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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СТРУКТУРИ 

СУМІШОК ЗЕРНОВИХ І ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР  
 

Наведено результати дослідження формування елементів структури 

продуктивності агроценозів ярих зернових і зернобобових культур за їх 

вирощування в одновидових і сумісних посівах.  

Для виявлення особливостей формування продуктивності кожного з 

компонентів у сумісному посіві, їх взаємного впливу, залежності від елементів 

технології вирощування, визначення оптимальних параметрів агроценозу, 

здатних забезпечити максимальну продуктивність посіву, та встановлення 

основних чинників, з допомогою яких можна керувати продукційним 

процесом агроценозу, вивчали морфо-фізіологічні особливості формування 

продуктивності кожного з компонентів сумісного посіву. 

Об’єктом дослідження були сорти: овес  (Avena sativa L.) Аркан, 

тритикале яре (Triticosecale) Хлібодар Харківський, вика яра (Vicia sativa L.)  

Білоцерківська, люпин вузьколистий (Lupinus angustifolius L.) Фламінго. В 

одновидових посівах овес і тритикале висівали нормою висіву 5,0 млн сх. нас. 

на 1 га, а вику і люпин – 1,2 млн сх. нас./га. Співвідношення компонентів у 

сумісних посівах становило: 0,8 млн сх. нас. люпину або вики і 3,0 та 4,0 млн 

сх. нас. вівса або тритикале на 1 га.  

Встановлено, що кількість бобів з однієї рослини в одновидових посівах 

вики ярої за внесення мінерального удобрення менша (7,1 шт.), ніж у сумісних 

посівах (7,7–8,2 шт.), тоді як у люпину спостерігали зворотну залежність – 

зростання їх кількості в чистих посівах до 8,7 шт. (у сумісних – 7,3–8,2 шт.). 

За внесення мінеральних добрив у дозі N32P32K32 відзначено зростання 

кількості зерен у колосі (волоті) та насінин у бобі в одновидових посівах вівса 

на 43,5 %, тритикале ярого – на 36,7 %, вики ярої – на 3,3 %, люпину – на  

12,5 %. Така ж тенденція зберігалася і в сумісних посівах зернових та 

зернобобових культур. 

У зернобобового компонента в середньому за 3 роки спостерігали 

зростання маси 1000 зерен вики ярої в сумісних посівах на 3,6–4,0 г, тоді як у 

люпину цей показник зменшився на 1,3–12,9 г. 

Зменшення норми висіву зернового компонента на 1 млн сх. нас./га у 

сумішках з зернобобовими зумовило зростання кількості зерен у колосі 

(волоті) та насінин у бобі.  
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Peculiarities of elements’ of structure formation of grain and legume 

crops mixtures  

The article presents the results of the study of the structure of productivity 

formation elements  of spring cereal and legume agrocenoses by their cultivation in 

single-species and mixed crops. 

To identify the peculiarities of the productivity formation of each of the 

components in co-sowing, their mutual influence, depending on the elements of 

cultivation technology, to determine the optimal parameters of agrocenosis, able to 

ensure maximum crop productivity and to establish the main factors that can control 

the production process of agrocenosis productivity formation of each component in 

co-sowing. 

The subject of the study were varieties: oats (Avena sativa L.) Arkan, spring 

triticale (Triticosecale) Khlibodar Kharkivskyi, spring vetch (Vicia sativa L.) 

Bilotserkivska, lupine narrow-leaved (Lupinus angustifolius L.) Flamingo. In one-

species crops, oats and triticale were sown with 5.0 million viable seeds per/ha, 

vetch and lupine – 1.2 million viable seeds per/ha. The ratio of components in co-

sowed crops was: 0.8 million viable seeds per/ha lupine or vetch, 3.0 and 4.0 million 

viable seeds of oats or triticale per 1 ha. 

It was found that the number of beans from one plant in single-species crops 

of spring vetch with mineral fertilizer is less (7.1 pcs.) than in co-sowed crops (7.7–

8.2 pcs.), while in lupine there was an inverse relationship – their number in pure 

crops grew up to 8.7 pieces (in co-sowed – 7,3–8,2 pieces). 

The application of mineral fertilizers in the dose of N32P32K32 increased the 

number of grains in the ear (panicle) and seeds in beans in single-species crops of 

oats by 43.5 %, spring triticale by 36.7 %, spring vetch by 3.3 %, lupine – by 12.5 

%. The same trend persisted in the combined crops of cereals and legumes. 

In the case of the legume component, on average over 3 years, an increase in 

the weight of 1.000 spring vetch grains in co-sowed crops was observed by 3.6–4.0 

g, while in the case of lupine this indicator decreased by 1.3–12,9 g. 

Reducing the seeding rate of the grain component by 1 million viable seeds 

per/ha in mixtures with legumes caused an increase in the number of grains in the 

ear (panicle) and seeds in the bean. 

Key words: oats, spring triticale, legumes, spring vetch, lupine. 

 

Вступ. У світовому землеробстві зернобобові культури досить 

поширені, їх вирощують на площі понад 100 млн га при валовому 

зборі зерна понад 80 млн т за рік. За посівними площами та валовими 

зборами вони займають друге місце після зернових. Така їх позиція 

обумовлена низкою переваг. По-перше, вони мають особливе значення 
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завдяки підвищеній концентрації білка в зерні і є практично 

незамінними для виробництва білкових добавок до зерна ячменю, 

вівса, кукурудзи та інших фуражних культур з низьким вмістом 

протеїну. Другою, досить важливою властивістю зернобобових рослин 

є їхня здатність зв’язувати азот з атмосфери і використовувати його 

для формування власної продуктивності, а також залишати певну його 

частку для наступних культур. Тому вирощування їх у значних обсягах 

дає змогу суттєво скоротити використання мінеральних азотних 

добрив у сівозмінах без зниження врожайності, причому одночасно 

зростає родючість ґрунту. Азотфіксуючі рослини залишаються 

потужним і незамінним фактором підтримання екологічного балансу в 

агросистемах [30]. 
В Україні зернобобові займають близько 1,4 млн га, що 

становить у структурі посівних площ лише 8–12 %, тоді як у світовій 

практиці – 25 %.  

Для розвитку аграрного виробництва в сучасних соціально-

економічних умовах істотне значення має розширення площ посіву 

зернобобових культур і збільшення виробництва високобілкових 

кормів за рахунок підвищення їх врожайності. Зростання частки 

зернобобових культур до 20 % має оптимізувати структуру посівних 

площ сільськогосподарських культур у землеробстві України та 

зберегти й підвищити рівень родючості ґрунтів. 

У комплексі численних заходів, спрямованих на вирішення цієї 

важливої проблеми, є ефективне використання біокліматичного 

потенціалу ґрунтово-кліматичних зон, оптимальне, з урахуванням 

кліматичних умов, розміщення виробництва зернових бобових культур 

у регіонах, оскільки вони, внаслідок відмінностей за біологічними 

властивостями і морфологічними ознаками, характеризуються різними 

вимогами до тих чи інших ґрунтових і кліматичних умов [22, 23]. 
Серед культур, придатних для вирощування в зоні Лісостепу 

Західного, є вика яра та люпин вузьколистий.  
Люпин вузьколистий – невибаглива до родючості ґрунтів, 

холодостійка, високопродуктивна культура, яка на бідних, 

неудобрених і кислих ґрунтах Полісся та Лісостепу здатна 

забезпечувати отримання високих, збагачених на білок урожаїв зерна 

та зеленої маси [23, 24]. За вмістом незамінних амінокислот білок 

люпину практично не відрізняється від білка сої, має однакову 

біологічну цінність для комбікормової промисловості, причому його 

собівартість найнижча серед усіх бобових культур [10]. 
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Люпин, зокрема, незамінний у підвищенні родючості ґрунтів, 

особливо за органічного землеробства, адже культура має відносно 

короткий вегетаційний період і є добрим попередником для озимих, 

сприяє підтриманню позитивного балансу гумусу в ґрунті, розпушує 

орний і підорний горизонти, повертає у кореневмісний шар калій та 

інші макро- й мікроелементи, перетворюючи важкорозчинні сполуки 

фосфору та калію в доступні форми, залишає для наступної культури 

сівозміни 80–220 кг азоту, 30 кг фосфору і 50 кг калію [4–7]. 

Кормова цінність вики ярої визначається високим вмістом білка, 

в зеленій масі міститься 18–22 %, в насінні – від 22 до 37 % [11]. При 

вирощуванні на зерно рослини вики посівної схильні до вилягання. 

При збиранні їх на насіння виникають певні труднощі, тобто цій 

культурі потрібна підтримуюча культура, в агрофітоценозів з якою 

буде підвищуватися екологічна пластичність і стійкість до стресів [1, 

31]. Перевага вирощування вики ярої в бінарних посівах особливо 

проявляється в умовах дефіциту опадів за підвищених температур. 

При цьому одновидові посіви вики різко знижують урожай, а в 

змішаних посівах проявляється позитивна алелопатія [1]. 

На думку ряду дослідників [2, 3, 19, 20, 26, 29], для отримання 

кормів, збалансованих за вмістом білків і вуглеводів, поліпшення 

азотного живлення посівів, збереження родючості ґрунту доцільно 

вирощувати змішані агроценози бобових і злакових культур. За 

вирощування бінарних посівів зернобобових зі злаками утворюється 

щільний ценоз, продуктивність якого стабільна за роками і може 

перевищувати врожайність компонентів у монокультурі [12–15, 18, 

21].  

Важливим елементом технології вирощування сумісних 

агроценозів є визначення оптимальних норм мінерального живлення. 

Більшість авторів [10, 25, 27, 28, 32] зазначають про доцільність 

внесення стартових доз азотних добрив у посівах зернобобових 

культур. За даними Резвякова С. В., Гуріна А. Г. [25], внесення азотних 

добрив у дозі 80–120 кг/га за вирощування люпину вузьколистого на 

сірих лісових ущільнених ґрунтах забезпечило приріст урожайності 

14,4–24,6 %. У дослідженнях Запарнюка В. І. [10] мінеральне 

удобрення в дозі N60P60K60 збільшило вихід сирого протеїну в посівах 

вики посівної на 0,16–0,19 т/га, або 18,3–25,7 % порівняно з ділянками 

без удобрення, а в дозі N60P60K60 з підживленням N30 у фазі бутонізації 

– відповідно на 0,19–0,23 т/га, або 21,4–29,9 %. 

Метою дослідження було вивчення окремих елементів 

технології вирощування сумішок зернових (овес, тритикале) і 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=420076
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=606354
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зернобобових (вика, люпин) культур та встановлення особливостей 

формування продуктивності сумісних агроценозів ярих зернових і 

зернобобових культур. 

Матеріали і методи. Об’єктом дослідження були сорти: овес 

 (Avena sativa L.) Аркан, тритикале яре (Triticosecale) Хлібодар 

Харківський, вика яра (Vicia sativa L.)  Білоцерківська, люпин 

вузьколистий (Lupinus angustifolius L.) Фламінго. Співвідношення 

компонентів у сумісних посівах було: 0,8 млн сх. нас. люпину або вики 

і 3 та 4 млн сх. нас. вівса або тритикале на 1 га. В одновидових посівах 

овес і тритикале висівали нормою висіву 5,0 млн сх. нас. на 1 га, а вику 

і люпин – 1,2 млн сх. нас./га. Мінеральні добрива (N32P32K32) вносили 

відповідно до схеми досліду. 

Повторність досліду шестикратна. Загальна площа ділянки – 

19,3 м2, облікова – 12 м2. 

Дослідну роботу проводили на полях Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону НААН на сірому лісовому 

поверхнево оглеєному ґрунті з такими агрохімічними показниками в 

шарі 0–20 см: вміст гумусу (за Тюріним) – 1,5–1,6 %, рН (сольове) – 

5,6–6,0, лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 105–110 мг, 

рухомого фосфору (за Кірсановим) – 111–114 мг, обмінного калію (за 

Кірсановим) – 101–107 мг на 1 кг ґрунту. Реакція ґрунтового розчину 

(рНсол – 5,75) слабокисла.  
Польові досліди закладали і виконували з урахуванням вимог 

методики дослідної справи (Б. А. Доспехов, 1985 р.) [9] та згідно з 

«Методикою державного сортовипробування сільськогосподарських 

культур» [16]; облік урожаю проводили методом обмолоту ділянок 

комбайном «Сампо 500» з наступною очисткою зерна і перерахунком 

на 100-відсоткову чистоту та 14-відсоткову вологість. 

Погодні умови у роки проведення досліджень дещо відрізнялися 

за основними гідротермічними показниками (тепло, волога) від 

середньобагаторічних значень. Вегетаційний період 2016 р. 

характеризувався підвищеною (на 2,2 оС) температурою повітря та 

меншою за норму кількістю опадів (68,8 % норми) (ГТК – 1,34). Вищі 

від середньобагаторічних значень температурні показники (на 1,6 оС) 

та меншу на 87,1 мм кількість опадів (61,0 % норми) відзначено і в 

2017 р. (ГТК – 1,21). У 2018 р. також спостерігали підвищений 

температурний режим (на 2,5 оС), проте опадів випало більше від 

норми (104,4 %), що сприяло активному росту та розвитку 

зернобобового компонента (ГТК – 1,76).  
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Результати та обговорення. Формування потенціалу 

продуктивності змішаних агроценозів залежить від структури посіву 

та продуктивності кожного компонента. Аналіз стану рослин за 

варіантами досліду показав, що щільність їх стояння змінювалася в 

міру зміни співвідношення культур і залежно від року. За даними 

дослідження, кількість продуктивних стебел та рослин перед 

збиранням як зернових, так і зернобобових культур залежала від 

норми висіву і в одновидових посівах за висіву зернових (5,0 млн сх. 

нас./га), бобових (1,2 млн сх. нас./га) у середньому за роки досліджень 

становила відповідно 359 (овес), 331 (тритикале яре), 80 (вика яра), 

82 шт./м2 (люпин вузьколистий) (табл. 1). У сумісних посівах для 

зернових культур використовували норму висіву 4 та 3 млн сх. нас./га, 

для зернобобових – 0,8 млн сх. нас./га, при цьому кількість 

продуктивних стебел і рослин на 1 м2 була пропорційною до норми 

висіву і на неудобрених ділянках знаходилася в межах 227–337 шт./м2 

(зернові) і 45–55 шт./м2 (зернобобові).  

За внесення мінерального удобрення у дозі N32P32K32 відзначили 

зростання кількості продуктивних стебел та рослин як в одновидових, 

так і в сумісних посівах. Більшою мірою мінеральне живлення сприяло 

зростанню щільності пагонів зернових культур – на 16–30 шт./м2, у 

зернобобових – лише на 1–4 шт./м2. 

Кількість бобів на 1 рослині значно залежала від 

метеорологічних умов у період вегетації агроценозів. Найбільш 

сприятливими для формування максимальної кількості бобів погодні 

умови були у 2018 р., вика яра на неудобрених ділянках сформувала 

8,1 шт. бобів на рослині (для порівняння у 2016 р. – 5,4, у 2017 – 

5,6 шт./рослині), а люпин вузьколистий – 11,8 шт./рослині (у 2016 – 

6,1, 2017 – 5,1 шт./рослині); за внесення мінерального удобрення цей 

показник у вики ярої становив 8,9 шт./рослину, у люпину 

вузьколистого – 12,0. 

У сумісних посівах зменшення норми висіву зернового 

компонента на 1 млн сх. нас./га зумовило зростання кількості бобів на 

рослинах вики ярої і люпину в середньому на 0,1–0,8 шт./рослину 

залежно від варіанта досліду. Відзначено також зростання цього 

показника за внесення мінерального удобрення N32P32K32. 

Як свідчать результати дослідження, в одновидових посівах 

вики ярої за внесення мінерального удобрення кількість бобів з однієї 

рослини менша (7,1 шт.), ніж у сумісних посівах (7,7–8,2 шт.), тоді як у 

люпину спостерігали зворотну залежність – зростання їх кількості в 

чистих посівах до 8,7 шт. (у сумісних – 7,3–8,2 шт.).
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Мінеральні добрива і норма висіву зернового компонента у 

сумішках мали безпосередній вплив на кількість зерен у колосі 

(волоті) та насінин у бобі (табл. 2). Якщо в одновидових посівах їх 

кількість (штук на рослину) на контрольних посівах (без добрив) 

становила 34,5 шт. у вівса, 31,9 – у тритикале ярого, 6,1 – у вики ярої, 

3,2 шт. – у люпину, то із застосуванням удобрення N32P32K32 

збільшувалася відповідно до 49,5 (на 43,5 %), 43,6 (на 36,7 %), 6,3 (на 

3,3 %), 3,6 шт. (на 12,5 %). Така ж тенденція зберігалася і в сумісних 

посівах зернових та зернобобових культур. Проте варто зазначити, що 

кількість зерен у колосі тритикале ярого і волоті вівса та насінин у бобі 

вики ярої була більшою в сумісних посівах порівняно з одновидовими, 

а в люпину, навпаки, зменшувалася. Очевидно, такий результат 

спричинило незначне затінення люпину зерновою культурою, 

особливо вівсом.  

Результати досліджень показують, що зменшення норми висіву 

зернового компонента на 1 млн сх. нас./га у сумішках з зернобобовими 

зумовило зростання кількості зерен у колосі (волоті) та насінин у бобі. 

Встановлено зростання таких показників, як маса зерна з одного 

колоса та з однієї рослини під впливом мінерального удобрення. Якщо 

на контрольних ділянках без внесення мінеральних добрив маса зерна 

становила у вівса 1,05–1,21 г, тритикале ярого – 1,13–1,22 г, вики ярої 

– 1,87–2,42 г, люпину – 3,37–3,8 г, то внесення мінеральних добрив  

N32P32K32 сприяло зростанню цього показника відповідно до 1,24–1,38, 

1,37–1,53, 2,6–3,67, 4,14–4,37 г.  

Вищі показники маси 1000 зерен отримано за внесення 

N32P32K32, в одновидових посівах вони становили: 31,1 г (овес), 29,4 г 

(тритикале яре), 54,9 г (вика яра), 113,0 г (люпин). У зернобобового 

компонента в середньому за 3 роки спостерігали зростання маси 

1000 зерен вики ярої в сумісних посівах на 3,6–4,0 г, тоді як у люпину 

цей показник зменшився на 1,3–12,9 г. 

Висновки. Результати досліджень свідчать, що мінеральне 

удобрення та норма висіву зернового компонента у сумішах мали 

значний вплив на формування структури врожаю. За внесення 

мінерального удобрення у дозі N32P32K32 відзначили зростання 

кількості продуктивних стебел та рослин як в одновидових, так і в 

сумісних посівах. Більшою мірою мінеральне живлення сприяло 

зростанню щільності пагонів зернових культур – на 16–30 шт./м2, у 

зернобобових – лише на 1–4 шт/м2. 

Встановлено, що зменшення норми висіву зернового 

компонента у сумісних посівах на 1 млн сх. нас./га зумовило зростання 
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кількості бобів на рослинах вики ярої і люпину, кількості зерен у 

колосі (волоті) та насінин у бобі. 
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