Національна академія аграрних наук України
Інститут кормів та сільського господарства Поділля

Тези доповідей Ⅹ міжнародної
наукової конференції

«КОРМИ І КОРМОВИЙ БІЛОК»
Reports of the Ⅹ international scientific conference

«FEEDS AND FEED PROTEIN»

Book of Abstracts

Вінниця, Україна
4 – 5 липня 2018 р.

УДК 636.085/.087
ББК 45.45
К–66
«Корми і кормовий білок» / Тези доповідей Ⅹ міжнародної
наукової конференції / 4 – 5 липня 2018 р. – Вінниця: Діло, 2018. –
С. 100.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

генетика, селекція та насінництво високобілкових культур;

конкурентоздатні технології вирощування польових та кормових
культур;

біоадаптивні технології вирощування багаторічних трав у
польовому та лучному кормовиробництві;

енергозберігаючі технології заготівлі та використання кормів для
одержання конкурентоспроможної продукції тваринництва;

якість, безпечність та гігієна кормів і сировини;

економіка, організація та менеджмент виробництва кормів та
кормового білка.

Матеріали конференції рекомендовані та затверджені до друку
рішенням вченої ради Інституту кормів та сільського господарства
Поділля НААН від 18. 06. 2018 року, протокол № 6.

© Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, 2018

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

Роїк М. В.

Національна академія аграрних
України, в. о. Віце-президента

наук

Петриченко В. Ф. Інститут кормів та сільського господарства
Поділля НААН, академік НААН
Корнійчук О. В.

Інститут кормів та сільського господарства
Поділля НААН, директор, кандидат с.-г.
наук

Кондратенко П. В. Національна академія аграрних
України, академік НААН

наук

Кириченко В. В.

Інститут рослинництва
НААН, академік НААН

ім. В. Я. Юр'єва

Вергунов В. В.

Державна наукова сільськогосподарська
бібліотека НААН, академік-секретар
НААН

Камінський В. Ф. ННЦ «Інститут землеробства
академік-секретар НААН

НААН»,

Черенков А. В.

Інститут сільського господарства степової
зони НААН, член-кореспондент НААН

Каленська С. М.

Національний університет біоресурсів і
природокористування України, членкореспондент НААН

Кулик М. Ф.

Інститут кормів та сільського господарства
Поділля НААН, член-кореспондент НААН

Лихочвор В. В.

Львівський
національний
аграрний
університет, член-кореспондент НААН

Задорожний В. С. Інститут кормів та сільського господарства
Поділля НААН, кандидат с.-г. наук

3

Корми і кормовий білок

УДК:633.31:636.086
© 2018
В. Д. Бугайов, В. М. Горенський кандидати
сільськогосподарських наук
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
А. М. Максімов кандидат сільськогосподарських наук
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
КОРМОВОЇ ТА НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ
ЛЮЦЕРНИ
Серед важливих завдань у вітчизняному сільськогосподарському
виробництві особливої гостроти набуває проблема рослинного білка.
У зв’язку з цим слід звернути увагу на таку цінну багаторічну
високобілкову культуру як люцерна, яка відзначається високою
продуктивністю та якістю корму. Тому розробка методів створення
сортів з підвищеною кормовою та насіннєвою продуктивністю у
люцерни – одне із важливих завдань селекції цієї культури.
Підвищення продуктивності люцерни є одним з головних
напрямів селекційної роботи, яка ведеться у різних наукових установах
України (Гасаненко Л. С. 1975; Терещенко Н. М., Петков В. В.,
Лутоніна М. Н., 1981; Ткаченко И. К., Лаврентьев Г. Ф., Дробец П. Т.,
1989; Бобер А. Ф., 2001; Бугайов В. Д., Максімов А. М., 2006;
Бугайов В. Д., Горенський В. М., 2016). Незважаючи на окремі
здобутки, дана проблема на сьогодні залишається актуальною й
остаточно не вирішеною. Тому, постає питання про пошук нових
підходів у селекції культури, які могли б радикально вплинути на
підвищення її продуктивності. На думку провідних селекціонерів
люцерни головним у вирішенні цієї проблеми є оволодіння ефектом
гетерозису. Відомо, що найбільшого ефекту гетерозису можна
досягнути при контрольованому запиленні відповідно підібраних
батьківських форм. Одним з механізмів генетичного контролю
перехресного запилення у люцерни є використання явища
самонесумісності.
За результатами досліджень нами запропонований ефективний
спосіб виділення самонесумісних рослин люцерни (Бугайов В. Д.,
Максімов А.М. Спосіб виділення самонесумісних рослин люцерни
посівної // Деклараційний патент на винахід № 17756 А 01Н/04 від
16.10.2006 р.), який дає можливість ідентифікувати генотипи із
стабільним проявом самонесумісності до 100 %.
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Встановлено, що значення коефіцієнта успадкування рівня
самонесумісності люцерни гібридами за матерями коливається в межах
72—84 %, що свідчить про значний внесок материнської форми у
фенотиповій мінливості цієї ознаки. Решта 16—28 % фенотипового
рівня самонесумісності детермінується геномом батька, взаємодією
материнської і батьківської гамет і, звичайно, факторами
навколишнього середовища (Бугайов В. Д., Максімов А. М., 2006).
Отже, у селекційних програмах при створенні сортів-синтетиків з
високим рівнем самонесумісності більше уваги слід приділити добору
материнських форм, ніж батьківських, оскільки дана ознака
успадковується в набагато більшій мірі від матері, ніж від батька.
Подальші дослідження (2007—2017 рр.) виділених генотипів з
підвищеним рівнем самонесумісності (60—100 %) показали, що
абсолютно самонесумісні розклоновані рослини впродовж двох років
повністю загинули в основному від ураження мікоплазмозом. Серед
інших генотипів практично не виявлено рослин з підвищеним рівнем
кормової та насіннєвої продуктивності. Частіше зустрічалися генотипи,
які мають покращену одну або декілька ознак. Найбільше таких рослин
виявилось у діапазоні самонесумісності 60—80 %.
Оцінка розклонованих генотипів з виділеного вихідного матеріалу
(колекційні зразки, гібридні популяції) за окремими господарськоцінними ознаками проводилась за 2—3 цикли доборів з наступною
оцінкою окремих з них за загальною комбінаційною здатністю. Частка
таких генотипів складала 0,05—0,1 % від загальної кількості.
У подальшому були сформовані синтетичні популяції з 3 до 13
клонових генотипів.
За результатами оцінки першого (sin 1) та другого (sin 2)
покоління виділено ряд високопродуктивних селекційних номерів, які
поєднують підвищені показники кормової та насіннєвої продуктивності
на 11—27 % більше стандартного сорту Синюха. З них селекційні
номери 33/12, 6/12, 118/09 та 3/13 відповідно під назвами Радослава
(2015 р.), Родена (2016 р.), Раміна (2017 р.) та Амага (2017 р.) передані
для
кваліфікаційної
експертизи
у
системі
державного
сортовипробування.
Таким чином, з метою посилення ефективності селекційного
процесу, спрямованого на створення сортів-синтетиків, слід
використовувати клонові генотипи, які поряд з окремими або
комплексом ознак і високою загальною комбінаційною здатністю мають
підвищений рівень самонесумісності.
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ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ КОСТРИЦІ
ШОРСТКОЛИСТОЇ (FESTUKA TRACHYPHYLLA) В
УМОВАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ
Ключові слова: вихідний
коефіцієнт варіації, взаємозв'язок.

матеріал,

Festuca

trachyphylla,

Festuca trachyphylla належить до групи Festuca ovina agg. Її
географічне розповсюдження – зона помірного клімату в Північній
півкулі. Це домінантний компонент ксеротермічних лугів. У ході
експедицій, проведених нами у 2009—2012 рр. в Україні, були зібрані
дикорослі популяції в Івано-Франківській та Львівській областях.
Костриця шорстколиста є морфологічно зміненим видом групи
Festuca ovina. І це створює проблеми для систематики. Його мінливість
проявляється в основному в морфологічній і фізіологічній будові. Серед
найбільших проблем у вивченні систематики роду Festuca є
нерівномірне (з географічної точки зору) вивчення видів у різних
частинах світу, увага лише до окремих (вибраних) таксонів і, особливо,
неможливість порівняти дані, отримані різними авторами через
використання ними різних підходів.
Костриця шорстколиста характеризується посухостійкістю,
декоративністю, добре відростає після косіння, формує щільну дернину,
добре росте на дерново-середньопідзолистих середньо кислих ґрунтах.
Матеріалом для досліджень слугували 5 популяцій костриці
шорстколистої різного еколого-географічного походження.
О. В. Шкура і Д. Б. Рахметов газонні трави за здатністю до
пагоноутворення поділили на три групи: перша група характеризується
високою здатністю пагоноутворення (понад 10 тис. вегетативних
пагонів на 1 м2); друга – середньою здатністю (від 5,0 до 9,9 тис.
вегетативних пагонів на 1 м2); третя – з низькою здатністю
пагоноутворення (менше ніж 4,9 тис. вегетативних пагонів на 1 м2).
Користуючись їхньою класифікацією та даними наших досліджень
костриця шорстколиста належить до другої групи – 5204 шт./м2.
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Кількість генеративних пагонів на метрі квадратному – 287 шт./м2 при
посіві газону.
Площа листової поверхні костриці шорстколистої становить
28,6 тис м2/га. За кількістю вегетативних пагонів, щільністю травостою,
декоративністю (5 балів), показниками пагоноутворення костриця
шорстколиста посідає одне з перших місць.
Для підвищення ефективності добору цінного для селекції
костриці шорстколистої вихідного матеріалу ми в системі
кореляційного аналізу проводили вивчення напряму і сили зв’язку
морфологічних ознак у трьох селекційних номерів № 850/1, № 1238/1,
№ 1423/1. Адже перехід від обліку окремих ознак до їх корельованих
комплексів підсилює достовірність аналізу.
У трьох досліджуваних сортозразків костриці шорстколистої
існують достовірні позитивні середні взаємозв’язки між вагою зеленої
маси з куща і висотою травостою (r = 0,45 – 0,59), достовірний
позитивний середній і сильний між вагою зеленої маси з куща і
облиствленістю (r = 0,63 – 0,79).
У сортозразків костриці шорстколистої між результуючими
ознаками існують низькі негативні та позитивні кореляційні зв’язки (r =
0,05 – 0,09), що ускладнює їх поєднання при доборах на підвищення
кормової або насіннєвої продуктивності.
За результатами аналізу взаємозв’язків насіневої продуктивності
виявлено достовірні позитивні середні і високі зв’язки між вагою
насіння і кількістю генеративних пагонів (r = 0,56 – 0,80), середні між
вагою насіння і кількістю насінин у суцвітті (r = 0,55 – 0,71), високий у
сортозразка № 850/1 між вагою насіння і масою 1000 насінин (r = 0,79).
Методами гібридизації, індивідуально-родинного і масового
доборів створено новий вихідний матеріал (15 номерів), який надалі
буде використовуватися в практичній селекції.
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ОЦІНКА ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ В СЕЛЕКЦІЇ СОЇ
Ключові слова: соя, вихідний матеріал, сорт, продуктивність,
урожайність.
Сучасна селекція сої спрямована на підвищення урожайності,
оптимізації довжини вегетаційного періоду, покращення товарних та
технологічних якостей насіння. Успіх селекційної роботи залежить від
відповідного базового та експериментального матеріалу, методів і
техніки роботи.
Дослідження проводили у 2015—2017 рр. у сівозміні лабораторії
селекції сої і зернобобових культур Інституту кормів та сільського
господарства Поділля НААН.
Продуктивність рослин сої визначається сумарною дією окремих
показників, таких як кількість продуктивних вузлів, кількість насінин у
бобі, кількість бобів у вузлі, кількість насінин на рослині, кількість
бобів на рослині та маса 1000 насінин. Рівень індивідуальної
продуктивності та урожайність виділених сортозразків досліджувалися
на основі даних структурного аналізу. Зокрема, за кількістю
продуктивних вузлів найкраще себе показали сорти Рапсодія (14,3 ± 0,6)
та Ізумрудна (12,6 ± 0,7). За кількістю бобів у вузлі виділились М №14
(4,0 ± 0,4) та М № 24 (2,4 ± 0,1). Сорт Ізумрудна характеризується
підвищеним показником кількості насінин у бобі (2,1 ± 0,1). Найбільша
кількість насінин на рослині була в сортозразках Рапсодія (58,9 ± 2,2),
Ізумрудна (52,4 ± 2,4) та Хуторяночка (52,0 ± 2,6). Високий показник
кількості бобів на одній рослині має мутантна лінія № 14 (36,0 ± 2,3) та
сорт Рапсодія (31,3 ± 1,3). Найбільше значення маси 1000 насінин мають
сорти Тріада (170,8 ± 2,5) та Аметист (150,4 ± 1,7). У цілому, за рівнем
урожайності можна виділити сорти Рапсодія, Тріада та Хуторяночка,
урожайність яких становила 465,4; 451,8 та 427,9 г/м² відповідно.
Досліджувані сортозразки сої характеризувались вмістом білка від
34,9 до 36,2 %. Найбільший вміст білка в насінні був у сортозразків
Тріада (36,2 %), Ізумрудна (36,1 %) та Хуторяночка (35,9 %).
Найбільший вміст жиру був у сортозразків Аметист (21,4 %),
Хуторяночка (21,4 %) та Тріада (21,3 %).
Виділені сорти та селекційні лінії є досить різноманітними за
8
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морфологічними ознаками. У той час як одні сорти характеризуються
підвищеною кількістю бічних гілок, інші – вкороченими міжвузлями,
крупністю насіння та іншими ознаками. Поєднання генотипів з різними
ознаками при гібридизації дасть можливість оцінити характер їх
успадкування та можливість використання в практичній селекції.
УДК 631.527:633.34
© 2018
Г. Д. Лаврова, кандидат біологічних наук
О. І. Ганжело
Селекційно-генетичний інститут – Національний центр
насіннєзнавства та сортовивчення
ВИСОКОБІЛКОВІ ЛІНІЇ СОЇ СЕЛЕКЦІЇ СГІ – НЦНС
Ключові слова: соя, вміст білка, урожайність, екологічна
стабільність.
Збільшення вмісту білка в насінні є одним із напрямів селекційної
роботи з соєю в Селекційно-генетичному інституті. Нами створений ряд
ліній гібридного походження, які поєднують високу білковість з доброю
урожайністю та іншими господарсько цінними ознаками. У 2012 році
Національним центром генетичних ресурсів рослин України були
зареєстровані лінії сої селекції СГІ Л 206/11 (Айова/Аркадія одеська,
UD 0202462) та Л 317/11((Еванс /Л11-41)/Грант, UD 0202463) з високою
стійкістю до посухи, вилягання та розтріскування бобів і з вмістом білка
в насінні 40 %. За період з 2014 по 2017 рік ми виділили 11 ліній сої з
середнім вмістом білка вище 43 %. Середня білковість ліній Л 117/17 та
Л 162/17 (Гібрид 905 (Кіровоградська ДСС) / Senhae N20 (США)) і
Л 186/17 (Волгоградка (Росія)/Монреал (Канада)) перевищила 44 %, при
цьому їх урожайність була на 3–27 % більшою, ніж у стандарту Сяйво.
Лінія 117/17 є стабільною як за урожайністю (bi = 0,94, σ2d = 0,07), так і
за білковістю (43,2–45,6 %). Екологічна стабільність за урожайністю
характерна і для лінії 162/17 (bi = 0,92, σ2d = 0,29), але розмах показників
білковості у неї набагато більший – від 40,1 до 48,3 %. Лінія 186/17 є
більш чутливою до зміни умов вирощування (bi = 1,19, σ2d = 0,85). Вміст
білка в насінні у цієї лінії варіював від 40,9 до 47,0 %.
На даний час всі високобілкові лінії проходять випробування у
різних розсадниках. П’ять ліній передані для реєстрації в НЦГРРУ, а
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також включені до програми схрещувань відділу селекції бобових
культур СГІ.
УДК 633.853.52:631.527
© 2018
Т. В. Цицюра, кандидат сільськогосподарських наук
І. В. Темченко, А. В. Семцов
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
ДЕТЕРМІНАЦІЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ НАСІННЯ
СОРТІВ СОЇ РІЗНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ
В УМОВАХ ІНСТИТУТУ КОРМІВ ТА СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА ПОДІЛЛЯ НААН
Ключові слова: соя, урожайність, хімічний склад насіння,
екологічна пластичність, екологічна стабільність.
Стратегічним у селекції сої є не лише створення генотипів з
відповідним рівнем адаптивного потенціалу до сучасних умов довкілля
та ресурсної ємності технології їх вирощування, але й з відповідними
якісними показниками насіння, вмістом білка та жиру, клітковини тощо.
Ці показники у комплексному виразі визначають технологічну
придатність сучасного сорту до багатоцільового його використання –
корми, рослинні жири, соєве молоко, продовольчі та інші цілі.
Мета наших досліджень полягала у порівняльному співставленні
сортів сої селекції різних науково-дослідних установ за показниками
хімічного складу зерна у абсолютно-сухій речовині з виділенням
стабільних генотипів за показниками вмісту протеїну, рослинного жиру,
що на фоні сумісної оцінки за показниками продуктивності дасть
можливість виділити сорти з комплексним потенціалом: продуктивність
+ якість.
Для оцінки використано результати досліджень лабораторії якості,
безпеки кормів і сировини Інституту кормів та сільського господарства
Поділля НААН з оцінки хімічного аналізу насіння сої за період 2013—
2017 рр. За вказаний інтервал дану оцінку пройшла така кількість
сортозразків: 2013 р. – 73, 2014 р. – 63, 2015 р. – 69, 2016 р. – 69, 2017 р.
– 66. Застосована до вказаної генеральної сукупності модель ЕберхартаРассела дала змогу провести детальний аналіз різних генотипів сої за
основними показниками пластичність і стабільність у застосуванні до
якісних показників хімічного складу насіння та пов’язати їх з раніше
10

Корми і кормовий білок

проведеною оцінкою аналогічної генеральної сукупності сортів за
показниками урожайності.
На основі модельного ранжування саме повторюваних сортів за
період 2013—2017 рр. проведено їх ранжування за показниками вмісту
протеїну та жиру, зольності та клітковини з виділенням 12 цінних
генотипів для подальшої селекційної практики та виробничого
використання саме на кормові та продовольчі цілі.
Проаналізовано у якісному порівнянні цінність сортів сої,
оригінатором яких є Інститут кормів та сільського господарства Поділля
з метою узагальнення ціленаправленої селекції сої на якість та
технологічність і визначення перспективних селекційних завдань у
програмі управління якісним складом насіння.
У кінцевому підсумку застосована методологія аналізу вихідної
сукупності сортозразків сої за результатами зонального випробування
на якість дозволила погрупувати її у рангах якості (4 типологічні ранги)
та визначити перспективні донори у селекційних програмах створення
високоврожайних та високоякісних пластичних генотипів.
На підставі кінцевої оцінки отриманих результатів сформовано
показникові пари сортозразків урожайність – вміст білка, урожайність –
вміст жиру, урожайність – вміст білка та жиру у поєднанні з чинниками
повторюваності та стабільності. Відокремлено також середовищну
складову у системі дисперсійної оцінки системи випробовувань сортів
та проаналізовано хімічний склад насіння сої залежно від географічного
їх походження та селектування, що опосередковано дало можливість
співставити вплив кліматичних чинників періоду вегетації сортів сої на
формування хімічного складу їх насіння та співвідношення між
показниками його структури, зокрема загальної білковості, виходу
жиру, загальної зольності та вмісту клітковини тощо.
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КОМБІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ СОРТІВ ГОРОШКУ
ПОСІВНОГО (ЯРОГО) ЗА ОЗНАКАМИ НАСІННЄВОЇ
ПРОДУКТИВНОСТІ
Ключові слова: горошок посівний
продуктивність, комбінаційна здатність.

ярий,

сорт,

ознака,

Горошок посівний – поширена кормова культура. Найбільші
площі її знаходяться у лісостепових і поліських районах України,
країнах Балтії. Горошок посівний ярий є одним із основних складових у
зеленому конвеєрі, як бобовий компонент, що в більшості входить до
однорічних бобово-злакових сумішок.
Дослідження проводили в польовій сівозміні Інституту кормів та
сільського господарства Поділля НААН у 2011 р.
Для оцінки вихідного матеріалу горошку посівного ярого на
основі комбінаційної здатності, слугували п’ять високопродуктивних
сортів: Прибузька 19, Ірина, Ліліана (Інститут кормів та сільського
господарства Поділля), Білоцерківька 96 (Білоцерківська дослідноселекційна станція ІБКіЦБ) і Спутниця (ВНИИК им. В. Р. Вильямса
(Россия)).
Оцінка комбінаційної здатності п’яти сортів горошку посівного
проводилась із застосуванням генетичного аналізу B. I. Hayman і
J. L. Jinks шляхом вивчення гібридів першого покоління, згідно ІІІ
методу B. Griffing.
Серед кількісних ознак, що прямо корелюють з насіннєвою
продуктивністю високою комбінаційною здатністю за кількістю насінин
на рослині – сорт Спутниця (gi = 9,01), за величиною насінини (маса
1000 насінин) – сорти Прибузька 19 (gi = 2,50) і Спутниця (gi = 2,18) та
за масою насіння з рослини – сорти Спутниця (gi = 0,72) і Прибузька 19
(gi = 0,22).
Оскільки домінує найбільший прояв ознаки, можна стверджувати,
що сорти Прибузька 19 і Спутниця, які мають найвищі оцінки ефектів
ЗКЗ, характеризуються найбільшим числом факторів, які визначають
збільшення ознаки. Так як загальна комбінаційна здатність визначається
адитивними ефектами генів, можна стверджувати про їх істотну роль у
прояві ознаки у сортів Прибузька 19 і Спутниця.
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Подальший аналіз дає змогу на основі розрахованих ефектів СКЗ,
виділити ту частину врожаю, яка зумовлена специфічними взаємодіями.
Ці взаємодії проявляються у конкретної гібридної комбінації, за умови
великих значень ефектів СКЗ. За ознакою «кількість насінин на одну
рослину»
високим
числовим
вираженням
ефектів
СКЗ
характеризувалися комбінації: Білоцерківська 96/Спутниця (Sij = 13,53),
Прибузька 19/Ліліана (Sij = 6,96), Ліліана/Білоцерківська 96 (Sij = 6,04),
Ірина/Спутниця (Sij = 5,91). Це вказує на значну частку неадитивних
взаємодій в генетичній детермінації ознаки в цих комбінаціях. В інших
гібридів ознака «кількість насінин на рослині» визначається переважно
адитивними ефектами генів.
За ознакою «маса 1000 насінин» достовірно високі ефекти СКЗ
мали комбінації: Ліліана/Спутниця (Sij = 2,13), Ірина/ Білоцерківська 96
(Sij = 1,87) та Прибузька 19/Спутниця (Sij = 1,42). Це вказує на значну
роль неадитивних взаємодій у вираженні ознаки в даних комбінаціях.
За ознакою «маса насіння з рослини» високу СКЗ мали комбінації
Прибузька 19/Спутниця (Sij = 1,10), Ірина/Ліліана (Sij = 0,63) та
Ліліана/Білоцерківська 96 (Sij = 0,53). Тому можна стверджувати про
значну роль домінантних або, можливо епістатичних генів у вираженні
ознаки в даних комбінаціях. В інших комбінаціях ознака «маса насіння з
рослини» контролюється переважно адитивними ефектами генів.
Таким чином, шляхом оцінки ефектів загальної та специфічної
констант комбінаційної здатності встановлено селекційну цінність
високопродуктивних сортів горошку посівного за ознаками
продуктивності. Визначено внесок окремих генетичних систем у
детермінацію даних ознак у сортів та гібридів, що досліджувалися.
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ОЦІНКА ГІБРИДІВ БОБІВ КОРМОВИХ НА ОСНОВІ
ГІБРИДОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
Ключові слова: боби кормові, гібрид, ступінь домінування,
ступінь істинного гетерозису.
Найбільш поширеним методом створення цінного вихідного
матеріалу у селекції на адаптивність є внутрішньовидова гібридизація.
Створення і впровадження високопродуктивних сортів бобів кормових,
які мають у геномі адаптивні гени, сприятиме створенню рослин,
стійких до екстремальних умов зовнішнього середовища. На основі
проведеної попередньої оцінки колекції за критерієм гомеостатичності,
показниками екологічної пластичності та стабільності продуктивності,
до гібридизації були залученні сортозразки бобів кормових різного
еколого-географічного походження: K-1160 (Україна), Besybno (Італія),
Arla (Швеція), “D” Гортанс-6 (Великобританія), Вф18096, Franks
Hohenloher (Німеччина). Дослідження характеру мінливості ознак
продуктивності в системі батьки-нащадки, на основі гібридологічного
аналізу дає змогу дати оцінку характеру їх успадкування. При вивченні
гібридів бобів кормових визначали ступінь домінування (hp) та
істинний гетерозис (Гіст) за господарсько-цінними ознаками.
У гібридів бобів кормових першого покоління проявилось
позитивне наддомінування (hp > 1) у переважної більшості комбінацій –
K-1160/Franks Hohenloher, Franks Hohenloher/K-1160, Arla/Besybno,
Вф18096/K-1160 за ознаками, що тісно корелюють з рівнем насіннєвої
продуктивності рослин: кількості продуктивних вузлів на рослині,
кількості бобів та насінин на рослині, вага насіння з рослини. У
комбінації Besybno/Arla відмічене проміжне успадкування (-0,5 < hp <
0,5) за показником кількість продуктивних вузлів, у K-1160/Вф18096 –
проміжне успадкування за показником насіннєвої продуктивності
рослин. Поява у гібридів першого покоління проміжного успадкування
за урожайністю насіння на фоні позитивного наддомінування за
ознаками, що тісно пов’язані з насіннєвою продуктивністю рослин,
пояснюється дещо гіршою резистентністю деяких гібридів порівняно з
батьківськими формами.
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Прояв істинного гетерозису (Гіст) за всіма абсолютними
показниками мала гібридна комбінація Вф18096/K-1160: висота рослини
3,0 %, висота прикріплення нижнього бобу 9 %, кількість продуктивних
вузлів 4 %, кількість бобів з рослини 31 %, кількість насінин з рослини
14 %, вага насіння з рослини 21 %. Найвищий ступінь прояву істинного
гетерозису за ознаками, що пов’язані з рівнем насіннєвої
продуктивності рослин, виявлено у комбінацій K-1160/Franks
Hohenloher, Franks Hohenloher/K-1160, Arla/Besybno.
Проведений гібридологічний аналіз одержаних гібридів бобів
кормових першого покоління дав можливість оцінити ознаки
продуктивності за характером їх домінування та ефектом гетерозису.
Найбільшими показниками домінування та ефекту гетерозису
характеризувались гібридні комбінації: K-1160/Franks Hohenloher,
Arla/Besybno, Вф18096/K-1160.
УДК 635.652.654:631.558.3
© 2018
А. А. Лехман
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
ПРОЯВ ІСТИННОГО ГЕТЕРОЗИСУ ТА ДОМІНУВАННЯ
У ГІБРИДІВ F1 КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ
Ключові слова: квасоля, гетерозис, домінування, успадкування,
гібридна комбінація, продуктивність.
Внутрішньовидова гібридизація залишається одним із ефективних
методів створення цінного вихідного матеріалу квасолі. Вивчення
характеру мінливості ознак продуктивності в системі батьки-нащадки
на основі гібридологічного аналізу дає змогу дати оцінку характеру їх
успадкування. У зв’язку з цим, метою досліджень було вивчення ефекту
гетерозису та успадкування господарсько-цінних ознак.
Для гібридизації, як вихідний матеріал, були взяті сорти
вітчизняної та закордонної селекції. Материнськими формами
виступили наступні сорти: Харківська штамбова (Україна); Загадка
(Росія); Присадибна (Україна); батьківськими: Галактика (Україна);
Местная 38 (Угорщина); Местная 79 (Угорщина); Zeneth (Франція).
Встановлено, що в F1 по всіх гібридних комбінаціях відмічено
гетерозисний ефект за урожайністю насіння і масою насіння з рослини.
Аналіз результатів досліджень показав, що з чотирьох комбінацій
найбільший прояв істинного гетерозису за всіма ознаками
15
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продуктивності
було
отримано
від
схрещування
форм
Присадибна/Галактика та Харківська штамбова/Местная 38, і становив
відповідно «надземна маса рослини» – 62,3 та 61,6 %; «кількість
продуктивних вузлів» – 87,5 та 54,6 %; «кількість бобів на рослині» –
70,8 та 73,0 %; «кількість насінин на рослині» – 67,1 та 15,2 %; «маса
насіння з рослини» – 57,7 та 17,3 %.
У комбінаціях Харківська штамбова/Местная 79 та Загака/Zeneth
(F1) ефект гетерозису проявлявся за більшістю ознак, які пов'язані з
урожайністю рослин, а саме: «маса надземної частини рослини», що
становила відповідно (37,6 і 37,2 %); «кількість бобів на рослині» (13,5 і
11,9 %); «кількість насінин на рослині» (0,5 і 9,3 %); «маса насіння з
рослини» (20,0 і 66,7 %).
Характеризуючи гібриди першого покоління за ступенем
домінування встановлено, що у всіх гібридних комбінаціях отримано
позитивні
коефіцієнти
ступеня
домінування
за
ознаками
продуктивності: «кількість бобів на одній рослині», «кількість насінин
на рослині», «маса насіння з рослини». Так у комбінації
Присадибна/Галактика вона становила відповідно: 0,87, 1,11 і 1,57;
Харківська штамбова/Местная 38 – 1,21, 0,55 і 0,63; Харківська
штамбова/Местная 79 – 0,33, 0,09 і 0,23 та Загака / Zeneth – 0,29, 0,25 і
0,74.
Отже, проведений гібридологічний аналіз одержаних гібридів
квасолі першого покоління вказував, що ефект гетерозису та
домінування проявлялись за більшістю ознак, які пов'язані з
урожайністю рослин, а саме: «маса надземної частини рослин»,
«кількість бобів», «кількість насінин на рослині» і «маса насіння з
рослини» у всіх гібридних комбінаціях.
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УДК: 633.16:631.52:631.415
© 2018
О. Б. Маренюк, кандидат сільськогосподарських наук
В. О. Дорощук
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
ОЦІНКА КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗА
ВМІСТОМ ПРОТЕЇНУ В ЗЕРНІ
Зерно ячменю – унікальний продукт. Різносторонність
використання в різних галузях визначає його цінність. Абсолютна
більшість валового збору використовується на зернофуражні цілі,
частина – на солодорощення і харчову промисловість.
Як відомо, до фуражних автоматично відносять сорти, які «не
проходять» за пивоварними показниками, однак даний факт не є
науковим підходом до вирішення питання створення фуражних сортів,
тому в даному напрямку потрібно значну увагу приділяти саме якісним
показникам зерна.
Одна з основних проблем селекції ячменю ярого – підвищення
якості зерна, зокрема його кормових якостей, за рахунок збільшення
білку з покращеним умістом незамінних амінокислот, в першу чергу
лізину. У всі часи проблема білка була актуальною.
Вміст білка в зерні – генетично і морфологічно складний
показник. Підвищення або пониження його в тій чи іншій мірі
відображається на інших показниках і властивостях зернівки:
консистенції, в тому числі скловидності та твердості. Кількість білка в
зерні ячменю у великій мірі залежить від умов року вирощування, однак
досить істотне значення мають і сортові якості рослин. Вміст білку в
зерні ячменю знаходиться в межах – від 7 до 25 %.
Мета досліджень – виявити зразки ячменю ярого, різного екологогеографічного походження, з високим показником умісту протеїну в
зерні для залучення їх у селекцію.
Дослідження проводили в 2015−2017 рр. в Інституті кормів та
сільського господарства Поділля НААН у зоні Правобережного
Лісостепу України. Ґрунти – сірі опідзолені з показником pH сольової
витяжки 4,8−4,9 та гідролітичною кислотністю 3,6−3,7 мг екв на 100 г
ґрунту. Всі роки досліджень характеризувались підвищеною сумою
температур і меншою сумою опадів упродовж вегетаційного періоду в
порівнянні з середньо багаторічними даними. Матеріалом для
досліджень слугували 73 колекційних зразків ячменю ярого різного
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еколого-географічного
походження
із
колекційних
фондів
Національного центру генетичних ресурсів рослин України та Інституту
кормів та сільського господарства Поділля НААН України. Визначення
хімічного складу зерна ячменю ярого здійснювали в лабораторії
зоотехнічної оцінки кормів Інституту кормів та сільського господарства
Поділля НААН за загальноприйнятою методикою.
За результатами досліджень виділено зразки ячменю ярого з
підвищеним умістом протеїну (14,4−15,2 %) – Володар (UA0805307),
Карат (UA0804700), Ілот (UA0805233), Неофіт (UA0804827), Лотос
(UA0804866), Мирон (UA0805241), Кайзер (UA0805305), Совіра
(UA0805234) (Україна); Якуб (UA0805002), Бурштин (UA0805001)
(Білорусь); Карабалыкский 150 (UA0805274), Дружный (UA0805277),
Убаган (UA0805278) (Казахстан); Задонский 8 (UA0805270), Сонет
(UA0805112), Биом (UA0805269) (Росія). Даний показник у контролю
(Армакс) становив 14,2 %.
Слід відзначити сорти Карат (Україна); Задонский 8 (Росія);
Карабалыкский 150 (Казахстан), які поєднують у собі високі показники
вмісту протеїну та врожайності, що робить їх найбільш цінними для
виробництва фуражного зерна.
Дані колекційні зразки слід залучати до селекційних програм при
створені саме фуражних сортів, оскільки вони є генетичними
джерелами високого вмісту протеїну в зерні, що дасть можливість у
подальшому отримати сорти з відповідними якісними показниками.

УДК 635.656:631.53.048:633.1(477.4)
© 2018
Т. П. Захлєбна
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
ОПТИМІЗАЦІЯ НОРМ ВИСІВУ ГОРОШКУ ПОСІВНОГО
У ЗМІШАНИХ ПОСІВАХ ІЗ КОЛОСОВИМИ ЗЛАКАМИ
В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО
Ключові слова: норми висіву, горошок посівний, пшениця озима,
жито озиме, тритикале озиме, видовий склад, фази вегетації.
Проміжні посіви сумішей озимих культур забезпечують
найшвидше надходження високоякісної зеленої маси для виробництва
різних видів кормів у весняний період. Основною проблематикою в
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формуванні збалансованих бобово-злакових травостоїв у таких посівах
є правильне співвідношення компонентів у кормовому агрофітоценозі
та визначення оптимальних строків їх збирання. Метою проведення
дослідження є оптимізація норм висіву, добір злакових компонентів, як
підтримуючої культури із горошком посівним (озимим) та строків
збирання однорічних сумішей на зелений корм, сіно, сінаж або силос з
прив’ялених трав.
Польовий дослід проведено впродовж 2015—2017 рр. на полях
сівозміни відділу польових кормових культур, сіножатей та пасовищ
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
(49о10′32″N; 28о22′54″Е). Предметом дослідження були горошок
посівний «Ювілейний», жито озиме «Забава», тритикале озиме
«Богодарське» та пшениця озима (спельта) «Зоря України», норми їх
висіву в одновидових (5 млн схожих насінин/га – злаків та 3 млн/га –
бобового компоненту) та змішаних посівах (50 : 50 %; 60 : 40 %; 70 :
30 % бобового до злакового компоненту від повної норми висіву).
За морфо-біологічними ознаками горошок посівний має витке
стебло та схильність до вилягання, тому формуючи змішані посіви з
ним, ми провели добір підтримуючої культури із подібною
інтенсивністю росту і розвитку. Найбільш придатними виявились такі
види озимих колосових, як жито озиме – найбільш ранньостигле за інші
види (на 5–7 діб), тритикале озиме – середнього строку дозрівання, а
також пшениця озима підвиду спельта, яка характеризується
відсутністю остей, високою облистяністю зеленої маси, що забезпечує
подовження строку використання без втрати якісних показників
кормової сировини.
Встановлено, що строки сівби озимих сумішок відіграють значну
роль у формуванні видового складу травостоїв. Запізнення із сівбою
восени (3 дек. жовтня) призводить до суттєвого зменшення участі
бобового компоненту в урожаї навесні внаслідок більш інтенсивного
відростання злакових колосових напровесні після відновлення вегетації.
За оптимального строку (3 дек. Вересня – 1 дек. жовтня) у горошку
посівного відмічено нормальне проходження яровизації у фазі
стеблування, інтенсивне відростання та формування зеленої маси у
весняний період, підвищений конкурентний потенціал зі злаками і як
наслідок – збільшення частки в урожаї. Так, при збиранні однорічних
агрофітоценозів на зелений корм у фазі бутонізації горошку посівного
та колосінні злаків, вміст його в урожаї становив 40—53 % із житом
озимим, 49–63 % із тритикале та 43–53 % із пшеницею озимою залежно
від співвідношення норм висіву. Причому спостерігалась тенденція
збільшення вмісту горошку посівного в урожаї зеленої маси із
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підвищенням норми висіву у суміші. Під час цвітіння компонентів
травосумішок за збирання змішаних посівів на сіно, частка горошку
посівного сягала 32–51 % із житом озимим, 39–62 % із тритикале та
40—59 % із пшеницею озимою. Подальше використання посівів озимих
проміжних сумішок на сінаж або силос теж показало значний вміст
бобового компоненту у рослинній масі. На варіантах досліду, де
співвідношення норм висіву горошку посівного над тритикале або
пшеницею озимими було найбільше, в окремі роки спостерігалось
вилягання травостою. Тому на основі трирічних даних з аналізу
фізіологічного розвитку рослин, урожайності та якості рослинної
сировини, зроблено висновок про доцільність використання проміжних
посівів горошку посівного (озимого) із колосовими злаковими
культурами для заготівлі різних видів кормів у весняний період. Для
забезпечення високої урожайності та збалансованості рослинної маси за
поживними речовинами слід висівати горошок посівний із озимими
колосовими не пізніше 1 декади жовтня. В сумішках із житом озимим
норма висіву його має складати 2,1 млн схожих насінин проти
1,5 млн./га жита, із тритикале озимим – 1,8 млн/га проти 2 млн/га, із
пшеницею озимою – 1,5 млн/га проти 2,5 млн/га. Це дає можливість
послідовно (через 4—7 дні) використовувати такі посіви на зелений
корм (у фазі бутонізації бобового і колосіння злакового компоненту),
сіно (цвітіння рослин) та для заготівлі сінажу або силосу з прив’ялених
трав (у фазі молочної стиглості злакових колосових та утворення
бобиків у горошку посівного).
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С. Й. Оліфірович
Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція
НААН
ДОБІР СОРТІВ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ ДЛЯ
ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО
Ключові слова: квасоля звичайна, сорт, господарсько-цінні ознаки,
продуктивність.
Серед основних складових технології, які визначають зростання
ефективності виробництва квасолі, велике значення має підбір сортів.
Головний фактор, завдяки якому вдалося підняти продуктивність
квасолі – сорт. Тому питання підвищення ефективності селекційної
роботи для створення високоврожайних сортів квасолі, придатних до
механізованого
збирання,
набуває
першочергового
значення.
Господарсько-цінні ознаки квасолі звичайної, серед яких найбільш
важливими є продуктивність та придатність до механізованого збирання
є комплексними показниками, які складаються з багатьох ознак, що
мають кількісний вираз та складну генетичну природу. Найбільш
цінними сортами квасолі для виробництва є кущові, стебла яких
закінчуються квітконосами або слабко виткою верхівкою, оскільки вони
придатні для механізованого збирання. Крім того, висота прикріплення
нижнього ярусу бобів сортів квасолі звичайної повинна бути
достатньою для запобігання втрат при збиранні комбайном. Для сортів
квасолі має важливе значення не тільки висота прикріплення нижнього
ярусу бобів над рівнем ґрунту, а й висота кінчика бобу нижнього ярусу,
тому що найбільш продуктивні боби формуються у середньому та
нижньому ярусах рослини, а біб має довжину в середньому 10 – 14 см.
Селекціонерами
Буковинської
державної
сільськогосподарської
дослідної станції створено і внесено до Державного реєстру сортів
рослин, придатних для поширення в України, чотири сорти квасолі
звичайної: Надія, Буковинка, Ясочка, Ната.
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В. Д. Тромсюк, Т. В. Лілик
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
КОМБІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ
ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО У СИСТЕМІ ДІАЛЕЛЬНИХ
СХРЕЩУВАНЬ
Ключові слова: тритикале озиме, гібриди, загальна комбінаційна
здатність, специфічна комбінаційна здатність, діалельні схрещування.
Дослідження проведено в 2015—2016 рр. у відділі селекції
кормових культур та на дослідних полях Інституту кормів та сільського
господарства Поділля НААН. У якості матеріалу для досліджень
використано сортозразки тритикале озимого (Половецьке (UA0602494,
Україна), Амос (UA0602627, Україна), Цекад 90 (UA0602066, Росія),
Каприз (UA0601781, Росія), Дубрава (UA0602222, Білорусь), Pawo
(UA0602555, Польща). Ефекти загальної та специфічної комбінаційної
здатності визначали згідно статистичних методів генетичного аналізу за
М. А. Федіним за допомогою ППП “ОСГЕ”, розробленого в Інституті
рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН.
Аналіз ефектів загальної комбінаційної здатності колекційних
зразків тритикале озимого за кількісними ознаками дав змогу виявити
сорти з доволі високими показниками: за продуктивною кущистістю –
Половецьке (0,80); висотою рослини – Амос (3,61), Цекад 90 (1,61),
Дубрава (5,53) та Pawo (8,03); довжиною головного колоса –
Половецьке (0,93), Цекад 90 (0,12) та Pawo (0,34); кількістю зерен з
головного колоса – Дубрава (8,42) та Pawo (5,47); масою зерна з
головного колоса – Цекад 90 (0,23), Дубрава (0,06) та Pawo ( 0,34);
масою зерна з рослини – Половецьке (1,12), Цекад 90 (2,43) та Дубрава
(1,31); масою 1000 насінин – Амос (0,39) та Цекад 90 (6,14). Дані сорти є
цінним вихідним матеріалом для комбінаційної селекції на високий
рівень кількісних ознак.
Встановлені сорти з високим рівнем констант специфічної
комбінаційної здатності за кількісними ознаками: висотою рослин –
Pawo (143,55) та Амос (105,2); довжиною головного колоса – Pawo
(0,28); кількістю зерен з головного колоса – Каприз (31,21) та Pawo
(22,24); масою зерна з рослини – Каприз (28,66) та Pawo (19,02); Масою
1000 насінин – Каприз (12,38) та Цекад 90 (10,32).
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Аналіз ефектів специфічної комбінаційної здатності дав
можливість виявити перспективні комбінації сортів тритикале озимого
за основними кількісними ознаками продуктивності: висотою рослин –
Амос/Pawo (20,89) та Половецьке/Цекад 90 (13,72); довжиною
головного колоса – Цекад 90/Pawo (0,74) та Амос/Pawo (0,71); кількістю
зерен з головного колоса – Половецьке / Каприз (6,28) та Цекад 90/Pawo
(4,78); масою зерна з головного колоса – Амос/Цекад 90 (0,77); масою
зерна з рослини – Каприз/Дубраву (7,71) та Цекад 90/Pawo (4,24); масою
1000 насінин – Каприз/Дубраву (5,64) та Амос/Цекад 90 (5,19).
УДК:633.367:631.527
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В. А. Бардаков, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут сільськогосподарської мікробіології та
агропромислового виробництва НААН
НОВИЙ ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ,
ФУЗАРІОЗОСТІЙКИЙ СОРТ ЛЮПИНУ ЖОВТОГО
ЗОЛОТИЙ КУПОЛ
Ключові слова: сорт, люпин жовтий, селекція, фузаріоз.
Постійно зростаючий попит на насіння кормового люпину у
виробництві ставить перед селекціонерами завдання щодо створення і
впровадження нових, адаптованих до конкретних умов вирощування
сортів цієї цінної зернобобової культури. Враховуючи сучасні проблеми
при вирощуванні люпину жовтого селекційну роботу необхідно
спрямовувати на створення універсальних ранньостиглих сортів з
низьким вмістом алкалоїдів і високою урожайністю, стійких проти
основних хвороб, вилягання та посухи.
В
Інституті
сільськогосподарської
мікробіології
та
агропромислового виробництва зібраний значний колекційний матеріал
люпину жовтого з ознаками: ранньостиглості, низького вмісту
алкалоїдів, високого вмісту білка, високої стійкості проти хвороб.
Залучаючи виділені джерела та донори з цінними господарськими
ознаками до селекційного процесу, було отримано низку перспективних
константних ліній люпину жовтого. За результатами трирічних
досліджень у конкурсному сортовипробуванні було виділено найкращу
селекційну
лінію
та
передано
до
системи
державного
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сортовипробування, як новий сорт люпину жовтого Золотий купол
(№ заявки 15402002).
Новий сорт люпину жовтого універсального типу використання,
порівняно із сортом-стандартом Прогресивний забезпечує вищу
продуктивність у середньому на 11 %. Золотий купол створений
методом внутрішньовидової гібридизації та відібраний багаторазовим
індивідуальним добором на інфекційному (фузаріозному) фоні із
гібридної комбінації Обрій х Лідер. Різновидність – var. maculatus Zhuk.
Сорт ранньостиглий, період від сходів до дозрівання 99 днів.
Забезпечує середній врожай насіння 2,1 т/га (потенційна врожайність
2,5 т/га), зеленої маси – 47,5 т/га, що вище стандарту відповідно на 0,25
та 4,0 т/га. Вміст алкалоїдів у насінні становить 0,025 %, сирого
протеїну в насінні – 40,2 %, у сухій речовині зеленої маси 16,9 %.
Стійкий проти фузаріозу та вірусних хвороб. Характеризується високою
стійкістю до розтріскування бобів та вилягання перед збиранням. Маса
1000 насінин – 112 г.
УДК 633.85:631.523
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Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ
СЕЛЕКЦІЇ ГІБРИДІВ РІПАКУ ОЗИМОГО
Ріпак – факультативний самозапилювач, ступінь перехресного
запилення якого залежно від умов навколишнього середовища і
становить від 15 до 45 %. Тому для забезпечення 100 % гібридності
насіння важливо мати ефективний спосіб запобігання самозапиленню.
У озимого ріпаку селекційні програми зі створення гібридів
базуються на таких основних типах ЦЧС: CMS ogura (Франція), CMS
polima (Китай) і MSL-CMS (патент «NPZ Lembke», Німеччина), а також
CMS napus і CMS junsea.
Вихідним матеріалом слугували сорти, гібриди, лінії
індивідуального добору, та інцухту одержані в Інституті кормів та
сільського господарства Поділля НААН. Колекційні зразки вітчизняної
та зарубіжної селекції ріпаку озимого в якості батьків для запилення із
формою цитоплазматичної чоловічої стерильності (ЦЧС), отримані з
Уманського національного університету садівництва.
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Дослідження проводили в селекційній сівозміні дослідних полів
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН упродовж
2014 – 2017.
Після проведення схрещування стерильної форми ріпаку озимого
із фертильними формами отримано гібридне насіння, яке було висіяне в
гібридному розсаднику 2015 – 2016 рр.
Під час цвітіння в посівах гібридів F1 була проведена ідентифікація
рослин, які мали стерильні квіти, а також рослин із фертильними
квітами. На ці рослини були поміщені етикетки де вказувався номер
ділянки та тип квітів (стерильні чи фертильні).
За результатами підрахунку в посівах гібридів F2 2017 р. кількості
стерильних та фертильних ми спостерігаємо тенденцію, що на ділянках
де було висіяне насіння з відібраних фертильних рослин відсоток
прояву ознаки стерильності не перевищував 50 %, а у середньому
становив 29 %. Одержані показники розщеплень у лініях другого та
третього бекросу на стерильні і фертильні рослини відповідають
стандартній моногенній моделі 3 : 1. На ділянках засіяних насінням із
стерильних рослин ми маємо таку динаміку прояву ознаки стерильності.
УДК 631.86:633.1:631.53.01
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Ю. А. Векленко, кандидат сільськогосподарських культур
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
ВПЛИВ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ НА НАСІННЄВУ
ПРОДУКТИВНІСТЬ ОДНОРІЧНИХ ЯРИХ КУЛЬТУР
Інтенсифікація сільського господарства, яка останнім часом
відбувається в нашій країні та усьому світі, має негативний вплив не
лише на навколишнє середовище, а в першу чергу на родючість ґрунту,
без чого неможливе ведення агровиробництва взагалі. Тому на даний
час набуває широкого розповсюдження органічне сільське
господарство, яке має екологічні переваги, зокрема у виробництві
продукції рослинного і тваринного походження, споживачем якої є
люди, а тому їх здоров’я має важливе значення у розвитку Держави в
цілому.
Дослідження з вивчення впливу органічних добрив на урожайність
однорічних культур в Інституті кормів та сільського господарства
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Поділля НААН розпочали у 2016 році на сірих лісових ґрунтах з
умістом гумусу (за Тюріним) – 2,06 %, лужногідролізованого азоту (за
Корнфілдом) – 91 мг, обмінного калію і рухомого фосфору (за
Чіриковим) – відповідно 71 і 52 мг на 1 кг ґрунту, рНсол. – 4,6. Після
внесення органічних добрив у нормі 20 т/га уміст гумусу підвищився до
2,44 %, фосфору і калію відповідно до 120 та 160 мг на 1 кг ґрунту.
Вивчення структури насіннєвої продуктивності досліджуваних
культур (жито яре, тритикале яре, овес голозерний), показало, що
елементи генеративної продуктивності культур перебувають під
вагомим впливом абіотичних чинників періоду вегетації, оскільки їх
закладення і формування, як відомо, відбувається ще на ранніх етапах
вегетації.
Такі ознаки структури насіннєвої продуктивності зернових
культур, які перебувають під більш вираженим генетичним контролем –
довжина колосу і стебла, кількість насінин в колосі та маса 1000 насінин
реагували на родючість ґрунту, а саме застосування органічних добрив.
Коли довжина стебла збільшувалась від 3 до 29 см, колосу від 0,4 до
1,7 см, а маса зерна в колосі суттєво залежала від видового складу
зернових культур.
Виявлено, що підвищення поживності ґрунту сприяло
формуванню крупнішого зерна з вищими ваговими характеристиками та
із досліджуваних злакових культур найбільшу масу 1000 насінин
забезпечило тритикале яре 51,72 г, проти 38,26 г на неудобрених
варіантах.
Застосування органічних добрив незалежно від погодних умов
сприяло підвищенню урожайності зерна до 4,90–6,98 т/га, проти 1,94–
3,84 т/га на контролі без добрив. Серед зернових культур тритикале яре
відрізнялось високими показниками, які переважали овес та жито яре на
1,48–2,08 т/га, що становило 6,98 т/га, або на 3,14 т/га більше порівняно
з неудобреним фоном.
Таким чином, використання органічних добрив забезпечує
підвищення поживності ґрунту та зростанню урожайності зерна, а також
покращенню елементів структури індивідуальної продуктивності
зернових культур порівняно з варіантами без добрив.
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ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ ЕМІСТИМ С НА РІСТ І
РОЗВИТОК РОСЛИН СОРТІВ ЛЮЦЕРНИ ПЕРШОГО
РОКУ ЖИТТЯ
Ключові слова: люцерна, сіно, Емістим С, сорт, фенологія,
польова схожість, урожайність.
У Миколаївському національному аграрному університеті
проведено упродовж 2014 – 2016 рр. дослідження щодо впливу
регулятору росту рослин (РРР) Емістиму С на ріст і розвиток рослин
люцерни сортів селекції Інституту кормів та сільського господарства
Поділля НААН – Вінничанка, Регіна, Синюха. В якості контрольного
сорту взятий сорт Надєжда (Інститут зрошуваного землеробства) .
Встановлено, що тривалість періоду сівба-сходи для сортів
складала 25 – 26 діб за сівби необробленим насінням, а за обробки
насіння Емістимом С вона зменшилася до 22 діб (сорт Регіна), 23 –
(Вінничанка і Синюха), 24 – у сорту Надєжда. Період від сходів до
початку цвітіння, тобто укісної стиглості сорту Надєжда тривав 93 доби.
Дещо менший вегетаційний період був притаманний сортам Регіна і
Синюха – 92 доби.
Завдяки сівбі люцерни насінням, обробленим РРР, зменшувався
стрес для рослин культури високих температур повітря, а отже і ґрунту,
що подовжило тривалість вегетаційного періоду для більш ефективного
нагромадження люцерною листостеблової маси до 94 діб (сорт
Надєжда), 95 – (Регіна і Синюха) і 96 діб – (Вінничанка).
Визначено, що польова схожість у контрольному варіанті склала
49,5 %, найвищою вона була у сорту Регіна (+1,4 %). Суттєве її
підвищення відмічене на посівах з обробкою насіння люцерни
Емістимом С. Зійшло на 9,4–11,3 % більше рослин. Щодо сорту
Надєжда, цей показник збільшився на 19,0 %, сорту Синюха – 17,5 %,
Регіна – 18,7 %, найбільше – Вінничанка (20,6 %).
У середньому за три роки досліджень, урожайність сухої речовини
рослин першого року життя контрольного сорту Надєжда складала
2,28 т/га, що лише на 2,1 % більше, ніж Вінничанка і на 3,5 і 1,0 %
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менше, ніж сортів Регіна і Синюха відповідно (за сівби необробленим
насінням). Завдяки передпосівній обробці насіння РРР, цей показник
підвищився на 0,27 т/га, або 11,8 % порівняно з контрольним сортом
Надєжда, 9,5 % – Вінничанка, 14,8 % – Регіна. У межах сортів
підвищення врожайності сухої речовини становило від 2,23 – 2,50 т/га,
або на 12,1 % (Вінничанка), від 2,36 – 2,62 т/га, або на 11,0 %, від 2,30 –
2,55 т/га, або на 10,9 % – Синюха.
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СКЛЕЮВАННЯ БОБІВ АД’ЮВАНТАМИ – ФАКТОР
ЗБЕРЕЖЕННЯ СФОРМОВАНОГО ВРОЖАЮ НАСІННЯ
ЛЯВЕНЦЮ РОГАТОГО
Ключові слова: лядвенець рогатий, ад’юванти, склеювачі, насіння,
боби, урожайність, плодоелементи, посівні властивості.
Найкращим компонентом для створення пасовищ і сінокосів
вважається малопоширений вид багаторічних бобових трав – лядвенець
рогатий, який невибагливий до ґрунтів. Росте на глинистих,
суглинистих, супіщаних і навіть піщаних ґрунтах, а також на схилах.
Порівняно з іншими бобовими травами менше пошкоджується
хворобами.
Стримуючим фактором широкого поширення лядвенцю рогатого є
недостатня кількість насіння через складність його отримання.
Надзвичайно великою проблемою при вирощуванні насіння
лядвенцю рогатого є розтріскування бобів, яке пов’язано перш за все з
генетичними особливостями культури та розтягнутим репродуктивним
періодом. Поряд з тим, не менш важливим є температурний та вологий
режими повітря. Саме в період формування та дозрівання бобів
лядвенцю рогатого, які припадають на червень-липень, високі
середньодобові температури та низька відносна вологість повітря
особливо наприкінці липня, коли насіння в бобах уже дозріле,
негативно впливають на сформований урожай, відбувається масове
розтріскування бобів, що призводить до великих втрат урожаю насіння.
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Для збереження сформованого урожаю насіння лядвенцю рогатого
необхідно застосовувати ад’юванти (склеювачі) які після нанесення на
рослину утворюють міцну полімерну плівку, яка має сітчасту структуру,
здатну розтягуватись та склеювати боби, запобігаючи їх
розтріскуванню, при цьому не порушуючи періоду вегетації, та
забезпечує природнє дозрівання насіння.
Найвищу урожайність насіння лядвенцю рогатого в середньому за
роки досліджень (2016—2017 рр.) 453 та 435 кг/га забезпечує
склеювання бобів ад’ювантами Агролип (2,0 л/га) чи Ксаладан (1,5 л/га)
у фазі побуріння 40 % та повторно при побурінні 60 % бобів одночасно
із проведенням десикації посівів препаратом Регістан (3,0 л/га) або на
209 та 191 кг/га чи 86—78 % більше порівняно з контролем за рахунок
зменшення кількості розтріскування бобів (38,1 та 43,4 %).
Найбільша маса 1000 насінин (1,29 та 1,30 г) лядвенцю рогатого у
середньому за роки досліджень (2016—2017 рр.) формувалась при
внесенні препарату Агролип (2 л/га) у фази побуріння 30 та 40 % бобів,
або на 0,09 та 0,10 г більше порівняно з контролем, де вона становила
1,20 г.
Посівні властивості насіння, зокрема енергія проростання,
лабораторна схожість та сила росту насіння лядвенцю рогатого сорту
Аякс, зросли на 5—6 % порівняно з контролем незалежно від внесених
ад’ювантів та фаз їх внесення.
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ВПЛИВ СУМІСНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ПРОТРУЮВАЧІВ ФУНГІЦИДНОЇ ДІЇ ТА
БІОСТИМУЛЯТОРІВ НА ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ
НУТУ
Тільки використовуючи високоякісне насіння можна реалізувати
весь потенціал продуктивності нових сортів нуту. Однак дуже часто
насіння уражене збудниками грибкових захворювань негативно впливає
на його посівні якості та знижує енергію проростання. Одним з шляхів
підвищення посівних та урожайних якостей насіння є передпосівна
обробка фунгіцидними та рострегуляторними препаратами.
Нами проведено низку лабораторних та польових випробувань на
сорті нуту Буджак із протруювачами Сверіко, Віал ТрасТ, ТМТД,
Бенефіс та стимуляторами росту БлекДжек і Нано Енерджі.
Результати лабораторних випробувань показали позитивний вплив
фунгіцидних протруйників на інфекційне навантаження та лабораторну
схожість насіння. Тоді як стимулятори росту дали суперечливі
результати. Так Нано Енерджі гальмувало проростання насіння. Насіння
цього варіанта хоч й виявилося схожим, але вкрай повільно росло, проте
на 10 добу довжина коріння перевищила всі інші варіанти.
Ефективність передпосівної обробки насіння нуту фунгіцидними
препаратами підтверджуються польовою схожістю. У той же час
здивував своєю дією Нано Енерджі, гальмування проростання насіння
та росту рослин у початкових етапах виявилося стимулюванням росту
кореневої системи, що склало 125 – 140 % до контролю. З появою 5 – 6
листочка рослини цього варіанта отримали «друге дихання», наздогнали
інші варіанти за ростом, а згодом виявилися найбільш розвинутими.
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За результатами досліджень, проведеними у 2010—2017 рр.
найбільш ефективним способом посіву конюшини лучної під покрив
ярого ячменю був звичайний рядковий із міжряддям 15 см та нормою
висіву 7 млн схожих насінин на 1 га, що забезпечило урожай насіння
429 кг/га. Стрічковий (М – 15—30 см) та черезрядний (М – 30 см)
способи посіву були менш ефективними і знижували цей показник на
15—18 відсотків.
Конюшина повзуча сорту Даная у суцільних посівах (М – 15 см)
забезпечує урожайність вищу, ніж у широкорядних (М – 45 см) на
92 кг/га. При цьому найбільш оптимальною нормою висіву є 5—6 кг/га
або 7—8 млн схожих насінин на 1 га.
Найбільш оптимальною нормою висіву конюшини гібридної в
умовах Лісостепу України є 12 млн схожих насінин на 1 гектар
(8,4 кг/га), що забезпечує найвищий врожай насіння в першому укосі
(300—350 кг/га).
Під покривом ярого ячменю з нормою висіву 3,0 млн схожих
насінин оптимальною нормою висіву лядвенцю рогатого є 10—12 млн
схожих насінин на 1 га (8—10 кг), що в середньому за 2007—2010 рр.
забезпечило урожай насіння в перший і другий рік використання
відповідно 391; 342 кг/га.
Виявлено, що застосування на фоні основного удобрення
мінеральними (N30P60-90K60-90) та вапняковими добривами (0,5 норми за
г. к.) антистресанту Агрогумат (0,4 л/га) у фази стеблування та
бутонізації сприяло формуванню врожаю насіння в 2016 та 2017 роках
конюшини лучної сорту Політанка – 580; 475 кг/га, люцерни посівної
сорту Синюха – 335; 287 кг/га або на 56–29; 78,0–47 % більше порівняно
з контролем без підживлення. Посівні якості насіння, зокрема схожість
та сила росту при цьому становили відповідно 94—98; 65—75 % або на
10—18 % вище порівняно з контролем.
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На основі результатів досліджень встановлено, що оптимальні
умови для формування максимальних урожаїв насіння люцерни
посівної сортів Синюха, Регіна, Росана – 281—340 кг/га, конюшини
лучної сортів Анітра, Спарта, Політанка – 600—620 кг/га, конюшини
гібридної сортів Рожева 27, Вілія – 300—350 кг/га, конюшини повзучої
сорту Даная – 210—242 кг/га, лядвенцю рогатого сортів Аякс, Гелон –
340—520 кг/га створюються при дотриманні вимог всіх елементів
технологічних операцій при їх вирощуванні на насіння із врахуванням
агроекологічних чинників формування врожаю. Найбільш важливим є
фактор підвищеної кислотності ґрунтів, який обмежує позитивну дію
інших чинників технології вирощування бобових трав, особливо
люцерни посівної та конюшини лучної, що вимагає застосування
вапнякових добрив у 0,5 нормі за гідролітичною кислотністю.
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ТРАВ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ ЇХ ЗБИРАННЯ
Визначення строку збиральної стиглості насіння злакових трав
базується на моніторингу вмісту вологи в процесі дозрівання насіння.
Збирання врожаю насіння злакових трав шляхом прямого
комбайнування за рівнем вологості насіння від 45 до 20 % показали, що
при вологості 45...40 % насіннєва продуктивність костриці червоної
мінливої, мітлиці тонкої, була меншою на 52...33 %; 27...18 %;
порівняно із збиранням злакових трав при вологості насіння 30 – 35 %,
що забезпечувало найвищий врожай насіння в середньому за 2016—
2017 рр., відповідно 336; 374 кг/га. Збирання врожаю насіння злакових
трав при вологості 25...20 % призводило до зниження врожайності
насіння відповідно на 10...12 %; 14...22 %. Причиною зниження врожаю
насіння злакових трав при вологості більше 30 % був його недомолот, а
при вологості менше 30 % – осипання насіння.
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Кострицю тонколисту найкраще збирати при вологості насіння
35 %, що забезпечувало насіннєву продуктивність на рівні 374 кг/га, що
було на 18…39 % та на 17—30 % більше порівняно із збиранням
врожаю при вологості відповідно 45…40 % та 25…20 %.
Збиральна вологість насіння суттєво впливала на посівні якості
насіння. У костриці червоної мінливої, костриці тонколистої, мітлиці
тонкої сила росту насіння при збиранні з вологістю 20...30 % становила
відповідно 56...57 %; 47...49; 58…59%, а при вологості 35...45 %, дещо
знижувалась відповідно до 45...54 %; 47...49; 40…45 %.
Схожість насіння порівняно із силою росту в меншій мірі залежала
від збиральної вологості. При збиранні костриці червоної мінливої,
костриці тонколистої, мітлиці тонкої з вологістю насіння 35...20 %
схожість їх коливалась у межах 79...81 %; 84...86; 75...78 %.
Розпочинати збирання врожаю насіння низових злакових трав на
незначних площах необхідно за вологості насіння 35—30 %, яке можна
провести за один календарний день, а на більших площах збирання
доцільно розпочинати при вологості 38 – 40 %, тоді як основна частина
цієї роботи буде припадати на період, коли вміст вологи в насінні
складатиме 32 – 35 %.
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СТОКОЛОСУ БЕЗОСТОГО
Стоколос безостий добре реагує на внесення високих норм
мінеральних добрив, особливо азотних. Проте достатня або надмірна
кількість вологи, що припадає на період виходу в трубку-квітування
сприяє виляганню посівів, що негативно впливає на повноту запилення і
відповідно на насіннєву продуктивність стоколосу безостого.
Одним із шляхів вирішення проблеми вилягання посівів, на нашу
думку, є застосування регуляторів росту рослин, зокрема препарату
Медакс Топ.
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Встановлено зростання кількості генеративних і вегетативних
пагонів у варіантах із внесенням регулятора росту. Порівняно з
контролем та залежно від строку внесення кількість генеративних
пагонів зростала на 15—16 шт./м2 при нормі внесення 0,5 л/га та на 55—
66 і 78—91 шт./м2 відповідно при нормі 0,75 та 1,0 л/га.
Внесення регулятора росту сприяло також зростанню кількості
вегетативних пагонів, кількість яких при внесенні регулятора росту
(1,0 л/га) – зросла до 244—252 шт./м2, що на 84—92 шт./м2 більше, ніж
на контролі.
Індивідуальна продуктивність рослин стоколосу безостого, а саме
кількість повноцінно сформованих зернівок на 10 продуктивних
пагонах знаходилась у зворотній залежності від густоти продуктивного
травостою, щільність якого у свою чергу залежала від норми внесення
регулятора росту. Так на контролі, який мав найменшу густоту
продуктивних стебел, кількість зернівок на 10 пагонах була найбільшою
і складала в середньому за 2016—2017 роки 792 шт. У свою чергу
насіння з контрольного варіанта мало найбільшу масу 1000 зернівок, а
саме 3,08 г.
При застосуванні максимальної норми регулятора росту
зменшення кількості зернівок порівняно з контролем склало 58 шт. або
7,3 %, при внесенні на початку кущіння та 90 шт. або 11,4 %, при
внесенні у фазі виходу в трубку. При цьому маса 1000 зернівок
порівняно з контролем зменшувалась на 8—11 % і складала 2,74—
2,81 г.
Причиною зменшення кількості зернівок на 10 пагонах та маси
1000 зернівок у варіантах із внесенням регулятора росту, на нашу
думку, є суттєве зростання загальної кількості продуктивних пагонів за
рахунок збільшення частки пагонів другого і наступних порядків, які
менш продуктивні, порівняно з пагонами першого порядку, як за
кількістю сформованого насіння, так і за масою зернівок.
Найбільш суттєве зростання урожайності отримано при
максимальній нормі Медакс Топ – 1,0 л/га. Урожайність при внесенні на
початку кущіння та в фазі виходу в трубку склала відповідно 366 та
354 кг/га, що на 64 і 52 кг/га, або на 21,2 і 17,2 % більше ніж на контролі
із внесенням мінеральних добрив (N90P60K60). Зростання урожайності від
дії регулятора росту Медакс Топ відбувалось за рахунок збільшення
кількості продуктивних пагонів на 26—91 шт./м2 при цьому зменшення
індивідуальної продуктивності рослин на 2,4—11,4 % та маси 1000
зернівок на 6,7—9,0 %.
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урожайність.
За вирощування люпину вузьколистого зі злаковою культурою
відставання в темпах лінійного росту бобового компонента від
злакового призводить до пригнічення процесу формування ним бічних
пагонів, зменшення кількості квіткових вузлів на центральній китиці.
Основним фактором, що значно впливав на різницю між верхніми
ярусами компонентів, була щільність агроценозу. У фазі гілкування
люпину вузьколистого та кущіння – вівса голозерного різниця між
верхніми ярусами компонентів була мінімальною і становила у
середньому від 13,2 до 14,1 см.
У міру збільшення лінійних розмірів компонентів різниця між
ними зростала і максимальною була у фазі наливу бобів люпину
вузьколистого та молочної стиглості зерна вівса голозерного. Чим
більше агроценоз був насичений злаковим компонентом, тим відмічали
суттєвішу різницю між верхніми ярусами культур. За ущільнення
агроценозу вівсом голозерним нормою висіву 1,5 млн шт./га різниця
між верхніми ярусами компонентів становила від 37,0 до 37,7 см, за 2,5
та 3,5 млн шт./га – зростала і становила відповідно 37,2 – 37,9 та 37,6 –
38,1 см.
Максимальна сумарна врожайність агроценозу – 4,2 – 4,25 т/га
відмічена у варіантах, які передбачали внесення N30P45K45, норму висіву
вівса голозерного 2,5 млн шт./га та передпосівну обробку насіння
компонентів.
Отже, за сумісного вирощування люпину вузьколистого і вівса
голозерного направленість ростових процесів залежить від щільності
агроценозу, яку можливо формувати добавленням певної норми
злакового компонента, а також варіанта удобрення.
Найменший відсоток прояву ознаки склав 83 %, а середній
показник ‒ 91 %.
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Отримані результати підтверджують моногенну природу
відновлення фертильності гібридів озимого ріпаку. Моногенний тип
відновлення є проявом відомого у світовій літературі ідентифікованого
гена Rfо, присутнього в хромосомі редьки, інтегрованого в геном ріпаку
який відноситься до типу CMS ogura. Виявлені нами дані дають
можливість намітити напрямок гетерозисної селекції ріпаку, що дає
змогу проводити відбір фертильних рослин починаючи з гібридів F1, що
є передумовою прискорення процесу створення гетерозисних гібридів.
УДК 636.285.532.2
© 2018
Н. М. Федак, С. П. Чумаченко, кандидати біологічних наук
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ СИЛОСУВАННЯ
ВИСОКОВОЛОГИХ СУМІШОК ОДНОРІЧНИХ
КОРМОВИХ КУЛЬТУР
Ключові слова: зелена маса, поживні речовини, силосна закваска,
сумішка однорічних кормових культур, суха речовина, якість силосів.
У пошуковому експерименті вивчали вплив різних доз
бактеріальної закваски КT-L 18/1 (Чернігівський ІСГМ і АПВ НААН) на
збереженість поживних речовин у силосах, виготовлених із сумішки
однорічних кормових культур (овес – 77,6 та вика яра – 17,9 %) в
умовах Карпатського регіону.
У лабораторії у скляних ємкостях було закладено три варіанти
силосів, а саме: контрольний, I (дослідний) – 25 млн життєздатних
клітин на 1 кг зеленої маси та II (дослідний) – 50 млн життєздатних
клітин на 1 кг зеленої маси. Хімічний склад та поживність визначали як
у вихідній сировині, так і через 90 діб у силосах. На основі даних про
хімічний склад встановлено оптимальні дози внесення бактеріального
препарату КT-L 18/1: внесення її у дозах 25 та 50 млн життєздатних
клітин на 1 кг зеленої маси сумішки підвищеної вологості (78,5 %)
сприяє оптимальному рівню активної кислотності у силосах та
співвідношення між молочною та оцтовою кислотами на рівні 68 : 28 %.
Оптимізація бродильних процесів у дослідних варіантах силосів
забезпечує збереженість сухої речовини, як основного показника
поживності корму на рівні 97,7 % за внесення закваски КT-L 18/1 у дозі
25 млн життєздатних клітин на 1 кг зеленої маси, а за використання
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подвійної дози (50 млн життєздатних клітин на 1 кг зеленої маси), вміст
сухої речовини збільшився на 0,3 абс. % до зеленої маси.
Подальші дослідження необхідно спрямувати на встановлення
оптимальних доз препарату залежно від ступеня вологості вихідної
сировини, а також на його апробацію у виробничих умовах.
УДК: 631.5:633.853.494
© 2018
Р. В. Шевчук, кандидат сільськогосподарських наук
Г. Ф. Ровна
Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН
ВПЛИВ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ НА ВРОЖАЙНІСТЬ
РІПАКУ ОЗИМОГО
Ключові слова: ріпак озимий,
підживлення, мікродобрива, врожайність.

удобрення,

позакореневе

Сучасні сорти і гібриди ріпаку озимого здатні формувати високий
урожай насіння. Для повної реалізації біологічного потенціалу рослин
необхідно оптимальне забезпечення їх поживними елементами.
За результатами різних досліджень, В. Д. Гайдаша, В. О. Мазура,
В. В. Лихочвора, ріпак виносить азоту, фосфору, калію, магнію, бору і
сірки в 2 рази, а кальцію – в 5 раз більше, ніж озима пшениця.
Метою наших досліджень було виявити особливості формування
запланованого урожаю ріпаку озимого (5 т/га) на основі застосування
раціональної системи удобрення (розрахункових методів доз добрив,
ранньовесняне підживлення азотними і сірчаними добривами,
позакореневе внесення новітніх борвмісних добрив) на чорноземі
типовому слабогумусованому легкосуглинковому в умовах Західного
Полісся.
Дослідженнями було встановлено, що ступінь перезимівлі рослин
із застосуванням дози добрив розрахованої за нормативним методом у
поєднанні із борними добривами була вищою на 2,1 % відносно
показника у базовій технології за удобрення лише сульфатом амонію
(92,3 %).
Покращена система удобрення позитивно вплинула на
збереженість рослин ріпаку озимого впродовж вегетації. Максимальне
виживання рослин упродовж цього періоду відзначено за внесення
N30Р70К148 + борофоска (2 ц/га) + N129 + N21S24 + позакореневе
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підживлення мікродобривом Оракул колофермин бор (1,5 л/га) у фазі
відновлення вегетації рослин та початок бутонізації – 97 %, що
відповідно на 2,4—3 % більше за удобрення N30Р90К180 + N129 + N21S24 у
базовій технології.
Урожай з одиниці площі посіву представляє собою суму
індивідуальної продуктивності культури. Найбільша кількість стручків
на одній рослині була одержана на фоні застосування раціональної
системи удобрення в поєднанні з борними добривами – 526 шт., яка
збільшила цей показник відносно системи удобрення із сульфатом
амонію на 33 %. Під дією розрахункової дози добрив збільшувалась і
кількість насінин в стручку (31,7 шт.), при цьому зростання відносно
базової системи удобрення – 6,9 %.
Покращення живлення рослин за рахунок вдосконаленої системи
удобрення сприяло формуванню високого урожаю насіння ріпаку
озимого – 5,55 т/га, при цьому приріст до базової системи удобрення
склав 21,8 %.
Таким чином, удосконалена система удобрення на основі
нормативного методу – N30Р70К148 + борофоска (2 ц/га) в основне
удобрення та аміачна селітра N129 і сульфат амонію N21S24 в
ранньовесняне
підживлення
в
поєднанні
із позакореневим
підживленням Оракул колофермин бор (1,5 л/га) у фазі відновлення
вегетації рослин та початок бутонізації зумовило зростання врожайності
ріпаку озимого до 5,55 т/га.
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МОРФОМЕТРІЯ СІМ’ЯДОЛЕЙ РЕДЬКИ ОЛІЙНОЇ ЯК
ІДЕНТИФІКТОР ЇЇ СТРЕСОВОГО СТАНУ
Ключові слова: редька олійна, сім’ядолі, сходи, стресостійкість.
Стресостійкість рослин, яка передбачає можливість ефективної
реалізації їх потенціалу за несприятливих чинників довкілля у виразі
суми опадів, величини середньодобових температур та їх
співвідношення – важливий параметр аналізу ефективності ростових
процесів рослин та застосовуваних агротехнологій вирощування. Для
сільськогосподарських культур, фенологічному розвитку яких
притаманна фенологічна фаза сім’ядолей, важливість функціонування
останніх забезпечує не лише стартові умови ростових процесів, але й
визначає певною мірою стійкість самого рослинного організму до
негативних агрокліматичних явищ.
У процесі багаторічних досліджень нами встановлено, що
тривалість фізіологічного функціонування сім’ядолей у редьки олійної
визначається гідротермічним режимом її післясходового вегетування. За
сприятливих умов сім’ядолі у повнофункціональному виді представлені
на рослинах редьки олійної до фенологічної фази стеблування-початку
бутонізації. Відмічено, що у сортів з більшою стресостійкістю
тривалість функціонування сім’ядольних листочків на 4 – 10 діб більша.
При цьому, морфологічний розвиток самих сім’ядолей визначається за
нашими оцінками агротехнологічною щільністю агрофітоценозу,
сортовими особливостями, рівнем агрохімічного забезпечення. Редукція
площі сім’ядольних листочків у співставленні норм висіву 0,5 млн
шт./га схожих насінин до 6,0 млн шт./га схожих насінин у комбінації
ширини міжрядь 15 – 60 см складає від 23 до 86 %. Передпосівне
застосування мінеральних добрив сприяє формуванню істотно вищих
значень площі асиміляції сім’ядолей у редьки олійної (+18 – 63,5 % до
контролю).
Нами встановлено також, що особливості симетрії розвитку
сім’ядольної пластинки, її оводненість та мясистість, тривалість
зниження тургору за певної динаміки плюсових температур можна
ефективно використовувати як надійний ідентифікатор стресостійкості
редьки олійної на ранніх етапах її вегетування.
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ЗАСТОСУВАННЯ ГРАНУЛЬОВАНОГО БІОГУМУСУ В
ЛІТНІХ ПОСІВАХ ЕСПАРЦЕТУ
Ключові слова: еспарцет, літні посіви, біогумус, адаптивність,
польова схожість, об’єм кореневої системи, зимостійкість,
урожайність.
З метою прискорення селекційного процесу та розмноження
дефіцитного насіння еспарцету застосовують літні посіви свіжозібраним
насінням. Для вирішення проблеми адаптування посівів до
несприятливих гідротермічних умов доцільно використовувати заходи,
що спрямовані на стимулювання інтенсивного розвитку рослин на
початкових етапах органогенезу.
Дослідженнями визначали ефективність припосівного внесення в
рядки гранульованого біогумусу в дозах 200, 250, 300 кг/га та простого
гранульованого суперфосфату в дозі 52,6 кг/га (10 кг/га діючої
речовини).
Припосівне рядкове внесення гранульованого біогумусу в дозі
300 кг/га забезпечило найвищу польову схожість насіння (63,3 %).
Наприкінці вегетації першого року життя густота рослин складала
310 шт/м², тобто 82,7 % від кількості отриманих сходів. У середньому
одна рослина налічувала 8 вкорочених пагонів, об’єм кореневої системи
складав 6,4 см³. Інтенсивний розвиток рослин порівняно з посівами, де
добрива не вносили, сприяв підвищенню їх зимостійкості з 84,4 % до
88,9 % та стійкості рослин до збудників хвороб, загальна поширеність
яких скоротилася з 21 до 14 %.
Урожайність зеленої маси склала 35,20 т/га, насіння – 1,03 т/га, що
на 8,36 і 0,35 т/га більше порівняно з посівами, на яких добрива не
вносили та на 4,33 і 0,18 т/га порівняно з посівами, де вносили
суперфосфат.
Прибуток склав 12322 грн/га, рентабельність – 140 %.
Перевищення цих показників порівняно з посівами без внесення добрив,
визначене на рівні 4940,00 грн і 40,9 % та на 2462 грн/га і 17,1 %
відносно ділянок з припосівним внесенням у рядки суперфосфату.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ПИРІЙНОГО ПЕРЕЛОГУ ЗАЛЕЖНО
ВІД ФОНУ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ НА
ОСУШУВАНОМУ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ ГРУНТІ
Ключові слова: осушуваний дерново-підзолистий ґрунт, переліг,
пирій повзучий, мінеральне живлення, продуктивність.
Пошук шляхів правильного і раціонального використання,
виведеної з інтенсивного обробітку землі, зокрема відтворення лучних
угідь з урахуванням специфіки ґрунтово-кліматичних умов та
ресурсного забезпечення господарств, є важливим завданням
сільськогосподарської практики і актуальним у нинішніх складних
економічних умовах. Метою досліджень було дослідити в умовах
Полісся на осушуваних землях можливість використання пирійних
перелогів. Ґрунт – осушуваний дерново-підзолистий супіщаний з
вмістом в орному шарі (0–20 см) гумусу 1,2 %, гідролізованого азоту –
7,2, рухомого фосфору – 10,5 і обмінного калію – 6,5 мг на 100 г ґрунту,
рН сольовий 5,0—5,3. Схема двох факторного досліду включала варіанти
мінерального удобрення: без добрив (контроль); N30; N60; N90. Дози
азотних добрив вивчали на фоні вапна (3 т/га) і без вапнування.
Азотне живлення – фактор, що забезпечує оптимальні умови для
формування продуктивності травостою. Встановлено, що при
підвищенні рівня азотного живлення збір сухих речовин істотно
зростає. У середньому за три роки досліджень внесення азотних добрив
в дозі N30 на фоні без вапнування забезпечило приріст сухої речовини
1,9 т/га (76 %), внесення їх в дозі N60 – 2,5 т/га (100%), а в дозі N90 –
3,3 т/га (132 %) порівняно з неудобреним варіантом, на якому
урожайність сухої речовини становила 2,5 т/га. У середньому за три
роки приріст сухих речовин на фоні вапнування, проти фону без добрив,
становив: від внесення N30 – 2,1 т/га (77 %), N60 – 2,7 т/га (100 %), N90 –
3,8 т,га (141 %). Однак, у міру збільшення дози азотних добрив від N30
до N90 окупність їх сухою речовиною зменшується від 63,0 до 36,8 кг на
фоні без вапна і від 75,7 до 44,4 кг на фоні вапнування. Найвищу
урожайність сухої речовини забезпечило внесення азотних добрив у
дозі N90 на фоні вапнування – 10,25 т/га (І рік користування), 3,84 т/га
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(ІІ рік користування), 5,41 т/га (ІІІ рік користування). При цьому приріст
сухої речовини до неудобреного фону відповідно становив 6,3, 2,3 і
2,8 т/га. У середньому за три роки під впливом вапнування урожайність
сухої речовини зросла на 0,20—0,69 т/га (8—11,9 %) порівняно з не
вапнованим фоном.
Внесення азотних добрив посилює ріст злакових компонентів.
Дані ботанічного складу засвідчують, що пирій повзучий займав у
травостої домінуюче положення. У перший рік користування
травостоєм частка його становила 60—93 %, другий – 54—92, третій –
35—83 % від загальної фітомаси, що сформувалася на перелозі. Частка
бур’янового різнотрав’я в травостої першого року становила 7—40 %,
другого – 8—56 % і 17—65 % за третього року користування.
Найбільшу частку (83—93 % в загальній фітомасі) пирій повзучий
займав на фоні сумісного внесення вапна і азотних добрив у дозі N90 ,
тоді як на контролі частка його зменшувалася в 1,5—2,4 рази і
становила 35—60 %.
Аналіз показників біохімічного складу сухої речовини фітомаси
пирійного перелогу свідчить, що пирійний травостій, сформований на
перелозі, характеризується високою кормовою цінністю. В 1 кг сухої
речовини трав’яного корму міститься 0,59—0,71 кормових одиниць,
42,8—90,2 г перетравного протеїну, 8,2—8,6 МДж/кг обмінної енергії.
Забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном коливається в
межах 66,9—134 г. Це вказує на те, що отримане на перелозі сіно може
бути резервом забезпечення тваринництва якісним кормом.
Таким чином отримані результати досліджень дають змогу
вважати, що в ґрунтово-кліматичних умовах Полісся на осушуваних
землях вилучених з складу ріллі є можливість створення травостоїв у
вигляді пирійних перелогів, що є запорукою вмілого їх використання,
перспективним шляхом одержання дешевих цінних кормів для
поліпшення кормової бази.
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ВРОЖАЙНІСТЬ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО В ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ ТА СПОСОБІВ ОСНОВНОГО
ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
Наведено результати досліджень впливу попередників та способів
основного обробітку сірого лісового важко суглинкового за механічним
складом ґрунту в умовах зони нестійкого зволоження Лісостепу
Правобережного. Показано залежність запасів продуктивної вологи в
метровому та мінерального азоту в орному шарі ґрунту на час сівби
кукурудзи від попередників, способів та глибини основного обробітку ґрунту,
а також врожайності зерна кукурудзи.
Ключові слова: кукурудза, способи обробітку ґрунту, продуктивна
волога, мінеральний азот, врожайність.
Сучасні теоретичні та практичні знання щодо способів основного
обробітку ґрунту істотно розширено, що дає змогу вибрати найбільш
оптимальні із них. Разом з тим, різке зростання цін на енергоносії, зокрема,
на паливно-мастильні матеріали, обумовили необхідність пошуку
альтернативних оранці варіантів основного обробітку ґрунту практично у
всіх зонах вирощування кукурудзи на зерно, де ще донедавна економічна та
агротехнічна доцільність оранки була поза сумнівом. На сьогодні вже
достатньо відомі основні аспекти негативного та позитивного впливу
мінімалізації обробітку ґрунту на біоценоз кукурудзяного поля: динаміку
забур’яненості посіву, темпи мінералізації органічних добрив та рослинних
решток, накопичення в ґрунті та шкідливість окремих видів фітофагів,
збудників хвороб тощо. Однак серйозні зміни, які відбуваються упродовж
останнього десятиліття в сучасних агроценозах, обумовлюють нові ризики у
системах землеробства, включаючи технологію вирощування кукурудзи на
зерно. Найбільш істотним з них є стрімко зростаючий дефіцит волого
забезпечення культури, частота і тривалість якого зростає і спостерігається в
зоні нестійкого зволоження кожні шість років із десяти, обумовлюючи
загрозу зниження врожайності. Недостатнє волого забезпечення ґрунту
впливає також на рівень азотного живлення рослин, що особливо важливо на
початкових фазах їх розвитку. Виходячи з цього, нами вивчався вплив
способів основного обробітку ґрунту на вищезгадані показники та
урожайність кукурудзи в умовах дефіциту волого забезпечення сірих лісових
ґрунтів.
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Дослідження проводили на сірих лісових ґрунтах зони нестійкого
зволоження в стаціонарних дослідах Інституту кормів та сільського
господарства Поділля НААН за методикою польового досліду
Б. А. Доспехова. Вміст гумусу в орному шарі ґрунту – 1,98–2,03 % за
Тюріним (модифікація ЦІНАО). Площа облікової ділянки – 0,3 га,
повторність – триразова. Попередники – пшениця озима, соя та кукурудза.
Запаси продуктивної вологи у ґрунті визначали термостатно-ваговим
методом з попереднім відбором проб ґрунту спеціальним ґрунтовим буром
Бі 50 пошарово через кожні 10 см на глибину 0 – 100 см.
Технологія вирощування та гібриди з відповідним ФАО –
рекомендована для зони. Визначення загального вмісту азоту проводили
модифікованим методом К’єльдаля.
Облік врожаю проводився шляхом суцільного збирання зерна з
облікових ділянок, результати обліку обробляли методом дисперсійного
аналізу.
Встановлено, що запаси продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту
на час сівби кукурудзи на зерно після всіх попередників істотно відрізнялись
в залежності від способів основного обробітку ґрунту. Найвищими вони були
після глибокої (на 25–27 см) оранки на зяб. Дисковий обробіток на 16–18 см
обумовив зниження цього показника після всіх попередників порівняно із
оранкою на 20–22 см. Більш істотним це зменшення спостерігалось за
розміщення кукурудзи після сої та кукурудзи, менш помітним (на 4 мм) –
після пшениці озимої.
Разом з тим, якщо після пшениці глибока оранка сприяла росту запасів
продуктивної вологи на 14 мм порівняно з поверхневим обробітком, то після
сої та кукурудзи – відповідно на 25 та 35 мм.
Запаси мінерального азоту в орному шарі ґрунту (0–30 см) були
найвищими у варіанті з глибокою оранкою за розміщення кукурудзи після
пшениці озимої. Найнижчим цей показник був за поверхневого обробітку
після кукурудзи. Слід зазначити, що зниження запасів мінерального азоту за
дискового обробітку порівняно як із звичайною і особливо глибокою
оранкою, спостерігалось після всіх попередників. За оранки на глибину 25–
27 см цей показник різко (на 1,41 мг/100 г ґрунту) знижувався після
кукурудзи проти пшениці озимої і істотно (на 0,57 мг/100 г ґрунту) – після
сої.
Зяблева оранка на 25–27 см сприяла росту врожайності кукурудзи після
всіх попередників порівняно із звичайною і поверхневим обробітком. Однак
достовірним таке перевищення було лише за розміщення кукурудзи після
пшениці озимої. Після решти попередників спостерігалась лише чітка
тенденція до підвищення врожайності під впливом поглибленого обробітку,
однак за розміщення кукурудзи після сої ця тенденція була більш виразною.
Висновки. На сірих лісових важко суглинкових за механічним складом
ґрунтах в умовах зони нестійкого зволоження Лісостепу Правобережного
розміщення кукурудзи після пшениці озимої сприяло росту запасів
44

Корми і кормовий білок

мінерального азоту в орному та запасів продуктивної вологи у метровому
шарі ґрунту на час сівби кукурудзи за розміщення її після пшениці озимої на
фоні поглибленої (25–27 см) зяблевої оранки. У цьому варіанті досліду
отримано також найвищу врожайність зерна. Порівняно із попередниками
(соя та кукурудза) врожайність зерна після пшениці озимої була найвищою за
всіх способів основного обробітку ґрунту. Найбільш істотним (0,94 т/га) ріст
врожайності відмічено за глибокої оранки після пшениці озимої порівняно з
кукурудзою.
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ВОДНИЙ БАЛАНС ГРУНТУ У ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ
ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ
Нині виробництво енергоносіїв і їх раціональне використання є
головним завданням людства. Сільське господарство – галузь
матеріального виробництва, яка здатна не лише споживати, а і завдяки
фотосинтетичній здатності рослин акумулювати енергію, втілену в
урожай. Будь-який вид сільськогосподарської продукції рослинного
походження є сукупним джерелом енергії, одержаної за рахунок
безпосереднього процесу явища фотосинтезу і витрат енергії на його
виробництво. Ефект перетворення останнього виду енергії в енергію
продукції тваринництва є критерієм оцінки енергозберігаючого балансу.
За результатами наших досліджень, проведених у 2014 – 2016 рр. з
гібридами кукурудзи різних груп стиглості в умовах Лісостепу
Правобережного України виявлено особливість гібридів кукурудзи
накопичувати різну кількість поживних речовин на одиниці площі.
Тому, підбір технологічних прийомів вирощування гібридів кукурудзи
до відповідних екологічних, природно-економічних умов є додатковим
без затратним елементом підвищення енергетичної ефективності
технології вирощування кукурудзи на зерно.
Виконані розрахунки показали, що найбільша кількість енергії
здатна акумулюватись у гібридів, які мають високу зернову
продуктивність з високими якісними показниками і віднесені до більш
пізньостиглих груп. У середньому гібриди кукурудзи здатні
накопичувати 121 МДж/га валової та 105 МДж/га обмінної енергій. При
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цьому, за результатами наших досліджень, найвищі показники мали
варіанти на яких вирощували гібрид Адевей понад 135 МДж/га валової
та 118 МДж/га обмінної. Гібриди ранньостиглої групи Трубіж СВ та
ТЕЛЕКС накопичували від 116 до 119 МДж/га валової та від 101 до
104 МДж/га обмінної енергій. Гібриди середньостиглої групи Візир та
ЛГ3232 забезпечували вихід близько 122 МДж/га валової енергії та
106 МДж/га обмінної енергії. За умов безполицевого обробітку ґрунту
(технологія No-till) вихід сухих речовин з урожаєм зерна був нижчим,
що зумовило пониження показника середнього виходу валової та
обмінної енергій із одиниці площі до рівня 100 МДж/га та 88 МДж/га
відповідно.
Застосування способу прямої сівби кукурудзи без полиневого
обробітку ґрунту та пов’язаних з ним весняних поверхневих обробітків
ґрунту призводило до скорочення енергетичні витрати в середньому до
величини у 22,5 МДж/га.
У середньому за варіантами при традиційній технології
вирощування кукурудзи енергетичний коефіцієнт складав 2,99, а
біоенергетичний – 2,61. До рівня 3,16—3,22 енергетичний коефіцієнт
підіймався за умови вирощування гібриду іноземної селекції Адевей,
який характеризувався високою зерновою продуктивністю. За No-till
технології найнижчий енергетичний коефіцієнт на рівні 4,00 був
відзначений у варіанті із вирощування ранньостиглого гібриду Трубіж
СВ без використання заходів інтенсифікації технології. При цьому, він
відразу підіймався до 4,36 за умови застосування інтенсифікації.
Аналогічними тенденціями відзначалися варіанти із гібридами Хорол
СВ, ТЕЛЕКС, Візир та ЛГ 3232. Для високопродуктивного гібриду
Адевей за умови збереження його від стресових чинників енергетичний
коефіцієнт сягав 5,15, а біоенергетичний – 4,50.
Отже, визначаючи енергетичну оцінку ефективності вирощування
гібридів кукурудзи на зерно можна зробити висновок, що більшу
кількість засвоюваної енергії можуть синтезувати гібриди кукурудзи
посіяні за традиційної технології обробітку ґрунту, але найвищу
енергетичну ефективність можна отримати лише при зменшенні
енерговитрат, що є основою No-till технології.
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ОЦІНКА NO-TILL ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ
КУКУРУДЗИ НА КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ
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в
Україні
характеризується застосуванням різноманітних технологій вирощування
культурних рослин, які розроблені як вітчизняною наукою, так і
зарубіжними фірмами із застосуванням різноманітних комплексів
машин, технічних, хімічних засобів для їх реалізації. З точки зору
підвищення конкурентоспроможності аграрної продукції перевагу
надають впровадженню більш складних, проте, гнучкіших до зміни
зовнішніх впливів технологій із можливістю виключення зайвих
операцій або їх інтегрування.
Конкурентоспроможність продукції – це комплекс споживчих та
вартісних характеристик, які визначають його успіх на ринку, тобто
спроможність саме даного товару бути обміненим на гроші в умовах
широкої пропозиції до інших конкуруючих товаровиробників.
У наших дослідженнях оцінку технологій на конкурентоздатність
проводили на основі методики, запропонованої А. Д. Гаркавим,
В. Ф. Петриченком, А. В. Спіріним. Нами було розраховано кількісні
показники
основних
факторів,
які
впливають
на
конкурентоспроможність
технологій
вирощування
сільськогосподарських культур. Оцінка конкурентоспроможності
технологій проводилась за енергетичними, економічними показниками
та технічним рівнем машин, які реалізують дані технології.
Так, за нашими розрахунками, найбільш конкурентоздатними
виявилися
варіанти
No-till
технології,
де
вирощували
середньораньостиглий гібрид Адевей із застосуванням препарату від
холодового стресу Ратчет – Кзд = 1,362 та варіант, де не застосовували
антистресант - Кзд = 1,336. Наступними за величиною комплексного
коефіцієнта конкурентоздатності були варіанти гібридів: Хорол СВ –
Кзд = 1,330, ЛГ 3232 – Кзд = 1,321 із обов’язковим внесенням препарату
для швидкого відновлення рослин після негативної дії весняних
заморозків. Також слід відзначити гібриди ЛГ 3232 та Трубіж СВ, які
демонстрували значні різниці між своїми варіантами при впливі
фактору інтенсифікації технології.
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Отже, для інтенсивного розвитку сільськогосподарського
виробництва збільшення виходу продукції з одиниці площі без
збільшення додаткових вкладень потрібно запроваджувати прогресивні
конкурентоздатні No-till технології вирощування сільськогосподарських
культур спрямованих на впровадження досягнень науки, передової
техніки та засобів, які понижують стресові впливи на рослину.
УДК 633.15:631.555:636.085.52
© 2018
В. О. Оліфірович, В. Д. Осадчук, Я. Д. Заплітний,
І. С. Микуляк, М. І. Лінська, Т. Я. Карп, Г. В. Козак
Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція
НААН
ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА КОРМОВА ЦІННІСТЬ ГІБРИДІВ
КУКУРУДЗИ НА СИЛОС ЗАЛЕЖНО ВІД ВИСОТИ ЗРІЗУ
Ключові слова: кукурудза, гібрид, висота зрізу, урожайність,
кормова цінність.
За результатами селекційної роботи Буковинською державною
сільськогосподарською дослідною станцією, яка розташована в зоні
західного Лісостепу України, створено нові скоростиглі гібриди
кукурудзи: Кіцманський 215 СВ, Яровець 243 МВ, Шаян, Візаві, ДН
Злата,
ДБ
Хотин.
Гібриди
успішно
пройшли
Державне
сортовипробування та занесені до Реєстру сортів рослин, придатних для
поширення в Україні. На величину урожаю і якість силосної кукурудзи
впливають різні агротехнічні прийоми, зокрема система удобрення,
добір гібридів, густота стояння, строки збирання, висота зрізу рослин.
Встановлено, що в умовах південної частини Лісостепу Західного
найвищий вихід сухої речовини кукурудзи на силос (12,8 т/га)
формується у гібрида ДН Злата при проведенні низького зрізу.
Виявлено, що вищий зріз сприяє збільшенню частки качанів у силосній
масі на 6,7–8,6 %, однак вихід сухої речовини при цьому знижується на
16–21 %. Найбільша частка качанів і при низькому зрізі, і при високому
зрізі була у гібрида Хмельницький. У наших дослідженнях також
відзначено зростання вмісту протеїну на 0,89–1,05 % при збільшенні
висоти зрізу. Суттєвіше висота зрізу впливала на вміст сирої
клітковини: у гібрида Хмельницький він знижувався на 1,93 %, у
гібрида Кіцманський 215 СВ – на 2,71 %, гібрида ДН Злата – на 2,29 %.
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Також при підвищенні зрізу помітна тенденція до зростання в зеленій
масі вмісту сирого жиру та БЕР. З досліджуваних гібридів незалежно
від висоти зрізу кращий хімічний склад зеленої маси мав ДН Злата.
Максимальний збір кормових одиниць забезпечив гібрид ДН Злата за
проведення низького зрізу – 11,4 т/га.
УДК 551.588.7: 633.34: 633.15: 631.5
© 2018
В. Г. Молдован, Ж. А. Молдован, кандидати
сільськогосподарських наук
Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
ОЦІНКА ВПЛИВУ ПОГОДНИХ УМОВ НА
ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ НАСІННЯ СОЇ ТА
ЗЕРНА КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ
ЗАХІДНОГО
Ключові слова: соя, кукурудза, температура повітря, опади,
індекс умов середовища, урожайність.
Упродовж 2011–2015 рр. ми проводили оцінку придатності
новітніх сортів сої та гібридів кукурудзи вітчизняної селекції для
вирощування в умовах для умов Лісостепу Західного, зокрема
Хмельниччини. Нашими підрахунками встановлено, що погодні умови
мали суттєвий вплив на формування урожайності насіння сортами сої з
різним вегетаційним періодом та зерна гібридами кукурудзи різних груп
стиглості.
Зокрема, оцінка впливу погодних умов вегетаційного періоду
показала, що найбільш сприятливим, із 5 років досліджень, для
формування врожайності насіння досліджуваних сортів сої був 2013 рік,
де індекс впливу умов середовища (Ij) становив 0,16–0,55 умовних
одиниць. Найменш сприятливим – 2015 р., де показники індексу (Ij)
коливалися від (-0,75) до (-0,03) умовних одиниць.
Для вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості, за
оцінкою впливу погодних умов вегетаційного періоду, найбільш
сприятливим також був 2013 р., де індекс впливу умов середовища (Ij)
за сівби у ІІІ декаді квітня та І декаді травня становив, відповідно 0,40–
0,56 та 0,18–0,50 умовних одиниць. Зміщення строків сівби у більш
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пізні (ІІ декаду травня) було сприятливим для усіх досліджуваних
гібридів кукурудзи лише у 2015 р., де (Ij) = 0,04–1,04 ум. од. Найменш
сприятливим з усіх років досліджень був 2014 р., де показники індексу
(Ij) коливалися за ранніх та традиційних строків сівби від -0,23 до
0,15 ум. од. та знижувалися до -0,17–0,89 умовних одиниць – за пізніх
строків сівби.
УДК 631.62:631.86:631.62 (477.42)
© 2018
Г. М. Кочик, кандидат сільськогосподарських наук
Г. А. Кучер, Л. А. Бондар
Інститут сільського господарства Полісся НААН
ОПТИМІЗАЦІЯ УДОБРЕННЯ ЗА РАХУНОК ЛИСТОВОГО
ЖИВЛЕННЯ МІКРОДОБРИВАМИ У ТЕХНОЛОГІЇ
ВИРОЩУВАННЯ СОЇ НА ОСУШУВАНОМУ ДЕРНОВОПІДЗОЛИСТОМУ ГРУНТІ
Ключові слова: осушуваний дерново-підзолистий ґрунт, соя,
мікродобрива, позакореневе підживлення, урожайність, економічна
ефективність.
Важливим є пошук шляхів підвищення врожайності комерційно
привабливої культури – сої на зерно та доцільності вирощування її в
зоні Полісся. На осушуваному дерново-підзолистому супіщаному
ґрунті. урожайність сої визначається контрольованими факторами
управління родючістю. Фактор удобрення є одним з основних у
комплексі заходів технології вирощування сої, що найбільше регулює
рівень врожайності і якісні показники зерна. Дослідженнями
встановлено, що найкращі умови для формування максимального рівня
врожайності (2,32—2,67 т/га) сорту Ворскла склались за технології, що
передбачає вирощування її після кукурудзи на зерно з нормою висіву
насіння 800 тис. шт./га, на фоні регулювання водного режиму ґрунту з
підтриманням ґрунтових вод на рівні 110 см від поверхні, що забезпечує
найбільш сприятливий водно-повітряний режим, з застосуванням
оптимізованої системи удобрення за рахунок внесення мінеральних
добрив у дозі N40Р60К60 у поєднанні з підживленням рослин під час
вегетації новими формами мікроелементів (Ярило і Реастим), які є
ефективним способом усунення дефіциту елементів живлення в
критичні періоди розвитку сої.
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Цілеспрямоване застосування у технології вирощування сої
впродовж вегетації нових форм мікродобрив, у склад яких входять
елементи живлення в доступній для культурних рослин формі, має
позитивний вплив на ростові процеси сої, що дає можливість реалізації
потенціалу її врожайності. Встановлено, що позакореневе підживлення
рослин сої мікродобривами Ярило і Реастим у два терміни на фоні
мінеральних добрив у нормі N40Р60К60 сприяло підвищенню листкової
поверхні рослин сої на 6,0—15,4 % порівняно з контролем, де
позакореневе підживлення не застосовувалося. У результаті
енергійнішого
накопичення
органічної
речовини
достовірно
підвищилася на 0,13—0,19 т/га (7,0—10,2 %) врожайність сої. Серед
досліджуваних мікродобрив з точки зору підвищення урожайності
перевагу мало Ярило, так як приріст урожаю від його застосування
становив 9,4—12,6 %, тоді як при застосуванні Реастиму він був
меншим і становив 7,0—8,2 %. Застосування мікродобрив на фоні
мінеральної системи удобрення підвищувало окупність добрив, яка
підвищилася: від застосування Ярила від 3,9 до 5,8 кг (вар. 4 і 5), від
застосування Реастиму від 3,6 до 5,2 кг. Зазначене вказує на те, що на
осушуваному ґрунті спільна дія макро і мікродобрив оптимізовує та
покращує мінеральне живлення рослин сої, зменшує ризики недобору
врожаю, пов’язані з негативною дією кліматичних факторів, створює
передумови для підвищення її врожайності. Тобто рослини отримують
користь від листкового живлення двома шляхами: інтенсивним
поглинанням поживних елементів безпосередньо з робочого розчину,
яким обприскують рослини, та збільшенням обсягу поглинання
поживних речовин із ґрунту. Встановлено, що застосування у технології
вирощування сої позакореневого підживлення мікродобривами
забезпечує високу господарську та економічну ефективність. Вартість
1 га дворазової обробки посівів сої мікродобривом Ярило становить
644 грн, мікродобривом Реастим – 812 грн. Одна гривня витрачена на
придбання і застосування мікродобрива Ярило окуповується 4,7–
5,2 грн, а Реастим – 2,4—2,7 грн. Зазначене дає можливість
рекомендувати дані мікроелементи у виробництво для удосконалення
технології вирощування сої в зоні Полісся.
Таким чином інноваційно-технологічні підходи при вирощуванні
комерційно привабливої культури – сої дають змогу збільшувати обсяги
виробництва зерна, що підвищує ефективність використання
осушуваних земель, та більш повно використовувати агрокліматичний
потенціал зони Полісся. Позакореневе підживлення слід розглядати як
доповнення до системи ґрунтового живлення, а не як його можливу
заміну.
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УДК 635.655:631.5
© 2018
О. О. Темрієнко 1
Інститут кормів та сільського господарства Поділля
ВПЛИВ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ НА ДИНАМІКУ
ГУСТОТИ ТА ВИЖИВАНІСТЬ РОСЛИН СОЇ
Ключові слова: соя, сорт, передпосівна обробка насіння,
позакореневі підживлення, густота рослин, виживаність рослин,
урожайність.
Отримання високих врожаїв сої передбачає формування посівів
оптимальної щільності, рослини яких максимально розвинені і
рівномірно розподілені на площі живлення. Така задача може бути
вирішена за умов досягнення високих показників польової схожості,
дружності появи сходів та виживання рослин упродовж всього
вегетаційного періоду.
Дослідження проводилося протягом 2015—2017 рр. в Інституті
кормів та сільського господарства Поділля НААН на сірих лісових
середньо суглинкових ґрунтах.
Спостереження упродовж вегетаційного періоду показали, що
бактеризація насіння сої позитивно впливала на польову схожість, тоді
як позакореневе підживлення добривами Омекс 3Х, Агрогумат та Омекс
Мікромакс – на збереження рослин протягом вегетаційного періоду.
Найвища польова схожість насіння як у сорту Оріана (87,8–
90,6 %), так і у сорту Діадема Поділля (88,2–93,2 %) сформувалась на
варіантах досліду, де проводили передпосівну обробку насіння
композицією бактеріальних препаратів Ризоактив + Фосфоентерин, що
більше на відповідно 2,4 – 3,7 % та на 0,8 – 5,2 % порівняно з
контрольним варіантом.
Найбільш оптимальні умови для росту, розвитку та збереження
більшої кількості рослин сортів, що досліджувались на рівні 93,5—
94,1 %, та досягли господарської стиглості, склались за поєднання
бактеризації насіння біопрепаратами Ризоактив + Фосфоентерин та двох
позакореневих підживлень добривами Омекс 3Х (0,5 л/га) + Агрогумат
(0,5 л/га) у фазі 3-й трійчастий листок та Омекс Мікромакс (0,5 л/га) +
Агрогумат (0,5 л/га) у фазі повного цвітіння. На цих же варіантах
1

Робота виконана під керівництвом доктора с.-г. наук, академіка НААН Петриченка В.Ф.
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відмічена і найвища урожайність насіння сої сортів Оріана (2,69 т/га) та
Діадема Поділля (2,80 т/га).
УДК 633.34: 631.816: 631.821.1
© 2018
С. Кулик
Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН
ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА ЯКІСТЬ ЗЕРНА СОЇ
ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ
КИСЛОТНОСТІ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ҐРУНТУ
Ключові слова: система
вапнування, соя, якість.

удобрення,

кислотність

ґрунту,

Серед критеріїв оцінки ефективності систем удобрення одним із
найголовніших є їх вплив на якість сільськогосподарської продукції.
Тому систему удобрення сільськогосподарських культур слід
розглядати не лише як засіб підвищення їх урожайності, а й як
потужний регулятор якості врожаю. Забезпечення ґрунту необхідною
кількістю елементів живлення є важливою умовою досягнення високої
ефективності сільськогосподарського виробництва. Це особливо
актуально
за
сільськогосподарського
використання
дерновопідзолистих ґрунтів Західного Полісся України з низьким рівнем
природної родючості, зокрема низьким вмістом поживних елементів та
кислою реакцією ґрунтового розчину. Тому вапнування є важливою
умовою інтенсифікації сільськогосподарського виробництва на цих
ґрунтах,
підвищення
ефективності
добрив,
продуктивності
сільськогосподарських культур та якості їх продукції.
Мета дослідження – встановити вплив удобрення на якість зерна
сої за вирощування на дерново-підзолистому ґрунті різної кислотності в
умовах Західного Полісся України.
Дослідження проводили у 2013–2015 рр. в 4-пільній сівозміні
довготривалого стаціонарного досліду на базі Інституту сільського
господарства
Західного
Полісся
на
дерново-підзолистому
зв’язнопіщаному ґрунті. Сою (ультраранній сорт Легенда) висівали
звичайним рядковим способом. Попередник – озима пшениця.
Лабораторно-аналітичні визначення проводили за загальноприйнятими
в агрохімії методиками у лабораторії агроекології та агрохімії Інституту
сільського господарства Західного Полісся, акредитованій відповідно до
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вимог ДСТУ ISO/IEC 17025–2006. Зокрема відбір зразків зерна для
визначення вмісту білка здійснювали згідно ДСТУ 4117:2007, умісту
олії – згідно ГОСТ 10857–64.
За результатами біохімічного аналізу встановлено, що показники
якості зерна сої змінювались залежно від удобрення та післядії
вапнування. Застосування органічної та органо-мінеральної системи
удобрення із внесенням мінеральних добрив у нормі N40P60K60 та
заорюванням соломи на сильно- та середньокислому ґрунті (рНKCl 4,2–
5,1) забезпечило незначне збільшення вмісту білка до 38,4–38,8 %
порівняно із варіантом без добрив, де цей показник становив 37,7 %.
Уміст білка в зерні зростав у міру нейтралізації кислотності ґрунту.
Найбільшого його рівня досягнуто за внесення мінеральних добрив у
нормі N40P60K60 на фоні заорювання соломи зернових за післядії 1,5–2,0
доз вапна (pHKCl 5,6–5,8), та підвищеної їх норми до рівня N60P90K90 на
фоні 1,0 дози хімічного меліоранта (pHKCl 4,8). За таких умов цей
показник становив 39,7–40,1 %, що на 2,0–2,4 % більше показника
варіанта без добрив (контроль).
Дослідженнями встановлено обернену залежність між умістом
білка та олії в зерні сої (r =−0,948). Найбільший уміст олії (23,2 %)
отримали у варіанті без добрив. Зміни цього показника були істотними
у варіантах із застосуванням N40P60K60 на фоні заорювання соломи за
післядії 1,0–2,0 доз вапна та збільшеної кількості добрив до рівня
N60P90K90 за післядії 1,0 дози хімічного меліоранта, де вміст олії
зменшився на 0,9–1,9 % порівняно з контролем.
Двократне позакореневе підживлення мікродобривом «Нутрівант
Плюс» олійний забезпечило збільшення вмісту білка та олії відповідно
на 0,8–1,1 та 0,5–0,9 % порівняно з показниками аналогічних варіантів
без позакореневого підживлення.
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ВПЛИВ СТРОКУ ТА СПОСОБУ СІВБИ НА ТРИВАЛІСТЬ
ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ СОЇ В УМОВАХ
ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО
Ключові слова: соя, сорт, вегетаційний період, строк посіву,
спосіб посіву.
Дослідження проводили упродовж 2016—2017 рр. на сірих
лісових середньо суглинкових ґрунтах. У досліді вивчали дію та
взаємодію трьох факторів: А – сорт: Діадема Поділля (середньо
ранньостиглий), Тріада (середньостиглий), В – спосіб сівби
(широкорядний з міжряддями 45 см, рядковий з міжряддями 15 см), С –
строк сівби за рівнем термічного режиму (РТР) на глибині 10 см: 8 °С,
10 °С, 12°С, 14 ℃. Метою досліджень було вивчити вплив
організованих чинників на тривалість вегетаційного періоду різних
сортів сої.
Найдовший вегетаційний період сорту сої Діадема Поділля (118
діб) відмічено на варіанті першого строку сівби (за РТР 8 ℃ в ґрунті на
глибині 10 см) при широкорядному та рядковому способах сівби. За
другого та третього строках сівби він зменшувався відповідно на 2 та 4
доби. За четвертого строку сівби вегетаційний період у сорту сої
Діадема Поділля зменшувався на 7 діб і становив 111 діб за обох
способів сівби.
У сорту сої Тріада найдовший період вегетації (124 доби) теж
відмічено на варіанті першого строку сівби за широкорядного та
рядкового способах сівби. За другого та третього строку він
зменшувався відповідно на 2 та 5 діб. За четвертого строку сівби
вегетаційний період зменшувався на 6 діб і становив 118 діб.
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Система удобрення відіграє значний вплив у підвищенні зернової
продуктивності сої. З метою вивчення впливу нового комплексного
добрива Нітроамофоска-М на особливості формування продуктивності
сої на дослідному полі кафедри технологій у рослинництві ЛНАУ
закладено польовий дослід.
Попередник – озима пшениця. Сіяли з шириною міжрядь 12,5 см
та густотою рослин 550 тис. насінин/га на глибину 3 см. МТЗ -80 Клен
4,5. Перед сівбою проводили інокуляцію бактеріальним добривом
Оптімайс (2,8 л/т). Мінеральне добриво Нітроамофоска-М у формі
водорозчинних гранул (внесено до Державного реєстру пестицидів та
агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Запис в
Державному реєстрі № 10200 від 06.02.2017 р., посвідчення про
державну реєстрацію серія А №05777. Виробник ТзОВ «Тетра-Агро», м.
Червоноград, Львівська обл.).
Для боротьби з бур’янами використовували гербіциди: Харнес (до
сходів) з розрахунку 2,5 л/га та Базагран (після сходів у фазі 2–3-х
листків культури) – 2,5 л/га. Збирання урожаю проводили у фазі повної
стиглості насіння (18–19 жовтня). Десикації не застосовували.
Згідно результатів досліджень використання на посівах сої сорту
Ментор комплексного мінерального добрива Нітроамофоска-М у
нормі 4 ц/га сприяє одержанню максимальної врожайності зерна на
рівні 4,65 т/га.
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Джига О. С.
ВПЛИВ ЛИСТКОВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ БАКТЕРІАЛЬНИМИ
ДОБРИВАМИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ
Результати дворічних польових досліджень (2016—2017 роки) в
Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН на сірих
лісових ґрунтах у Правобережному Лісостепу України із вивчання
ефективності на посівах сої бактеріальних добрив (агроболік, вігортем,
біокомплекс БТУ, біоферментоване добриво) показали, що два
позакореневих (листкових) підживлення добривами у фазі перших
трійчастих листків та у фазі бутонізації забезпечило формування
врожайності зерна сої на рівні 2,51—2,59 т/га, її приріст становив від
0,15 до 0,23 т/га порівняно з контролем. Листкові підживлення
бактеріальними добривами також підвищили вміст сирого протеїну в
зерні сої, забезпечивши такий його рівень – 40,21—40,83 %, збільшили
вихід сирого протеїну на 0,08—0,13 т/га. Найвища врожайність та вихід
сирого протеїну спостерігалися на варіантах досліду, де
використовували біоферментоване добриво.
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Для ефективного використання біологічного потенціалу сортів
квасолі звичайної важливе значення має розробка та впровадження
нових сортових технологій її вирощування. У цьому аспекті проблема є
актуальною і потребує наукового обґрунтування в умовах Лісостепу
правобережного. Особливо це важливо за умов змін клімату та появи
нових сортів квасолі звичайної інтенсивного типу.
Мета досліджень полягала в оптимізації технології вирощування
квасолі звичайної на основі норми висіву та доз мінеральних добрив.
Дослідження проводили упродовж 2015–2017 рр. на дослідному
полі Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН. У
досліді вивчали дію та взаємодію трьох чинників: А – сорт: Галактика,
Славія; В – норма висіву: 400, 500, 600, 700 тис. схожих насінин/га; С –
дози мінеральних добрив: P60K60, N30P60K60, N45P60K60.
За результатами досліджень відмічена залежність впливу
мінеральних добрив у дозі N30P60K60 на тривалість вегетаційного періоду
рослин сортів Галактика і Славія. При цьому тривалість вегетаційного
періоду квасолі звичайної Галактика складала 96 діб, а сорту Славія 101
добу, що більше на 7 діб порівняно з ділянками контрольного варіанта.
Нами встановлено подовження тривалості вегетаційного періодів
квасолі звичайної сорту Славія на 5 діб у порівнянні із сортом
Галактика за внесенням добрив N30P60K60 та густоті рослин 700 тис./га.
При цьому урожайність зерна у сорту Славія складала 1,92 т/га, а сорту
Галактика 1,87 т/га, що суттєво більше порівняно з контролем.
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На сьогоднішній день перспективним напрямком сучасних
технологій вирощування є штучна регуляція росту і розвитку рослин за
допомогою синтетичних сполук серед яких досить поширеною групою є
інгібітори росту – ретарданти.
Найбільш визначальною властивістю ретардантів є вкорочення
осьових органів рослин, що зумовлено значним гальмуванням поділу
клітин у субапікальній меристемі стебла за активного функціонування
апікальної меристематичної зони. Для цілеспрямованої регуляції росту і
розвитку рослин важливе значення мають регламенти використання
ретардантів. Дослідженнями встановлено, що найбільш сприятливими
строками обробки культур ретардантами є фази закладки та формування
генеративних органів.
Найбільш чутливими до дії ретардантів є рослини з
індетермінантним типом росту. До такої групи рослин відносять боби
кормові, які характеризуються цим типом росту стебла, коли конус
наростання головної і бокових гілок упродовж всього часу залишається
в такому етапі органогенезу, якому властиве синхронне формування
листків і міжвузлів. Відомо, що високорослі рослини характеризуються
неодночасністю дозрівання бобів, що в несприятливих умовах може
стати причиною зниження посівних якостей насіння. Тому метою
наших досліджень було розробити фізіологічно обґрунтовані
регламенти та норми застосування ретарданту й вивчити їх вплив на
рівень урожайності зерна бобів кормових.
Дослідження проводили в Інституті кормів та сільського
господарства Поділля НААН упродовж 2016—2017 рр. на сірих лісових
середньо суглинкових ґрунтах. У досліді вивчали сорт бобів кормових
Віват, селекції Інституту кормів та сільського господарства Поділля
НААН. Ретардант застосовували у фазі першого трійчастого листка у
концентраціях 0,4, 0,5, 0,6 та 0,7 %. Повторність досліду чотириразова.
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Розміщення варіантів систематичне. Площа облікової ділянки 25 м2.
Відмічено, що на ділянках досліду, проведення обприскування
хлормекват-хлоридом
збільшувало
урожайність
зерна
бобів
кормових на 33,9—14,5 % залежно від концентрації, порівняно з
ділянками контролю. Це пов’язано з процесами перерозподілу
асимілянтів між органами і частинами рослин, включно з тимчасовим їх
депонуванням та реутилізацією. Обприскування вегетуючих рослин
розчином хлормекват-хлориду спричиняло уповільнення росту рослин,
вкорочення стебла за рахунок зменшення довжини міжвузлів, сприяло
збільшенню діаметра стебла, посиленню фотосинтетичної та
симбіотичної активності.
Максимальний рівень урожаю зерна бобів кормових 3,84 т/га
відмічено на варіанті досліду, де застосовували обприскування 0,4 %
розчином хлормекват-хлориду у фазі першого трійчастого листка, що
більше на 0,97 т/га або на 33,9 % ніж на контролі (2,87 т/га). Слід
відмітити, що при збільшенні концентрації розчину хлормекват-хлориду
рівень урожаю зменшувався.
Ця науково-технічна розробка була успішно впроваджена у
ФГ «Агрооснова», м. Сокаль, Сокальський р-н., Львівська обл. на площі
20 га.
Таким чином, найбільш ефективною концентрацією розчину
хлормекват-хлориду у посівах бобів кормових є 0,4 %, що забезпечила
34 % прибавки урожайності зерна бобів кормових сорту Віват.
Оптимальна фаза росту і розвитку бобів кормових для застосування
хлормекват-хлориду – перший трійчастий листок.
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ВПЛИВ МАКРО- І МІКРОДОБРИВ НА ВИСОТУ
РОСЛИН ЛЮПИНУ БІЛОГО В УМОВАХ ЗАХІДНОГО
ЛІСОСТЕПУ
Поява нових сортів люпину білого, створення бактеріальних
препаратів, мікродобрив, стимуляторів росту вимагає перегляду
технологій вирощування, рекомендованих раніше, підходів до
вирощування культури.
Досліди з вивчення впливу макро- та мікродобрив на
продуктивність люпину білого закладались на полях кафедри технології
у рослинництві Львівського НАУ протягом 2017 року. Досліди
проводили із сортом Чабанський. Ґрунт дослідної ділянки темно-сірий
опідзолений легкосуглинковий. Технологія вирощування люпину у
досліді загальноприйнята, крім досліджуваних факторів, для умов
Західного Лісостепу України.
Досліди закладались за такою схемою: 1 – без добрив (контроль);
2 – Mg20; 3 – S30; 4 – В; 5 – Mo; 6 – Co; 7 – Mg20S30; 8 – Mg20S30 + B; 9 –
Mg20S30 + Mo; 10 – Mg20S30 + Co; 11 – Mg20S30 + В + Mo; 12 – Mg20S30 + В
+ Mo + Со; 13 – Інтермаг бобові.
Як показали результати досліджень макро- та мікродобрива мали
значний вплив на ріст та розвиток рослин люпину білого. Найвищі
рослини формувались на другому варіанті досліду з внесенням Mg20.
Середня висота рослин становила на цьому варіанті 60,7 см. Досить
хороший вплив на висоту рослин мало і внесення Со, так висота рослин
на шостому варіанті становила 57,9 см. Внесення молібдену спричинило
уповільнення росту і висота рослин на варіантах з внесенням цього
мікродобрива була найменшою. Так на 5 варіанті за внесення Мо висота
становила 49,2 см, на дев’ятому варіанті за внесення Mg20S30 + Mo –
49,5 см і на одинадцятому варіанті (Mg20S30 + В + Mo ) – 47,9 см.
Отже, на підставі отриманих даних можна зробити висновок, що
внесення Mg та Со позитивно впливали на висоту рослин, а внесення
Мо сприяло формуванню низькорослих рослин люпину білого.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ ЛЮПИНУ
ВУЗЬКОЛИСТОГО ЯК КОРМОВОЇ КУЛЬТУРИ В
УМОВАХ ПОЛІССЯ
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насіння, біопрепарати.
У сучасних економічних умовах, що склались у сфері аграрного
виробництва в Україні, все більшого значення у збільшенні
виробництва високобілкових та збалансованих за амінокислотним
складом кормів, поряд із традиційними зернобобовими культурами,
набуває кормовий люпин, зокрема люпин вузьколистий. Він є цінною
кормовою культурою та високобілковою сировиною для комбікормової
промисловості, галузей птахівництва і тваринництва. Єдиним фактором,
що стримує використання люпину в раціонах годівлі тварин, є вміст у
ньому алкалоїдів, що можуть виявляти токсичну дію. Однак сучасні
рекомендовані для вирощування сорти даної культури є
малоалкалоїдними. Крім цього, білкові речовини, що містяться в зерні і
зеленій масі люпину, мають високий ступінь перетравності, що
пов'язано з наявністю незначної кількості інгібіторів трипсину. Майже
повна відсутність таких інгібіторів значно підвищує загальну
засвоюваність люпинових кормів, що дало змогу використовувати їх у
кількостях, здатних збалансувати білкову поживність раціону.
У зв’язку з цим, розробка нових та удосконалення існуючих
елементів технології вирощування люпину вузьколистого є важливою й
актуальною проблемою сучасного кормовиробництва, яка потребує
наукового обґрунтування. Вивчення впливу інокулянтів на
продуктивність люпину вузьколистого виконували протягом 2016–
2017 рр. на дерново середньопідзолистих супіщaних ґрунтах в умовах
дослідного поля Житомирського національного агроекологічного
університету. Інокуляцію насіння люпину вузьколистого перед посівом
проводили біоінокулянтами Ризобофіт, р. 1 л/т; Ризогумін, р., 0,6 л/т та
Біоінокулянт БТУ, р., 3 л/т. Технологія вирощування люпину
вузьколистого сорту Переможець була загальноприйнята для зони
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Полісся. Облік урожаю зерна люпину вузьколистого проводили
поділяночно, шляхом збирання та зважування зерна. Результати
досліджень свідчать, що залежно від біопрепарату, застосовуваного для
інокуляції насіння, покращуються умови росту й розвитку рослин та
продуктивність люпину вузьколистого. Урожайність зерна даної
культури під впливом біоінокулянтів зростає на 20–24 %. Таким чином
можна стверджувати, що люпин вузьколистий є перспективною
кормовою культурою в умовах Полісся. Його вирощування дає змогу
одночасно вирішувати проблему забезпечення аграрного сектору країни
кормовим рослинним білком та отримувати стабільні врожаї на бідних
ґрунтах, де інші кормові культури формують низьку продуктивність.
УДК 635.657:631.816.1
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ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА УРОЖАЙНІСТЬ
ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА НУТУ
Ключові слова: нут, добрива, урожайність, якість.
В Україні останніми роками, які були особливо посушливими,
перспективними є такі сільськогосподарські культури, що адаптовані до
посушливих і спекотних природно-кліматичних умов та пристосовані
до механізованого способу вирощування. Особливого значення у
структурі посівних площ набуває жаро- та посухостійка зернобобова
культура нут звичайний (Cіcer arіetіnum L.), насіння якої високо
ціниться на світовому ринку, як джерело рослинного білка для
харчування людей і годівлі сільськогосподарських тварин. Дослідження
з вивчення впливу елементів системи удобрення на врожайність та
якість зерна нуту сорту Пам'ять проводили на дослідних полях
лабораторії
рослинництва
Інституту
сільського
господарства
Карпатського регіону НААН. Схема досліджень включала 8 варіантів і
була наступною: 1. Контроль без добрив, N0Р0К0; 2. Р20К30; 3. Р40К60;
4. Р60К90; 5. N30Р20К30; 6. Р40К60 + Інтермаг бобові (3 л/га), у фазі початку
бутонізації; 7. Р40К60 + MgSO4 (10 кг/га), у фазі початку бутонізації;
8. Р40К60 + Інтермаг бобові (3 л/га) + MgSO4 (10 кг/га). Урожайність
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насіння нуту сорту Пам'ять була найнижчою на контролі без добрив, де
становила 2,42 т/га. На варіанті з внесенням Р20К30 вона підвищилась до
2,60 т/га, або на 0,18 т/га. При подвоєнні норми внесених добрив (Р40К60)
на третьому варіанті урожайність зросла ще на 0,14 т/га і становила
2,74 т/га. На фоні фосфорних та калійних добрив найвища врожайність
формувалась за внесення Р60К90, де вона зросла до 2,82 т/га. Внесення
азотних добрив (N30) на фоні Р20К30 не призводило до зростання
урожайності нуту. Обприскування посівів у фазі початку бутонізації
мікродобривом Інтермаг бобові (3 л/га) на фоні Р40К60 спричинило
збільшення врожайності на 0,21 т/га, а сульфатом магнію (10 кг/га) – на
0,17 т/га. Сумісне внесення Інтермаг бобові + MgSO4 підвищило
врожайність до 3,09 т/га. Отже, внаслідок оптимізації системи
удобрення урожайність зросла з 2,42 т/га на варіанті без добрив до
3,09 т/га на варіанті з внесенням Р40К60 + Інтермаг бобові + MgSO4, або
підвищилась на 0,67 т/га.
Елементи системи удобрення впливали також на показники якості
зерна нуту. Вміст білка під впливом внесення фосфорних і калійних
добрив дещо зменшувався. Внесення мікроелементів, магнію та сірки
забезпечило підвищення вмісту білка. Вміст жиру майже не залежав від
добрив і коливався в межах 5,7 – 6,0 %. Вміст клітковини під впливом
добрив зростав з 5,0 до 5,6 %, а вміст золи зменшився з 4,3 % до 3,3 –
3,5 %.
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ВПЛИВ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ НА УРОЖАЙНІСТЬ
ЗЕРНА НУТУ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО
Ключові слова: нут,
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урожайність,

мінеральні

добрива,

Важливим показником, що характеризує рівень продуктивності
сільськогосподарських культур є урожайність зерна. Рівень урожайності
відображає вплив економічних і природних умов, а також є головним
показником, за яким встановлюють доцільність застосування тих чи
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інших агротехнічних заходів. Мінеральне живлення – потужний фактор
зміни умов росту та розвитку будь-якої сільськогосподарської культури.
Дослідження проводили у 2017 році в Інституті кормів та
сільського господарства Поділля НААН на сірих лісових середньо
суглинкових ґрунтах. Максимальна урожайність насіння спостерігалась
у сорту Пам'ять 2,45 т/га, дещо нижча у сорту Тріумф 2,38 т/га, яку
одержали за рахунок внесення основного удобрення (N30P40K40) та
триразового позакореневого підживлення у фазі гілкування (нановіт
фосфор, 1,5 л/га + нановіт молібден, 0,5 л/га) + у фазі цвітіння (нановіт
мікро, 1,5 л/га + нановіт бор, 1,0 л/га) + у фазі утворення бобів (нановіт
макро, 2 л/га + сульфат магнію, 3,0 кг/га).
Таким чином, в умовах Лісостепу Правобережного застосування
системи удобрення у технології вирощування нуту, яка включала
основне удобрення та позакореневі підживлення збільшує рівень
урожайності зерна нуту сортів Пам’ять та Тріумф відповідно на 38 та
48 %.
УДК 633.11«324»:631.5:57.014(251.1)(1-17)
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ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА
ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ
Ключові слова: попередники,
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Аналіз результатів досліджень, які проводили в останнє
десятиліття на полях дослідних станцій ДУ Інститут зернових культур
НААН в Північному Степу, показав, що вибір попередника та системи
мінерального живлення при вирощуванні пшениці озимої має виняткове
значення для збільшення виробництва високоякісного продовольчого
зерна в сучасних умовах. Було виявлено, що після парових
попередників навіть за мінімального удобрення посівів (передбачає
лише помірні дози мінеральних добрив перед сівбою) при урожайності
пшениці озимої 3,5–5,0 т/га вміст білка в зерні становив 10,5–12,5 %, а
сирої клейковини – 21,0–23,0 %. За удобрення, яке базується на
результатах рослинної та ґрунтової діагностики (включає як
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передпосівне внесення добрив, так і весняно-літні азотні підживлення),
урожайність зростала до 4,5–8,0 т/га, рівень білка в зерні – до 12,5–
14,5 %, а клейковини – до 23,0–28,5 %. Після зернобобових культур при
оптимальному рівні удобрення за урожайності 3,5–6,0 т/га кількість
білка в зерні варіювала в межах 11,5–13,5 %, клейковини – 22,0–25,0 %.
При розміщенні посівів пшениці озимої після колосових культур,
ріпаку, соняшнику формування урожайності на рівні 3,0–5,0 т/га та
якісного продовольчого зерна відбувалося при внесенні перед сівбою у
складі повного добрива не менше 60–90 кг/га д. р. азоту, а також за
подальшого проведення азотних підживлень по мерзлоталому ґрунту та
на початку виходу рослин у трубку локально дозою 30–45 кг/га д. р. За
мінімального удобрення після цих попередників урожайність пшениці
озимої становила лише 2,0–3,0 т/га, вміст білка в зерні – 8,5–10,5 %, а
клейковини – 16,5–18,5 %.
УДК 633.16:631.811.98
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ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН В
АГРОЦЕНОЗАХ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 2
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Аналіз тенденцій розвитку світового рослинництва свідчить, що
використання синтетичних регуляторів росту рослин є одним із
невід’ємних напрямів вирішення проблеми високих та стабільних
врожаїв. Дана група сполук дає можливість спрямовано регулювати
окремі етапи онтогенезу з метою мобілізації потенційних можливостей
рослинного організму, що впливає на урожайність та якість
сільськогосподарської продукції. Впливаючи на донорно-акцепторну
систему рослин, важливим є з’ясувати зміни у динаміці та напрямках
перерозподілу асимілятів між вегетативними та генеративними
органами.

2
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Сучасний ринок засобів захисту рослин пропонує низку
препаратів, які проявляють інгібуючу дію на рослини ячменю, зокрема
Терпал та Біном.
Перевагою препаратів є те, що вони стримують ріст стебла та
надають йому жорсткості, попереджуючи полягання рослин ячменю;
запобігають проникненню збудників хвороб всередину стебла;
підсилюють кущення та збільшують кiлькiсть продуктивних стебел;
прискорюють процес збирання врожаю та зменшують пов’язані з цим
витрати.
За результатами досліджень (у середньому за 2009—2011 рр.)
відмічено, що удосконалена технологія вирощування ячменю ярого, яка
передбачала внесення азотних добрив у дозі N90P45K45 та проведення
обприскувань посівів регулятором росту рослин Терпал, не залежно від
умов вирощування, здатна забезпечити отримання стабільного врожаю
зерна на рівні 6,39 т/га та реалізувати генетичний потенціал на 70 %.
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ННЦ «Інститут землеробства НААН»
ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА АДАПТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ
Ключові слова: пшениця озима, технології вирощування, білок,
клейковина, натура зерна, маса 1000 зерен, склоподібність.
Упродовж 2014–2016 рр. вивчали вплив адаптивних технологій
вирощування, які відрізнялися за дозами внесених мінеральних добрив
на фоні заробляння побічної продукції попередника (гороху) та
інтегрованого захисту рослин на урожайність і якість зерна трьох сортів
пшениці озимої в стаціонарному багатофакторному досліді ННЦ
«Інститут землеробства НААН».
Проведені дослідження показали, що урожайність пшениці озимої
залежала від технології вирощування і коливалась від 5,57 до 8,80 т/га
у сорту Краєвид, від 5,20 до 7,65 т/га у сорту Славна та від 5,03 до
7,77 т/га у сорту Кесарія Поліська. Відмічено покращення показників
якості із збільшенням доз внесених добрив. Дослідження підтвердили
наявність прямого кореляційного зв’язку між склоподібністю зерна та
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вмістом білка і клейковини як в межах сорту, так і в цілому для сортів.
Коефіцієнт кореляції між склоподібністю і вмістом білка в зерні для
трьох сортів становив 0,69, між склоподібністю і вмістом клейковини –
0,64. Між вмістом крохмалю в зерні і склоподібністю відмічався
обернено пропорційний зв'язок (r = – 0,44).
Встановлено, що співвідношення сирої клейковини до білка в
зерні пшениці озимої в середньому за три роки коливалось у межах
1,77–2,29. Більшою мірою на цей показник впливали дози внесених
мінеральних добрив порівняно з чинником сорту.
Найкращими показниками якості характеризувалось зерно,
вирощене за інтенсивної енергонасиченої технології у всіх
досліджуваних сортів.
УДК 633.41:631.147
© 2018
Т. А. Забарна, кандидат сільськогосподарських наук
Вінницький національний аграрний університет
РОЛЬ СІВОЗМІНИ ПРИ ФОРМУВАННІ ОКРЕМИХ
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРУНТУ
Сівозміна є одним із найважливіших землеробських заходів та
проявляє позитивну дію чергування культур на різні ґрунти. На основі
системи сівозміни формуються системи захисту посівів від бур’янів,
хвороб та шкідників, системи удобрення посівів, а також застосування
агротехніки.
Раціонально
організована
сівозміна
забезпечить
оптимальне використання трудових та матеріальних ресурсів, а також
забезпечить доцільність використання ґрунтового покриву при
організації сільськогосподарських робіт.
Регулювання вмісту органічної речовини в ґрунті, здійснюється
насамперед дотриманням сівозміни із оптимальним співвідношенням
культур, включенням багаторічних бобових трав та внесенням добрив.
Мета проведених досліджень полягала у встановленні впливу
сільськогосподарських культур, що входять до сівозміни на фізикомеханічні властивості сірого лісового ґрунту.
Дослідження проводили на дослідному полі ВНАУ у дослідному
підрозділі кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії у рамках
виконання
ініціативних
тематик:
«Особливості
формування
продуктивності сільськогосподарських культур у системі типової
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сівозміни за зміни клімату в умовах Лісостепу Правобережного
України» (номер держреєстрації 0117U003145) у системі 10-ти пільної
сівозміни з типовими ланками чергування культур.
Ґрунти дослідної ділянки сірі лісові з агрохімічними
властивостями, що є середніми для блоку польових культур у складі
сівозміни, з такими параметрами значень: вміст гумусу (за Тюріним)
становив 2,16 %, лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) 81 – 89
мг/кг, рухомого фосфору та обмінного калію (за Чириковим) відповідно
205 – 251 і 83 – 90 мг на 1 кг ґрунту, рН сольової витяжки 5,6 – 5,8.
Гідролітична кислотність – 2,3 – 2,7 мг-екв на 100 г ґрунту.
За результатами спостережень встановлено, що всі культури
сівозміни по-різному впливають на базові фізико-механічні властивості,
які в свою чергу беруть участь у формуванні гранулометричного складу
і протиерозійної стійкості через співвідношення різних фракцій
агрегатного стану та визначеної частки водостійких агрегатів.
Аналізуючи дослідження нами встановлено, що конюшина лучна та соя
мали найбільш позитивно формуючий ефективний вплив на ґрунти,
кукурудза у динамічному ряді культур поступилась бобовим та
останнім був соняшник.
З отриманих даних можна зробити висновок, що правильний
підбір сільськогосподарської культури впливає на протиерозійну
стійкість ґрунтового покриву, особливо верхнього родючого шару. Від
підбору культур за їх ґрунтозахисною здатністю і чутливістю до
змитості ґрунтів залежить продуктивність ріллі і охорона ґрунтового
покриву.
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УДК 633.34:631.5
© 2018
М. І. Дудка, кандидат сільськогосподарських наук
ДУ Інститут зернових культур НААН
ВПЛИВ ФОРМИ І РОЗМІРУ ПЛОЩІ ЖИВЛЕННЯ НА
ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РЕДЬКИ ОЛІЙНОЇ
Ключові слова: редька олійна, спосіб сівби, норма висіву, кормова
продуктивність, урожайність насіння.
У польовому експерименті досліджено вплив способу сівби і
норми висіву насіння на кормову і насіннєву продуктивність редьки
олійної (Raphanus sativus L. var. Oleifera Metzg.). Дослідження (2003–
2005 рр.) провели на Ерастівській дослідній станції ДУ ІЗК НААН на
чорноземі звичайному малогумусному важко суглинковому з вмістом
гумусу в орному шарі 4,0–4,5 %. До схеми дослідів були включені
суцільні (15 см) рядкові і широкорядні (45 і 60 см) посіви редьки олійної
сорту Райдуга. Норми висіву суцільних посівів становили 1,0–4,0 млн/га
схожого насіння з інтервалом 1,0 млн/га, а широкорядних – 0,5–
1,0 млн/га з інтервалом 0,25 млн/га.
За результатами досліджень встановлено, що укісна стиглість
редьки олійної (фаза цвітіння) в умовах північної частини зони настає в
середньому за роки досліджень на 42 добу, а фаза повної стиглості
насіння – на 85 добу після сходів. Найвищу урожайність зеленої маси
(27,41 т/га) та збір абсолютно сухої речовини (3,76 т/га), кормових
одиниць (2,29 т/га) і перетравного протеїну (0,348 т/га) в середньому за
три роки забезпечив травостій редьки олійної за сівби суцільним
рядковим способом з міжряддями 15 см при нормі висіву 2,0 млн шт./га
схожого насіння.
Найвищий рівень урожайності насіння (1,24 т/га) редьки олійної
було одержано в середньому за роки досліджень на широкорядних
(45 см) посівах при нормі висіву 0,75 млн шт./га схожих насінин.
Загущення або зрідження її травостою в межах способу сівби, або зміна
форми (при розширенні міжрядь до 60 см) та розміру площі живлення
рослин зумовлювало зниження загальної насіннєвої урожайності
посівів.
Отже, яра однорічна капустяна культура – редька олійна може
служити важливим резервом збільшення виробництва зелених кормів і
кормового протеїну в умовах Північного Степу. В одновидових посівах
на зелений корм її необхідно вирощувати суцільним рядковим способом
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з міжряддями 15 см при нормі висіву 2,0 млн шт./га, а при вирощуванні
на насіння – широкорядним способом (45 см) при нормі висіву 0,75 млн
шт./га схожих насінин. Також редьку олійну доцільно використовувати
у сумішках з культурами інших видів для одержання в умовах зони
стабільно високих врожаїв зеленого корму, збалансованого за
поживними речовинами.
УДК 633.321 : 633.2.031
© 2018
І. І. Сеник, кандидат сільськогосподарських наук
Тернопільська дослідна станція Інституту ветеринарної
медицини НААН
ПРОДУКТИВНІСТЬ КОНЮШИНОВИХ ТА
КОНЮШИНОВО-ЗЛАКОВИХ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ
ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМИ ВИСІВУ БОБОВОГО
КОМПОНЕНТА
Ключові слова: агрофітоценоз, суха речовина, норма висіву,
конюшина лучна.
Дослідження
проводились
лабораторією
тваринництва,
кормовиробництва і агроекології Тернопільської дослідної станції
Інституту ветеринарної медицини НААН у польовому досліді, де
вивчали вплив норм висіву насіння та компонентного складу сіяних
лучних агрофіоценозів на формування їх продуктивності в умовах
Лісостепу Західного.
Встановлено, що біологічні особливості сортів та норми висіву
бобового компонента впливали на вихід сухої речовини з одного
гектара.
У середньому за три роки досліджень найбільшою продуктивністю
за сухою речовиною відзначилися варіанти де конюшину лучну
висівали з нормою висіву 10 млн схожих насінин на 1 га в одновидових
та сумісних посівах 7,76 – 8,74 т/га. Проте загущені посіви були
нестійкими до вилягання, що негативно впливало на якість корму.
Сумісні посіви бобових та злакових були більш продуктивними
порівняно із одновидовими агрофітоценозами конюшини лучної.
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УДК 636.086
© 2018
В. Г. Кургак, доктор сільськогосподарських наук
ННЦ «Інститут землеробства НААН»
Ю. А. Векленко, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
ВИМОГИ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ ДО ЯКОСТІ ТА
УМОВ ЗБЕРІГАННЯ ТРАВ’ЯНИХ КОРМІВ
(на прикладі зелених кормів)
Поряд з підвищенням урожайності кормових угідь шляхом добору
найбільш продуктивних видів і сортів, створення для них оптимальних
умов вирощування важливе значення для годівлі худоби має одержання
трав’яних кормів (сіно, сінаж, силос, зелені і штучно висушені корми)
високої якості, які відповідали б вимогам сучасних державних
стандартів України, де відображено нормативні вимоги до сировини,
основні показники якості та розподіл його за класами, показники
безпеки трав’яних кормів, методи випробувань, умови транспортування
і зберігання, паспорт якості тощо. Як відомо, на поживну цінність
лучних трав істотно впливають ґрунтові умови, видовий і сортовий
склад травостоїв, режим його використання, внесення добрив та інші
агротехнічні прийоми. У найбільшій мірі на якість трав’яних кормів і, в
першу чергу, на білковість впливає азот, джерелом надходження якого є
мінеральний азот добрив та симбіотичний азот бобових трав, які
висівають як у чистих посівах так і в бобово-злакових сумішах.
При виробництві трав’яних кормів (сіна, сінажу, силосу, штучно
висушених та зелених) для забезпечення своїх потреб, а також для
реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках необхідно проводити
контроль за їхньою якістю. Оцінці підлягають партії кормів у
сертифікованих лабораторіях, які видають паспорт якості на певний вид
трав’яного корму, в якому наведено загальні відомості та результати
контролю якості за основними органолептичними показниками, їх
поживністю та енергоємністю і, як підсумок, клас якості, а за потреби –
й показники безпеки.
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Вінницький національний аграрний університет
МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРИДАТНОСТІ
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ВИМОГАМ СПЕЦІАЛЬНИХ СИРОВИННИХ ЗОН
СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ
Опрацьовані методики оцінки екологічного стану земель
сільськогосподарського призначення Східного Поділля для подальшого
аналізу, визначення спеціальних сировинних зон, раціонального
використання та охорони земельних ресурсів.
Оцінка екологічної ефективності використання земель потребує
наявності достатньої, періодично поновлювальної інформації, що
різнобічно характеризує стан земельних ресурсів. Основним джерелом
такої інформації слід вважати державний земельний кадастр.
Відповідно до стандарту, оцінка екологічної ефективності – це
внутрішній процес управління, що використовує показники, одержані
на базі інформації, яка дає можливість зрівняти минулу та поточну
екологічну ефективність організації із критеріями цієї ефективності.
За основу дослідження використані такі методики: «Оцінка
ступеня порушення стану екологічної рівноваги у співвідношенні
угідь», «Оцінка екологічного стану сільськогосподарських угідь за
проявом основних деградаційних процесів», «Оцінка якості орних
земель за основними показниками родючості», «Методика проведення
агроекологічної оцінки земель сільськогосподарського призначення за
комплексом показників».
Сільськогосподарська спрямованість економіки Східного Поділля
призвела до надмірного навантаження на земельний фонд, розриву
взаємозв’язків між компонентними ланками агроландшафтів,
погіршення загального екологічного стану території. Використання
модифікованої п’ятибальної шкали дає змогу визначити сучасний
екологічний стан агроландшафтів за допомогою пропорції (Р : ЕСУ) і
виділити згідно з градаціями шкали у межах області території,
агроландшафти яких різняться за екологічними станом та стійкістю
проти деградації.
Екологічний стан та стійкість до деградації будь-якої території
залежить не тільки від рівня сільськогосподарської освоєності та
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розораності земель, а й від інтенсивності використання всіх видів угідь
та ступеня антропогенної трансформації природних елементів
ландшафту.
При визначенні агроекологічного стану ґрунтів на засадах
диференціації й інтегрування комплексу вихідних даних, окрім прямих
показників, пропонується враховувати опосередковані чинники
негативного впливу на якість ґрунтової компоненти та стале,
збалансоване функціонування агроекосистем. Насамперед, це:
1) співвідношення основних типів угідь; інтенсивність прояву та
територіальне поширення деградаційних процесів ґрунтового покриву;
еколого-агрохімічний стан орних земель; 2) визначення екологічної
стабільності території та рівня антропогенного навантаження на
земельні ресурси здійснюється за допомогою розрахунку відповідних
коефіцієнтів – Кес і Кан, що характеризують величину впливу
господарської діяльності на земельні ресурси. Екологічний стан
сільськогосподарських ландшафтів оцінюють за ступенем порушення
рівноваги у співвідношенні основних типів угідь. З одного боку, це
рілля (Р), як головний дестабілізуючий чинник агроландшафтів, з
іншого, – сумарна площа природних компонентів ландшафту (ЕСУ), що
виконують екологостабілізуючу функцію; 3) екологічний стан орних
земель за проявом основних деградаційних процесів: виснаження ґрунту
на гумус, фосфор і калій, прояв цих деградаційних процесів оцінювали
сумісно; 4) при визначенні еколого-агрохімічного стану орних земель
використовується модифікований агроекологічний метод якісної оцінки
ґрунтів за сукупністю параметрів, що характеризують внутрішні
властивості ґрунтів, такі як: максимально можливі запаси продуктивної
вологи в ґрунті, вміст гумусу та потенційно доступних запасів елементів
живлення, насамперед, азоту, фосфору та калію [8].
Висновок. Проведений аналіз екологічної оцінки земель
сільськогосподарського призначення свідчить про те, що дослідження в
цьому напрямку досить розрізнені, не досить вивчені і не мають
системного характеру, не дають узагальненого уявлення про рівень
екологічності конкретного аграрного підприємства. Отже, визначення
основних норм, критеріїв та самої процедури сертифікації, моніторингу
за ознакою екологічності є актуальною проблемою сьогодення.
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Доцільність застосування сумісних посівів кукурудзи і сої на корм
і силос науково з’ясована і практично доказана ще в середині минулого
століття. При цьому пропонувалось проводити посіви насіння цих
культур в один рядок, через рядок або висівати спершу рядковим
способом кукурудзу, а потім через деякий проміжок часу насіння сої
поперек рядків кукурудзи.
Впровадження даної технології у виробництво стримувалось
відсутністю сівалок, які могли б забезпечувати сівбу одночасно двох
культур в один рядок.
На базі сівалки Vega-8 Profi ПАТ «Ельворті» («Червона зірка»)
була розроблена і виготовлена дослідна сівалка, яка пройшла виробничі
випробування в господарствах Харківської і Сумської областей.
Спосіб одночасного висівання в один рядок насіння кукурудзи і
сої за допомогою розробленої сівалки забезпечує одержання
високоврожайних агроценозів, підвищення поживності зеленої маси і
силосу як за енергетичною, протеїновою, так і біологічною цінністю.
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Багаторічні бобові трави, зокрема, люцерна і конюшина є
незамінними складовими кормової бази молочних комплексів в умовах
промислової технології виробництва молока. Зелена маса люцерни є
сировиною для заготівлі силосу з підв’яленої маси, сінажу і сіна.
Оцінка зеленої маси люцерни проведена для корів із добовим
удоєм від 12 до 40 л і потребою сухих речовин раціону для різного рівня
продуктивності з вмістом сирої клітковини на суху речовину і
коефіцієнтом депресивної дії клітковини, яка міститься в кормі,
відповідно до фізіологічної її потреби. Потреба сирого протеїну для
утворення 1 л молока становить 120 г із врахуванням депресивної дії
клітковини. Потреба крохмалю із цукром також становить 120 г для
утворення 1 л молока, але депресивна дія клітковини на перетравлення
крохмалю з цукром не проявляється. Важливими показниками є чиста
енергія лактації і використання сирого протеїну й обмінної енергії на
синтез молока.
Проведена оцінка в продукції молока 1 кг сухих речовин трави
люцерни ранньої фази вегетації, яка містить 25,4 % сирого протеїну і
17,5 % сирої клітковини на суху речовину. Продукція молока з такого
корму є на рівні 2,1 л для корів із добовим удоєм від 12 до 40 л.
У зеленій масі люцерни ранньої фази вегетації 2-го укосу
порівняно з 1-им укосом на 1,1 % вищий вміст сирої клітковини і
коефіцієнт депресивної її дії для корів із добовим удоєм 40 л є також на
рівні 1,1 %. Трава люцерни, що містить 23,8 і 25,3 % сирої клітковини,
обумовлює високу її депресивну дію. Так, для корів із добовим удоєм 30
і 40 л молока коефіцієнт депресивної дії становить 1,3—1,4, що
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виражається одержанням продукції молока в 1,5—1,3 л порівняно з 2,1 л
для люцерни, що містить 17,5 % сирої клітковини.
У фазі початку цвітіння, цвітіння і середини цвітіння вегетативна
маса люцерни містить підвищений вміст сирої клітковини і менший
вміст сирого протеїну відповідно 18,7, 19,5 і 17,5 %, тому є кормом
низької продуктивної дії для високопродуктивних корів із добовим
удоєм 32—40 л молока. Продукція молока з 1 кг сухих речовин такої
зеленої маси люцерни становить лише 1,0—0,8 л. Основна причина – це
високий коефіцієнт депресивної дії клітковини, який для
високопродуктивних корів знаходиться на рівні 1,5—1,9. Цим
пояснюється і низький рівень 27—35 % використання обмінної енергії
корму на синтез молока, тоді як у фазі бутонізації цей показник
становить 60 %.
Дані порівняльної оцінки продуктивної дії 1 кг сухих речовин
зеленої маси люцерни різних фаз вегетації переконливо свідчать, що
вегетативна маса люцерни має високу поживність при збиранні у фазі
бутонізації. Підтвердженням цьому є депресивна дія сирої клітковини в
сухій речовині люцерни різних фаз вегетації.
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ПРОТЕЇНОВА ЦІННІСТЬ ГРАНУЛ З ЛЮЦЕРНОВОГО
СІНА
Способи зберігання сіна з люцерни посівної повинні передбачати
використання різних сховищ та укриттів, а також його виробництво у
компактованому (гранульованому) вигляді для потреби жуйних тварин
різних видів.
Дослідженнями і практикою встановлено, що люцерну для
отримання якісного сіна з високим рівнем облистяності необхідно
скошувати у фазі стеблування – до початку бутонізації. Порушення цієї
вимоги істотно знижує якість сіна, його перетравність і продуктивну
дію (табл.), за рахунок зростання частки клітковини і зменшення
кількості протеїну (Jeroch H., 1993).
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При розробці сучасних промислових технологій компактування
(гранулювання, пелетування, брикетування) сіно з люцерни у фазі
стеблування (але не пізніше бутонізації) повинно містити високу
концентрацію поживних речовин. У процесі компактування бобового
сіна та його фракцій відбувається зміна якості корму. Проведенні
у 2008—2017 рр. дослідження показали, що такі зміни проходять у
наступних напрямках:
– підвищується ступінь використання протеїну та енергії рослин;
– зростає рівень зброджування цукрів у рубці корів, внаслідок чого
збільшується кількість летких жирних кислот, де домінує пропіонова
кислота (СН2Н5СООН);
– спостерігається часткова желатинізація крохмалю та підвищене
споживання тваринами сухої речовини.
Якість та поживність гранул з сіна люцерни посівної при
інтенсивних системах заготівлі
Фази органогенезу
люцерни при заготівлі
сіна
Стеблування
Початок бутонізації
До цвітіння
Початок цвітіння
Повне цвітіння
Налив насіння

Облистяність,
%
62,6
52,4
44,6
36,3
28,4
22,5

Вміст сирого
протеїну, %
на СР
24,1
22,3
19,0
17,8
16,7
15,8

Вміст сирої
клітковини,
% СР
18,2
20,6
22,9
26,4
29,4
33,8

Перетравні
сть СР, %
75,1
72,2
71,4
64,6
58,0
55,2

Гранули з люцернового сіна при різному співвідношенні листової
фракції мають оптимальну механічну стійкість – від 5 до 8,6 кг/см2.
У цьому випадку коефіцієнт перетирання листової фракції не повинен
перевищувати 18 %, а втрати каротину внаслідок нагрівання корму в
процесі гранулювання до 50—60 ℃ – не більше 5 %.
Для заготівлі сіна, сінної різки доцільно використовувати
самохідні агрегати з плющильними вальцями, які ефективні, при
скошуванні трав з врожайністю зеленої маси понад 200 ц/га. Через 3—4
години після скошування, використовуючи відцентрові одно- та
двороторні ворушилки та колісно-пальцеві граблі, проводять операції
обертання та спушування валків для більш рівномірної вологовіддачі,
при таких операціях, як правило, вологість маси за 5—6 годин
пров`ялювання знижується до 60 %. Для зменшення механічних втрат
при ворушінні пересушеної маси (при вологості менше 50 %), необхідно
використовувати ротаційні одно- та двороторні граблі, з пониженою
швидкістю обертання граблин (для бобових трав з коловою швидкістю
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до 6 м/с, для злакових трав та злаково-бобових травосумішей – до
12 м/с) у комплекті з сучасними енергозасобами МТЗ-1221, МТЗ-80/82,
ЮМЗ-6Л, енергоємність яких не перевищує 105,0—129,9 МДж/год.
Сіно пресують у тюки, а гранулювання проводиться на грануляторах з
рухливими вальцями потужністю 11 кВт з діаметром матриці 200 мм
після попереднього подрібнення на подрібнювачах ножового типу
потужністю 4 кВт із регульованим діаметром сітки від 4 до 6 мм. На
виході отримуємо гранули діаметром 6 мм. Гранулювання люцернового
сіна забезпечує покращення фізико-механічних показників корму за
такими напрямками: підвищується збереженість поживних речовин
(особливо при внесенні антиоксидантів) внаслідок зменшення поверхні
окислення; знищуються бактерії, плісені та шкідники (кліщі), що сприяє
підвищенню якості та збереженню поживності;
зберігається стандартна структура корму, виключаються процеси
сепарації корму при гранулюванні, зберіганні, транспортуванні, роздачі
в годівниці чи кормові столи, при цьому низьке пилоутворення, що
знижує ризик респіраторних захворювань.
Здійснення гранулювання грубих кормів сприяє не лише
покращенню його фізико-механічних показників, а й забезпечує менші
втрати сухої речовини на 8—20 % при виробництві і на 15—25 % – при
зберіганні та згодовуванні. При цьому більша об'ємна вага, а отже
затрати при транспортуванні та зберіганні нижчі в 2,5—3 рази, а тому
потреба у сховищах у 3,5—5 разів менша. Варто відмітити, що
використання у раціонах сільськогосподарських тварин гранул з
люцернового сіна забезпечує економію зернових кормів до 30 %, крім
цього відсутнє «вибіркове споживання», що супроводжується вищою
продуктивною дією та позитивно впливає на рентабельність.
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ЯКІСТЬ ТА ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ СІНА ІЗ СУМІШКИ
ВИКИ ПАНОНСЬКОЇ З ОЗИМИМ ТРИТИКАЛЕ
Однорічні сумішки на основі озимої вики (горошку Панонського), на
відміну від люцерни посівної, досить стійкі до механічного оббивання.
Заготівлю сіна підвищеної вологості (у межах 25 %) проведено в приватному
господарстві «Ольвія» з вихідної маси, що містила до 62 % (за сухою
речовиною) горошку Панонського в фазі початку цвітіння та на чистих
посівах горошку. Оцінка поопераційних механічних втрат внаслідок
інтенсивних процесів скошування з плющенням, ворушіння, обертання,
згрібання та підбирання маси, показала, що втрати сухої речовини
(основному листя і суцвіття бобового компоненту), в період завершальних
операцій при підбиранні сіна становили до 12 %; при ворушінні – від 1—2 %
до 3—4 % в залежності від вмісту злакового компоненту. При ворушінні (Wк
= 64,2 ± 2,3 %), були практично відсутні механічні втрати в сумішках вики з
горошком Панонським. Чисті посіви вики панонської були менш стійкі до
процесів оббивання листя, втрати сухих речовин після пресуванні сіна
перевищували 10,2 % відносно вихідної зеленої маси. Так загальні втрати
сухої речовини обумовлені обламуванням листя знаходились в межах 8,3—
9,4 %. Збільшення злакового компоненту, знижувало загальні втрати сухих
речовин до 16,7 %, а при зростанні вмісту тритикале до 60—65 % у структурі
урожаю – до 12,4 % (тобто на 32,5 %). Таким чином при застосуванні
інтенсивних технологій пров’ялювання перевагу слід надавати посівам з
підвищеним вмістом злакового компоненту (до 30—40 % у структурі
урожаю), але скошувати не пізніше фази початку колосіння.
Енергетична ефективність вирощування, заготівлі та використання
панонської вики в суміші із озимим тритикале, при урожайності зеленої маси
300—380 ц/га та зібраних у фазі початку цвітіння та початку колосіння,
коливалась від 9,12 до 9,26 МДж ОЕ/кг СР. Валова енергія урожаю по
варіантах досліду становила від 104,5 до 122,8 ГДж/га, а приріст енергії у
варіантах з озимим тритикале, складав 17,5—18,3 % порівняно із посівами з
озимим житом. Ефективною виявилась модель технології заготівлі (з
вирощуванням), зберігання та використання сіна підвищеної вологості з
обробкою кислотними інгібіторами бродіння.
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Важливість збалансованого мінерального живлення особливо
зростає в умовах виробництва продуктів тваринництва на промисловій
основі,
коли
використання
малокомпонентних
раціонів
супроводжується утриманням тварин у закритих приміщеннях та
інтенсивним їх використанням.
Мінеральний склад кормів, що отримують тварини, не є
постійним, а весь час змінюється, внаслідок чого дійні корови часто
недоотримують важливі макро- та мікроелементи, роль яких
обумовлена тісним взаємозв'язком з біологічно активними речовинами –
гормонами, вітамінами, ферментами, білками. Лише при оптимальній
кількості та співвідношенні поживні речовини корму найбільш повно
використовуються твариною, сприяють збереженню здоров'я та дають
можливість одержати максимальну продуктивність.
Метою роботи було визначення ефективності використання
мінеральних речовин та їх виділення з калом у високопродуктивних
дійних корів.
Для проведення досліджень була відібрана група корів української
чорно-рябої молочної породи у кількості 50 голів, що утримувалися у 3х станках. Тварин у групу підбирали враховуючи походження, вік, живу
масу, молочну продуктивність за минулу лактацію (3 міс.),
середньодобовий надій (30–35 кг). Годівля корів – згідно
загальноприйнятих норм, мінеральне живлення збалансоване на 1 кг СР
раціону.
Кал від корів з кожного станка відбирали 3-и рази на добу
протягом 3-ох діб і після отримували три повторності зразків калу, в
сухій речовині якого визначали вміст макро- та мікроелементів методом
атомно-абсорбційного аналізу.
За результатами проведених нами досліджень визначення вмісту
маро- та мікроелементів у відібраних зразках калу від
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високопродуктивних корів вміст мінеральних речовин (на 1 кг сухої
речовини калу) наступний: кальцій – 18,2 г, магній – 12,1 г, залізо –
1134 мг, цинк – 153,7 г, марганець – 205,03 мг, мідь – 50,9 мг.
Згідно одержаних результатів бачимо, що концентрація
мінеральних елементів знаходиться в межах середніх значень та не
перевищує гранично допустимі норми. Це свідчить, що раціон який
згодовували високопродуктивним дійним коровам є повноцінним за
мінеральним складом та не містить надлишок макро- і мікроелементів.
Загалом за мінеральним складом кал і раціон корелюють між собою.
На основі проведених досліджень та отриманих результатів можна
зробити висновок, що при 75 % перетравності сухих речовин раціону з
калом виділяється 5,4 кг сухих речовин. Відповідно, знаючи вміст
мінеральних речовин в 1 кг сухих речовин калу можна математичним
шляхом розрахувати засвоюваність, враховуючи при цьому частку
виділених з молоком макро- та мікроелементів, що виділяються з
організму від засвоєної частки елементу.
Отже, засвоюваність мінеральних речовин в організмі
високопродуктивних дійних корів становить: кальцію – 18,6 %, магнію
– 15,9, заліза – 0,94, цинку – 4,5, марганцю – 6,9 та міді – 24,2 %.
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ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ СОНЯШНИКОВОЇ МАКУХИ,
ЕКСТРУДОВАНОЇ ТА ЕКСПОНДОВАНОЇ СОЇ НА
ВМІСТ ЖИРУ, БІЛКА ТА СЕЧОВИНИ В МОЛОЦІ
КОРІВ
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Базою для проведення дослідів із вивчення впливу згодовування
соняшникової макухи, екструдованої та експондованої сої на вміст
жиру, білка та сечовини у молоці корів було ДП ДГ «Олександрівське»
Тростянецького району Вінницької області, відділ технології
виробництва і використання кормів Інституту кормів та сільського
господарства Поділля НААН. Дослідження проводили в 2013–2014 рр.
Було сформовано три технологічні групи лактуючих корів української
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молочної чорно-рябої
породи
з
середньодобовою
молочною
продуктивністю 30 л молока. У кожній групі було по 30 корів. У
зрівняльний період, що складав 14 діб, тварини були на господарському
раціоні, дослідний період склав – 100 діб. Вміст білка і жиру в молоці
досліджуваних корів визначали на приладі «Екомілк». Статистичну
обробку даних проводили за Плохінським та програми XL. Вміст
сечовини в молоці визначали за розробленою нами методикою.
До складу основного раціону (ОР) входили (%): солома ячмінна –
2,03, солома пшенична – 2,03, сіно люцерни – 2,03, сінаж люцерни –
24,4, силос кукурудзяний – 50,8, макуха соняшникова – 5,08,
екструдована соя – 3,05, дерть кукурудзяна – 8,1, бікарбонат натрію –
0,000016, сіль кормова – 0,24 %.
Тваринам контрольної групи додатково до раціону згодовували
1 кг сої соняшникової, тоді як тваринам 1-ї дослідної групи згодовували
1 кг сої екструдованої, а 2-ї дослідної – 1 кг сої експондованої. Раціон
був збалансованим і за поживністю. Було проведено чотири контрольні
надої від 10-ти облікових корів кожної із груп, а також валовий удій
молока від 30-ти корів у всіх трьох групах. Найвищою молочна
продуктивність була у корів 2-ї групи – 29,85 л/добу, які додатково до
основного раціону отримували 1 кг екструдованої сої, тоді, як
найнижчою ˗ у корів 3-ї групи – 27,65 л/добу, що отримували 1 кг
експондованої сої, а показник продуктивності контрольної групи корів
склав – 28,95 л/добу. За показниками валового надою від 30 корів у цих
групах картина була аналогічною. За вмістом білка у молоці корів всіх
трьох груп різниця виявилась несуттєвою і була у межах 3,0—2,95 %.
Найвищий показник жиру був у корів, яким додатково згодовували 1 кг
сої експондованої – 3,76 % (ІІІ – дослідна група), тоді як у корів з
додатковим згодовуванням сої екструдованої він склав ˗ 3,52 % (ІІ –
дослідна група), а І – контрольної з додаванням макухи соєвої – 3,59 %.
Щоб визначити та пояснити причину зниження молочної
продуктивності корів 3-ї групи і підвищення вмісту жиру в молоці,
коровам 3-ї групи замінили згодовування експондованої сої на
екструдовану сою, а коровам 2-ї групи – екструдовану сою змінили на
експондовну повножирову сою. Було проведено два контрольні надої,
результати яких підтвердили попередню закономірність даних величин.
Найбільш високий рівень вмісту сечовини в молоці корів був у 1-й
контрольній групі і склав у середньому 23,89 мг/100 мл, тоді як
найнижчим був показник 3-ї дослідної групи – 15,23 мг/100 мл, коровам
якої згодовували додатково до раціону 1 кг сої експондованої. У корів
2-ї дослідної групи, що отримували додатково 1 кг екструдованої сої,
цей показник був 21,60 мг/100 мл.
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У раціонах корів, які додатково отримували соняшникову і
екструдовану сою, сирого жиру містилось 1145 – 1142 г, тоді як в
раціоні корів з додатковим згодовуванням сої експондованої вміст
сирого жиру становив 1214 г, що на 72 г більше, а показник вмісту
сирого протеїну був меншим на 99 г. Додавання до раціону жиру вище
оптимального рівня зменшує білок молока на 0,1 %, тим самим
знижуючи рівень вмісту сечовини в молоці корів до рівня
15,23 мг/100 мл.
Отже, було доведено, що екструдована соя стимулює синтез
молока в молочній залозі, тим самим підвищує молочну продуктивність
корів, а соя експондована зменшує продукцію молока, тим самим
знижує рівень сечовини в ньому, але підвищує вміст жиру.
УДК 636.2:636.084
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Інтенсивний розвиток тваринництва потребує постійного
контролю за годівлею тварин, як вирішального фактора їхнього
здоров’я та високої продуктивності. Широке впровадження
повноцінних і збалансованих раціонів дає змогу різко збільшити живу
масу забійного молодняку в ранньому віці, поліпшити і здешевити
одержану продукцію.
Основною
проблемою
для
максимального
зростання
продуктивності тварин з мінімальними затратами є дефіцит у раціонах
перетравного протеїну, який становить 25—30 %. Тому перспективним
для цього є бобові культури які за вмістом перетравного протеїну в
зеленій масі в 1,5, а в зерні у 2,5 рази перевищують злакові рослини.
З метою вивчення впливу використання у раціонах комбікормів із
сировини власного виробництва на продуктивність тварин та якість
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продуктів забою нами було проведено науково-господарський дослід.
Для цього було підібрано 4 групи тварин (по 10 голів у кожній)
середньою живою масою 306 кг, яких відгодовували протягом 110 днів І
вивчали найбільш ефективну суміш злакових та різних бобових культур
із включенням туфів для відгодівлі молодняку м’ясної худоби.
Піддослідні тварини щодоби в середньому споживали близько 21 кг
кукурудзяного силосу та 3 кг дослідних варіантів комбікормів,
структура яких наведена в таблиці. Бички І і ІІ груп одержували
комбікорм з горохом, а ІІІ і ІV – з люпином та соєю. Крім цього до
комбікормів тварин ІІ, ІІІ і ІV груп було включено по 3,5 % туфів, як
природньої мінеральної добавки.
Структура комбікормів
Показник
Пшениця
Ячмінь
Горох
Люпин
Соя
Висівки пшеничні
Ріпакова макуха
Сіль кухонна
Туфи

І
40
30
15
8
5
2,0
-

ІІ
40
30
15
5
5
1,5
3,5

Комбікорм

ІІІ
40
30
15
5
5
1,5
3,5

ІV
40
30
15
10
5
1,5
3,5

Інтенсивність росту бичків при включенні до комбікорму другої
групи туфів сприяло підвищенню добових приростів на 13,9 % (807
проти 919 г). Введення до комбікормів третьої і четвертої групи зерна
люпину та сої замість гороху на фоні туфів забезпечило зростання
добових приростів бичків, відповідно, на 7,2 і 12,0 % порівняно з
другою групою.
Розрахунки
економічної
ефективності
використання
в
комбікормах гороху, люпину, сої та туфів показали, що вони значно
підвищують оплату корму приростами. Включення до комбікормів
тварин ІІ, ІІІ і ІV групи туфів зменшувало витрати кормових одиниць,
відповідно, на 18,7; 18,2 та 27,2 %.
Установлено, що тварини усіх груп, яких відгодовували, мали
високі забійні показники.
Найбільший забійний вихід мали бички четвертої групи 60,93 %,
що на 1,7 % більше, ніж у контрольній. Важливо зазначити, що тварини
усіх груп мали вихід м’якоті більше 80 %. Аналізуючи показники
хімічного складу середнього зразка м’яса слід відзначити, що
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найбільший відсоток білків у м’ясі мали бички третьої і четвертої груп.
За цими показниками вони переважали ровесників першої і другої груп
відповідно, на (1,0 і 0,8 %) і (0,6 і 0,4 %).
Вивчаючи вплив використання у раціонах комбікормів із сировини
власного виробництва на продуктивність тварин та якість продуктів
забою, можна зробити такий висновок, що включення до складу
комбікормів 3,5 % туфів підвищує добові прирости тварин на 13,9 % і
знижує затрати кормів на виробництво яловичини на 18,7 %, а заміна в
комбікормах гороху на еквівалентну кількість люпину або сої сприяє
зростанню добових приростів на 7,1 та 11,9 %.
Результати досліджень дають всі підстави рекомендувати
господарствам всіх форм власності використовувати комбікорми
власного виробництва у відгодівлі м’ясної худоби, кращим з яких є
комбікорм, до якого включали зерно сої.
УДК 636.4:636.084:577.152.3
© 2018

В. В. Гончарук, кандидат сільськогосподарських наук
Н. І. Пирин, В. Ю. Новаковська
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
ВИКОРИСТАННЯ В ГОДІВЛІ СВИНЕЙ
ЦЕЛЮЛАЗОАМІЛОЛІТИЧНОЇ ДОБАВКИ
Дослідження проведені на свинях великої білої породи методом
аналогічних груп. Зрівняльний період тривав 15 діб. Після чого,
протягом 71 доби основного періоду, тваринам другої групи в раціон
додавали целюлазоамілолітичний комплекс ферментів з целюлаза 5 г +
амілази 1 г на 1 кг концкормів. Препарат згодовували один раз на добу.
Раціон тварин складався з кормів, які виробляються у
господарстві. Це дерть ячмінна, дерть пшенична, соєва макуха та сіль
кухонна. Загальна поживність раціону становила 1,87 к. од. та 230
перетравного протеїну. На одну кормову одиницю припадає 128
перетравного протеїну.
Дослідження показали, що згодовування целюлазоамілолітичної
добавки протягом основного періоду відгодівлі сприяло збільшенню
середньодобових приростів на 177 г (Р < 0,05), або на 24,4 %.
Рівень середньодобових приростів становив 725,07 ± 51,71 г в
контрольній і 902,53 ± 43,14 г – у дослідній. Відповідно свині першої
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групи збільшили свою масу за період згодовування препарату на 51,07
кг, а другої – на 64,08 кг. Витрати корму на 1 кг приросту становили
4,2 к. од. в контрольній та 3,43 к. од. у дослідній групі.
Показники забою піддослідних тварин свідчать про те, що
згодовування целюлазамілолітичної добавки сприяє не вірогідному
збільшенню усіх показників забою, це забійної маси, забійного виходу,
виходу туші, маси внутрішнього жиру, голови та ніг. Пояснюється це
тим, що тварини дослідної групи мали трохи більшу передзабійну живу
масу, що відповідно сприяє збільшенню забійних показників тварин.
Тенденція до потовщення шпику в дослідній групі має місце
практично в усіх точках вимірювання. Одержані дані свідчать про те,
що досліджуваний комплекс ферментів у раціоні свиней зумовлює
незначне жировідкладення в їх тушах. Особливо на холці та крижах, як
результат середній показник вищий у дослідній групі майже на 11 %.
Використання целюлазоамілолітичної добавки в годівлі
молодняку свиней забезпечує отримання на вкладену гривню 0,77 грн
прибутку.
УДК 636.285.532.2
© 2018
С. П. Чумаченко, Н. М. Федак, кандидати біологічних наук
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
ЗЕРНОФУРАЖ ПІДВИЩЕНОЇ ВОЛОГОСТІ В ГОДІВЛІ
МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ
Ключові слова: консервоване зерно, молодняк свиней на відгодівлі,
пробіотичні препарати, продуктивність.
У виробничих умовах на базі ФГ «Едем» Жовківського району
Львівської області проведено науково-виробничий дослід на
відгодівельних свинях з метою встановлення впливу згодовування
законсервованого пробіотичними препаратами зерна озимої пшениці
вологістю 21,5 % на фізіологічний стан їх організму та продуктивність.
Контрольна група отримувала у складі суміші концентратів 25 % за
поживністю дерті необробленої пшениці, а I та II дослідні – аналогічну
кількість пшениці, законсервованої пробіотичними препаратами
Субтікон та KT-L 18/1 у дозах 10 і 8 мл робочої суспензії на 1 кг
сировини.
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Введення до раціону молодняку свиней пшениці, обробленої
препаратами Субтікон та KT-L-18/1 в означених дозах за період досліду
сприяло отриманню середньодобових приростів живої маси на рівні 668
та 670 г, що було на 6,8 та 7,5 % вище, ніж у контролі.
Морфологічні та біохімічні показники крові свиней усіх груп були
у межах фізіологічної норми.
Собівартість 1 ц приросту у I дослідній групі (Субтікон) знизилася
на 126,0 грн, у II дослідній (KT-L 18/1) – на 60,0 грн, а рівень
рентабельності збільшився відповідно на 3,1 і 1,5 % порівняно з
контролем (без обробки).
УДК 636.085.534
© 2018
Л. П. Чорнолата, кандидат сільськогосподарських наук
Т. В. Горбачук, С. М. Лихач
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
СТРУКТУРНІ ВУГЛЕВОДИ ТА НЕДОСТУПНА ФОРМА
ПРОТЕЇНУ У ЗЕЛЕНІЙ МАСІ КОРМОВИХ КУЛЬТУР
Перетравність протеїну у шлунково-кишковому тракті жуйних
тварин – достатньо складний процес з багатьма проміжними
перетвореннями та реакціями. У рубці протеїн (білок) гідролізується і
розщеплюється на амінокислотні складові, після чого амінокислоти
дезамінуються з утворенням аміаку та жирних кислот. При цьому
швидкість протікання цього процесу напряму пов’язана з розчинністю
протеїну (білка) у буферній рідині рубця.
Так близько 15 % протеїну силосованого корму надходить у
кишечник неперетравлена, що стосується інших кормів – то даний
показник може сягати 20—40 %. Таким чином організм жуйних тварин
засвоює лише 60—80 % протеїну згодованого корму.
Проводячи дослідження щодо вивчення вмісту та співвідношення
структурних вуглеводів геміцелюлози, целюлози, лігніну встановлено,
що частина протеїну знаходиться у їх структурі і практично недоступна
в організмі тварин. Під час визначення нейтрально-детергентної
клітковини та обробки зразка корму нейтральним детергентом (аналог
рубцевого травлення) у її структурі залишається певна кількість
азотовмісних речовин. Визначення їх кількості дає змогу стверджувати,
що в організмі тварин ця частка протеїну є недоступна, але при цьому
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враховується у складі загального азоту та протеїну. По факту вона разом
з структурними вуглеводами виводиться з організму тварини.
Проведені дослідження інформують, що ця частка недоступного
протеїну залежить від виду кормової культури та фази розвитку. Під час
росту та розвитку рослини козлятнику східного у ньому знижується
вміст сирого протеїну, а вміст протеїну зв’язаного з структурними
вуглеводами підвищується з 14 до 15 %. У люцерні посівній його вміст
збільшується з 13 до 17 %. За отриманими даними в еспарцету в фазі
кущіння кількість недоступного протеїну 28 %, а у фазі цвітіння – 45 %.
У рослинному організмі злакових культур вміст протеїну значно
нижчий ніж у бобових, а вміст очікуваної кількості недоступного
протеїну в межах від 23 до 55 %.
Для балансування відповідного протеїнового живлення тварин
доцільно враховувати цю недоступну частку протеїну.
УДК 633.31/.37,547.458.88
© 2018
Л. І. Руденко
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
ДИНАМІКА ПЕКТИНОВИХ СПОЛУК У ЗЕЛЕНІЙ МАСІ
БОБОВИХ ТРАВ ТА ЇХ СУМІШОК
Основними джерелами поживних речовин для синтезу молока є
резервні вуглеводи (крохмаль, цукри, пектини), або неструктурні
(неволокнисті) вуглеводи, які знаходяться у вмістимому рослинної
клітини (Kelly N. C., Thomas P. C., 1978, 1992). Структурні вуглеводи
(волокнисті), або вуглеводи клітинних стінок (целюлоза, геміцелюлоза),
також беруть участь у реакціях метаболізму і є джерелом енергії для
мікрофлори рубця жуйних тварин. Крохмаль є головним джерелом
енергії для корів, його концентрація в зерні кукурудзи зернових гібридів
може сягати до 55—60 % за сухими речовинами (Гноєвий В. І та інші,
2009). Вміст цукрів та пектинів у сухій речовині спеціалізованих
гібридів може бути на рівні 4—6 % і істотно коливатись залежно від
вегетаційної фази заготівлі силосу.
Стінки клітин бобових трав складаються в основному з целюлози і
геміцелюлози, пов’язаних лігніном (високомолекулярною фенольною
сполукою), і в залежності від кількості останнього, перетравність їх
низька (менше 45 %).
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У серії польових і технологічних досліджень, проведених
упродовж 2015—2017 років в Інституті кормів та сільського
господарства Поділля НААН, на полях відділу технології кормових
культур відібрано зелену масу вики мохнатої в сумішці з озимою
пшеницею, горошку паннонського, конюшини повзучої та люцерни у
фазах стеблування, початку бутонізації та початку цвітіння, для
визначення пектинових речовин у сухій речовині методом лужного
гідролізу.
При визначенні пектинових речовин у даних зразках встановлено,
що їх концентрація у виці мохнатій з озимою пшеницею складала 3,8,
4,2, 4,6 у фази стеблування, початку бутонізації та початку цвітіння. У
горошку паннонського відповідно – 5,6, 5,8, 6,0; конюшини повзучої –
4,8, 5,1, 5,3; люцерни – 7,3, 7,4, 7,6 на суху речовину. Такі показники
вмісту пектинів дають можливість активізувати мікрофлору рубця
жуйних тварин, тому що зброджуючись у рубці, пектини дають в 2,5
рази більше оцтової кислоти, ніж цукри і крохмаль.
УДК: 631.117.4:633
© 2018
І. С. Задорожна, Ж. В. Столяр, кандидати сільськогосподарських
наук
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
ВНЕСОК ІНСТИТУТУ КОРМІВ ТА СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА ПОДІЛЛЯ НААН У РОЗВИТОК
КОРМОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
Сорок п’ять років тому, у 1973 р., на виконання наказу МСГ СРСР
від 14 травня 1973 р. був створений УНДІ кормів, який сьогодні носить
назву Інститут кормів та сільського господарства поділля НААН.
Створення інституту було визвано необхідністю вирішення
проблеми кормів і кормового білка, плановості і системності у
дослідженнях з кормовиробництва. Це мало позитивний вплив на
розвиток як галузі кормовиробництва, так і тваринництва, сприяло
збільшенню виробництва м’ясних, молочних та інших продуктів
харчування і задоволення у них попиту населення.
За роки існування інститут очолювали: І. П. Проскура (1973–
1980);
А. О. Бабич
(1980–2001);
Л. І. Подобєд
(2001–2002);
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В. Ф. Петриченко (2002–2011), О. В. Корнійчук (з 2011 року – по
теперішній час).
Відомі в Україні і за кордоном наукові школи: академіка НААН
А. О. Бабича, академіка НААН В. Ф. Петриченка, члена-кореспондента
НААН М. Ф. Кулика.
Селекціонерами інституту створено і передано на Державне
сортовипробування близько 170 сортів і гібридів кормових,
зернобобових, зернових та інших культур, з них близько 150 занесені до
Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
та захищені відповідними свідоцтвами і патентами.
Значна робота проведена зі створення нових технологій
вирощування, зберігання та використання сільськогосподарських
кормових культур. За увесь період отримано близько 200 патентів та
авторські свідоцтва на винаходи та корисні моделі.
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
співпрацює з зарубіжними науковими установами, фірмами країн
СНД, США, Литви, Сербії, Угорщини, Нідерландів, Німеччини,
Польщі.
Сьогодні Інститут кормів та сільського господарства Поділля
НААН – головна установа Науково-методичного центру «Корми і
кормовий білок» та Центр наукового забезпечення агропромислового
виробництва Вінницької області, координує роботу 27 установ системи
НААН, яка направлена на розв’язання актуальних завдань з
кормовиробництва, створення інноваційної сільськогосподарської
продукції та широке впровадження її у виробництво, що сприяє
забезпеченню продовольчої безпеки держави.
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© 2018
А. А. Бабич-Побережна, доктор економічних наук
І. С. Задорожна, кандидат сільськогосподарських наук
М. С. Побережний, Г. В. Опанасенко, Н. В. Прібилова
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
СТВОРЕННЯ БАНКУ ДАНИХ ПРОВЕДЕНИХ
РЕКЛАМНО-ВИСТАВКОВИХ ЗАХОДІВ ЗАКІНЧЕНИХ
НАУКОВИХ РОЗРОБОК ІКСГП НААН
Для Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН,
як донора інновацій сільськогосподарського призначення, важливим
напрямом інтенсифікації інновінгу є проведення рекламно-виставкових
заходів закінчених наукових розробок установи шляхом організації
«Днів поля» (на демонстраційних полігонах) на конференціях,
семінарах та нарадах; через видання рекомендацій, каталогів
інноваційних розробок; із застосуванням сайту Інституту та сайтів
фахових веб-порталів.
Для вдосконалення цієї діяльності актуальним було створення
банку даних проведених рекламно-виставкових та інших заходів для
інтенсифікації трансферу інновацій установи за 2015—2018 рр.
Фрагмент банку представлений в табл.
Банк даних проведених рекламно-виставкових заходів закінчених
наукових розробок ІКСГП НААН за 2018 р.
№
п/п

Назва заходу

1

2

Проведення Дня
поля «Інноваційні
технології
виробництва та
заготівлі кормів»,
Виставково1 інноваційний
центр НААН,
с. Ксаверівка
Друга,
Васильківський рн, Київська
область.
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Дата
Відповідальний
проведе
за проведення
ння
3
4

Виставковоінноваційний
центр НААН,
ІКСГП НААН

Суб’єкти
споживачі

5

Представники с.-г.
31 товаровиробників,
травня аграрного бізнесу
2018 р. та
наукових
установ

Залучені консультанти,
місце їх роботи

6
Перший
віцепрезидент
НААН
Гладій М. В.,
віцепрезидент
НААН
Роїк М. В.,
академіксекретар
Відділення
рослинництва
НААН
Кондратенко П. В.,
академік-секретар
Відділення
землеробства,
меліорації
та
механізації
Камінський В. Ф.
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Продовження таблиці
Президент
НААН
Я. М. Гадзало,
Участь у Дні поля
заст. директора
з питань
Департаменту
виробництва
землеробства
та
озимих та ярих
технічної політики в
зернових,
АПК Л. В. Сухомлин,
технічних та
директор
бобових с.-г.
Інститут
Департаменту
АПВ
культур на
зрошуваного
2
Херсонської
ОДА
зрошуваних і
землеробства
О. М. Паливода,
неполивних
НААН
голова ГС «Аграрний
землях, Інститут
союз
України»
зрошуваного
Г. В. Новіков,
землеробства
Герой України
НААН, м. Херсон,
Д. К. Моторний,
сел.
фахівці
галузі
Наддніпрянське
економіки
і
с.-г.
інвестування Китаю
Прем´єр-міністр
України
В. Гройсман,
Участь у ХХХ
Перший
заступник
міжнародній
Міністра
аграрної
агропромисловій
політики
та
виставці «АГРОПредставники с.-г. продовольства
6—8
2018», НК
НК "Експоцентр
товаровиробників, М. Мартинюк;
3
червня
"Експоцентр
України"
аграрного бізнесу, представники
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України",
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Польщі,
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Індії, країн Африки та
Ближнього Сходу
Представники
наукових установ
та агробізнесу –
більше 60 фірм та
компаній, 600 осіб
з
10
областей
України:
31 Херсонської,
травня Миколаївської,
2018 р. Одеської,
Кіровоградської,
Дніпропетровської,
Запорізької,
Вінницької,
Чернігівської,
Харківської,
Київської областей
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