшениці 
(у середньому за 2016—2018 рр.), шт./м2

Бур'яни
Культури -  попередники

конюшина
лучна соя кукурудза на 

зерно
Лобода біла (Chenopodium album) 5,4 ± 0,7 6,3 ± 0,5 7,8 ± 0,4
Талабан польовий (Thlaspi arvense L.) 2,4 ± 0,5 3,2 ± 0,4 3,6 ± 0,5
Зірочник середній (Stellaria media) 1,7 ± 0,8 2,6 ± 0,5 3,2 ± 0,5
Підмаренник чіпкий (Galium aparine L.) 5,3 ± 0,4 4,1 ± 0,6 3,4 ± 0,5
Вероніка дібровна (Veronica chamaedrys Ll) 1,7 ± 0,5 2,9 ± 0,5 1,4 ± 0,4
Розхідник (Glechoma hederacea L.) 1,9 ± 0,4 1,1 ± 0,3 -
Гірчак шорсткий (Persicaria lapathifolia L.) 1,3 ± 0,4 1,5 ± 0,4 0,4 ± 0,5
Вівсюг (Apera spica-venti L.) 1,2 ± 0,6 3,2 ± 0,5 4,6 ± 0,5
Плоскуха (Echinochloa crus-galli L.) 1,6 ± 0,5 2,8 ± 0,4 10,0 ± 0,7
Щириця зігнута (Amaranthus albus L.) 0,8 ± 1,4 6,3 ± 0,7 7,6 ± 0,3
Мишій сизий (Setaria glauca L 1,1 ± 0,3 1,6 ± 0,5 3,4 ± 0,7
Дискуранія софії (Descurainia Sophia (L.)Schur) - 1,2 ± 0,4 0,9 ± 0,4
Пирій повзучий (Agropyrum repens L.) 0,8 ± 0,3 1,7 ± 0,8 2,7 ± 0,5
Грицики звичайні (Capsella bursa-pastoris L) 1,2 ± 0,5 2,4 ± 0,3 3,5 ± 0,7
Осот рожевий (Cirsium arvense L.) 0,5 ± 0,2 1,0 ± 0,4 2,6 ± 0,8
Інші види 6,3 ± 1,4 8,9 ± 0,9 11,4 ± 0,5

Серед групи злакових бур’янів найбільше було відмічено плоскухи 
(ЕскіпосМоа crus-galli Ь.) -  10 шт./м2, кількість інших видів склала
11,4 шт./м2.

Встановлено, що великий вплив на формування видового складу посіву 
мали гідротермічні умови протягом вегетаційного періоду. Найбільш 
чисельними за видовим складом посівами були роки із оптимальними 
умовами вологозабезпеченості на початку вегетування рослин. А найбільша 
кількість різних видів після різних попередників виросла майже на 15 % на 
посівах пшениці озимої після попередника конюшини лучної, приблизно на 
22 % після попередника сої та на 35 % після попередника кукурудзи на зерно. 
Загалом після попередника кукурудзи на зерно відмічено найчисельніший 
спектр видового складу, а також появу в ценозі озимої пшениці особливо 
шкідливих бур’янів кореневищної та коренепаросткової груп.

У цілому, за роки проведення досліджень вивчали вплив різних 
попередників, які забезпечували формування різноманітної типології
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забур’яненості посівів. Після попередника конюшини лучної вона була 
представлена переважно представниками однорічних дводольних, після 
попередника сої видовий склад агрофітоценозу мінявся на дводольні та 
однодольні із перевагами однорічних дводольних представників. Після 
такого попередника, як кукурудза на зерно, характерний тип забур’яненості 
мінявся на однодольно-дводольний з переважанням значного навантаження 
однодольних злакових бур’янів та дводольних представників 
коренепаросткової групи.

Висновки. Дослідженнями встановлено, що застосування оптимально 
вигідного попередника для озимої пшениці, який забезпечує високий рівень 
продуктивності, та є гарантом підтримки певного стану фітосанітарної 
чистоти, як з огляду на зниження загальної чисельності бур’янів, так і з 
огляду на зміну видового складу бур’янів.

Крім того, нами відмічено, що використання кукурудзи на зерно як 
попередника, кардинально змінює тип забур’яненості агрофітоценозу та у 
підсумку сприяє появі вкрай агресивних типів бур’янів, які потребують 
підвищених затрат по боротьбі з ними та на захист посівів. Насамперед -  це 
пирій повзучий (Agropyrum repens L.), та рожевий осот (Cirsium arvense L.), 
значно менше шкоди, але порівняно із попередніми видами завдає і плоскуха 
(куряче просо) (Echinochloa crus-galli L.). На появу цих видів бур’янів 
певним чином впливали гідротермічні та погодні умови в роки досліджень.

Оптимальним попередником упродовж років досліджень була 
конюшина лучна, яка в різні роки гідротермічного забезпечення мала 
найкращий вплив на посіви в якості попередника. Крім того конюшина лучна 
є традиційним та класичним попередником.

У кінцевому результаті, згідно проведених досліджень використання 
оптимального попередника для озимої пшениці, дає змогу без зайвих затрат 
на різні види способів контролю кількості бур’янів, скоротити витрати 
приблизно на 15—20 %.
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ВПЛИВ ПРО СТО РО ВО ГО  РО ЗМ ІЩ ЕН Н Я  КО М П О Н ЕН ТІВ 
НА П РО ДУ КТИ ВН ІСТЬ ЕСПАРЦЕТО-ЗЛАКОВИХ СУМ ІШ ОК 
ЗА РІЗН И Х  СПОСОБІВ СІВБИ  В УМОВАХ Л ІСО СТЕП У  
П РА ВО БЕРЕЖ Н О ГО

М ета. Дослідити оптимізацію просторового розміщення компонентів у 
бінарних бобово-злакових травосумішках за рахунок добору 
комплементарного складу фітоценозу, способу сівби багаторічних трав для 
створення сінокісних травостоїв з еспарцетом піщаним в умовах Лісостепу 
Правобережного. Вдале розміщення бобового і злакового видів у 
двокомпонентному посіві суттєво знівелює негативний їх взаємовплив на 
різних етапах онтогенезу, зменшить міжвидову конкуренцію за екологічні 
ресурси, збалансує структуру фітоценозу, підвищить його продуктивність і 
подовжить продуктивне довголіття сіяного сінокосу. Методи. Системний 
аналіз, польовий, лабораторний, порівняльно-розрахунковий. Результати. 
У польовому досліді досліджено вплив просторового розміщення еспарцету 
піщаного за різних способів сівби з стоколосом безостим, стоколосом 
прибережним, кострицею очеретяною, тимофіївкою лучною на вихід сухої 
речовини, кормових одиниць, обмінної енергії та забезпеченість кормових 
одиниць перетравним протеїном трав’яної маси двокомпонентних еспарцето- 
злакових травостоїв сінокісного використання. Встановлено, що порівняно із 
традиційним рядковим, змішаним способом сівби еспарцету піщаного із 
різними видами злаків найбільший вихід сухої речовини, кормових одиниць, 
обмінної енергії в середньому за три роки використання травостоїв одержано 
при перехресному та перехресно-черезрядному способах сівби. Висновки. 
Обґрунтовано вплив просторового розміщення еспарцету піщаного і 
злакових трав на формування фітоценозу та його кормову продуктивність. 
Доведена перспективність перехресного та перехресно-черезрядного 
способів сівби бінарних еспарцето-злакових травосумішок. Таке розміщення 
бобового і злакового компонентів зменшує міжвидову конкуренцію за 
екологічні ресурси, збалансовує структуру фітоценозу, підвищує його 
продуктивність та якість фітомаси і подовжує продуктивне довголіття 
сіяного сінокосу.

Ключові слова: еспарцет піщаний, злакові трави, продуктивність, 
способи сівби, просторове розміщення.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах технології виробництва 
кормів повинні базуватись не тільки на одновидові посіви багаторічних 
бобових трав, але й велике значення має належати бобово-злаковим 
травосумішкам, розширення площ яких стає стратегічним напрямком 
польового і лучного кормовиробництва у вирішенні проблеми рослинного 
білка. Дослідженнями вітчизняних та зарубіжних вчених і передової 
практики доведено, що одним із важливих факторів підвищення 
продуктивності сіяних травостоїв є підбір видів багаторічних злакових і 
бобових трав і склад травосумішок. Видовий склад агрофітоценозів 
залежить, перш за все, від поєднання компонентів у суміші за їх сумісністю, а 
також умов середовища, догляду та режимів використання [1, 2].

Серед багатьох факторів які впливають на продуктивність і якісні 
показники лучного корму важливе місце посідає ефективне використання 
біологічного азоту. Домінуюче значення в мобілізації біологічного азоту у 
сільськогосподарському виробництві мають багаторічні бобові трави, які в 
симбіозі з бульбочковими бактеріями здатні частково або повністю 
забезпечувати потребу в азоті [3]. Використання їх, як компонентів лучних 
агрофітоценозів, не тільки підвищить їх продуктивність, але й є ефективним 
прийомом збільшення вмісту протеїну в кормі [4].

Найсуттєвішим ценозо-угрупувальним чинником виступають 
взаємовідносини та взаємодія між рослинами і умовами середовища, які 
виникають у боротьбі за виживання при сумісному використанні їх на 
обмеженій території й обмежених життєвих ресурсах [5].

Мета наших досліджень полягає в оптимізації просторового 
розміщення компонентів у бінарних бобово-злакових травосумішках за 
рахунок добору комплементарного складу фітоценозу, способу сівби 
багаторічних трав для створення сінокісних травостоїв з еспарцетом піщаним 
в умовах Лісостепу Правобережного. Вдале розміщення бобового і злакового 
видів у двокомпонентному посіві суттєво знівелює негативний їх 
взаємовплив на різних етапах онтогенезу, зменшить міжвидову конкуренцію 
за екологічні ресурси, збалансує структуру фітоценозу, підвищить його 
продуктивність і подовжить продуктивне довголіття сіяного сінокосу.

М етодика досліджень. Вивчали сумісні посіви еспарцету піщаного 
(Onobrychis arenaria) із традиційними та новими для зони травосіяння 
видами багаторічних злакових трав: стоколос безостий Марс (Bromus inermis 
Leus.), стоколос прибережний Боян (Bromus riparia Holub.), костриця 
очеретяна Людмила (Festuca arundinaceae Schreb ), тимофіївка лучна Витава 
(Phleum pratense L.), які занесені до Реєстру сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні. Безпокривний посів бінарних травосумішок проведено 
в 3 декаді квітня 2013 року на дослідному полі відділу польових кормових 
культур, сіножатей та пасовищ Інституту кормів та сільського господарства 
Поділля НААН. Насіння бобового і злакових компонентів висівали змішаним 
рядковим, черезрядним, перехресним та перехресно-черезрядним способом 
сівби. Норма висіву насіння бінарних сумішок за всіх способів сівби
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становила 6 млн схожих насінин на 1 га із кількісним співвідношенням 
компонентів у травосумішках 50 : 50 %. Сінокісні травостої скошували тричі 
за сезон у фазі бутонізації рослин еспарцету піщаного та трубкування- 
початок колосіння злакових.

Результати досліджень. Основним показником при оцінці потенціалу 
продуктивності та адаптивного потенціалу сумішок є урожайність. 
Аналізуючи результати виходу сухої речовини, кормових одиниць, обмінної 
енергії, сирого протеїну та забезпечення кормової одиниці перетравним 
протеїном за сінокісного використання еспарцето-злакових травосумішок 
впродовж трьох років встановлена їх залежність від гідротермічних умов, 
еколого-біологічних особливостей, різних злакових видів та еспарцету 
піщаного, їх конкурентної здатності в сумісних посівах за різних способів 
сівби та просторового розміщення.

Погодні умови є важливим фактором у формуванні травостою та його 
продуктивності. Найбільш сприятливі умови для формування урожаю були у 
2014 році, одержано найбільший вихід сухої речовини за усіх способів сівби: 
традиційному рядковому -  7,19—7,86 т/га; черезрядному -  6,32— 7,86; 
перехресному -  8,09— 9,52; перехресно-черезрядному -  8,56— 8,96 т/га, 
залежно від видового складу травосумішок. У найменш сприятливому 
(2015 р.) за вологозабезпеченістю та високому температурному режимі за 
вегетаційний період, де опадів випало 48 % від норми, а середньодобова 
температура повітря вища на 2,4 °С одержано значно нижчий вихід сухої 
речовини порівняно з 2014 роком. У таких несприятливих погодних умовах 
перехресний та перехресно-черезрядний способи сівби виявились більш 
ефективним агрозаходом, порівняно із традиційним рядковим та 
черезрядним, де одержано приріст сухої речовини на 0,15—0,99 т/га та 
0,35—0,59 т/га відповідно, залежно від видового складу сумішок та 
просторового розміщення злакових видів та еспарцету піщаного.

Для стоколосу безостого найбільш сприятливі умови для росту і 
розвитку були при перехресно-черезрядному способі сівби, при якому збір 
сухої речовини, порівняно із традиційним способом, збільшився на 0,63 т/га у 
середньому за три роки використання. Найменш сприятливі умови для 
формування врожаю виявився черезрядний способів сівби, де одержано
5,05 т/га сухої речовини, що на 0,43 т/га менше порівняно із традиційним 
способом та на 1,06 т/га -  перехресно-черезрядним (табл. 1). Така сама 
закономірність у формуванні травостою спостерігалась і у рослинному 
угрупованні стоколосу прибережного із еспарцетом піщаним. При 
перехресному та перехресно-черезрядному способах сівби прибавка сухої 
речовини у середньому за три роки використання даної травосумішки 
збільшилась на 0,63—0,73 т/га, порівняно із звичайним рядковим та на 0,87—
0,97 т/га -  із черезрядним способами сівби. Загальний вихід сухої речовини 
становив відповідно 6,17—6,27 т/га (табл. 1).
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1. Вихід сухої речовини еспарцето-злакових травосумішок за роками 
досліджень залежно від способів сівби, т/га

Травосумішки Способи сівби Роки Середнє за 
роки2013 2014 2015

Стоколос безостий + 
еспарцет піщаний

Рядковий 5,16 7,19 4,09 5,48
Черезрядний 4,93 6,52 3,69 5,05
Перехресний 5,48 8,09 4,24 5,94
Перехресно-
черезрядний 5,67 8,60 4,04 6,11

Стоколос
прибережний + еспарцет 
піщаний

Рядковий 4,65 7,76 4,23 5,54
Черезрядний 4,61 7,04 4,23 5,30
Перехресний 5,03 8,50 4,99 6,17
Перехресно-
черезрядний 5,45 8,56 4,82 6,27

Костриця очеретяна + 
еспарцет піщаний

Рядковий 4,65 7,86 4,20 5,57
Черезрядний 4,50 7,53 4,13 5,38
Перехресний 5,36 9,52 4,84 6,58
Перехресно-
черезрядний 5,65 8,96 4,49 6,36

Тимофіївка лучна + 
еспарцет піщаний

Рядковий 4,98 7,55 4,25 5,59
Черезрядний 5,02 7,86 4,83 5,90
Перехресний 5,59 8,68 5,24 6,50
Перехресно-
черезрядний 5,95 8,90 4,68 6,51

Костриця очеретяна, порівняно із стоколосом безостим і стоколосом 
прибережним у сумісному посіві із еспарцетом піщаним виявилась більш 
конкурентоспроможною за всіх способів сівби та їх просторового 
розміщення, що забезпечило збільшення збору сухої речовини від 5,38 до 
6,58 т/га. Найбільший вихід сухої речовини 6,58 т/га одержано за 
перехресного способу сівби, що на 1,01 т/га більше, порівняно із 
традиційним способом сівби та 1,2 т/га -  черезрядним. Дещо нижчий вихід 
сухої речовини 6,36 т/га одержано за перехресно-черезрядного способу сівби, 
що на 0,79 т/га вище традиційного та 0,98 т/га -  черезрядного.

Травосумішка тимофіївки лучної із еспарцетом піщаним також 
переважала за збором сухої речовини сумішок еспарцету піщаного із 
стоколосом безостим і стоколосом прибережним. У середньому за три роки 
вихід сухої речовини становив 5,59—6,51 т/га. Найбільш високий збір сухої 
речовини -  6,50— 6,51 т/га одержано за перехресного та перехресно- 
черезрядного способів сівби і найменший -  традиційного рядкового.

Таким чином, перехресний та перехресно-черезрядний способи сівби 
забезпечили значно вищий вихід сухої речовини усіх досліджуваних 
сумішок, порівняно із традиційним рядковим. Для сумішок еспарцету 
піщаного із стоколосом безостим, стоколосом прибережним та кострицею 
очеретяною найбільш ефективним виявився перехресний спосіб сівби, а для 
сумішки тимофіївки лучної із еспарцетом піщаним -  перехресний та 
перехресно-черезрядний способи сівби.
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Таку саму закономірність спостерігали за виходом кормових одиниць 
та обмінної енергії. Бінарні сумішки еспарцету піщаного із тимофіївкою 
лучною та кострицею очеретяною забезпечили найвищий вихід кормових 
одиниць за перехресного та перехресно-черезрядного способів сівби 5,14—
5,07 т/га та 5,08—4,82 т/га відповідно. Дані сумішки забезпечили також 
найвищий вихід обмінної енергії 61,23—60,45 ГДж/га за перехресного та 
60,67— 58,76 ГДж/га за перехресно-черезрядного способів сівби (табл. 2).

2. Продуктивність еспарцето-злакових травосумішок залежно від 
способів сівби, т/га (у середньому за 2013—2015 рр.)

Травосумішки Способи сівби Вихід з 1 га Забезпеченість 
к. од. ПП, гК. од СП ОЕ

Стоколос безостий + 
еспарцет піщаний

Рядковий 4,27 0,95 50,58 161,10
Черезрядний 3,89 0,87 46,30 160,62
Перехресний 4,57 1,03 54,55 162,02
Перехресно-
черезрядний 4,64 1,04 55,64 161,10

Стоколос 
прибережний + 
еспарцет піщаний

Рядковий 4,34 0,94 51,58 156,96
Черезрядний 4,13 0,88 49,13 153,19
Перехресний 4,81 1,04 57,38 154,87
Перехресно-
черезрядний 4,70 0,98 57,12 144,53

Костриця очеретяна + 
еспарцет піщаний

Рядковий 4,23 0,84 51,47 136,85
Черезрядний 4,09 0,82 49,76 139,04
Перехресний 5,07 1,00 60,80 137,73
Перехресно-
черезрядний 4,83 0,95 58,76 134,77

Тимофіївка лучна + 
еспарцет піщаний

Рядковий 4,42 0,93 52,32 152,53
Черезрядний 4,66 0,99 55,17 153,26
Перехресний 5,14 1,11 61,23 156,75
Перехресно-
черезрядний 5,08 1,06 60,67 147,48

Вихід сирого протеїну та забезпечення кормової одиниці перетравним 
протеїном також залежали від видового складу травостою та кількісного 
співвідношення бобового компоненту у рослинному угрупованні фітоценозу 
за різних способів сівби та просторового розміщення злакових видів та 
еспарцету піщаного.

У середньому за три роки використання бінарні сумішки стоколосу 
прибережного та тимофіївки лучної із еспарцетом піщаним забезпечили 
найбільш високий вихід сирого протеїну 1,04— 1,11 т/га при перехресному 
способі сівби. Сумісні посіви костриці очеретяної із еспарцетом піщаним 
забезпечили значно нижчий вихід сирого протеїну порівняно з 
вищезгаданими сумішками. За перехресного способу сівби різних видів 
еспарцето-злакових сумішок відмічена найбільш висока забезпеченість 
кормової одиниці перетравним протеїном 154,8— 162,0 г, залежно від 
видового складу. Найбільш висока забезпеченість кормової одиниці
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перетравним протеїном відмічена у трав’яному кормі сумішки еспарцету 
піщаного із стоколосом безостим і найменша -  із кострицею очеретяною.

Висновки. На основі проведених трирічних досліджень багаторічних 
двокомпонентних сумішок еспарцету піщаного із стоколосом безостим, 
стоколосом прибережним, кострицею очеретяною і тимофіївкою лучною, 
встановлено, що їх продуктивність залежала від способів сівби та 
просторового розміщення компонентів у фітоценозі. Доведено, що 
перехресний та перехресно-черезрядний способи сівби, порівняно із 
традиційним рядковим змішаним і черезрядним, забезпечили найвищий 
вихід сухої речовини, кормових одиниць, сирого протеїну, обмінної енергії 
та забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном. Із 
досліджуваних травосумішок найвищу продуктивність забезпечили сумісні 
посіви еспарцету піщаного із кострицею очеретяною та тимофіївкою лучною, 
а найбільш висока забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном 
мала сумішка еспарцету піщаного із стоколосом безостим.
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Проведено аналіз рівня продуктивності земель в залежності від 
режимів використання або типом удобрення та встановлено, що лучні 
фітоценози Передкарпаття є основним джерелом кормів для галузей 
тваринництва, а в екосистемі даної місцевості їм відводиться 
найважливіша ґрунтоутворююча роль. Основною причиною швидкого 
випадання цінних видів лучних трав з фітоценозів і виродження сіяних 
травостоїв на луках Передкарпаття є погіршення в ґрунті харчового і 
водно-повітряного режимів.

Встановлено, що екстенсивне використання луків на дерново- 
підзолистих ґрунтах Передкарпаття призводить розвитку деградаційних 
процесів у  ґрунті, знижується стійкість багаторічних трав до 
несприятливих умов середовища проживання.

Також зроблено пропозиції про шляхи збереження та підвищення рівня 
продуктивності лучних фітоценозів та досліджуваних типах земель.

Ключові слова: лучні фітоценози, ґрунтознавство, Передкарпаття, 
продуктивність лук, удобрення лугів.

П остановка проблеми. Аналіз лучних фітоценозів проведено в 
публікаціях Л. Г. Раменського, О. П. Шеннікова, Т. О. Работнова, що 
розглядали флору у зв’язку з специфічними екологічними умовами екотопів. 
Для прикладу, Л. Г. Раменський проаналізував погляди на екологічне 
оцінювання кормових угідь за характером рослинного покриву. 
А. В. Боговіним описані еколого-ценотичні особливості формування 
трав’яних біогеоценозів, у тому числі лучних. Б. Є. Якубенко опублікував 
результати досліджень з екологічної оцінки флори природних кормових 
угідь. О. М. Байрак зробив оцінку екологічної диференціації ценофлори,
А. А. Куземко охарактеризував видову лучну рослинність України. Також 
наведено інші характеристики фітоценозів, що дають можливість оцінити їх 
відношення до різних факторів навколишнього середовища [3, с. 502].

М ета дослідження -  дослідити продуктивність лучних фітоценозів на 
Передкарпатті, встановити залежність рівня продуктивності земель від
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режимів використання та типом удобрення. Розробити пропозиції із 
збереження продуктивності лучних фітоценозів.

Об ’єкт дослідження -  сукупність необхідних умов, що забезпечують 
найкращий аналіз умов формування продуктивності лучних фітоценозів в 
умовах Передкарпаття залежно від режимів використання та удобрення.

Предмет дослідження -  лучні фітоценози.
М атеріали і методи досліджень. Теоретичний аналіз наукової 

літератури; аналіз та узагальнення інформації про продуктивність лучних 
фітоценозів. Класифікація теоретичного матеріалу та розробка рекомендацій. 
Вирішення поставлених завдань здійснюється з використанням системного 
підходу в доборі матеріалу, методів індуктивного і логічного аналізу, 
статистичні методи аналізу та порівняння літературних даних.

Результати досліджень і обговорення. Під фітоценозом потрібно 
розуміти будь яку сукупність рослин на певній території, що знаходиться у 
стані взаємозалежності та характеризується певним складом та будовою, а 
також певними взаємовідносинами з середовищем. Ця взаємозалежність 
визначається тим, що рослини ведуть боротьбу за існування шляхом 
пристосування до умов життя, та разом з тим, одні змінюють середовище 
існування інших і цим інколи визначають можливість існування окремих 
рослин у фітоценозах. За останні десятиріччя, коли концепція континууму та 
концепція екологічної ніші досягли свого апогею, визначення фітоценозу 
поступово змінювалося.

Характеризуючи лучні фітоценози в умовах Передкарпаття слід 
відмітити, що показник кислотності на досліджуваній території близькі до 
нейтральної (рН-6,7), вміст рухомих форм фосфору і калію сягає відповідно 
16,0—24,0 мг/100 г ґрунту, гідролітична кислотність ґрунту становить
0,94 мг-екв на 100 г ґрунту, показник забезпечений мікроелементами 
становить, для Мо -  0,22, В -  0,50, -  15,6 мг/кг ґрунту. Не в повній мірі 
забезпечені рухомими формами фосфору і калію, Р2О5 -  6,1 і К2О -  7,5 мг/100 
г ґрунту. Ступінь насиченості основами середня і становить 77,8 % ґрунту. 
Характерною є мала кількість легкогідролізованого нітрогену, яка становить
2,8 мг/100 г ґрунту [4, с. 67].

Лучні фітоценози Передкарпаття є основним джерелом кормів для 
галузей тваринництва, а в екосистемі даної місцевості їм відводиться 
найважливіша ґрунтоутворююча роль. Тому від їх стану залежить 
продовольча та екологічна ситуація в країні. На сучасному етапі в період 
реформування економіки в нашій країні спостерігається значний спад 
виробництва продукції тваринництва. Основна причина такої ситуації -  
відсутність міцної кормової бази для тваринництва, що спричинена 
постійним скороченням площ лугів і низькою врожайністю культурних 
лучних фітоценозів. В умовах Передкарпаття щорічно деградують і 0,5—
2,0 % площ культурних луків, з 1 га отримують у кращому випадку 5— 10 ц 
кормових одиниць. Для збільшення продуктивності тваринництва на 30—
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35 % у регіоні Передкарпаття слід підвищити врожайність багаторічних трав 
у 2—4 рази і відновити порушені площі луків.

В умовах недостатнього забезпечення грошовими коштами в 
агропромисловому комплексі України одним з ефективних шляхів 
збільшення обсягу виробництва кормів на луках з невисоким рівнем 
родючості ґрунтів є подовження продуктивного довголіття лучних 
фітоценозів. Для розробки заходів, спрямованих на вирішення цієї проблеми 
необхідним є вивчення основних тенденцій структурно-функціонального 
формування продуктивності лучних фітоценозів на даній території.

Сапрофаги на лучних фітоценозах є головними деструкторами 
органічних речовин і відіграють роль у біогенній міграції хімічних елементів 
та їх кругообігу. Серед найбільш поширених сапрофагів на лучних 
фітоценозах Передкарпаття є олігохети родини Lumbricidae. Їх еколого- 
фауністичну характеристику в Карпатах дано у багатьох публікація вчених. 
За даними А. І. Зражевського, в гірсько-лісовій зоні Карпат поширені 14 
видів дощових черв’яків. При цьому найбільш поширеними є: Eisenia venata 
Rosa. var cognetii -  5G % проб.; E. submontana та E. rosea -  33,3 % проб.; 
Allolophora сarpatica Cogn -  27,3 % проб. З наявних морфо-екологічних груп 
дощових черв’яків найбільший інтерес для теми дослідження представляють 
ґрунтові (нірникові) та грунтопідстилкові види, що адаптовані до лучних 
біогеоценозів і суміжних з ними біотопів. Тут найбільше поширені Eisenia 
rosea та досить великий черв’як Allolophora carpatica, Lumbricus polyphemus, 
а також Dendrobaena byblica, D. platyula montana, Helodrilus cernosvitovianus 
(Zicsi) та Ostolasium lissanse (Mich).

Потреба багаторічних трав у поживних речовинах для формування 
високих врожаїв є дуже важливою. Так у злакових травах при врожаях 
7G ц/га повітряно-сухої маси накопичується 110 кг азоту, 28 кг фосфору і 
75 кг калію. Для злакових травостоїв нітратні добрива мають першочергове 
значення, тому для покращення старовікових лугів М. М. Лазарєв і 
М. Г. Трішкін рекомендують проводити підсів бобових трав у дернину 
багаторічних трав смуговим і бороздковим способом, що дає змогу 
підвищити врожайність зеленої маси на 35—45 %. Підсівання конюшини 
червоної навесні у дернину старовікових луків дає можливість збільшити 
врожай біомаси луки на 5,8 ц/р. Щілювання призводить до зниження 
об’ємної маси і твердості ґрунту в шарі 0— 3G см, збільшує водопроникність 
упродовж кількох років, сприяє збільшенню накопичення вологи і 
підвищенню продуктивності угідь і ефективності добрив [1, с. 32].

Внесення мінерального добрива на луках в умовах Передкарпаття з 
розрахунку N 120P90K i20 з дробовою підгодівлею навесні та після першого 
сінокосу в нормі N60, забезпечує прибавку врожаю трав по відношенню до 
контролю на 125,5 ц зеленої маси з 1 га. Розглядаючи врожайність 
багаторічних трав при одноразовому внесенні комплексного добрива 
азофоски з розрахунку N90P90K90, слід зазначити, що у середньому за три 
роки (2015—2018 рр.) продуктивність лукового фітоценозу перевищує
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урожай зеленої маси трав порівняно з варіантом, де дробно вносились 
нітратні добрива в нормі N 120 на фоні Р90-120, на 8,3 ц/га. Однак величина 
врожаю фітоценозу при таких варіантах удобрення буде залежати від 
кількості опадів, що випали.

Така ситуація пояснюється тим, що в посушливі роки внесений у ґрунт 
Нітроген використовується рослинами не повністю через низьку розчинність 
і рухливість поживних речовин. Додатковий підсів трав на луках 
Передкарпаття (конюшина лугова, багаття безосте, фаляріс тростинний) з 
внесенням мінерального добрива з розрахунку N60P45K60 буде менш 
ефективним. Приріст врожаю по відношенню до контролю в середньому за 
три роки складе тільки 105,6 ц/га. Щілювання ґрунту на глибину 5—7 см на 
фоні внесення добрива з розрахунку ^ 0Р45К60 є неефективним прийомом на 
меліорованому лузі. При внесенні на луках тільки нітратно-калійних добрив з 
розрахунку N60K60 середня продуктивність багаторічних трав за три роки 
(2016—2018 рр.) в умовах Передкарпаття склала 177,0 ц/га зеленої маси. У 
варіанті з підгодівлею лучного фітоценозу тільки нітратними добривами з 
розрахунку N60 ріст продуктивності на луках буде 67,6 ц/га.

Ботанічний склад лучних фітоценозів. Кількісне співвідношення видів 
рослин у луковому фітоценозі може бути використано для визначення 
тенденції до динамічних змін у ґрунтовому покриві, а також у цілому для 
характеристики умов місцеперебування трав. При використанні добрив на 3
й рік після посіву багаторічних трав злаковий травостій сформується на
91,1 %. Серед злаків домінує конюшина -  45 %, костриця лугова займала
36 %, тимофіївка лугова -  15 %, польовиця тонка -  4 %. Група бобових була 
представлена конюшиною луговою, що з ’явилася в травостої самосівом і 
займала 5,4 %. Різнотрав’я на луках Передкарпаття буде займати незначну 
кількість -  тільки 3,5 %. З них 57 % випало на частку кульбаби і 29 % будяка 
польового. Рідко в травостої зустрічається щавель кінський -  14 % [2, с. 44].

Процентне співвідношення агроботанічних груп на луках складають 
різнотрав’я, злаки, осоки. Група різнотрав’я представлена 3 видами рослин. 
Домінуючим видом у цій групі є жовтозілля скупчене (Senecio congestus). 
Менш поширені різнотрав’я на лузі є зірочник променистий (Stellaria 
radians) і синюха гостролепесткова (Polemonium acutiggorum Willd). У злаків 
домінує арктофіла жовта (Arctophila fulva (Trin) Anders). Досить часто в 
травостої зустрічається вейник Лангсдорфа (Calamagroslis landsdorfu (Link) 
Trin), арктагростіс очеретяний (Arctagrostis arundinacea (L) Trin), рідше -  
вейник лапландський (Calamagrostis lapponica (Wahlb) Hartm), бекманія 
Східна (Beskmania syzigachene). Куничник Хольма (Calamagrostis holniu 
Lange) і мітлиця собача (Agrostis canina L). Група осок складає 3 види -  осока 
прямостояча (Carex rariflora Wheb), осока траурна (Carex atrofusca Schkuhr), 
пухівка (Eriophoruv angustifplium Roth) і ці види були мало поширені в 
травостої лукових фітоценозів Передкарпаття.

З 2010 по 2017 рр. у ботанічному складі лучного фітоценозу 
Передкарпаття агроботанічна група злаків займає панівне становище,
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причому за роками спостерігається динаміка їх збільшення до 2017 р. Так, у 
2010 р. злаки на луках займали 90,5, у 2015 р. -  95,0 %, а в 2017 р. -  96,0 % за 
вагою. Збільшення частки злаків у травостої луків вплинуло на зменшення 
групи різнотрав’я.

Представниками агроботанічної групи бобових для лучного фітоценозу 
Передкарпаття були конюшина Лугова, конюшина повзуча, горошок 
мишачий, чина Лугова. Основними видами злакових трав, що формують 
агроботанічну групу, були костриця Лугова та тимофіївка лугова. Зміна 
видового складу лучного фітоценозу може бути одним з показників 
екологічних умов проживання рослин. Поява і випадання видів у фітоценозі 
залежить від стійкості їх до зовнішніх впливів. Враховуючи еколого- 
біологічні характеристики видів рослин і весь спектр зовнішніх впливів на 
фітоценози, можна прогнозувати якісний стан лучних фітоценозів і 
встановити, які події передували зміні типу рослинності на досліджуваній 
території.

Рослинність на старовікових низинних луках Передкарпаття 
відзначається великою різноманітністю порівняно з гірськими ділянками 
луків. Фітоценоз старовікового низинного лугу можна віднести до 
різнотравного, що налічує до 26 видів рослин. Кількість рослинних асоціацій 
пов’язана, перш за все, з гідротермічним режимом ґрунту, де для покращення 
його водно-повітряного режиму доцільним є проведення меліоративних 
заходів з побудовою дренажних систем і використанням тріски в якості 
фільтруючого матеріалу.

Встановлено, що весняне позакореневе підживлення мікроелементами 
на основі розрахунку добрив у кількості ^ 00Р40К 80 сприяє підвищенню їх 
врожайності. Особливо виділяються варіанти з добавками мікродобрив з 
молібденом, магнієм і групою мікроелементів. Тут прибавка врожаю у 
середньому за два роки зеленої маси трав складе відповідно 3,1; 3,5; 3,9 т/га. 
При позакореневому внесенні мідного купоросу і сульфату магнію 
спостерігається різке зниження врожаю багаторічних трав, що пов’язано з 
випаданням конюшини на цих територіях. Приріст був незначним і становив
0,8, 0,9 т/га зеленої маси.

Висновки. Встановлено, що екстенсивне використання луків (добрива 
не вносяться, трави скошуються безсистемно) на дерново-підзолистих 
ґрунтах Передкарпаття призводить до розвитку деградаційних процесів у 
ґрунті, знижується стійкість багаторічних трав до несприятливих умов 
середовища проживання.

Основними ознаками розвитку деградації культурних луків є зниження 
в ґрунті вмісту поживних речовин, дегуміфікації ґрунтів, зниження 
продуктивності фітоценозу, зменшення в ботанічному складі фітоценозу 
частки злакових трав і збільшення кількості різнотрав’я, скорочення площі 
проективного покриття рослинами ґрунту, зменшення маси суцвіть злакових 
трав, скорочення на лузі кількості кореневищних видів рослин.
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Щорічна відсутність внесення на луки комплексу мінеральних добрив у 
нормах N 120P90K 120, N90P90K90 веде до втрати врожаю багаторічних трав більш 
ніж на 50 %, а недостатня кількість нітрогену в ґрунті є основною причиною 
переходу костриці лугової і тимофіївки лугової, з рослини домінанта в 
співдомінанти.

Велика кількість опадів у вегетаційні періоди сприяє збільшенню в 
ботанічному складі лучних фітоценозів групи різнотрав’я (кульбаба 
лікарська, бобові).

Застосування на лузі позакореневого підживлення травостою у 
весняний період мікроелементами Мо, В, Cu, Mg на фоні повного 
мінерального добрива N 100P40K80 підвищує продуктивність на 18 % і 
покращує поживну цінність рослин за вмістом у них сирого протеїну, магнію 
та кальцію.
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Я К ІС Т Ь КО РМ У  ЛУ ЧНИ Х  А ГРО Ф ІТО Ц ЕН О ЗІВ ЗАЛЕЖ НО 
ВІД ЇХ ВИДОВОГО СКЛАДУ ТА УДО БРЕН Н Я В УМОВАХ 
П РИКАРПАТТЯ

М ета. Встановити якісні показники корму (сирий протеїн, білок, сирий 
жир, сира клітковина, БЕР, сира зола, макроелементи) лучних 
агрофітоценозів залежно від їх видового складу та удобрення в умовах 
Прикарпаття. Методи. Спостереження, порівняння, аналіз та синтез, 
польовий дослід. Результати. Наведено результати дослідження впливу 
удобрення конюшини лучної, конюшини гібридної, люцерни посівної та 
стоколосу безостого на хімічний склад та якість рослинної маси. 
Встановлено, що багаторічні бобові трави порівняно з злаковими на всіх 
досліджуваних агрофонах характеризувались кращим для годівлі худоби 
мінеральним складом корму. На варіантах без добрив та при внесенні Р60К60 
на 0,9— 1,1 % більше в сухій масі нагромаджувалось сирої золи, зокрема
9,2— 9,5 %, тим часом як у злаковому травостої -  8,3— 8,4 %. У злаковому 
травостої сформованому на основі стоколосу безостого перетравність сухої 
маси корму становила 53— 54 %, тим часом як у бобових -  на 4—5 % менше. 
Внесення фосфорно-калійних добрив у дозах Р60К60 і навіть Р90К90 на 
забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном як і на вміст 
кормових одиниць так і обмінної енергії в сухій масі суттєво не впливало. На 
основі проведених досліджень встановлено, що внесення фосфорно-калійних 
добрив, здебільшого не суттєво впливало на мінеральний склад корму. 
У цьому разі спостерігалось тенденційне зростання вмісту в сухій масі 
фосфору і калію. Так за внесення Р60К60 фосфору в бобовому травостої 
збільшилось на 0,01— 0,02 %, а калію -  на 0,05-0,08 %, а Р90К90 -  відповідно 
на 0,02—0,03 і 0,07—0,12 % при НІР05 відповідно 0,02 і 0,12 %. На злакових 
травостоях при внесенні фосфорних і калійних добрив також спостерігалась 
тенденція до збільшення в сухій масі калію, зокрема при застосуванні Р60К60 
на 0,13 і Р90К90 -  на 0,16 %. Висновки. На основі проведених досліджень 
різних видів бобових трав та стоколосу безостого за різного удобрення на 
хімічний склад сухої маси, поживність та її енергетичну цінність 
встановлено, що на вміст сирого протеїну, сирої клітковини, обмінної енергії, 
кормових одиниць і забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном 
впливав вид бобової культури.
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П остановка проблеми (вступ). Співвідношення мінеральних 
елементів у рослинній масі і кормах має важливе значення і залежить від 
інтенсивності біологічного поглинання хімічних елементів із ґрунтів, що 
визначається екологічними факторами, станом рослин і видовими 
особливостями травостоїв. Оптимальне використання органічних поживних 
речовин можна очікувати тільки тоді, коли корми містять достатню кількість 
мінеральних речовин. Умови живлення, урожайність та інтенсивність 
використання зумовлюють зміну мінерального складу корму [5].

Найістотніший вплив на якість корму, зокрема на показники 
біохімічного складу, має удобрення і використання, а також видовий склад 
травостою, на який зазвичай орієнтуються при складанні раціонів для годівлі 
високопродуктивної худоби [4].

Основним джерелом підвищення вмісту протеїну в кормах є 
багаторічні бобові трави, у сухій речовині яких міститься від 17 до 22 % 
протеїну, у злакових травах цей показник змінюється від 8 до 12 %. 
Включення бобових, як компонентів лучних фітоценозів, не тільки 
підвищують їх продуктивність, але й є ефективним прийомом збільшення 
вмісту протеїну в кормі [2].

Як свідчать дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених якість 
рослинного корму залежить від ботанічного складу. Вміст сирого протеїну в 
сухій речовині трав може збільшуватись на 2— 5 % при зростанні частки 
бобового компонента у компонентному складі агрофітоценозі. Здатність 
бобових фіксувати азот з атмосфери сприяє активному утворенню білкових 
речовин. На хімічний склад корму впливає також фаза розвитку у якій 
скошують трави [3].

М ета досліджень встановити якісні показники корму (сирий протеїн, 
білок, сирий жир, сира клітковина, БЕР, сира зола, макроелементи) лучних 
агрофітоценозів у залежності від їх видового складу та удобрення в умовах 
Прикарпаття.

Матеріали і методи. Дослідження проводили на стаціонарному 
полігоні кафедри агрохімії і ґрунтознавства, закладеному у 2011 році згідно 
загальноприйнятої методики [1]. Ґрунтовий покрив дослідного поля 
представлений дерново-підзолистим поверхнево оглеєним ґрунтом. Висівали 
районовані і перспективні бобові та злакові трави: конюшина лучна, 
конюшина гібридна, лядвенець рогатий, люцерна посівна, стоколос безостий, 
які занесені до Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. 
У досліді вивчали взаємодію двох факторів: А -  види трав; В -  удобрення.

Результати досліджень і обговорення. Дослідження показали, що 
одновидові посіви багаторічних бобових трав, завдяки дії симбіотичного 
азоту, порівняно зі злаковим травостоєм забезпечують кращу якість кормів, 
зокрема за вмістом сирого протеїну, білка, сирої клітковини, безазотистих 
екстрактивних речовин та перетравністю сухої маси. Так на безазотних
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фонах (у варіантах без добрив та на фоні Р60К60) у бобових травах уміст 
сирого протеїну в сухій масі корму коливався в межах 15,4—16,7 %, тим 
часом як у сухій масі стоколосу безостого -  10,4—10,6 або на 5,0—5,9 
абсолютних % більше при НІР05 0,7 % (табл. 1).

1. Вміст органічних речовин у кормі та перетравність бобових трав та 
стоколосу безостого залежно від удобрення, %  у сухій масі 

(у середньому за 2011—2013 рр.)
Види трав та 
норми висіву 
насіння, кг/га

Удобрення Сирий
протеїн Білок Сирий

жир
Сира

клітковина БЕР Перетрав
ність

Конюшина 
лучна, 18

Без добрив 16,2 11,3 3,3 27,3 43,8 59
Р 60К60 16,3 11,4 3,4 26,9 43,9 57
Р 90К90 16,6 11,6 3,5 27,1 43,2 58

Люцерна 
посівна, 18

Без добрив 15,8 11,1 3,2 27,9 43,9 58
Рб0Кб0 15,9 11,1 3,3 28,5 43,0 57
Р 90К90 16,0 11,2 3,4 28,5 42,8 58

Конюшина 
гібридна, 14

Без добрив 15,4 10,8 3,4 27,4 44,5 59
Рб0Кб0 15,5 10,9 3,4 27,4 44,3 58
Р90К90 15,6 10,9 3,5 27,3 44,0 58

Лядвенець 
рогатий, 12

Без добрив 16,6 11,6 3,2 26,8 44,2 58
Р 60К60 16,7 11,7 3,3 26,7 44,0 58
Р 90К90 16,8 11,8 3,4 26,7 43,8 57

Стоколос 
безостий, 25

Без добрив 10, 4 7,3 3,5 29,8 48,0 53
Р 60К60 10,6 7,4 3,6 29,6 47,8 53

И60Р60̂ 60 13,6 9,5 3,7 30,0 44,3 54

Встановлено, що поміж бобових трав помітно більшим умістом у сухій 
масі сирого протеїну (16,2—16,6 %) характеризувались конюшина лучна, і 
особливо, лядвенець рогатий (16,6—16,8 %). Дещо менший показник 
спостерігали у травостої з люцерни посівної (15,8—16,0 %) та конюшини 
гібридної (15,4—15,6 %). Значно менший вплив на вміст сирого протеїну в 
сухій масі порівняно з симбіотичним азотом мав мінеральний азот за 
внесення його на стоколосовий травостій у дозі К 60 на фоні Р60К60. На цьому 
варіанті вміст сирого протеїну збільшився від 10,6 % до 13,6 або на 3,0 %.

Подібна закономірність щодо дії симбіотичного і мінерального азоту, 
але на нижчому рівні, яка була по сирому протеїну спостерігалась й зі 
змінами вмісту в сухій масі білка. На варіантах де не вносились азотні 
добрива уміст білка в сухій масі злакового травостою коливався у межах
7,3—7,5, тим часом як бобових -  10,8—11,8 % або на 3,6—4,2 абсолютних % 
при НІР05 0,5 %. На злаковому сколосовому травостої при внесенні ^ 0 на 
фоні Р60К60 вміст білка в сухій масі збільшився від 7,4 % до 9,5 % або на
2,1 %.

Одночасно з більшим вмістом сирого протеїну і білка в багаторічних 
бобових трав меншим був уміст безазотних екстрактивних речовин (БЕР) і 
сирої клітковини та більшою була перетравність сухої маси корму. Проте, від 
виду бобових трав зазначені показники закономірно не змінювались.
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У багаторічних бобових трав порівняно зі злаковим травостоєм на 
однакових фонах добрив вміст сирої клітковини в сухій масі корму був 
меншим на 1,1—3,0 % при НІР05 1,5 %, а вміст БЕР -  на 3,5—4,9 %. При 
внесенні азотних добрив (варіант ^ 0Р60К 60 порівняно з Р60К60) на 
стоколосовий злаковий травостій вміст БЕР зменшився на 3,5 %.

У порівнянні даних хімічного складу корму із зоотехнічними нормами 
годівлі великої рогатої худоби виявлено, що більшість показників якості, в 
основному відповідали їм. Проте, вміст сирого протеїну стоколосового 
травостою на варіантах без добрив та при внесенні Р60К60 був меншим норми 
(10,4—10,6 % при нормі 14 % в сухій масі). А при зіставленні хімічного 
складу корму зі стандартами (ДСТУ 4674, 4684, 4685, 4782, 8528), за вмістом 
сирого протеїну і сирої клітковини, на виготовлення сіна, сінажу, силосу, 
зелених кормів та штучно висушених трав’яних кормів виявилось, що трава 
багаторічних бобових трав у цілому відповідає вимогам висококласних 
трав'яних кормів. Усі бобові травостої незалежно від фону добрив та 
злаковий за внесення на фоні Р60К 60 придатні для виготовлення сіна, 
сінажу і зелених кормів 1-го класу, а штучно висушених трав'яних кормів -  
3-го класу. Злаковий травостій за внесення Р60К60 та без добрив за вмістом 
сирого протеїну і сирої клітковини придатний для виготовлення сіна, сінажу і 
зелених кормів 2-го класу, а для виготовлення штучно висушених трав'яних 
кормів зовсім непридатний.

Щодо оцінювання трав'яного корму важливе значення має поживність 
за вмістом кормових одиниць та енергоємність за вмістом обмінної енергії в 
сухій масі, тобто за діючими стандартними показниками, за якими 
оцінюється якість кормів, виявилось, що вміст їх у сухій масі коливався 
відповідно в межах 69—78 % і 8,1— 9,0 МДж/кг (табл. 2).

Біомаса з багаторічних бобових трав характеризувалась дещо кращою 
поживністю корму за вмістом кормових одиниць та його енергоємністю за 
вмістом обмінної енергії порівняно з сухою масою стоколосового злакового 
травостою. За усередненими даними вміст кормових одиниць в сухій масі 
стоколосового травостою коливався в межах 69—71 %, бобових трав -  72— 
78 %, а вміст обмінної енергії -  відповідно 8,1— 8,2 і 8,6— 9,0 МДж/кг.

При порівнянні одержаних параметрів цих показників на травостоях з 
різних видів багаторічних бобових виявилось, що тенденційно дещо 
більшими параметрами характеризувався лядвенцевий травостій ніж 
конюшиновий та люцерновий. У сухій масі лядвенцю на 2—4 % більше 
містилось кормових одиниць та на 0,1—0,3 МДж/кг обмінної енергії. Під 
впливом удобрення параметри поживності та енергоємності змінювались 
мало, а при зіставленні їх із зоотехнічними нормами виявилось, що як вміст 
кормових одиниць знаходився у межах зоотехнічних норм.

За параметри поживності та енергоємності сухої маси корм у різних 
варіантах в основному відповідає вимогам сучасних державних стандартів 
України (ДСТУ 4674, 4684, 4685, 4782, 8528) на виготовлення сіна, сінажу, 
силосу, зелених кормів та штучно висушених. Всі бобові травостої
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незалежно від фону добрив та злаковий з внесенням азоту з внесенням N60 на 
фоні Р60К 60 придатні для виготовлення сіна, сінажу і зелених кормів 1 -го і 2
го класів.

2. Поживність, енергоємність сухої маси та забезпеченість кормової одиниці 
перетравним протеїном бобових трав та стоколосу безостого залежно від 

удобрення (у середньому за 2011— 2013 рр.)

Види трав та норми 
висіву насіння, кг/га Удобрення

Вміст 
кормових 

одиниць, %

Вміст
обмінної
енергії,
МДж/кг

Забезпеченість 
кормової одиниці 

перетравним 
протеїном, г

Конюшина лучна, 18
Без добрив 73 8,7 156

РбоКбо 73 8,8 156
Р 90К90 74 8,9 157

Люцерна посівна, 18
Без добрив 72 8,6 152

Р 60К60 72 8,7 154
Р90К90 74 8,7 150

Конюшина гібридна, 14
Без добрив 73 8,7 148

Р 60К60 74 8,8 148
Р 90К90 75 8,9 145

Лядвенець рогатий, 12
Без добрив 76 8,9 153

Р 60К60 77 9,0 153
Р 90К90 78 9,0 150

Стоколос безостий, 25
Без добрив 69 8,1 103

Р60К60 70 8,2 105
N60Р 60К60 71 8,2 133

Зоотехнічна норма 70—100 8—11 110—115

Забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном у досліді 
коливалась у межах 103— 157 г і залежала від досліджуваних факторів. 
У найбільшій мірі на зростання цього показника впливали симбіотичний азот 
багаторічних бобових трав та мінеральний азот на стоколосовому травостої. 
У різних видів багаторічних бобових трав, як джерела симбіотичного азоту, 
забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном на фонах без 
внесення азоту (варіанти без добрив та фон Р60К60) коливалась у межах 145— 
156 г, у той час як у стоколоса безостого -103— 105 г до або на 42— 52 г 
менше. Від внесення К 60 на стоколосовий злаковий травостій на фоні Р60К60 
дана забезпеченість збільшувалась у меншій мірі порівняно з дією 
симбіотичного азоту. За внесення цієї дози мінерального азоту на злаковий 
травостій забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном 
збільшилась лише до 133 г або на 28 г. Поміж різних видів бобових трав 
дещо кращою забезпеченістю кормової одиниці перетравним протеїном 
характеризувався лучноконюшиновий травостій.

У порівнянні одержаних параметрів за забезпеченістю кормової 
одиниці перетравним протеїном із зоотехнічною нормою для годівлі великої 
рогатої худоби виявилось, що вони в бобових травах і злаковому травостої 
при внесенні К 60 відповідають цим нормам. І лише злаковий стоколосовий
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травостій без внесення азотних добрив на бідних дерново-підзолистих 
ґрунтах з параметрами 103— 105 г не відповідає зоотехнічній нормі, яка 
становить 110— 115 г.

За нашими даними суттєві зміни під впливом досліджуваних факторів 
відбулись у кормі й з мінеральним складом. Багаторічні бобові трави 
порівняно зі злаковими на всіх досліджуваних агрофонах характеризувались 
кращим для годівлі худоби мінеральним складом корму. Тут на варіантах без 
добрив та при внесенні Р60К60 на 0,9— 1,1 % більше у сухій масі 
нагромаджувалось сирої золи, зокрема 9,2— 9,5 % тим часом як у злаковому 
травостої -  8,3— 8,4 % (табл. 3).

3. Вміст сирої золи, макроелементів та їх співвідношення в бобових травах та 
стоколосу безостого залежно від удобрення, %  в сухій масі 

(у середньому за 2011—2013 рр.)
Види трав та норми 
висіву насіння, кг/га Удобрення Сира

зола Р К Са Мд К:
(Са+Мд) Са:Р

Конюшина лучна, 
18

Без добрив 9,4 0,36 2,24 0,62 0,19 3,0 1,5
Р 60К60 9,5 0,37 2,32 0,59 0,18 3,1 1,4
Р 90К90 9,6 0,38 2,34 0,57 0,19 3,1 1,3

Люцерна посівна, 
18

Без добрив 9,2 0,34 2,31 0,53 0,15 3,4 1,4
Р60К60 9,3 0,35 2,36 0,52 0,15 3,6 1,3
Р90К90 9,3 0,36 2,38 0,51 0,15 3,7 1,2

Конюшина 
гібридна, 14

Без добрив 9,3 0,34 2,34 0,57 0,17 3,2 1,5
Р 60К60 9,4 0,36 2,41 0,55 0,18 3,4 1,4
Р 90К90 9,6 0,37 2,44 0,54 0,17 3,5 1,3

Лядвенець рогатий, 
12

Без добрив 9,2 0,35 2,26 0,55 0,17 3,2 1,4
Р60К60 9,3 0,37 2,34 0,55 0,17 3,3 1,3
Р90К90 9,3 0,38 2,38 0,54 0,17 3,4 1,3

Стоколос безостий, 
25

Без добрив 8,3 0,31 2,48 0,40 0,13 4,8 1,2
Р 60К60 8,4 0,31 2,61 0,41 0,12 5,0 1,1

N60Р 60К60 8,4 0,30 2,64 0,41 0,12 5,2 1,2
НІ Р 05 0,4 0,02 0,12 0,03 0,01

У сухій масі багаторічних бобових трав порівняно зі злаковим 
травостоєм нагромаджувалось також більше кальцію й магнію та менше 
калію. На тих самих безазотних фонах кальцію в сухій масі різних видів 
бобових трав нагромаджувалось 0,55—0,62 %, тим часом як у злакових -
0,40—0,41 %, що на 0,15—0,21 % менше. Магнію в сухій масі бобових трав 
на цих самих фонах удобрення спостерігалось 0,15— 0,19 %, тим часом як у 
злаковому травостої -  0,12—0,13 %, що на 0,02—0,06 % менше, а калію в 
сухій масі бобових трав нагромаджувалось 2,24—2,41 %, а злакового -  2,48— 
2,61, що на 0,20—0,24 % більше.

Із змінами мінерального складу кормів з багаторічних бобових трав, у 
наших дослідженнях спостерігались також помітні трансформації важливих 
для годівлі худоби співвідношень мінеральних елементів. У бобових травах 
на однакових агрофонах (без добрив і внесення Р60К60) у сухій масі 
трав’яного корму меншим було відношення калію до суми кальцію і магнію,
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яке коливалось у межах 3,0— 3,6, тим часом як в сухій масі злакового 
травостою від 4,8— 5,0 та дещо більшим відношення кальцію до фосфору в 
межах 1,3— 1,5 проти 1,1— 1,2 в сухій масі стоколосового травостою.

На основі проведених досліджень встановлено, що внесення фосфорно- 
калійних добрив, здебільшого не суттєво впливало на мінеральний склад 
корму. У цьому разі спостерігалось тенденційне зростання вмісту в сухій 
масі фосфору і калію. Так за внесення Р60К60 фосфору в бобових травостоях 
збільшилось на 0,01—0,02 %, а калію -  на 0,05—0,08 %, а Р90К90 -  відповідно 
на 0,02—0,03 і 0,07—0,12 % при НІР05 відповідно 0,02 і 0,12 %. На злакових 
травостоях при внесенні фосфорно-калійних добрив також спостерігалась 
тенденція до збільшення в сухій масі калію, зокрема при застосуванні Р60К60 
на 0,13 і Р90К90 -  на 0,16 %.

Слід відмітити, що як відношення К : (Са + Мg), так і Са : Р не 
виходили за межі зоотехнічних норм. Це свідчить про те, що сировина для 
виготовлення трав’яних кормів із досліджуваних травостоїв за зазначеними 
співвідношеннями цілком придатна для годівлі великої рогатої худоби.

Висновки: На основі проведених досліджень різних видів бобових трав 
(конюшина лучна, конюшина гібридна, лядвенець рогатий, люцерна посівна) 
та стоколосу безостого за різного удобрення на хімічний склад сухої маси, 
поживність та її енергетичну цінність встановлено, що на вміст сирого 
протеїну, сирої клітковини, обмінної енергії, кормових одиниць і 
забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном впливав вид бобової 
культури.

Варіант з лядвенцем рогатим мав найвищий вміст сирого протеїну, 
обмінної енергії, кормових одиниць та забезпеченість кормової одиниці 
перетравним протеїном. Для всіх варіантів найбільш ефективне удобрення 
Р90К90, яке забезпечило найвищу поживність сухої маси.
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ЕКСП ЕРИ М ЕН ТА ЛЬН Е ОБҐРУНТУВАННЯ НОВИХ
К РИ ТЕРІЇВ  О Ц ІН КИ  Я К О С ТІ СИЛОСУ

Експериментально обґрунтовано нові критерії оцінки якості силосу з 
кукурудзи. До показників доброякісного силосу, а саме: рН, загальна 
кислотність, уміст молочної, оцтової та масляної кислот та аміаку 
включати і перетравність сухих речовин на тваринах, а також проводити 
визначення бактеріального білка, як важливого фактору впливу молочно- і 
пропіоновокислих бактерій біоконсервантів на біологічну цінність білка 
корму, що є критерієм оцінки біологічних консервантів на здатність 
стимулювання приросту бактеріального білка в силосі.

Ключові слова: силос з кукурудзи, якісні показники силосу, 
перетравність сухої речовини, біологічні консерванти, молочнокислі та 
пропіоновокислі бактерії.

Якість силосу визначають за кольором, запахом, смаком, структурою 
силосованих часточок рослин. Доброякісний силос має колір майже такий, як 
частинки рослин (рослин сировини перед силосуванням). Проте в кольорі 
допускаються відтінки жовтого, жовто-зеленого і світло-коричневого 
кольору. Зіпсований силос набуває матового відтінку, а потім темніє, стає 
брудно-сірим та темно-коричневим. Доброякісний має приємний запах 
плодів або свіжоспеченого хліба чи квашених яблук, а зіпсований — запах 
редьки, оселедців, прогірклої олії. Пояснюється це наявністю в такому силосі 
масляної кислоти, що надає йому гострого і неприємного запаху. Смак 
доброякісного силосу -  слабо-кислий, кислий, приємний. Структура 
відповідає структурі часточок рослин до силосування.

Найбільш поширеними критеріями оцінки якості силосу є його рН 
водної витяжки та вміст сухої речовини. Якщо силос має рН нижче 4, то це 
свідчить про його високу якість. Оптимальні величини рН асоціюються з 
високим вмістом молочної кислоти та кращим збереженням корму. Якщо 
значення рН вищі, ніж 4,4 або ферментація в процесі силосування проходить
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за протеолітичним типом, то в результаті цього утворилась не молочна, а 
масляна кислота, аміни та аміак. Оскільки масляна кислота значно слабша за 
молочну і має низьку консервуючу здатність, то якість силосу гірша. Високі 
рівні амонію, амінів та масляної кислоти -  критерії силосу низької якості.

Доброякісний силос містить близько 20 % вільних кислот (2/3 -  
молочна кислота та 1/3 оцтова). Вміст масляної кислоти в силосі високої 
якості не допускається. Поряд з цим суха речовина силосу має вищу 
перетравність, ніж сіно (63 % проти 60 %). Така різниця здається незначною, 
проте при згодовувані цих кормів досхочу в поєднані з концкормами є досить 
суттєвою (рис. 1). Силос з концкормами забезпечує на 4— 8 % вищу молочну 
продуктивність і прирости живої маси тварин на відгодівлі, ніж сіно при 
такій же кількості концентрованих кормів [1].

Н орм а комб ікорму, кг/день

Рис. Середньодобові прирости живої маси молодняка великої рогатої худоби 
при згодовуванні консервованого корму, сіна і соломи при різній кількості 

споживання комбікорму

Виникає питання -  які ж фактори силосу забезпечують вищу 
перетравність сухої речовини порівняно з сіном? Якщо вести мову за 
величину рН водної витяжки силосу то вона кисла, а сіна -  близька до 
нейтральної. Адже рН кормів впливає на добровільне споживання 
кукурудзяного силосу та сінажу з люцерни. Бікарбонат натрію збільшує 
споживання органічних речовин у лінійній регресії з найбільшим 
збільшенням (1,08 кг/добу) при дозі бікарбонату натрію 4,5 % [2]. 
Оптимальний рівень рН силосу з люцерни для максимального його поїдання 
коровами в проведених дослідах був 5,7 [3]. Таким чином рівень рН впливає 
на добровільне поїдання коровами кукурудзяного силосу і оптимальним є рН 
від 5 до 6, тоді як вищі та нижчі рівні кислотності можуть понижувати 
споживання корму [4]. Проте силос заготовлений із трав чи кукурудзи не 
може мати рН в межах 5 і 6, так як такий корм буде низькоякісним.
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М атеріали і методи дослідження. В умовах експериментальної бази 
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН у 2017 р. було 
заготовлено в 3-ох амфорах силос кукурудзи початку воскової стиглості із 
вмістом 30 % зерна у вегетативній масі. У кожну амфору було закладено до
1,8 т силосованої маси. У першу амфору закладали масу кукурудзи, що 
силосується, без внесення біологічних, тобто, бактеріальних консервантів, а в 
дві амфори -  із внесенням відповідних препаратів. З вересня місяця 2018 р. 
розпочалися дослідження якості заготовлених силосів і перетравності сухих 
речовин у балансових дослідах на баранах. Перший балансовий дослід 
проведено при згодовуванні силосу після розкриття, тобто, розгерметизації 
амфори. Підготовчий період був 5 діб, а основний -  7 діб, тобто, впродовж 
першого і другого періодів відбору проб. Упродовж 12 діб основного періоду 
досліду силос в амфорі був розгерметизований.

Результати досліджень і обговорення. Показники якості силосу після 
розгерметизації свідчать, що силос на початку проведення балансового 
досліду мав рН 4,02, а на сьому добу відбору проб величина рН була на рівні 
6,44. Аналогічно змінювалися показники вмісту аміаку і титруємої 
кислотності (табл. 1).

1. Показники якості розгерметизованого кукурудзяного силосу заготовленого 
без консерванту (контроль)

Дні
відбору

Суха
речовина,

%
рН Аміак,

мг%
Т итруєма 

кислотність, 
%

Молочна
кислота,

%

Оцтова
кислота,

%

Масляна
кислота,

%
1 29,5 4,02 56,3 2,3 1,35 0,77 0,0
2 30,3 4,07 42,0 2,1 1,20 0,51 0,0
5 31,0 4,61 26,6 0,63 0,44 0,13 0,05
6 31,5 5,91 25,2 0,45 0,35 0,01 0,07
7 31,0 5,98 22,4 0,36 0,29 0,01 0,06
8 31,7 5,88 19,6 0,29 0,23 0,01 0,04
9 32,0 6,44 14,0 0,25 0,17 0,01 0,06

Показники якості силосу (табл. 1) свідчать про суттєві зміни величини 
рН, титруємої кислотності та співвідношення молочної і оцтової кислот з 
появою масляної кислоти. Вологість силосу була відносно постійною при 
незначних коливаннях. Виймання корму з амфори проводилося вручну, тому 
його верхній шар був завжди розрихлений. Після виймання необхідної маси 
силосу його поміщали в поліетиленові мішки на одну добу для згодовування 
баранам. Поліетиленові мішки забезпечували однакові умови зберігання 
корму умовно без доступу повітря, але корм нагрівався. Нагрівання силосу є 
свідченням повторної ферментації. Показники перетравності сухих речовин 
силосу наведені в таблиці 2. Результати дослідження ілюструють невисоку 
перетравність сухих речовин силосу з кукурудзи, який був закладений без 
бактеріальних добавок, тобто, біологічного консерванту. Перетравність 
сухих речовин силосу встановлена на рівні 53,9 %.
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2. Перетравність у дослідах на баранах сухої речовини кукурудзяного силосу 
закладеного без бактеріального (біологічного) консерванту

№
тварини

Задано 
сухих 

речовин,г

Спожито 
сухих 

речовин,г

Виділено з 
калом сухих 
речовин,г

Виділено з 
калом сухих 
речовин,%

Перетравність 
сухих речовин,%

І 938 518 218 42,1 57,9
ІІ 938 857 402 46,9 53,1
ІІІ 938 791 372 47,0 53,0

938 625 303 48,5 51,5
М ± т 698 ± 89 324 ± 47 46,1 ± 1,6 53,9 ± 1,6

Друга амфора була закладена з такої самої сировини (кукурудза 
початок воскової стиглості) як і перша, але з використанням бактеріального 
консерванту № 1. Показники якості силосу подані в таблиці 3. Порівняно з 
показниками якості силосу, який був заготовлений без консерванту (табл. 1) 
силос із біоконсервантом № 1 після розгерметизації амфори мав рН водної 
витяжки 3,86 проти 4,02 (табл. 1) і нижчу концентрацію аміаку 27,3 мг% 
проти 56,3 мг% (табл. 1). Концентрація аміаку в силосі — це показник 
протеолітичної дії клостридій, оскільки ця сполука утворюється в невеликих 
кількостях силосними мікроорганізмами і рослинними ферментами [5]. Тому, 
якщо за критерій оцінки силосу брати наявність аміаку в ньому, то 
достовірне збільшення азоту аміачної форми в силосованій масі, особливо, в 
початковий період процесу силосування, відноситься до погіршення його 
якості. Відомо, що утворення аміаку з амінокислот у процесі силування без 
порушення технології зумовлено головним чином діяльністю мікробів, а не 
дією рослинних протеолітичних ферментів [5].

3. Показники якості розгерметизованого кукурудзяного силосу закладеного 
з бактеріальним консервантом № 1

Дні
відбору

Суха
речовина,

%
рН Аміак,

мг%
Титруєма

кислотність,
%

Молочна
кислота,

%

Оцтова
кислота,

%

Масляна
кислота,

%
1 28,9 3,86 27,3 2,29 1,51 0,59 0,0
2 31,3 4,10 28,0 1,68 0,99 0,53 0,0
3 31,6 4,37 27,3 1,21 0,77 0,28 0,02
4 29,2 4,88 26,6 0,65 0,41 0,14 0,03
5 30,7 5,40 25,9 0,49 0,36 0,07 0,03

За стандартними показниками оцінки якості силос (табл. 3) був 
доброякісним із такою самою оцінкою силосу без консерванту (табл. 1). При 
такому аналізі показників якості силосу з першої (табл. 1) і другої (табл. 3) 
амфор можна зробити помилкове заключення, що при заготівлі силосу з 
кукурудзи початку воскової стиглості і вмістом 30 % зерна у вегетативній 
масі використовувати бактеріальні закваски різних штамів молочнокислих 
бактерій в поєднанні з пропіоновокислими недоцільно, але балансовий дослід 
на баранах щодо вивчення перетравності сухої речовини силосу, закладеного 
з біоконсервантом, показав вищу на 8,8 % перетравність (табл. 4). Звідси
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висновок, що до стандартних критеріїв оцінки якості силосу з кукурудзи слід 
додати і показники перетравності сухих речовин, так як це характеризує 
продуктивну дію корму. Паралельно з цим виникає питання, а які ж фактори 
обумовлюють підвищення перетравності сухих речовин силосу закладеного з 
молочно- і пропіоновокислими бактеріями?

У дослідах щодо впливу бактеріального консерванту — літосилу, на 
мікробіологічні процеси в силосі встановлено, що у рослинній масі після 
внесення літосилу уже через 12 год. спостерігається збільшення кількості 
молочнокислих і пропіоновокислих бактерій [6]. Гомоферментативні 
молочнокислі бактерії продукують до 85 % молочної кислоти, а 
гетероферментативні до 50 %. Гомоферментативні молочнокислі бактерії або 
термобактерії є досить великі палички, розташовані окремими клітинами або 
короткими ланцюжками. Вони не здатні зброджувати пентози та глюканат, а 
гексози розщеплюють гліколітичним шляхом. Гетероферментативні або 
стрептобактерії зброджують гексози гліколітичним шляхом, а пентози -  за 
окисним пентозофосфатним. Клітини цих бактерій розташовуються у вигляді 
ланцюжків. Бактеріоцини грампозитивних бактерій пригнічують 
неспоріднені мікроорганізми. У складі бактеріоцинів часто наявні 
поліпептиди, що наближує їх до «класичних» антибіотиків. Термін 
«бактеріоцин» сформулював американський вчений Якобе у 1953 р. Синтез 
лактобактеріями бактеріоцинів супроводжується появою в середині клітин та 
у міжклітинному просторі характерних глобул розміром 40— 50 мкм, які є 
фрагментами зруйнованої цитоплазматичної мембрани.

4. Перетравність у дослідах на баранах сухої речовини кукурудзяного силосу 
закладеного з біологічним консервантом

№
тварини

Задано 
сухих 

речовин,г

Спожито 
сухих 

речовин,г

Виділено з 
калом сухих 
речовин,г

Виділено з 
калом сухих 
речовин,%

Перетравність 
сухих речовин,%

І 938 748 321 42,9 57,1
ІІ 938 880 357 40,6 59,4
ІІІ 938 896 311 34,7 65,3

938 842 293 34,8 65,2
М ± т 842 ± 38 321 ± 16 38,3 ± 2,4 61,8 ± 2,4

Деякі лактобактерії здатні до синтезу неідентифікованих нині 
субстанцій, яким властива бактеріостатична дія. Встановлено, що за 
хімічною природою — це низькомолекулярні речовини непептидної 
природи, що проявляють свою активність за наявності кислоти або 
пероксиду водню.

Лактобактерії незалежно від джерел виділення є дуже подібними 
морфологічно і якщо охарактеризовані вище біохімічні моменти дії 
молочнокислих бактерій в шлунково-кишковому тракті людей і тварин, то 
це, на наш погляд, має місце і в силосній масі при внесені молочно- і 
пропіоновокислих бактерій в сировину при заготівлі силосу і в процесі
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зберігання. Підтвердженням нерозкритої дії молочно- і пропіоновокислих 
бактерій у силосі, як біологічному середовищі розвитку і життєдіяльності 
бактерій, послужили дослідження із висушеною при 65°С силосною масою 3
х варіантів корму. Відважували наважки по 5 г повітряно сухої маси силосу з 
кукурудзи, заготовленого без консерванту і два варіанти, один з них є силос з 
біоконсерантом № 1 і третій з біологічним консервантом № 2. До наважок 
добавляли по 100 мл дистильованої води, нагрівали до кипіння і кип’ятили 
впродовж 30 хв. Після в стакани доливали воду до мітки 100 мл, частково 
охолоджували і проводили віджимання провареної силосної маси через 
подвійну нейлонову тканину. Одержується суспензія водорозчинних фракцій 
білків, протеїну, амінокислот, мінеральних речовин, крохмалю, вітамінів та 
інших біологічно активних речовин.

Молочнокислі бактерії синтезують вітаміни групи В (Вь В2, В5 і В7) та 
незамінні амінокислоти, а пропіоновокислі бактерії додатково синтезують 
вітамін Ві2, утворюючи слиз і придаючи силосу специфічний приємний смак.

Одержану суспензію залишали в кімнатних умовах на 1 год. Результати 
відстоювання суспензій показали, що різниця є переконливою між силосом, 
який закладений без біоконсервантів порівняно до контролю. Суспензія 
силосу без біоконсерванту залишилась однорідною, тоді як суспензія силосів 
з біоконсервантами частково розділилась. Морфоструктура молочно- і 
пропіоновокислих бактерій, клітини яких знаходяться у вигляді ланцюжків, 
під час кип’ятіння піддаються денатурації, випадають в осад, утворюючи з 
крохмалем відповідні агрегатні утворення. У суспензії контрольного силосу 
такі зміни відсутні.

Оскільки молочно- і пропіоновокислих бактерії біоконсервантів при 
внесені в силосовану масу інтенсивно розмножується, то в силосі повинно 
збільшитись бактеріального білка. Різниці у вмісті загального протеїну між 
силосом, який закладено без біоконсерванту і з біологічними консервантами 
нами не виявлено. У складі 3-ох варіантів суспензій містяться водорозчинні 
фракції білків, протеїну і клітини бактерій, які в процесі віджимання 
провареної маси силосів пройшли крізь нейлонову тканину, тому наступним 
етапом досліджень було визначення вмісту аміаку в суспензіях 3-х силосів на 
принципі реакції дезамідування.

Концентрацію аміаку в силосах визначають за класичним методом 
Конвея, в основі якого є витіснення аміаку з амонійних солей водної витяжки 
корму концентрованим розчином лугу. Дифузія відбувається, коли чашки 
Конвея знаходяться 24 год. при кімнатній температурі. При підвищеній 
температурі 40 °С відомо, що амінокислоти глутамін і аспарагін чутливі до 
гідролізу амідного зв’язку в лужному середовищі під дією високої 
концентрації № О Н , тобто, під дією лугу відщеплюється аміак, відбувається 
реакція дезамідування.

Хід аналізу наступний. У внутрішню камеру чашки Конвея додавали
2 мл 0,02 N розчину сірчаної кислоти і туди ж додавали 3—4 краплини 
індикатора Ташира. У зовнішню камеру чашки в один бік добавляли 2 мл
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водної суспензії силосів, а в другий бік 4 мл 33 % розчину № ОН. Після цього 
чашки поміщали в термостат на 24 год. при температурі 40 °С. Результати 
досліджень подані в таблиці 5.

5. Уміст аміаку в суспензії силосів унаслідок дезамідування глютамінової та 
аспарагінової амінокислот

Варіант силосу Аміак, мг% ± до контролю, мг%
Суспензія силосу без 
біоконсерванту (контроль) 56 -
Суспензія силосу з 
біоконсервантом № 1 76 20
Суспензія силосу з 
біоконсервантом № 2 65 9

Беззаперечно, епіфітна мікрофлора у вегетативній масі кукурудзи, що 
силосується, без добавлення молочно- і пропіоновокислих бактерії також 
розмножується і в силосі приростає бактеріальний білок з глутаміновою і 
аспарагіновою амінокислотами, проте добавлення біоконсервантів стимулює 
процес розмноження власних бактерій. Підтвердженням цього є збільшення 
аміаку (табл. 5) через реакцію дезамідування глютаміну і аспарагіну. 
Збільшення бактеріального білка в суспензії з біоконсервантом № 1 через 
збільшення на 20 мг% аміаку є порівняно суттєвим щодо суспензії 
контрольного силосу, тому фактор стимулювання розмноження відповідних 
штамів бактерій переконливо підтверджує підвищення перетравності сухих 
речовин силосу, закладеного з біоконсервантом № 1 (табл. 4). Поряд з цим 
підвищення в суспензії силосу з біоконсерванту № 1 вмісту бактеріального 
білка є підставою проводити оцінку бактеріальних консервантів на здатність 
стимулювати приріст мікробного білка в силосі. Адже рівень стимулювання 
розмноження різних штамів бактерій, які містяться в кожному 
біоконсерванті, очевидно, є різним. Так окремі бактеріальні препарати 
(біоконсерванти) пригнічують повторну ферментацію силосу за рахунок 
підвищеного вмісту оцтової кислоти, але вплив їх на біохімічну цінність 
корму невідома. Бактеріальний білок різних популяцій молочнокислих, 
пропіоновокислих і оцтовокислих бактерій матиме різну ступінь біологічної 
цінності в шлунково-кишковому тракті тварин.

Зміни величини рН і вмісту кислот (табл. 1) виражають пряму 
залежність між цими показниками і періоду розгерметизації силосу та 
частково рівнем споживання силосу баранами і зазначеними критеріями 
оцінки силосу. Виходить, що споживання силосу збільшується зі зниженням 
кислотності й вмісту оцтової та молочної кислоти. По заключенню Шпаара 
(2012) якість силосу характеризується кормовою цінністю, а саме: високою 
концентрацією енергії, вмістом молочної кислоти, незначним розщепленням 
протеїну і кількістю залишкового цукру [7]. Чим вищі ці показники, тим 
краще споживання корму і його продуктивна дія. Силос не повинен містити
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масляної кислоти, а вміст оцтової кислоти на суху речовину не повинен 
перевищувати 0,5 %. У протилежній оцінці споживання значно зменшується.

Висновки. Молочнокислі та пропіоновокислі бактерії в середовищі 
силосної маси здійснюють вплив на патогенні та умовно патогенні 
мікроорганізми в результаті синтезу антимікробних компонентів (молочної, 
пропіонової та інших кислот) синтезу вітамінів, незамінних і замінних 
амінокислот та конкуренції за поживні інгредієнти, адже розщеплення пентоз 
і гексоз створює адгезію на поверхні частинок силосу, що є фактором 
підвищення його перетравності в шлунково-кишковому тракті тварин і 
продуктивної дії. Це дає підставу зробити заключения, що застосування 
бактеріальних консервантів при заготівлі силосу з кукурудзи у фазі початку 
воскової стиглості зерна є обов’язковим технологічним прийомом. До 
показників доброякісного силосу, а саме: рН, загальна кислотність, вміст 
молочної, оцтової і масляної кислот та аміаку включати і перетравність сухих 
речовин на тваринах, а також проводити визначення бактеріального білка в 
суспензії після варіння повітряно сухої маси силосу через дезамідування 
глютаміну і аспарагіну, як важливого фактору впливу молочно- і 
пропіоновокислих бактерій біоконсервантів на біологічну цінність білка 
корму, що є критерієм оцінки біологічних консервантів на здатність 
стимулювання приросту бактеріального білка в силосі.
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Досліджено, що під час росту та розвитку у  зеленій масі сумішки 
тритикале і горошку паннонського знижується вміст протеїну і 
легкорозчинних вуглеводів, а вміст клітковини, тобто структурних 
вуглеводів, підвищується. При цьому показник сирого жиру має тенденцію 
до зниження, а вміст сирої золи підвищується. Поживність сумішки у  фазі 
трубкування тритикале і бутонізації горошку паннонського відповідає рівню
0,84 кормових одиниць і 9,11 МДж  обмінної енергії і це порівняно високі 
показники. Ця фаза найбільш оптимальніша для використання сумішки, 
адже показники поживності ще високі, а о б ’єму зеленої маси уже 
достатньо багато. Коефіцієнти перетравності легкорозчинних вуглеводів, 
крохмалю, геміцелюлози і целюлози у  цій фазі найвищі. Тоді як у  фазі 
колосіння тритикале і цвітіння горошку паннонського перетравність 
геміцелюлози знижується в 1,1 разу, целюлози в 1,7разу, а лігніну більше ніж 
у  3 рази.

Ключові слова: сумішка, вівці, хімічний склад, вуглеводи, коефіцієнти, 
перетравність.

У годівлі тварин часто використовуються спеціальні кормові сумішки, 
які багатші на вміст основних та біологічно активних речовин, а тому мають 
вищу кормову цінність. Останнім часом набуває поширення заготівля 
сумішок шляхом сумісного вирощування злакових, бобових та інших 
культур. Цей спосіб є ефективним, оскільки правильно підібрані сумішки 
кормових культур здатні майже повністю забезпечити тваринний організм 
необхідними поживними речовинами [1]. Їх перевага у підтриманні 
стабільної продуктивності жуйних тварин, їх протеїн більш збалансований за 
амінокислотним складом, у них вищий вміст мікро- та мікроелементів. 
Бобові кормові культури, що використані у сумішці, забезпечують інші її 
компоненти азотом завдяки азотфіксації, що дає змогу одержувати високі 
врожаї екологічно чистого корму без внесення азотних добрив, або 
застосування незначної їх кількості [2, 3].

Енергетичні затрати при їх вирощуванні не набагато більші. Тому 
особлива увага приділяється підвищенню їх врожайності та визначенню фази 
використання зеленої маси для згодовування та заготівлі кормів [4].
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М ета. Вивчити вміст основних поживних речовин, в тому числі 
вуглеводних фракцій у сумішці тритикале і горошку паннонського та 
встановити коефіцієнти їх перетравності у організмі овець. Визначити, яка з 
фаз розвитку сумішки має найвищу кормову цінність для використання у 
годівлі жуйних тварин.

М атеріали і методи досліджень. Застосувавши метод Кьельдаля для 
визначення вмісту сирого протеїну, метод Геннеберга і Штомана для 
визначення сирої клітковини, екстракційний метод для визначення сирого 
жиру, метод сухого озолення для визначення сирої золи дослідили вміст 
основних поживних речовин та встановили поживність зеленої маси сумішки 
тритикале і горошку паннонського у різні фази розвитку. Скориставшись 
поляриметричним методом визначили вміст крохмалю та цукру і дослідили 
склад вуглеводно-лігнінового комплексу зеленої маси сумішки. Під час 
балансового досліду на вівцях, проведеного у відповідності методу, 
описаному у А. И. Овсянниковим «Основы опытного дела в животноводстве» 
на фізіологічному дворі Інституту кормів та сільського господарства Поділля 
НААН, встановлено коефіцієнти перетравності основних поживних речовин 
та вуглеводних фракцій.

Результати досліджень. Одна з перспективних сумішок у цьому 
відношенні є сумішка тритикале і горошку паннонського (табл. 1).

1. Хімічний склад суміш ки тритикале та  горош ку паннонського, 
% в абсолютно сухій речовині

Фаза розвитку Сирий
протеїн Сирий жир Сира

клітковина
Сира
зола БЕР

Кущіння тритикале і стеблування 
горошку паннонського 19,52 2,97 17,99 9,86 49,65
Трубкування тритикале і 
бутонізації горошку паннонського 17,10 2,32 24,85 7,76 47,96
Колосіння тритикале і цвітіння 
горошку паннонського 16,93 1,43 28,88 11,70 41,06

Дослідження хімічного складу сумішки у різні фази її розвитку 
доводить, що під час росту та розвитку рослинних її компонентів знижується 
вміст протеїну і легкорозчинних вуглеводів, що підтверджується показником 
БЕР та підвищується вміст клітковини, тобто структурних вуглеводів. Що 
стосується показника сирого жиру то він має тенденцію до зниження, а вміст 
сирої золи підвищується. Поживність сумішки у фазі кущіння тритикале і 
стеблування горошку паннонського відповідає рівню 0,87 кормових одиниць 
і 9,29 МДж обмінної енергії і це найвищі результати. У фазі трубкування 
тритикале і бутонізації горошку паннонського ці показники відповідають 
рівню 0,84 і 9,11, а у фазі колосіння тритикале і цвітіння горошку 
паннонського 0,75 і 8,44 відповідно. Найбільш оптимальний строк 
використання сумішки -  це фаза трубкування тритикале і бутонізації
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горошку паннонського, адже показники поживності ще достатньо високі і за 
об’ємом зеленої маси практично максимальні.

Найкращий індикатор економічної доцільності використання будь- 
якого корму є кількість з ’їдених твариною та перетравлених у її організмі 
основних поживних речовин даного корму. Ця інформація отримана під час 
проведення балансових дослідів на вівцях, яким згодовували сумішку 
тритикале та горошку паннонського у різні фази росту та розвитку (табл. 2).

Вміст поживних речовин з кожною фазою росту сумішки змінювався. 
Так вміст сухих речовин зростає у фазі трубкування тритикале і бутонізації 
горошку паннонського на 8,7 %, а у фазі колосіння тритикале і цвітіння 
горошку паннонського порівняно з попередніми фазами на 11,4 % і на 2,4 % 
відповідно. Поїдання сумішки у фазі кущіння тритикале і стеблування 
горошку паннонського тваринами було на рівні 87 %, у фазі трубкування 
тритикале і бутонізації горошку паннонського -  57 %, а у фазі колосіння 
тритикале і цвітіння горошку паннонського лише 34 %. У дві останні фази 
суттєво зростає кількість залишків корму, а тому знижується надходження 
основних поживних речовин в організм овець.

Відібравши корм, що згодовували, залишки, які тварини не з ’їли, 
виділену сечу та кал визначено вміст основних поживних речовин у зразках 
та встановлено коефіцієнти перетравності сухих і органічних речовин, сирого 
протеїну, сирого жиру, сирої клітковини і безазотовоекстрактивних речовин 
в організмі овець (табл. 3).

2. К ількість з’їдених та  перетравлених поживних речовин в організмі 
овець, г у сухій речовині

Кущіння тритикале і 
стеблування горошку 

паннонського

Трубкування тритикале і 
бутонізації горошку 

паннонського

Колосіння тритикале і 
цвітіння горошку 

паннонського
З'їдено | Перетравлено З'їдено | Перетравлено З'їдено | Перетравлено

Суха речовина
703,15 537,63 495,87 375,52 302,55 201,62

±124,49 ±97,58 ±116,29 ±89,22 ±66,93 ±42,98
Органічна речовина

637,78 531,98 465,46 366,69 239,92 174,62
±92,95 ±±101,15 ±107,58 ±83,59 ±59,95 ±45,71

Сирий протеїн
141,64 110,94 91,68 71,03 63,15 44,81
±18,93 ±14,34 ±20,26 ±15,66 ±12,64 ±9,59

Сирий жир
21,14 11,91 12,15 7,13 4,52 1,86
±3,39 ±1,73 ±3,52 ±2,39 ±0,96 ±0,36

Сира клітковина
125,04 96,08 109,80 79,18 100,93 44,10
±24,22 ±19,52 ±30,29 ±23,03 ±25,49 ±15,36

Безазотовоекстрактивні речовини
349,96 313,05 251,84 209,36 105,09 83,85
±60,79 ±55,76 ±55,23 ±45,04 ±25,04 ±21,08
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Найкраща перетравність усіх поживних речовин спостерігалася у фазі 
кущіння тритикале і стеблування горошку паннонського. У наступні фази 
відмічена тенденція до поступового зниження перетравності всіх поживних 
речовин досліджуваної сумішки. Причому найбільше знижується 
перетравність сирого жиру і клітковини, а найменше сирого протеїну, майже 
однаково знижується перетравність сухих і органічних речовин та БЕР.

3. Коефіцієнти перетравності в організмі овець, %
Сухої

речовини
Органічної
речовини

Сирого
протеїну

Сирого
жиру

Сирої
клітковини БЕР

Згодовування сумішки у фазі кущіння тритикале і стеблування горошку паннонського
76,41 83,37 78,42 56,72 76,65 89,36
±1,81 ±6,02 ±1,43 ±3,24 ±2,06 ±1,46

Згодовування сумішки у фазі трубкування тритикале і бутонізації горошку паннонського
75,62 78,84 77,44 57,38 71,44 83,26
±0,65 ±0,42 ±1,19 ±3,72 ±3,20 ±0,86
Згодовування сумішки у сзазі колосіння тритикале і цвітіння горошку паннонського
66,73 72,46 70,65 41,38 64,40 79,56
±2,37 ±1,04 ±1,63 ±0,70 ±4,39 ±1,68

Дослідивши вуглеводно-лігніновий комплекс у зразках сумішки 
зрозуміло, що під час її розвитку вміст легкорозчинних вуглеводів 
зменшується більше ніж на 22 % і це відбувається завдяки зниженню вмісту 
крохмалю і зниженню цукру майже удвічі, хоча у фазі кущіння тритикале і 
стеблування горошку паннонського та трубкування тритикале і бутонізації 
горошку паннонського ці показники знаходяться майже на одному рівні 
(табл. 4, рис. 1).

4. Х арактеристика вуглеводного комплексу суміш ки у різні фази її 
ровитку, г/кг абсолютно сухої речовини

Сумішки
I-

Легкогідро
лізуючих

вуглеводів
Крохмаль Цукор Гемі

целюлоза Целюлоза Лігнін

Кущіння тритикале 
і стеблування 
горошку 
паннонського

322,4 39,5 158,7 118,0 133,2 40,9

Трубкування 
тритикале і 
бутонізації горошку 
паннонського

316,0 33,9 139,5 135,5 148,8 61,0

Колосіння
тритикале і цвітіння
горошку
паннонського

251,4 31,0 92,0 152,0 161,9 71,2
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При цьому у фракції структурних вуглеводів збільшуються 
геміцелюлози і целюлози в 1,2 разу, а лігніну в 1,8 разу. Особливо їх 
збільшення спостерігається у фазу колосіння тритикале і цвітіння горошку 
паннонського, а сума структурних вуглеводів збільшується більше як на 
30 %.

Рис. 1. Характеристика вуглеводнолігнінового комплексу сумішки у різні 
фази її розвитку, % в абсолютно сухій речовині

Як наслідок коефіцієнти перетравності целюлози і лігніну в організмі 
овець різко знижуються (табл. 5).

5. Коефіцієнти перетравності вуглеводів присутніх у сумішці 
тритикале + горош ок панонський в організмі овець, %

1 -
Легкогідролізуючих

вуглеводів
Крохмаль Цукор Геміцелюлоза Целюлоза Лігнін

Згодовування сумішки у фазі кущіння тритикале і стеблування горошку паннонського
90,81 90,70 99,38 79,32 81,30 79,66
±0,83 ±1,26 ±0,07 ±1,18 ±1,39 ±1,16

Згодовування сумішки у фазі трубкування тритикале і бутонізації горошку паннонського
93,49 93,28 99,26 86,84 84,46 64,67
±0,39 ±1,01 ±0,05 ±1,19 ±1,33 ±2,73

Згодовування сумішки у фазі колосіння тритикале і цвітіння горошку паннонського
87,42 89,61 96,68 70,64 47,94 26,38
±1,57 ±1,49 ±0,41 ±2,22 ±6,43 ±6,31

Причому перетравність легкорозчинних вуглеводів, крохмалю, 
геміцелюлози і целюлози у фазі трубкування тритикале і бутонізації горошку 
паннонського підвищуються, а уже у наступній фазі знижуються. І якщо 
перетравність геміцелюлози зменшується лише в 1,1 разу то целюлози у 1,7 
разу, лігніну більше ніж у 3 рази.
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Цікавим є і те, що перетравність протеїну також зменшується у міру 
розвитку рослин тритикале і горошку паннонського. Якщо у першому періоді 
коефіцієнт перетравності протеїну був на рівні 78,42 %, у другому -  77,44 %, 
то у третьому -  70,65 %. Тобто рослинний організм старіє, у ньому 
зменшується кількість протеїну і збільшується вміст структурних вуглеводів 
(геміцелюлози, целюлози, лігніну) і разом з тим зменшується кількість 
доступного протеїну.

Висновки. Сумішка тритикале і горошку паннонського за поживністю 
цінний корм і кормова сировина. Найбільш ефективніше її використовувати у 
фазі трубкування тритикале і бутонізації горошку паннонського, коли 
накопичення основних поживних речовин ще достатньо високе, вміст 
структурних вуглеводів на такому рівні, що депресивна дія клітковини 
проявляється не так агресивно, а об’єм маси достатньо високий. Важливо, що 
перетравність легкорозчинних вуглеводів та крохмалю на рівні 93 %, цукру -  
99, геміцелюлози -  85, целюлози -  84 і навіть лігніну більше 64 %.
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ВМ ІСТ Н ЕЙ ТРА ЛЬН О -ДЕТЕРГЕН ТН О ГО  Н ЕРО ЗЧИ Н Н О ГО
СИРОГО П РО ТЕЇН У  Л Ю Ц ЕРН И  ЗАЛЕЖ НО ВІД ФАЗ ЇЇ
ВЕГЕТАТИВНОГО РОЗВИТКУ

Подано результати хімічного аналізу зразків люцерни у  різні фази її 
вегетативного розвитку. Дані дослідження показали, що вміст нейтрально- 
детергентного нерозчинного сирого протеїну коливається залежно від фази 
скошування та знаходяться на рівні 17—25,6 %. Щодо нейтрально- 
детергентної клітковини, її вміст на 18—22 % перевищує кількість ситої 
клітковини, що необхідно враховувати при балансуванні раціонів для великої 
рогатої худоби.

Ключові слова: люцерна посівна, сира клітковина, нейтрально- 
детергентна клітковина (НДК), сирий протеїн, нейтрально-детергентний 
нерозчинний сирий протеїн.

Вступ. У підвищенні молочної продуктивності корів значну роль 
відіграє протеїнова поживність раціонів. Її оцінюють за кількістю сирого та 
метаболічного протеїну, співвідношенням розщеплюваного і 
нерозщеплюваного в рубці протеїну. Щоб раціонально використовувати 
білкові корми у раціоні корів, потрібно враховувати співвідношення 
розщеплюваного і нерозщеплюваного в рубці протеїну

Не розщеплювальний або байпасний протеїн не розщеплюється в рубці 
(ИБР) і майже без змін переміщується до кишечника, де розпадається на 
амінокислоти. Завдяки спеціальній обробці сировини можна впливати на 
розщеплюваність білка в рубці, щоб більша його частка потрапляла до 
кишечника. Оскільки збільшення вмісту амінокислот у тонкому кишечнику 
збільшить надої [4].

Розроблені новітні норми годівлі великої рогатої худоби з врахуванням 
останніх досягнень світової науки і, поряд з існуючими параметрами годівлі 
тварин, введено такі поняття як розщеплюваний і нерозщеплюваний в рубці 
протеїн, нейтрально-детергентна клітковина (НДК), кислотно-детергентна 
клітковина (КДК) й інші. Визначення вмісту в кормах окремих фракцій 
розщеплюваного і не розщеплюваного протеїнів, а також структурних 
вуглеводів дає можливість більш детально оптимізувати раціони 
високопродуктивних корів згідно з новітніми вітчизняними нормами годівлі
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великої рогатої худоби. Проте дані параметри ще не достатньо широко 
пройшли апробації та перевірки в умовах України.

Співвідношення розщеплюваних і нерозщеплюваних фракцій сирого 
протеїну, а також структурних вуглеводів суттєво впливає на рівень конверсії 
енергії і протеїну в білок молока. Дані окремих вчених показують, що 
підвищений на 8 % проти норми рівень розщеплюваного протеїну в раціоні 
корів з добовим надоєм 22-28 кг молока знижує на 10 % рівень конверсії 
протеїну раціону в білок молока [3].

Концентрація розчинного протеїну в кормах заготовлених на зимовий 
період поступово знижувалась пропорційно змінам кількості сирого 
протеїну. У зелених кормах вміст розчинного протеїну зменшувався у міру 
стиглості рослин і підвищення в них кількості сухої речовини. Визначення 
вмісту фракцій розщеплюваного і нерозщеплюваного протеїну дає змогу 
детальніше задовольнити потребу високопродуктивних корів у поживних 
речовинах.

В Україні під час нормування годівлі сільськогосподарських тварин 
поряд з існуючими параметрами сирим та перетравним протеїном, сирою 
клітковиною та безазот-екстрактивними речовинами, сирим жиром та 
обмінною енергією беруть до уваги показники вмісту розщеплюваного і 
розчинного протеїну, байпасного протеїну не розщеплюваного у рубці, 
нейтрально-детергентної клітковини (НДК), яка включає частку целюлози, 
геміцелюлозу, частку лігнін, частку кутину, кислотно-детергентної 
клітковини (КДК), яка включає частку целюлози, частку лігніну, частку 
кутину та інші. У іноземній зоотехнічній практиці враховують також вміст 
нейтрально-детергентного нерозчинного сирого протеїну (НДКСП) та вміст 
кислото-детергентного нерозчинного сирого протеїну (КДКСП).

Адже клітини рослинної стінки складаються з трьох видів 
полісахаридів (целюлози, геміцелюлози, пектину), а також поліфенольної 
речовини -  лігніну і певна частина білка, ліпідів тісно пов’язані з їх 
структурою. Відповідно для достовірності визначення протеїнового 
живлення частина азоту, яка може знаходитися у складі структурних 
вуглеводів повинна обов’язково визначатися і враховуватися.

Проводячи дослідження вченими встановлено, що деяка частина 
білкового та небілкового азоту входить у склад структури вуглеводів 
(геміцелюлози, целюлози, лігніну), а тому часто є недоступна під час 
травлення в організмі тварин. Поживні речовини у кормах знаходяться у 
комплексі і як правило, відділити їх одне від одного складно [5]. Протеїни 
міцно зв’язані з структурними вуглеводами і практично не відділяються 
нейтральним та кислотним реагентом. У результаті чого вони входять у склад 
перерахованих показників. Як наслідок, при встановленні поживності кормів 
кількість цих азотовмісних речовин може враховуватися не один раз. Тому 
для отримання достовірних характеристик якості кормів необхідно визначати 
нейтрально-детергентний нерозчинний сирий протеїн (НДНСП).

114 Корми і кормовиробництво. 2019. Вип. 88



М атеріали і методика досліджень: Дослідження були проведені 
впродовж 2018 року в умовах лабораторії оцінки якості, безпеки кормів і 
сировини Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН.

Попередньо були відібрані зразки зеленої маси люцерни у різні фази її 
розвитку. Подальші аналізи проводились за такими методиками:

- сирий протеїн -  ДСТУ К О  5983:2003 за методом К ’єльдаля, 
основаному на здатності органічних речовин корму при нагріванні з 
концентрованою сірчаною кислотою окислюватися [1].

- нейтрально-детергентна клітковина (НДК) визначався згідно 
ДСТУ К О  16472 за методом Ван Соеста, в основі якого проходить обробка 
корму розчином нейтрального детергенту -  лаурил сульфат натрію, сульфат 
натрію, етилендиаміноцтової кислоти, бура, моноетиловий ефіретиленгіколь, 
дигідрофосфат натрію [2].

Результати досліджень: Перетравність протеїну у шлунково- 
кишковому тракті жуйних тварин -  достатньо складний процес з багатьма 
проміжними перетвореннями та реакціями. Спочатку у рубці білки 
гідролізуються і розщеплюються на амінокислотні складові, після чого 
амінокислоти дезамінуються з утворенням аміаку та жирних кислот. При 
цьому швидкість протікання цього процесу напряму пов’язана з розчинністю 
білка (протеїну) у буферній рідині рубця.

Проводячи дослідження щодо вивчення складу структурних вуглеводів 
було встановлено, що частина протеїну знаходиться у їх структурі і 
практично недоступна в організмі тварин.

Поряд з традиційними показниками поживності кормів визначено вміст 
розщеплюваного та не розщеплюваного протеїну. Їх вміст в одних і тих 
самих кормах у різні фази вегетації і різні строки заготівлі та використання 
змінювався.

Були проведені окремі дослідження щодо визначення вище вказаних 
показників у зразках люцерни у різні строки зкошування. З даних графіка 1 
видно, що вміст сирої та нейтрально-детергентної клітковини збільшуєть 
залежно від фази. Наприклад у фазі гілкування люцерна містить 172 г сирої 
клітковини, що на 24,5 % менше порівняно з фазою цвітіння.

Якщо порівнювати вміст нейтрально-детергентної клітковини і сирої, 
то у всіх зразках спостерігається більший вміст першої на 18—22 %. 
Найбільша кількість НДК у рослинах у фазі кінця бутонізації та фазі 
цвітіння.

Разом з структурними вуглеводами виводиться і частина протеїну. 
Визначивши цю кількість недоступного протеїну можна більш точно 
збалансувати протеїнове живлення тварин.

Частка недоступного протеїну залежить від виду кормової культури та 
її фази розвитку. Так проведені лабораторні дослідження показують, що його 
вміст у зеленій масі люцерни знаходиться на рівні 17—25,6 % (рис. 2).
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Рис.1. Вміст сирої та нейтрально-детергентної клітковини в люцерні (г/кг)

Рис. 2. Вміст протеїну в люцерні.

Висновки.
Вміст нейтрально-детергентного нерозчинного сирого протеїну 

коливається залежно від строків скошування люцерни і займає 17— 25,6 %
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від сирого. Цей показник необхідно враховувати при балансуванні роціонів 
великої рогатої худоби.
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АННОТАЦИИ

УДК 633.34:631.52
Ш туць Т. Н. Проявление трансгрессии по признакам продуктивности 

гибридов второго поколения (Т2) сои // Корми і кормовиробництво. -  2019. -  
Вип. 88. -  С. 3—7.

Ц ель. Установить степень и частоту трансгрессий по показателям 
продуктивности у гибридов второго поколения сои. Методы. Полевой 
(проведение фенологических наблюдений), лабораторный (получение оценки 
исследуемого материала). Результаты . Проведена оценка частоты и степени 
проявления положительных трансгрессий популяций второго поколения (Т2) 
сои. Выделено комбинацию Изумрудная/М № 14 по комплексу 
хозяйственно-ценных признаков (количество продуктивных узлов, 
количество бобов на растении, количество семян с одного растения, масса 
семян с одного растения). Кроме того, выявлены трансгрессивные формы в 
других исследуемых комбинациях, что позволит получить лучшие гибриды 
для дальнейшего их изучения. Выводы. Установлен высокий уровень 
частоты и степени проявления положительных трансгрессий в популяциях 
второго поколения сои. Наибольшее количество положительных 
трансгрессий оказалось по признакам «высота растений», «количество 
продуктивных узлов», «количество бобов на растении», «количество семян с 
одного растения» и «масса семян с одного растения». Значительными 
степенью и частотой положительных трансгрессий по вышеуказанным 
признакам характеризовались следующие комбинации: Изумрудная/М № 14, 
Аметист/М № 24, Триада/Рапсодия и Хуторяночка/М № 7.

К лю чевы е слова: соя, гибридная комбинация, частота и степень 
трансгрессии, количественные признаки.

УДК 631.811.98:633.2(474.4+292.485)
Колесник С. И ., Антонив С. Ф., Запрута А. А., К оновальчук В. В.

Технологические факторы применения регулятора роста растений Медакс 
Топ на семенных посевах костреца безостого в условиях Правобережной 
Лесостепи Украины // Корми і кормовиробництво. -  2019. -  Вип. 88. -  С. 8— 
15.

Ц ель. Разработать элемент регулирования формирования урожая семян 
и посевных свойств костра безостого путем применения регулятора роста 
Медакс Топ в период от начала кущения до выхода в трубку семенных 
посевов. Установить его влияние на рост растений, их высоту, продуктивную 
густоту, количество и массу зерновок в соцветиях, силу роста и всхожесть 
семян. Методы. Полевой, визуальный, измерительный, весовой, 
количественный, метод пробного снопа, лабораторный, математически- 
статистический. Результаты . Представлены результаты научных 
исследований, направленных на создание благоприятных условий 
формирования семенной продуктивности костра безостого и его посевных
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свойств путем применения регулятора роста растений Медакс Топ в шестой- 
восьмой периоды органогенеза, то есть от начала кущения до выхода в 
трубку семенных посевов. Установлено его влияние на повышение 
устойчивости растений к полеганию, снижение высоты растений, увеличение 
продуктивного побегообразования, количества и массы зерновок в соцветии, 
улучшения посевных свойств, в частности силы роста и всхожести семян, что 
способствовало формированию урожая семян 343— 354 кг/га или на 47— 
58 кг/га больше по сравнению с контролем без внесения регулятора роста. 
Выводы. Применение регулятора роста растений Медакс Топ в норме 0,5— 
1,0 л/га на семенных посевах костра безостого сорта Всеслав во время 
вегетации является эффективным от начала кущения до выхода в трубку что 
способствовало повышению его семенной продуктивности на 5,0—21,2 %, 
обеспечило получение условно-чистой прибыли -  5179— 5288 грн/га.

К лю чевы е слова: костер безостый, регулятор роста растений, 
семенная продуктивность, сила роста и всхожесть семян.

УДК 633.2:631.53.01:631.811.98
Антонив С. Ф., Колесник С. И ., Запрута А. А., К оновальчук В. В.

Формирование семенной продуктивности и посевных качеств семян 
лядвенца рогатого в зависимости от действия бактериальных препаратов, 
регуляторов роста и антистресантов // Корми і кормовиробництво. -  2019. -  
Вип. 88. -  С. 16—26.

Представлены результаты научных исследований по формированию 
семян лядвенца рогатого сортов нового поколения Аякс, Гелон с высокими 
урожайными и посевными свойствами в агроэкологических условиях 
Правобережной Лесостепи Украины. Для этого необходимо проводить 
предпосевную обработку семян бактериальным препаратом Ризобофит 
штамма Mesorhizobium loti и внекорневую подкормку дважды в фазы 
стеблевание и бутонизации лядвенца антистресантом Агрогумат на фоне 
основного удобрения известковыми удобрениями в сочетании с применением 
минеральных удобрений.

К лю чевы е слова: лядвенец рогатый, обработка семян, внекорневые 
подкормки, биологические препараты, урожайность, посевные свойства.

УДК 633.21:631.599(477.7)
П етриченко В. Ф. А нтипова Л. К. Ц уркан Н. В. Влияние 

гидротермических условий на продуктивность многолетних трав в южной 
Степи Украины // Корми і кормовиробництво. -  2019. -  Вип. 88. -  С. 27— 36.

Ц ель -  определение продуктивности многолетних бобовых и злаковых 
трав в условиях естественного увлажнения в южной Степи Украины. 
Методика. Исследования проводили на протяжении 2016—2018 гг. по 
общепринятым методикам, а сбор с единицы площади кормовых единиц, 
переваримого протеина определяли по справочникам. Результаты . В 
среднем за три года исследований, наибольшая урожайность листьестеблевой
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массы злаковых трав была сформирована стоколосом безостым и пыреем 
(средним) нежным -  11,6 и 11,2 т/га соответственно. Наименьшую 
урожайность сформировал житняк гребенчатый -  7,6 т/га. Среди бобовых 
трав преимущество имел донник белый (14,8 т/га). Люцерна посевная и 
эспарцет не уступают ему по способности формировать надлежащий урожай 
(14,5 и 13,5 т/га соответственно) в засушливых условиях Южной Степи. 
Недостаточное количество осадков в 2017 г. обусловило уменьшение 
продуктивности исследуемых культур. Так, средняя урожайность зеленой 
массы в опыте в 2017 г. составила 10,3 т/га, тогда как в более благоприятных 
погодных условиях в 2016 г. этот показатель достигал 13,2 т/га или на 28,2 % 
больше. Наибольший выход кормопротеиновых единиц (КПЕ) с единицы 
площади среди злаковых трав обеспечил стоколос безостый -  2,35 т/га. 
Наименьшим этот показатель был у житняка (1,60 т/га). Выход КПЕ с 
единицы площади при возделывании бобовых трав соответственно 
увеличился. Лядвенец рогатый обеспечивает меньший сбор зеленой массы, а 
следовательно и сухого вещества, и КПЕ. Не имеют преимущества, по 
сравнению с бобовыми, и многолетние злаковые травы, потому они и не 
распространяются в культуре на Юге Украины.

Выводы. Продуктивность многолетних трав на юге Украины 
существенно зависит от вида растений, погодных (гидротермических) 
условий года. Наиболее эффективным является возделывание многолетних 
бобовых трав, а именно донника белого, люцерны, эспарцета. Среди 
злаковых трав преимущество имеют стоколос безостый, пырей нежный.

К лю чевы е слова: многолетние травы, погодные условия, 
продуктивность, зеленая масса, сухое вещество, кормопротеиновые единицы.

УДК 633.31:631.8:631.5
Демидась Г. И ., К витко М. Г. Влияние нормы высева и ширины 

междурядий на высоту растений люцерны посевной // Корми i 
кормовиробництво. -  2019. -  Вип. 88. -  С. 37—43.

Ц ель исследований заключалась в выявлении влияния элементов 
технологии выращивания на параметры высоты растений люцерны посевной 
разного географического происхождения. М етоды -  полевой, 
измерительный, статистический. Результаты  исследований. Наблюдения 
показали, что в год посева в течение вегетации стеблестой люцерны 
посевной был низкорослым и находился в пределах 28,0— 33,3 см 
независимо от нормы высева, сортовых особенностей и ширины междурядья. 
На второй год жизни в фазе бутонизации темпы нарастания высоты растений 
у сортов сохранялись в течении всего периода вегетации, тогда как в фазе 
начала цветения они варьировали по укосам и имели синусоидальный 
характер. Интенсивность ростовых процессов на третий год жизни 
изменилась и в фазе бутонизации люцерны посевной, она оставалась 
стабильной только в первом-втором укосах, которая находилась в пределах 
61,3—69,3 см, тогда как в третьем-четвертом укосах показатели
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уменьшились с 59,1 до 44,5 см, или на 10,2— 16,8 см. В фазе начала цветения 
высота растений была наивысшая в первом укосе и достигала 99,7— 101,4 см, 
которая во втором и третьем укосе снизились до 55,2— 59,6 см, или на 39,5—
41,8 см независимо от исследуемых факторов. Выводы. Выявлена тенденция 
уменьшения высоты растений с сужением ширины междурядья до 12,5 см с 
повышением нормы высева и ее рост при ширине междурядий 25 см. 
Установлено синусоидальный характер формирования травостоя люцерны 
посевной по укосам, как между сортами, так и шириной междурядья.

К лю чевы е слова: сорт, люцерна посевная, высота растений, ширина 
междурядья, норма высева, бутонизация, начало цветения.

УДК 633.11+633.14:631.527
Ч ернобай С. В., Рябчун В. К., К апустина Т. Б ., Щ еченко О. Е.

Тритикале для позднеосеннего посева // Корми і кормовиробництво. -  2019. -  
Вип. 88. -  С. 44—49.

Учитывая тенденции к изменению климата в сторону усиления 
континентальности, проводится поиск новых путей обеспечения стабильного 
производства продовольственного зерна. Значительную перспективу 
представляет создание сортов тритикале, применяя позднеосенний посев и 
посев в «февральские окна» (оттепели в феврале -  в начале марта). Это дает 
возможность растениям эффективно использовать запасы влаги из почвы, а 
прохождение последующих этапов органогенеза растений происходит 
раньше, за счет чего критические периоды развития растений не совпадают с 
наиболее интенсивными засухами и проходят при более низких температурах 
воздуха.

Ц ель. Оценка урожайности перспективных сортов и линий тритикале 
при позднеосеннем посеве, создание зимующих линий тритикале с высокой 
урожайностью зерна и адаптивностью.

Методы. Полевой (для изучения взаимодействия объекта исследования 
с биотическими и абиотическими факторами); биометрический и 
измерительно-весовой (для определения урожайности зерна); статистический 
(статистическая обработка результатов исследований).

Результаты . Исследование по формированию урожайности было 
проведено при позднем осеннем посеве сортов и линий тритикале (первая 
декада октября) в условиях Харьковской области.

Урожайность сортов ярового тритикале при позднеосеннем посеве 
в среднем по годам составила 5,11—6,13 т/га. При этом они формировали 
крупное наполненное зерно (масса 1000 зерен 42,1—47,2 г). Лучшие 
показатели урожайности по годам исследований имел сорт Боривітер 
харківський -  6,13 т/га, что превышало стандарт Коровай харківський на 
1,02 т/га.

Наивысшую урожайность при позднеосеннем посеве формировали 
двуручки сорт Підзимок харківський и линия Л5 (соответственно 7,43 и
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7,59 т/га). Они существенно превышали по урожайности стандарт тритикале 
озимого сорт Раритет (5,61 т/га).

Вследствие оценки было выделено восемь комплексно ценных линий 
тритикале, пригодных для позднеосенних посевов (зимующие линии): 
ТХЗ 12п-19, ТХЗ 15п-19, ТХЗ 16п-19, ТХЗ 31п-19, ТХЗ 39п-19, ТХЗ 66п-19, 
ТХЗ 68п-19 и ТХЗ 96п-19. Линии характеризуются повышенной 
производительностью, хорошо наполненным зерном (8-9 баллов), 
устойчивостью к полеганию (оптимальная высота -  96-111 см). По периоду 
вегетации -  ранне- и среднеспелые. Линии устойчивы к поражению летящей 
и твердой головней, мучнистой росой и проявляют повышенную 
устойчивость к стеблевой ржавчине, бурой листовой ржавчине и септориозу 
листьев (7-9 баллов). Повышенная адаптивность линий обеспечивается за 
счет холодоустойчивости и засухоустойчивости. Поэтому они являются 
наиболее перспективными для выращивания в засушливых степных регионах 
при позднем осеннем и зимнем посеве.

Использование сортов и линий тритикале с повышенной 
урожайностью, устойчивых к полеганию, пригодных для позднеосенних 
сроков посева является важным при повышении аридности климата и 
значительном увеличении площадей посева пропашных культур (кукурузы, 
сои, подсолнечника и др.).

К лю чевы е слова: тритикале, позднеосенний посев, зимующие линии, 
урожайность, адаптивность.

УДК 633.31/361:631.5
Гетм ан Н. Я., Векленко Ю . А. Кормовая продуктивность эспарцета 

песчаного в условиях Лесостепи Правобережной // Корми i 
кормовиробництво. -  2019. -  Вип. 88. -  С. 50— 55.

Ц ель исследований полегала в изучении влияния сроков посева на 
формирование продуктивности эспарцета песчаного при выращивании на 
злёный корм. Методы. Полевой, лабораторный, статистический, 
определение корреляционно-регрессионных связей. Результаты  
исследований. Установлено, что при неравномерном влагообеспечениии и 
повышенном температурном режиме в год посева эспарцет песчаный 
сформировал два укоса при весенних сроках посева и при летних сроках 
посева один укос. На второй и третий годы жизни не установлено 
существенного влияния сроков посева на наступление этапов органогенеза 
эспарцета песчаного, когда укосной спелости травостои достигали 
одновременно. Продуктивность посева эспарцета песчаного лишь 
обуславливалась гидротермическими условиями, где урожай зеленой массы в 
среднем составил 45,9 -  49,6 т/га, с содержанием сырого протеина 1,58
1,73 т/га. Причём, наибольший сбор сухого вещества 10,25 т/га и сырого 
протеина 1,73 т/га агрофитоценоз обеспечил при проведении посева 12 
апреля. Определён индекс продуктивности эспарцета песчаного в первый год 
жизни, где наибольший показатель получили при ранневесеннем сроке
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посева (29.04) -  7,85 кг/га сухого вещества на один час светового дня, тогда 
как при рекомендованном летнем сроке посева составил 1,13 кг/га, или в 6,9 
раза меньше. Описаны корреляционные равнения связи между выходом 
сухого вещества, продолжительностью светового дня и суммой осадков от 
полных всходов до начала цветения в первый год жизни. Установлено, что 
при повышении суммы осадков на 1 мм выход сухого вещества 
увеличивается на 1,53 % и наблюдается тенденция роста при увеличении 
продолжительности дня на 1 минуту. Выводы. Установлено, что на серых 
лесных почвах Лесостепи Правобережной эспарцет песчаный на протяжении 
двух лет интенсивного использования травостоя независимо от 
гидротермических условий, обеспечил постоянную кормовую 
продуктивность при весенних сроках посева. При этом выход сухого 
вещества составил 9,38-10,25 т/га с содержанием сырого протеина 1,58
1,73 т/га. В частности, из летних сроков посева наиболее эффективным 
отмечено посев 20 июля, что обеспечил выход сухого вещества 9,78 т/га с 
содержанием сырого протеина 1,61 т/га.

К лю чевы е слова: эспарцет песчаный, урожай зеленой массы, сырой 
протеин, сухое вещество, продолжительность светового дня.

УДК 633.367.2:633.11:631.7(477)
Г олодная А. В. Формирование продуктивности люпина узколистного 

при разных вариантах удобрения и обработки семян // Корми і 
кормовиробництво. -  2019. -  Вип. 88. -  С. 56—62.

Ц ель. Повышение уровня урожая люпина узколистного благодаря 
интенсификации генеративного развития растений и максимального 
сохранения плодоэлементов к  фазе полной спелости путем внесения 
оптимальной дозы минеральных удобрений и проведения внекорневой 
подкормки посевов микроудобрением в хелатной форме в оптимальный срок, 
использование биоинокулянта и биофунгицида. Методы. Полевой (для 
изучения взаимодействия объекта исследований с биотическими и 
абиотическими факторами); морфофизиологический (для биологического 
контроля за развитием элементов продуктивности по этапам органогенеза); 
весовой (для установления параметров элементов структуры урожая и 
определения урожайности зерна); статистический (статистическая обработка 
результатов исследований). Результаты . Представлены результаты 
исследований влияния разных доз минеральных удобрений, биоинокулянта и 
биофунгицида, а также внекорневой подкормки микроудобрением в хелатной 
форме на разных этапах органогенеза на генеративное розвитие растений 
люпина узколистного сорта Переможец и урожайность зерна. Определена 
оптимальная доза минеральных удобрений и срок проведения внекорневой 
подкормки растений. Выводы. Внесение расчетной на запланированную 
урожайность зерна люпина узколистного сорта Переможец 3,5 т/га дозы 
минеральных удобрений ( ^ 8Р48К66), севба семенами, обработанными 
биоинокулянтом БТУ-р (1 л/т) и биофунгицидом МикоХелп (1,0 л/т),
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внекорневая подкормка микроудобрением Тропикел (0,3 кг/га) на II этапе 
органогенеза растений способствовало интенсификации их генеративного 
развития (количество цветков -  38,0 шт., бобов -  13,3 шт./раст., что 
превышало показатели на абсолютном контроле в 1,8 раза), а также 
повышению на 39,3 % уровня урожая при показателе на контроле 2,01 т/га.

К лю чевы е слова: люпин узколистный, биофунгицид, генеративное 
развитие, этап органогенеза, инокулирование, семена, удобрение, 
урожайность.

УДК: 632.934.632.51
Задорожный В. С., К арасевич В. В., С витко С. М.,

Задорожный А. В., Сокульский М. А. Эффективность гербицидов в 
системе защиты посевов кукурузы от сорняков // Корми i кормовиробництво.
-  2019. -  Вип. 88. -  С. 63—70.

Изучено влияние различных гербицидов и их смесей на уменшение 
засоренности посевов кукурузи. При высокой потенциальной засоренности 
почвы применение базовых гербицидов примекстра TZ голд, 50 %, к.с. 
(3,0 л/га) или гвардиан тетра, 67,9 %, с.е. (3,5 л/га) вместе с поверхностно
активным веществом (0,3 л/га) обеспечило контролирование сорняков на 94 
та 93 %, в результате сохраненная урожайность зерна составила 70 та 69 % 
соответственно. В условиях смешанного типа засоренности посевов 
максимальная гибель сорняков (94 %) наблюдалась при внесении баковой 
смеси послесходовых гербицидов примекстра TZ голд, 50 %, к.с. (3,0 л/га) и 
каллисто, 48 % к.с. (0,25 л/га), а также адьюванта электрон (0,25 л/га), при 
этом сохраненная урожайность зерна данной сельскохозяйственной культуры 
составила 66 %.

Клю чевы е слова: кукуруза, сорняки, почвенные и послесходовые 
гербициды, поверхностно-активные вещества, адьюванты, урожайность 
зерна.

УДК: 633.11 «324»:631.5
Забарная Т. А. Ботанический состав посевов озимой пшеницы в 

зависимости от действия предшественника // Корми i кормовиробництво. -  
2019. -  Вип. 88. -  С. 71—78.

Изложены результаты многолетнего изучения уровня засоренности 
посевов озимой пшеницы учитывая действие предшественника. 
Проанализировано влияние нескольких самых распространенных 
предшественников в технологии выращивания этой культуры, а именно 
кукурузы, клевера и сои.

Доведено, что наиболее благоприятные условия мониторинга 
количества сорняков в посеве озимой пшеницы достигаются в разные годы 
по-разному, но при использовании в качестве предшественника 
классического лугового клевера.
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Доведено, что использование наилучшего предшественника под 
озимую пшеницу позволит снизить их количество на единицу площади до 
20 %.

К лю чевы е слова: предшественники, озимая пшеница, сорняки, 
численность, видовой состав агрофитоценозов.

УДК 633.31:631.5
Ковтун Е. П ., Векленко Ю . А., Я щ ук В. А., Безвугляк Л. И. Влияние 

пространственного размещения компонентов на продуктивность эспарцето
злаковых травосмесей при различных способах посева в условиях Лесостепи 
Правобережной // Корми i кормовиробництво. -  2019. -  Вип. 88. -  С. 79— 84.

Ц ель. Исследовать оптимизацию пространственного размещения 
компонента в бинарных бобово-злаковых травосмесях за счет подбора 
комплементарного состава фитоценоза, способа посева многолетних трав для 
создания сенокосных травостоев с эспарцетом песчаным в условиях 
Лесостепи Правобережной. Правильный подбор бобового и злакового видов 
в двухкомпонентном посеве существенно снивелирует негативное 
взаимовлияние на разных этапах онтогенеза, уменьшит межвидовую 
конкуренцию за экологические ресурсы, сбалансирует структуру фитоценоза, 
повысит его продуктивность и продлит продуктивное долголетие сеяного 
сенокоса. Методы. Системный анализ, полевой, лабораторный, 
сравнительно-расчетный. Результаты . В полевом опыте отдела полевых 
кормовых культур, сенокосов и пастбищ исследовано влияние 
пространственного размещения эспарцета песчаного при различных способах 
посева с кострецом безостым, кострецом береговым, овсяницей 
тростниковидной, тимофеевкой луговой на выход сухого вещества, 
кормовых единиц, обменной энергии, обеспеченности кормовой единицы 
переваримым протеином травяной массы двухкомпонентных эспарцето
злаковых травосмесей сенокосного использования. Установлено, что по 
сравнению с традиционным смешанным способом посева эспарцета 
песчаного со злаковыми компонентами разного вида, наибольший выход 
сухого вещества, кормовых единиц, обменной энергии в среднем за три года 
использования травостоев получено при перекрестном и перекрестно- 
черезрядном способах посева. Выводы. Обоснованно влияние 
пространственного размещения эспарцета песчаного и злаковых трав на 
формирование травостоя и продуктивность травяной массы. Доведена 
перспективность перекрестного и перекрестно-черезрядного способов посева 
бинарных эспарцето-злаковых травосмесей. Такое размещение бобового и 
злакового компонентов способствовало снижению межвидовой конкуренции 
за экологические ресурсы, сбалансирование структуры фитоценоза, 
повышает его продуктивность и качество травяной массы и продление 
продуктивного долголетия сеяного сенокоса в условиях Лесостепи 
Правобережной.
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К лю чевы е слова: эспарцет песчаный, злаковые травы, 
продуктивность, способы посева, пространственное размещение видов.

УДК 574.45
Г рицан О. А. Формування продуктивності лучних фітоценозів силових 

земель Передкарпаття виведених з-під обробітку залежно від режимів 
використання та удобрення II Корми і кормовиробництво. -  2G19. -  Вип. 88. -
С. 85— 9G.

Стаття є дослідженням в області ґрунтознавства, з аналізом 
продуктивності лучних фітоценозів в умовах Передкарпаття. Проведено 
аналіз рівня продуктивності земель в залежності від режимів використання 
або типом удобрення та встановлено, що лучні фітоценози Передкарпаття є 
основним джерелом кормів для галузей тваринництва, а в екосистемі даної 
місцевості їм відводиться найважливіша ґрунтоутворююча роль. Основною 
причиною швидкого випадання цінних видів лучних трав з фітоценозів і 
виродження сіяних травостоїв на луках Передкарпаття є погіршення в ґрунті 
харчового і водно-повітряного режимів.

Процентне співвідношення агроботанічних груп на луках складають 
різнотрав’я, злаки, осоки. Група різнотрав’я представлена 3 видами рослин. 
Домінуючим видом у цій групі є жовтозілля скупчене (Senecio congestus). 
Менш поширені різнотрав’я на лузі є зірочник променистий (Stellaria 
radians) і синюха гостролепесткова (Polemonium acutiggorum Willd). У злаків 
домінує арктофіла жовта (Arctophila fulva (Trin) Anders).

Внесення мінерального добрива на луках в умовах Передкарпаття з 
розрахунку N 12oP9oK 12o з дробовою підгодівлею навесні та після першого 
сінокосу в нормі N6o, забезпечує прибавку врожаю трав по відношенню до 
контролю на 125,5 ц зеленої маси з 1 га.

Встановлено, що екстенсивне використання луків на дерново- 
підзолистих ґрунтах Передкарпаття призводить до розвитку деградаційних 
процесів в ґрунті, знижується стійкість багаторічних трав до несприятливих 
умов середовища проживання. Основними ознаками розвитку деградації 
культурних луків є зниження у ґрунті вмісту поживних речовин, 
дегуміфікації ґрунтів, зниження продуктивності фітоценозу, зменшення в 
ботанічному складі фітоценозу частки злакових трав і збільшення кількості 
різнотрав’я, скорочення площі проективного покриття рослинами ґрунту, 
зменшення маси суцвіть злакових трав, скорочення на лузі кількості 
кореневищних видів рослин.

Ш  основі цього в статті також зроблено пропозиції про шляхи 
збереження та підвищення рівня продуктивності лучних фітоценозів та 
досліджуваних типах земель.

Клю чові слова: лучні фітоценози, ґрунтознавство, Передкарпаття, 
продуктивність лук, удобрення лугів.
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УДК 633.2:636.085.2:631.526.2:631.8(477.86)
К арбивская У. М. Качество корма луговых агрофитоценозов в 

зависимости от их видового состава и удобрения в условиях Прикарпатья II 
Корми і кормовиробництво. -  2019. -  Вип. 88. -  С. 91— 98.

Ц ель. Установить качественные показатели корма (сырой протеин, 
белок, сырой жир, сырая клетчатка, БЭР, сырая зола, макроелементы) 
луговых агрофитоценозов в зависимости от их видового состава и удобрения 
в условиях Прикарпатья. Методы. Наблюдения, сравнение, анализ и синтез, 
полевой опыт. Результаты . Приведены результаты исследования влияния 
клевера лугового, клевера гибридного, люцерны посевной и стоколоса 
безостого на химический состав и качество растительной массы. Показано, 
что многолетние бобовые травы по сравнению со злаковыми на всех 
исследуемых агрофонах имели лучший для кормления скота минеральный 
состав корма. На вариантах без удобрения и при Р60К60 на 0,9— 1,1 больше в 
сухой массе накапливалось сырой золы, в частности 9,2— 9,5 тем временем 
как в злаковом травостое -  8,3— 8,4. В злаковом травостое сформированным 
на основе стоколоса безостого переваримая сухая масса корма представляла 
53— 54 как в бобовых -  на 4— 5 меньше. Внесение фосфорно-калийных 
удобрений в количестве Р60К60 и даже Р90К90 на обеспеченность кормовой 
единицы переваримым протеином как и на содержание кормовых единиц и 
обменной энергии в сухой массе существенно не влияло. Выводы. На основе 
проведенных исследований показано, что внесение фосфорно-калийных 
удобрений, существенно не влияло на минеральный состав корма. При этом 
наблюдается рост содержимого в сухой массе фосфора и калия. Так при 
внесении Рб0К60 в бобовых травостоях увеличилось на 0,01—0,02, а калия -  
0,05—0,08, а Р90К90 -  соответственно на 0,02—0,03 и 0,07—0,12 при НСР05 -
0,02 и 0,12. На злаковых травостоях при внесении фосфорно
калийных удобрений также наблюдалась тенденция к увеличению в сухой 
массе калия, в частности при применении Р60К60 на 0,13 и Р90К90 -  на 0,16.

К лю чевы е слова: бобовые травы, стоколос безостый, химический 
состав, качество корма, удобрения.

УДК 636.085.52
К улик М. Ф., Ж уков В. П ., Обертюх Ю . В., В ы говская И. А., 

Гончар Л. А., С коромная О. И ., Ткаченко Т. Ю ., Зелинская И. П.
Экспериментальное обоснование новых критериев оценки качества силоса II 
Корми і кормовиробництво. -  2019. -  Вип. 88. -  С. 99— 106.

Ц ель. Экспериментальное обоснование новых критериев оценки 
качества силоса из кукурузы. Методы. Зоотехнические, по определению 
переваримости кормов в опытах на животных. Заложено в амфорах по 1,8 т 
силосуемой массы кукурузы в начале восковой спелости. Первая амфора без 
консерванта, вторая — с биоконсервантом № 1 и третья с биоконсервантом 
№ 2. Проведена оценка силоса 3-х амфор согласно со стандартом. Во всех 3-х 
амфорах силос был доброкачественным, но переваримость сухих веществ в
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балансовых опытах на баранах была разной. Результаты . Переваримость 
сухих веществ силоса, который заложен без биологического консерванта, 
была на уровне 53,9 %, а с биоконсервантом № 1 на 8,8 % выше. 
Исследования, проведенные с воздушно сухой массой 3-х силосов с 
получением суспензии, послужили основанием проводить оценку 
бактериальных консервантов на способность их стимулировать прирост 
микробного белка в силосе. Выводы. К показателям доброкачественного 
силоса, а именно: рН, общая кислотность, содержание молочной, уксусной и 
масляной кислот и аммиака включать и переваримость сухих веществ на 
животных, а также проводить определение бактериального белка в суспензии 
после варки воздушно сухой массы силоса через дезамидирование 
глютамина и аспарагина, как важного фактора влияния молочно- и 
пропионовокислых бактерий биоконсерванта на биологическую ценность 
белка корма, что является критерием оценки биологических консервантов на 
способность стимулирования прироста бактериального белка в силосе.

К лю чевы е слова: силос из кукурузы, качественные показатели силоса, 
переваримость сухого вещества, биологические консерванты, 
молочнокислые и пропионовокислые бактерии.

УДК 636.087.636.4
Чорнолата Л. П., П ирин Н. I., Н оваковська В. Ю . Кормовая 

ценность смеси тритикале и горошка паннонского // Корми i 
кормовиробництво. -  2019. -  Вип. 88. -  С. 107— 112.

Изучено, что во время роста и развития в зеленой массе смеси 
тритикале и горошка паннонского уменьшается содержание протеина и 
легкорастворимых углеводов, а содержание клетчатки, а именно 
структурных углеводов повышается. При этом показатель сырого жира имеет 
тенденцию к снижению, а содержание сырой золы повышается. 
Питательность смеси в фазе выхода в трубку тритикале и бутонизации 
горошка паннонского соответствует уровню 0,84 кормовых единиц и 
9,11 МДж обменной энергии и это сравнительно самые высокие показатели. 
Эта фаза наиболее выгодная для использования смеси, ведь показатели 
питательности еще высокие, а объём зеленой массы уже достаточно 
большой. Коэффициенты переваримости легкорастворимых углеводов, 
крахмаля, гемицеллюлозы и целлюлозы в этой фазе наиболее высокие. Тогда 
как в фазу колошения тритикале и цветения горошка паннонского 
переваримость гемицеллюлозы снижается в 1,1 раза, целлюлозы в 1,7 раз, а 
лигнина больше чем в 3 раза.

К лю чевы е слова: смесь, овцы, химический состав, углеводы, 
коэфициенты, переваримость.

УДК 636.087 636.4
М ысенко А. А., Гуцол Н. В., Здор Л. П. Содержание нейтрально- 

детергентного нерастворимого сырого протеина люцерны зависимости от фаз
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ее вегетативного развития II Корми і кормовиробництво. -  2019. -  Вип. 88. -
С. 113— 117.

Представлены результаты химического анализа образцов люцерны в 
разные фазы её вегетационного развития. Данные исследования показали, 
что содержание нейтрально-детергентного нерастворимого сырого протеина 
колеблется в зависимости от фазы скашивания и находятся на уровне 17— 
25,6 %. Содержание нейтрально-детергентной клетчатки на 18—22 % 
превышает количество сытой клетчатки, что необходимо учитывать при 
балансировке рационов для крупного рогатого скота.

К лю чевы е слова: люцерна посевная, сырая клетчатка, нейтрально- 
детергентные клетчатка (НДК), сырой протеин, нейтрально-детергентный 
нерастворимый сырой протеин.
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ABSTRACTS

УДК 633.34:631.52
Shtuts T. N. Manifestation of transgression on the productivity traits of 

soybean hybrids of the second generation (F2) // Feeds and Feed Production. -  2019. -  
Issue 88. -  P. 3—7.

The purpose. To establish the rate and frequency of transgressions in terms 
of the productivity of soybean hybrids of the second generation. M ethods. Field 
method (phenological observations), laboratory method (evaluation of the material 
under research). Results. The frequency and rate of positive transgressions of 
soybean populations of the second generation (F2) have been assessed. 
Combination Izumrudna/M № 14 has been allocated by a complex of valuable 
farming traits (the number of productive nodules, number of beans per plant, 
number of seeds per plant, weight of seeds per plant). In addition, transgressive 
forms in other studied combinations have been identified, which will allow to 
obtain the best hybrids for further study. Conclusions. A high level of frequency 
and rate of manifestation of positive transgressions in soybean populations of the 
second generation has been established. The greatest number of positive 
transgressions has been found by the following traits: plant height, number of 
productive nodules, number of beans per plant, number of seeds per plant and 
weight of seeds per plant. Combinations Izumrudna/M № 14, Amethyst/M № 24, 
Triada/Rhapsodiya and Khutoryanochka/M № 7 have been characterized by a 
significant rate and frequency of positive transgressions according to the above
mentioned traits.

УДК 631.811.98:633.2(474.4+292.485)
Kolisnyk S. I., Antoniv S. F., Z ap ru ta  A. A., K onovalchuk V. V.

Technological factors for the application of the Medax Top plant growth regulator 
in seed crops of Bromus inermis under conditions of the right-bank Forest-Steppe 
of Ukraine // Feeds and Feed Production. -  2019. -  Issue 88. -  P. 8—15.

Purpose. To develop the element for regulating the formation of seed yield 
and the seeding properties of Bromus inermis through the application of Medax 
Top growth regulator from the time of tillering to the stem elongation of seed 
crops. To establish its effect on the growth of plants, their height, productive 
density, the number and mass of grains in inflorescences, the power of growth and 
seed germination. M ethods. Field, visual, measuring, weight, quantitative, test 
sheaf method, laboratory, mathematical and statistical. Results. The results of 
scientific research aimed at creating favorable conditions for the formation of seed 
productivity of Bromus inermis and its seeding properties through the application 
of Medax Top plant growth regulator in the sixth-eighth period of organogenesis,
i.e. from the beginning of tillering to the stem elongation of seed crops are 
presented. Its effect on increasing plant resistance to lodging, reducing plant 
height, increasing productive shoot formation, the number and mass of grains in 
inflorescence, improving seeding properties, in particular, the power of growth and
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seed germination, which contributed to the formation of seed yield of 343— 
354 kg/ha or 47— 58 kg/ha more compared to the control without application of 
the plant growth regulator. Conclusions. Application of Medax Top plant growth 
regulator at the rate of 0.5— 1.0 l/ha in the seed crops of Bromus inermis of 
Vseslav cultivar during the growing season is effective from the beginning of 
tillering to the stem formation, it contributes to an increase in its seed productivity 
by 5.0—21.2 % and provides conditional net profit of 5,179— 5,288 UAH/ha.

Key w ords: Bromus inermis, plant growth regulator, seed productivity, 
power of growth and seed germination.

УДК 633.2:631.53.01:631.811.98
Antoniv S. F., Kolesnyk S. I., Z ap ru ta  A. A., K onovalchuk V. V.

Formation of seed productivity and sowing properties of Lotus corniculatus seeds 
depending on the effect of bacterial agents, growth regulators and anti-stress agents 
// Feeds and Feed Production. -  2019. -  Issue 88. -  P. 16—26.

Due to biological characteristics of the varieties and their genetic potential, 
against the background of applying the main fertilizer under the cover crop, half of 
the norm of lime fertilizer Ca(OH)2 (fluff) -  1.2 t/ha in combination with the 
mineral fertilizers in the dose of N30P60K60 (control) on average for 2017—2018 a 
seed crop of hyacinth Ajax and Gelon 367 and 366 kg/ha was formed.

The pre-sowing treatment of seeds of bovine Rhizobophyte with the 
bacterial preparation Rizobofit of the strain of the bacterium Mesorhizobium loti 
(0.15 l per hectare seed rate) contributed to the increase in seed productivity of the 
bovine Ajax and Gelon varieties by 78 and 87 kg/ha or 21.4 and 23.8 % compared 
to with control and amounted to 445 and 453 kg/ha, respectively, due to improved 
nitrogen nutrition of plants, an increase in the mass and number of nodule bacteria 
of the symbiotic apparatus on the root system of small cattle.

It turned out to be effective to apply foliar nutrition of Lotus corniculatus in 
the stalking phases and additionally during the budding of plants with the anti
stress agent Agrogumat (0.4 l/ha), which ensured the average yield of Ajax and 
Gelon varieties from 464 and 467 kg/ha, or 97; 101 kg/ha or 26.6; 27.6 % more 
compared to control without foliar nutrition. It turned out to be less effective to 
apply foliar nutrition with the preparations Biosil (0.02 l/ha) and Aminokat 30 
(0.6 l/ha).

The greatest influence on the formation of generative organs (beans) was 
observed during foliar nutrition with anti-stress agent Agrogumat (0.4 l/ha). Its 
application on the fields of Lotus corniculatus in the stalking and budding phases 
was accompanied by an increase in this indicator by 37 and 51 units, or by 19.2— 
52.1 % compared with the control.

The pre-sowing seed treatment of Lotus corniculatus of Ajax variety with 
the bacterial agent Rizobofit (strain of the bacterium Mesorhizobium loti) -  0.15 
l per hectare seed rate positively influenced the development of nodule bacteria. 
This contributed to the formation of their greatest total number per plant: in the 
stalking phase -  174 pcs., the beginning of flowering -  241 pcs. Their mass in
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these phases was 311 and 1165 mg, respectively. Whereas in the control, without 
presowing seed treatment, these indicators were lower and amounted to 109, 209 
and 120, 773 mg, respectively.

The sowing properties of the seeds of Lotus corniculatus, in particular, the 
growth rate was the highest (56, 55 %) in the variants with foliar nutrition with the 
anti-stress agent Agrogumat, which was 7 % more compared to the control.

Key words: Lotus corniculatus, seed treatment, foliar nutrition, bio-agents, 
yield, sowing properties.

УДК 633.21:631.599(477.7)
Petrychenko V. F., Antypova L. K ., T surkan N. V. Influence of 

hydrothermal conditions on the productivity of perennial grasses in South Steppe 
of Ukraine // Feeds and Feed Production. -  2019. -  Issue 88. -  P. 27—36.

The purpose is to determine the productivity of perennial legume and cereal 
grasses under conditions of natural moisture supply in South Steppe of Ukraine. 
M ethod. The studies were conducted during 2016—2018 using conventional 
methods, and the output of feed units, digestible protein per unit of area was 
determined by reference books. Results. On average over three years of research, 
the highest yield of leaf-stem mass of cereals was formed by Bromus inermis and 
Elytrigia medium tender -  11.6 and 11.2 t/ha, respectively. The lowest yield was 
formed by Agropyrum pectiniforme -  7.6 t/ha. Among the all legume grasses, 
Melilotus albus prevailed (14.8 t/ha). Medicago sativa and Onobrychis arenaria 
were able to form a similar yield (14.5 and 13.5 t/ha, respectively) under the arid 
conditions of South Steppe of Ukraine. Insufficient rainfall in 2017 caused a 
decrease in the productivity of the studied crops. Thus, in 2017 the average yield of 
green mass in the experiment was 10.3 t/ha, while in 2016 under more favorable 
weather conditions this figure was 13.2 t/ha or 28.2 % more. The highest output of 
feed and protein units (FPU) per unit of area under cereal grasses was provided by 
Bromus inermis (2.35 t/ha). The lowest one was recorded in Agropyrum 
pectiniforme (1.60 t/ha). FPU output per unit of area under legume grasses 
increased respectively. Lotus corniculatus provides less green mass and therefore 
dry matter and forage and protein units. Perennial cereals grasses do not prevail 
over legume grasses, so they do not spread in South Ukraine. Conclusions. The 
productivity of perennial grasses in the south of Ukraine significantly depends on 
the type of plants, weather (hydrothermal) conditions of the year. The most 
effective is the cultivation of perennial legumes, namely Melilotus albus, alfalfa, 
Onobrychis arenaria. Bromus inermis and Elytrigia medium prevail among cereal 
grasses.

Keywords: perennial grasses, weather conditions, productivity, green mass, 
dry matter, forage and protein units.
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УДК 633.31:631.8:631.5
Demydas H. I., Kvytko M. H. Effect of seeding rate and row spacing on the 

height of Medicago sativa plants // Feeds and Feed Production. -  2019. -  Issue 88. -  P. 
37—43.

The purpose of the research was to identify the influence of cultivation 
technology elements on the parameters of Medicago sativa plant height of different 
geographical origin. M ethods. Field, measurement, statistical methods. Research 
results. Observations showed that in the year of sowing during the vegetation of 
Medicago sativa its stalks were stunted and ranged within 28.0— 33.3 cm 
irrespective of the seeding rate, varietal features and row spacing. In the second 
year of life in the budding phase, the plant growth rates of the varieties maintained 
throughout the growing season, whereas in the early flowering phase, they varied 
according to mowing and had a sinusoidal nature. The intensity of growth 
processes in the third year of life changed and in the budding phase of Medicago 
sativa it remained stable only in the first-second mowing ranging within 61.3— 
69.3 cm, whereas in the third-fourth mowing the indicators decreased from 59.1 up 
to 44.5 cm, or 10.2— 16.8 cm. In the flowering phase, plant height was the highest 
in the first mowing and reached 99.7— 101.4 cm, which decreased to 55.2 in the 
second and third mowing to 59.6 cm, or by 39.5—41.8 cm, regardless of the 
factors studied. Conclusions. The tendency towards the decrease in plant height 
with reduction of row spacing to 12.5 cm and increase of seeding rate and its 
growth at row spacing of 25 cm was revealed. The sinusoidal nature of Medicago 
sativa formation according to mowing both between the varieties and row spacing 
was established.

Keywords: variety, Medicago sativa, plant height, row spacing, seeding 
rate, budding, beginning of flowering.

УДК 633.11+633.14:631.527
C hernobai S. V., Riabchun V. K., K apustina T. B., Shchechenko O. Y.

Triticale for late autumn sowing // Feeds and Feed Production. -  2019. -  Issue 88. -  P. 
44—49.

Taking into account tendencies in climate changes towards continentality 
escalation, new ways to ensure stable production of food grain are searched for. 
Creation of triticale varieties with late sowing in autumn and early sowing in 
“February windows” (temporary thaws in February -  at the early of March) is quite 
promising. This allows plants to effectively use soil moisture, stages of plant 
organogenesis occur earlier, and, as a result, crucial periods of the plant 
development do not coincide with the most intense droughts and take place at 
lower air temperatures.

The aim  of the research was to evaluate the yield capacity of triticale 
varieties and lines with late autumn sowing and to create wintering triticale lines 
with high grain yield and adaptability.
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M ethods. Field (to study the interaction of the object of research with biotic 
and abiotic factors); biometric and weighing (to determine grain yield); statistical 
(statistical processing of research results).

Results. The study on the productivity formation was carried out under late 
autumn sowing of triticale varieties and lines (the first decade of October) under 
conditions of Kharkiv region.

The yields of spring triticale varieties under late autumn sowing averaged 
over the years amounted to 5.11-6.13 t / ha. Moreover, they formed a large filled 
grain (weight of 1,000 grains is 42.1-47.2 g). The best yield indicators by the years 
of research was showed by the variety Boryviter Kharkivskyi- 6.13 t / ha, which 
exceeded the standard Korovai Kharkivsky by 1.02 t/ha.

The highest yield under late autumn sowing was formed by two-handled 
cultivar Pidzymok Kharkivskyi and the line L5 (respectively 7.43 and 7.59 t/ha). 
They exceeded significantly the standard winter triticale variety Raritet by their 
yield (5.61 t/ha).

As a result of the assessment, eight complex valuable triticale lines suitable 
for late autumn sowing (wintering lines) were identified: TKhZ 12p-19, 
TKhZ 15p-19, TKhZ 16p-19, TKhZ 31p-19, TKhZ 39p-19, TKhZ 66p-19, 
TKhZ 68p-19 and TKhZ 96p-19. The lines are characterized by increased 
productivity, well-filled grain (8-9 points), resistance to lodging (optimal height is 
96-111 cm). According to the growing season they are early and mid-ripening. 
The lines are resistant to damage by loose and hard smut, powdery mildew and 
have increased resistance to damage by stem rust, leaf rust and leaf septoria (7
9 points). Increased adaptability of the lines is ensured by cold resistance and 
drought resistance. Therefore, they are the most promising for growing in arid 
steppe regions at late autumn and winter sowing.

The use of triticale varieties and lines with increased productivity, resistant 
to lodging, suitable for late autumn sowing is important under conditions of 
increasing aridity of the climate and significant increase in the sowing area under 
row crops (corn, soybean, sunflower, etc.).

Key w ords: triticale, late autumn sowing, wintering lines, yield capacity, 
adaptability.

УДК 633.31/361:631.5
H etm an N. Y., Veklenko Y. A. Feed productivity of sainfoin in the 

conditions of the right-bank Forest-Steppe // Feeds and Feed Production. -  2019. -  
Issue 88. -  P. 50—55.

The purpose of the research was to study the effect of planting time on the 
formation of productivity of Hungarian sainfoin when grown for green forage. 
M ethods are field, laboratory, statistical, correlation and regression relationships. 
Research results. It is established that under uneven humidity and high 
temperature regime in the year of sowing, Hungarian sainfoin formed two yields 
under spring planting date and one yield under summer planting date. In the second 
and third years of growth, no significant effect of the planting date on the stages of
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organogenesis of Hungarian sainfoin was found, where the maturity of the herbage 
was reached simultaneously. Productivity of Hungarian sainfoin was only 
conditioned by hydrothermal conditions, where the yield of green mass averaged 
45.9—49.6 t/ha with crude protein content of 1.58— 1.73 t/ha. At the same time, 
the highest dry matter yield of 10.25 t/ha and crude protein of 1.73 t/ha was 
provided by agrophytocenosis when sown on April 12. The productivity index of 
Hungarian sainfoin in the first year of life was determined, where the highest 
indicator was obtained during the early spring sowing period (29.04) -  7.85 kg/ha 
of dry matter per 1 hour of light day, whereas for the recommended summer 
sowing period was 1.13 kg/ha, or 6.9 times lower. The correlation equation 
between dry matter output, duration of daylight and the sum of precipitation from 
full shoots to the beginning of flowering in the first year of life is described. It is 
found that with increase of precipitation by 1 mm the dry matter output increases 
by 1.53 % and there is a tendency increase with increasing the length of daylight 
by 1 minute. Conclusions. It has been established that on gray forest soils of the 
right-bank Forest-Steppe, over two years of intensive use of the grass stand, 
regardless of hydrothermal conditions, Hungarian saifoin provided a stable forage 
productivity when sown in spring. Thus, dry matter yield was 9.38— 10.25 t/ha 
with crude protein content of 1.58— 1.73 t/ha. In particular, as for summer planting 
date, July 20 appeared to be the most effective planting date, which provided dry 
matter yield of 9.78 t/ha with crude protein content of 1.61 t/ha.

Key words: Hungarian sainfoin, green mass yield, crude protein, dry matter, 
daylight duration.

УДК 633.367.2:633.11:631.7(477)
H olodna A. V. Formation blue lupine productivity under different options 

of fertilization and seed treatment // Feeds and Feed Production. -  2019. -  Issue 88. -  
P. 56—62.

Purpose. To increase the yield of blue lupine due to the intensification of 
the generative development of plants and maximum preservation of fruit elements 
by the phase of full ripeness by introducing the optimal dose of mineral fertilizers 
and foliar nutrition with a microfertilizer in chelated form at the optimum time, 
application of a bioinoculant and biofungicide. M ethods. Field (to study the 
interaction of the research object with biotic and abiotic factors); 
morphophysiological (for biological control over the development of productivity 
elements at the stages of organogenesis); weight (to establish the parameters of the 
crop structure elements and determine the grain yield); statistical (statistical 
processing of research results). Results. The results of studies on the effects of 
different doses of mineral fertilizers, bioinoculant and biofungicide as well as 
foliar nutrition with microfertilizer in chelated form at different stages of 
organogenesis on the generative development of blue lupine plants of cultivar 
Peremozhets and grain yield are presented. The optimal dose of mineral fertilizers 
and the duration of plant foliar nutrition were determined. Conclusions. 
Application of the calculated dose of mineral fertilizers for the planned yield of
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grain of blue lupine of cultivar Peremozhets at the dose of 3.5 t/ha of mineral 
fertilizers (N68P48K66), sowing with seeds treated with BTU-r bioinoculant (1 l/t) 
and MikoHelp biofungicide (1.0 l/t), foliar nutrition with Tropicel microfertilizer 
(0.3 kg/ha) at the second phase of plant organogenesis contributed to the 
intensification of their generative development (the number of flowers -  38.0 pcs., 
beans -  13.3 pcs./plant, which was 1.8 times higher than in the absolute control) as 
well as an increase by 39.3 % of the crop yield with a control indicator of 2.01 t/ha.

Keywords: blue lupine, bio-fungicide, generative development, stage of 
organogenesis, inoculation, seeds, fertilizer, yield capacity.

УДК: 632.934.632.51
Zadorozhnyi V. S., Karasevich V. V., Svjtko S. M., Zadorozhnyi A. V., 

Sokulskii M. A. Herbicides effectiveness in system of weed control in maize // 
Feeds and Feed Production. -  2019. -  Issue 88. -  P. 63—70.

The influence of various herbicides and their mix for weeds reduction in 
maize has been studied. In the potential high weed application of base herbicides 
Primekstra TZ Gold, 50 % (3.0 L/ha) or Gvardian Tetra, 67.9 % (3.5 L/ha) together 
with the surface-active substance -  Remix (0,3 L/ha) provided weed control level 
on 94; 93 %, as a result maintained grain yield was 70 and 69 %, respectively. 
Under the conditions of the mixed type weeds max death (94 %) was observed due 
application post-emergence tank-mixture herbicides Primextra T Z Gold, 50 % (3.0 
L/ha) and Callisto, 48 % (0.25 L/ha) as well as adjuvant elektron (0.25 L/ha) at the 
same time kept grain yield specified agricultural crop was 66 %.

Key words: maize, weeds, pre-and post -  emergence herbicides, surface- 
active substances, adjuvant, grain yield.

УДК: 633.11 «324»:631.5
Z ab arn a  T. A. Botanical composition of winter wheat crops depending on 

the effect of its predecessor // Feeds and Feed Production. -  2019. -  Issue 88. -  P. 71— 
78.

The results of the long-term research on weed infestation of winter wheat 
agrophytocenoses considering the effect of the predecessor are presented. The 
influence of three common predecessors in the technology of winter wheat 
cultivation, namely, corn, soybean and corn, is estimated.

It has been proved that the most favorable conditions for controlling the 
number of weeds in winter wheat agrophytocenoses are differently achieved in 
different years when clover is used as a predecessor.

It has been established that the use of the optimal predecessor under winter 
wheat allows to reduce weed number per unit of area up to 13— 18.7 %.

Key words: winter wheat, predecessor, weeds, number, species 
composition, agrophytocenosis.
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УДК 633.31:631.5
Kovtun K. P., Veklenko Y. A., Y ashchuk V. A., Bezvuhliak L. I.

Influence of the spatial distribution of components on the productivity of sainfoin- 
cereal grass mixtures under different sowing methods in the conditions of the right- 
bank Forest-Steppe // Feeds and Feed Production. -  2019. -  Issue 88. -  P. 79—84.

Purpose. To investigate optimization of the spatial distribution of the 
component in binary legume-cereal grass mixtures by selecting a complementary 
composition of the phytocenosis, method of planting perennial grasses to create 
hay grass stands with Onobrychis arenaria in the right-bank Forest-Steppe. 
Adequate selection of legume and cereal species in a double-component sowing 
significantly reduces negative interactions at different stages of ontogenesis, 
reduces interspecific competition for environmental resources, balances the 
structure of phytocenosis, increases its productivity and prolongs the productive 
longevity of sown hayfields. Methods. System analysis, field, seeded haymaking, 
laboratory, comparative. Results. In the field experiment of the Department of 
Field Fodder Crops, Hayfields and Pastures, the influence of the spatial 
distribution of Onobrychis arenaria under various methods of sowing with Bromus 
inermis, Bromus riparius, Festuca arundinacea and Phleum pratense on the yield 
of dry matter, feed units, metabolic energy, and supply of fodder protein with 
digestible grass protein of the grass mass (phytomass) of double-component 
sainfoin-cereal grass mixtures of hay use is studied. It is established that, compared 
with the conventional mixed method of sowing sainfoin with different types of 
cereal components, on average for three years of using grass stands, the highest 
yield of dry matter, feed units, and metabolic energy was obtained under cross and 
cross-row sowing methods. Conclusions. The influence of the spatial distribution 
of Onobrychis arenaria and cereal grasses on the formation of grass stands and the 
productivity of grass mass is substantiated. The prospects of cross and cross-row 
methods of sowing binary sainfoin-cereal grass mixtures are outlined. This 
placement of legume and cereal components contributed to a decrease in 
interspecific competition for environmental resources, balancing the structure of 
the phytocenosis, increasing its productivity and the quality of grass mass and 
prolonging the productive longevity of the seeded hayfield in conditions of the 
right-bank Forest-Steppe.

Keywords: Onobrychis arenaria, grasses, productivity, methods of sowing, 
spatial distribution of species.

УДК 574.45
H rytsan  O. A. Formation of the productivity of grassland phytocenoses of 

non-cultivated slopes in the Precarpathian region depending on the modes of use 
and fertilization // Feeds and Feed Production. -  2019. -  Issue 88. -  P. 85—90.

The article is a study in soil science, with an analysis of the grassland 
phytocoenosis productivity in the Precarpathian region (Eastern Carpathian 
Foothills). The analysis of the level of land productivity according to the modes of 
use or fertilization type is carried out and it is established that grassland
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phytocoenoses of the Precarpathian region are the main source of forage for the 
livestock industry, and they hold the most important soil-forming position in the 
ecosystem of the territory. The main reason for the rapid loss of valuable species of 
grassland herbs from phytocoenoses and degradation of sown grass stands in the 
meadows of the Precarpathian region is the deterioration of nutrient status and 
water-air regime in the soil.

The percentage ratio of agrobotanical groups in the grasslands is comprised 
by herbs, cereals, sedges. Three types of plants represent the herb group. 
Groundsel (Senecio congestus) is predominant species in this group. Less common 
herbs of grassland are starwort (Stellaria radians) and Jacob's-ladder (Polemonium 
acutiggorum Willd). Arctophila yellow (Arctophila fulva (Trin) Anders) dominates 
among the cereals.

Application of mineral fertilizers on the grasslands under conditions of the 
Precarpathian region at the rate of N i2oP9oKi2o with split dressing in spring and 
after the first haymaking at the rate of N60 provides an increase in the yield of 
herbs compared with the control of 125.5 centners of herbage per ha.

It is established that extensive use of grasslands on sod-podzolic soils of the 
Precarpathian region leads to the development of degradation processes in the soil, 
decreases the resistance of perennial grasses to adverse habitat conditions. The 
main signs of degradation of cultivated meadows are the decrease of nutrient 
content in soil, soil dehumification, reduction in the productivity of phytocoenoses, 
decrease of the phytocoenoses of grasses and an increase in the number of grasses 
in the botanical composition, reduction of the area of projective cover of soil by 
plants, degrowth of inflorescence of grasses, decrease of the number of rhizome 
species of grassland plants.

Based on this, the article also proposes ways to preserve and improve the 
productivity of grassland phytocoenoses and the studied types of soils.

Keywords: grassland phytocoenoses, soil science, Precarpathian region, 
grassland productivity, grassland fertilization.

УДК 633.2:636.085.2:631.526.2:631.8(477.86)
K arbivska U. M. F eed quality of feed grassland agrophytocenoses 

depending on their species composition and fertilization in Precarpathian 
conditions // Feeds and Feed Production. -  2019. -  Issue 88. -  P. 91—98.

Purpose. To establish quality indicators of forage (crude protein, protein, 
crude fat, crude fiber, BER, crude ash, macronutrients) of grassland 
agrophytocenoses depending on their species composition and fertilization in 
Precarpathian conditions. Methods. Observation, comparison, analysis and 
synthesis, field experimant. Results. Research results on fertilization influence of 
Trifolium pratense, Trifolium hybridum, Medicago sativa and Bromus inermis on 
the chemical composition and quality of plant mass are presented. It is established 
that perennial legumes were characterized by better mineral composition for cattle 
forage compared to the cereal grasses in all soil conditions. In variants without 
fertilization and under Р60К60, crude ash content increased by 0.9— 1.1 in dry
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matter, in particular 9.2—9.5 % while in cereal grasses 8.3-8.4 %. In cereal grass 
stands formed by Bromus inermis, dry matter digestibility in feeds made up 53— 
54 %, while in legumes by 4— 5 % less. Application of phosphorus and potassium 
fertilizers at the rate of Р60К60 and even Р90К90 did not significantly affected the 
content of digestible protein in feed units and content of exchangeable energy in 
dry weight. Conclusions. Based on the research, it is established that application 
of phosphorus and potassium fertilizers generally did not significantly affect 
mineral composition of feeds. In addition, an increase in phosphorus and 
potassium content in dry weight was observed. When Р6оК6о was applied, 
phosphorus content in legume-cereal grass mixtures increased by 0.01—0.02 %, 
potassium -  0.05—0.08 %; and when Р90К90 was applied -  by 0.02—0.03 and 
0.07—0.12 % with LPD05 of 0.02 and 0.12 %, respectively On the cereal grass 
stand upon the using of phosphorus and potassium fertilizers was also visible trend 
to increasing of potassium in dry weight on 0,13 -  0,16 % (Р60К60 and Р90К90 
respectively).

Key words: legume grasses, Bromus inermis, chemical composition, fodder 
quality, fertilizers.

УДК 636.085.52
K ulyk M. F., Zhukov V. P., O bertiukh Y. V., Vyhovska I. O., 

H onchar L. O., Skorom na O. I., Tkachenko T. Y., Zelinska I. P. Experimental 
substantiation of new criteria for silage quality evaluation // Feeds and Feed 
Production. -  2019. -  Issue 88. -  P. 99—106.

Purpose. To substantiate new criteria for evaluation of corn silage quality 
with bio-preservatives. M ethods. Zootechnical method to determine feed 
digestibility in animal experiments. It is incorporated in amphorae of 1.8 tons of 
corn silage mass of the beginning of wax ripeness. The first amphora was without 
preservative, the second was with bio preservative No. 1 and the third one was 
with bio preservative No. 2. The silo of 3 amphorae according to the standard was 
evaluated. In all 3 amphorae, the silo was of good quality, but the digestibility of 
dry matter in the balance experiments on the rams was different. Results. The most 
commonly accepted criteria for evaluating silo quality are its pH value and the 
solids content. The high quality silo has a pH of water extract in the range of 3.6— 
3.9. Such pH values are created by the high content of lactic acid and low ammonia 
content. Under these conditions, the nutrient retention in the silage feed is the 
highest compared to other acidity parameters. Thus, under pH higher than 4.4 and 
dry matter content of 30 %, the fermentation in the silo process takes place by the 
proteolytic type and, as a result, butyric acid, amines and ammonia, not lactic acid, 
are formed. Due to the fact that butyric acid is much weaker than lactic acid and 
thus has a low preservative capacity, the silo is of poor quality. Therefore, high 
levels of ammonia, amines and butyric acid cause poor quality of the silo. High 
quality silo contains up to 20 % free acids (2/3 -  lactic acid and 1/3 acetic acid). 
Our research has shown that silage packed with bio-preservatives based on lactic 
and propionic acid bacteria has a higher digestibility of nutrients than the same
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starting mass (raw material), which is ensiled without a bio-preservative. Lactic 
acid bacteria synthesize B vitamins (Bb B2, B5 and B7) and essential amino acids, 
and propionic bacteria further synthesize vitamin B 12, forming mucus and giving 
the silage a specific, pleasant taste, providing better feed for animals, e.g. cows, 
substances, which is a consequence of the higher productive action of the feed. 
Digestibility of dry matter of silage, which was incorporated without a biological 
preservative, was at the rate of 53.9 %, and it was 8.8 % higher with bio
preservative No. 1. Studies conducted with an air-dry matter of 3 silos to obtain a 
suspension have provided the basis for evaluating bacterial preservatives for their 
ability to stimulate the growth of microbial protein in the silage. Conclusions. On 
the basis of the conducted researches new criteria for evaluation of corn silage 
quality were experimentally substantiated. Indicators of high-quality silage, 
namely, pH, total acidity, lactic, content of acetic and butyric acids and ammonia, 
include the digestibility of dry matter in animals, and the determination of bacterial 
protein as an important factor in the influence of lactic and propionic acid bacteria 
of bio-preservatives on the biological value of feed protein, which is a criterion for 
evaluating biological preservatives for the ability to stimulate bacterial protein gain 
in silage.

Key w ords: corn silage, qualitative indicators of silage, dry matter 
digestibility, biological preservatives, lactic acid and propionic acid bacteria.

УДК 636.087.636.4
C hornolata L. P., Pyryn N. I., Novakovska V. Y. Feed value of a mixture 

of triticale and Hungarian vetch // Feeds and Feed Production. -  2019. -  Issue 88. -  P. 
107—112.

It has been studied that during the growth and development the content of 
protein and soluble carbohydrates in the green mass of a mixture of triticale and 
Hungarian vetch reduces and the content of fiber, i.e. structural carbohydrates, 
increases. The content of crude fat tends to decrease and the content of crude ash 
increases. Nutritional value of the mixture in the phase of triticale stem elongation 
and Hungarian vetch budding corresponds to the rate of 0.84 feed units and 9.11 
MJ of exchange energy, which is relatively high. This phase is best suited for the 
use of the mixture, since the nutritional values are still high and the volume of 
green mass is already high. The digestibility coefficients of soluble carbohydrates, 
starch, hemicellulose and cellulose are the highest in this phase. Whereas in the 
phase of triticale tillering and Hungarian vetch blooming, the digestibility of 
hemicellulose reduces 1.1 times, cellulose 1.7 times, and lignin more than 3 times.

Keywords: mixture, sheep, chemical composition, carbohydrates, 
coefficients, digestibility.

УДК 636.087 636.4
M ysenko A. A., Hutsol N. V., Z dor L. P. Content of neutral-detergent 

insoluble crude protein of alfalfa depending on the phases of its vegetative 
development // Feeds and Feed Production. -  2019. -  Issue 88. -  P. 113—117.
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The results of chemical analysis of alfalfa samples in different phases of its 
vegetative development are presented. These studies have shown that the content 
of neutral detergent insoluble crude protein fluctuates depending on the mowing 
phase within the rate of 17— 25.6 %. The content of neutral-detergent fiber 
exceeds the content of saturated fiber by 18—22 %, which must be considered 
when balancing cattle diets.

Keywords: alfalfa, crude fiber, neutral detergent fiber (NDF), crude protein, 
neutral detergent insoluble crude protein.
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