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ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО  
 

 
УДК 633.11:631.53.027 

О.П. ВОЛОЩУК, кандидат сільськогосподарських наук 

Інститут землеробства і тваринництва західного регіону УААН 

 

ВРОЖАЙНІ ВЛАСТИВОСТІ Й ПОСІВНІ ЯКОСТІ  

НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ  

ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ 

БІОЛОГІЧНИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

 

Встановлено, що передпосівна обробка насіння протруйником, 

біостимулятором і бактеріальним добривом забезпечує високий рівень 

насіннєвої продуктивності та посівної якості пшениці озимої.  

 

Одна з найважливіших проблем у західній частині Лісостепу – 

як захистити насінину і стимулювати живлення в період її 

проростання, а в подальшому й рослину від впливу на них негативних 

чинників. Висока культура землеробства, впровадження стійких 

сортів, поліпшення насінницької роботи, передпосівна стимуляція і 

бактеризація насіння, добір протруйників і фунгіцидів, які б 

відзначалися широким спектром дії, реалізуючи свій потенціал 

впродовж усього вегетаційного періоду, є міцною основою для 

успішного запобігання хворобам [1 – 6]. Ці заходи можуть виступати в 

ролі елементів ресурсозберігаючих технологій у насінництві. 

Дослідники до кінця не з’ясували, як ці препарати, особливо нового 

покоління, впливають на ріст і розвиток рослин, урожай і якість 

насіння. Тому одержання здорового, вільного від патогенної 

мікрофлори насіннєвого матеріалу – одна з головних проблем 

сучасного насінництва. 

Для вирішення поставлених завдань впродовж 2003 – 2005 рр. 

вивчали ефективність протруйника вітавакс 200ФФ, 34 % в.с.к., 

біостимулятора росту емістим С і бактеріального добрива різоплан у 

передпосівній обробці насіння пшениці озимої сорту Перлина 

Лісостепу. Нам вдалося виділити ряд важливих властивостей, які 

впливали на продуктивність рослини та якість насіннєвої продукції.  

Розвиток кореневої системи залежно від передпосівної 

стимуляції насіння проходив з різною інтенсивністю (табл. 1).  
 

© Волощук О.П., 2009 
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2009. Вип. 51.   
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1. Сила початкового росту насіння залежно від передпосівної обробки біологічними препаратами 

(середнє за 2003 – 2005 рр.) 

Варіант 

Кількість 

зародкових 

корінців 

Коренева система 
Абсолютно 

суха маса 

100 рослин 

Відноше-

ння 

кореневої 

системи 

до 

надземної 

маси 

довжина 

абсолютно суха 

маса 100 

корінців 

добові 

прирости 

шт. ± % см ± % г ± % г ± % г ± % 

Вітавакс 200ФФ, 34 % 

в.с.к. (контроль) 3,1 - 4,5 - 10,1 - 1,5 - 25,3 - 0,40 

Вітавакс 200ФФ, 34 % 

в.с.к. + емістим С 4,0 29,0 6,1 13,5 14,1 39,6 2,0 33,0 31,4 24,1 0,46 

Вітавакс 200ФФ, 34 % 

в.с.к. + різоплан 3,8 22,5 5,7 12,6 13,8 36,6 1,9 26,7 30,0 18,5 0,47 

Вітавакс 200ФФ, 34 % 

в.с.к. + емістим С + 

різоплан 4,2 35,5 6,8 15,1 15,3 51,4 2,3 50,7 33,1 30,8 0,50 
НІР05 0,4 - 0,7 - 0,8 - 0,6 - 0,9 - - 
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За рахунок активної азотфіксації рослини сформували 3,8 – 

4,2 шт. добре розвинутих зародкових корінців, що на 22,5 – 35,5 % 

більше   порівняно   з   контролем.   Їх    довжина    після    триденного 

пророщування коливалася від 4,5 см на контролі до 6,8 см у варіанті 

сумісної обробки вітаваксом 200ФФ, 34 % в.с.к., емістимом С й 

різопланом, або збільшувалася на 12,6 – 15,1 %. Добові прирости 

сягали 2,0 – 2,6 г і були на 33,0 – 50,7 % вищі ніж на контролі. 

Здатність рослин на перших етапах їх розвитку швидко збільшувати 

масу коренів є дуже важливою. За рахунок збільшення чисельності 

мікроорганізмів, які забезпечували рослину додатковим живленням, 

передпосівна стимуляція насіння біостимулятором і бактеріальним 

добривом позитивно впливала на надземну масу рослини. У 

відсотковому відношенні абсолютно суха маса 100 рослин зростала 

порівняно з контролем на 18,5 – 30,8 %. Важливим показником 

міцності, розвитку й інтенсивності початкового росту кореневої 

системи є її співвідношення до надземних органів. Цей показник у 

наших дослідах був високим і становив 0,46 – 0,50. Добрий розвиток 

кореневої системи рослин на початковому етапі забезпечив їх високу 

життєздатність як у лабораторних, так і польових умовах. Енергія 

проростання і лабораторна схожість 4 – 5 % були вищими на варіантах 

із застосуванням емістиму С та різоплану.  

При однаковій масі 1000 насінин (42,1 – 42,4 г) енергія 

проростання на контролі становила 88,1 %, лабораторна схожість 

92,5 %. На 5 – 7 % енергія проростання і 4 – 5 % лабораторна схожість 

була вищою на варіантах із застосуванням емістиму С й різоплану. 

Досліди, проведені в польових умовах, підтвердили, що польова 

схожість залежала від посівних якостей висіяного насіння, погодних 

умов року та препаратів, які ми вивчали. Висіяне якісне насіння з 

наших варіантів характеризувалося різною стійкістю до 

несприятливих факторів зовнішнього середовища (табл. 2).  

При нижчій кількості опадів під час сівби (на 52,4 % від норми) 

у 2003 р. польова схожість становила 57,1 – 72,0 %, зниження суми 

опадів на 29,1 % у 2004 р. забезпечило польову схожість на рівні 71,9 – 

76,1 %. Найвищою вона була у 2002 р. за достатнього 

вологозабезпечення ґрунту (71,8 – 84,9 %). Незважаючи на різну 

польову схожість за роками, ефект від емістиму С та різоплану був 

вагомим і становив 8,9 – 14,1 %. Найвищу польову схожість 

забезпечив варіант сумісної обробки насіння протруйником вітавакс 

200ФФ, 34 % в.с.к. + біостимулятором емістим С + бактеріальним 

добривом різопланом – 77,7 %, що на 14,1 % вище від контролю 

(насіння, обробленого протруйником). 
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2. Вплив посівних якостей насіння сортів пшениці озимої на польову схожість залежно від передпосівної 

обробки біологічними препаратами (середнє за 2002 – 2004 рр.) 

Варіант 

Маса 

1000 

насінин,  

г 

Енергія 

пророс-

тання,  

% 

Лабора-

торна 

схожість,  

% 

Польова схожість за роками,  

% ± до 

контролю 
2002 2003 2004 середнє 

Вітавакс 200ФФ, 34 % 

в.с.к. (контроль) 42,1 88,1 92,5 71,8 57,1 61,9 63,6 - 

Вітавакс 200ФФ, 34 % 

в.с.к. + емістим С 42,3 93,6 96,4 78,6 67,8 71,4 72,6 9,0 

Вітавакс 200ФФ, 34 % 

в.с.к. + різоплан 42,2 92,5 95,8 79,3 67,3 70,9 72,5 8,9 

Вітавакс 200ФФ, 34 % 

в.с.к. + емістим С + 

різоплан 42,4 94,6 97,5 84,9 72,0 76,1 77,7 14,1 
НІР05 1,1 5,8 3,6 1,5 – 3,1 2,2 – 3,3 1,6 – 2,9 - - 
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На ріст і розвиток рослин, їх кількість на одиниці площі та 

збереження до збирання негативно впливає зимовий стрес. Сприятливі 

погодні умови в зимовий період 2002 – 2004 рр., добра 

пристосованість досліджуваних сортів до умов вирощування, 

достатній рівень мінерального живлення, вплив попередника та 

біопрепарату й бактеріального добрива позитивно позначилися на 

перезимівлі рослин (табл. 3). 

 

3. Перезимівля рослин сортів пшениці озимої залежно від 

передпосівної обробки біологічними препаратами (середнє за 

2003 – 2005 рр.), % 

Варіант 

Сорт 

Серед-

нє 

± до  

конт-

ролю 

Перлина  

Лісо-

степу 

Кри-

жинка 

Колум-

бія 

Вітавакс 200ФФ, 34 % в.с.к. 

(контроль) 82,4 82,7 81,8 82,3 - 

Вітавакс 200ФФ, 34 % в.с.к. 

+ емістим С 95,8 94,9 96,6 95,8 11,6 

Вітавакс 200ФФ, 34 % в.с.к. 

+ різоплан 94,6 94,0 95,2 94,6 11,5 

Вітавакс 200ФФ, 34 % в.с.к. 

+ емістим С + різоплан 96,0 95,1 97,2 96,1 11,7 
НІР05 1,3 2,1 2,4 - - 

 

Високий відсоток перезимівлі рослин (82,3 – 96,1 %) 

спостерігали на усіх варіантах досліду, та все-таки на контролі він був 

на 11,5 – 11,7 % нижчий, що є достовірним за найменших істотних 

різниць сортів: Перлина Лісостепу – 1,3, Крижинка – 2,1, Колумбія – 

2,4. 

Внаслідок пригнічення фітопатогенної мікрофлори ґрунту, 

достатнього живлення на початку життя рослини, швидкого утворення 

надземної маси і доброго розвитку кореневої системи продуктивна 

кущистість рослин зростала. Коефіцієнт кущіння на контролі становив 

1,1, у досліджуваних варіантах – 1,3, тому кількість продуктивних 

стебел на одиниці площі зростала з 389 до 567 шт./м
2
, що вище на 33,7 

– 46,0 % порівняно з контролем. З підвищенням кількості 

продуктивних стебел маса насіння з колоса знижувалася на 15,4 – 23,1 

% (табл. 4). 
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4. Показники продуктивності рослин та колоса пшениці озимої 

залежно від передпосівної обробки біологічними препаратами 

(середнє для сортів за 2003 – 2005 рр.) 

Варіант 

Коефі-

цієнт 

кущен-

ня 

Кількість 

продуктивних 

стебел на 1 м
2
 

Маса насіння 

з колоса 

шт. ± % г ± % 

Вітавакс 200ФФ, 34 % 

в.с.к. (контроль) 1,1 389 - 1,3 - 

Вітавакс 200ФФ, 34 % в.с.к. 

+ емістим С 1,3 515 32,4 1,1 -15,4 

Вітавакс 200ФФ, 34 % в.с.к. 

+ різоплан 1,3 520 33,7 1,1 -15,4 

Вітавакс 200ФФ, 34 % в.с.к. 

+ емістим С + різоплан 1,3 568 46,0 1,0 -23,1 
НІР05 0,3 51,6 - 0,2 - 

 

Як зимостійкість, так і продуктивність сортів лісостепового 

екотипу формувалися в сприятливих для них екологічних умовах 

біологічної системи уже з перших днів життя. Тому твердження 

наукової літератури, що чим вища зимостійкість рослин, тим нижча 

урожайність, суперечить результатам наших досліджень.  

Високої ефективності препаратів досягнуто як за роздільного, 

так і за сумісного їх застосування (табл. 5).  

 

5. Показники насіннєвої продуктивності пшениці озимої залежно 

від передпосівної обробки біологічними препаратами (середнє для 

сортів за 2003 – 2005 рр.) 

Варіант 
Урожайність 

Коефіцієнт 
розмноження 

Вихід 
кондиційного 

насіння 
т/га ± % од. ± % % ± % 

Вітавакс 200ФФ, 34 % 
в.с.к. (контроль) 4,9 - 19,6 - 72,0 - 
Вітавакс 200ФФ, 34 % 
в.с.к. + емістим С 5,4 0,9 21,6 2,0 77,0 5,0 
Вітавакс 200ФФ, 34 % 
в.с.к. + різоплан 5,5 12,4 22,0 2,4 76,0 4,0 
Вітавакс 200ФФ, 34 % 
в.с.к. + емістим С + 
різоплан 5,7 17,2 22,8 3,2 78,0 6,0 
НІР05 0,4 - 2,0 - 7,1 - 
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При найменшій істотній різниці 0,4 т/га рівень продуктивності 

посіву досліджуваних сортів пшениці озимої (Перлина Лісостепу, 

Крижинка, Колумбія) був високим (5,4 – 5,7 т/га насіння), достовірний 

приріст урожаю в сортів становив 0,6 – 0,7 т/га, що на 10,4 – 17,2 % 

вище від застосування лише протруєного насіння. Використання у 

передпосівній обробці насіння стимулятора росту емістим С сприяло 

підвищенню врожаю на 0,5 – 0,6 т/га, або на 10,4 – 11,8 % порівняно з 

контролем. Майже на рівні емістиму С була ефективність 

бактеріального препарату різоплану, приріст урожаю становив 0,5 – 

0,7 т/га, або 9,8 – 14,6 %. Найвищий ефект забезпечив варіант сумісної 

обробки (протруйник, біостимулятор і бактеріальне добриво), за якого 

одержали вищу врожайність на 0,8 – 0,9 т/га, або на 15,7 – 18,8 %. 

Ефективність лише бактеріального добрива щодо біостимулятора була 

на 1,5 %, а їх сумісного внесення – на 6,3 % вищою. 

Дослідження з вивчення впливу біостимуляторів і бактеріальних 

добрив на посівні якості насіння представляють великий науковий 

інтерес, особливо в зонах ризикованого ведення насінництва зернових 

культур (табл. 6). Одержана висока маса 1000 насінин (44,2 – 45,1 г), 

енергія проростання (85,2 – 88,7 %) та лабораторна схожість (94,5 – 

95,3 %) пшениці озимої була наслідком сприятливого взаємозв’язку 

погодних умов і оптимального рівня живлення впродовж вегетації, що 

позитивно вплинуло на формування насіннєвої продуктивності рослин.  

 

6. Показники посівної якості насіння пшениці озимої залежно від 

передпосівної обробки біологічними препаратами (середнє для 

сортів за 2003 – 2005 рр.) 

Варіант 

Маса 1000 

насінин 

Енергія 

проростання 

Лабораторна 

схожість 

г ± % % ± % % ± % 

Вітавакс 200ФФ, 34 % 

в.с.к. (контроль) 42,3 - 83,6 - 93,4 - 

Вітавакс 200ФФ, 34 % 

в.с.к. + емістим С 44,5 5,2 85,2 1,6 94,5 1,1 

Вітавакс 200ФФ, 34 % 

в.с.к. + різоплан 44,2 4,9 85,3 1,7 94,6 1,2 

Вітавакс 200ФФ, 34 % 

в.с.к. + емістим С + 

різоплан 45,1 6,6 88,7 5,1 95,3 1,9 
НІР05 0,9 – 3,9  0,8 – 1,1  0,6 – 1,1  
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Висновки. Передпосівна обробка насіння біологічними 

препаратами забезпечувала рівень продуктивності посіву 

досліджуваних сортів пшениці озимої 5,4 – 5,7 т/га насіння, що на 10,4 

– 17,2 % вище від застосування лише протруєного вітаваксом 200ФФ, 

34 % в.с.к. насіння. Ефективність бактеріального добрива різоплану 

була на 1,5 %, а їх сумісного внесення – на 6,3 % вищою щодо 

біостимулятора емістим С. Біологічні препарати позитивно впливали 

на показники посівної якості насіння: маса 1000 насінин становила 

44,2 – 45,1 г, енергія проростання 85,2 – 88,7 %, лабораторна схожість 

94,5 – 95,3 %. 
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Л.І. ВОРОНА, Г.М. КОЧИК, кандидати сільськогосподарських наук  

Ю.А. НЕТРЕБА, В.В. СТОРОЖУК, наукові співробітники 

Інститут сільського господарства Полісся УААН 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПИРІЙНОГО ПЕРЕЛОГУ 

ЗАЛЕЖНО ВІД ФОНУ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ  

В УМОВАХ ПОЛІССЯ  

 

Наведено дані трирічних досліджень з вивчення 

продуктивності пирійного перелогу залежно від фону мінерального 

живлення за роками користування, окупність мінерального азоту, 

ботанічний склад і поживність трав’яного корму. Доведено 

доцільність використання пирійних перелогів в ґрунтово-кліматичних 

умовах зони Полісся. 

 
Велика частка землі в інтенсивному обробітку та 

екстенсивний розвиток сільськогосподарського виробництва, що 

проявляється в погіршенні культури землеробства, призвели до 

зниження родючості ґрунтів. За даними вчених, в Україні потрібно 

зменшити площу землі в обробітку на 10 - 12 млн га [1]. Скорочені 

площі орних земель слід переводити в інші категорії 

сільськогосподарських угідь, в першу чергу в кормові угіддя [2, 3]. 

При цьому площа луків збільшиться в 2,7 разу [1]. На сьогодні 

залуження травосумішками на вилучених з обробітку землях та 

перезалуження кормових угідь майже не проводять через відсутність у 

господарствах достатньої кількості насіння багаторічних злакових і 

бобових трав. Внаслідок цього у зоні Полісся продуктивність 1 га 

луків дуже низька і на сьогодні становить 10,2 ц к. од. [4]. Тому на 

землях, вилучених з інтенсивного обробітку, в більшості випадків 

формуються перелоги з сегетальною рослинністю (спонтанне 

заростання).  

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 [5]. 
 

 © Ворона Л.І., Кочик Г.М., 

Нетреба Ю.А., Сторожук В.В., 2009 
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2009. Вип. 51. 
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На вилучених з обробітку землях створюються сприятливі 

екологічні умови для розвитку бур’янів, характерних для даного 

регіону. У таких фітоценозах поширені цінні кормові рослини, що в 

загальному не погіршують якість кормів, а роблять їх біологічно 

повноцінними [3]. Ця проблема обумовила те, що на таких землях 

важливим є відновити господарсько цінну рослинність, здатну до 

самовідновлення, добре адаптовану до місцевих умов, і сформувати 

фітоценози на певний період життєдіяльності.  

 З літературних джерел відомо [4], що на ранніх стадіях 

розвитку фітоценозів, які утворилися на вилучених з обробітку землях, 

відбувається відновлення процесів саморегуляції. При цьому 

основними ценотичними чинниками виступають взаємовідносини між 

рослинами в умовах середовища, насамперед конкурентні, які 

виникають в боротьбі за виживання.  

Зазначене вище дає підстави розраховувати на використання 

спонтанно утворених перелогів як елементу системи господарювання в 

якості цінних кормових угідь за мінімальних виробничих витрат [5, 6]. 

В умовах достатнього зволоження зони Полісся на землях, які 

не обробляються, швидко поширюється пирій повзучий. Це 

багаторічний злаковий бур’ян, рослини якого добре адаптовані до 

місцевих умов, цінні у кормовому відношенні, добре реалізовують свій 

продуктивний потенціал. Зважаючи на це, в регіоні Полісся є 

можливість створення найбільш цінних з господарських міркувань 

пирійних перелогів. Важливою є оцінка трав’яного покриву на таких 

перелогах і встановлення їхнього господарського потенціалу. 

Проблемним залишається створення оптимальних умов для росту і 

розвитку пирію повзучого для запобігання деградації ценозу.  

Для лучних угідь на даний час відпрацьовано системи 

удобрення, тоді як досліджень з вивчення впливу доз добрив, 

спрямованих на підвищення продуктивності пирійних ценозів, які 

формуються на виведених з обробітку землях, до останнього часу 

майже не проводили.  
Тому метою наших досліджень було вивчити в умовах Полісся 

можливість використання пирійних перелогів, оптимізувати систему 

удобрення для травостою, відтвореного на залишеній без обробітку 

орній землі, для поліпшення його продуктивності і підтримання 

життєдіяльності.  

Вивчення особливостей формування продуктивності 

пирійного перелогу залежно від фону мінерального живлення 

проводили впродовж 2006 - 2008 рр. на дослідному полі Інституту 

сільського господарства Полісся УААН. За основу досліджень взято 
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спонтанне поле польової сівозміни, на якому останньою культурою 

вирощували озиму пшеницю (2004 р.). Хімічний захист від бур’янів в 

останні роки на цьому полі не проводили. Тому на залишеному без 

обробітку полі (2004 - 2005 рр.) інтенсивно розмножився пирій 

повзучий і почав домінувати в структурі ценозу.  

Ґрунт дослідних ділянок 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,  

рНсольове 5,0 - 5,3. 

Схема двофакторного досліду включає варіанти мінерального 

удобрення: без добрив (контроль), N30, N60, N90. Дози азотних добрив 

вивчали на фоні вапна (3 т/га) і без вапнування. Азотні добрива 

вносили у вигляді  аміачної селітри (N 34%) щорічно в один строк, на 

початку відростання травостою. Вапно вносили  по мерзло-талому 

ґрунті в перший рік закладки досліду (2006 р.). Площа облікової 

ділянки 40 м
2
. Повторність чотириразова.  

Для подовження продуктивного довголіття лучного травостою 

на перелозі застосовували одноукісний режим скошування. 

Відчуження травостою проводили в кінці колосіння злакового 

компонента. 

Дослідження проводили за загальноприйнятими в луківництві 

методиками. Статистичну обробку врожайних даних здійснювали 

методом дисперсійного аналізу.  

Основним критерієм оцінки пирійного перелогу є вихід 

продукції з одиниці площі. Встановлено, що продуктивність 

травостою змінювалася залежно від погодних умов у роки досліджень. 

Пирійний переліг першого року користування за порівняно 

сприятливих погодних умов, які склалися впродовж вегетаційного 

періоду 2006 р., забезпечив залежно від фону мінерального живлення 

збір сухої речовини в межах 3,8 - 10,2 т/га. Вегетаційний період 2007 р. 

характеризувався посушливими умовами (ГТК у червні і липні 

становив 0,6), що негативно вплинуло на формування продуктивності 

травостою. За таких погодних умов збір сухої речовини був порівняно 

невисоким і становив 1,3 - 3,8 т/га, що в 2,7 - 2,9 рази менше порівняно 

з урожаєм, отриманим на перелозі першого року користування. 

Пирійний переліг третього року користування (2008 р.) в сприятливих 
агрометеорологічних умовах забезпечив збір сухих речовин залежно 

від доз мінеральних добрив у межах 2,47 - 5,41 т/га, що в 1,5 - 1,9 рази 

менше порівняно з перелогом першого року і на 51 - 71% більше 

порівняно з перелогом другого року користування (табл. 1). 
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1. Урожайність  лучного травостою на пирійному перелозі залежно 

від фону мінерального живлення, т/га сухої речовини  

Варіант 

удобрення 

Рік 

С
ер

ед
н

є 

Приріст від Окуп-

ність 

сухою 

речови-

ною 1 кг 

д. р. доб-

рив, кг 

2006 2007 2008 

добрив вапнування 

т/га % т/га % 

Без вапнування 

Без добрив 3,81 1,27 2,47 2,50 - - - - - 

N30 6,73 2,47 3,97 4,39 1,89 75,6 - - 63,0 

N60 7,43 3,06 4,54 5,01 2,51 100,4 - - 41,8 

N90 8,70 3,78 4,94 5,81 3,31 132,4 - - 36,8 

При вапнуванні (3 т/га) 

 Без добрив 3,99 1,49 2,61 2,70 0,20 8,0 0,20 8,0 - 

 N30 6,94 2,98 4,39 4,77 2,27 90,8 0,38 8,7 75,7 

 N60 8,03 3,14 5,02 5,40 2,90 116,0 0,39 7,8 78,3 

 N90 10,25 3,84 5,41 6,50 4,00 160,0 0,69 11,9 44,4 
 НІР05, т/га  

 для добрив 

 для вапнування 

 

0,28 

0,20 

 

0,15 

0,10 

 

0,23 

0,18 

 

 

    

 
Азотне живлення - фактор, що забезпечує оптимальні умови 

для формування продуктивності травостою. Встановлено, що при 

підвищенні рівня азотного живлення збір сухих речовин істотно 

зростає (табл. 1). У середньому за три роки досліджень  внесення 

азотних добрив у дозі N30 на фоні без вапнування забезпечило приріст 

сухої речовини 1,9 т/га (76%), застосування їх у 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. В 

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 врожайність сухої речовини забезпечило внесення 

азотних добрив у дозі N90 на фоні вапнування - 10,25 т/га (І рік 

користування), 3,84 т/га (ІІ рік користування), 5,41 т/га (ІІІ рік 

користування). При цьому приріст сухої речовини до неудобреного 
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фону відповідно становив 6,3; 2,3 і 2,8 т/га. В середньому за три роки 

під впливом вапнування урожайність сухої речовини зросла порівняно 

з не вапнованим фоном на 0,20 - 0,69 т/га (8 - 11,9%).  

Внесення азотних добрив посилює ріст злакових компонентів. 

Тому на удобрених варіантах відзначено закономірне збільшення 

висоти рослин пирію повзучого в 1,4 - 1,6 рази порівняно до фону без 

добрив (табл. 2). Кореляційним аналізом виявлено досить тісний 

позитивний зв’язок між урожайністю і висотою рослин пирію. В 

даному випадку коефіцієнт кореляції становив r=0,94.  

Дані ботанічного складу засвідчують, що пирій повзучий 

домінував у травостої. В перший рік користування частка його 

становила 60 - 93%, другий – 54 - 92%, третій – 35 - 83% від загальної 

фітомаси, що сформувалася на перелозі. Відсоток бур’янового 

різнотрав’я в травостої першого року становив 7 - 40%, другого – 8 - 

56% і 17 - 65% за третього року користування. Основними 

компонентами різнотрав’я були: кульбаба лікарська, деревій 

звичайний, злинка канадська, ромашка непахуча, подорожник великий, 

полин гіркий. 

 

2. Висота рослин пирію повзучого і ботанічний склад травостою 

залежно від фону мінерального живлення 

Варіант  

удобрення 

Висота рослин пирію повзучого 

в травостої, см 

Частка пирію пов-

зучого в травостої, % 

рік користування 

2006  2007  2008 2006  2007  2008 

Без вапнування 

Без добрив  59,4±1,3 57,4±1,5 65,4±1,5 60 54 35 

 N30 82,2±0,6 75,4±1,8 83,5±1,9 73 67 50 

 N60 93,2±0,4 84,1±1,4 89,1±1,9 70 81 70 

 N90 86,5±0,7 94,0±2,0 95,0±2,1 77 90 74 

При вапнуванні (3 т/га) 

Без добрив  64,7±0,5 62,6±2,0 80,6±1,8 65 64 49 

 N30 91,8±0,8 80,8±2,4 90,8±2,4 77 76 64 

 N60 94,7±0,7 84,0±1,8 92,1±1,4 78 84 72 

 N90 97,6±0,4 97,9±1,7 107,9±1,7 93 92 83 

 

За достатнього азотного живлення забезпечується оптимальний 

ріст і розвиток рослин пирію повзучого, збереження в травостої 

злакового компонента та подовження його довголіття. Тому 

підвищення дози азотних добрив сприяє збільшенню в травостої 

частки пирію повзучого і відповідно зменшує в структурі ценозу 
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відсоток різнотрав’я. 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 відсоток його зменшувався в 1,5 

- 2,4 рази і становив 35 - 60%.  

На контролі без вапнування частка різнотрав’я становила 40 - 

65%. На аналогічному варіанті, але на фоні вапнування відсоток його 

зменшувався до 35 - 51%, що свідчить про вищу конкурентну здатність 

пирію за внесення СаСО3. Отже, важливим фактором для 

оптимального росту і розвитку пирійної фітомаси і подовження 

довголіття є забезпечення азотним живленням на фоні вапнування.  

Відомості про вміст у трав’яному кормі основних органічних і 

мінеральних речовин та їхніх складових частин (протеїну, жиру, 

клітковини, безазотистих екстрактивних речовин) і обмінної енергії 

дають змогу оцінити його поживну цінність. 

Аналіз показників біохімічного складу сухої речовини фітомаси 

пирійного перелогу свідчить, що пирійний травостій, сформований на 

перелозі, характеризується високою кормовою цінністю. В сухій 

речовині вміст сирого протеїну залежно від фону мінерального 

живлення коливається в межах 10,2 - 14,7%, клітковини - 33,2 - 30,4%. 

Вміст мінеральних речовин становив: азоту 1,50 - 2,35%, фосфору 0,12 

- 0,22%, кальцію 0,20 - 0,36%. 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 обмінної енергії. Забезпеченість кормової 

одиниці перетравним протеїном коливається в межах 66,9 - 134 г (табл. 

3). Це вказує на те, що отримане на перелозі сіно може бути резервом 

забезпечення тваринництва якісним кормом. 

Встановлено, що вміст азотовмісних речовин, особливо 

протеїну,  у сухій масі трав’яного корму змінювався під впливом 

азотного удобрення. Найменший рівень сирого протеїну спостерігали 

у сіні пирію, вирощеного на фоні без добрив (7,39 - 9,94%). У міру 

збільшення азотних добрив вміст сирого протеїну у фітомасі 

трав’яного корму підвищувався. Так, за внесення азотних добрив у 

дозі N30, N60, N90 на фоні вапнування рівень сирого протеїну в сухій 

речовині підвищився відповідно на 16, 21 і 34% порівняно до 

неудобреного варіанта. При цьому в фітомасі спостерігається 

зниження щодо контролю вмісту клітковини. 

Пирійний переліг забезпечив вихід кормових одиниць залежно 

від фону мінерального живлення в 1-й рік користування травостоєм у 

межах 2,36 - 6,40 т/га, в 2-й - 0,8 - 2,62 т/га, в 3-й – 1,58 - 3,59 т/га. Збір 

перетравного протеїну становив 0,22 - 0,78 т/га в перший рік, 0,07 - 

0,33 т/га в 2-й і 0,1 - 0,39 т/га в 3-й рік користування травостоєм. 
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Найбільший збір кормових одиниць (2,62 - 6,40 т/га) і перетравного 

протеїну (0,33 - 0,78 т/га) забезпечило внесення азотних добрив у дозі 

N90 на фоні вапнування, що на 23 - 25% більше порівняно до 

неудобреного контролю. У міру збільшення дози азотних добрив від 

N30 до N90 збір кормових одиниць і перетравного протеїну 

підвищується в 2 - 3 рази. 

 
3. Поживна цінність трав’яного корму залежно від фону 

мінерального живлення за роками використання 

Варіант 
удобрення 

Вміст у 1 кг сухої 
речовини 

Збір, т/га 
В 1 корм. 
од. пере-
травного 
протеїну, 

г 

кормових 
одиниць 

перетрав-
ного 

протеїну, г 

кормових 
одиниць 

перетрав-
ного 

протеїну 
Перший рік користування (2006) 

Контроль 0,62 57,6 2,36 0,22 91,9 
N30 0,64 59,4 4,28 0,40 92,8 
N60 0,62 69,9 4,59 0,52 112,7 
N90 0,59 80,1 5,15 0,70 135,8 
Вапно 0,64 58,7 2,54 0,23 91,7 
Вапно + N30 0,62 66,0 4,28 0,46 106,4 
Вапно + N60 0,63 70,3 5,07 0,56 80,5 
Вапно + N90 0,62 76,5 6,40 0,78 123,4 

Другий рік користування (2007) 
Контроль 0,63 54,6 0,8 0,07 86,7 
N30 0,63 71,9 1,56 0,18 114,1 
N60 0,63 80,5 1,93 0,25 127,8 
N90 0,63 84,8 2,39 0,32 134,6 
Вапно 0,71 58,3 1,05 0,09 82,1 
Вапно + N30 0,65 75,5 1,93 0,22 116,2 
Вапно + N60 0,64 90,2 2,00 0,25 140,9 
Вапно + N90 0,68 85,2 2,62 0,33 125,3 

Третій рік користування (2008) 
Контроль 0,64 42,8 1,58 0,10 66,9 
N30 0,64 57,6 2,55 0,23 90,0 
N60 0,66 63,8 2,99 0,29 96,7 
N90 0,67 67,8 3,31 0,33 101,2 
Вапно 0,67 60,5 1,76 0,16 90,3 
Вапно + N30 0,65 64,5 2,84 0,28 99,2 
Вапно + N60 0,61 65,6 3,08 0,33 107,5 
Вапно + N90 0,66 72,4 3,59 0,39 109,7 
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Внесення азотних добрив у дозі N90 забезпечило отримання 

трав’яного корму, який відзначається високою поживністю, оскільки в 

1 к. од. міститься 109 - 125 г перетравного протеїну (оптимальна 

забезпеченість за зоотехнічними нормами становить не менше 105 - 

110 г). При збільшенні дози азотних добрив від N30 до N90 

забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном підвищилася 

на 10,2 - 20,1%. На неудобреному фоні цей показник був нижчим від 

зоотехнічної норми - 66,9 - 91,9 г. 

 
4. Економічна ефективність вирощування сіна пирію на перелозі 

(2006 - 2008 рр.) 

Показник * 

Варіант удобрення 

без 

добрив 
N30 N60 N90 

Урожайність сухої 

речовини, т/га 

а 2,50 4,39 5,01 5,81 

б 2,70 4,77 5,40 6,50 

Всього витрат, 

грн/га 

а 310 689 955 1237 

б 567 961 1229 1535 

зокрема витрати на 

удобрення і 

вапнування, % 

а - 32,0 45,4 52,4 

б 42,4 48,0 54,8 57,9 

Вартість валової 

продукції, грн/га 

а 9539 1668 1900 2207 

б 1026 1813 2052 2470 

Собівартість 

продукції, грн/ц 

а 12,4 15,7 19,1 21,3 

б 21,0 20,1 22,8 23,6 

Умовно чистий 

прибуток, грн/га 

а 643 979 944 970 

б 459 851 822 945 

Рентабельність, % 
а 208 142 99 78 

б 81 88 67 61 
Примітка: а - без вапнування, б - на фоні вапнування. 

 

Розрахунки економічної ефективності показали, що вартість 

валової продукції зростає пропорційно виходу сухої речовини. У міру 

збільшення дози азотних добрив від N30 до N90 вартість вирощеної 

продукції зростає на 24,5% (табл. 4). Одночасно з цим зростають і 

матеріальні витрати, що пояснюється високою вартістю азотних 

добрив. Так, за внесення азотних добрив у дозі N30 виробничі витрати 

становили 689 - 961 грн/га. Збільшення дози азотних добрив до N90 

обумовило підвищення виробничих витрат на 60 - 79%. У структурі 

загальних витрат частка на придбання і застосування добрив і вапна 

становила 32 - 58%. Величина умовно чистого прибутку прямо 
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залежала від рівня урожайності. Тому збільшення дози азотних добрив 

забезпечувало отримання вищих показників умовно чистого прибутку. 

За рахунок вищої урожайності найбільший умовно чистий прибуток 

(945 - 970 грн/га) отримано за внесення азотних добрив у дозі N90. При 

цьому рентабельність становила 61 - 78%. Збільшення дози азотних 

добрив обумовлювало підвищення собівартості 1 ц отриманої 

продукції з 15,7 до 23,6 грн.  

У цілому внесення азотних добрив на пирійному перелозі в 

дозах N30, N60, N90 на фоні вапнування виявилося економічно 

доцільним заходом, спрямованим на підвищення урожайності 

травостою.  

Висновки. Отримані результати досліджень дозволяють 

вважати, що на землях, вилучених зі складу ріллі, в ґрунтово-

кліматичних умовах Полісся є можливість створення травостоїв у 

вигляді пирійних перелогів.  

Без внесення азотних добрив продуктивність пирійного 

перелогу знаходиться на низькому рівні. Застосування азотних добрив 

у дозах N30, N60, N90 на фоні вапнування підвищує урожайність таких 

травостоїв, поліпшує їх ботанічний склад та якісні показники 

трав’яного корму.  

Найвищу врожайність сухої речовини (38,4 - 102,5 ц/га), збір 

кормових одиниць (26,2 - 64,0), перетравного протеїну (3,3 - 7,8 ц/га) 

забезпечило внесення азотних добрив у дозі N90 на фоні вапнування. За 

економічними показниками застосування азотних добрив було 

доцільне. 

Створення травостоїв у вигляді пирійних перелогів в умовах 

недостатнього ресурсного забезпечення  є запорукою ефективного їх 

використання, перспективним шляхом одержання дешевих цінних 

кормів для поліпшення кормової бази.  
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ВПЛИВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ  

І СИСТЕМ УДОБРЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР 

ЗЕРНО-ПРОСАПНОЇ СІВОЗМІНИ В УМОВАХ ПОЛІССЯ 

 
Представлено результати багаторічних досліджень, 

отримані в стаціонарному досліді в ґрунтово-кліматичних умовах 

Полісся, з вивчення тривалого впливу способів основного обробітку 

ґрунту і систем удобрення на продуктивність культур зерно-

просапної сівозміни. 

 

Важливою умовою отримання високих, постійно зростаючих 

урожаїв сільськогосподарських культур є широке впровадження 

науково обґрунтованої системи землеробства, основними ланками якої 

є сівозміна, обробіток ґрунту, система удобрення [1]. Важливе 

призначення сівозміни полягає в підвищенні ефективної родючості 

ґрунту,    яка    реалізується   у   вигляді    продуктивності   агроценозів.  
 

© Ворона Л.І., Кочик Г.М., Сторожук В.В., 2009 
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2009. Вип. 51. 
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Система обробітку ґрунту слугує регулятором ґрунтових процесів і 

безпосередньо діє як прийом реалізації родючості. Під впливом 

обробітку  змінюється інтенсивність процесів переносу органічної 

маси в профілі ґрунту, яка  надходить в орний шар  у вигляді 

рослинних решток [2]. Удосконалення системи обробітку ґрунту дає 

можливість правильно регулювати ґрунтові процеси, створювати 

сприятливі умови для розвитку рослин і забезпечувати високу 

ефективність застосування добрив. 

Традиційні підходи до обробітку ґрунту поступово 

переглядаються, підвищуються темпи його мінімалізації [3]. Тому 

останнім часом у різних регіонах України широко впроваджують 

ресурсозберігаючі ґрунтозахисні технології вирощування культур, 

характерною особливістю яких є застосування безплужного обробітку 

ґрунту [4]. В аграрній науці виконано значний обсяг досліджень щодо 

удосконалення обробітку ґрунту у напрямі енергетичного 

заощадження. Аналіз літературних джерел з цього приводу свідчить 

про те, що ефективність застосування альтернативних способів 

основного обробітку ґрунту значно залежить від специфіки ґрунтово-

кліматичних умов [3]. Тому для широкого впровадження будь-якого з 

альтернативних способів обробітку ґрунту треба мати міцне наукове 

підґрунтя  доцільності їх застосування в певному регіоні і під певну 

культуру. 

З огляду на це метою досліджень було визначення  в ґрунтово-

кліматичних умовах Полісся найбільш ефективних способів основного 

обробітку ґрунту в поєднанні з системами удобрення, під впливом 

яких підвищуються показники родючості ґрунту, забезпечується 

висока продуктивність сівозміни. 

Визначення доцільності заміни традиційної оранки більш 

продуктивними і менш енергоємними способами основного обробітку 

ґрунту проводили в тривалому стаціонарному досліді Інституту 

сільського господарства Полісся, закладеному у 1981 р. на типовому 

для зони Полісся дерново-середньопідзолистому супіщаному ґрунті з 

такими показниками родючості: вміст гумусу в шарі 0 - 20 см  - 1,19%, 

загального азоту 0,066%, рухомого фосфору 11,2 і обмінного калію 

10,1 мг на 100 г ґрунту, рН(КСl) – 5,5, гідролітична кислотність 1,39 мг-

екв. на 100 г ґрунту.  

Предметом досліджень була експериментальна зерно-

просапна дев’ятипільна сівозміна, розгорнута з 1987 р. у просторі на 

чотирьох полях, в якій прийняте таке чергування  культур: конюшина 

червона, пшениця озима, кукурудза на зелену масу, ячмінь ярий, овес 
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+ пелюшка, ріпак ярий, жито озиме, картопля, пшениця яра + 

конюшина. 

Дослід закладено методом розщеплених ділянок: на ділянках 

першого порядку з посівною площею 529 м
2
 вивчали способи 

обробітку ґрунту, на ділянках другого порядку з обліковою площею    

72 м
2 

– системи удобрення. Системи основного обробітку ґрунту 

базувалися на проведенні оранки на глибину 18 - 20 см (контроль), 

мілкої оранки на глибину 12 - 14 см, обробітку дисковими знаряддями 

на 8 - 10 см і плоскорізними - на 18 - 20 см. Зазначені системи 

основного обробітку ґрунту застосовували систематично під всі 

культури впродовж трьох ротацій сівозміни.  

Системи удобрення включали три фони: фон 0 - без добрив 

(контроль), фон 1 - внесення загальноприйнятих для зони Полісся доз 

органічних і мінеральних добрив  (7,8 т гною + N57Р63К70  на 1 га 

сівозмінної площі), фон 2 - альтернативна система удобрення, яка 

включала внесення на 1 га сівозмінної площі 3,9 т/га гною і N28Р32К35  

та заорювання побічної продукції (5 т/га соломи) і післяжнивного 

люпину на сидерат (12 т/га) під просапні культури. 

Агротехніка в досліді, за винятком способів основного 

обробітку та систем удобрення, була базовою для зони Полісся. 

Дослідження проводили відповідно до загальноприйнятої методики 

польового досліду (Б.А. Доспехов,1985). 

Ефективність способів основного обробітку і систем удобрення 

оцінюють у першу чергу за впливом їх на елементи родючості ґрунту, 

особливо на його гумусовий стан і запаси поживних речовин, якими в 

значній мірі визначаються параметри інших показників родючості - 

фізичних, фізико-хімічних, агрохімічних. У результаті досліджень 

встановлено, що застосування систематичного безполицевого 

обробітку на фоні органо-мінеральної системи удобрення з 

елементами біологізації сприяє оптимізації як агрофізичних, так і 

агрохімічних показників родючості ґрунту, особливо у верхньому (0 - 

10 см) шарі. Вивчення динаміки пошарової щільності ґрунту показало, 

що оранка на загальноприйняту глибину забезпечує відносно 

гомогенний за щільністю шар, що обробляється. За безполицевих 

способів обробітку спостерігається тенденція до диференціації орного 

шару за щільністю. За такого обробітку в верхній частині орного шару 

(0 - 10 см) ґрунт менш щільний (1,35 г/см
3
), що пояснюється 

концентрацією органічних решток. У нижній частині орного шару 

ґрунту показники щільності підвищуються до 1,48 г/см
3
.  

Проведені розрахунки балансу гумусу та поживних речовин  в 

орному (0 - 20 см) шарі ґрунту показали, що за дві ротації (1982 –       
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1999 рр.) дев’ятипільної сівозміни при вихідному вмісті гумусу в 

орному шарі 1,19% баланс його на фоні оранки без добрив був 

дефіцитний (0,18 т/га щорічно) і позитивний за дискування і 

плоскорізного обробітку (відповідно 0,24 і 0,41 т/га). При внесенні на  

1 га сівозмінної площі 7,8 т гною і N57Р63К70 кг д. р. баланс гумусу за 

всіх способів обробітку ґрунту був бездефіцитний, зокрема при оранці 

зрівноважений (0,07 т/га за рік), а за дискування і плоскорізного 

обробітку – позитивний (відповідно 0,37 і 0,55 т/га щорічно).  

Встановлено, що баланс поживних речовин в орному шарі 

ґрунту (0 - 20 см) на неудобреному фоні формувався із щорічним 

дефіцитом: азоту - 26, фосфору - 17 і калію - 47 кг/га, а при внесенні 

загальноприйнятих доз добрив був позитивний: для азоту 14, фосфору 

57 кг/га і близький до зрівноваженого для калію (7,5 кг/га). За 

тривалого обробітку ґрунту дисковими і плоскорізними знаряддями 

спостерігали диференціацію орного шару за вмістом гумусу і 

поживних речовин (зокрема фосфору і калію) з локалізацією їх у шарі 

0 – 10 см. За оранки відзначено рівномірне розміщення поживних 

речовин в орному шарі ґрунту. 

За період проведення досліджень (дві ротації 9-пільної 

сівозміни) вміст рухомого фосфору в орному шарі на неудобреному 

фоні зменшився на 17,4%, обмінного калію – на 46%. При внесенні 

добрив вміст рухомого фосфору збільшився у 3 рази, а обмінного 

калію практично не змінився. Зазначене вище вказує на те, що 

систематичний безполицевий обробіток на фоні органо-мінеральної 

системи удобрення забезпечує розширене відтворення родючості 

ґрунту і сприяє відновленню запасів гумусу. 

Встановлено, що тривалий обробіток дисковими та 

плоскорізними знаряддями призводить до диференціації орного шару 

за вмістом насіння бур’янів в ґрунті. За тривалого безполицевого 

обробітку підвищується потенційна забур’яненість ґрунту в шарі    0 - 

5 см на 39 - 53% порівняно з традиційною оранкою.  

Проведення впродовж двох ротацій сівозміни основного 

обробітку безполицевими знаряддями призводить до підвищення в 

посівах культур суцільного способу сівби рівня загальної 

забур’яненості в 1,5 - 2,0 рази порівняно з оранкою та зумовлює 

розповсюдження в посівах культур багаторічних видів бур’янів, 

зокрема пирію повзучого, в 3 - 4 рази порівняно з оранкою. Виявлено, 

що за безполицевих способів обробітку винос бур’янами азоту, 

фосфору і калію збільшується в 1,5 - 2,8 рази порівняно з оранкою.  

Встановлено, що на фоні загальноприйнятої (7,8 т гною + 

N57Р63К70 на 1 га сівозмінної площі) та альтернативної системи 
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удобрення (3,9 т гною + N28Р32К35 + 5 т соломи + 12 т сидерату на 1 га 

сівозмінної площі) рівень загальної забур’яненості зменшується на 20 - 

30% за рахунок пригнічення бур’янів культурними рослинами. За 

альтернативної системи удобрення кількість насіння бур’янів у ґрунті 

збільшується на 18% порівняно з неудобреним фоном через додаткове 

внесення його з соломою. 

Облік урожаю культур сівозміни засвідчив, що рівень його 

залежав від способів основного обробітку ґрунту і систем удобрення. 

Встановлено, що озимі зернові культури (пшениця озима, жито озиме) 

негативно реагували на основний обробіток дисковими і 

плоскорізними знаряддями. В середньому за  роки досліджень за 

безполицевих способів обробітку урожайність пшениці озимої після 

багаторічних трав зменшилася залежно від систем удобрення на 1,6 - 

3,4 ц/га (4,5 - 13,2%), жита озимого – на 1,8 - 7,7 ц,га (8,8 - 19,6%) 

порівняно з показниками, отриманими за традиційної оранки (табл. 1). 

У середньому за роки досліджень застосування загальноприйнятої  для 

зони Полісся системи удобрення в сівозміні (за внесення 

безпосередньо під зазначені культури N60Р60К60) сприяло збільшенню 

урожайності пшениці озимої на 11,9 - 14,4 ц/га (58,3 - 73,1%), жита 

озимого – на 13,1 - 18,7 ц/га (71,2 - 91,2%) порівняно з фоном без 

добрив. За альтернативної системи удобрення в сівозміні, якою 

передбачено внесення половини норм органічних і мінеральних 

добрив (під пшеницю озиму і жито озиме безпосередньо N30Р30К30), 

спостерігалося підвищення урожайності зерна пшениці озимої на 40,2 

- 47,7%, жита озимого – на 43,3 - 61,9% порівняно з показниками, 

отриманими на неудобреному фоні. При заміні загальноприйнятої 

системи удобрення в сівозміні альтернативною урожайність пшениці 

озимої зменшилася на 16 - 25,4%, жита озимого – на 24,5 - 42,3%.  

Подібну закономірність з урожаями спостерігали у пшениці 

ярої. Серед досліджуваних варіантів обробітку ґрунту перевагу мала 

звичайна оранка. Заміна оранки в системі основного обробітку ґрунту 

дискуванням і плоскорізним розпушуванням в середньому за чотири 

роки призвела до зменшення урожайності пшениці ярої на 1,2 -         

2,9 ц/га, або на 10,3 - 13,5%. Приріст зерна на фоні загальноприйнятої 

системи удобрення в сівозміні (безпосередньо під пшеницю яру 

N60Р60К60) порівняно до неудобреного фону становив 7,5 - 12,8 ц/га 

(68,2 - 119,6%), тоді як за альтернативної системи (безпосередньо під 

культуру N30Р30К30) він був дещо нижчим і становив 5,9 - 7,4 ц/га (53,6 

- 69,1%). Результати обліку сіна конюшини червоної показали, що за 

безполицевого обробітку відзначено зниження урожайності на 2,2 -  

5,5 ц/га порівняно з оранкою.  
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1. Зміни врожайності культур 9-пільної сівозміни залежно від способів основного обробітку ґрунту і 

систем удобрення, ц/га 

О
б

р
о

б
іт

о
к
 

ґр
у

н
ту

 Овес + 

пелюшка 

Ячмінь 

ярий 

Ріпак 

ярий 

Жито 

озиме 

Карто- 

пля 

Пшениця 

яра 

Конюшина 

червона 

Пшениця 

озима 

Кукурудза 

на силос 

(сух. реч.) 

2001 - 

2002 рр. 

2001 - 

2003 рр.  

2001 - 

2004 рр. 

2002 –  

2005 рр. 

2003 –  

2006 рр. 

2004 –  

2007 рр. 

2005 - 

2008 рр. 

2006 – 

2008 рр. 

2007 - 

2008 рр. 

Фон 0 - без добрив (контроль) 

1 16,3 13,3 8,1 20,5 77 11,6 48,7 22,7 48,5 

2 15,0 15,3 8,2 21,4 73 10,7 42,4 22,4 44,1 

3 15,9 16,1 9,3 18,7 84 10,4 53,0 19,7 29,5 

4 17,1 14,7 8,8 18,4 85 11,0 48,3 20,4 28,3 

Фон 1 - 7,8 т гною + N57Р63К70 на 1 га сівозмінної площі 

1 23,7 21,8 14,5 39,2 213 21,4 85,2 35,7 82,2 

2 23,5 22,7 14,6 39,6 213 23,5 88,7 36,0 84,3 

3 23,3 25,3 15,5 34,7 212 19,4 83,0 34,1 47,2 

4 22,4 23,5 15,1 31,5 219 18,5 91,2 32,3 45,0 

Фон 2 -  3,9 т гною + N28Р32К35 + 5 т соломи + 120 ц зеленої маси сидерату на 1 га сівозмінної площі 

1 20,6 17,1 12,2 33,2 197 18,4 80,7 32,0 69,3 

2 19,6 20,1 13,3 33,9 191 18,1 80,0 31,9 66,1 

3 22,0 20,0 13,5 26,8 194 17,3 75,2 29,1 34,2 

4 20,3 18,8 12,5 27,0 191 16,9 76,5 28,6 40,2 
Примітка.  1 - оранка під просапні, 20 - 22 см, під інші культури – 18 - 20 см; 2 - оранка, 12 - 14 см; 3 - дискування, 8 - 10 см; 4 -

плоскорізний обробіток, 18 - 20 см. 
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Приріст урожаю сіна від добрив Р60К60 і Р30К30 становив 

відповідно 46,3 і 22,2 ц/га (109,2 і 41,9%). У середньому за чотири роки 

за тривалого застосування загальноприйнятих доз органічних і 

мінеральних добрив у сівозміні  (під конюшину безпосередньо Р60К60) 

урожайність сіна підвищилася проти фону без добрив на 31,8 -        

42,9 ц/га (62 - 89%). За альтернативної системи удобрення в сівозміні 

(безпосередньо під конюшину Р30К30) продуктивність трав знизилася 

на 9% порівняно із показниками, отриманими на фоні 

загальноприйнятих доз добрив. 

У середньому за чотири роки досліджень урожайність 

пелюшко-вівсяної сумішки знаходилася в межах одного рівня за всіх 

способів основного обробітку ґрунту. Застосування загальноприйнятих 

норм добрив у сівозміні (безпосередньо під культуру N30Р60К60) 

привело до підвищення урожайності зерна на 5,3 - 8,5 ц/га (31 - 56,7%) 

порівняно з неудобреним фоном. За альтернативної системи удобрення 

(безпосередньо під культуру N15Р30К30) приріст зерна проти фону без 

добрив становив 3,2 - 6,1 ц/га (18,7 - 38,4%). 

Ячмінь ярий та ріпак ярий позитивно реагували на безполицеві 

способи основного обробітку ґрунту. В середньому за чотири роки 

урожай зерна ячменю на фоні такого обробітку зріс на 1,7 - 3,5 ц/га, 

або 10,5 - 21% порівняно з оранкою. Загальноприйнята система 

удобрення в сівозміні (під ячмінь безпосередньо N30Р60К60) 

забезпечила підвищення урожайності ячменю на 7,4 - 9,2 ц/га (59,9 - 

63,9%), тоді як альтернативна - на 3,9 - 4,4,8 (24,2 - 31,4%). Окупність 

1 кг д. р. мінеральних добрив, внесених у дозі N60P60K60, становила 6,9 

- 13 кг. 

Урожайність насіння ріпаку ярого за безполицевих способів 

обробітку зросла лише на 1,0 - 1,3 ц/га, або на 6,9 - 14,8%. Приріст 

урожаю насіння  ріпаку на фоні внесення N120P90K120 залежно від 

обробітку ґрунту становив 6,9 - 14,8 ц/га (66,7 - 79,0%), а на фоні 

N60P45K60 - 3,7 - 5,1 ц/га (42,0 - 62,2%) порівняно з неудобреним фоном. 

При заміні загальноприйнятої системи удобрення альтернативною 

урожайність насіння ріпаку ярого зменшилася на 15,8 - 29,6%. 

Щодо просапних культур сівозміни, то слід зазначити, що 

кукурудза, яку вирощували на зелену масу, на заміну звичайної оранки 

безполицевим обробітком, а також поглиблення її до 23 - 25 см  

реагувала негативно. За безполицевого обробітку дисковими і 

плоскорізними знаряддями збір сухої речовини як на неудобреному, 

так і на удобреному фонах був на 29,1 - 37,2 ц/га (42,0 - 45,2%) 

менший, ніж на фоні звичайної оранки. За системи удобрення, якою 

передбачено внесення безпосередньо під кукурудзу 30 т/га гною + 
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N60P60K60, збір сухої речовини в середньому за роки досліджень 

збільшився на 16,7 - 33,7 ц/га (59,0 - 91,1%) порівняно з неудобреним 

фоном. При зменшенні норми внесення органо-мінеральних добрив у 

два рази і за використання побічної продукції попередника (соломи 

жита озимого) та зеленої маси люпину на сидерат збір сухої речовини 

збільшився на 11,9 - 22 ц/га (42 - 42,9%) порівняно з неудобреним 

фоном, проте знизився на 4,8 - 18,2 ц/га (17 - 41,2%) порівняно до 

загальноприйнятої системи удобрення. 

У середньому за чотири роки досліджень за різних способів 

основного обробітку ґрунту отримали практично однакову 

врожайність бульб картоплі з відхиленням у бік зниження на 1 - 6 ц/га 

і підвищення на 6 - 8 ц/га. Від загальноприйнятих доз добрив (40 т 

гною + N60Р60К90) приріст урожаю проти фону без добрив становив 128 

- 140 т/га. За альтернативної системи удобрення (20 т гною + N30Р30К45 

+ 5 т/га соломи + 12 т/га сидерату) урожайність була на 22 ц/га (10%) 

нижчою порівняно із загальноприйнятою системою удобрення. 

Зазначене вище вказує на те, що культури сівозміни по- 

різному реагують на способи основного обробітку ґрунту і системи 

удобрення. Тому в умовах типової для Полісся зерно-просапної 

сівозміни ефективність зазначених агротехнічних факторів залежить 

від набору культур, які вирощували (ячмінь ярий, пелюшка + овес, 

ріпак ярий, жито озиме, картопля, пшениця яра, конюшина червона, 

пшениця озима, кукурудза). Проведені розрахунки засвідчили, що за 

даної структури посівних площ переважного впливу будь-якого 

способу обробітку ґрунту на продуктивність сівозміни на всіх фонах 

удобрення не виявлено, відхилення показників виходу кормових 

одиниць від контрольного варіанта (оранки на 18 - 20 см) становили 

від 8,1 до 10,8% (табл. 2). Порівняно з неудобреним фоном, де середня 

продуктивність ланки сівозміни становила 25,7 ц/га кормових 

одиниць, застосування загальноприйнятої (одинарної, фон 1) норми 

удобрення збільшило вихід кормових одиниць на 19,4 - 25,1 ц/га (79 - 

97%), або в середньому на 21,8 ц/га (85%), а при застосуванні 

половини норми удобрення за альтернативної системи (фон 2) – 

відповідно на 13,5 - 18,2 ц/га кормових одиниць (55 - 71%), або в 

середньому на 15,7 ц/га кормових одиниць (61%). Поряд з цим при 

застосуванні половини норми удобрення за альтернативної системи 

продуктивність ланки сівозміни порівняно з одинарною нормою 

удобрення зменшилася лише на 5,8 ц/га кормових одиниць, або на 

12%. Така система удобрення забезпечує зниження витрат на 

удобрення, крім того, зменшує екологічне навантаження на довкілля. 
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2. Вплив способів обробітку ґрунту і систем удобрення на продуктивність сівозміни, у кормових 

одиницях з 1 га сівозмінної площі (2001 - 2008 рр.) 

Спосіб обробітку 

ґрунту 

Збір 

кормових 

одиниць 

Приріст від 

обробітку ґрунту добрив 

ц/га % ц/га % 

Фон 0 - без добрив (контроль) 

Оранка під просапні на глибину 20 - 22 см і під інші 

культури на глибину 18 - 20 см 26,0 - - - - 

Оранка на глибину 12 - 14 см 25,6 -0,4 -1,5 - - 

Дискування на глибину 8 - 10 см 24,7 -1,3 -5,0 - - 

Плоскорізний обробіток на глибину 18 - 20 см 24,6 -1,4 -5,4 - - 

Фон 1 - 7,8 т гною + N57Р63К70 на 1 га сівозмінної площі 

Оранка під просапні на глибину 20 - 22 см і під інші 

культури на глибину 18 - 20 см 48,1 - - 22,1 85,0 

Оранка на глибину 12 - 14 см 50,4 2,3 4,8 24,8 96,9 

Дискування на глибину 8 - 10 см 44,4 -3,7 -7,7 19,7 79,8 

Плоскорізний обробіток на глибину 18 - 20 см 44,0 -4,1 -8,5 19,4 78,9 

Фон 2 -  3,9 т гною + N28Р32К35  + 5 т соломи + 120 ц зеленої маси сидерату на 1 га сівозмінної площі 

Оранка під просапні на глибину 20 - 22 см і під інші 

культури на глибину 18 - 20 см 42,7 - - 16,7 64,2 

Оранка на глибину 12 - 14 см 43,8 1,1 2,6 18,2 71,1 

Дискування на глибину 8 - 10 см 38,2 -4,5 -10,5 13,5 54,6 

Плоскорізний обробіток на глибину 18 - 20 см 38,1 -4,6 -10,8 13,5 54,9 
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Висновки. В ґрунтово-кліматичних умовах Полісся перевагу 

слід надавати диференційованому обробітку ґрунту в сівозміні, який 

передбачає оранку під просапні культури і пшеницю озиму після 

багаторічних трав та безполицевий обробіток під культури суцільного 

способу сівби. За такого обробітку зменшуються енергетичні витрати 

без істотного зниження продуктивності сівозміни. Після багаторічних 

трав за сприятливих умов пшениця озима формує найвищий рівень 

урожайності на фоні звичайної оранки і загальноприйнятої дози 

добрив - N30Р60К60 під передпосівний обробіток ґрунту і N30 при 

відновленні вегетації весною. 

При вирощуванні ячменю ярого після кукурудзи, вівса після 

картоплі, пелюшко-вівсяної сумішки, ріпаку ярого перевагу слід 

надавати безполицевому обробітку ґрунту дисковими та 

плоскорізними знаряддями. За альтернативної системи удобрення в 

сівозміні внесення гною і мінеральних добрив доцільно зменшити за 

умови використання на добриво побічної продукції і бобових 

сидератів, що істотно не знизить продуктивність сівозміни. 
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ                                        

ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ І ВАПНА                              

В СІВОЗМІНІ НА ЯСНО-СІРОМУ ЛІСОВОМУ               

ПОВЕРХНЕВО ОГЛЕЄНОМУ ҐРУНТІ 
 

Зроблено аналіз економічної ефективності тривалого 

застосування мінеральних добрив, гною і вапна в сівозміні                          

на ясно-сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті.  

 
В умовах розвитку ринкових відносин економічна оцінка тих 

чи інших агрозаходів набуває першочергового значення. Особливо це 

стосується технологій виробництва продукції рослинництва. 

Економічна ефективність дає можливість враховувати реальні витрати 

та прибутки і на цій основі запропонувати найбільш економічно 

вигідні технології вирощування сільськогосподарських культур. 

У кожній зоні, як правило, існує один із нерегульованих 

провідних факторів, на максимальне використання якого, виходячи із 

закону мінімуму, повинні бути спрямовані технології вирощування 

сільськогосподарських культур, що сприяють збереженню ресурсів [1].  

У підвищенні врожайності культур сівозміни на ясно-сірому 

лісовому поверхнево оглеєному ґрунті західного Лісостепу, зниженні 

трудових і фінансових затрат на одиницю продукції важливе значення 

має встановлення оптимальних норм удобрення і вапна відповідно до 

ґрунтово-кліматичних умов і біологічних особливостей культури.  

Однак на сьогодні критичний фінансовий стан сільського 

господарства та зростання вартості матеріально-технічних ресурсів 

зумовили скорочення обсягів внесення органічних і мінеральних 

добрив, а отже, зниження врожайності й підвищення собівартості 

продукції [2]. 

Тому для підвищення економічної ефективності виробництва 

сільськогосподарської продукції потрібно відбирати такі варіанти 

технології, які забезпечували б зростаючу окупність затрачених 

ресурсів та підвищували рентабельність виробництва [3, 4]. 

Дослідження економічної ефективності тривалого 

застосування добрив і вапна в сівозміні проводили у стаціонарному 

досліді   Інституту   землеробства   і   тваринництва   західного  регіону 
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УААН, закладеному в 1965 р. на кислому ясно-сірому лісовому 

поверхнево оглеєному ґрунті. 

Сівозміна зерно-просапна семипільна. Починаючи з VI 

ротації, проведено часткову реконструкцію окремих варіантів даного 

досліду, що полягає у вивченні ефективності та тривалості післядії 

вапнування, залишкових фосфатів та калію при помірному азотному 

живленні з таким чергуванням культур: кукурудза на силос – ячмінь 

ярий з підсівом конюшини – конюшина лучна – пшениця озима.  

Агрохімічна характеристика орного шару ґрунту до закладки 

досліду така: вміст гумусу (за Тюріним) 1,42%, рН(КСl) 4,2, гідролітична 

кислотність (за Каппеном) 4,5, обмінна (за Соколовим) 0,6 мг-екв/100 г 

ґрунту, вміст рухомого алюмінію 6,0, рухомого фосфору (за 

Кірсановим) і обмінного калію (за Масловою) відповідно 3,6 і            

5,0 мг/100 г ґрунту. У досліді передбачено сумісне та роздільне 

внесення 0,5, 1,0 і 1,5 н СаСО3 за г. к., повної (N65P68K68), половинної, 

полуторної та подвійної доз NPK, 10 і 20 т гною на 1 га сівозмінної 

площі. Вапнування проводили один раз за ротацію під картоплю. Гній 

вносили двічі – під картоплю і цукрові буряки, починаючи з VI ротації 

під кукурудзу. 

Посівна площа ділянок – 162 м
2
, облікова – 100 м

2
, 

повторність досліду триразова.  

Знаючи витрати за певний період на основні матеріали та 

користуючись наявними методиками розрахунків [5 – 8], ми визначили 

умовно чистий дохід, собівартість, рівень рентабельності та окупності 

витрат, вкладених у вартість добрив, виходячи з середніх цін на 

добрива, що існували в роки проведення досліджень. При порівняльній 

оцінці окремих систем удобрення зміна цін не дуже впливала на 

кінцевий висновок про економічну ефективність. 

Розрахунки економічної ефективності застосування добрив 

при вирощуванні культур сівозміни (кукурудзи, ячменю ярого, 

конюшини лучної, пшениці озимої) проводили, беручи до уваги дози 

мінеральних добрив і гною, які вносили на гектар сівозмінної площі. 

Витрати на застосування добрив включали вартість добрив, витрати на 

їх навантаження, транспортування, зберігання, підготовку та внесення 

в ґрунт. Сумарні витрати, окрім витрат на добрива, включали також 

витрати на збирання і транспортування додаткового врожаю. 

Одержаний за рахунок удобрення приріст урожаю 

сільськогосподарських культур є одним із основних показників їх 

економічної ефективності (табл. 1).  
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1. Урожайність культур сівозміни залежно від  рівнів удобрення та вапнування на ясно-сірому лісовому 

поверхнево оглеєному ґрунті за VI ротацію, т/га 

Варіант 

Культури сівозміни 

 кукурудза на силос ячмінь ярий конюшина лучна пшениця озима 

урожай-

ність 

приріст 

урожаю 

урожай-

ність 

приріст 

урожаю 

урожай-

ність 

приріст 

урожаю 

урожай-

ність 

приріст 

урожаю 

Без добрив (контроль) 11,3 – 1,14 – 3,82 – 1,36 – 

СаСО3, 1,0 н 16,7 5,4 1,03 -0,11 4,52 0,70 1,60 0,24 

Гній, 10 т/га 20,8 9,5 1,64 0,50 6,11 2,29 1,90 0,54 

Гній, 10 т/га + СаСО3, 1,0 н 25,3 14,0 2,09 0,95 7,46 3,64 2,12 0,76 

N65P68K68 + гній, 10 т/га 44,2 32,9 3,05 1,91 5,60 1,78 2,69 1,33 

N65P68K68 + гній, 10 т/га + 

СаСО3, 1,0 н 

 

56,7 

 

45,4 

 

4,03 

 

2,89 

 

8,05 

 

4,23 

 

3,27 

 

1,91 

N30P34K34 + гній, 10 т/га + 

СаСО3, 1,0 н 

 

44,0 

 

32,7 
3,56 2,42 8,96 5,14 2,90 1,54 

Гній, 10 т/га + СаСО3,                

1,0 н + N30  (PK – післядія) 

 

45,3 

 

34,0 

 

3,57 

 

2,43 

 

8,56 

 

4,74 

 

3,03 

 

1,67 

N65 (PK – післядія ) 11,3 – 1,45 0,31 3,33 -0,49 0,77 -0,59 

СаСО3, 1,5 н + N65                                      

(PK – післядія) 

 

51,4 

 

40,1 

 

3,56 

 

2,42 

 

7,49 

 

3,67 

 

3,20 

 

1,84 

СаСО3, 1,5 н + N30                             

(PK – післядія) 

 

38,9 

 

27,6 

 

2,83 

 

1,69 

 

7,94 

 

4,12 

 

2,70 

 

1,34 
НІР0,5, т/га 0,5  0,31  1,06  0,32  
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Від цього показника залежить значення як вартісних (вартість 

продукції, чистий прибуток), так і відносних економічних показників 

(рівень рентабельності, витрати на придбання добрив тощо). 

Нагадаємо, що при рівні рентабельності близько 30% забезпечується 

розширене виробництво [9]. 

Результати аналізу показали, що найвищі показники 

економічної ефективності – умовно чистий дохід, рівень 

рентабельності витрат та приріст додаткового врожаю – було отримано 

за органо-мінеральної системи удобрення на фоні вапнування та при 

внесенні на варіантах післядії фосфорно-калійних добрив тільки 

азотних добрив на фоні 1,5 н вапна (табл. 2). 

Так, при сумісному застосуванні у сівозміні повної дози 

мінеральних добрив (N65P68K68), 10 т/га гною і 1,0 н вапна вартість 

додаткової продукції становила 1376 грн/га при сумі витрат                   

902 грн/га, що забезпечувало одержання 474 грн/га умовно чистого 

доходу і рівня рентабельності 53%. 

При сумісному застосуванні у сівозміні половинної (N30P34K34) 

дози мінеральних добрив, 10 т/га гною і 1,0 н СаСО3 за г.к. за нижчого 

приросту врожаю умовно чистий дохід становив 568 грн/га. При цьому 

забезпечувався рівень рентабельності 104%, тобто собівартість 

вирощеної продукції у даному варіанті була нижчою за використання 

повної дози мінеральних добрив. 

Найвищі показники умовно чистого доходу (588 – 712 грн/га) 

було отримано у варіантах післядії фосфорно-калійних добрив, де 

витрати на добрива є низькими. На даних варіантах порівняно з 

внесенням повної і половинної доз мінеральних добрив собівартість 

продукції була нижчою, а окупність 1 грн, вкладеної у вартість добрив, 

найвища – 2,2 – 2,9 грн. 

Слід відзначити, що при внесенні у попередніх ротаціях 

високих доз фосфорно-калійних добрив вміст легкодоступних 

фосфатів і калію у ґрунті на кінець VІ ротації є достатнім для 

забезпечення високих врожаїв вирощуваних культур у сівозміні при 

менших затратах. Тобто періодичне внесення фосфорно-калійних 

добрив при помірному азотному живленні на ясно-сірому лісовому 

поверхнево оглеєному ґрунті є економічно вигідним. 

Довготривале застосування лише подвійної дози мінеральних 

добрив (N163P154K180) не забезпечило приросту врожаю, а тому вартість 

витрат перевищила вартість одержаного приросту на  470 грн. 

 



 34 

2. Економічна   ефективність  тривалого   застосування  мінеральних  добрив,  гною  і  вапна   в   сівозміні                        

на ясно-сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті за VI ротацію, на 1 га сівозмінної площі 

Варіант 

Вартість 

приросту 

продукції, 

грн/га 

Вартість 

добрив, 

грн/га 

Сума 

витрат, 

грн/га 

Умовно 

чистий 

дохід, 

грн/га 

Окупність 

1 гривні 

затрат 

Рента-

бельність, 

% 

Без добрив (контроль) - - - - - - 

СаСО3, 1,0 н 120 32 36 84 3,3 233 

Гній, 10 т/га 346 217 225 121 1,5 54 

Гній, 10 т/га + СаСО3, 1,0 н 538 249 261 277 2,1 106 

N65P68K68 + гній, 10 т/га 900 842 860 40 1,0 5 

N65P68K68 + гній, 10 т/га + СаСО3, 1,0 н 1376 874 902 474 1,5 53 

N30P34K34 + гній, 10 т/га + СаСО3, 1,0 н 1116 525 548 568 2,0 104 

Гній, 10 т/га + СаСО3, 1,0 н + N30                             

(PK – післядія) 

 

1155 

 

493 

 

517 

 

638 

 

2,2 

 

123 

N65 (PK – післядія) -59 411 411 -470 -0,14 -114 

СаСО3, 1,5 н + N65  (PK – післядія) 1195 459 483 712 2,4 147 

СаСО3, 1,5 н + N30 (PK – післядія) 899 292 311 588 2,9 189 
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У варіанті 11-річної післядії вапнування (1,0 н СаСО3 за г.к.), 

витрати на внесення якого були найнижчі і становили 36 грн, 

отримано найвищі показники рівня рентабельності та окупності 1 грн 

витрат, які становили відповідно 233% і 3,3 грн. 

Внесення у сівозміні 10 т/га сівозмінної площі гною порівняно 

з вапнуванням знижувало рівень рентабельності до 54%. При цьому 

витрати на застосування гною у 6 разів вищі за варіант післядії 

вапнування. 

При сумісному внесенні у сівозміні однієї норми мінеральних 

добрив (N65P68K68) і 10 т/га гною рівень рентабельності був низьким і 

становив 5%. Це пояснюється тим, що приріст врожаю, одержаний за 

рахунок внесення цих добрив, є недостатньо високим, щоб покрити 

високу на сьогодні вартість добрив. Саме через це вартість приросту 

врожаю є лише на 40 грн більша за суму витрат.  

Висновки. Економічна оцінка тривалого застосування 

мінеральних добрив, гною і вапна в чотирипільній сівозміні засвідчила 

найбільшу ефективність органо-мінеральної системи удобрення та 

післядії фосфорно-калійних добрив на фоні вапнування. При цьому 

показники умовно чистого доходу були найвищими і становили 474 – 

712 грн/га за рентабельності 53 – 189%.  

Таким чином, для підвищення ефективності органо-

мінеральних добрив та отримання економічно обґрунтованих врожаїв 

культур сівозміни на ясно-сірому лісовому поверхнево оглеєному 

ґрунті потрібно проводити періодичне вапнування. 

 

Література 

1. Сайко В. Ф. Землеробство ХХІ століття – проблеми та 

шляхи вирішення / В. Ф. Сайко // Зб. наук. пр. Інституту землеробства 

УААН. – 1999. – Вип. 4. – С. 3 – 17. 

2. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні 

Лісостепу України / [Буркат В. П. та ін.] ; за ред. М. В. Зубця (голова) 

[та ін.]. – К. : Логос, 2004. – 776 с. 

3. Ресурсозберігаюча і екологічно чиста технологія 

вирощування озимої пшениці / [Животков Л. О. та ін.] ; за ред.                   

Л. О. Животкова і О. К. Медведовського. – К. : Урожай, 1992. – 224 с. 

4. Постнікова Г. В. Аналіз господарської діяльності 

сільськогосподарських підприємств / Г. В. Постнікова. – К. : Вища шк., 

1987. – 320 с. 

5. Мерзликин А. С. Экономическая эффективность 

применения удобрений / А. С. Мерзликин. – М. : Росагропромиздат, 

1989. – 80 с. 



 36  

6. Методика визначення економічної ефективності 

застосування добрив / МСХ УРСР, Укр. НДІ економіки і організації 

сільського господарства. – К. : Урожай, 1966. – 14 с.  

7. Методика определения экономической эффективности 

использования в сельском хозяйстве результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, новой техники, 

изобретений и рационализаторских предложений / Госагропром  

УССР. – К. : Урожай, 1986. – 120 с. 

8. Шпичака О. М. Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та 

інфраструктура продовольчих ринків / О. М. Шпичака. – К. : ІАЕ, 

2000. – 586 с. 

9. Підручна О. В. Економічна та біоенергетична оцінка 

ефективності застосування розрахункової дози добрив під зрошувану 

яру пшеницю / О. В. Підручна // Землеробство України в ХХІ столітті : 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Чабани, 24 трав. 2000 р. – К. : 

ЕКМО, 2000. – С. 75 – 76. 

  

 

 
УДК 633.2.031 

С.В. ГАВРИЛЕЦЬ, кандидат сільськогосподарських наук 

П.С. ХОМЕНКО, В.О. ХАРАБАРА, С.І. ВІННИЦЬКА, наукові співробітники 

Буковинський інститут агропромислового виробництва УААН 
 

ТРАВОСУМІШКИ З РІЗНИМИ СТРОКАМИ  

НАСТАННЯ УКІСНОЇ СТИГЛОСТІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ  
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Застосування системи різночасно достигаючих травосумішок 

(ранньо-, середньо- та пізньостиглої) дає можливість без зниження 

якості корму подовжити оптимальний період укісної стиглості до 13 

– 26 днів і стабілізувати ритмічність надходження трав’яної маси 

протягом вегетаційного періоду. 

 
У створенні високопродуктивних сіножатей та пасовищ 

важливе значення має правильний добір лучних трав і їх сумішок для 

залуження. 

Проведені раніше дослідження свідчать, що сумішки, до складу 

яких входять трави з різних родин і біологічних груп, забезпечують  
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стабільніші за роками врожаї, ніж одновидові посіви бобових чи 

злакових трав. 

В умовах сучасного кормовиробництва виникає потреба в 

створенні травостоїв різних строків достигання для організації на їх 

основі безперервного надходження зеленої маси для виготовлення 

сінажу, силосу та заготівлі сіна. Цього можна досягти лише висівом у 

кожному господарстві трьох - чотирьох сумішок з різним ритмом 

відростання: ранньостиглих для першого укосу і швидко відростаючих 

в отавах (у їх складі має переважати грястиця збірна або лисохвіст 

лучний), середньостиглих з повільним наростанням маси (з 

переважанням костриці лучної чи стоколосу безостого або райграсу 

багатоукісного), пізньостиглих - з участю тимофіївки лучної [1 - 3]. 

Метою наших досліджень при підборі різночасно достигаючих 

травосумішок сінокісного використання щодо конкретних умов 

Буковини було подовження укісного періоду трав в оптимальні строки 

без зниження їх якості і продуктивності. 

Польові досліди закладали на важкосуглинкових сірих лісових 

опідзолених ґрунтах дослідного господарства інституту з вмістом 

гумусу (за Тюріним) 2,0 - 2,1%, рухомих форм фосфору (за 

Кірсановим) - 84 і калію (за Масловою) – 122 мг/кг ґрунту, рН сольове 

5,4 - 6,0. 

Вивчали чотири сумішки: дві ранньостиглі (1 - лисохвіст 

лучний (60%), грястиця збірна (20), костриця лучна (20), конюшина 

повзуча (10), конюшина гібридна (15%); 2 - грястиця збірна (60%), 

лисохвіст лучний (20), костриця лучна (20), конюшина гібридна (25)); 

середньостиглу (3) - костриця лучна (60%), грястиця збірна (20), 

тимофіївка лучна (20), люцерна посівна (25%); пізньостиглу (4) - 

тимофіївка лучна (60%), костриця лучна (20), стоколос безостий (20), 

конюшина лучна (25%).  

Частку видів трав у травосумішках взято від прийнятої норми 

висіву даного виду в чистому посіві. 

Висівали такі сорти трав: лисохвіст лучний Дністровський, 

грястицю збірну Московська 222, кострицю лучну Люлінецька 3, 

тимофіївку лучну Люлінецька-1, стоколос безостий Дніпровський, 

конюшину лучну Носівська 5, люцерну посівну Зайкевича, конюшину 

повзучу  Гігант білий, конюшину гібридну Рожева-27. 

Як показують результати досліджень (табл. 1), на першому році 

використання травосумішок укісний період першого укосу трав 

тривав 12 - 20 днів, другого – 13 – 22, на другому році - відповідно 18 

- 22 і 25 - 26 днів, на третьому – 19 - 23 і 16 – 19 днів, на четвертому і 

п'ятому – 5 - 23 і 6 - 13 і на шостому році – 5 - 10 і 4 - 43 днів  замість 
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5 - 7 днів при висіві лише однієї з рекомендованих сумішок при 

проведенні першого укосу в фазі цвітіння основних злаків. 

 

1. Строки настання укісної стиглості різночасно достигаючих 

сумішок 

Р
о

к
и

 к
о

р
и

с
ту

в
ан

н
я
 

Р
о

к
и

 з
ал

у
ж

ен
н

я
 

 

Травосумішки 
Трива-
лість 

укісного 
періоду, 

днів 
1 2 3 4 

укоси 

І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

І  
 

1 16.05 28.07 16.05 28.07 28.05 6.07 28.05 28.07 12 22 

2 28.05 1.08 28.05 1.08 16.06 2.08 16.06 16.08 18 15 

3 22.05 18.07 22.05 18.07 4.06 30.07 11.06 31.07 20 13 

II  
 

1 28.05 21.07 28.05 21.07 5.06 1.08 15.06 15.08 18 25 

2 22.05 17.07 22.05 17.07 4.06 29.07 11.06 12.08 20 26 

3 20.05 17.08 20.05 17.08 21.05 17.08 12.06 17.08 22 - 

III 
 

1 22.05 15.07 22.05 15.07 4.06 26.07 10.06 7.07 19 19 

2 21.05 18.07 21.05 18.07 21.05 18.07 12.06 8.09 21 - 

3 27.05 6.07 27.05 13.07 27.05 22.07 19.06 - 23 16 

IV 
 

1 19.05 21.07 19.05 21.07 23.05 21.07 6.06 4.09 18  

2 27.05 6.07 27.05 13.07 27.05 22.07 19.06 - 23 16 

3 20.05 27.07 20.05 27.07 25.05 27.07 25.05 1.08 5 3 

V  
 

1 29.05 14.07 29.05 14.07 4.06 23.07 9.06 - 11 9 

2 25.05 26.07 25.05 26.07 30.05 26.07 30.05 1.08 5 5 

3 20.05 4.07 20.05 4.07 20.05 4.07 1.06 17.08 10 42 

VI 
 

1 25.05 26.07 25.05 25.07 30.05 26.07 30.05 1.08 5 4 

2 20.05 4.07 20.05 4.07 20.05 4.07 1.06 17.08 10 42 

 

 Слід відзначити, що видовий склад травосумішок змінювався 

не тільки під впливом погодних умов, а й від строків їх використання. 

Так, як і передбачали, лисохвіст лучний, який домінував у складі 

першої ранньостиглої сумішки, брав участь у формуванні врожаю 

першого укосу (13,2 - 32,0%) тільки в роки з достатньою кількістю 

опадів у першій половині травня. В роки з менш дощовим квітнем і 
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першою половиною травня частка його в формуванні врожаю була 

незначною (0,5 - 9,5%). 

Грястиця збірна як найбільш конкурентноздатний вид уже з 

першого року користування домінувала над іншими видами трав. Так, 

у травосумішках 1 і 3, де її висівали лише 20% від норми одновидового 

посіву, її частка в урожаї першого укосу в перший рік користування 

становила 36,0 - 92,6%, а на другий, третій і в наступні роки вона 

практично витісняла із травостою кострицю лучну і тимофіївку лучну, 

переводячи середньодостигаючу сумішку (3) у ранньодостигаючу. 

Починаючи з третього року використання, частка стоколосу безостого, 

який входив до складу пізньостиглої травосумішки (4), в загальному 

врожаї різко зростала (33,5 - 57%) і на четвертому та наступних роках 

становила 80 - 100%. Таким чином уже на четвертому році 

використання ця травосумішка із пізньостиглої перетворилася в 

середньостиглу. Така трансформація травостоїв у процесі їх 

використання значною мірою вплинула і на  настання строків укісної 

стиглості досліджуваних травосумішок (табл. 2). 

У всі роки користування травосумішками висота злакового 

компонента в першому укосі залежала від видового складу трав і 

погодних умов. Так, у травосумішках, до складу яких входили 

грястиця збірна (1, 2, 3) і стоколос безостий (4), вони займали верхній 

ярус стеблостою (60,6 - 136,9 і 93,7 - 126,4 см), середній ярус займала 

костиця лучна (72,5 - 103,2 см), а бобовий компонент займав нижній 

ярус при висоті люцерни 46,7 - 88,3 см, конюшини лучної 57,0 - 87,5 і 

конюшини гібридної 34,2 - 48,5 см. 

Різниця за висотою одних і тих же видів злакових і бобових 

трав в роки користування, обумовлена погодними умовами, значною 

мірою впливала і на  продуктивність травосумішок (табл. 3). 

Найбільш чутливими до посухи були ранньостиглі сумішки (3 і 

4 роки користування), а в роки з достатньою кількістю опадів і за 

належного удобрення вони забезпечували практично однаковий 

порівняно високий урожай зеленої маси (33,6 - 38,0 і 33,3 - 38,0 т/га) як 

на першому і другому, так і п'ятому та шостому роках їх 

використання. В сумі за 6 років найвищу продуктивність (188 т/га 

зеленої маси і 51,6 т/га сіна) забезпечила середньостигла сумішка (3) і 

ранньостигла на основі грястиці збірної - 187,6 і 51,6 т/га відповідно. 
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2. Видовий склад травосумішок при сінокісному їх використанні, % в урожаї зеленої маси першого укосу 

Травосумішки 

1 рік 

використання 

2 рік 

використання 

3 рік 

використання 

4 рік 

використання 

5 рік 

використання 

Роки залуження 

I II III І II III І II III І II III І II III 

1 

Лисохвіст лучний - 15,2 2,3 - 1,5 2,4 1,9 - 14,7 - 15,6 7,9 24,9 13,2 32,0 

Грястиця збірна 57,6 43,9 92,6 70,9 97,3 95,8 98,1 100 85,3 100 84,4 92,1 75,1 86,8 68,0 

Костриця лучна 13,6 28,3 3,1 20,5 12,0 1,8 - - - - - - - - - 

Конюшина повзуча - - - - - - - - - - - - - - - 

Конюшина гібридна 28,8 12,6 2,1 8,6 - - - - - - - - - - - 

2 

Грястиця збірна 51,7 76,2 91,6 89,8 95,8 100 100 100 94,5 100 96,9 95,5 100 100 93,3 

Костриця лучна 25,8 11,2 6,6 9,9 3,8 - - - - - - - - - - 

Лисохвіст лучний - - 0,5 - - - - - 5,5 - 3,1 4,5 - - 6,7 

Конюшина гібридна 22,5 12,6 1,3 0,3 0,4 - - - - - - - - - - 

3 

Костриця лучна 15,3 46,6 44,8 27,3 37,4 3,8 3,3 - - - - - - - - 

Грястиця збірна 6,1 41,4 36,0 52,7 56,7 93,4 69,2 100 100 76,0 100 100 83,3 85,2 100 

Тимофіївка лучна - 12,0 5,8 - 3,6 - - - - 24,0 - - - - - 

Люцерна посівна 78,6 - 13,4 20,0 2,3 2,8 27,5 - - - - - 16,7 14,8 - 

4 

Тимофіївка лучна 23,2 85,6 61.6 28,0 60,7 47,6 37,7 40,9 66,5 - 6.0 - -- - 20,0 

Костриця лучна 15,2 - 29,2 47,5 23,9 23,6 10,3 2,1 - - - - - - - 

Стоколос безостий 9,6 - 7,2 24,5 15,4 25,1 52,0 57,0 33,5 100 94,0 100 100 100 80,0 

Конюшина лучна 52,0 14,4 2,0 - - 3,7 - - - - - - - - - 
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3. Продуктивність різночасно достигаючих травосумішок при 

сінокісному їх використанні (середнє з трьох закладок), т/га 

Траво-

сумішки 

Роки користування В сумі 

за 6 

років 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 

Зелена маса 

1 33,6 31,0 19,1 18,2 33,3 38,0 173,2 

2 39,3 33,3 18,8 19,9 36,4 39,9 187,6 

3 42,7 30,3 24,8 24,7 36,7 28,8 188,0 

4 36,6 26,3 21,3 20,9 29,4 26,2 161,7 

НІР05, т/га 1,9 – 5,3 2,7 – 4,8 1,2 – 5,0 2,6 – 5,0 2,6 – 3,4 2,8 – 4,2  

Сіно 

1 8,5 7,9 4,9 5,1 9,4 10,6 46,4 

2 9,9 8,4 5,0 5,6 10,1 11,2 50,2 

3 11,9 8,1 6,9 6,7 9,5 8,5 51,6 

4 11,8 8,2 6,8 6,6 9,1 8,2 50,7 

 
Висновки 

1. Враховуючи слабку фітоценотичну активність тимофіївки 

лучної, при створенні пізньостиглих травостоїв цей вид доцільно 

використовувати у чистому посіві. Введення у пізньостиглі сумішки 

хоча б у невеликій кількості швидкорослих висококонкурентних видів 

(стоколосу безостого) призводить до значного поширення останніх у 

травостоях і втрати ними пізньостиглості. 

2. Застосування у виробництві системи різночасно достигаючих 

сумішок: ранньостиглої на основі грястиці збірної та лисохвосту 

лучного на перезволожених ґрунтах, середньостиглої - на основі 

костриці лучної, але без участі грястиці збірної, або на основі 

стоколосу безостого, пізньостиглої - на основі тимофіївки лучної, але 

без участі стоколосу безостого дає змогу без зниження якості корму 

подовжити тривалість оптимального періоду збиральної стиглості до 

25 - 30 днів у кожному укосі чи випасі, стабілізувати ритмічність 

надходження трав'яної маси протягом вегетаційного періоду, більш 

раціонально використовувати збиральну техніку і трудові ресурси. 
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ВПЛИВ АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ  

НА РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ,  

ПРОДУКТИВНІСТЬ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ, ЛУК ТА ПАСОВИЩ  

У ПЕРЕДГІР’Ї І ГІРСЬКІЙ ЗОНІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Наведено результати багаторічних досліджень впливу 

сівозмінного фактора на родючість ґрунту, фітосанітарний стан 

посівів та впливу окремих агроприйомів на продуктивність кормових 

угідь передгір’я та гірської зони Чернівецької області. 

 

Передгірна та гірська зони в області займають майже половину 

території. За умовами рельєфу, ґрунтового покриву та клімату 

передгірна зона одна із складних в області. Тут 90% території 

займають схилові землі, з них майже кожен другий гектар ріллі 

середнього ступеня еродований. Ґрунти переважно малогумусні, це в 

основному сірі та дерново-підзолисті відміни, які характеризуються 

підвищеним вмістом алюмінію та заліза і дуже низьким - гумусу та 

рухомих форм фосфору. 87% площ ріллі мають підвищену кислотність 

і потребують вапнування. 

У переважній більшості господарств дуже виражена дрібнокон-

турність територій, з 61 тис. га перезволожених земель на 12,3 тис. га 

слід проводити ще осушення, а наявні осушувальні системи 

потребують ремонту та проведення глибоких розпушень.  

У гірську зону входять Путильський район та гірські частини 

Сторожинецького і Вижницького районів. Це типові гори з висотою 

від 500 до 1580 м над рівнем моря. Рівнин тут дуже мало – 1,2 тис. га, 

зате великі площі зайняті сінокосами – 12,3 і пасовищами – 9 тис. га. В 

зоні   переважають   буроземно-дернові   ґрунти   під   трав’янистою  
 

© Дроник Г.В., Пастух А.М., Морозова І.І., 2009 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2009. Вип. 51. 
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рослинністю і буроземно-підзолисті під лісною. Всі вони 

характеризуються високою кислотністю і низькою родючістю. 

Складний стан ґрунтового покриву передгірної та гірської зон 

області вимагає особливого підходу до раціонального 

землекористування і збереження родючості ґрунтів. За таких умов 

назріла потреба проведення оптимізації агроландшафтів, зменшення 

розораності ґрунтів, перш за все в передгірній зоні. 

Насамперед у передгір’ї слід вилучити з активного обробітку 

еродовані та інші малопродуктивні землі, створити на них громадські 

луки і пасовища. Матеріально-технічні ресурси потрібно зосередити на 

більш родючих ґрунтах і за рахунок інтенсифікації виробництва 

значно підвищити продуктивність полів. Однак із роздержавленням та 

паюванням землі, зміною її власників і форм господарювання 

вирішення згаданого питання потребує державної підтримки, зокрема 

компенсації за виведення земель з обробітку, затрат на придбання 

насіння трав тощо. 

Науковці колишньої Чернівецької державної сільсько-

господарської дослідної станції в свій час вивчили і рекомендували 

виробництву технології поліпшення природних кормових угідь у 

передгірній зоні, збільшення продуктивності гірських сіножатей та 

пасовищ, підвищення родючості ґрунтів, які є актуальними і сьогодні. 

Одним з основних показників родючості ґрунту є вміст у ньому 

органічної речовини та її найбільш цінної складової – гумусу. 

Як засвідчили наші дослідження, при вирощуванні культур у 

сівозміні без добрив вміст гумусу в сірому опідзоленому ґрунті в шарі 0 -         

20 см через 10 років зменшився з 1,94% до 1,78%, а в шарі 20 - 40 см з 

1,79% до 1,30%. 

Зменшення посівів багаторічних бобових трав, зернобобових 

культур і необґрунтоване за рахунок цього збільшення площ зернових 

колосових, різке зменшення застосування органічних і мінеральних 

добрив, порушення технології обробітку ґрунту та принципів науково 

обґрунтованих сівозмін, а здебільшого їх відсутність, спричинили 

зменшення родючості ґрунтів, зокрема зниження вмісту гумусу в 

більшості господарств області, і зокрема в передгірній зоні. За даними 

обласного центру „Облдержродючість”,  середньозважений показник  

його вмісту за останній тур обстеження знизився в господарствах 

Вижницького району на 0,1, Сторожинецького – на 0,2%, що 

відповідає втраті відповідно 3 і 6 т/га органічної речовини. 

Отже, для оптимізації гумусового режиму орних земель 

передгір’я потрібно перш за все збільшити надходження в ґрунт 
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органічних речовин як основного енергетичного матеріалу для 

утворення гумусу. 

У зв’язку з різким зменшенням виробництва органічних добрив 

внаслідок скорочення поголів’я худоби, основним джерелом 

надходження органіки в ґрунт залишаються самі рослини – їх кореневі 

та післяжнивні рештки [1]. 

Серед культур польових сівозмін, які ми вивчали в 

стаціонарному досліді, найбільше рослинних решток залишали 

багаторічні бобові трави, з числа зернових колосових – озима пшениця 

(табл. 1). 

 

1. Нагромадження рослинних решток (кореневих і післяжнивних)  

культурами сівозмін у шарі ґрунту 0 - 40 см (середнє за вісім років) 

Культура 

Рослинні рештки,  

 т/га сухої речовини 
Вміст 

азоту, 

кг/га 
після-

жнивні 
кореневі разом 

Конюшина на 1 укіс 2,23 3,94 6,17 98,3 

Конюшина на 2 укоси 2,90 3,87 6,77 122,7 

Люцерна 1-го року 2,73 5,33 8,06 138,3 

Люцерна 2-го року 2,39 4,93 7,34 138,5 

Озима пшениця 0,92 1,70 2,62 29,2 

Ярий ячмінь з підсівом  

конюшини 1,06 1,28 2,34 26,7 

Кукурудза на силос 0,81 0,99 1,80 22,8 

Вико-овес із підсівом трав 0,57 1,01 1,58 23,0 

 

Кількість рослинних решток залежить від величини врожаю, 

біологічних особливостей, технології вирощування та збирання, 

напряму господарського використання (на зелений корм чи сидерат), 

погоди та інших факторів. Тому в літературних джерелах абсолютні 

величини їх різні. Так, за даними Інституту землеробства УААН, 

озима пшениця залишає 3,0 - 4,9 т/га решток, ярий ячмінь та овес – 2,9 

- 4,5 т/га,  однорічні трави – 2,5 - 3,5 т/га, кукурудза – 2,3 - 3,0 т/га, 

картопля і овочі – 1,2 - 2,1 т/га, конюшина, як і в наших дослідах, – 6,0 

- 7,0 т/га [2]. 

Основна частка органічної речовини сільськогосподарських 

культур припадає на кореневі системи. Так, у озимої пшениці, 

однорічних та багаторічних бобових трав вона становила 64 - 66% від 

загального надходження, а в кукурудзи, ярого ячменю – 56 - 59%. 
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Найбільшу цінність щодо збагачення ґрунту органічною 

речовиною мають багаторічні бобові трави. В їх післяжнивних 

рештках містилося 2,10 - 2,16%, а в кореневих – 1,82% азоту. У 

перерахунку на гектар посіву з рослинними рештками конюшини 

залишалося 98,3 - 122,7, а люцерни – 138,5 кг азоту. Менш цінними є 

рослинні рештки злакових культур, в них містилося лише 0,95 - 1,19% 

азоту. Співвідношення вуглецю до азоту становило 100:1 [3]. 

Дослідження свідчать, що бездефіцитного балансу гумусу 

можна досягти навіть без додаткового внесення гною та компостів 

лише за рахунок гуміфікації пожнивно-кореневих залишків 

багаторічних трав при збільшенні їх питомої ваги в сівозміні до 40%. 

Винятково важлива роль багаторічних бобових трав у 

збереженні запасів гумусу підтверджується даними стаціонарного 

досліду,  проведеного в інституті. В кормовій сівозміні (кормових 

60%) з 20% площ багаторічних бобових трав за рахунок гуміфікації 

рослинних решток було відтворено 0,79 т/га мінералізованого 

рослинами гумусу, що становить 84% загальних його втрат. Решту 

гумусу було перекрито внесенням гною в дозі 9 т/га. В сівозміні 

склався позитивний баланс гумусу, що сприяло збільшенню його 

вмісту через 10 років на 10,8 відносних відсотків. 

Таким чином, тільки в сівозмінах з науково обґрунтованим 

набором і співвідношенням культур можна досягти  зрівноваженого 

балансу поживних речовин і гумусу в ґрунті і врешті-решт високої 

продуктивності сільськогосподарських культур. 

Зважаючи на невеликі земельні ділянки в господарствах 

передгір’я, обмежений набір культур і вузьку спеціалізацію, тут слід 

запроваджувати сівозміни з короткою ротацією сільськогосподарських 

культур. Насичення їх багаторічними травами, використання на 

добриво побічної продукції, зокрема соломи, сидератів з капустяних 

культур – основний шлях збереження родючості ґрунтів, сталого 

виробництва рослинницької продукції, що підтверджується 

результатами досліджень інституту. Так, заорювання в зерно-трав’яній 

п’ятипільній сівозміні з 40% багаторічних і 60% зернових колосових в 

середньому 22 т/га сидератів олійної редьки чи гірчиці білої під овес і 

соломи (3,4 т/га) під ярий ячмінь забезпечило стійкий позитивний 

баланс гумусу (+0,148 т/га) і збільшення його вмісту в ґрунті через 5 

років на 0,21%, або на 11,2 відносних відсотків, та порівняно високу 

продуктивність всіх культур сівозміни (табл. 2). 

Як показали дослідження, достовірні прирости врожаю зерна 

вівса (13,5 - 35,2%) від внесення сидератів спостерігали в роки, коли 

врожай їх становив понад 200 ц/га. 
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2. Продуктивність культур сівозміни з використанням на добриво 

соломи і сидератів (середнє за 5 років) 

Культури  Урожай, ц/га 

Бобово-злакові трави 387 

Бобово-злакові трави 336 

Озима пшениця 56,7 

Овес 34,4 

Ярий ячмінь з підсівом трав 37,5 

 

Науково обґрунтовані сівозміни виконують не тільки роль 

безвитратного біологічного регулятора процесу відтворення родючості 

ґрунтів, а й поліпшують фітосанітарний, водний і поживний режими 

ґрунту. За даними досліджень, ураження озимої пшениці кореневими 

гнилями в повторних посівах сягає 72%, що спричиняє 47% недобору 

врожаю, а при сівбі через три роки – лише 2% [4]. 

З огляду ґрунтово-кліматичних умов передгірної зони та 

сучасного економічного стану господарств, у структурі посівних площ 

повинні переважати найбільш продуктивні та рентабельні культури. 

На дерново-підзолистих ґрунтах, як засвідчують дані колишньої 

Вижницької сортодільниці, озиме жито за однакових умов 

вирощування врожайніше від озимої пшениці на 6,8 ц/га, або на 27%. 

Більш врожайне також озиме тритикале. Серед ярих зернових культур 

стабільні врожаї забезпечує овес. До того ж ця культура є добрим 

санітаром ґрунту. 

На кислих бідних землях слід практикувати посіви люпину на 

зерно і на зелене добриво. 

Умови передгір’я області сприятливі також для вирощування 

льону, але для відродження цієї галузі слід відновити відповідну 

інфраструктуру з його переробки. 

Розвиток тваринництва в значній мірі залежить від створення 

міцної кормової бази. В Карпатському регіоні у дальшому її зміцненні 

важливе значення має підвищення продуктивності кормових угідь, які 

є основним постачальником зелених і грубих кормів. 

Дослідами доведено можливість підвищення в короткий строк 

родючості ґрунту і продуктивності лук і пасовищ в 2 - 3 рази 

шляхом поверхневого та докорінного їх поліпшення. 

Одним з найефективніших заходів поверхневого поліпшення 

сінокосів і пасовищ є внесення добрив, які не лише підвищують 

урожай, а й поліпшують кормову якість сіна, збільшуючи в ньому 

вміст бобових і цінних злакових трав. 
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Найвищу продуктивність сіножатей гірсько-лісового поясу 

Путильського району забезпечило щорічне внесення рано весною 

повного мінерального добрива в дозі N45Р45К45 у вигляді аміачної 

селітри, фосфатшлаку і каїніту (табл. 3). 

 

3. Врожай сіна природних гірських сінокосів залежно від                 

удобрення (середнє за п’ять років) 

Варіанти 
Урожай, 

ц/га 

Приріст врожаю 

ц/га % 

Контроль (без добрив) 15,3 - - 

N45Р45К45 щорічно 65,4 +50,1 327 

N45Р45 щорічно
 

49,7 +34,4 224 

Р45 щорічно 37,0 +21,7 142 

N45Р45К45 раз у два роки 49,9 +34,6 226 

Р45К45 раз у три роки + N22,5 щорічно 43,7 +28,4 185 

N45Р45К45 раз у три роки 39,5 +24,2 158 

N45Р45К45 раз у три роки + N22,5 щорічно 
 

43,8 +28,5 186 

 

На сіножатях, де ростуть переважно бобові трави, високі 

прирости врожаю забезпечують фосфорні добрива. 

 Досліди показали, що за нестачі добрив і поганих під’їзних 

доріг у горах, що має місце тепер, їх у повній нормі доцільно вносити 

раз у 2 - 3 роки або таку ж норму фосфорних і калійних – раз у 2 - 3 

роки і по півнорми азотних – щороку. 

На кислих ґрунтах доцільно проводити вапнування. Внесення 

вапняку (3,7 т/га) забезпечило приріст врожаю сіна 6,3 ц/га, або на 

40,3%. Ефективність повного добрива в дозі N45Р45К45 на фоні 

вапнування в середньому за 5 років зросла в 1,24 разу (53,8 ц/га проти        

43,3 ц/га). 

Оскільки вапняк важкорозчинний і його дія в перші роки 

проявляється слабо, то мінеральні добрива можна вносити і через 2 - 3 

роки після вапнування. 

На гірських пасовищах найбільшу ефективність забезпечувало 

внесення азотних добрив на фоні фосфорно-калійних (Р60К60) у дозі 

120 кг/га за 2 прийоми (N60 ранньою весною і N60 після  першого 

стравлювання). 

При докорінному поліпшенні гірських лук найбільш 

продуктивною травосумішкою була така: конюшина лучна (10 кг/га), 

лядвенець рогатий (5 кг/га), тимофіївка лучна (7 кг/га) і вівсяниця 

лучна (5 кг/га). Найвищу продуктивність (94,1 ц/га сіна) в середньому 

за 4 роки ця травосумішка забезпечила при всіванні в оброблену на 12 
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- 14 см фрезою дернину. При заміні фрезування дискуванням урожай 

знижувався на 11,8 ц/га, оранкою – на 16,7 ц/га сіна [4]. 

При докорінному поліпшенні гірських лук на кислих ґрунтах 

внесення 30 т/га гною і по 45 кг діючої речовини азотних, фосфорних і 

калійних добрив та по 5 т сиромолотого вапняку забезпечило залежно 

від способу основного обробітку дернини 433 - 532 ц/га зеленої маси.  

Практика засвідчує, що при тривалому залуженні на бідних на 

основні елементи живлення ґрунтах в умовах Карпат перевагу слід 

надавати бобовим видам. 

Серед багаторічних бобових трав виробниче значення і цілком 

виправдане поширення має конюшина лучна та її травосумішки з 

тимофіївкою лучною. Проте при великій строкатості природних умов 

Карпат конюшина лучна не завжди вдається, крім того, в травостоях 

утримується не більше 1 - 2 років. Отже, виникла потреба широкого 

впровадження у виробництво нових видів багаторічних бобових трав, 

зокрема лядвенцю українського та конюшини гібридної. Дослідження, 

проведені в останні роки в Буковинському інституті АПВ УААН, 

підтвердили високу ефективність вирощування лядвенцю українського 

та конюшини гібридної на корм в умовах передгірної зони 

Чернівецької області (табл. 4). 

 

4. Продуктивність гірськокарпатських ценозів під дією всіяних    

лядвенцю українського та конюшини гібридної (середнє за 2004 - 

2007 рр.) 

Варіант  

(спосіб використання, культура,  

норма висіву, удобрення) 

Урожай 

зеленої 

маси, ц/га 

Приріст 

врожаю, 

ц/га 

1. Проборонований лучний травостій без 

всівання і удобрення (контроль) 120 - 

2. Всівання лядвенцю українського, 8 кг/га 180 60 

3. Всівання конюшини гібридної, 8 кг/га 183 63 

4. Всівання лядвенцю українського, 4 кг/га + 

конюшини гібридної, 4 кг/га 189 69 

5. Проборонований лучний травостій без 

всівання + N30 під 1-й і 2-й укоси 186 66 

6. Проборонований лучний травостій без 

всівання + N60 під 1-й і N45 під 2-й укоси 219 99 

7. Проборонований лучний травостій без 

всівання + N90 під 1-й і N60 під 2-й укоси 245 125 
НІР05, ц/га                                                                                              26,04 
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У середньому за перші чотири роки після всівання  в 

проборонований природний травостій сумішки лядвенцю українського 

(4 кг/га) з конюшиною гібридною (4 кг/га) при укісному використанні 

урожай зеленої маси підвищується з 120 до 189 ц/га, вихід сухої 

речовини – з 30,4 до 44,0 ц/га, а частка бобових компонентів в 

ботанічному складі урожаю зеленої маси зростає з 18,8% в 

природному травостої до 30,6% в травостої після його поліпшення. За 

дією на урожай природного травостою підсіяні лядвенець український 

та конюшина гібридна замінили 48 кг мінерального азоту щорічно 

протягом чотирьох років.       

Всі заходи щодо поверхневого поліпшення природних кормових 

угідь дають найбільший ефект, коли їх проводять у комплексі і 

обов’язково щорічно виконують. Тут важливе значення мають і строки 

збирання трав. При одноукісному використанні трав, характерному 

для більшості гірських районів, сінокосіння слід проводити в період 

цвітіння злакових і бобових трав, що переважають у даному травостої,  

і не пізніше повного цвітіння. При сінокосінні на 10 днів пізніше (15 

липня) з кожного гектара одержано на 2 ц сіна і на 44,5 кг протеїну 

менше. 

Для створення нового травостою пасовищного використання 

найбільш пристосованими до умов передгірної зони виявилися 

пажитниця багаторічна (6 - 7 кг/га), костриця лучна і червона (5 - 6 і 2 -            

3 кг/га), тимофіївка лучна (3 - 4 кг/га), конюшина повзуча (3 - 4 кг/га), 

лядвенець український (6 - 7 кг/га). До складу травосумішок 

сінокісного і комбінованого (сінокісно-пасовищного) використання, 

крім зазначених вище трав, слід додавати конюшину гібридну (3 -        

4 кг/га) і конюшину лучну (2 - 3 кг/га). 

Найбільш ефективний спосіб використання природних 

кормових угідь – це організація на них культурних пасовищ. Наукові 

дослідження і передовий досвід показують, що при правильній 

організації, догляді і використанні культурних пасовищ можна 

отримати 65 - 70 ц/га і більше кормових одиниць і 14 - 16 ц/га протеїну 

[6]. 

Дослідами було встановлено, що для  умов області найбільш 

досконалою є травосумішка, до складу якої входять конюшина лучна 

(4 - 5 кг/га), конюшина повзуча (2 - 3 т/га), тимофіївка лучна (4 -           

5 кг/га), вівсяниця лучна (7 - 8 кг/га), пажитниця багаторічна (6 -          

8 кг/га) і грястиця збірна (3 - 4 т/га). На кислих ґрунтах у травосумішці 

доцільно висівати лядвенець український, на сухих схилах – кострицю 

лучну. 



 50  

Внесення на пасовищах добрив у дозах N120-180Р45-60К60-90, при 

цьому азотних у чотири строки – весною, після І, ІІ і ІІІ циклів 

випасання по 30 - 40 кг/га, фосфорно-калійних восени або ранньою 

весною в один прийом, забезпечує збір 50 - 60 ц кормових одиниць з    

1 га. 

Висновки 

1.  Насичення сівозмін багаторічними травами до 40%, 

використання на добриво соломи та сидератів капустяних культур 

формує позитивний баланс гумусу (+0,148 т/га) і збільшення його 

вмісту в ґрунті на кінець ротації на 0,21%. 

2.  Найвищу продуктивність сіножатей гірсько-лісового поясу 

забезпечує внесення мінеральних добрив у дозі N45Р45К45, а на кислих 

ґрунтах - на фоні вапнування. 

3.  При докорінному поліпшенні гірських лук найвищої 

продуктивності (532 ц/га зеленої маси) досягнуто при внесенні 30 т/га 

гною і N45Р45К45 на фоні фрезерного обробітку дернини. 

4.  Всівання лядвенцю українського та конюшини гібридної в 

проборонований лучний травостій забезпечує підвищення його 

продуктивності на 69 ц/га. 

5.  Найбільш ефективний спосіб використання природних 

кормових угідь – організація на них культурних пасовищ. 
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Придністровська дослідна станція садівництва  

Буковинського інституту АПВ УААН 

 

РІСТ І УРОЖАЙНІСТЬ ДЕРЕВ ГРУШІ  

СЕЛЕКЦІЇ ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ ДСС  

ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ САДІННЯ ТА ФОРМИ КРОНИ 

 

Наведено результати спостережень за ростом і розвитком 

дерев груші. Встановлено їх біометричні параметри, продуктивність, 

якість урожаю і трудомісткість залежно від способу обрізки. 

 

     Продуктивність саду в основному залежить від сорту, схеми 

садіння та конструкції крони дерева. Важливо ланкою в розвитку 

інтенсивного садівництва є правильний вибір крони. Обрізування пло-

дових дерев – важливий агротехнічний прийом, який регулює процеси 

росту і плодоношення, поліпшує якість плодів, а також сприяє ефек-

тивному виконанню робіт з догляду за ґрунтом та рослинами [3, 4]. 

Одержання високих врожаїв плодів доброї якості за найменших 

затрат праці на одиницю продукції - головне завдання у садівництві. У 

старих насадженнях його вирішують, підвищуючи рівень агротехніки і 

ступінь механізації. При закладці молодих садів потрібно враховувати, 

що одним із шляхів збільшення виробництва плодів є загущене 

розміщення плодових рослин. Досягнути цього можливо ущільненням 

посадок як на сильнорослих, так і на карликових підщепах, тобто 

веденням інтенсивного садівництва. Воно забезпечує одержання 

високих врожаїв з одиниці площі шляхом вирощування садів з 

щільними схемами садіння. Важливу роль також відіграє зниження  

затрат на обрізку дерев та збір плодів. Продуктивність праці збільшу- 
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ється за рахунок формування низьких дерев. В цьому випадку відпадає 

потреба застосування драбин, що приводить до полегшення праці та 

економії часу на обрізку. Однак не всі сорти однаково придатні для 

вирощування з щільними схемами садіння та низькими кронами [2]. 

     За даними І.К. Омельченка і К.Д. Третяка [5], доцільність тієї чи 

іншої системи формування крони визначається насамперед 

відповідністю конкретним ґрунтово-кліматичним умовам та 

біологічними особливостями порід і сортів. Вдало вибраний тип крони 

дозволяє максимально використати відповідні сорти на різних 

підщепах з найбільш ефективною площею живлення.  

     Веретеноподібні форми крони мають конусоподібну крону і 

зберігають стовбур, безпосередньо від якого відходять напівскелетні та 

обростаючі плодоносні гілки. Із веретеноподібною кроною вирощують 

дерева яблуні та груші на середньо- та слаборослих клонових 

підщепах. Веретеноподібні форми крони мають ряд переваг над 

округлими, але й мають ряд істотних недоліків, проте їх легко можна 

ліквідувати у процесі формування даної форми крони. 

На сьогодні розвиток садівництва на Буковині суттєво за-

лежить від рівня матеріально-технічного і фінансового забезпечення 

виробників садівничої продукції, у зв'язку з цим технології створення 

найбільш продуктивних конструкцій залишаються в основній мірі не 

використаними через фінансову неспроможність. Перевагу надають 

садам, при закладці яких не потрібно опор для дерев та 

водозабезпечення з крапельним зрошенням. У зв'язку з такою 

ситуацією ми проводимо дослідження для вдосконалення технології 

вирощування грушевих садів, а також конструкцій, які менш затратні. 

Тому метою наших досліджень є вивчення різних форм крони і 

схем посадки та визначення найбільш ефективних з них для сортів 

селекції станції для вирощування їх в інтенсивних грушевих садах для 

одержання високих і стабільних врожаїв. 

Дослідження проводимо на Придністровській дослідній 

станції садівництва у грушевому саду посадки 2000 р. Ґрунт темно-

сірий опідзолений, пилувато-легкосуглинковий, рН сольової витяжки 

4,6 - 5,0. Вміст калію високий - більше 25 мг, фосфору  - низький  

(менше 12 мг на 100 г ґрунту). В міжряддях ґрунт утримуємо під 

чорним паром, а в ряду вносимо гербіциди. 

Дослідження проводили за методикою Інституту садівництва 

УААН [1]. 

Програма досліджень включає фенологічні спостереження, 

вивчення плодоношення, росту дерев, стійкості до морозів, ураження 

хворобами та шкідниками, строків достигання та лежкості плодів. 
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           Для визначення сили росту дерев груші залежно від впливу 

форми крони та схем садіння ми вимірювали біометричні показники 

росту. Досліджувані дерева досягнули висоти 3,0 - 3,5 м. Найбільшу 

товщину штамба виявлено у сортів Яблунівська та Крупноплідна у 

контрольних варіантах (9,5 - 9,85 см). За довжиною центрального 

провідника виділився сорт Яблунівська. При визначенні сумарної 

довжини однорічних пагонів груші виявлено, що за 6 років (за період 

початку плодоношення) найбільші прирости одержано у сорту 

Буковинка (755,3 см) при розріджено-ярусній кроні і найменший 

приріст отримали при формі крони веретено  площинне і схемі садіння 

4,5 х 2,0 м, що на 81,4% менше від контролю. У сортів Яблунівська та 

Крупноплідна суттєвої різниці за цим показником між формами крони 

та схемами садіння не виявлено. Характеризуючи об'єми крони, слід 

відзначити біологічні  особливості  сорту  Буковинка,  який 

відрізняється меншим об'єми крони, більш компактною і 

пірамідальною формою, він більш придатний для загущених посадок. 

Сорти Яблунівська та Крупноплідна відзначаються більш об'ємними 

кронами. 

     Аналізуючи середні довжини однорічних пагонів (табл. 1), ми 

виявили, що більш інтенсивний їх приріст був на третій і дев'ятий роки 

періоду початку плодоношення усіх сортів. У 2008 р. прирости 

однорічних пагонів були більш інтенсивними порівняно з 

контрольними варіантами та приростами попередніх років.                                              

     Спостереження за розвитком рослин досліджуваних сортів не 

виявили несумісності підщепи (груші лісової) та сорту, всі рослини 

знаходяться у доброму стані. Продуктивність грушевого саду багато в 

чому залежить як від конструкції дерев, так і від схеми садіння.  

      Осінній сорт груші Крупноплідна  перший з досліджуваних 

сортів на четвертий рік після садіння вступив у період початку 

плодоношення і у варіанті з формою крони веретено округле та 

схемою посадки 4,5 x 2,5 м забезпечив урожай 5,2 кг/дер. і 46, 3 ц/га. У 

2004 р. за продуктивністю також виділився сорт Крупноплідна, в якого 

з одного дерева було зібрано 13,62 кг, що забезпечує урожайність 

100,8 ц/га з розріджено-ярусною формою крони, а на дев'ятий рік 

вегетації - відповідно 21,57 кг/дер. та 159,63 ц/га. У 2005 р. за 

продуктивністю відзначився осінній сорт Буковинка, хоча він тільки 

на шостий рік після садіння вступив у період початку плодоношення. 

Найвищу урожайність з одного дерева одержано у варіанті з формою 

крони веретено площинне та схемою посадки 4,5 x 2,0 м - 75,1 кг/дер., 

що становить 748,27 ц/га.    
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Характеристика сумарної довжини однорічних пагонів у сортів груші залежно від схеми посадки та форм 

крони на Придністровській дослідній станції БІАПВ 

Сорт 
Схема 

посадки, м 

Форма 

крони 

Сумарна довжина однорічних пагонів, см 

2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 
сума за 

2004 – 

2008 рр. 

% 

Яблунівська 

4,5  3,0 

Розріджено-

ярусна 

(контроль) 121,2 139,8 98,5 95,4 207,6 755,3 100 

4,5  2,5 Веретено 56,4 163,1 98,4 69,4 228,6 719,9 95,3 

4,5  2,0 Веретено 70,1 158,9 102,9 64,9 107,0 614,6 81,4 

Буковинка 

4,5  3,0 

Розріджено-

ярусна 

(контроль)  135,6 171,8 133,2 47,2 364,0 927,6 100 

4,5  2,5 Веретено 145,9 121,5 115,0 49,8 237,0 772,8 77,9 

4,5  2,0 Веретено 97,9 102,3 98,7 42,6 283,0 679,9 73,3 

Крупно-

плідна 

4,5  3,0 

Розріджено-

ярусна 

(контроль) 107,8 1367 98,9 59,4 300,0 770,3 100 

4,5  2,5 Веретено 170,4 117,0 121,3 48,8 157,0 666,9 86,6 

4,5  2,0 Веретено 155,9 166,3 87,6 52,2 241,2 760,5 98,7 
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Рис. Cумарна урожайність груші залежно від форми крони та схеми садіння (2004 - 2008 рр.) 



 56  

    На дев'ятий рік вегетації, як видно, урожайність груші залежить  

від сортового складу, форми крони та схеми посадки. У 2008 р. 

урожайність груші вища ніж у попередньому році, це пов'язано з 

погодними умовами і походженням фенофаз за даний вегетаційний 

період, підмерзання дерев не відзначено, проте зав'язування плодів 

проходило дещо інтенсивніше. З досліджуваних сортів у 2008 р. слід 

виділити осінні сорти Буковинка і Крупноплідна з формою крони 

веретено округле та схемою садіння 4,5 х 2,5 м. Так, найвищу 

врожайність за цієї схеми садіння забезпечив сорт Буковинка        

(152,6 ц/га), а сорт Крупноплідна - 168,97 ц/га, що становить 126,6 і 

111,3% порівняно з  контрольними варіантами. 

        За сумою врожаю за 5 років на дев'ятий рік після садіння 

виділяється осінній сорт Буковинка, найвища врожайність якого 

становила при формі крони веретено  площинне та схемі садіння 4,5 х 

2,0 м 748,27 ц/га (131%). При цих же схемах садіння та формах крони у 

сортів Яблунівська і Крупноплідна одержано найвищу врожайність 

відповідно 471,3 та 683,5 ц/га, що на 175,7 та 120% вище від контролю. 

Для закладки інтенсивних садів груші потрібно досконало 

вивчити біологічні особливості кожного сорту, для цього ми 

досліджували придатність їх до загущених посадок. 

           Висновки. З досліджуваних трьох сортів груші на дев'ятий рік 

вегетації виділилися осінні сорти Буковинка і Крупноплідна. Вони 

забезпечили урожайність 126,6 ц/га (107,2%) та 123,9 (127,9%) при 

схемі садіння 4,5 x 2,5 м та формі крони веретено. 

     За сумою врожаю за 5 років з початку плодоношення 

відрізняється осінній сорт Буковинка з формуванням крони веретено 

та схемами садіння 4,5 x 2,5 м і 4,5 x 2,0 м, які забезпечують 

урожайність відповідно 721,2 ц/га (126,6%) та 748,3 ц/га (131,0%). На 

дев'ятий рік після садіння за продуктивністю виділяються варіанти з 

формою крони веретено та схемами посадки 4,5 x 2,5 м та 4,5 x 2,0 м. 

Загущені посадки забезпечили приріст врожаю у сорту Яблунівська в 

1,5 разу, Буковинка – в 1,3 разу, Крупноплідна – в 1,2 разу порівняно з 

контрольним варіантом - розріджено-ярусною формою крони та 

схемою садіння 4,4 x 3,0 м. 
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ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ВИРОБНИЦТВА ГОРІХА ГРЕЦЬКОГО  

В ПРИДНІСТРОВСЬКО-ПРИКАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ 

 

Проаналізовано стан і перспективи виробництва горіха 

грецького. Наведено результати досліджень місцевого генофонду 

даної культури. Представлено характеристику господарсько-цінних 

ознак створених сортів. Відзначено їх високу конкуренто-

спроможність порівняно з сортами зарубіжної селекції. 

 
  За обсягом  виробництва горіха грецького  Україна посідає 

перше місце в Європі і пяте у світі після Китаю, США,  Ірану і 

Туреччини. В Європі на Україну припадає 22,5% валового 

виробництва горіха грецького. Він є домінуючою плодовою культурою 

в експорті плодів, ягід і винограду. При цьому питома вага горіха 

грецького в експорті плодово-ягідної продукції з кожним роком 

динамічно зростає. Так, за останні 10 років експорт горіхів збільшився 

у 38 разів, а виручка - у 42 рази і становила близько 33,4 млн доларів 

США, що забезпечило Україні 83,1% грошових надходжень від 

загального експорту плодів, ягід і винограду. 
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Наведені дані є вагомим аргументом для надання культурі 

горіха грецького в Україні пріоритетного загальнодержавного 

значення. 

Вирощування горіха грецького в Україні до останнього часу 

проводили за екстенсивною технологією, тобто насадження закладали 

посадковим матеріалом, вирощеним з насіння, а не вегетативним 

способом, що обумовило в наявних насадженнях необмежену 

різноманітність форм-популяцій, переважно маловрожайних і з 

низькими товарними якостями плодів. 

Першочерговою проблемою у виробництві горіха грецького в 

Україні є створення конкурентоспроможних сортів і високо-

інтенсивних насаджень з використанням сортового посадкового 

матеріалу, вирощеного вегетативним способом. 

Буковинські сорти відзначаються урожайністю, значними 

вмістом ядра, масою плоду, легкістю виділення ядра зі шкаралупи та 

стійкістю до ураження хворобами. За цими ознаками вони не 

поступаються сортам зарубіжної селекції  [7 - 9].     

Реалізація результатів досліджень сприятиме створенню в 

Україні Національного генофонду горіха грецького на сортовій основі. 

Зважаючи на те, що ефективність вирощування горіха 

грецького залежить не лише від сорту, а й ряду інших факторів, 

зокрема природних умов, було проведено їх дослідження в різних 

регіонах України. Внаслідок цього виділено регіони з різним рівнем 

ризику при вирощуванні даної культури [1, 2]. Найбільш 

перспективною зоною визначено Придністровсько-Прикарпатський 

регіон. Отже, природно, що тут найбільша щільність насаджень цієї 

культури. Зокрема на Буковині вирощують 11% горіха грецького 

України при площі сільськогосподарських угідь 0,9%.   

Обєкт досліджень  дерева горіха грецького місцевих форм, 

розміщені на присадибних ділянках та в колекційному насадженні 

Придністровської дослідної станції садівництва. Вивчення місцевих 

форм горіха грецького проводили за загальноприйнятими методиками 

сортовивчення плодових, ягідних і горіхоплідних культур [3 - 5].   

За результатами багаторічних досліджень відібрано з 

місцевого генофонду горіха грецького і внесено в Національний реєстр 

сортів рослин України 11 сортів, які кодують сукупність важливих для 

виробництва ознак:  урожайність, товарні якості плодів і стійкість до 

ураження  хворобами (табл. 1). 
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1. Характеристика господарсько-цінних ознак у буковинських сортів горіха грецького 

Сорт 
Вік   

дерева 

Урожай  

 з дерева, 

кг 

Маса  

одного  

плоду, 

г 

Вміст 

ядра, 

% 

Легкість   

виділення 

ядра, бал 

Товщина 

шкара- 

лупи, 

мм 

Вміст в  ядрі, 

% 

Стійкість  

до ураже-

ння хво- 

робами, 

бал 
жиру білків 

Буковинський  1 65 122
 

11,9 53,0 5 0,8 71,6 14,9 4 

Чернівецький  1 13 14
 

11,8 52,7 5 0,9 69,5 16,3 5 

Придністровський   понад 100 111
 

10,8 51,8 5 0,9 70,8 15,1 4 

Ярівський 46 31
 

11,3 50,8 4 1,0 69,4 14,6 4 

Клішківський 85 61
 

13,9 49,5 4 1,2 69,1 15,0 4 

Буковинський  2 понад 100 75
 

14,1 48,2 4 1,3 69,6 16,2 4 

Топорівський 65 81
 

10,8 51,8 4 1,1 71,8 12,9 5 

Прикарпатський 61 69
 

13,0 50,6 4 1,2 71,6 13,5 4 

Буковинська  бомба 65 34
 

17,6 47,1 4 1,5 68,9 14,9 4 

Недобоївський 88 83 17,5 50,9 4 1,0   4 

Грозинецький 31 44
 

12,4 50,7 4 0,9   4 
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Порівнюючи буковинські сорти горіха грецького за товарними 

якостями плодів з сортами зарубіжної селекції, можна стверджувати, 

що за цією важливою ознакою сорту вони позитивно відрізняються [6 - 

9]. Буковинські сорти мають більший вміст ядра, більшу масу одного 

плоду і меншу товщину шкаралупи, що обумовлює відносно більшу 

легкість виділення ядра із шкаралупи (табл. 2). 

 

2. Порівняльна характеристика товарних якостей буковинських 

сортів горіха грецького 

Сорт 
Вміст ядра, 

% 

Маса одного 

плоду, г 

Товщина шка-

ралупи, мм 

1 2 3 4 

Буковинські сорти 

Буковинський  1 53,0 11,9 0,8 

Чернівецький  1 52,7 11,8 0,9 

Придністровський   51,8 10,8 0,9 

Клішківський 49,5 13,9 1,2 

Буковинський  2 48,2 14,1 1,3 

Топорівський  51,8 10,8 1,1 

Прикарпатський 50,6 13,0 1,2 

Буковинська  бомба 47,1 17,6 1,5 

Ярівський 50,8 11,3 1,0 

Недобоївський 50,9 17,5 1,0 

Грозинецький 50,7 12,4 0,9 

Французькі  сорти 

Франкуетте 46,7 11,9 1,6 

Гранджін 49,3 12,3 1,5 

Марбот 43,2 10,9 1,7 

Паріз’єн 42,3 13,7 1,8 

Майєт 42,3 13,0 1,8 

Корн 40,3 10,9 1,7 

Нові  перспективні  французькі  сорти 

Фернетте 52,0 12,3 1,3 

Фер’єан 49,5 10,0 1,5 

Фернор 46,5 11,3 1,7 

Лара 46,9 10,5 1,5 

Молдовські  сорти 

Костюженський 49,6 11,6 1,2 

Казаку 48,7 11,6 1,2 

Кишинівський 49,4 11,5 1,3 
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1 2 3 4 

Скіноський 49,6 11,0 1,1 

Криулянський 47,8 10,0 1,2 

Тихомирівський 50,5 10,3 1,2 

Угорські  сорти 

Тісачечі-83 53,0 12,0 1,0 

Алшосентівані-117 50,1 15,5 1,2 

Мілотаі 46,8 13,9 1,3 

 

  Висновки. Наявність конкурентоспроможних буковинських 

сортів горіха грецького і сприятливих природних умов для його 

вирощування в Придністровсько-Прикарпатському регіоні обумовлює 

при створенні високоінтенсивних насаджень на сортовій основі 

гарантоване інноваційне забезпечення. 
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ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ ДЕГРАДОВАНИХ СХИЛОВИХ ЗЕМЕЛЬ 

ПЕРЕДКАРПАТТЯ 

 

Наведено результати вивчення фітомеліоративного впливу 

люпину багаторічного (Lupinus polyphyllus) на фізико-хімічні та 

хімічні властивості еродованих ґрунтів Передкарпаття. 

Встановлено, що підсів люпину багаторічного в природний травостій 

схилових земель, виведених з обробітку, сприяє зменшенню 

кислотності ґрунту, підвищенню вмісту гумусу на 9 – 13%, азоту на 

52 – 153%, фосфору на 34 – 94%, калію – до 15%. 

 

Серед різноманітних форм деградації земель водна ерозія 

залишається найбільш масштабним фактором, охоплюючи практично 

всі зони землеробства західного регіону. Поряд з втратою гумусового 

шару і поживних елементів суттєво змінюються фізико-хімічні і 

водно-фізичні властивості ґрунтів, тепловий режим тощо. У Львівській 

області пошкоджено водною ерозією близько 169 тис. га, що становить 

13,3%, у кризовому стані – приблизно 92 тис. га, у катастрофічному – 

понад 40 тис. га. Найбільш ерозійно небезпечна ситуація склалася у 

Перемишлянському районі, де еродовані землі займають понад 50% 

від загальної площі сільськогосподарських угідь, у Старосам-

бірському, Турківському та Мостиському – 40 – 50%. 

Як відомо, в Україні критична ситуація щодо співвідношення 

ріллі до інших сільськогосподарських угідь. У більшості країн Європи 

це співвідношення становить 1:5, а в Україні навпаки – 5:1. Тому, як 

вважають багато відомих науковців, потрібно зменшити площу орних 

земель (в першу чергу деградованих і малопродуктивних) як мінімум 

на 10 млн га i перевести її у природні кормові угіддя і під заліснення 

[5, 8].  

Трав’яні рослинні угруповання відіграють найважливішу роль 

у відновленні родючості деградованих і малопродуктивних ґрунтів. 

Ще у часи домінування заліжної та перелогової систем землеробства 

людині було відоме явище відновлення родючості ґрунтів, 

«виснажених» вирощуванням культурних рослин, природним 

залуженням, яке сприяло зменшенню кількості бур’янів, хвороб та  
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шкідників, поліпшенню структури ґрунту тощо [3].  

У природі є екологічно спеціалізовані види рослин, які 

надійно відновлюють та підвищують родючість деградованих ґрунтів. 

Одна з них – багаторічний люпин [6].  

Люпин багаторічний (багатолистковий) (Lupinus                    

polyphyllus) – невибаглива, стійка до кислотності рослина, яка в 

симбіозі з бульбочковими бактеріями (Rhizobium lupini) [4] здатна 

трансформувати 200 – 300 кг/га атмосферного азоту в біологічну 

форму. Люпин займає перше місце серед культурних рослин щодо 

стійкості до кислотності ґрунту. Фіксація атмосферного азоту 

бульбочковими бактеріями у люпину починається при рНсол.  3,8. За 

такої кислотності ґрунтового розчину азот повітря не засвоює жодна 

інша бобова культура. Середня тривалість життя однієї рослини 6 – 7 і 

більше років; люпин достатньо зимо- і холодостійкий. Це екологічно, 

фізіологічно і біологічно спеціалізований вид рослин, який здатний 

нормально розвиватися в умовах підвищеної кислотності та низької 

родючості ґрунту, зокрема на кислих, сильнозмитих ґрунтах 

Передкарпаття [1, 2, 7].  

В англомовних країнах багаторічний люпин називають «big 

laife» (великий листок). Він є чудовою лабораторією поглинання 

вуглекислого газу і ФАР з наступним переведенням їх у органічну 

речовину, а в кінцевому підсумку в стійку форму – гумус. Це особливо 

важливо за світової стурбованості щодо явища “парникового ефекту”, 

який на 60% викликаний зростанням в атмосфері СО2.  

Метою наших досліджень було вивчення впливу меліорації 

еродованих ґрунтів природним травостоєм і люпином багаторічним на 

хімічні та фізико-хімічні властивості сірого лісового поверхнево 

глеюватого ґрунту. 

Зразки відбирали в с. Репехів Жидачівського району 

Львівської області на схилі західної експозиції із середнім та сильним 

ступенем змитості. Вміст гумусу визначали за методом Тюріна в 

модифікації Нікітіна, гідролітичну кислотність – за Каппеном,             

рН сольового розчину – потенціометрично, суму ввібраних основ – за 

Каппеном-Гільковіцем, ступінь насичення ґрунту основами – 

розрахунково, вміст лужногідролізованого азоту – методом 

Корнфільда, рухомі фосфати (Р2О5) – за методом Кірсанова (в 0,2 н 

HCl), обмінний калій (К2О) – на полум’яному фотометрі (в одній 

витяжці з фосфатами). 

Як відомо, висока кислотність ґрунту негативно впливає на 

розвиток більшості сільськогосподарських культур і корисних 

мікроорганізмів. Іони водню знижують насиченість ґрунту основами і 
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зменшують доступність поживних речовин. Люпин багаторічний 

належить до небагатьох рослин, які здатні витримувати високу 

кислотність ґрунту.  

Аналіз фізико-хімічних показників ґрунту (табл. 1) показав, 

що реакція ґрунтового розчину (рН сол.) зразків кисла та дуже кисла і 

становить 3,91 – 4,80, а гідролітична кислотність – 3,1 – 6,7 мг-екв на 

100 г ґрунту, причому найнижчою вона є у шарі ґрунту 0 – 20 см, з 

глибиною підвищується. На середньозмитих ґрунтах підсів люпину 

багаторічного привів до зниження кислотності. 

 

1. Фізико-хімічні  властивості  еродованого  сірого  лісового ґрунту  

під впливом фітомеліорації 

Рослинність 

Шар 

ґрунту,  

см 

рНКСl 

Гідро-

літична 

кислот-

ність 

Сума 

ввібра-

них 

основ 

Ступінь 

наси-

чення 

ґрунту 

основами, 

% 
мг-екв на 100 г 

ґрунту 

Середньозмитий ґрунт 

Природне самозароста-

ння ріллі  з підсівом 

люпину багаторічного 

(20 років без обробітку)  

0 – 20 4,80 3,13 5,65 64 

20 – 40 4,43 3,19 5,25 62 

40 – 60 4,17 3,50 5,10 59 

Природне самозаростан-

ня ріллі без підсіву 

люпину багаторічного 

(20 років без обробітку) 

0 – 20 4,68 3,21 4,90 60 

20 – 40 4,19 3,59 4,85 57 

40 – 60 4,03 3,63 5,30 59 

Сильнозмитий ґрунт 

Природне самозароста-

ння ріллі з підсівом 

люпину багаторічного 

(20 років без обробітку)  

0 – 20 4,52 3,31 3,55 52 

20 – 40 4,32 3,17 3,35 51 

40 – 60 3,91 6,69 4,10 38 

Природне самозаростан-

ня без підсіву люпину 

багаторічного (понад 70 

років без обробітку) 

0 – 20 4,12 5,04 3,30 40 

20 – 40 4,00 5,25 3,15 38 

40 – 60 4,24 5,48 4,45 45 

 

Аналогічно кислотності сума ввібраних основ і ступінь 

насичення ґрунту основами були вищими за умов підсіву люпину. 

Вплив рослин на хімічні властивості та вміст гумусу в 

еродованих ґрунтах показано в табл. 2. Як видно з результатів аналізу, 
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на середньозмитих ґрунтах за умов 20-річного вирощування Lupinus 

polyphyllus вміст гумусу, лужногідролізованого азоту, рухомого 

фосфору й обмінного калію зростав щодо природного самозаростання 

без люпину. Так, кількість азоту підвищується на 52 – 153%, фосфору 

– на 34 – 94% і калію до 15% у всіх відібраних шарах ґрунту. Особливо 

зростає рівень фосфору та азоту. Винятком є верхній (0 – 20 см) шар 

ґрунту, де вміст гумусу був однаковий – 1,53 – 1,59%. 

 

2. Вміст гумусу та хімічні властивості еродованого сірого лісового 

ґрунту під впливом фітомеліорації 

Рослинність 

Шар 

ґрунту, 

см 

Гумус, 

% 

Азот Фосфор Калій 

мг/кг повітряно-сухого 

ґрунту 

Середньозмитий ґрунт 

Природне самозароста-

ння ріллі з підсівом 

люпину багаторічного 

(20 років без обробітку)  

0 – 20 1,53 102 64 92 

20 – 40 0,96 71 57 70 

40 – 60 0,80 37 39 63 

Природне самозароста-

ння ріллі без підсіву 

люпину багаторічного 

(20 років без обробітку) 

0 – 20 1,59 67 33 80 

20 – 40 0,88 28 31 67 

40 – 60 0,71 20 29 62 

Сильнозмитий ґрунт 

Природне самозароста-

ння ріллі з підсівом 

люпину багаторічного 

(20 років без обробітку)  

0 – 20 1,49 81 38 85 

20 – 40 1,02 50 23 43 

40 – 60 0,62 27 15 65 

Природне самозароста-

ння без підсіву люпину 

багаторічного (понад 70 

років без обробітку) 

0 – 20 2,73 153 15 100 

20 – 40 1,51 102 10 40 

40 – 60 1,38 80 10 50 

 

Як відомо, збільшення ступеня змитості ґрунту негативно 

впливає на його родючість. У наших дослідженнях у сильнозмитому 

ґрунті вміст азоту зменшується з 36 – 102 до 27 – 81 мг/кг, фосфору           

39 – 64 до 15 – 23. Вміст гумусу знижується незначно. 

У випадку, коли обробіток ґрунту не проводили більше 70 

років і ґрунт був залужений природною рослинністю, переважно 

злаковими травами, різко зростав вміст гумусу та азоту порівняно з 20-

річним залуженням. У верхньому (0 – 20 см) шарі ґрунту вміст гумусу 

становив 2,7%, а азоту – 153 мг/кг.  
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Висновки. В умовах Передкарпаття біологічна меліорація 

еродованих сильнокислих ґрунтів люпином багаторічним є 

ефективнішою, ніж природне самозаростання виведеної з обробітку 

ріллі. Спостерігається істотне поліпшення поживного режиму, вмісту 

гумусу та фізико-хімічних властивостей ґрунту. 
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ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ  
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ІЗ КОНВЕНЦІЄЮ ПРО ОХОРОНУ БІОРІЗНОМАНІТТЯ 

 

Моделювання основних чинників сучасного екологічного стану 

агросфери України на ґрунті Концепції екологічної функції 

біорізноманіття дозволяє обґрунтувати зв’язок між збідненим 

агробіорізноманіттям та еколого-економічними проблемами 

сільськогосподарського виробництва. Екологічно обґрунтовано заходи 

із зменшення антропогенного навантаження на ентомологічне 

різноманіття при вирощуванні озимої пшениці, які полягають у 

вдосконаленні агроландшафтів за рахунок створення ентомологічних 

рефугіумів та використанні комп’ютерної системи для ухвалення 

управлінських рішень щодо еколого-економічної доцільності хімічного 

захисту озимої пшениці. 

 

Земельний фонд України належить до найбагатших у Європі, 

що в поєднанні із сприятливими кліматичними умовами зумовлює 

потенціально високий рівень виробництва продукції рослинництва.    

41 млн га, або приблизно 70% земель, займають в Україні 

сільськогосподарські угіддя, серед яких 79,3% – орні землі. На цьому 

тлі продуктивність агроценозів України в 2 - 3 рази поступається 

показникам Європейського Союзу [1]. Незважаючи на зміни 

соціально-економічних формацій, структури землекористування, 

розвиток наукового забезпечення аграрної галузі тощо, ця тенденція 

спостерігається вже більше 100 років [2]. Із середини 70-х років ХХ 

сторіччя ціною значних матеріальних вкладень, перш за все 

хімізацією, меліорацією та механізацією, було досягнуто істотного 

підвищення продуктивності земель. Але наслідки «перекосів» у 

структурі земельних, і особливо сільськогосподарських угідь, 

проявилися в загостренні екологічних проблем [3]. Недостатня 

екологічна стійкість агроландшафтів наочно виявляється                            

у   постійному   погіршенні   фітосанітарного   стану   агроценозів,  яке  
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відбувається вже багато років навіть за умов стабілізації заходів із 

захисту рослин [4]. Так, в окремі роки від шкідливих популяцій країна 

недобирає майже 50% урожаю основної зернової культури – озимої 

пшениці [5]. В чому причина недостатньої екологічної стійкості 

вітчизняних агроекосистем? 

У кінці ХХ ст. людство нарешті усвідомило, що порушення 

екологічної стійкості біосфери та її складової – агросфери –  

обумовлено катастрофічним зменшенням біорізноманіття планети 

внаслідок надмірного антропогенного навантаження. Результатом 

цього став документ ООН «Конвенція про охорону біорізноманіття» 

(КБР), яку ратифіковала також Україна. Переважна частина 

біорізноманіття України є агробіорізноманіттям, у якому домінують 

комахи. Відомо, що на комах припадає від 53% до 75% видів біоти, їх 

сумарна біомаса перевищує біомасу усіх інших тварин, тому в 

наземних екосистемах комахам належить провідна роль у кругообігу 

речовини, енергії і інформації [6]. За орієнтовними підрахунками, 

кількість видів біоти в Україні становить понад 70 тисяч, з них флора – 

понад 25 тис. видів і фауна – понад 45 тис. видів, зокрема комах –         

35 тис. [7]. Лише 1% видів комах людство відносить до шкідників і 

вже більше 100 років веде з ними нищівну хімічну боротьбу 

(інтегрований метод захисту рослин), внаслідок якої гине більша 

частина супутньої ентомофауни. Незважаючи на потужну 

ентомологічну школу, яка історично склалася в Україні, зараз ніхто не 

знає, скільки видів комах залишилося в агроландшафтах [8]. Щодо 

відомих науці видів, то за літературними даними, діапазон оцінок 

видового різноманіття ентомофауни України у ХХ столітті сягає від 25 

[8] до 35 тис. [7], що свідчить про недостатню наукову розробку 

проблеми біорізноманіття. Слід мати на увазі, що роль різноманіття 

ентомофуни агроландшафтів в регуляції стану популяцій шкідливих 

комах проявляється не стільки через життєдіяльність ентомофагів, 

скільки через структурування екологічних ніш в агроекосистемах. 

Висока стійкість більш різноманітних екологічних систем обумовлена 

тісною упаковкою екологічних ніш, механізми підтримки яких, в 

першу чергу - різні види конкуренції, зумовлюють взаєморегуляцію 

чисельності популяцій угруповання комах, їх доступу до ресурсів 

екосистеми [6].  

Відомо, що для формування високопродуктивних екологічно 

стійких агроландшафтів показник рівня розораності земель як 

основного чинника збереження біорізноманіття не повинен 

перевищувати 40 - 50% [3, 9]. Так, наприклад, у Франції розорано 36%, 

ФРН – 32, Англії – 18,5, США – 20%. На нашу думку, одним із 
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аспектів проблеми підвищення продуктивності вітчизняних 

агробіоценозів за умов збереження екологічної стабільності довкілля є 

екологічне обґрунтування заходів із вдосконалення агроландшафтів за 

рахунок виведення з обробітку малопродуктивних земель та 

гармонізація концепції інтегрованого захисту культурних рослин від 

шкідливих популяцій [10] із Конвенцією про охорону біорізноманіття. 

Останнє може базуватися тільки на ґрунті ринкових відносин. 

Впровадження новітніх технологій в захисті рослин повинно давати 

економічний ефект, а не тільки негативні екологічні наслідки. 

Мета роботи полягала у концептуальній розробці проблеми, 

дослідженні стану та типології ентомологічного різноманіття посівів 

озимої пшениці Лісостепу України для екологічного обґрунтування 

заходів із вдосконалення агроландшафтів, обґрунтування та розробки 

методу оперативного прогнозу можливих втрат урожаю озимої 

пшениці та еколого-економічної доцільності хімічного захисту даної 

культури.  

Польові дослідження проводили в дослідному господарстві 

Національного аграрного університету (с. Велика Снітинка 

Фастівського району Київської області). Показники різноманіття 

оцінювали за видовим багатством та індексом Шенона-Уівера, які 

розраховували за М. Бігоном [11]. Класифікацію екотонів 

агроландшафтів подано за Р.І. Бурдою [12]. Збори комах-хортобіонтів 

проводили косінням ентомологічним сачком впродовж сезону 

вегетації за стандартними методами [10] на облікових ділянках, які 

були розташовані за матричною схемою (4 × 10) на відстані 25 м одна 

від одної, та за допомогою вилову на жовті клейові пастки. Отримані 

дані візуалізували за допомогою оригінальної комп’ютерної програми 

побудови топографічних моделей, де по ординаті відкладали видове 

багатство комах на кожній обліковій ділянці. Площу напівприродних 

екосистем визначали за допомогою GPS-позиціонування. Обладнання: 

ноутбук Fujitsu-Siemens AmiloPro 1310G, GPS-приймач ASUS GPS-

BT238(GS-R238) Bluetooth, КПК ASUS MYPAL 636N, софт GPS-карта 

України (NATEC). 

Систематичну приналежність біологічних зборів визначав 

завідувач відділу фондових колекцій Інституту зоології імені 

І.І.Шмальгаузена НАНУ, доктор біологічних наук А.В. Пучков, за що 

автори йому щиро вдячні. 

Використовували багаторічні бази даних щодо чисельності та 

поширення фітофагів озимої пшениці в Лісостепу України. Аналіз 

екологічної безпечності пестицидів здійснювали шляхом розрахунку 

агроекотоксикологічного індексу (АЕТІ) за рекомендованими 
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методами [13]. Оцінку економічної ефективності заходів захисту 

озимої пшениці проводили за апробованими методиками [14]. 

Результати досліджень опрацьовували статистично за 

допомогою комп’ютера за стандартними програмами обробки 

результатів біологічних експериментів. 

Еколого-економічні наслідки збіднення агробіорізно-

маніття. 

На нашу думку, моделювання основних чинників сучасного 

екологічного стану агросфери України на ґрунті Концепції екологічної 

функції біорізноманіття (КБР) (рис. 1) дозволяє обґрунтувати  зв’язок 

між збідненим агробіорізноманіттям та екологічними і соціально-

економічними проблемами аграрного виробництва. Виходячи з моделі, 

основним чинником передкризового стану є надмірна розораність 

земельного фонду України. Низька рентабельність 

сільськогосподарського виробництва унеможливлює масштабне 

впровадження новітніх технологій. Так, за даними Інституту захисту 

рослин, в умовах ринкової вартості пестицидів хімічний захист 

пшениці рентабельний лише за урожайності вище 30 ц/га. З 

урахуванням багаторічних показників середньої урожайності озимої 

пшениці в Україні, яка становить близько 23 ц/га [1], зрозуміло, що в 

сучасних умовах хімічний захист культури в середньому збитковий. 

Космічна фотографія агроландшафту дослідного господарства  

(рис. 2) наочно ілюструє сучасну структуру агроландшафтів Лісостепу 

України. Аналіз складових агроландшафту свідчить, що польова 

сівозміна майже на 90% складається з орних земель, тоді як 

напівприродні стації – перелоги, екотони, лісосмуги тощо  займають 

не більше 8 - 10 %. За такої структури агроландшафту під час хімічних 

обробок агроценозів під пестицидний прес попадає майже уся 

ентомофауна. 

Під типологією розуміють науковий метод, заснований на 

розчленуванні або об’єднанні об’єктів, явищ за допомогою 

узагальненої моделі або типу [15].  

Сукупність морфологічних, біологічних і фізіологічних 

властивостей виду становить його життєву форму, у якій відбиваються 

найголовніші особливості його екологічної ніші, а також біотичні 

взаємини з іншими організмами. Згідно з чинною класифікацією за 

життєвими формами комах поділяють на геофілів та фітофілів. 

Останні включають в себе хортобіонтів – мешканців товщі 

трав'янистого покриву, який утоворено злаками, і тамнобіонтів – 

мешканців чагарників і дерев [16].  
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Рис. 1. Модель причин та наслідків передкризового стану агросфери України  
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Рис. 2. Складові агроландшафту дослідного господарства НАУ (с. Велика Снітинка, 2006 р.) 
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Відомо, що комахи пойкілотермні тварини, тому їх 

чисельність та поширення суттєво залежить від гідротермічних умов 

сезону вегетації. Такий зв’язок у свою чергу визначає вірогідність 

виявлення того чи іншого виду комах впродовж обстеження, що 

впливає на показники біорізноманіття. Щодо структури спільноти 

комах на перелогах було встановлено, що після виведення орної землі 

з обробітку перелоги перетворюються на основні резервати 

ентомофауни посівів зернових колосових культур, що характерно для 

даної агроекологічної зони [17].  

 

1. Різноманіття комах-хортобіонтів агроландшафтів центрального 

Лісостепу України (за виловами ентомологічним сачком) 

Ряди комах 
Рівень домінування таксону, % 

2006 р. 2007 р. 

Diptera 34,2 32,3 

Homoptera 18,0 14,0 

Hymenoptera 12,1 11,5 

Thysanoptera 10,7 10,1 

Coleoptera 13,6 14,4 

Ortoptera 6,3 7,3 

Hemiptera 3,7 6,7 

Lepidoptera 1,4 3,7 

 

              За даними Гідрометеоцентру України, у Фастівському районі 

показники ГТК та СЕТ впродовж сезону вегетації становили у 2006 та 

2007 рр. відповідно 1,6 та 1,2 (за норми 1,4), 1039 та 1326 
0
С (за норми 

1037 
0
С). Таким чином, порівняно із багаторічними погодними 

умовами та умовами сезону вегетації 2006 р., 2007 рік характери-

зувався як надзвичайно спекотний та посушливий. Дані, що наведено в 

табл. 1, віддзеркалюють загальну структуру спільноти комах-

хортобіонтів агроландшафтів. За час спостережень було виявлено 

представників більш 40 таксонів комах, які належать до 8 рядів.  

Структурно ентомокомплекс складається із константно-домі-

нантних таксонів (злакових мух), таксонів-субдомінантів, домінування 

яких проявлялося спорадично в деякі роки (трипси, попелиці, злакові 

цикадки тощо). Окрім того, були присутні константні таксони з 

відносно низькою щільністю популяцій (хлібні клопи тощо) та рідкісні 

таксони, які виявлялися з мінімальною чисельністю. Як видно із 

наведених даних, за погодних умов 2007 р. помітно збільшився рівень 

домінування Hemiptera та Lepidoptera, що відбулося за рахунок 

зменшення в угрупованні частки Diptera та Homoptera. 
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Рис. 3. Різноманіття комах-хортобіонтів сходів озимої пшениці в умовах центрального Лісостепу (за 

виловами ентомологічним сачком, 2006 - 2007 рр.) 
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Результати досліджень таксономічної структури 

ентомологічного різноманіття сходів озимої пшениці наведено                 

на рис. 3. Встановлено, що ентомокомплекс посівів озимини у 

фенофази сходи – початок кущіння включає 148 видів комах, що 

належать до 7 рядів. Відомо, що за останні 10 років потепління клімату 

до основних економічно значущих домінантів сходів озимої пшениці в 

Лісостепу України віднесено 5 видів комах комплексу злакових мух 

(ряд Diptera): опомізу, шведську, гессенську, озиму та пшеничну мухи 

[18]. Нескладні підрахунки свідчать, що 96,6% видів комах на сходах 

озимої пшениці не належать до шкідників, а навпаки, є домінуючою 

складовою біологічного різноманіття, яке забезпечує екологічну 

стабільність агроландшафту. 

Усереднені показники різноманіття комах-хортобіонтів у 

різних екосистемах досліджуваного агроландшафту наведено в табл. 2.  

 

2. Рівень ентомологічного різноманіття агроландшафту в різних 

екосистемах (Київська область, 2006 - 2007 рр.) 

№       

ва-

ріанта* 

Індекс Шенона-Уівера 

Напівприродна  

екосистема 

Напівприродно-

сегетальний 

екотон 

Агроценоз 

озимої пшениці 

1 1,7 ± 0,12 1,58 ± 0,09 0,58 ± 0,18 

2 2,3 ± 0,11 2,21 ± 0,12 2,12 ± 0,11 

3 2,6 ± 0,16 2, 35 ± 0,13 2,13 ± 0,15 

4 2,4 ± 0,14 2, 27 ± 0,08 2, 19 ± 0,09 
* Кожен варіант включав тріаду: напівприродна 

екосистема→екотон→агроценоз озимої пшениці. 

 

Як видно з наведених даних, у різних біотопах у межах 

агроландшафту індекс Шенона-Уівера відрізнявся більш ніж в 4 рази 

та сягав від 0,58 (агроценоз озимої пшениці) до 2,6 (напівприродна 

екосистема). Він також суттєво відрізнявся на рівні екосистем однієї 

природи. Так, наприклад, на різних полях озимої пшениці показник 

становив від 0,58 до 2,19, напівприродно-сегетальних екотонах - від 

1,58 до 2,35, в різних напівприродних екосистемах - від 1,7 до 2,6. 

Отримані дані також свідчать, що рівень ентомологічного різноманіття 

напівприродних екосистем впливає на чисельність комах як прилеглих 

екотонів, так і агроценозів. Подібна гетерогенність у розподілі 

біорізноманіття в біотопах добре узгоджується із концепцією базових 

одиниць різноманіття, а саме - гамма-розмаїтістю (розмаїтістю видів і 

угруповань біоти у межах ландшафтів) [10]. За рівнем біорізноманіття 

напівприродні екосистеми та екотони в більшості випадків 
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переважають агроценози і в умовах відсутності антропогенного тиску 

здатні виконувати роль ентомологічних рефугіумів.  

На рис. 4 наведено показники різноманіття комах-хортобіонтів 

в агроценозі озимої пшениці залежно від відстані до напівприродно-

сегетального екотону. За показником індексу Шенона-Уівера 

ентомологічне різноманіття закономірно зменшується в агроценозі із 

зростанням відстані від екотону, що підтверджує екологічну роль 

екотонів у збереженні комах агроландшафтів [19].  

Комп’ютерну модель типології та динаміки різноманіття 

комах-хортобіонтів у різних екосистемах агроландшафту наведено на 

рис. 5. Розподіл видового різноманіття на площі дослідної ділянки 250 

×100 м являє собою надзвичайно складну картину гетерогенності 

показника різноманіття в просторі та часі як за умов генетично 

однорідного агроценозу, так і різноманіття екологічних ніш в умовах 

напівприродно-сегетального екотону і напівприродної екосистеми. 

Така закономірність, на нашу думку, обумовлена екологічними 

реакціями комах на екологічні чинники довкілля, які визначають 

структуру та просторовий розподіл агробіорізноманіття. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Показники різноманіття комах агроценозу озимої пшениці  

залежно від відстані до напівприродно-сегетального екотону 

(Київська область, 2006 - 2007 рр.) 
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Рис. 5. Комп’ютерна модель типології та динаміки різноманіття 

комах-хортобіонтів в сівозміні озимини на 20.05.07(а) та 20.06.07 

(в), площа напівприродної екосистеми – 10 га (Київська область, 

2006 - 2007 рр.) 
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Для розуміння просторової структури ентомологічних 

угруповань доцільно спиратися на концепцію адаптивного ландшафту 

[20]. Навколишнє середовище у всіх його різноманітних аспектах 

можна розглядати як адаптивний ландшафт, що складається з пагорбів 

і долин. Просторова модель ілюструє розподіл адаптивних полів. 

Вершини пагорбів – це адаптивні піки, а низинні ділянки між ними – 

це адаптивні долини. Організми займають різноманітні адаптивні піки 

в силу властивих їм сполучень адаптивних ознак і генних комбінацій, 

що їх детермінують. Адаптивні піки можуть бути вузькими або 

широкими,  залежно від широти спеціалізації. Низинні ділянки між 

піками відбивають відсутність або рідкість популяційних угруповань. 

Потрібно відзначити, що ці закономірності визначають просторову 

структуру угруповань біоти на будь-якій ієрархії біологічної системи 

"фітофаги - кормові рослини" – від ареалу виду до мікропопуляції [21, 

22]. 

Водночас комп’ютерне моделювання свідчить, що показники 

різноманіття комах зростають за екологічним градієнтом посів озимої 

пшениці < напівприродно-сегетальний екотон < напівприродна 

екосистема. 

У процесі розробки Концепції екологічної функції біологічної 

розмаїтості було обґрунтовано поняття про базові одиниці 

біорізноманіття: альфа-розмаїтості – розмаїтості видів, бета-

розмаїтості – розмаїтості біотичних угруповань, гамма-розмаїтості – 

розмаїтості видів і угруповань біоти у межах ландшафтів [23]. Дані, які 

ми отримали, свідчать, що таке подання базових одиниць 

біорізноманіття не повне – слід враховувати розмаїтість видів і 

угруповань біоти у межах біотопу, що відповідає концепції 

фрактальності природних об’єктів [24]. Результати дослідження 

середнього рівня ентомологічної складової різноманіття залежно від 

площі напівприродних екосистем агроландшафту наведено на рис. 6.  

Отримані результати свідчать, що в різних напівприродних 

екосистемах рівень біорізноманіття має тенденцію до зростання із 

збільшенням площі до певної межі. Так, на площі 0,1 га індекс 

Шенона-Уівера становив близько 1,75; 2 га - 1,8; 5 га - 2,65; 10 га - 2,3. 

Таким чином, отримані дані дозволяють припустити, що оптимальна 

площа окремих ентомологічних рефугіумів не повинна перевищувати 

5 га, але потребує додаткового еколого-економічного обґрунтування 

співвідношення загальної чисельності подібних складових 

агроландшафту до площі ріллі для максимального збереження 

агробіорізноманіття. 
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Рис.  6. Рівень видового різноманіття комах-хортобіонтів (індекс 

Шенона-Уівера) залежно від площі напівприродної екосистеми 

агроланшафту (Київська область, 2006 - 2007 рр.) 

 

Визначення еколого-економічної доцільності хімічного 

захисту озимої пшениці.  

Основою інтегрованої системи заходів із захисту рослин є 

втручання в агроценоз за допомогою хімічних засобів лише в разі 

економічно виправданої доцільності запобігання втратам врожаю. 

Принципи такого підходу запропонував ще А.А. Любищев [25]. 

Економічний підхід до визначення доцільності застосування інсектицидів 

набув повсюдного поширення тільки у 70-ті роки. 

Огляд концепції екологічних порогів шкідливості (ЕПШ) 

наведено в працях В.І. Танського та В.П. Васильєва [26, 27]. Більшість 

ентомологів не заперечують проти використання розрахункового 

рівняння, яке обґрунтував В.А. Захаренко [28]:  

КВЦ

РНЗб
ЕПШ




 ,   

             де Н - коефіцієнти накладних витрат на прямі затрати; Зб - затрати 

на захист рослин; Р - рентабельність виробництва даної культури; Ц - ціна 

продукції, грн/ц; В - втрати врожаю на одиницю щільності фітофага, ц/га;  
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К - коефіцієнт зниження чисельності фітофага різними заходами 

захисту (біологічна ефективність виражена десятковим дробом). 

Це рівняння враховує важливий показник – рентабельність 

виробництва продукції, що виключає застосування інсектицидів у 

випадках, коли це може бути збитковим. Але параметри рівняння 

надзвичайно варіабельні, тому якщо точно дотримуватися розрахунків за 

рівнянням, то ЕПШ буде коливатися не тільки в різні роки і в різних 

господарствах, але і на окремих полях. Отже, рекомендуються усереднені 

показники ЕПШ у межах певного діапазону, який відображає можливість 

їх коливання за різних умов, зокрема з урахуванням екологічних 

наслідків [28]. 

Економічний поріг шкідливості – це така чисельність 

фітофага або ступінь розвитку хвороби, за яких економічно доцільне 

застосування заходів із захисту рослин. За часів колишнього СРСР в 

умовах планової економічної системи за показник ЕПШ для основних 

фітофагів сільськогосподарських культур було прийнято таку 

чисельність фітофага, за якої можливі втрати урожаю становлять           

3 - 5%. Працею багатьох вчених було обґрунтовано показники 

чисельності основних фітофагів сільськогосподарських культур, які 

відповідають рівню ЕПШ. Наприклад, для домінуючих фітофагів 

озимої пшениці показники ЕПШ становлять [29]: злакові попелиці у 

фазі виходу в трубку - колосіння 8 - 12, у фазі формування - наливу 

зерна – 15 - 40 екз. на стебло, шкідлива черепашка у фазі виходу в 

трубку 2 - 4 імаго на м
2
, у фазі наливу зерна – 1-6 личинок на м

2
 тощо. 

Але для точного відображення пошкоджень декількома фітофагами 

цей показник виявився недостатнім. Виникла потреба у винайденні 

критерію, який би відобразив ймовірні втрати врожаю при 

пошкодженні рослин декількома видами комах.  

Для розрахунку рівня втрат врожаю було запропоновано 

показник, позначений терміном інтегральний економічний індекс 

чисельності, що є сумою відношень фактично виявленої або 

прогнозованої чисельності виду до його економічного порогу. 

Використане для його обчислення спрощене рівняння, як виявилося в 

подальшому, спрацьовувало лише в умовах низького заселення 

фітофагами. Тому дослідження були продовжені і завершилися 

розробкою удосконаленого критерію, який одержав позначення 

комплексного економічного порогу шкідливості (КЕПШ). Згідно з 

визначенням, КЕПШ – рівень сукупних втрат врожаю культури від 

комплексу шкідливих організмів, за яких економічно доцільне 

застосування заходів із захисту рослин. При підрахунку КЕПШ 

виходять з показників чисельності фітофагів, які було обґрунтовано в 
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концепції ЕПШ – одиниця комплексного порогу шкідливості 

відповідає втратам врожаю на рівні 3 - 5%. 

Згідно з концепцією В.П. Васильєва [30], КЕПШ доцільно 

розраховувати за умов, коли чисельність фітофагів у ентомокомплексі  

не перевищує ЕПШ. За умов перевищення показника ЕПШ хімічний 

захист культури базується на контролі чисельності домінуючого виду 

серед фітофагів. Таким чином, за даною концепцією, КЕПШ слугує 

доповненням для ЕПШ і використовується за умов, коли комплекс 

шкідливих фітофагів на посівах або насадженнях представлено видами, 

чисельність кожного з яких не перевищує рівня ЕПШ, але сумарна 

чисельність комплексу на одиницю обліку становить загрозу врожаю.  

Розрахунок комплексного порогу ґрунтується на таких 

принципових положеннях. 

Шкоду від різних видів комах, подібних за способом 

живлення, можна розглядати як аналогічну тій, що завдає популяція 

одного виду з підвищеною чисельністю. Виходячи з цього, фітофагів 

можна поділити на три основні групи, яким властиві такі типи реакції 

культури на живлення: 

- компенсація – коли при пошкодженні надземних 

вегетативних органів відбувається швидке відновлення листкової 

маси і інтенсивності процесу асиміляції або при зрідженні посівів 

збільшується площа живлення рослин, що підвищує їх продуктивність; 

- лінійність – коли втрати врожаю зростають пропорційно 

збільшенню чисельності фітофагів. Це типово для видів комах, які 

живляться насінням і плодами; 

- десенсибілізація – коли агресивність популяції з 

розрахунку на одиницю щільності поступово зменшується, що 

характерно для сисних фітофагів (попелиць, трипсів, клопів), які 

живляться вегетативними органами рослин. 

Отже, модель КЕПШ повинна враховувати поправку до 

показника чисельності фітофага, яка відображає тип реакції культури 

[27]. 

Загальну втрату від фітофагів визначали за допомогою 

розрахунку інтегрального індексу шкідливості – сумою економічних 

індексів кожного виду з поправочним коефіцієнтом, що відображає 

особливості реакції рослин на живлення різними видами.  

З врахуванням даних літературних джерел та результатів 

власних експериментальних досліджень метод розрахунку КЕПШ мав 

такий вигляд. 
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1. Обчислювали економічний індекс (Іе) для кожного 

окремого виду фітофагів, який вимірюється відношенням фактичної 

чисельності комах до показника ЕПШ [31]:  

Ie = Ч : ЕПШ 

Для обчислення Ie використовували таблиці показників 

економічних порогів шкодочинності. 

2. Обчислювали інтегральний економічний індекс (Іеін) для 

комплексу видів шкідливої ентомофауни: 

Іеін = Іе1  К + Іе2  К + ... + Іеш  К, 

де К – коефіцієнт пропорційності, що відповідає типу  реакції 

культури на живлення даного виду: для компенсаційного К = 1,3; для 

лінійного К = 1,0; для десенсибілізаційного К = 0,8. 

3. Для обчислення ймовірного рівня втрат продукції (Вп) 

використовували таке рівняння: 

Вп = Іеін  Ккор  3, 

де  Вп − втрати продукції, %; Іеін − інтегральний економічний 

індекс;  Ккор − коефіцієнт корекції  (показники для різних значень Іеін 

наведено нижче); 3 − умовний показник втрат урожаю (%) від 

популяції фітофагів за чисельності на рівні ЕПШ.  

Ккор – коефіцієнт корекції, потрібний для того, щоб врахувати 

закономірність залежності між зростанням чисельності популяцій 

шкідливої ентомофауни і зниженням урожаю, яка має хвильовий 

характер. 

Наближене значення коефіцієнта корекції для різних рівнів 

інтегрального економічного індексу за кривою Фенмора таке: Іеін до 5 

− Ккор = 1; Іеін 5 - 8 − Ккор = 0,8; Іеін 8 - 11 − Ккор = 0,7; Іеін > 11 − 

Ккор = 0,6 [30]. 

На жаль, концепція КЕПШ академіка В.П. Васильєва за умов 

планової економіки не знайшла широкої підтримки, але вона 

виявилася надзвичайно плідною для ринкових умов. Ця концепція 

дозволяє прогнозувати потенційні втрати урожаю (%) від комплексу 

фітофагів. Знання історії поля (багаторічної середньої урожайності 

різних культур) дозволяє обрахувати втрати врожаю у грошовому 

еквіваленті. Останнє з урахуванням витрат на вирощування, цін на 

пестициди тощо дає змогу розраховувати рентабельність заходів із 

захисту рослин. Показники рентабельності слугують надійною 

основою для ухвалення рішення щодо економічної доцільності 

хімічного захисту сільськогосподарських культур. 

Для розробки прогнозу можливих втрат урожаю озимої пшениці 

в умовах поточної фітосанітарної ситуації аналізували багаторічні бази 

даних Головдержзахисту України щодо чисельності та поширення 
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основних фітофагів озимої пшениці в Лісостепу, які спричиняють 

основні втрати урожаю, що дозволило нам обґрунтувати перелік 

домінуючих видів комах (табл. 3). 

 

3. Шкодочинність сезонних ентомокомплексів за фенофазами 

озимої пшениці (Київська область, 1997 - 2007 рр., за даними 

Головдержзахисту України) 

Фенофаза (сезон) Фітофаги 
Середні економічні 

індекси 

Сходи - 

кущіння 

Озима муха 6,84 

Пшенична муха 2,53 

Шведська муха 2,41 

Гессенська муха 1,52 

Озима совка 0,3 

Хлібна жужелиця 0,23 

Дротяники та несправжні 

дротяники 
0,18 

Кущіння (ранньо-

весняний) 

Хлібна жужелиця 0,12 

Злакові п`явиці 0,02 

Вихід у трубку 
Клопи-черепашки 0,19 

Злакові п`явиці 0,03 

Колосіння - 

цвітіння 

(ранньолітній) 

Злакові попелиці 0,6 

Пшеничний трипс 0,17 

Налив - 

 молочно- 

воскова стиглість 

(літній) 

Клопи-черепашки 0,38 

Хлібні жуки 0,26 

Злакові попелиці 0,23 

Пшеничний трипс 0,11 

 

Математичний алгоритм комп’ютерної програми 

оперативного прогнозу доцільності хімічного захисту озимої 

пшениці від фітофагів. 

Встановлено, що озима та пшенична мухи впродовж  останніх 

10 років є найшкодочиннішими в агрокліматичних умовах Київської 

області ((Іе відповідно 6,84 та 2,53), а найменш – злакові п`явиці (Іе 

0,03 і 0,02). Систематизація фітофагів – економічно значущих 

домінантів озимої пшениці за фенофазами розвитку рослини, 

використання алгоритмів розрахунку КЕПШ, оцінки економічної 

ефективності заходів захисту озимої пшениці [14] та розрахунку АЕТІ 

[13] дозволили нам розробити комп’ютерну програму прогнозу 
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можливих втрат урожаю озимої пшениці та еколого-економічної 

доцільності хімічного захисту культури. Ця програма автоматично 

розраховує показники рентабельності після введення деяких 

економічних показників та даних поточного фітосанітарного стану за 

фенофазами культури (згідно з системою хімічного захисту).  

У вікні "Розрахунок втрат врожаю від комплексу фітофагів" 

(рис. 7) вводимо чисельність фітофагів для кожної фази розвитку 

культури. 

1. Інтегральний економічний індекс (Іеін) для кожного виду, а 

саме: підгризаючих совок - E5/2*1,3, хлібної жужелиці - 

(E6/5+F6/5+I6/6)*1,3, злакових мух - (E7/45+F7/45)*1,3, злакових 

попелиць (E8/9+G8/8+H8/30+I8/30)*0,8, злакових п'явиць - F9/12*1,3, 

клопа шкідливої черепашки - (G10/2+H11/6+I11/6)*1, пшеничного 

трипса - (H12/50+I12/50)*0,8, хлібних жуків - I13/7*1. 

2. Інтегральний економічний індекс (Іеін) для комплексу видів 

шкідливої ентомофауни - СУММ(J5:J13). 

3. Втрати урожаю – ЕСЛИ(J14<5;J14*1*3; ЕСЛИ(И(J14>=5; 

J14<8); J14*0,8*3; ЕСЛИ(И(J14>=8; J14<=11);J14*0,7*3; J14*0,6*3). 

Вікно "Розрахунок економічної доцільності хімічного захисту" 

наведено на рис. 8.  

 
4. Показники та програма розрахунку економічної доцільності 
хімічного захисту рослин 

Показники 
Варіант 

новий базовий 

Вартість продукції C3*C4 D3*D4 
Додатково отриманий врожай, ц/га C3-D3 
Вартість додатково отриманого 
врожаю, грн/га C12*C4 
Витрати на збирання додатково 
отриманого врожаю, грн/га C9/C3 
Загальні витрати на впровадження НТР 
із захисту рослин, грн/га C14*C12 
Витрати на засоби захисту і їх внесення 
в новому і в базовому варіантах, грн/га C7+C8+C15 
Економія витрат захисту рослин у 
новому варіанті, грн/га C7+C8 D7+D8 
Собівартість продукції, грн/га D17-C17 
Продуктивність праці: люд.-год/ц C6/C3 D6/D3 
                                       ц/люд.-год C10/C3 D10/D3 
Умовно чистий прибуток, грн/га C13-C16+C18 
Рівень рентабельності, % C21/C16*100 
Окупність, грн/га C21/C16 
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Рис. 7.  Вікно розрахунку потенційних втрат урожаю від комплексу фітофагів 
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Рис. 8. Вікно розрахунку економічної доцільності заходів хімічного захисту озимої пшениці від фітофагів 
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Показники, які потрібно вводити в комп’ютер для обчислення 

рівня рентабельності та окупності хімічного захисту, а також 

математичний алгоритм їх обчислення, наведено в табл. 4. 

Для обґрунтування асортименту ефективних інсектицидів з 

метою хімічного захисту озимої пшениці проти фітофагів доцільно 

використовувати «Систему захисту зернових колосових культур від 

шкідників і хвороб» (рекомендації Інституту захисту рослин УААН, 

які поновлюються кожний рік) [31]. 

Рекомендований перелік інсектицидів з урахуванням їх 

ринкової вартості за допомогою комп’ютера аналізується щодо 

екологічних ризиків для навколишнього природного середовища. 

Вікна комп’ютерного вибору оптимального пестициду з урахуванням 

фаз розвитку озимої пшениці наведено на рис. 9 - 10. 

Прогноз рівня потенційного забруднення навколишнього 

середовища пестицидами базується на розрахунку АЕТІ за такою 

комп’ютерною програмою: 

1) визначається середньоваговий ступінь небезпечності 

використання асортименту пестицидів (Q) для кожної фази розвитку 

сільськогосподарської культури:  

Eх*Dу/Dу/D$2, 
 де х та у - відповідно номер рядка та стовпчика 

розраховуваного препарату (рис. 9); 

2) середнє навантаження пестицидів на територію 

господарства або району виражають екотоксикологічною дозою 

(D): 

(Dx* D$2)/ D$2, 

де х - номер рядка; 

3) прогнозоване забруднення (Y) пестицидами 

сільськогосподарського ландшафту розраховують за формулою: 

Gх/(Fх*0,55), 

де   х - номер рядка, 0,55- індекс самоочищення території. 

Агроекотоксикологічний індекс розраховують за 

алгоритмом: 

10*Hх*(10+Hх)^3/((1+Hх)^4+5000), 

де х - номер рядка. 

Для вибору пестициду з мінімальним та максимальним 

ризиком для навколишнього середовища використовуємо функції: 

- МИН(I6:I28); 

- МАКС(I6:I28). 
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Рис. 9. Вікно комп’ютерного вибору пестициду з мінімальним екологічним ризиком для навколишнього 

середовища у фазу весняного кущіння та у фазу сходів - початку кущіння озимої пшениці 



 89  

 
Рис. 10. Вікно комп’ютерного вибору пестициду з мінімальним екологічним ризиком для навколишнього 

середовища у фазу молочної стиглості 
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Рис. 11. Комп’ютерний аналіз агроекотоксикологічного індексу для комплексу інсектицидів, які 

планується використати в хімічному захисті озимої пшениці 
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Для вибору значення із списку пестицидів, яке відповідає 

заданим вимогам, використовуємо такі функції: 

- для вибору назви: БИЗВЛЕЧЬ(B5: I28;"Назва";J30:J31); 

- для вибору діючої речовини: БИЗВЛЕЧЬ (B5:I28; "Діюча 

речовина"; B30:B31); 

- для вибору концентрації: БИЗВЛЕЧЬ (B5:I28; 

"Концентрація"; B30:C31) 

Для розрахунку АЕТІ для трьох інсектицидів згідно із фазами 

розвитку культури використовуємо вікно (рис. 11): 

- загальна маса використаних пестицидів, кг: 

(D70*E70+D46*E46+D31*E31)/(D70+D46+D31)/D2; 

- середньоваговий ступінь небезпечності: 

(D70*E70+D46*E46+D31*E31)/(D70+D46+D31)/D2; 

- середнє навантаження пестицидів на територію, кг/га: 

D70+D46+D31; 

- прогнозоване забруднення пестицидами (Y): G74/F74/0,55; 

- агроекотоксикологічний індекс (АЕТІ): 

10*H74*((10+H74)^3)/. 

Дворічна експериментальна перевірка розрахункового методу 

прогнозу потенційних втрат урожаю озимини від комплексу фітофагів 

за допомогою хімічного захисту культури в умовах Лісостепу 

дозволила встановити таке. В агрокліматичних умовах 2006 р. похибка 

розрахунку становила 7,3%, 2007 – 3,5%. Таким чином, середній 

показник похибки прогнозу за результатами двох років досліджень 

становить 5,4%. Відповідно надійність розрахункового методу 

прогнозу потенційних втрат урожаю становить: 100% - 5,4% = 94,6%. 

Такий показник свідчить про високу ймовірність прогнозу 

комплексної шкідливості комах, що дозволяє використовувати 

економічний індекс для системного аналізу динаміки домінантів та 

шкідливості ентомокомплексу фітофагів у посівах озимої пшениці. 

Алгоритм оперативного прогнозу апробовано в регіональних центрах 

наукового забезпечення АПВ, який показав високу надійність. 

Отримані результати свідчать, що розрахунок економічного 

індексу (Іе) є надійним методом перетворення екологічного аспекту 

фітосанітарного стану (поширення та чисельності шкідливих 

фітофагів) в економічні категорії – ймовірні втрати врожаю, що 

відкриває можливість аналізу впливу чинників різної природи на 

еколого-економічні системи. 

Комп’ютерна програма прогнозу еколого-економічної оцінки 

хімічного захисту озимої пшениці від комплексу основних фітофагів 

дозволяє оперативно прогнозувати потенційні втрати урожаю, 
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обґрунтовувати екологічно безпечний асортимент пестицидів та 

основні показники, що характеризують економічну ефективність 

застосування інсектицидів для захисту культури: умовно чистий 

прибуток і рентабельність виробництва. Комп’ютерний прогноз дає 

змогу оперативно та надійно передбачати можливі економічні 

наслідки поточної фітосанітарної ситуації на макро- та 

мікроекономічному рівнях, економічну доцільність заходів захисту 

рослин і є інструментом для системного аналізу фітосанітарного стану 

в державі і ухвалення рішень щодо оптимальних заходів для його 

поліпшення з урахуванням екологічних наслідків хімічних обробок. 

Програма буде корисною для землекористувачів різних економічних 

категорій, станцій захисту рослин, державних адміністрацій.  

Гармонізація концепції інтегрованого захисту рослин з 

Концепцією екологічної функції біорізноманіття шляхом 

вдосконалення агроландшафтів за рахунок створення мережі 

ентомологічних рефугіумів та використання комп’ютерного прогнозу 

еколого-економічної доцільності хімічного захисту озимої пшениці 

дозволить створити умови для зменшення антропогенного 

навантаження на агробіорізноманіття, що буде сприяти відновленню 

екологічної стійкості агроекосистем. 

Висновки 

1. Моделювання основних чинників сучасного екологічного 

стану агросфери України на ґрунті Концепції екологічної функції 

біорізноманіття дозволяє обґрунтувати зв’язок між збідненим 

агробіорізноманіттям та еколого-економічними проблемами аграрного 

виробництва.  

2. За рівнем різноманіття комах-хортобіонтів напівприродні 

екосистеми та екотони в більшості випадків переважають агроценози 

озимої пшениці і в умовах відсутності антропогенного навантаження 

здатні виконувати роль ентомологічних рефугіумів.  

3. У напівприродних екосистемах рівень біорізноманіття має 

тенденцію до зростання із збільшенням площі. Для збереження 

ентмологічного різноманіття доцільне поповнення агроландшафтів за 

рахунок виведення з обробітку малопродуктивних земель мережею 

напівприродних екосистем площею 5 га кожна.  

4. Вперше в Україні розроблено алгоритм та створено 

пілотну комп’ютерну програму прогнозу доцільності та економічної 

ефективності хімічного захисту озимої пшениці від комплексу 

основних фітофагів. Вона дає змогу оперативно та надійно 

передбачати можливі сумарні втрати урожаю в умовах поточної 

фітосанітарної ситуації на макро- та мікроекономічному рівнях, 
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економічну доцільність заходів захисту рослин і є інструментом для 

системного аналізу фітосанітарного стану в державі і ухвалення 

рішень щодо оптимальних заходів для його поліпшення.  
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ПЕРСПЕКТИВНІ СЕЛЕКЦІЙНІ СОРТОЗРАЗКИ – 

ЦІННИЙ МАТЕРІАЛ ГЕНОФОНДУ ВІВСА 

 

Показано роботу щодо реєстрації цінних селекційних 

сортозразків вівса у Національному центрі генетичних ресурсів рослин 

України. За останні роки зареєстровано 8 сортозразків і ще 5 

селекційних ліній передано на реєстрацію. 

 

У Національному центрі генетичних ресурсів рослин України 

проводять реєстрацію зразків генофонду культурних рослин та їх 

диких співродичів для активізації, створення і пошуку джерел та 

донорів цінних ознак, забезпечення їх активного використання в 

селекційних і наукових програмах та надійного збереження [1]. 

У селекційній роботі з вівсом створюються лінії та сорти з 

високим ступенем прояву окремих цінних ознак і їх ефективним  
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поєднанням, добрими донорськими властивостями. Реєстрацію зразків 

здійснюють на підставі запиту авторів, опису, за трирічними даними, 

ідентифікаційного та насіннєвого матеріалу після експертизи на основі 

рішення спеціальної ради Національного центру генетичних ресурсів 

рослин України. Автори зареєстрованого зразка отримують „Свідоцтво 

про реєстрацію зразка  генофонду  рослин  в  Україні”. Для кожного 

зразка визначають різні рівні доступності: вільний, обмежений доступ, 

доступ для обміну і на умовах автора. 

Форма опису зразка складається з 15 пунктів: назва культури, 

ботанічне визначення, назва зразка, країна походження і установа-

оригінатор, автори зразка, номер реєстрації установи-оригінатора, 

родовід, метод створення, тип розвитку, господарсько-цінні 

властивості, ознаки ідентифікації зразка, що зумовлюють його 

відмінність та елементи новизни. 

Основні показники структури врожаю (кількість 

продуктивних стебел до збирання на 1 м
2
, кількість зерен і маса зерна 

у волоті, довжина волоті та стебла) визначали згідно із 

загальноприйнятою методикою [2]. У середніх пробах зерна визначали 

масу 1000 зерен і плівчастість [3]. Оцінки на стійкість рослин вівса до 

корончастої іржі та червоно-бурої плямистості проводили за ступенем 

ураження збудниками у  відсотках  [4, 5].  Порівняння  біологічно-

господарських показників цінних селекційних зразків, які передавали 

на реєстрацію, здійснювали до національного стандарту – сорту вівса 

Чернігівський 27.  

У 2007 р. зразок Ант зареєстровано як зразок генофонду вівса, 

в якому поєднані висока врожайність за рахунок густоти продуктивних 

стебел, стійкість до вилягання та збудників захворювань, висока якість 

зерна [6], а в сорту Аркан – висока продуктивність, маса зерна у волоті 

і кількість зерен у ній, підвищена посухостійкість та стійкість до 

вилягання [7]. Цього ж року одержано свідоцтво про реєстрацію зразка 

генофонду рослин в Україні на лінію вівса ІЗО-23 (Ставчанський / СІ 

7697) за поєднання високого врожаю зеленої маси при подовженому 

вегетаційному періоді  і великій кількості зерен у волоті [10]. 

Сорти вівса Ант (заявка № 02005001 від 01.11.2002 р.) і Аркан 

(заявка № 03005001 від 17.11.2003 р.), створені в Інституті 

землеробства і тваринництва західного регіону УААН і введені в 

Реєстр сортів рослин України [9, 10], поєднують у своєму генотипі 

найкращі риси місцевих сортів Львівський 1 та Львівський ранній із 

зарубіжними і вітчизняними сортами. 

Насінницька фірма „Lyle Morrison and Partners” 

(Великобританія) згідно з договором № 0001U провела випробування 
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сортів вівса Ант і Аркан для їхньої реєстрації та поширення в країнах 

Європи. Випробування в умовах Keлсо (Шотландія) показало, що 

урожай зерна сорту Ант становив 7,48 т/га, а сорту Аркан – 8,46 т/га. 

Останній забезпечив надвишку урожаю зерна 0,29 – 3,50 т/га 

порівняно до зареєстрованих сортів Firth  i Ascot. 

 

1. Біологічно-господарські показники ліній вівса, зареєстрованих у 

Національному центрі генетичних ресурсів рослин України 

Показники 
Сорт, лінія 

Черн. 27 ІЗО-3 ІЗО-4 ІЗО-7 ІЗО-8 ІЗО-10 

Урожайність, ц/га 34,3 33,7 35,7 30,8 32,1 37,9 

    кількість продук-

тивних. стебел на  

1 м², шт. 346 367 372 321 315 330 

    кількість зерен 

у волоті, шт. 37,2 32,5 34,5 34,3 34,1 44,1 

    маса зерна у 

волоті, г 1,23 1,09 1,03 0,92 1,09 1,27 

    довжина волоті, 

см 15,7 14,3 15,2 14,6 14,3 16,9 

Вегетаційний 

період, дні 86 - 96 90 - 98 83 - 92 89 - 99 88 - 94 88 - 94 

Висота рослин, см 97,3 83,2 99,4 99,3 96,5 103,1 

Біохімічний склад 

та технологічні 

властивості:       

    вміст сирого 

протеїну в зерні,% 13,6 14,5 14,7 14,5 14,8 13,9 

    маса 1000 зерен, 

г 35,7 34,3 33,0 38,0 40,5 42,3 

    плівчастість, % 29,2 24,6 28,6 25,1 27,6 29,8 

    натура зерна, г/л 482 469 464 473 458 510 

Ступінь ураження 

збудниками, %       

    корончаста іржа 10 - 30 0 - 20 0 - 10 10 - 30 0 - 10 0 - 10 

    червоно-бура 

плямистість 20 - 40 20 - 30 20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40 

Стійкість до 

вилягання, бал 7 - 9 7 - 9 5 - 7 7 - 9 7 - 9 5 - 7 
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У 2008 р. у Національному центрі генетичних ресурсів рослин 

України зареєстровано 5 цінних зразків вівса з видачею відповідних 

свідоцтв (табл. 1). 

Лінія ІЗО-3 (Cofi / Львівський 1 /3/ Горизонт // к-5112, IZT 

00278) поєднує низьку плівчастість зерна (24,6%) та стійкість до 

вилягання (7 - 9 балів) і збудника корончастої іржі (0 - 20%). Від 

стандартного сорту відрізняється орієнтацією і положенням гілочок 

волоті, інтенсивністю сіруватості нижньої квіткової луски, опушенням 

основи первинного зерна, висотою рослин [11]. 

Лінія ІЗО-7 (Boruta / Скакун, IZT 00282) характеризується 

добрими технологічними властивостями зерна (маса 1000 зерен –    

38,0 г, плівчастість – 25,1%), високим вмістом сирого протеїну в зерні 

(14,5%) та підвищеною стійкістю до вилягання (7 - 9 балів). Від 

стандарту відрізняється опушенням спинки нижньої квіткової луски, 

опушенням основи і довжиною базальних волосків первинного зерна, 

довжиною волоті [12]. 

Лінія ІЗО-4 (Львівський 1 / Полонез, IZT 00279) відзначається 

високим вмістом сирого протеїну (14,7%) і жиру (4,5%) в зерні та 

стійкістю до корончастої іржі (0 - 10%). Від стандартного сорту 

відрізняється довжиною колоскових лусок, положенням гілочок 

волоті, довжиною стрижня другого зерна [13]. 

Лінія ІЗО-8 (Львівський ранній / СІ 7697, IZT 00283) 

характеризується високим вмістом сирого протеїну (14,8%), масою 

1000 зерен (40,5 г), стійкістю до корончастої іржі (0 - 10%) та 

вилягання (7 - 9 балів). Від стандартного сорту Чернігівський 27 

відрізняється тенденцією до остистості, довжиною стрижня другого 

зерна, опушенням основи первинного зерна, довжиною базальних 

волосків, крупністю зерна [14]. 

Лінія ІЗО-10 (Скакун /3/ Львівський 1 // O´Brin / Мирний, IZT 

00285) поєднує високу продуктивність з великою кількістю зерен у 

волоті (44,1 шт.), добру технологічну якість зерна (маса 1000 зерен – 

42,3 г, натура зерна – 510 г/л) і стійкість до корончастої іржі (0 - 10%). 

Від с. Чернігівський 27 відрізняється положенням гілочок у волоті, 

інтенсивністю сіруватості нижньої квіткової луски, висотою рослин і 

довжиною волоті, довжиною базальних волосків первинного зерна 

[15]. 

Зареєстровані сорти та лінії вівса посівного використано при 

формуванні ознакової колекції. У 2008 р. одержано свідоцтво про 

реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні № 46 [16]. Ознакова 

колекція зразків вівса за урожайністю та її елементами нараховує 95 

зразків з 26 країн світу. Колекція представлена двома видами і 12 
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різновидностями вівса посівного, для всіх 95 зразків сформовано базу 

паспортних даних, для 18 зразків – базу даних родоводів. 

Колекція генетичних ресурсів вівса охоплює широкий 

спектр мінливості біологічно-господарських показників, що дозволяє 

проводити ефективний пошук зразків із потрібними параметрами. 

Ознакова колекція включає зразки, на основі яких ведеться 

поліпшення або формування нових генотипів з оптимальними 

показниками ознак, які безпосередньо впливають на продуктивність 

рослин вівса. Ознакова колекція за шістьма біологічно-

господарськими ознаками активно використовується у селекційному 

процесі Інституту землеробства і тваринництва західного регіону 

УААН. 

У 2007 р. для реєстрації передано ще 5 селекційних ліній вівса 

(табл. 2). 

 

2. Біологічно-господарські показники ліній  вівса, переданих для 

реєстрації у Національний центр генетичних ресурсів рослин 

України 

Показники 

Сорт, лінія 

Черн. 27 ІЗО-22 
ІЗО 

198-4 

ІЗО 

4/01-1 
ІЗО-13 ІЗО-20 

1 2 3 4 5 6 7 

Урожайність, ц/га 33,1 38,3 35,4 37,9 36,1 36,9 

    кількість продукт. 

стебел на 1 м², шт. 327 407 317 331 305 342 

    кількість зерен у 

волоті, шт. 43,4 50,2 51,9 65,5 73,6 54,2 

    маса зерна у 

волоті, г 1,45 1,38 1,64 2,07 2,26 1,87 

    довжина волоті, см 15,8 15,3 14,8 18,8 17,0 15,2 

Вегетаційний період 

(дні) 92 88 92 95 90 89 

Висота рослин, см 95,8 85,3 97,3 94,8 97,1 85,4 

Біохімічний склад 

та технологічні 

властивості:       

    вміст сирого 

протеїну в зерні, % 13,8 13,8 15,7 14,2 15,4 14,6 

    маса 1000 зерен, г 35,3 35,1 39,5 40,8 33,3 34,4 

    плівчастість, % 31,2 28,6 25,3 25,9 30,8 29,6 



 100  

1 2 3 4 5 6 7 

    натура зерна, г/л 461 474 780 444 430 469 

Ступінь ураження 

збудниками, %       

    корончаста іржа 10 - 30 20 - 30 10 - 20 10 - 20 0 - 5 0 - 10 

    червоно-бура пля-

мистість 20 - 40   20 - 40 10 - 30 20 - 40 

Стійкість до виляган-

ня, бал 7 - 9 9 7 - 9 7 - 9 7 - 9 9 

Стійкість до осипан-

ня, бал 5 - 7 7 - 9 5 - 7 5 - 7 5 - 7 5 - 7 

 

Лінія ІЗО-22 (Alma 113 / Caxias, IZT 00297) поєднує високу 

урожайність і скоростиглість (88 днів), стійкість до вилягання (9 балів) 

і осипання (7 - 9 балів) з великою кількістю продуктивних стебел на 1 

м
2
 (407 шт.). Від с. Чернігівський 27 відрізняється вмістом сирого 

протеїну в зерні, довжиною волоті, базальних волосків первинного 

зерна і стрижня другого зерна, відсутністю сіруватості колоскових і 

нижніх квіткових лусок. 

Лінія ІЗО 198-4 (AC Marie / Komes, IZT 00425) поєднує 

високий вміст протеїну в зерні (15,7%) з доброю технологічною якістю 

зерна: маса 1000 зерен – 39,5 г, натура зерна – 480 г/л, плівчастість – 

25,3%. Від стандартного сорту відрізняється вмістом сирого протеїну в 

зерні, довжиною волоті, колоскових і нижніх квіткових лусок, 

базальних волосків первинного зерна, розмірами та крупністю зерна. 

Лінія ІЗО 4/01-1 (Kulish 612 / Скакун, IZT 00424) 

характеризується високою врожайністю і продуктивністю волоті 

(кількість зерен – 65,5 шт., маса зерна в ній – 2,07 г), відмінною 

технологічною якістю зерна (маса  1000 зерен – 40,8 г, плівчастість 

зерна – 25,9%). Від національного стандарту відрізняється довжиною 

волоті, орієнтацією і положенням гілочок волоті, розташуванням 

вторинних колосків, опушенням основи і довжиною базальних 

волосків первинного зерна. 

Лінія ІЗО-13 (Львівський ранній /3/ Львівський 1 / O′Brin / 

Мирний, IZT 00288) відзначається високим вмістом сирого протеїну в 

зерні (15,4%), кількістю зерен у волоті (73,6 шт.) і масою зерна в ній 

(2,26 г) та стійкістю до корончастої іржі (0 - 5%). Від с. Чернігівський 

27 відрізняється вмістом сирого протеїну в зерні, довжиною волоті, 

базальних волосків первинного зерна і стрижня другого зерна, 

відсутністю сіруватості колоскових і нижніх квіткових лусок. 
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Лінія ІЗО-20 (Weihenstephan C / Caxias, IZT 00295) поєднує 

скоростиглість (89 днів), стійкість до вилягання (9 балів) за рахунок 

довжини стебла (85,4 см), корончастої іржі (0 - 5%) і підвищений вміст 

сирого протеїну в зерні (14,6%). Від стандартного сорту відрізняється 

вмістом сирого протеїну в зерні, довжиною стебла і волоті, 

інтенсивністю сіруватості нижньої квіткової луски і її кольором, 

положенням вторинних колосків. 

На даний час заявлені лінії вівса пройшли попередню 

експертизу та експертизу за окремими ознаками на відповідність 

умовам реєстрації, що дає підстави Національному центру генетичних 

ресурсів рослин України винести рішення про їх реєстрацію. 

Висновки 

1. У 2006 - 2007 рр. у Національному центрі генетичних 

ресурсів рослин України зареєстровано 2 сорти і 6 селекційних ліній 

вівса посівного як донори або джерела цінних ознак з видачею 

відповідних свідоцтв. 

2. У 2008 р. одержано свідоцтво про реєстрацію на робочу 

колекцію генофонду вівса посівного за урожайністю та її елементами, 

яка включає 95 зразків з 26 країн світу. За шістьма біологічно-

господарськими ознаками встановлено еталонні зразки з різним рівнем 

прояву ознак. 

3. Передано на реєстрацію ще 5 селекційних ліній вівса 

посівного з високим ступенем прояву окремих цінних ознак або їх 

ефективним поєднанням, які пройшли попередню експертизу на 

відповідність умовам реєстрації. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ  

ЗЛАКОВО-БОБОВИХ ТРАВОСУМІШОК  

НА ЕРОДОВАНИХ СХИЛАХ 

 

 Вивчено елементи технології, які суттєво впливають на 

підвищення продуктивності схилових ерозійно небезпечних земель в 

умовах північної частини Лісостепу західного при вирощуванні 

багаторічних злаково-бобових травосумішок для забезпечення 

тваринництва високоякісними і дешевими кормами, зниження 

енергетичних, матеріальних, трудових і фінансових витрат на 

одиницю виробленої продукції і підвищення її конкуренто-

спроможності. 

 

Cтабільне землекористування – ключ до майбутнього 

сільськогосподарського виробництва у світі. Однак в Україні ступінь 

розораності і деградації ґрунтів перешкоджає реалізації нових програм 

сільськогосподарського виробництва в умовах ринкової економіки. 

Розораність сільськогосподарських земель в Україні становить майже 

80%, а в південній частині Рівненської області середньо- і сильнозмиті 

ґрунти займають майже 85 тис. га, тому землеробство тут має бути 

ґрунтозахисним. При цьому найдоцільніше відвести їх під постійне 

залуження або заліснення.  

При проведенні залуження еродованих земель, вилучених із- 

під ріллі на біологічну консервацію, потрібно провести науково 

обґрунтований добір багаторічних трав   при складанні травосумішки з 

урахуваннями ґрунтово-кліматичних умов та їхньої алелопатичної 

взаємодії в сумішках із застосуванням маловитратних технологій         

[2, 3]. 

Багаторічні трави, і особливо бобові, є найменш затратними в 

групі кормових культур [1], зокрема при вирощуванні їх на еродованих  
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схилових землях. Виробництво ж дешевших, поживних і 

збалансованих кормів з багаторічних трав має особливе значення для 

північної частини Лісостепу західного, де тваринництво є провідною 

галуззю сільськогосподарського виробництва.  

На сучасному етапі потрібно вирішити проблему 

максимального переведення тваринництва на трав’янисті корми та 

збільшення кормових ресурсів на основі ефективного використання у 

луківництві продуктивного потенціалу бобових багаторічних трав як 

фактора підвищення білковості та енергонасиченості кормів і 

найдешевшого джерела азоту [4]. Все це обумовлює потребу   

вивчення закономірності формування сіяних травостоїв та розробки 

практичних заходів щодо їх створення на основі ефективного 

використання генетичного потенціалу рослинних ресурсів, в першу 

чергу бобових і злакових багаторічних трав, та застосування 

малозатратних елементів технології поліпшення і використання  

еродованих земель. 

У північній частині Лісостепу західного проведено значну 

кількість досліджень щодо створення і раціонального використання 

багаторічних злаково-бобових травостоїв. Але ряд важливих питань 

залишається недостатньо вивченим, наприклад, мало проведено 

досліджень щодо можливості підвищення продуктивності 

багаторічних бобово-злакових травостоїв при вирощуванні на схилах, 

виведених із обробітку. Тому раніше на землях, придатних для 

вирощування люцерни, в ґрунтозахисних сівозмінах рекомендували 

висівати люцерну посівну в сумішці з тимофіївкою лучною, а на 

землях, непридатних для вирощування люцерни, – травосумішку 

конюшини лучної з тимофіївкою лучною.  

Проведені за останні десятиріччя дослідження дали 

можливість по-іншому розв’язати дане питання. Економічно 

доцільніше на еродованих схилових землях вирощувати бобово-

злакові травосумішки з довшим періодом продуктивного довголіття, 

для чого в їх склад слід вводити лядвенець рогатий. 

Запровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій 

залуження еродованих схилових орних земель дозволяє комплексно 

вирішувати ряд питань, в першу чергу захистити ґрунт від ерозії, 

відтворити його родючість, підвищити продуктивність травостоїв та 

якість корму. Відомо, що для формування високопродуктивних 

екологічно стійких агроландшафтів показник рівня розораності 

сільськогосподарських угідь не повинен перевищувати 40 - 50% [2], 

причому в Україні розорано майже 80%, тоді коли в Франції - 36%, 

ФРН – 32, Англії – 18,5, в США – 20%. Однією із проблем підвищення 
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продуктивності агроценозів є екологічне обґрунтування заходів із 

відновлення агроландшафтів, особливо в зонах, де розвинута водна і 

вітрова ерозія. 

У результаті надмірного розорювання, широкомасштабної 

меліорації земель та інтенсивного використання негативному впливу 

піддалися й трав’янисті біогеоценози, внаслідок чого істотно 

знизилася їхня позитивна біосферна роль.  

 Лучні травостої мають не лише кормовиробниче значення, їм 

належить велика природоохоронна роль в агроландшафті, і вони 

захищають ґрунти від ерозії, прируслові береги річок від руйнування 

та замулення їх русел. Разом з лісами і болотами вони є могутнім 

природним біофільтром поверхневого і ґрунтового стану, фактично 

формують кількість і якість водних ресурсів. 

 За умовами рельєфу, ґрунтового покриву, клімату, 

інтенсивності використання земельних ресурсів південна частина 

Рівненської області – одна із складних в Україні. 

 Метою наших досліджень було встановлення продуктивності 

одновидових посівів багаторічних трав і на їх основі травосумішок та 

якості корму. 

 Дослід закладено в 2003 р. на полях Рівненської державної 

сільськогосподарської дослідної станції [5]. Попередник – однорічні 

трави. Ґрунт під дослідами темно-сірий опідзолений сильнозмитий 

легкосуглинковий, в орному пласті містилося гумусу 1,92% (за 

Тюріним), Р2О5 – 20, К2О – 85 мг на 100 г ґрунту, рН (сольове) – 6,2. 

 Погодні умови 2003 - 2005 рр. були сприятливими для 

вирощування багаторічних трав, хоча в деякі періоди спостерігали 

недостатню кількість опадів. Так, у квітні 2003 і 2004 рр. випало 

відповідно 27 і 21 мм опадів при середній багаторічній 41 мм. Схил 

більше 7
о
 південно-західної експозиції. Схему досліду подано в 

табличному матеріалі. Удобрення проводили в дозі N60P60K90. Площа 

посівної ділянки 32 м
2
, а облікової 20 м

2
,  повторність чотириразова. 

Облік урожаю проводили поділяночно, суцільним скошуванням із 

наступним зважуванням за три укоси. Перед збором урожаю визначали 

ботанічний, видовий склад та щільність травостою, а також висоту 

рослин. Перший  укіс проводили у фазі повного викошування злакових 

багаторічних трав, бутонізації бобових, а наступні – через 45 - 50 днів. 

Агротехніка на дослідних ділянках загальноприйнята для даної зони. 

 У нашому досліді виявлено істотний вплив видового складу 

травосумішок на їх продуктивність (табл. 1). 

 Найвищий урожай сухої маси (6,57 т/га) за три роки 

дослідження зібрано на варіанті, де висівали чотирикомпонентну 
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травосумішку, що складалася із люцерни посівної (7,7) + лядвенцю 

рогатого (4,3) + стоколосу безостого (9) + пажитниці багатоукісної         

(6 кг/га кондиційного насіння). 

 

1. Кормова продуктивність злаково-бобового травостою залежно 

від удобрення і стимуляторів росту (середнє за 2005 - 2007 рр.) 

Варіанти досліду 

Уро-

жай-

ність 

сухої 

маси,  

т/га 

Збір, т/га Міститься 

кормо-

вих 

оди-

ниць 

пере-

трав-

ного 

протеї-

ну 

в 1 кг 

сухого 

корму, 

к. од. 

в 1 кг  

к. од. 

пере-

трав-

ного 

протеї-

ну, г 

Люцерна посівна 6,34 4,99 0,84 0,79 169 

Лядвенець рогатий 3,97 3,09 0,52 0,78 169 

Люцерна посівна + 

лядвенець рогатий 6,58 4,94 0,91 0,75 184 

Люцерна посівна + 

лядвенець рогатий + 

пажитниця багатоукісна 6,13 4,79 0,76 0,78 160 

Люцерна посівна + 

лядвенець рогатий + 

тимофіївка лучна 6,60 4,97 0,87 0,75 174 

Люцерна посівна + 

лядвенець рогатий + 

стоколос безостий + 

тимофіївка лучна 6,45 5,02 0,80 0,78 159 

Люцерна посівна + 

лядвенець рогатий + 

стоколос безостий + 

пажитниця багатоукісна 6,87 5,09 0,88 0,74 173 

 

На еродованих ґрунтах використання сінокісного травостою в 

оптимальні строки за достатнього вмісту в кормовій масі бобових 

багаторічних трав позитивно вплинуло на поживність корму. Збір 

кормових одиниць на одновидових посівах багаторічних трав був дещо 

нижчим, ніж на злаково-бобових травосумішках. Найвищий збір 

кормових одиниць (5,09 т/га) одержано на варіанті з висіванням 

складної травосумішки із чотирьох видів багаторічних трав. В одному 

кілограмі  сухого корму містилося від 0,74 до 0,79 кормових одиниць і 
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найбільше їх було на варіанті, де висівали лише люцерну посівну.  Збір 

перетравного протеїну був аналогічним збору сухої речовини і  

становив від 0,52 до 0,88 т/га. Найвищим він був, коли висівали 

чотирикомпонентну злаково-бобову травосумішку. В кормовій 

одиниці містилося від 159 до 184 г перетравного протеїну. 

Поряд з підвищенням урожайності лучних угідь важливе 

значення для годівлі ВРХ має одержання кормів високої якості. Серед 

поживних речовин протеїн займає особливе місце, він забезпечує 

організм тварини азотом і складається з амінокислот, які 

використовуються для утворення білків тіла тварин. Концентрація 

сирого протеїну в сухій речовині раціонів для корів при надої 10 кг і 

більше молока на добу повинна становити 13 - 15% на абсолютно суху 

речовину [6].  

 У наших дослідженнях рівень сирого протеїну в рослинній 

масі знаходився в тісній залежності від складу травосумішки (табл. 2).  

 

2. Якісні показники корму травостою залежно від багаторічних 

трав та їх травосумішок  (середнє за 2003 - 2005 рр.) 

Схема досліду 

Сирий 

про-

теїн 

Білок Жир 
Клітко-

вина 
БЕР Зола 

% на абсолютно суху речовину 

Люцерна посівна 21,1 16,8 4,51 23,9 39,49 11,0 

Лядвенець рогатий 20,9 15,9 4,32 24,5 39,48 10,8 

Люцерна посівна + 

лядвенець рогатий 21,0 16,0 4,41 24,9 38,79 10,9 

Люцерна посівна + 

лядвенець рогатий + 

пажитниця багатоукісна 19,8 18,8 3,95 25,5 39,95 10,8 

Люцерна посівна + 

лядвенець рогатий + 

тимофіївка лучна 19,9 15,9 3,91 26,1 39,39 10,7 

Люцерна посівна + 

лядвенець рогатий + 

стоколос безостий + 

тимофіївка лучна 19,7 15,5 3,87 25,9 39,93 10,6 

Люцерна посівна + 

лядвенець рогатий + 

стоколос безостий + 

пажитниця багатоукісна 19,5 15,3 3,90 27,1 38,60 10,9 
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Найбільший вміст сирого протеїну (21,1%) в абсолютно сухій 

речовині був на варіанті, де висівали люцерну посівну в одновидовому 

посіві.  У злаково-бобових травосумішках концентрація сирого 

протеїну становила 19,5 - 19,9%. За вмістом білка досліджувані 

одновидові посіви бобових багаторічних трав і злаково-бобових 

травосумішок різнилися аналогічно вмісту сирого протеїну, оскільки 

частка білкового азоту становила 0,76 - 0,80% від вмісту сирого 

протеїну. 

 Концентрація клітковини в сухій масі сінокісного корму за 

варіантами відрізнялася досить відчутно. Так, на травостої з однієї 

люцерни посівної її вміст становив 23,9%, а на злаково-бобовій 

чотирикомпонентній травосумішці – 27,1%. Вміст жиру на всіх 

варіантах досліду коливався в межах 3,87 - 4,51%, що є достатнім для 

годівлі високопродуктивних корів. Вміст золи в сухому кормі 

травостою був досить високим і становив 10,6 - 11%. 

 Висновки. На основі проведених досліджень встановлено, що 

в умовах північної частини Лісостепу західного на темно-сірих 

опідзолених сильнозмитих ґрунтах для залуження слід висівати 

злаково-бобову травосумішку такого складу: люцерна посівна (7,7) + 

лядвенець рогатий (4,3) + стоколос безостий (9) + пажитниця 

багаторічна (6 кг/га кондиційного насіння). Сінокісне використання 

даної травосумішки при удобренні N60P60K90 забезпечує 

продуктивність сухої маси 6,87 т/га, або 5,09 т/га кормових одиниць, і 

збір 0,88 т/га перетравного протеїну. 
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ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ  

ЗЕЛЕНОЇ МАСИ СІЯНИХ ТРАВ 

  

 У  польовому досліді в умовах Передкарпаття на дерново-

підзолистих сильнозмитих ґрунтах проведено дослідження з вивчення 

впливу удобрення і стимуляторів росту на продуктивність і якість 

корму злаково-бобової травосумішки при сінокісному її використанні. 

 

 Головна умова створення стабільної кормової бази на сьогодні 

– це ліквідація дефіциту кормового білка, розмір якого за результатами 

досліджень наукових установ становить 25 - 30%. Одним із найкращих 

джерел протеїну є зелені рослини, які у вигляді сіна, сінажу з успіхом 

можуть забезпечити в зимовий період його поповнення. У збільшенні 

виробництва кормів у Передкарпатті важливе значення мають 

природні та сіяні сіножаті і пасовища, частка яких у складі 

сільськогосподарських угідь становить понад 25%, продуктивність їх 

за останні роки знизилася до 0,6 - 0,8 т/га корм. од., що в 3 - 3,5 рази 

менше, ніж одержують з культур польового кормовиробництва. Серед 

прийомів догляду за травостоєм вирішальна роль належить 

систематичному внесенню добрив. Застосуванням добрив і 

стимуляторів росту можна регулювати ботанічний склад травостою і 

його якість, значно збільшити урожайність трав і забезпечити 

рівномірність надходження кормів [1]. 

 Важливе значення в мобілізації біологічного азоту у 

сільськогосподарському виробництві мають бобові багаторічні трави, 

які в симбіозі з бульбочковими бактеріями здатні частково або 

повністю забезпечувати потребу в азоті [2, 4]. Тому інтерес до бобово-

симбіотичної азотфіксації – біологічної „фабрики” з виробництва 

азотовмісних сполук – поряд з фотосинтезом є пріоритетним у 

фізіології рослин [3].  

 Симбіотична азотфіксація у бобових рослин відбувається за 

рахунок енергії фотосинтезу і циклічно з ним поєднана, а тому прямо 

залежить від його інтенсивності. Важливим фактором підвищення 

ростових процесів та фотосинтетичної активності рослин у сучасних 

агротехнологіях є природні та синтетичні регулятори росту рослин [3]. 
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Тому вивчення елементів технологій з використанням регуляторів 

росту рослин є актуальним у час енергетичної кризи. 

 Крім цього, важливим питанням є підбір травосумішок для 

залуження еродованих схилів, що дає можливість зменшити енерго- та 

ресурсомісткість продукції. 

 У завдання наших досліджень входило вивчення впливу 

мінеральних добрив та стимуляторів росту рослин на підвищення 

продуктивності злаково-бобового травостою, якість корму та 

енергетичну поживність. 

 Дослідження проводили протягом 2005 - 2007 рр. на полях 

Передкарпатської дослідної станції Інституту землеробства і 

тваринництва західного регіону УААН. Ґрунт – дерново-підзолистий 

середньосуглинковий середньозмитий з такими агрохімічними 

показниками: вміст гумусу 1,9 - 2,03%, рухомого фосфору (за 

Кірсановим) –  240 мг, обмінного калію (за Масловою) 140 - 180 мг на 

1 кг грунту, рН (сольове)  4,9 - 5,1. 

 Схил більше 5-6
о
 південно-західної експозиції. Висівали 

травосумішку сінокісного використання такого складу: тимофіївка  

лучна (20%) + костриця східна (20%) + стоколос безостий (15%) + 

пажитниця багаторічна (15%) + конюшина гібридна (25%) + лядвенець 

рогатий (25%) + козлятник східний (20% від повної норми висіву 

кондиційного насіння). Удобрення в досліді проводили згідно зі 

схемою, поданою в табличному матеріалі. Площа посівної ділянки –  

32 м
2
, а облікової – 20 м

2
, повторність чотириразова. Облік урожаю 

проводили поділяночно суцільним скошуванням із наступним 

зважуванням у трьох укосах. Перед збиранням урожаю визначали 

ботанічний і видовий склад травостою, висоту стояння і щільність 

рослин. Перший укіс проводили у фазі повного виколошування 

злакових багаторічних трав (бутонізації бобових), а наступні через 45 -

50 днів. 

 У нашому досліді виявлено істотний вплив удобрення і 

стимуляторів росту на продуктивність та якість злаково-бобового 

травостою (табл. 1). 

 Найвищий урожай сухої маси (10,5 т/га) зібрано на варіанті, де 

удобрювали з розрахунку N60Р60К90 + триман. На 0,3 т/га менший 

урожай зібрано на варіанті за такого ж удобрення з додаванням 

мікрогуміну. 

Використання сінокісного травостою, вирощеного на 

еродованих ґрунтах, в оптимальні строки, достатній вміст у ньому 

багаторічних трав позитивно вплинули на поживність корму. Збір 

кормових одиниць на контролі становив 6,1 т/га. Внесення одних 
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фосфорно-калійних добрив у дозі Р60К90 дало можливість зібрати            

7,1 т/га, а на контролі –  6,1 т/га. В цілому збір кормових одиниць за 

всіх рівнів удобрення становив 7,0 - 7,7 т/га. 

 

1. Вплив удобрення і стимуляторів росту на кормову 

продуктивність злаково-бобового травостою (у середньому за 2005 

- 2007 рр.)  

Схема удобрення 

Урожай 

сухої 

маси, 

т/га 

Збір, т/га Вміст  

кормо-

вих 

одиниць 

пере-

трав-

ного 

проте-

їну 

в 1 кг 

сухого 

корму,  

к. од. 

в 1 к. од. 

пере-

трав-

ного 

протеї-

ну, г 

Контроль (без 

удобрення) 7,7 6,1 0,69 0,79 115 

Р60К90  9,2 7,1 1,00 0,77 140 

N60Р60К90 9,7 7,3 1,19 0,75 164 

Р60К90 + триман 9,5 7,0 0,80 0,74 134 

N60Р60К90 + триман 10,5 7,7 1,03 0,74 134 

Р60К90 + мікрогумін 9,32 6,9 1,12 0,75 161 

N60 Р60К90 + мікрогумін 10,2 7,6 1,39 0,75 182 

 

 Суха маса злаково-бобового травостою була достатньо  

забезпечена перетравним протеїном для годівлі ВРХ. Як на варіантах з 

фосфорно-калійним удобренням, так і на ділянках, де вносили 

мінеральні добрива і стимулятори росту, в 1 кг кормових одиниць 

містилося від 115 до 182 г перетравного протеїну. Найменше 

перетравного протеїну (115 г) на одну кормову одиницю було на 

варіанті, де зовсім не вносили мінеральних добрив і стимуляторів 

росту. Найбільшу його кількість (182 г) на одну кормову одиницю 

одержано за внесення повного мінерального добрива в дозі N60Р60К90 з 

обробкою насіння мікрогуміном.  

 Важливе значення для годівлі худоби і одержання корму 

високої якості має не тільки підвищення урожайності сіяних 

багаторічних трав, але й формування сприятливої видової структури 

фітоценозів. Поживна цінність кормових багаторічних трав та їх 

сумішок визначається їх хімічним складом і залежить від видових 

особливостей, фази вегетації, режимів використання, ґрунтово-

кліматичних та агротехнічних умов, удобрення та інших  факторів 

(табл. 2). 
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 Нашими дослідженням встановлено, що вміст сирого протеїну 

в кормі знаходився в тісній залежності від удобрення і стимуляторів 

росту. Як свідчать дослідження, одним із показників високої 

поживності корму є наявність у ньому достатньої кількості сирого 

протеїну [5].  

 

2. Біохімічний склад корму злаково-бобового травостою залежно 

від удобрення та стимуляторів росту (середнє за 2005 - 2007 рр.) 

Схема досліду 

Про-

теїн 
Білок Жир 

Кліт-

ко-

вина 

БЕР Зола  

% на абсолютно суху речовину 

Контроль (без удобрення) 14,3 11,9 2,9 29,2 43,8 9,8 

Р60К90  17,2 14,8 3,2 28,2 40,2 11,2 

N60Р60К90 18,6 15,4 3,0 27,3 40,9 10,2 

Р60К90 + триман 19,4 15,8 3,5 27,9 32,8 11,4 

N60Р60К90 + триман 19,9 16,2 3,3 29,1 35,2 12,5 

Р60К90 + мікрогумін 19,3 16,7 3,3 27,2 39,4 10,8 

N60Р60К90+ мікрогумін 20,6 17,8 3,2 26,7 39,8 9,7 

 

 У сирому протеїні розрізняють білки, що становлять найбільш 

цінну поживну частину, яка не може бути замінена іншими 

органічними речовинами, і небілкові азотні сполуки - аміди, куди 

входять амінокислоти, глюкозиди, нітрати, амонійні солі. На злаково-

бобовому травостої при мінеральному удобренні і застосуванні 

стимуляторів росту найбільша концентрація сирого протеїну була в 

кормі, вирощеному на варіантах, де удобрювали травостій повним 

мінеральним удобренням із застосуванням стимуляторів.  У ередньому 

за роки досліджень найбільша його концентрація спостерігалася в 

сухій масі на варіантах з внесенням мінеральних добрив з додаванням 

стимуляторів росту і дещо вищою вона була в сухому кормі на 

ділянках без удобрення і де вносили лише мінеральні добрива без 

стимуляторів росту. 

 Великий вплив на засвоєння поживних речовин і 

продуктивність тварин мають корми, які містять достатню кількість 

мінеральних речовин. У сухій речовині корму вміст золи становив 9,8 -

12,5% і відповідав зоотехнічним нормам годівлі ВРХ. За рахунок 

удобрення не тільки підвищується урожайність травостою, але і 

поліпшуються якісні показники вирощеного корму. 

 Висновки. На основі проведених досліджень встановлено, що 

в умовах Передкарпаття для підвищення урожайності травостоїв і 
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поліпшення якості корму потрібно удобрювати травостій повними 

мінеральними добривами в дозі N60Р60К90 з обробкою насіння 

мікрогуміном. 
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Рекомендовані науковими установами типові кормові раціони для 

інших зон не можуть бути широко впроваджені в умовах 

Передкарпаття. В наших умовах при відповідній агротехніці високі 

урожаї забезпечують кормові культури, і особливо багаторічні злакові 

і бобові трави на сіно і зелений корм. Численними дослідами 

встановлено, що концентрати в раціонах м’ясних тварин в значній мірі 

можна замінити зимою повноцінними грубими і соковитими, а літом 

зеленими кормами [4]. 

 Із загальної площі посіву кормових культур багаторічні трави 

мають займати 65 - 70%, зокрема бобові та злаково-бобові травостої 

приблизно 75 - 80%, а однорічні злаково-бобові сумішки – 25% [1]. 

 Інтенсивний підхід до використання землі призвів до спаду 

виробництва продукції рослинництва, занепаду тваринництва, 

виснаження землі, збільшення екологічного навантаження на 

навколишнє середовище. Збільшення кількості орних земель було 

найпростішим засобом підвищення обсягів виробництва продукції 

рослинництва, внаслідок чого розораність досягла в Україні майже 

80%, а в Передкарпатті близько 70%. Все це обумовило розвиток 

ерозійних процесів, тому в даний час потрібно відновлювати 

агроландшафти. 

 Передкарпаття  є зоною достатнього зволоженя, тому ведення 

тваринництва слід базувати на основі лучного кормовиробництва, 

внаслідок чого площі розораних раніше природних кормових угідь 

слід залужувати [5]. 

 У країнах,  розміщених у подібних природних умовах, питома 

вага кормів з природних кормових угідь у річному раціоні тварин 

становить: у Швеції – 40%, у Данії та Ірландії – 48%, тоді як в Україні 

близько 5% [3, 5]. Вирішальне значення для прискорення темпів 

розвитку сільського господарства в цілому і збільшення виробництва 

кормів має підвищення продуктивності кожного гектара землі. При 

цьому важлива роль належить сумісним посівам, які дають можливість 

одержати два - три врожаї на рік з однієї площі [2]. 

Проміжні посіви забезпечують худобу зеленими і соковитими 

кормами з ранньої весни до пізньої осені. Зелену масу з таких посівів 

можна використовувати для заготівлі сіна, силосу, сінажу і на випас. 

При вирощуванні двох - трьох урожаїв на одній площі 

протягом року зелені рослини синтезують надземну і підземну 

органічну масу і краще використовують ФАР. Під проміжними 

посівами бобових рослин ґрунт збагачується азотом за рахунок 

симбіотичної азотфіксації бульбочковими бактеріями. Крім цього, такі 

посіви затіняють ґрунт, що сприяє підвищенню інтенсивності 
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корисних мікробіологічних процесів і зменшує випаровування вологи, 

за рахунок чого підвищується родючість ґрунту. Продуктивність 

сіяних багаторічних трав залежить від способів їх вирощування. 

Найбільш ефективними є підпокривні посіви, що дають можливість 

збирати протягом року два - три урожаї з однієї площі і заощаджувати 

на передпосівних обробітках дорогі енергоресурси  [3].  

Тому дослідження щодо вивчення способів вирощування 

багаторічних трав для виробництва дешевих трав’яних кормів є 

актуальними. 

Польові дослідження щодо формування злаково-бобових 

травостоїв залежно від удобрення, покривних культур й складу 

травосумішки закладено у 2005 та 2006 рр. [6] на полях 

Передкарпатської дослідної станції Інституту землеробства і 

тваринництва західного регіону УААН. Ґрунт під дослідами дерново-

підзолистий середньозмитий з такими агрохімічними показниками: 

вміст гумусу (за Тюріним) – 1,91%, рухомого фосфору (за Кірсановим) 

– 240, калію – 400 мг на 1 кг ґрунту, рН (сольове) 5,1, гідролітична 

кислотність 5,2 мг-екв на 100 г ґрунту. Схил південно-західної 

експозиції більше 5
о
.  

Покривні культури висівали до 25 серпня згідно зі схемою 

досліду, одночасно висівали багаторічні трави: 1) грястиця збірна (8)  

+ тимофіївка лучна (6)  + костриця червона (4) + конюшина гібридна 

(6) + лядвенець рогатий (4) + конюшина лучна (4 кг/га кондиційного 

насіння); 2) костриця східна (8) + пажитниця багатоукісна (6) + 

пажитниця багаторічна (4) + конюшина гібридна (6) + лядвенець 

рогатий (4) + конюшина лучна (4); 3) тимофіївка лучна (8) + 

пажитниця багатоукісна  (6) + пажитниця багаторічна (4) + конюшина 

гібридна (6) + лядвенець рогатий (4) + конюшина лучна (4 кг/га 

кондиційного насіння). 

Удобрення в досліді проводили з розрахунку Р60К90. Площа 

посівної ділянки – 32 м
2
, повторність чотириразова. Облік урожаю 

проводили поділяночно, суцільним скошуванням із наступним 

зважуванням. Перед збором урожаю визначали ботанічний і видовий 

склад травостою, висоту стояння і щільність рослин. Збирання 

покривних культур проводили весною до 5 травня, а травосумішок – 

відповідно через 45 - 50 днів. 

У перший рік використання найвищий урожай сухої маси (8,6 

- 9,1 т/га) зібрано на третій травосумішці під покривом усіх чотирьох 

культур, яка складалася із тимофіївки лучної + пажитниці 

багатоукісної + пажитниці багаторічної + конюшини гібридної  + 

лядвенцю рогатого + конюшини лучної (табл. 1).  
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1. Урожайність злаково-бобових травосумішок залежно від їх 

складу, покривних культур та удобрення (середнє за 2006 - 2008 

рр.) 

Схема досліду Роки сівби 

Серед- 

нє  

Приріст до 

контролю 

Покрив-

на 

культура 

Тра-

восу-

мішки 

2005 2006 

т/га % Роки обліку 

2006 2007 2008 2007 2008 

Озиме 

жито  

1 7,9 8,7 9,6 7,9 9,0 8,6   

2 8,1 9,6 9,0 9,1 10,4 9,2 0,6 7 

3 7,9 9,0 9,2 8,1 9,6 8,8 0,1 2 

Озима 

пше-

ниця  

1 8,1 9,3 10,2 8,6 9,6 9,2 0,5 6 

2 8,5 9,7 8,3 9,2 10,3 9,2 0,6 7 

3 8,5 9,5 8,2 9,6 9,8 9,1 0,5 6 

Озимий 

ріпак  

1 7,8 8,2 8,6 7,8 8,8 8,2 -0,4 -5 

2 7,0 8,9 9,2 7,7 8,6 8,3 -0,3 -4 

3 8,7 8,8 8,1 9,1 9,2 8,8 0,2 2 

Озимий 

ріпак + 

озиме 

жито  

1 7,6 9,6 10,7 8,2 9,6 9,1 0,5 6 

2 7,1 9,0 8,8 7,9 8,7 8,3 -0,3 -4 

3 8,4 8,9 9,0 8,8 7,9 8,6 0,0 0 

НІР0,5, т/га 0,31 0,33 0,23 0,24 0,33    

 

У наступні роки урожайність злаково-бобових травосумішок, 

вирощених на ріллі, виведеній на консервацію, збільшилася на 1,1 -  

1,5 т/га сухого корму проти першого року використання.  

У перезакладених дослідах протягом двох років встановлено, 

що врожайність сухої маси залежала не тільки  від покривної 

культури, але і від складу травосумішки. 

Так, найвищий урожай сухої маси (8,2 - 9,2 т/га) протягом 

п’яти років досліджень забезпечила перша травосумішка, що 

складалася із грястиці збірної + тимофіївки лучної  + костриці 

червоної + конюшини гібридної + лядвенцю рогатого + конюшини 

лучної. Як видно із одержаних дослідних даних, видовий склад 

травосумішок істотно впливав на урожайність травостою. 

Поживність сінокісного корму залежить від виду висіяних в 

травосумішці багаторічних трав, фази розвитку, використання та 

удобрення (табл. 2).  

Тому розробка комплексу технологічних прийомів щодо 

збільшення виробництва біологічно повноцінних кормів є актуальною. 
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Укісно-пасовищне використання лучних травостоїв у сучасних умовах 

є одним із шляхів підвищення якості корму. 

Відчуження травостою, вирощеного на еродованих ґрунтах, в 

оптимальні строки, достатній вміст у ньому бобових багаторічних трав 

позитивно вплинули на поживність корму. 

 Збір кормових одиниць на всіх варіантах досліду становив 6,13 

- 7,36 т/га і найвищим був на першій травосумішці (7,36 т/га). Поряд із 

збором сухої маси і кормових одиниць важливе значення для годівлі 

худоби має вміст у кормі  перетравного протеїну. 

 

2. Продуктивність злаково-бобових травосумішок залежно від їх 

складу, покривних культур та удобрення (середнє за 2006-2008 рр.) 

Схема досліду 

Урожай-

ність сухої 

маси, т/га 

Збір, т/га Міститься 

Покривна 

культура 

Траво-

суміш-

ки 

кормо-

вих 

одиниць 

пере-

травного 

протеїну 

в 1 кг 

сухого 

корму,  

к. од. 

в 1 кг пе-

ретрав-

ного про-

теїну, г 

Озиме 

жито 

1 8,6 6,72 0,68 0,78 102 

2 9,2 7,33 0,75 0,80 102 

3 8,8 6,70 0,74 0,76 111 

Озима 

пшениця 

1 9,2 7,36 0,69 0,80 94 

2 9,2 6,97 0,75 0,76 107 

3 9,1 7,15 0,69 0,79 97 

Озимий 

ріпак 

1 8,0 6,13 0,70 0,77 115 

2 8,3 6,59 0,67 0,79 102 

3 8,8 6,93 0,72 0,79 104 

Озимий 

ріпак + 

озиме жито 

1 9,1 7,31 0,73 0,80 100 

2 8,3 6,65 0,68 0,80 102 

3 8,6 6,82 0,71 0,79 104 

 

 При сінокісному використанні травостою в оптимальні строки, 

за достатнього вмісту в ньому бобових багаторічних трав зібрано 0,67 - 

0,75 т/га перетравного протеїну. Найвищий його збір відзначено на 

другій травосумішці під покривом жита озимого та пшениці озимої. В 

одному кілограмі сухого корму містилося від 0,76 до 0,80 кормових 

одиниць. Одним із шляхів вирішення проблеми білка в 

кормовиробництві є збільшення концентрації його в кормах. У нашому 

досліді його вміст становив від 94 до 111 г на кормову одиницю. 

Найбільшу кількість його під усіма покривними культурами виявлено 

на другій травосумішці. 
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 Висновки. На основі проведених досліджень встановлено, що 

в умовах Передкарпаття для залуження еродованих схилів і 

подовження періоду використання зелених кормів слід висівати 

злаково-бобову травосумішку такого складу: грястиця збірна + 

тимофіївка лучна + костриця червона + конюшина гібридна + 

лядвенець рогатий + конюшина лучна під покрив озимих зернових з 

удобренням Р60К90, що забезпечує продуктивність сухої маси 8,2 -     

9,2 т/га або 6,13 - 7,36 т/га кормових одиниць. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗЛАКОВО- БОБОВИХ ТРАВОСУМІШОК 

ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ ТА ЇХ СКЛАДУ  

В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Наведено результати досліджень щодо вивчення 

ефективності мінеральних добрив, їх впливу на продуктивність і 

ботанічний склад бобово-злакових травостоїв. Встановлено, що 

внесення фосфорних і калійних добрив у нормі Р60К90 у поєднанні зі 

стимулятором росту забезпечило найбільш високу врожайність          

(7,8 т/га сухої маси), крім того, зберігаться високий відсоток бобових 

у травостої і відповідно поліпшується якість корму. 

 

Серед основних чинників негативного впливу сільсько-

господарського виробництва на земельні ресурси є значна розораність 

земель. Сьогодні в Україні розорано кожні чотири з п’яти гектарів 

сільгоспугідь, такого рівня розораності угідь немає в жодній із 

розвинутих країн світу. За останнє десятиліття середній вміст гумусу 

знизився на 10 - 14%, на 30 і 40% понизився азотний фонд ґрунту, 

переущільнення ґрунтів викликало підкислення раніше нейтральних за 

реакцією ґрунтового розчину, навіть чорноземів. За відсутності 

хімізації (удобрення) відбувається зниження вмісту рухомого фосфору 

й обмінного калію на 1 - 1,5 мг/100 г ґрунту щороку. 

Тому залуження осушених ґрунтів високопродуктивними 

бобово-злаковими травосумішками, які сприяють відновленню 

агроландшафтів, родючості  та зменшенню впливу вітрової і водної 

ерозії ґрунтів, особливо поширеної на Львівщині, є найбільш 

важливим завданням у науковому та практичному луківництві. 

Створення екологічно збалансованих систем виробництва 

високобілкових кормів на природних і сіяних луках прямо 

пропорційно залежить від встановлення оптимальних норм 

мінеральних добрив та правильного добору видів бобових і злакових 

багаторічних трав. Це дасть змогу поліпшити асортимент 

травосумішок, зменшити дефіцит протеїну та стабілізувати, відновити 

кормову базу тваринництва. 
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Внесення в ґрунт мінеральних добрив поліпшує ботанічний 

склад сіна. Фосфорно-калійні добрива сприяють помітному  

підвищенню вмісту бобового компонента у травосумішках. При цьому 

значно зменшується кількість різнотрав’я і осок. При внесенні 

фосфорних добрив на луках підвищується урожайність трав, 

поліпшується ботанічний склад і їхні кормові якості, посилюється 

розвиток кореневої системи. З усіх зольних елементів калій міститься 

у рослинах у найбільшій кількості. Застосування на сіножатях і 

пасовищах калійних добрив сприяє засвоєнню травами фосфору й 

азоту. Одночасно вони підвищують урожайність сіна і пасовищного 

корму на ґрунтах, багатих на фосфор та азот.  

Багаторічні трави, що висіваються в сумішках, внаслідок 

взаємозаміни домінування тих чи інших видів за роками, а часто і за 

окремими сезонами, як правило, забезпечують більш сталі врожаї 

порівняно з продуктивністю одновидових посівів і дають корм вищої 

якості [2], зокрема за вмістом амінокислот, мінеральних і органічних 

речовин, цукрово-протеїновим співвідношенням та іншими 

показниками. Такі корми значно краще поїдає худоба. 

Різні види лучних злаків і бобових трав відрізняються за типами 

кореневих систем. Вони мають різний ступінь розгалуження коріння, 

проникнення його в ґрунт, різний період життя. Так, більшість 

бобових трав, маючи стрижневу кореневу систему, засвоюють поживні 

речовини з глибинних шарів ґрунту, а лучні злаки, з мичкуватою 

кореневою системою, - з верхніх [3]. 

Коріння культурних багаторічних злаків заглиблюється в ґрунт 

на 100 - 150 см, і тільки коріння небагатьох представників цієї родини 

(стоколосу безостого, пажитниці багатоукісної, очеретянки звичайної) 

заглиблюється на 200 см і більше. Коріння багаторічних бобових видів 

трав проникає в ґрунт на 150 - 200 см і більше: люцерни на 2 - 3 і до  

10 м, буркуну на 1,5 - 2 і до 5 м, конюшини на 0,8 - 3 м. Тому кореневі 

системи злакових і бобових трав, у сумішках охоплюючи більш 

потужний пласт ґрунту, ніби доповнюють у своєму розвитку одна одну 

[4]. 

Як показали дослідження Інституту землеробства УААН [5], у 

травосумішках під впливом бобових посилюються ростові процеси 

злакових, збільшується питома вага та листкова площа, підвищується 

насиченість рослинних тканин водою, змінюється хімічний склад 

рослин у бік збільшення вмісту амінокислот, мінеральних і органічних 

речовин, поліпшується  цукрово-протеїнове співвідношення тощо. Такі 

травостої забезпечують одержання високоякісного корму, який добре 

поїдається худобою і не спричиняє захворювання на тимпанію. 
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Численними дослідженнями, проведеними в різних зонах нашої 

країни і за кордоном [1, 2, 5], було встановлено, що травосумішки 

спрощеного типу із 4 - 6, а в умовах високого агрофону - з меншої 

кількості видів за продуктивністю не поступаються складним, але при 

сівбі їх значно скорочуються затрати на насіння, поліпшуються умови 

для більш правильного вибору заходів догляду і режимів використання 

з урахуванням біологічних особливостей основних компонентів. Цими 

та іншими дослідженнями доведено, що введення в травосумішку 

великої кількості компонентів приводить до надто високого 

ущільнення травостою і, як наслідок, до погіршення водно-повітряного 

режиму. В результаті цього досить часто спостерігається різке 

зниження врожайності таких посівів. Доведено, що вирішальну роль у 

сумішках відіграє не число, а наявність у ній тих чи інших видів, які 

найбільш повно відповідають еколого-біологічним, ценотичним 

вимогам в угрупованні, умовам догляду та інтенсивності використання 

травостою. 

Використовуючи бобові трави у змішаних бобово-злакових 

травостоях, у першу чергу потрібно підвищити родючість ґрунту і 

забезпечити злаки азотом за рахунок нагромадження його в кореневій 

масі бобових [6]. 

Бобово-злакові травостої мають і інші переваги перед 

злаковими. Вони краще використовують вологу ґрунтів і відрізняються 

більш тривалою вегетацією протягом сезону і кращою отавністю, в 

інтенсивній системі ведення господарства дають більш дешеві корми 

тощо. 

Метою наших досліджень є  вивчення підбору травосумішок та 

впливу фосфорно-калійних добрив для створення високопродуктивних 

лучних травостоїв сінокісного використання. 

Польові дослідження проводили на експериментальній базі 

Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН. 

Дослід закладено на  темно-сірих опідзолених поверхнево оглеєних 

середньосуглинкових осушених гончарним дренажем ґрунтах за 

методикою Інституту кормів УААН [1]. Двофакторний дослід було 

закладено навесні 2006 р. Площа дослідної ділянки – 12 м
2
,  облікова  – 

10 м
2
, повторність 4-кратна. Залуження проводили травосумішками 

сінокісного використання такого складу: 1) люцерна посівна (70%) + 

буркун білий (70%); 2) конюшина гібридна (70%) + буркун білий 

(70%); 3) люцерна посівна (70%) + конюшина гібридна (35%) + буркун 

білий (35%); 4) люцерна посівна (70%) + очеретянка звичайна (70%); 

5) люцерна посівна (70%) + стоколос безостий (70%); 6) люцерна 

посівна (70%) +  пажитниця багатоукісна (70%); 7) конюшина гібридна 
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(70%) + стоколос безостий (70%); 8) буркун білий (70%) + стоколос 

безостий (70%); 9) люцерна посівна (25%) + конюшина гібридна (25%) 

+ буркун білий (20%) + пажитниця багатоукісна (25%) + стоколос 

безостий (25%) + очеретянка звичайна (20% від повної норми висіву). 

При закладці досліду використано основний фон удобрення в 

нормі Р30К45. Щорічно проводимо удобрення за схемою: контроль без 

добрив, Р60К90, N60P60K90, добрива вносимо у формі аміачної селітри 

(34%), суперфосфату (18%), калійної солі (40%). Вапнування 

проводили згідно зі схемою досліду з розрахунку одна норма СаСО3 за 

гідролітичною кислотністю. 

Облік урожаю проводили поділянково суцільним скошуванням і 

з наступним зважуванням. Перед збором урожаю визначали 

ботанічний і видовий склад травостою, висоту стояння і щільність 

рослин. 

Скошування проводили у три прийоми - перший укіс у фазі 

колосіння злаків, при повній бутонізації бобових багаторічних трав 

(цвітінні), другий укіс починаємо через 45 днів, третій - через  50 днів. 

Вдало підібрані компоненти - представники двох родин бобових 

і злакових, їх співвідношення у травосумішці у поєднанні з 

удобренням мали значний вплив на продуктивність сіяних травостоїв 

(табл.). На підставі даних таблиці можна зробити висновок, що 

продуктивність бобових та бобово-злакових травосумішок  значною 

мірою залежить від регулярного застосування мінеральних добрив у 

дозах з відповідним співвідношенням щодо характеру травостою та їх 

видового складу у поєднанні з регулятором росту. 

Як свідчать результати досліджень, у перший рік використання 

травостою досить високою продуктивністю відзначилася 

травосумішка на дев’ятому варіанті (люцерна посівна (25%)  + 

конюшина гібридна (25%) + буркун білий (20%) + пажитниця 

багатоукісна (25%) + стоколос безостий (25%) + очеретянка звичайна 

(20 %)), її урожайність становила 5,5 т/га. Внесення  фосфорно-

калійних добрив у нормі Р60К90 у поєднанні з регулятором росту вуксол 

комбі Б забезпечило приріст урожаю в 2007 р. за три укоси майже у 2 

рази, у 2008 р. у 2,2 разу більше порівняно до контролю (відповідно на 

40,0 і 33,3%). Проте найвищий приріст урожаю до контролю 

спостерігали на третьому варіанті (88,6%), де є лише бобові трави, це 

пояснюється добрим пристосуванням компонентів один до одного та 

ґрунтово-кліматичними умовами. Дані трави висівали на осушених 

торфовищах, де урожай сіна значно підвищується після внесення 

фосфорно-калійних добрив, до того ж бобові трави мають більшу 

потребу у даних добривах, ніж злакові. 
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Урожайність бобово-злакових травосумішок залежно від їх складу та удобрення (2007 – 2008 рр.) 
№

 в
ар

. 

Схема досліду 

Урожайність сухої маси, т/га 
Приріст урожаю до 

контролю 

Без удобре- 

ння 
Р60К90 

Середнє за 

два роки 
т/га % 

2007 2008 2007 2008 б/у Р60К90 2007 2008 2007 2008 

1 Люцерна посівна (70%) + буркун (70%) 3,6 5,1 5,0 6,4 4,3 5,7 1,4 1,3 38,9 25,5 

2 Конюшина гібридна (70%) + буркун (70%) 3,4 4,7 6,3 5,9 4,0 6,1 2,9 1,2 85,3 25,5 

3 
Люцерна посівна (70%) + конюшина гібридна 

(35%) + буркун (35%) 

 

3,5 

 

5,8 

 

6,6 

 

8,1 

 

4,6 

 

7,3 

 

3,1 

 

2,3 

 

88,6 

 

39,7 

4 
Люцерна посівна (70%) + очеретянка 

звичайна (70%) 

 

4,3 

 

4,6 

 

6,2 

 

6,3 

 

4,4 

 

6,2 

 

1,9 

 

1,7 

 

44,2 

 

37,0 

5 
Люцерна посівна (70%) + стоколос безостий 

(70%) 

 

5,0 

 

5,4 

 

6,3 

 

6,5 

 

5,2 

 

6,4 

 

1,3 

 

1,1 

 

26,0 

 

20,4 

6 
Люцерна посівна (70%) + пажитниця 

багатоукісна (70%) 

 

3,9 

 

4,3 

 

5,7 

 

6,0 

 

4,1 

 

5,8 

 

1,8 

 

1,7 

 

46,2 

 

39,5 

7 
Конюшина гібридна (70%) + стоколос 

безостий (70%) 

 

3,9 

 

4,8 

 

6,1 

 

6,4 

 

4,3 

 

6,2 

 

2,2 

 

1,6 

 

56,4 

 

33,3 

8 Буркун (70%) + стоколос безостий (70%) 5,0 5,6 7,4 7,8 5,3 7,6 2,4 2,2 48,0 39,3 

9 

Люцерна посівна (25%) + конюшина гібридна 

(25%) + буркун (20%) + пажитниця 

багатоукісна (25%) + стоколос безостий 

(25%) + очеретянка звичайна (20%) 

 

 

 

5,5 

 

 

 

6,0 

 

 

 

7,7 

 

 

 

8,0 

 

 

 

5,7 

 

 

 

7,8 

 

 

 

2,2 

 

 

 

2 

 

 

 

40,0 

 

 

 

33,3 
НІР0,5, т/га А (добрива)                                                                         0,4        0,3 
                  Б (травосумішки)                                                                0,2        0,17 

                  В  (взаємодія)                                                                       0,7       0,52 
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Рис. Ботанічний склад урожаю травосумішок залежно від удобрення 

 
Р 60 К 90 , 2007 р. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
варіант 

Ст

ру

кт

ур

а, 

% 

злаки бобові різнотрав`я 

Р 60 К 90 , 2008 р. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
варіант 

Ст

ру

кт

ур

а, 

% 

злаки бобові різнотрав`я 

Без удобрення, 2007 р. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
варіант 

Ст

ру

кту

ра, 

% 

 злаки бобові різнотрав`я 

Без удобрення, 2008 р. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
варіант 

Ст

ру

кт

ур

а, 

% 

злаки бобові різнотрав`я 



 125  

Залежність травосумішок від удобрення спостерігається протягом 

двох років використання травостоїв. Результати досліджень показують, 

що найменша, середня урожайність була на контрольних неудобрених 

ділянках (табл.). Вона відповідно становила від 4,1 до 5,7 т/га. Внесення 

фосфорно-калійних добрив на варіантах підвищило середню 

врожайність майже в два рази по (від 5,7 до 7,8 т/га). Невисока 

урожайність  на неудобрених ділянках пояснюється появою несіяних 

злаків, особливо першого року використання травостоїв (зокрема 

пахучої трави, гребінника звичайного, бромуса м’якого), здатних добре 

рости і розвиватися на низьких агрофонах, де більш вимогливі види 

випадають.  

У ботанічному складі урожаю за два роки досліджень 

спостерігали позитивний вплив фосфорно-калійних добрив і 

регулятора росту на формування бобово-злакового травостою. 

Аналіз травостою за ботанічним складом (рис.) засвідчив, що 

основну частку урожаю досліджуваних варіантів травосумішок 

складали бобові, а злаків та різнотрав’я було значно менше. Злакова 

частка травостою формувалася із сіяних трав (стоколосу безостого, 

очеретянки звичайної, пажитниці багатоукісної), які є у варіантах 4 - 9. 

Основним фактором, який впливає на зміну видового складу злакового 

фітоценозу, були фосфорно-калійні добрива, які вносили відповідно до 

методики досліджень. Різнотрав’я розповсюджувалося локально в 

місцях, де спостерігали зрідження злаків, і частка його в основному 

становила у 2007 р. від 21,0 - 36,3%. В урожаї сіна другого року 

бобово-злакові травосумішки витіснили різнотрав’я (порівняно з 

першим роком) до 2,2 - 13,6% внаслідок ущільнення травостоїв 

злаковими та бобовими травами. Окрім того, слід зазначити, що 

спостерігається тенденція до зменшення частки різнотрав’я вдвічі у 

2008 р. порівняно з 2007 р. у всіх досліджуваних варіантах. 

Висновки. Застосування вапнування і мікроелементів на фоні 

фосфорно-калійних добрив поверхнево підвищувало продуктивність 

травосумішок у першому році використання на 1,7 - 2,5 т/га, а у 

другому році на 1,6 - 2,6 т/га залежно від їх складу. Найвищу 

продуктивність за два роки досліджень спостерігали у дев’ятому 

варіанті, який складається із люцерни посівної (25%) + конюшини 

гібридної (25%) + буркуну білого (20%) + пажитниці багатоукісної 

(25%) + стоколосу безостого (25%) + очеретянки звичайної (20%). 

Основним фактором, який впливає на зміну видового складу бобового 

фітоценозу, є фосфорні і калійні добрива. 
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господарських угідь призвела до порушення екологічної рівноваги у 

навколишньому середовищі. Завдяки цьому погіршилися кількісні 

показники земельного фонду краю. Внаслідок інтенсивного 

використання схилових земель, яких у Чернівецькій області близько 

90%, майже кожен другий гектар ріллі різного ступеня еродованості. 

Крім того, в останні десятиріччя вміст гумусу в орному шарі 

зменшився на 20 - 30%, і в даний час у ґрунтах має місце його 

від’ємний баланс [1]. Недобір урожаю більшості культур на 

еродованих землях досягає 30 - 40%, а енергетичні витрати, пов’язані з 

їх вирощуванням, зростають в 1,5 разу [2]. 

На сучасному етапі, в період реформування АПК, нові підходи 

до використання і охорони земель повинні стати визначальними. 

Складовою цих заходів є виведення частини земель, в основному 

схилових, з інтенсивного обробітку на консервацію на 15 - 20 років. Це 

передусім забезпечить створення оптимальних в економічному 

відношенні агроландшафтів. Виведення земель на схилах крутизною 

понад 3º під постійне залуження буде також сприяти зменшенню втрат 

гумусу від ерозії. 

Вилучені з інтенсивного обробітку землі, насамперед, слід 

використовувати під луки і пасовища. Ця система базується на 

створенні сіяних травостоїв. Виведення з обробітку і залуження 

схилових земель є особливо доцільним при низькому ресурсному 

забезпеченні господарств. За даними А.А. Побережної [3], кращі 

результати при залуженні схилових земель забезпечують: люцерна 

посівна, лядвенець рогатий, еспарцет піщаний, конюшина лучна, 

мітлиця велетенська, тимофіївка лучна. Високі і стабільні урожаї сіна 

на схилах крутизною 6 - 8º забезпечує поєднання внесення добрив, 

щілювання і зрошення. Особлива роль у травосумішках при залуженні 

належить бобовим компонентам, які не тільки істотно (у 1,5 - 2 рази) 

підвищують продуктивність сіяних лучних ценозів, а є ефективним 

засобом поліпшення родючості ґрунту. Під бобово-злаковими 

травосумішками нагромаджується 10 - 19 т/га сухої кореневої маси, 

яка забезпечена азотом у кількості, еквівалентній приблизно 40 -        

60 т/га гною [4]. У зв’язку з цим у Буковинському інституті 

агропромислового виробництва УААН у період 2000 - 2005 рр. було 

проведено дослідження з часткового вирішення цієї проблеми. 

Дослідження проводили на полях Державного підприємства 

дослідного господарства "Центральне" Буковинського інституту 

агропромислового виробництва УААН. Дослід розташований на схилі 

південно-західної експозиції крутизною від 4 до 7º і довжиною 150 м 

на сірому лісовому середньозмитому пилувато-важкосуглинковому 
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кислому ґрунті (рН при закладці досліду 5,1 - 5,4). Дослід проводили 

на чотирьох полях, розташованих на попередній чотирипільній 

польовій сівозміні з таким чергуванням культур: ярий ячмінь + 

конюшина лучна - конюшина лучна - озима пшениця - кукурудза на 

силос. 

Розмір полів - 1,3 - 1,5 га, вони розміщені послідовно по 

крутизні схилу, довжина гонів – 400 - 450 м. Повторність досліду 

триразова. Розмір посівних ділянок - 1500 м
2
. Ділянки розташовані 

довшою стороною впоперек схилу. 

У досліді вивчали травосумішки: 

1) конюшина лучна, 15 кг/га + тимофіївка лучна, 6 кг/га (без 

добрив); 

2) конюшина лучна, 15 кг/га + тимофіївка лучна, 6 кг/га 

(N90Р90К90); 

3) люцерна посівна, 15 кг/га + тимофіївка лучна, 6 кг/га (без 

добрив); 

4) люцерна посівна, 15 кг/га + тимофіївка лучна, 6 кг/га 

(N90Р90К90) + СаО, 5 т/га; 

5) лядвенець рогатий, 12 кг/га + тимофіївка лучна, 6 кг/га (без 

добрив); 

6) лядвенець рогатий, 12 кг/га + тимофіївка лучна, 6 кг/га 

(N90Р90К90). 

Третій і четвертий варіанти (люцерна + тимофіївка) розміщу-

вали після кукурудзи на силос, під яку було внесено достатню кіль-

кість органічних, мінеральних та вапнякових добрив. В основне удоб-

рення застосували сидерат. Як сидерат використовували редьку олій-

ну, під яку внесли N60Р40К40. Після подрібнення сидерату на ділянки 

вносили солому (2 т/га), гній (30 т/га), N150Р75К75 і СаО (1,4 т/га). На 

інших варіантах добрива не застосовували. Всі травосумішки висівали 

на удобреному фоні (N90Р90К90 у запас) та на неудобреному. На 4 

варіанті при закладанні досліду, крім того, вносили ще й СаО (5 т/га). 

Встановлено, що за умов високої кислотності ґрунту в 

травосумішках, які ми вивчали у досліді, бобові компоненти по-

різному проявили життєздатність. Так, у першому і другому варіантах 

(конюшина + тимофіївка) за зниження рН ґрунту до 4,5 - 4,7 

конюшина в травостоях випала на третій рік життя. Лядвенець рогатий 

витримує підвищену кислотність, проте в 2005 р. у травостої він 

займав лише 44,9 - 57,5% від загальної маси (варіанти 5 - 6), тобто 

значна частина культури випала. 

Найбільше в травосумішках з бобових збереглася люцерна 

посівна (варіанти 3 і 4), яку розміщували на ділянках, на які було 
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внесено добрива і вапняк як у попередні роки, так і застосовано під 

культуру перед закладанням досліду. Аналіз травостою показав, що на 

люцерну припадає 79,5 - 81,5%. На цих варіантах у 2005 р. рН сольове 

було близьким до нейтрального (5,8 - 6,0). На варіантах травосумішок, 

до складу яких входила конюшина лучна (1, 2) і лядвенець рогатий (5, 

6), де в попередні роки не застосовували СаО і добрива, кислотність 

ґрунту у 2005 р. істотно зросла - до 4,5 - 4,7 одиниць рН (у 2000 р. 5,1 - 

5,4). Це сприяло випаданню бобових компонентів. 

 

1. Вміст гумусу в ґрунті залежно від типів травосумішок та          

удобрення, % 

№
 в

ар
. 

 

Травосумішка 
Удобре-

ння 

Гори-

зонт, см 
2000 р. 2005 р. 

2005 р. 

порів-

няно до 

2000 р., 

+/- 

1 

Конюшина лучна,  

15 кг/га + тимо-

фіївка лучна, 6 кг/га 

Без  

добрив 

0 - 20 1,54 1,56 + 0,02 

20 - 40 1,47 1,47 - 

0 - 40 1,50 1,52 + 0,01 

2 

Конюшина лучна, 

15 кг/га + тимо-

фіївка лучна, 6 кг/га 

N90Р90К90 

0 - 20 1,57 1,64 + 0,07 

20 - 40 1,26 1,25 -0,01 

0 - 40 1,42 1,45 + 0,03 

3 

Люцерна посівна,  

15 кг/га + тимо-

фіївка лучна, 6 кг/га 

Без  

добрив 

0 - 20 1,51 1,55 + 0,04 

20 - 40 1,32 1,35 + 0,03 

0 - 40 1,42 1,45 + 0,03 

4 

Люцерна посівна,  

15 кг/га + тимо-

фіївка лучна, 6 кг/га 

N90Р90К90 

+ СаО,  

5 т/га 

0 - 20 1,65 1,91 + 0,26 

20 - 40 1,43 1,50 + 0,07 

0 - 40 1,54 1,71 +0,17 

5 

Лядвенець рогатий, 

12 кг/га + тимо-

фіївка лучна, 6 кг/га 

Без  

добрив 

0 - 20 1,60 1,67 +0,07 

20 - 40 1,43 1,44 + 0,01 

0 - 40 1,51 1,56 + 0,04 

6 

Лядвенець рогатий, 

12 кг/га + тимо-

фіївка лучна, 6 кг/га 

N90Р90К90 

0 - 20 1,49 1,78 + 0,29 

20 - 40 1,38 1,42 + 0,04 

0 - 40 1,43 1,60 +0,17 

 

Завдяки зміні складу травосумішок внаслідок часткового або 

повного випадання бобових компонентів рівень впливу їх на стан 

родючості ґрунту був різним. Про це свідчать дані табл. 1. 

Встановлено загальну тенденцію - за період з 2000 до 2005 рр. на всіх 

варіантах у горизонті 0 - 40 см вміст гумусу в ґрунті стабілізувався і 
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дещо зріс порівняно з вихідним рівнем. Найбільшу позитивну зміну 

відзначено у горизонті 0 - 20 см, в 20 - 40 см збільшення вмісту гумусу 

було менш вираженим. 

Найбільший приріст гумусу в горизонті 0 - 20 см спостерігали 

у 4 і 6 варіантах -  0,26 та 0,29%, у горизонті 20 - 40 см - 0,17% (на 

кожному варіанті). На неудобреному фоні на всіх варіантах 

травосумішок накопичення гумусу було значно нижчим. Найменше 

його у горизонті 0 - 40 см відзначено на варіантах, в яких бобовим 

компонентом була конюшина лучна - 0,01% (вар. 1) і 0,03% (вар. 2). 

 

2.  Вміст в ґрунті загального вуглецю, вуглецю гумінових і            

фульвокислот та їх співвідношення 

В
ар

іа
н

т 

Гори-

зонт, см 

Загальний 

вуглець, % 

Вуглець 

гумінових 

кислот, % 

Вуглець 

фульвокис-

лот, % 

Сгк/Сфк 

2000 р. 2005 р. 2000 р. 2005 р. 2000 р. 2005 р. 2000 р. 2005 р. 

1  

0 - 20  0,37  0,38  0,14 0,14 0,23 0,24 0,61 0,58 

20 - 40  0,33  0,34  0,11 0,11 0,22 0,23 0,50 0,48 

0 - 40  0,35  0,36  0,13 0,13 0,23 0,24 0,56 0,53 

2  

0 - 20  0,34  0,39  0,11 0,13 0,23 0,26 0,48 0,50 

20 - 40  0,34  0,36  0,10 0,11 0,25 0,25 0,38 0,41 

0 - 40  0,34  0,38  0,11 0,12 0,24 0,26 0,43 0,46 

3  

0 - 20  0,36  0,40  0,10 0,13 0,26 0,27 0,39 0,48 

20 - 40  0,35  0,37  0,10 0,11 0,25 0,26 0,40 0,42 

0 - 40  0,36  0,39  0,10 0,12 0,26 0,27 0,40 0,45 

4  

0 - 20  0,38  0,41  0,13 0,16 0,25 0,26 0,52 0,64 

20 - 40  0,36  0,38  0,11 0,13 0,25 0,25 0,44 0,50 

0 - 40  0,37  0,40  0,12 0,15 _0,25 0,26 0,48 0,57 

5  

0 - 20  0,36  0,37  0,11 0,11 0,25 0,26 0,44 0,42 

20 - 40  0,34  0,36  0,10 0,10 0,24 0,26 0,42 0,38 

0 - 40  0,35  0,37  0,11 0,11 0,25 0,26 0,43 0,40 

6  

0 - 20  0,34  0,39  0,12 0,15 0,22 0,24 0,55 0,62 

20- 40  0,31  0,37  0,11 0,13 0,20 0,24 0,55 0,54 

0 - 40  0,33  0,38  0,12 0,14 0,21 0,24 0,55 0,58 

 

Результати визначення групового складу гумусу свідчать про 

те, що на кінець п’ятого року досліджень (2005) спостерігається 

тенденція до зростання на всіх варіантах загального вуглецю (табл. 2). 

На варіантах травосумішок з компонентами люцерна посівна + 

тимофіївка лучна (3, 4), на які було внесено в попередні роки органічні 
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і мінеральні добрива, та на 6 варіанті (лядвенець рогатий + тимофіївка 

лучна + N90Р90К90), крім того, поліпшилося співвідношення гумінових і 

фульвокислот. Найщільніше співвідношення цих кислот відзначено на 

варіанті травосумішки конюшина лучна + тимофіївка лучна на обох 

фонах удобрення та на варіанті лядвенець рогатий + тимофіївка лучна 

без добрив. 
Висновки 

1.  Виведення схилових земель з крутизною 4 - 7º з 

інтенсивного обробітку і залуження багаторічними бобово-злаковими 

травосумішками сприяє збереженню їх родючості. 

2.  На кислих ґрунтах (рН 5,1 - 5,4) без внесення органічних, 

мінеральних та вапнякових добрив із травосумішок у перший рік 

життя випадала люцерна посівна, на третій рік - конюшина лучна. За 

цих умов лядвенець рогатий на п’ятий рік у травосумішках 

зберігається на 44,9 - 57,5%. 

3.  В економічно міцних господарствах при виведенні кислих 

змитих ґрунтів з інтенсивного обробітку і проведенні на них залуження 

заслуговує на увагу інтенсивний метод. Ґрунт заздалегідь (за 2 - 3 роки 

до залуження) слід розкислити, внести органічні та мінеральні добрива. 

Кращі результати в підвищенні родючості ґрунту забезпечує 

травосумішка з люцерни посівної + тимофіївки лучної. В економічно 

слабких господарствах доцільно застосовувати залуження 

травосумішкою лядвенець рогатий + тимофіївка лучна. 
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УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА НОВИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ 

В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Наведено результати екологічного випробування нових гібридів 

кукурудзи за комплексом цінних господарсько-біологічних ознак та 

адаптивністю до ґрунтово-кліматичних умов вирощування на сірих 

лісових опідзолених поверхнево оглеєних ґрунтах західного Лісостепу. 

 

В Україні виробництво зерна кукурудзи зосереджено в 

Лісостепу та Степу, де вона займає відповідно 40 та 50% площ всіх 

сортових посівів країни. За різними джерелами, для забезпечення 

тваринництва фуражним зерном, переробної, харчової, медичної 

галузей в Україні потрібно виробляти 10 – 12 млн т  зерна кукурудзи 

[1]. 

Останніми роками вітчизняна селекція кукурудзи зробила 

помітний крок у створенні гібридів різних груп стиглості і напрямів 

використання. Кращі вітчизняні гібриди за рівнем врожайності й 

основних господарсько-цінних ознак не поступаються гібридам 

зарубіжних фірм. Такі нові гібриди, як Дніпровський 181 СВ, 

Хмельницький СВ, Подільський 274 СВ, Юніон СВ (ІЗГ УААН), Нива 

МВ, Донор МВ (ІР УААН), Союз СВ, Трон СВ, Фонд 404 МВ (НВФГ 

“Маїс”) та інші добре адаптовані до різноманітних умов України і 

перевищують національні стандарти на 8 – 15% [2]. 

Адаптивно-зональне розміщення виробництва, ефективне 

використання природно-кліматичних умов, новітніх технологій 

гарантує розкриття генетичного потенціалу нових гібридів на 70 – 

80%, що відбувається насамперед завдяки постійному їх 

впровадженню у виробництво. 

Тому зростає потреба в оцінці нових гібридів за адаптивними 

ознаками при дотриманні оптимальних умов їх вирощування з 

урахуванням біологічних особливостей росту і розвитку під впливом 

агротехнічних заходів і погодних умов. Визначення найбільш  
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адаптованих нових дозволених до поширення гібридів кукурудзи 

різних груп стиглості дає змогу сіяти і збирати урожай в оптимальні 

строки, раціонально використовувати збиральну техніку, економно 

витрачати енергоресурси при їх вирощуванні. 

Метою наших досліджень було вивчення впливу основних 

метеорологічних факторів та різних строків сівби нових гібридів 

кукурудзи різних груп стиглості, за яких досягається максимальна 

реалізація потенційних можливостей формування високих урожаїв 

зерна та зеленої маси в умовах західного Лісостепу та Передкарпаття.  

Польові дослідження проводили за “Методикою проведення 

експертизи та державного випробування сортів рослин зернових, 

круп’яних та зернобобових культур” [3] в сівозміні лабораторії 

селекції і насінництва сільськогосподарських культур Інституту 

землеробства і тваринництва західного регіону УААН на сірих лісових 

поверхнево оглеєних ґрунтах.  

Технологія вирощування гібридів кукурудзи в досліді 

загальноприйнята для ґрунтово-кліматичної зони. Попередник – 

пшениця озима. Площа посівної ділянки – 20 м
2
, облікова – 15 м

2
. 

Повторність – 4-разова. Мінеральні добрива вносили під передпосівну 

культивацію з розрахунку N90Р90К90 у формі нітроамофоски. 

Висівали гібриди кукурудзи різних груп стиглості Інституту 

зернового господарства УААН: 

- ранньостиглі (ФАО 150 – 200): Ушицький 167 СВ, Віраж 178 

МВ, Товтрянський 188 СВ, Заліщицький 191 СВ, Кремінь 200 СВ; 

- середньоранні (ФАО 200 – 300): Липовець 225 МВ, 

Білозірський 295 СВ, Солонянський 298 СВ, Хмельницький; 

- середньостиглі (ФАО 300 – 400): Моніка 350 МВ, Юніон. 

Спосіб сівби широкорядний з шириною міжрядь 45 см у такі 

строки: 25 квітня, 5 і 15 травня за норми висіву 80 тис. шт./га зерен.  

Спостереження, обліки, аналізи, збирання врожаю проводили 

згідно з прийнятими методиками [4]. 

Облік урожаю зерна та зеленої маси проводили поділяночно. 

Статистичний аналіз одержаних результатів здійснено методом 

дисперсійного аналізу за Б.А. Доспеховим [5]. 

Значний вплив на формування урожайності гібридів кукурудзи 

мали погодні умови вегетаційного періоду 2008 р. Температура 

повітря третьої декади квітня була на 2,0 
о
С вища від норми (9,0 

о
С) з 

пониженою кількістю опадів на 5,5 мм за норми 19 мм. Перша декада 

травня була теплою і сухою з холодними (від 6 до 11 С) ночами. 

Температура повітря другої декади травня була на 2,4 С вищою за 
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норму (13,4 С), сума опадів становила 14,2 мм за норми 20 мм, що 
позначалося на схожості рослин кукурудзи.  

Червень – липень сприяли росту і розвитку гібридів. Серпень 

характеризувався підвищеною температурою повітря на 2,3 С та 

великою кількістю опадів (139,7 мм за норми 77 мм), що впливало на 

формування зерна гібридів кукурудзи.  

Перша декада вересня була теплою і сухою. Температура 

повітря перевищувала норму на 4,9 С, кількість опадів становила 

2,6 мм за норми 19 мм, що сприяло достиганню зерна гібридів 

кукурудзи і викликало часткове її підсихання. Друга декада вересня 

характеризувалася пониженою температурою повітря з відхиленням 

від норми на 4,6 С та сумою опадів 100,1 мм за норми 17 мм, що 

позначилося на урожайності зерна і зеленої маси гібридів кукурудзи.  

Польова схожість у ранньостиглих гібридів Ушицький 167 СВ, 

Віраж 178 МВ, Товтрянський 188 СВ, Заліщицький 191 СВ та Кремінь 

200 СВ при сівбі 25.04 становила 87,5 – 100%, при сівбі 05.05 – 93,7 – 

100%, а при сівбі 15.05 – 81,2 – 100%. У середньоранніх гібридів 
Липовець 225 МВ, Білозірський 295 СВ, Солонянський 298 СВ, 

Хмельницький польова схожість становила 87,5 – 100% при сівбі 

25.04, при другому і третьому строках сівби – 93,7 – 100%, у 

середньостиглих гібридів Моніка 350 МВ урожаю 2005 р. при сівбі 

25.04 у цей показник 56,2%; 05.05 – 81,2%, 15.05 – 56,2%, у гібрида 

Юніон урожаю 2007 р. при перших двох строках сівби він становив 

100%, при третьому – 93,7%. 

Урожайність зерна і зеленої маси гібридів кукурудзи змінювалася 

залежно від їх біологічних особливостей, строків сівби та погодних умов 

(табл. 1). 
Як видно з наведених даних, максимальна врожайність зерна 

при сівбі 25.04 у ранньостиглій групі була у гібридів Заліщицький 191 

СВ (70,8 ц/га), Ушицький 167 СВ (65,0), Товтрянський 188 СВ (61,8), 

нижча – у гібридів Віраж 178 МВ (58,1), Кремінь 200 СВ (57,6 ц/га). У 

середньоранніх гібридів Липовець 225 МВ вона становила 66,5, 

Хмельницький – 65,6, Білозірський 295 СВ – 56,2 ц/га, нижчим цей 

показник був у гібрида Солонянський 298 СВ (33,1 ц/га). 

Середньостиглі гібриди Моніка 350 МВ та Юніон забезпечили 

відповідно 67,0 та 64,6 ц/га.  

Серед досліджуваних гібридів другого строку сівби (05.05) 

найвищий урожай зерна у групі ранньостиглих сформували 

Заліщицький 191 СВ (67,4), Ушицький 167 СВ (61,0), Товтрянський 

188 СВ (59,9) і Віраж 178 МВ (59,9 ц/га), дещо нижчу врожайність мав 

гібрид Кремінь 200 СВ (50,3 ц/га). У середньоранніх гібридів цей 
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показник становив: Хмельницький – 74,0, Липовець 225 МВ – 69,3, 

Білозірський 295 СВ – 64,6 ц/га, а Солонянський 298 СВ – 37,1 ц/га, у 

середньостиглих гібридів Моніка 350 МВ – 69,0 та Юніон – 64,6 ц/га. 

 

1. Урожайність зерна і зеленої маси гібридів кукурудзи залежно від 

строків сівби, ц/га 

Гібрид 
Урожай зерна Урожай зеленої маси 

25.04 05.05 15.05 25.04 05.05 15.05 

Ранньостиглі (ФАО 150 – 200) 

Ушицький 167 СВ 65,0 61,0 50,0 307,7 439,5 352,0 

Віраж 178 МВ 58,1 59,9 59,0 260,8 387,9 455,6 

Товтрянський 188 СВ 61,8 59,9 58,1 333,3 487,1 506,2 

Заліщицький 191 СВ 70,8 67,4 57,7 302,1 405,7 560,6 

Кремінь 200 СВ 57,6 50,3 53,6 310,2 245,3 388,2 

Середньоранні (ФАО 200 – 300) 

Липовець 225 МВ 66,5 69,3 53,4 262,8 338,5 390,0 

Білозірський 295 СВ 56,2 64,6 59,1 430,6 406,4 630,0 

Солонянський 298 СВ 33,1 37,1 33,7 250,4 245,6 369,0 

Хмельницький 65,6 74,0 74,0 437,1 375,5 496,8 

Середньостиглі (ФАО 300 – 400) 

Моніка 350 МВ 67,0 69,0 60,0 557,2 519,1 610,5 

Юніон 64,6 64,6 54,3 522,8 463,1 577,6 
НІР05 13,8 13,8 13,4 84,7 63,1 137,4 

 
При сівбі 15.05 врожайність зерна у гібрида Віраж 178 МВ була 

59,0, Товтрянський 188 СВ – 58,1, Заліщицький 191 СВ – 57,7, Кремінь 

200 СВ – 53,6 та Ушицький 167 СВ – 50,0 ц/га, у середньоранніх 

гібридів Хмельницький – 74,0, Білозірський 295 СВ – 59,1, Липовець 

225 МВ – 53,4 і Солонянський 298 СВ – 33,7 ц/га, у середньостиглих 

гібридів Моніка 350 МВ – 60,0, Юніон – 54,3 ц/га. 

Висока врожайність зеленої маси при першому строку сівби 

(25.04) була у ранньостиглих гібридів Ушицький 167 СВ (307,7 ц/га), 

Віраж 178 МВ (260,8), Товтрянський 188 СВ (333,3), Заліщицький 191 

СВ (302,1), Кремінь 200 СВ (310,2 ц/га); середньоранніх – Липовець 

225 МВ (262,8), Білозірський 295 СВ (430,6), Солонянський 298 СВ 

(250,4), Хмельницький (437,1 ц/га); середньостиглих – Моніка 350 МВ 

(557,2) та Юніон (522,8 ц/га). 

Отримані дані при сівбі 5 травня свідчать, що врожайність зеленої 

маси дещо змінювалася і становила у ранньостиглих гібридів Ушицький 

167 СВ – 439,5, Віраж 178 МВ – 387,5, Товтрянський 188 СВ – 487,1, 

Заліщицький 191 СВ – 405,7, Кремінь 200 СВ – 245,3 ц/га. З 
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середньоранніх гібридів Липовець 225 МВ забезпечив урожайність 

зеленої маси 338,5, Білозірський 295 СВ – 406,4, Солонянський 298 СВ – 

245,6 та Хмельницький – 375,5 ц/га;  середньостиглих – Моніка 350 МВ 

– 519,1 та Юніон – 463,1 ц/га. 

При третьому строку сівби (15 травня) відзначено урожайність 

зеленої маси у ранньостиглих гібридів кукурудзи Ушицький 167 СВ – 

352,0, Віраж 178 МВ – 455,6, Товтрянський 188 СВ – 506,2, 

Заліщицький 191 СВ – 560,6, Кремінь 200 СВ – 388,2 ц/га; у 

середньоранніх гібридів Липовець 225 МВ – 390,0, Білозірський 295 

СВ – 630,0, Солонянський 298 СВ – 369,0 та Хмельницький – 

496,8 ц/га; середньостиглих Моніка 350 МВ – 610,5 та Юніон – 

577,6 ц/га. 

Показники індивідуальної продуктивності гібридів кукурудзи 

виріювали під впливом погодних умов, строків сівби та біологічних 

особливостей. 

Як видно з табл. 2, найбільша довжина качана була у 

ранньостиглих гібридів (сівба 25.04) Кремінь 200 СВ (16,4) та 

Товтрянський 188 СВ (16,1 см). Дещо меншою вона була у гібридів  

Ушицький 167 СВ (15,2), Заліщицький 191 СВ (15,0 см). Мінімальним 

цей показник був у гібрида Віраж 178 МВ – 14,0 см. У середньоранніх 

найбільша довжина качана була у гібридів Солонянський 298 СВ 

(18,9), Білозірський 295 СВ (18,5), Хмельницький (17,0 см), менша – у 

гібрида Липовець 225 МВ (14,5 см); у середньостиглих Моніка 350 МВ 

– 16,7 та Юніон – 17,3 см. 

При другому строку сівби (5.05) довжина качана становила у 

ранньостиглих гібридів Ушицький 167 СВ – 17,1, Віраж 178 МВ – 14,0, 

Кремінь 200 СВ – 15,3, Товтрянський 188 СВ – 13,5 і Заліщицький 191 

СВ – 14 см, а вага качанів відповідно була у гібридів Ушицький 167 

СВ – 94, Віраж 178 МВ – 98, Кремінь 200 СВ – 101, Товтрянський 188 

СВ – 91 і Заліщицький 191 СВ – 111 г; у групі середньоранніх довжина 

качанів у гібрида Солонянський 298 СВ становила 17,4, Хмельницький 

– 15,0, Білозірський 295 СВ – 13,8 та Липовець 225 МВ – 13,6 см; у 

середньостиглих гібридів Моніка 350 МВ – 16,4 і Юніон – 13,8 см. 

У ранньостиглих гібридів довжина качанів при сівбі 15.05 

становила 16,0 см у гібрида Кремінь 200 СВ, 15,3 – Товтрянський 188 

СВ, 14,9 – Віраж 178 МВ, 14,8 – Заліщицький 191 СВ та 13,2 – у 

гібрида Ушицький 167 СВ; у середньоранніх гібридів цей показник 

був: Солонянський 298 СВ – 17,5, Хмельницький – 16,5, Білозірський 

295 СВ – 14,4, Липовець 225 МВ – 12,8 см. Довжина качана гібридів 

середньостиглої групи Моніка 350 МВ – 16,8 см, Юніон – 15,9 см.  
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2. Господарсько-цінні показники гібридів кукурудзи 

Назва гібрида 

Довжина 

качана, см 
Вага качана, г 

Кількість зерен 

на 1 качані, шт. 

Вага зерен з 1 

качана, г 

Маса  

1000 зерен, г 

25.04 05.05 15.05 25.04 05.05 15.05 25.04 05.05 15.05 25.04 05.05 15.05 25.04 05.05 15.05 

Ранньостиглі (ФАО 150 – 200) 

Ушицький 167 СВ 15,2 17,1 13,2 87 94 99 461,8 455,4 435,8 78 79 66 200 209 160 

Віраж 178 МВ 14,0 14,0 14,9 90 98 110 477,2 464,4 466,2 78 81 80 199 207 213 

Товтрянський  

188 СВ 16,1 13,5 15,3 93 91 106 463 462,5 457,2 80 82 75 249 249 159 

Заліщицький 191 

СВ 15,0 13,4 14,8 114 111 113 472 453,6 472,2 106 97 90 248 254 236 

Кремінь 200 СВ 16,4 15,3 16,0 105 101 109 401,2 342,8 404,6 90 85 85 240 256 219 

Середньоранні (ФАО 200 – 300) 

Липовець 225 МВ 14,5 13,6 12,8 106 108 101 464,8 461,2 467,8 90 90 75 215 256 178 

Білозірський 295  

СВ 18,5 13,8 14,4 92 110 107 497,6 473,6 473,4 74 86 81 215 251 182 

Солонянський  

298 СВ 18,9 17,4 17,5 94 110 126 455,6 454,2 458,2 79 86 104 205 270 108 

Хмельницький 17,0 15,0 16,5 102 126 112 442,2 462,4 453 90 98 98 236 256 192 

Середньостиглі (ФАО 300 – 400) 

Моніка 350 МВ 16,7 16,4 16,8 99 105 102 454,6 450 449 81 87 78 210 253 163 

Юніон 17,3 13,8 15,9 100 112 104 454,4 446,2 432,6 83 90 77 203 243 226 
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Слід відзначити, що висока вага качана була у гібридів 

Заліщицький 191 СВ (114), Кремінь 200 СВ (105), Товтрянський 188 

СВ (93), нижча – у гібридів Віраж 178 МВ (90) та Ушицький 167 СВ 

(87 г), у середньоранніх Липовець 225 МВ – 106, Хмельницький – 102, 

Солонянський 298 СВ – 94 і Білозірський 295 СВ – 92 г; 
середньостиглих Юніон – 100 та Моніка 350 МВ – 99 г при сівбі 25.04. 

При другому строку сівби (5.05) вага качанів відповідно була у 

гібридів Ушицький 167 СВ – 94, Віраж 178 МВ – 98, Кремінь 200 СВ – 

101, Товтрянський 188 СВ – 91 і Заліщицький 191 СВ – 111 г; у 

середньоранніх гібридів цей показник становив:  Білозірський 295 СВ 

та  Солонянський 298 СВ – 110, Хмельницький – 126, Липовець 225 

МВ – 108 г; у гібридів середньостиглої групи Моніка 350 МВ вага 

качана була 102 і Юніон – 104 г. 

Результати досліджень показали суттєвий вплив факторів на 

формування структурних елементів урожаю. При першому строку 

сівби (25.04) кількість зерен на 1 качані становила у ранньостиглих 

гібридів Віраж 178 МВ – 477,2 шт., Заліщицький 191 СВ – 472 шт., 

Товтрянський 188 СВ – 463, Ушицький 167 СВ – 461 шт. та Кремінь 

200 СВ – 401,2 шт. Вага зерна з 1 качана була у гібридів відповідно 78, 

106, 80, 78, 90 г при масі 1000 зерен 199, 248, 249, 200, 240 г. 

Кількість зерен на 1 качані середньоранніх гібридів становила: 

Липовець 225 МВ – 464,8 шт., Білозірський 295 СВ – 497,6, 

Солонянський 298 СВ – 455,6, Хмельницький – 442,2 шт. Вага зерен з 

1 качана була у гібридів відповідно 90, 74, 79, 90 г, маса 1000 зерен – 

215, 215, 205, 236 г. У середньостиглих кількість зерен з 1 качана 

становила: Моніка 350 МВ – 454,6 шт., вага зерен – 81 г, маса 1000 

зерен – 210 г; Юніон – відповідно 454,4 шт, 83 г, 203 г. 

При сівбі 5.05 кількість зерен на 1 качані була в ранньостиглих 

гібридів Ушицький 167 СВ – 455,4 шт., Віраж 178 МВ – 464,4, 

Товтрянський 188 СВ – 462,5, Заліщицький 191 СВ – 453,6, Кремінь 200 

СВ – 342,8 шт. Вага зерен з 1 качана становила: Ушицький 167 СВ – 

79 г, Віраж 178 МВ – 81, Товтрянський 188 СВ – 82, Заліщицький 191 

СВ – 97, Кремінь 200 СВ – 85 г, маса 1000 зерен – відповідно 209, 207, 

249, 254, 256 г. У середньоранніх кількість зерен з 1 качана була: 

Липовець 225 МВ – 461,2 шт., Білозірський 295 СВ – 473,6, 

Солонянський 298 СВ – 454,2, Хмельницький – 462,4 шт., вага зерен з 

1 качана була у гібридів відповідно 90, 86, 86, 98 г, маса 1000 зерен – 

256, 251, 270, 256 г, а у середньостиглих ці показники становили: 

Моніка 350 МВ – 450 шт., вага зерен – 87 г, маса 1000 зерен – 253 г; 

Юніон (кількість) – 446,2 шт., вага зерен – 90 г, маса 1000 зерен – 

243 г. 
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При третьому строку сівби (15 травня) кількість зерен на 

1 качані була у ранньостиглих гібридів Ушицький 167 СВ 435,8 шт., 

Віраж 178 МВ – 466,2, Товтрянський 188 СВ – 457,2, Заліщицький 191 

СВ – 472,2, Кремінь 200 СВ – 404,6 шт. Вага зерен з 1 качана становила: 

Ушицький 167 СВ – 66 г, Віраж 178 МВ – 80, Товтрянський 188 СВ – 75, 

Заліщицький 191 СВ – 90, Кремінь 200 СВ – 85 г, маса 1000 зерен 

відповідно 160, 213, 159, 236, 219 г. 

Кількість зерен з 1 качана у середньоранніх: Липовець 225 МВ 

– 467,8 шт., Білозірський 295 СВ – 473,4, Солонянський 298 СВ – 

458,2, Хмельницький – 453,0 шт., вага зерен з 1 качана у гібридів була 

відповідно 75, 81, 104, 98 г, маса 1000 зерен – 178, 182, 108, 192 г, а у 

середньостиглих ці показники становили: Моніка 350 МВ – 449,0 шт., 

вага зерен – 78 г, маса 1000 зерен – 163 г; Юніон (кількість) – 

432,6 шт.,  вага зерен – 77 г, маса 1000 зерен – 226 г. 

Висновки. На основі проведених досліджень в умовах 

західного Лісостепу на сірих лісових опідзолених поверхнево оглеєних 

ґрунтах за комплексом цінних господарсько-біологічних ознак та 

адаптивністю до ґрунтово-кліматичних умов вирощування виявлено 

кращі гібриди: ранньостиглі – Ушицький 167 СВ, Віраж 178 МВ, 

Товтрянський 188 СВ, Заліщицький 191 СВ, Кремінь 200 СВ; 

середньоранні - Липовець 225 МВ, Білозірський 295 СВ, 

Хмельницький; середньостиглі – Моніка 350 МВ і Юніон. 

Впровадження в виробництво таких гібридів і прийомів їх виро-

щування сприятиме підвищенню та стабілізації врожаїв зерна кукуру-

дзи, зміцненню зернофуражного та продовольчого балансу України. 
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ДИНАМІКА ЗРОСТАННЯ ПЛОЩ  

НАСАДЖЕНЬ ОЗДОРОВЛЕНОЇ КАРТОПЛІ  

ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ КУЛЬТИВУВАННЯ  

ВИХІДНИХ РОСЛИН IN VITRO 
 

Наведено результати досліджень щодо ефективних прийомів 

використання в оригінальному насінництві оздоровленого 

біотехнологічним методом насіннєвого матеріалу, отриманого 

різними способами культивування вихідних рослин in vitro. 

Встановлено можливість прискореного розмноження оздоровленого 

насіннєвого матеріалу за рахунок культивування розсади картоплі від 

рослин in vitro в горщиках. 

 

Особливістю сучасного насінництва картоплі є використання 

при відтворенні еліти вихідного матеріалу, оздоровленого шляхом 

термотерапії та культури меристеми у поєднанні з клональним 

мікророзмноженням [1], що дає можливість одержати за короткий 

термін значні обсяги оздоровленого матеріалу [2, 3]. При цьому 

одержаний біотехнологічним способом вихідний насіннєвий матеріал 

відзначається підвищеними продуктивними  якостями [4].  

Таким чином, важливим завданням у галузі первинного 

насінництва картоплі, враховуючи підвищену вартість такого 

матеріалу, є визначення раціональних способів формування та 

використання оздоровленого матеріалу як вихідного при відтворенні 

оригінального насіння. 

Проведені в цьому напрямі дослідження в основному 

стосувалися  удосконалення прийомів мікроклонального розмноження 

оздоровлених рослин у культурі in vitro із застосуванням 

мікроживцювання з наступним культивуванням живців на різних 

субстратах у культиваційних спорудах. Водночас прийоми та методи 

випробування оздоровлених рослин в умовах культивування не 

вивчено. Визначення таких прийомів забезпечить одержання у короткі  

терміни за одночасного зниження витрат значної кількості 

оздоровленого насіннєвого матеріалу як вихідного в оригінальному  
 

© Семенчук В.Г., Коханюк О.Г., 2009 
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насінництві. Використання такого оригінального насіння для 

відтворення еліти в свою чергу сприятиме отриманню 

високопродуктивного репродукційного насіннєвого матеріалу, зокрема 

нових сортів та сортів, що користуються підвищеним попитом у 

виробництві. 

Мета роботи - розробка ефективних прийомів використання в 

оригінальному насінництві оздоровленого біотехнологічним методом 

насіннєвого матеріалу, отриманого різними способами культивування 

вихідних рослин in vitro. 

Для одержання життєздатних в умовах відкритого ґрунту рослин 

застосовували попереднє їх дорощування in vitro в теплиці  у горщиках 

та рулонах. Ґрунтосуміш у них складалася з трьох частин ґрунту і 

однієї частини піску. Рослини в горщиках у теплиці культивували до 

часу одержання мінібульб. Технологія вирощування загальноприйнята 

для культиваційних споруд.  

Дорощені в теплиці рослини з добре розвинутою кореневою 

системою, висотою 8 - 10 см, з 4 - 5 листками пересаджували у 

відкритий ґрунт, здійснюючи їх поливання.  

Дослідні ділянки розміщували в насінницькій сівозміні за 

просторової ізоляції від джерел та переносників вірусної інфекції. 

Ґрунт – чорнозем опідзолений, важкосуглинковий, що містить у 

100 г 15 мг Р2О5,, 17 мг К2О та 15,4 мг NО3. 

Технологія вирощування картоплі загальноприйнята для 

насінницьких посівів в умовах південно-західної частини Лісостепу 

України, попередник – озима пшениця.  

Використовували  сорти: ранньостиглі – Божедар, Серпанок, 

середньоранні – Водограй, Невська, середньостиглий – Луговська. 

Дослідження здійснювали методом накладання. 

Одержані бульби від продукованих зазначеними способами 

рослин in vitro в подальшому висаджували в польових умовах за 

просторової ізоляції від джерел та переносників вірусної інфекції. 

Технологія вирощування загальноприйнята для насінницьких 

посівів із обов’язковим застосуванням афіцидів у боротьбі з 

попелицями. Ураженість вірусними хворобами визначали візуально. 

Дослідженнями щодо динаміки зростання площ насаджень 

оздоровленої картоплі, залежно від способу дорощування вихідних 

рослин in vitro перед садінням у відкритий ґрунт, встановлено 

можливість прискореного розмноження оздоровленого насіннєвого 

матеріалу за рахунок культивування розсади картоплі від рослин in 

vitro в горщиках.  
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Рис. Динаміка зростання площ насаджень оздоровленої картоплі залежно від 

способу дорощування вихідних рослин in vitro 
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Це пов’язано насамперед з підвищеною життєздатністю 

горщикової розсади, і в першу чергу щодо її бульбоутворюючої 

здатності. Так, можлива площа насаджень зростає в розсадниках 

третьої  бульбової репродукції (супереліти) на 4,1 - 90,5 га, четвертої 

(еліти) на 1,2 - 25,8 га порівняно з рулонною розсадою (рис.). 

Разом з тим показник зростання площ насаджень від горщикової 

розсади в значній мірі залежить від генотипу сорту щодо його 

бульбоутворюючої здатності на етапі культивування розсади від 

рослин in vitro. 

Так, найбільше бульб від розсадних рослин і відповідно 

найбільш можливе зростання площ насаджень оздоровленої картоплі 

на четвертий рік продукування встановлено у сортів Серпанок           

(25,8 га), Луговська (19,8 га) та Божедар (11,9 га). Водночас у сорту 

Водограй перевага щодо горщикової розсади порівняно з рулонною 

становить 1,2 га. 

Висновки. При використанні горщикової розсади площа 

насаджень картоплі порівняно з рулонною розсадою зростає в 

розсадниках третьої бульбової репродукції (супереліти) на 4,1 - 90,5 га, 

четвертої (еліти) на 1,2 - 25,8 га. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ  

ПАЖИТНИЦІ БАГАТОУКІСНОЇ СОРТУ КИЇВСЬКИЙ  

В ОПТИМІЗОВАНИХ ПОСІВАХ  

З ОДНОРІЧНИМИ КОРМОВИМИ КУЛЬТУРАМИ 

   

Викладено результати досліджень з вивчення особливостей 

формування врожаю зеленої маси пажитниці багтоукісної залежно 

від оптимізації агрофітоценозів однорічних культур.  

 

Багаторічні трави є джерелом кормового білка в зимових 

раціонах великої рогатої худоби. У раціонах тварин не вистачає майже 

11,8 млн т білка, внаслідок чого недобирається щорічно близько 20 - 

25 відсотків продукції тваринництва [4]. Для підвищення 

продуктивності кормових угідь у Львівській області потрібно щорічно 

проводити корінне поліпшення на площах 35 - 40 тис. га, з яких 

близько 20 тис. га продуктивних сіножатей. Для збагачення білком 

кормових раціонів та підвищення продуктивності сіножатей і пасовищ 

слід розширювати посіви пажитниці багатоукісної в польових умовах і 

тим самим збільшити її питому вагу в окультурених травостоях. 

Стан розвитку пажитниці багатоукісної під покрив визначають 

вологозабезпечення, живлення і освітлення рослин [2]. Оптимальне 

поєднання цих факторів дає змогу сформувати потенціально 

високопродуктивний травостій  пажитниці багатоукісної і при доброму 

догляді за посівом одержувати високі врожаї корму та насіння на 

наступні роки. 

На врожайність і якість корму впливають не тільки густота 

генеративних стебел злакових трав, але й покривні культури. 

Багаторічні злакові трави рекомендують висівати весняним 

підпокривним або безпокривним способом [5].  

Польові дослідження проводили на експериментальній базі 

Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН. 

Найвищий урожай сухої маси (12,3 т/га) одержано з варіанта 

пажитниця багатоукісна + редька олійна, на варіанті пажитниця 

багатоукісна + ріпак ярий  – 2,8 т/га (табл. 1).  

 

© Сметана С.І.,  2009 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2009. Вип. 51.   
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1. Урожайність сухої маси покривних культур, т/га 

  № 

вар. 
Варіанти 

Роки 
Серед-

нє 

Різниця до 

контролю 
2001 2002 2003 

т/га % 

1 

Вико-вівсяна 

сумішка на 

зелений корм 4,3 6,6 5,0 5,3 – – 

2 
Пажитниця 

багатоукісна  2,9 3,0 2,5 2,8 -2,5 53 

3 
Ріпак ярий на 

зелений корм  3,0 3,0 2,2 2,8 -2,5 52 

4 
Редька олійна на 

зелений корм 12,0 15,7 9,1 12,3 7,0 132 

5 

Пажитниця 

однорічна на 

зелений корм  2,8 3,2 3,3 3,1 -2,3 59 
НІР05, т/га                       1,64         1,09          1,32     

 

Незважаючи на такий високий врожай корму покривних 

культур, підпокривні рослини пажитниці багатоукісної вижили і в 

наступних укосах забезпечили досить високий врожай зеленої маси. 

Дещо нижчий урожай зібрано на посівах вико-вівсяної сумішки, який 

протягом років коливався в межах від 4,3 до 6,6 т/га сухої речовини. 

Пажитниця однорічна як покривна культура забезпечила в середньому 

за три роки досліджень найнижчий урожай. 

Лабораторними аналізами встановлено якісні показники 

зеленого корму однорічних кормових культур. Наші дослідження 

показали, що якість корму залежить від виду і видового складу 

травостою.  

Серед видів кормових культур на зелений корм найвищий 

вміст сирого протеїну виявлено в одновидовому посіві пажитниці 

багатоукісної – 16,41%. У сухій масі було відзначено досить високий 

вміст сирого протеїну на варіантах з ріпаком ярим (16,08%) і 

райграсом однорічним (15,7%). Дещо менше сирого протеїну і білка 

(14,66 і 9,48%) виявлено на варіанті, де висівали вико-вівсяну сумішку 

на зелений корм. До складу протеїну входять білки й амінокислоти, 

тобто азотовмісні сполуки небілкового характеру, а тому вміст 

білкового компонента в складі трав’яного корму був прямо 

пропорційним до рівня протеїну в усіх дослідах (табл. 2).  
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2. Хімічний склад однорічних кормових культур (середнє за 2001 - 

2003 рр.) 

№ 

вар. 
Варіанти 

Протеїн Білок Жир 
Клітко-

вина 
БЕР 

% на абсолютно суху речовину 

1 
Вико-вівсяна суміш-

ка на зелений корм 14,66 9,48 2,83 34,64 36,01 

2 Ячмінь ярий на зерно 16,71 11,20 2,44 32,34 41,26 

3 Овес ярий на зерно 17,33 11,71 2,50 32,58 40,12 

4 
Пшениця яра на 

зерно 17,53 11,26 2,48 33,01 39,81 

5 
Пажитниця 

багатоукісна 16,41 9,81 3,31 30,06 37,90 

6 
Ріпак ярий на 

зелений корм  16,08 11,47 2,46 30,15 40,62 

7 
Редька олійна на 

зелений корм 12,82 8,14 2,59 37,92 36,38 

8 
Пажитниця одноріч-

на на зелений корм  15,70 10,3 3,82 30,75 39,00 

 

Вплив бобового компонента на вміст протеїну і білка в зеленій 

масі вівса найбільше виражений на початкових фазах вегетації. 

Характерною особливістю вівса й бобових культур є різна 

інтенсивність нагромадження азотних сполук впродовж періоду 

вегетації. Овес у фазі виходу в трубку за вмістом протеїну 

наближається до вики. У більш пізні терміни кількість його різко 

зменшується, тоді як у бобових цей процес проходить повільніше. 

Найменше сирого протеїну і білка було на варіанті, де 

висівали редьку олійну на зелений корм (12,8 і 8,1%). 

Важливим показником якості корму є вміст клітковини в 

зеленій масі, який значною мірою впливає на поживну та енергетичну 

його цінність. Вона відіграє важливу фізіологічну роль не тільки як 

джерело енергії, а й як фактор, що забезпечує нормалізацію процесів 

перетравлення поживних речовин. Оптимальний вміст клітковини в 

раціоні ВРХ повинен становити 21 - 27% [1]. Між концентрацією 

клітковини і протеїну існує зворотна залежність, тобто у видів 

однорічних трав із більшим вмістом протеїну рівень клітковини є 

меншим. 

У наших дослідженнях вміст сирої клітковини в зеленій масі 

кормових культур коливався в межах 30,1 - 34,6%. Найбільше її було в 



 147  

сухій речовині ярого ріпаку (37,9%). Суттєві корективи у вміст 

клітковини в кормах однорічних кормових культур внесли посушливі 

умови 2000 р.: цей показник був дещо вищий від оптимальних норм. 

Відсоток жиру на варіантах із кормовими культурами істотно 

не відрізнявся. Максимальний вміст жиру (3,8%) зафіксовано на 

варіанті, де висівали райграс однорічний на зелений корм. На інших 

варіантах його вміст коливався від 2,5 до 2,8%. В одновидових посівах 

пажитнице-кострицевого гібриду вміст жиру становив 3,3%. 

 Безазотисті екстрактивні речовини (БЕР), основну масу яких 

складають цукри, крохмаль, частина геміцелюлоз, органічні кислоти та 

інші речовини, беруть участь в різних процесах обміну і, як відомо, 

визначають доступність валової енергії кормів для засвоєння 

організмом тварин, а вміст останньої залежить від фаз розвитку трав, 

видового і сортового складу травостоїв.  

Оптимального використання тваринами органічних поживних 

речовин можна очікувати тільки в тому випадку, якщо корми містять 

достатню кількість мінеральних елементів, які мають досить відчутний 

вплив на здоров’я і продуктивність тварин [3]. Рівень мінеральних 

речовин у травах залежить від інтенсивності біологічного поглинання 

хімічних елементів з ґрунту, що визначається екологічними і 

фізіологічними факторами, а також видовими та сортовими 

особливостями фітоценозів. За вмістом безазотистих екстрактивних 

речовин найкращі варіанти є з ріпаком ярим (40,62%) і пажитницею 

однорічною (39,0%) на зелений корм. 

Висновки. На основі проведених досліджень встановлено, що 

вирощування пажитниці багатоукісної в оптимізованих посівах з 

однорічними кормовими культурами забезпечує два повноцінних 

урожаї з одиниці площі, що дало можливість скоротити енерговитрати 

майже вдвічі і зібрати від 3,8 до 12,3 т/га сухої маси. 
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ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНОГО ТА БАКТЕРІАЛЬНОГО  

УДОБРЕННЯ НА ДИНАМІКУ НАРОСТАННЯ  

ЛИСТОВОЇ ПОВЕРХНІ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ ГРЕЧКИ 

 

Показано, що фон удобрення N60P60K60 + азотфіксуючі бак-

терії + фосформобілізуючі бактерії в умовах зони Лісостепу захід-

ного формують оптимальну врожайність гречки (25,9 ц/га) за площі 

листової поверхні 44,5 тис. м
2
/га.  

 

Формування площі листків у посівах сільськогосподарських 

рослин має певні закономірності. Після появи сходів вона збіль-

шується повільно, а потім наростає більш інтенсивно аж до цвітіння і 

досягає максимальної величини на період припинення росту рослин у 

висоту та початку дозрівання, після чого поступово починає змен-

шуватися у зв’язку з пожовтінням і відмиранням нижніх листків [1, 2]. 

Вивчення впливу мінеральних добрив на фотосинтез 

ускладнюється тим, що рослина для свого розвитку потребує 

мінеральних речовин. Ріст без фотосинтезу вважається неможливим, 

тому й взаємовідношення між фотосинтезом та надходженням 

поживних речовин має складний – конституційний характер. Кількість 

та співвідношення поживних речовин впливають на загальний темп 

росту, тривалість періоду вегетації, співвідношення росту надземних 

та підземних частин, довговічність життя листкових пластинок, 

кількість хлорофілу у листі і, природно, на інтенсивність фотосинтезу 

[3]. Величина врожаю залежить не тільки від фотосинтетичної 

активності листків, але і від асимілюючої поверхні [4]. 

 
© Тимчишин О.Ф., Лихочвор В.В., 2009  

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2009. Вип. 51. 
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Дослідження проводили в Інституті землеробства і тва-

ринництва західного регіону УААН за методикою Б.А. Доспехова [5] 

впродовж 2006 - 2008 рр. Ґрунт дослідного поля сірий лісовий 

поверхнево оглеєний, орний шар (0 - 20 см) характеризується такими 

показниками: рН сольової витяжки 5,9 - 6,0, вміст гумусу (за Тюріним) 

1,5 - 1,6 %, рухомого фосфору та обмінного калію (за Кірсановим) - 

відповідно 100 - 106 і 75 - 98 мг/кг ґрунту, легкогідролізованого азоту 

(за Корнфільдом) 64,4 - 72,8 мг/кг ґрунту. 

У досліді висівали гречку сорту Антарія (селекції ННЦ 

„Інститут землеробства УААН”) за такої схеми живлення рослин: 1) 

контроль; 2) N30P30K30; 3) N60P60K60; 4) азотфіксуючі бактерії; 5) 

фосформобілізуючі бактерії; 6) азотфіксуючі + фосформобілізуючі 

бактерії; 7) N30P30K30 + азотфіксуючі + фосформобілізуючі бактерії; 8) 

N60P60K60 + азотфіксуючі + фосформобілізуючі бактерії. 

Варіанти закладали в 4-кратному повторенні, розміщення 

ділянок рендомізоване. 

Технологія вирощування гречки загальноприйнята для зони. 

Попередник льон-довгунець. Мінеральні добрива (нітроамофоску) 

вносили навесні під передпосівну культивацію відповідно до схеми 

досліду. Обробку насіння бактеріальними добривами здійснювали в 

день сівби з нормою використання: діазофіт (азотфіксуючі бактерії) – 

400 г/т, різоплан (фосформобілізуючі бактерії) – 1 - 2 л/т.  

 

Динаміка наростання листової поверхні залежно від фону             

живлення (середнє за 2006 - 2008 рр.) 

 

 № 

вар. 

 

 

Фон удобрення 

Площа листя 

1 рослини 

Площа листя 

см
2
 

 ± в % до 

контролю 

тис. 

м
2
/га 

± в % до 

контролю 

1 2 3 4 5 6 

Бутонізація 

1 Контроль 58,9 - 15,8 - 

2 N30P30K30 76,2 29 22,3 41 

3 N60P60K60 80,1 36 23,9 51 

4 Діазофіт 63,1 7 17,7 12 

5 Різоплан 65,2 10 18,3 15 

6 Діазофіт + різоплан 68,1 29 19,4 23 

7 

 

N30P30K30 + діазофіт + 

різоплан 

 

84,5 

 

43 

 

25,4 

 

60 

8 N60P60K60 + діазофіт + 

різоплан 

 

88,4 

 

50 

 

27,1 

 

71 
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1 2 3 4 5 6 

Початок цвітіння 

1 Контроль 78,0 - 20,1 - 

2 N30P30K30 100,6 29 28,4 41 

3 N60P60K60 109,7 40 31,0 54 

4 Діазофіт 86,4 11 23,0 14 

5 Різоплан 86 10 23,4 16 

6 Діазофіт + різоплан 89,5 15 24,6 22 

7 

 

N30P30K30 + діазофіт                    

різоплан 

 

111,7 

 

43 

 

32,7 

 

63 

8 

 

N60P60K60 + діазофіт + 

різоплан 

 

119,0 

 

52 

 

35,4 

 

76 

Цвітіння 

1 Контроль 98,3 - 23,8 - 

2 N30P30K30 119,5 22 32,9 38 

3 N60P60K60 126,0 28 35,8 50 

4 Діазофіт 102,9 5 26,2 10 

5 Різоплан 104,5 6 27,2 14 

6 Діазофіт + різоплан 109,0 11 28,9 21 

7 

 

N30P30K30 + діазофіт + 

різоплан 

 

133,6 

 

36 

 

38,1 

 

60 

8 

 

N60P60K60 + діазофіт + 

різоплан 

 

138,9 

 

41 

 

40,3 

 

69 

Початок плодоутворення 

1 Контроль 111,2 - 26,1 - 

2 N30P30K30 138,8 25 37,2 43 

3 N60P60K60 146,9 32 40,9 57 

4 Діазофіт 114,5 3 28,4 9 

5 Різоплан 115,8 4 30,0 15 

6 Діазофіт + різоплан 120,9 9 31,2 20 

7 

 

N30P30K30 + діазофіт +  

різоплан 

 

150,7 

 

36 

 

42,1 

 

61 

8 

 

N60P60K60 + діазофіт + 

різоплан 

 

156,2 

 

40 

 

44,5 

 

70 

 

За результатами досліджень встановлено залежність динаміки 

наростання листової поверхні гречки сорту Антарія від фонів живлен-

ня (табл.). Усі вони порівняно з контролем забезпечили приріст 

листкової поверхні як з однієї рослини, так і з сумарної площі з 1 га. 

Але бактеріальні добрива краще себе проявили у поєднанні з 
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мінеральними. Тут площа листя однієї рослини перевищувала 

контроль на 36 - 40 %, а площа листя з 1 га - на 61 – 70 % і становила 

42,1 - 44,5 тис. м
2
/га, тобто була близькою до оптимальної (табл.).  

 Максимальна площа листків у гречки наростає до фази 

плодоутворення і залежно від площі живлення та особливостей сорту 

становить 40 - 60 тис. м
2
/га [2].  

Динаміка наростання листової поверхні безпосередньо зале-

жить від кількості рослин на 1 га. 
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Рис. Урожайність гречки залежно від фону живлення (середнє за 

2006 – 2008 рр.)  
 

Врожайність зерна гречки прямо пропорційно залежала від 

площі листової поверхні. Найбільшу продуктивність (23,2 - 25,9 ц/га) 

забезпечив фон мінерального удобрення при поєднанні з 

азотфіксуючими і фосформобілізуючими бактеріями, що на 11,2 -   

13,9 ц/га більше від контролю (рис.). Дещо нижчу врожайність 

отримали від мінеральних добрив без бактерій – 19,8 - 23,2 ц/га, а при 

поєднанні азотфіксуючих і фосформобілізуючих бактерій – 14,7 ц/га. 

Найменший приріст урожайності гречки одержано на варіантах, де 

вивчали окремо бактеріальні добрива – 13,8 - 12,8 ц/га. 

Висновки. Внесення мінеральних добрив у поєднанні з  

бактеріальними препаратами порівняно з контролем (12,0 ц/га) 

забезпечило зростання урожаю від 11,2 до 13,9 ц/га, а також 

збільшення листкової поверхні від 16 до 18,4 тис. м
2
/га. 
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Наведено результати селекційної роботи зі створення нових 

скоростиглих гібридів кукурудзи буковинської селекції. Подано 

характеристику господарсько-цінних ознак гібридів Садгір, Стіжок 

192 СВ, Кіцманський 215 МВ та рекомендації щодо їх практичного 

використання. 

 

Основне завдання агропромислового виробництва – повне забез-

печення населення України сільськогосподарською продукцією. Куку-

рудза – одна із важливих культур. Застосовують її дуже широко тому, 

що ця культура дає різноманітні і поживні корми для тварин, цінні 

харчові продукти для людини, дешеву сировину для промисловості. 
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Виробництво кукурудзи є більш енерго- і ресурсомістким. У 

період збирання в більшості випадків зерно має підвищену вологість, а 

тому для його гарантованого зберігання потрібні додаткові затрати. 

Залежно від груп стиглості, біологічні особливості цієї культури істотно 

відрізняються за строками дозрівання, продуктивністю, вологістю зерна 

і, як наслідок, потребують відмінних за енергомісткістю технологій його 

доробки і зберігання. 

Впровадження науково обґрунтованого співвідношення гібридів 

кукурудзи за групами стиглості в плані економного витрачання 

енергоносіїв при їх вирощуванні поки що залишається поза увагою 

ряду товаровиробників. 

Широке необґрунтоване використання дорогих і пізньостиглих 

гібридів іноземної селекції, насіння яких у великих обсягах закупо-

вують державні та комерційні структури, вимагає створення 

сприятливих умов для повноцінного використання вітчизняного 

потенціалу більш ранньостиглих і високопродуктивних сортів і 

гібридів, які за своїми біологічними та господарськими 

характеристиками краще пристосовані до зональних умов 

вирощування і більш вигідно відрізняються від зарубіжних  

економічними показниками. Наприклад, за даними 

сортовипробування, кращі гібриди ранньостиглих форм здатні 

забезпечити 85 - 95 ц/га зерна, а середньостиглі і середньопізні 100 -      

120 ц/га. Водночас гібриди різних груп стиглості відзначаються не 

тільки потенційним рівнем урожайності, а й вмістом вологи у зерні під 

час збирання: у ранньостиглих вона низька, у середньо- та 

пізньостиглих – вища в 1,5 - 2 рази, що вимагає додаткових затрат на 

сушіння збіжжя. Для більш економного витрачання енергоносіїв 

створення ранньостиглих гібридів кукурудзи для зон із сумою 

активних температур 2200 – 2400 °С є актуальним. 

Метою досліджень є створення та впровадження скоростиглих 

гібридів кукурудзи (ФАО 150 – 299) з потенційного урожайністю 

зерна 85 – 90 ц/га та на 4 - 5% нижчою передзбиральною вологістю. 

Дослідження проводили на полях селекційної сівозміни 

інституту. Ґрунт – важкосуглинковий лучний чорнозем. Вміст гумусу в 

орному шарі 3,5%, рухомих форм азоту, фосфору, калію – середній. 

Сівбу кукурудзи проводили в третій декаді квітня та першій декаді 

травня за схемою 70 х 35 см. Стандартними для ранньостиглих форм 

кукурудзи слугували гібриди Дніпровський 181 СВ та Премія 190 МВ. 

Агротехніка вирощування кукурудзи – загальноприйнята для зо- 

ни. Збирання врожаю проводили при повній стиглості зерна. 
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Досліди проводили згідно з „Методичними рекомендаціями 

щодо проведення польових дослідів з кукурудзою” [3]. 

Морфологічні та господарсько-цінні ознаки оцінювали за 

„Класифікатором-довідником виду Zеa mays L” [2] і “Методикою 

проведення експертизи та державного випробування сортів рослин” 

[4]. 

Пошкодження зразків кукурудзяним метеликом визначали перед 

збиранням у відсотках ушкоджених рослин до їх загальної кількості. 

Математичну обробку даних експериментальних досліджень 

проводили за методом дисперсійного аналізу, викладеним Б.О. До-

спеховим [1]. 

Внаслідок багаторічної цілеспрямованої селекції в інституті 

створено ряд скоростиглих гібридів з високою урожайністю зерна і 

цінними господарськими ознаками. Створені гібриди користуються 

великим попитом в колективних, фермерських, а також підсобних 

господарствах даного регіону. Новинками в цьому напрямі є гібриди 

Садгір, Стіжок  192 СВ, Кіцманський 215 МВ. 

Гібрид Стіжок 192 СВ створений в Буковинському інституті 

агропромислового виробництва УААН та Інституті зернового 

господарства УААН, пройшов державне випробування, занесений до 

Державного реєстру сортів рослин та рекомендований для 

вирощування у зонах Полісся і Лісостепу України з 2008 р. 

Гібрид трилінійний, ранньостиглий. Зерно зубоподібне, жовте. 

Рослини високі – 240 см, висота прикріплення нижнього господарсько 

придатного качана – 88 см. Качани довгі, конусо-циліндричні, мають 

14 - 16 рядів зерен, озернені повністю. Ніжка качана коротка, тому при 

повній стиглості зерна він не поникає. 

Рослини гібрида відзначаються швидкими темпами початкового 

росту, що дозволяє ефективно використовувати вологу в період її 

дефіциту. Гібрид високоврожайний у своїй групі стиглості. За роки 

випробування, навіть на неудобрених фонах, врожай зерна становив      

86 ц/га, потенційна врожайність значно вища. 

Найвищий врожай формується при густоті стояння перед 

збиранням 55 - 60 тисяч рослин на гектарі, вихід зерна при цьому 

становить 83%. Високим врожаєм відзначається і материнська форма 

гібрида (70 ц/га), що економічно вигідно в насінництві. 

Гібрид посухо- і холодостійкий. Високостійкий до ураження 

рослин пухирчастою сажкою та кореневими гнилями. Рослини не 

вилягають. Зерно швидко віддає вологу при дозріванні, що дає змогу 

заощаджувати кошти на досушуванні. 
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Насінництво гібрида ведеться на стерильній основі С-типу з  

повним відновлюванням фертильності. Оптимальна схема посіву 

батьківських форм на ділянці гібридизації 6:2, 10:4. 

Гібрид Кіцманський 215 СВ створений в Інституті зернового 

господарства УААН та Буковинському інституті агропромислового 

виробництва УААН, успішно пройшов державне випробування, 

занесений до Державного реєстру сортів рослин та рекомендований 

для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся з 2008 р. 

Гібрид трилінійний, середньоранній (ФАО 220). Зерно 

напівзубоподібне, жовте. Висота рослин 265 см, нижні господарсько 

придатні качани прикріплені до стебла на висоті  98 см. 

 Гібрид універсального напряму використання. Потенційна 

врожайність зерна на богарі становить 80 - 90 ц/га і більше, зеленої 

маси  520 ц/га. 

Найвищий урожай зерна забезпечує при густоті стояння перед 

збиранням  60 тисяч рослин на гектарі, при цьому формуються дорідні 

початки, вихід зерна з яких сягає 87%. 

Переваги гібрида: 

- порівняно невисока вологість зерна при збиранні; 

- високі жаро- і посухостійкість; 

- стійкий до вилягання та ураження хворобами; 

- стабільний за врожаями навіть на неудобрених фонах. 

Насінництво гібрида ведеться на стерильній основі С-типу. 

Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділянках гібридизації 

6:2, 12:4. 

Гібрид Садгір – трилінійний, ранньостиглий (ФАО 190), 

створений шляхом схрещування материнської форми – простого 

міжлінійного гібрида з батьківською формою – самозапиленою лінією. 

Рослини середньорослі, слабо кущаться. Висота прикріплення 

нижніх господарсько придатних качанів 70 - 75 см над поверхнею 

землі.  Вихід зерна з качана сягає 83% його загальної маси. Зерно 

оранжево-жовте, кременисто-зубоподібне. Маса 1000 насінин – 336 г. 

Вологість зерна при збиранні залежно від зони вирощування становить 

20 - 30%. 

Під час державного випробування за рядом господарсько-цінних 

показників гібрид був на рівні зі стандартами або переважав їх. При 

вивченні реакції гібрида на густоту насадження рослин встановлено, 

що найвищу врожайність зерна він формує при густоті 70 тис. шт./га. 

Урожай зерна за роки вивчення у сортодослідах інституту 

становив у середньому 81,1 ц/га (при 14% вологості), що на 14,2% 

вище, ніж у гібрида-стандарту.  
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Рослини стійкі до посухи, вилягання та стеблових гнилей, добре 

реагують на оптимальні дози мінеральних добрив. 

Високий рівень агротехніки, боротьба з бур’янами та 

забезпечення відповідних умов живлення дозволять отримати якісне 

насіння з ділянок гібридизації та високий урожай на товарних посівах. 

Висновки. Нові гібриди кукурудзи вдало поєднують високу 

продуктивність із швидкою віддачею зерном вологи після настання 

фази повної стиглості, що дозволяє заощаджувати кошти на 

досушуванні. Високі темпи початкового росту новостворених гібридів 

дають можливість ефективно використовувати вологу в період її 

дефіциту. Рослини стійкі до основних хвороб та шкідників, 

вирізняються потужною кореневою системою, завдяки чому не 

вилягають та мають здатність швидко відновлювати її після 

пошкодження західним кукурудзяним жуком Діабротика. Тому дані 

гібриди рекомендовано культивувати  і в зонах, де зафіксовано 

поширення цього небезпечного шкідника, і зокрема в передгірській 

зоні Карпат. 

В інституті триває робота з удосконалення наукових розробок та 

створення нового матеріалу, що відповідатиме кращим європейським 

зразкам. 

 

Література 

1.  Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами 

статистической обработки результатов исследований). – 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Колос, 1968. – С. 269 – 276. 

2.   Класифікатор-довідник виду Zеa mays L. / УААН, Інститут 

рослинництва імені В.Я. Юр’єва. – Х. :  [Б. в.], 1994. – С. 48 - 61. 

3.  Методические рекомендации по проведению полевых опытов 

с кукурузой / МСХ СССР, ВАСХНИЛ, ВНИИ кукурузы. – 

Днепропетровск :  [Б. и.], 1980. – С. 9 - 30. 

4.  Методика проведення експертизи та державного 

випробування сортів рослин / Мінагрополітики України, Державна 

служба з охорони прав на сорти рослин. – К.  :  [Б. в.], 2000. – С. 49 - 

57. 

 

 

 



 157  

УДК 633.21:003.13 

М.Т. ЯРМОЛЮК, доктор сільськогосподарських наук 

У.О. КОТЯШ, кандидат сільськогосподарських наук 

Інститут землеробства і тваринництва західного регіону УААН 
Н.Б. ДЕМЧИШИН, кандидат сільськогосподарських наук 

Львівський центр «Облдержродючість» 
 

ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ УДОБРЕННЯ 

ДОВГОВІКОВИХ ТРАВОСТОЇВ  

 

Подано результати багаторічних досліджень, які засвідчили, 

що 20 – 30-річні лучні травостої за систематичного удобрення 

формуються як стабільні агрофітоценози з продуктивністю 50          

– 80 ц/га кормових одиниць, енергетичним коефіцієнтом 1,7 – 4,5. 

 

Сучасні умови розвитку сільського господарства України 

потребують енерго- та ресурсозберігаючих технологій. 

Найефективнішими в кормовиробництві є низькозатратні системи, які 

передбачають використання довготривалих лучних травостоїв і мають 

високий біологічний потенціал. 

Лучні травостої дають найдешевші корми і продукти 

тваринництва. Згодовування ВРХ 85% трав’яних кормів замість 55      

– 60% дає можливість знижувати собівартість тваринницької продукції 

більш як на 30% [1]. 

Статистичний аналіз свідчить, що для одержання 100 корм. од. 

на луках затрачається у 7 – 8 разів менше коштів, ніж на ріллі.  

Через це поліпшення використання природних лучних угідь, 

зменшення витрат концентратів до розумної межі сприятиме 

здешевленню продуктів тваринництва. 

Ефективність застосування мінеральних добрив на багаторіч-

них травостоях пов’язана як з господарською, так і ціновою ситуацією 

і дає можливість порівняти їх вплив на економічну результативність 

технологічних схем. Якщо з огляду на енергетику виготовлення 

сільськогосподарських машин і тяглових тракторів проходить при 

більш-менш сталих показниках затрат енергії, економічна ефектив-

ність різко змінюється залежно від цін на добрива, пальне, техніку. 

Експериментальні дослідження проводили в умовах 

стаціонару відділення «Ставчани» Інституту землеробства і 

тваринництва західного регіону УААН на низинній луці після 
 

© Ярмолюк М.Т., Котяш У.О., Демчишин Н.Б., 2009 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2009. Вип. 51.  
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осушення гончарним дренажем і наступного прискореного 

перезалуження в 1974 р. травосумішкою з пажитниці багаторічної    

(12 кг/га), костриці лучної (10 кг/га), тимофіївки лучної (6 кг/га). 

Згідно зі схемою досліду вносили повні мінеральні добрива з 

рівномірним розподілом азоту під кожен укіс та альтернативним – із 

виключенням ранньовесняного підживлення і наростанням доз до 

осені. 

На першому етапі (1990 – 1995 рр.) застосовували 240 кг/га 

азоту на фоні Р90К120, другому (1996 – 2000 рр.) - 180 кг/га азоту на 

фоні Р60К90, на третьому (2001 – 2005 рр.) - 140 кг/га азоту на фоні 

Р60К90.  

Економічну та енергетичну оцінку результатів досліджень 

проводили за методикою О.К. Медведовського й П.І. Іваненка [3]. 

Важливим фактором, який впливав на економічну оцінку 

використовуваних технологічних заходів, у наших дослідженнях було 

внесення мінеральних добрив. Економічна ефективність застосування 

мінеральних добрив на довготривалих лучних травостоях за періодами 

досліджень найбільше залежала від дози добрив. Аналіз основних 

економічних показників використання довговікових травостоїв, 

розрахований за цінами на 1 січня 2008 р., дає підстави віднести 20, 25, 

30-річні травостої до рентабельних, оскільки прибутки перевищують 

затрати. 

Період 1990 – 1995 рр. відзначався найвищою продуктивністю, 

але за рахунок внесення найбільшої кількості добрив економічні 

показники були  не найсприятливіші (табл. 1).  

Так, виробничі витрати на створення і використання 15 – 20- 

річного травостою на варіанті без добрив становлять 147 грн/га, а за 

внесення фосфорно-калійних добрив у дозі Р90К120 зростають до  732 

грн/га. При таких затратах і зборі 38,8 корм. од. на фоновому варіанті 

рівень рентабельності залишається ще досить високим (135%), хоча це 

у 4 рази менше, ніж на контролі (533%). Внесення азотних добрив у 

дозі N240 на фосфорно-калійному фоні дозволило отримати найвищий 

вихід кормових одиниць (77,9 ц/га) зі собівартістю 27,6 грн/ц 

кормових одиниць і умовно чистим прибутком 1348 грн/га. За 

наростаючого розподілу азоту і використання травостою у фазі 

кущіння вихід кормових одиниць знизився на 9 ц/га і становив 68,9 

ц/га зі собівартістю 1 ц кормових одиниць 29,5 грн, умовно чистим 

прибутком 1068 грн/га, а у фазі трубкування порівняно до 

рівномірного розподілу азоту знизився на 7,3 ц/га за собівартості 28,8 

грн/ц кормових одиниць і умовно чистого прибутку 1145 грн/га. Рівень 

рентабельності за внесення мінерального азоту знаходився в межах 52 – 62%. 
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1. Економічна ефективність застосування удобрення на 

довговікових лучних травостоях 
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1990 – 1995 рр. 
Контроль 

(без добрив)* 20,7 931 147 784 7,1 533 
Р90К120 - фон* 38,3 1723 732 991 19,1 135 

Фон + N240 
(60+60+60+60)* 77,9 3505 2157 1348 27,6 62 

Фон + N240 
(0+30+90+120)* 68,9 3100 2032 1068 29,5 52 

Фон + N240
 

(0+30+90+120)** 70,6 3177 2032 1145 28,8 56 
1996 – 2000 рр. 

Контроль 
(без добрив)* 12,1 544 117 427 9,7 365 
Р60К90  – фон* 16,8 756 590 166 35,1 28 

Фон + N180 
(45+45+45+45)* 53,2 2394 1615 779 30,4 48 

Фон + N180 
(0+30+60+90)* 49,7 2236 1516 720 30,1 47 

Фон + N180
 

(0+30+60+90)** 58,8 2646 1516 1130 25,8 75 
2001 – 2005 рр. 

Контроль 
(без добрив)* 14,6 657 94 563 6,4 599 
Р60К90 - фон* 20,0 900 588 312 29,4 53 
Фон + N140 

(35+35+35+35)* 63,4 2853 1069 1784 16,9 167 
Фон + N140 

(0+30+40+70)* 63,3 2849 1054 1795 16,7 170 
Фон + N140

 

(0+30+40+70)** 62,0 2790 1054 1736 17,0 165 
            * 1-й укіс у фазі кущіння, наступні - через  18, 24, 30, 36 днів, ** 1-й укіс у 

фазі трубкування, наступні - через 24 дні. 
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 У період 1996 – 2000 рр. зменшення дози азотних і фосфорно-

калійних добрив не сприяло поліпшенню показників економічної 

ефективності через невисокі врожаї на дослідних ділянках. 

Фосфорно-калійні добрива не зумовлювали значного 

зростання продуктивності травостою, і цей варіант виявився найбільш 

економічно невигідним через високу собівартість 1 ц кормових 

одиниць (35,1 грн) та низьку рентабельність (28%). За додаткового 

внесення азотних добрив у дозі N180Р60К90 умовно чистий прибуток 

зростав залежно від способу розподілу азоту добрив. Зростання 

вартості продукції до 2646 грн за наростаючого розподілу азоту з 

використанням травостою у фазі трубкування сприяло одержанню 

1130 грн/га умовно чистого прибутку, зростанню окупності 1 грн 

затрат урожаєм до 1,7 грн і собівартості продукції – до 25,8 грн за 1 ц 

кормових одиниць. Проте раніше використання (у фазі кущіння) 

знижувало  вихід  корму до 49,7 корм. од./га, умовно чистий прибуток 

- до  720 грн, а рентабельність - до 47%. Рівномірне внесення азоту 

дозволило одержати 779 грн умовно чистого прибутку, але 

рентабельність при цьому зросла лише до 48%. 

 У період 2001 – 2005 рр. технологічні заходи щодо 

інтенсивного використання лучних травостоїв виявилися найбільш 

економічно вигідними.  
Через велику частку, яку становлять добрива у видатковій 

частині економічного балансу за інтенсивного використання 

довготривалих травостоїв, з внесенням  N140Р60К90  виробничі витрати 

суттєво знизилися. При цьому отримано 1736 - 1784 грн умовно 

чистого прибутку за найнижчої собівартості 1 ц  кормових одиниць - 

16,7 – 17,0 грн. У цей період  не виявлено відчутної залежності 

економічної ефективності застосування повних мінеральних добрив 

від способу розподілу азоту й режимів використання. Рівень 

рентабельності  при застосуванні такої системи удобрення становив 

165 – 170%, що підтверджує значне зростання економічного ефекту від 

зниження дози добрив з N240 до N140. 

Економічна оцінка не завжди може бути об’єктивною і 

залежить у першу чергу від кон’юнктури ринкових відносин, попиту 

суспільства на ту чи іншу продукцію. В зв’язку із зростанням цін на 

сільськогосподарську техніку, нафтопродукти та мінеральні добрива 

виникла потреба проводити енергетичну оцінку [3, 2]. В умовах 

Лісостепу затрати сукупної енергії при вирощуванні силосної 

кукурудзи становлять 23 ГДж, багаторічних трав на сіно - 17 ГДж, на 

зелений корм - 10 ГДж. Коли співвідношення відновленої енергії, 

нагромадженої у вирощеній продукції, до кількості невідновленої - 
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витраченої на формування врожаю - становить більше 2, то така 

технологія наближається до енергозберігаючої [4]. 

За час досліджень енергоємність технологій створення й 

використання довготривалих лучних травостоїв відрізнялася за 

періодами лише на варіантах із застосуванням мінеральних добрив, бо 

їх дози кожного періоду знижувалися. 

У перший період (1990 – 1995 рр.) затрати енергії становили 

35,8 ГДж/га, в другий (1996 - 2000 рр.) – 30,6 ГДж/га, в третій (2001 - 

2005 рр.) – 26,5 ГДж/га. На варіантах без добрив затрати енергії стано-

вили відповідно 12,9, на фонових варіантах – 14,4 - 15,0 ГДж/га. Вало-

ва енергія удобрюваних травостоїв залежала від величини врожаю су-

хої маси й змінювалася за періодами під впливом мінеральних добрив і 

погодних умов. Протягом 1990 – 1995 рр. валова енергія була найви-

ща, бо в травостоях була найбільша частка сіяних трав (табл. 2). За 

рівномірного розподілу азоту енергія врожаю становила 134,2 ГДж/га, 

за наростаючого – 117,3 і 121,5 ГДж/га залежно від режимів 

використання. Відношення валової енергії до затрат, яке виражається у 

вигляді енергетичного коефіцієнта, в цей період було найвище на 

варіанті з фосфорно-калійними добривами і становило 4,5. Великі 

енергетичні затрати на виготовлення азотних добрив знижують цей 

коефіцієнт до 3,3 – 3,7. Найвищою була і обмінна енергія – 20,3 – 77,0 

ГДж/га, бо 1 га травостою давав найвищий вихід кормових одиниць. 

Високий відсоток бобових на фоновому варіанті забезпечив найвищий 

коефіцієнт енергетичної ефективності (2,6), тоді як на контролі він 

становив 1,6, а на варіантах з мінеральним азотом 1,9 – 2,1. 

Період 1996 – 2000 рр. характеризується  найнижчою валовою 

енергією як на контрольних, так і на удобрюваних варіантах. Зниження 

продуктивності травостоїв спричинило зменшення енергетичного 

коефіцієнта як на фоновому варіанті (2,1), так і на удобрених азотом 

(2,7 – 3,0). 

За рівномірного розподілу азоту обмінна енергія й коефіцієнт 

енергетичної ефективності в цей період були вищими, ніж за 

наростаючого і становили відповідно 52,6 ГДж/га і 1,7. Така тенденція 

зберігається в усі періоди досліджень.  

Протягом 2001 – 2005 рр. валова енергія була вищою, ніж за 

попередній період, але нижчою, ніж у 1990 – 1995 рр. (табл. 2). За 

рахунок найнижчих затрат енергетичний коефіцієнт на удобрюваних 

азотними добривами варіантах був найвищий і за весь період 

досліджень становив на 3,9 – 4,1, що значно більше, ніж на фоновому 

(3,1) і контрольному (2,5) варіантах. 
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2. Енергетична оцінка довговікових травостоїв за систематичного 

застосування мінеральних добрив 

Варіанти 

удобрення 

Затрати 

енергії, 

ГДж/га 

Валова  

енергія, 

ГДж/га 

Обмінна 

енергія, 

ГДж/га 

Енерге- 

тичний 

коефі-

цієнт 

Коефі-

цієнт 

енерге-

тичної 

ефектив- 

ності 

1990 – 1995 рр. 

Контроль  

(без добрив)* 12,9 35,3 20,3 2,7 1,6 

Р90К120 - фон* 15,0 67,4 38,7 4,5 2,6 

Фон + N240 

(60+60+60+60)* 35,8 134,2 77,0 3,7 2,1 

Фон + N240 

(0+30+90+120)* 35,8 117,3 67,4 3,3 1,9 

Фон + N240 

(0+30+90+120)** 35,8 121,5 69,7 3,4 1,9 

1996 – 2000 рр. 

Контроль 

(без добрив)* 12,9 22,3 12,8 1,7 1,0 

Р60К90 - фон* 15,0 31,6 18,1 2,1 1,2 

Фон + N180 

(45+45+45+45)* 30,6 91,6 52,6 3,0 1,7 

Фон + N180 

(0+30+60+90)* 30,6 88,4 50,7 2,9 1,6 

Фон + N180 

(0+30+60+90)** 30,6 113 48,2 2,7 1,6 

2001 – 2005 рр. 

Контроль 

(без добрив)* 12,9 32,5 18,7 2,5 1,4 

Р60К90 - фон* 14,4 44,4 25,5 3,1 1,8 

Фон + N140 

(35+35+35+35)* 26,5 110,3 63,3 4,1 2,4 

Фон + N140 

(0+30+40+70)* 26,5 107,3 50,4 4,0 1,9 

Фон + N140 

(0+30+40+70)** 26,5 103,0 59,1 3,9 2,2 
           * 1-й укіс у фазі кущіння, наступні - через  18, 24, 30, 36 днів, ** 1-й укіс у 

фазі трубкування, наступні - через 24 дні. 
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Зміна ботанічного складу та якісних показників корму 

зумовили зниження обмінної енергії в цьому періоді на 1,6 –            

13,7 ГДж/га порівняно з 1990 – 1995 рр. Але за рахунок нижчої дози 

добрив коефіцієнт енергетичної ефективності в цьому періоді 

найвищий і становить 2,2 – 2,4 за внесення повних мінеральних 

добрив.  

 Підсумовуючи показники енергетичної ефективності на 

досліджуваних довготривалих травостоях, можна стверджувати, що 

технології періоду 1996 – 2000 рр. і 2001 – 2005 рр. енергоощадні і 

тому рекомендуються для впровадження, особливо в умовах нестачі 

енергоносіїв.  

Висновки. На довготривалих лучних травостоях кормову масу з 

найнижчою собівартістю (16,7 – 17,0 грн/корм. од.) за умови 

застосування мінеральних добрив одержано за внесення N140Р60К90. 

При цьому умовно чистий прибуток становить 1054 – 1069 грн, а 

рівень рентабельності – 165 – 170%. Способи розподілу азоту та 

режими використання впливають на показники економічної 

ефективності значно менше, ніж інтенсивність удобрення. Найменш 

енергозатратними виявилися технологічні заходи із застосуванням 

N140Р60К90. За умови найменших затрат енергії (26,5 ГДж/га) 

енергетичний коефіцієнт становив 3,9, а коефіцієнт енергетичної 

ефективності - 1,9 – 2,4. 
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АНТИПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ ЗЕРНОВИХ КОМПОНЕНТІВ 

КОМБІКОРМІВ, МЕТОДИ ЇХ ЗНЕШКОДЖЕННЯ  

ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕКСТРУДОВАНОГО  

І НЕЕКСТРУДОВАНОГО ЗЕРНА ВУЗЬКОЛИСТОГО ЛЮПИНУ 

В РАЦІОНАХ СВИНЕЙ 

 

 Наведено літературні дані і результати власних досліджень 

щодо наявності антипоживних речовин в основних зернофуражних 

компонентах комбікормів, описано методи їх знешкодження та 

ефективність використання  зерна вузьколистого люпину в раціонах 

свиней.   

  

Основою стабілізації виробництва продукції свинарства та 

підвищення продуктивності тварин є повноцінна годівля, якої можна 

досягти лише завдяки використанню БВД, БВМД, преміксів та 

комбікормів. В основних компонентах комбікормів (зерні злакових і 

бобових культур) містяться антипоживні речовини (алкілрезорциноли, 

інгібітори протеаз, гойтрини, алкалоїди, оксалати, фітати, таніни, 

сапоніни, різні структурні комбінації пентозанів тощо), які знижують 

біологічну цінність комбікормів і можуть не лише нанести шкоду 

тваринам, але й призвести до летальних наслідків [1].  

Основними злаковими компонентами комбікормів є пшениця, 

ячмінь, овес, жито, тритикале і сорго. Вони містять найрізноманітніші 

антипоживні речовини, але найбільш поширені – некрохмальні 

полісахариди. До них належать різні структурні комбінації пентозанів, 

особливо арабіоксилани, ксилани, алкілрезорциноли та інші. З усіх 

алкілрезорцинолів найтоксичнішими є пентадицил-резорцинол. 

Найвищий вміст його, за даними польських дослідників, виявлено у  
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зерні жита – 370 мг/кг сухої речовини з коливаннями у межах 326 – 

441 мг/кг. 

 Зернобобові компоненти комбікормів. Бобові культури 

(кормові боби, соя, горох, люпин тощо) є важливим джерелом білка, 

але всі вони містять антипоживні речовини, які ускладнюють їхнє 

використання у раціонах сільськогосподарських тварин. Ці речовини 

включають інгібітори протеаз, фітогемаглютини (лектини), антигени, 

фітин, ліпоксигенази, антивітамінні фактори та інші (табл. 1). 

 Наявність значної кількості антипоживних речовин у зерні 

бобових обмежує їх використання для виробництва високопротеїнових 

кормів і кормових добавок (табл. 2). 

 Науковими дослідженнями, а також внаслідок численних 

виробничих перевірок встановлено, що негативна дія антипоживних 

речовин, передбачених природою для захисту насіння як біологічного 

джерела постійного відтворення злакових і бобових культур, може 

бути подолана або в значній мірі припинена. Внаслідок статичної і 

динамічної дії на захисні мембрани зовнішнього і внутрішнього тиску 

на клітинному і молекулярному рівнях, зміни температури, осмосу і 

інших факторів спостерігається денатурація білка, інактивація 

антипоживних речовин, декстринізація крохмалю, деструкція 

целюлозо-лігнінових утворень, практично повна стерилізація кінцевої 

продукції, створення в готовому продукті мікропористої структури, 

найбільш сприятливої для дії шлункового соку, а отже, для засвоєння 

поживних речовин організмом тварин.  

 Впровадження нових способів поглибленої переробки зерна 

може давати значний ефект. Завдяки порівняно невеликим додатковим 

затратам енергії, деякому ускладненню технологічного процесу 

обробки даної сировини і установці нових машин та обладнання 

можна зекономити до 10 - 15% фуражного зерна. Тенденція удоско-

налення технологій характерна для роботи усіх провідних фірм Європи 

і Америки, які виготовляють комбікорми для тварин, риби і птиці. При 

цьому особливий ефект досягається у випадку поєднання введення 

кормових добавок, що стимулюють перетравність поживних речовин у 

шлунково-кишковому тракті, і поглибленої підготовки зерна. 

 Сьогодні для знешкодження антипоживних речовин і вироб-

ництва високоенергетичних комбікормів широко використовують 

фізичні, хімічні і біологічні методи переробки. Найпоширенішими з 

фізичних методів є теплові, або термічні. Серед теплових технологій 

переробки екструзія займає 37%, волого-теплова 23, експандування – 

28% [5].  
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1. Антипоживні речовини в зернобобових компонентах комбікормів 

Інгредієнт 

Норми 

введення, 

% за масою 

Характеристика фактора 

Соя 

Свині – 20, 

ВРХ – 10, 

птиця – 30 

Інгібітори протеаз, антигени, фітин, олігосахариди, ліпоксигенази, 

сапоніни, фітогемаглютин (лектин), уреаза, ціаногенні глікозиди, 

низькомолекулярні олігопептиди. В нативному зерні міститься до         

54,5 мг/г антитрипсину, уреазна активність 2,1 ум. од. На кормові цілі 

використовують термічно оброблену сою та відходи її переробки – шроти 

або макуху з уреазною активністю не вищою 0,2 ум. од. 

Горох 
Свині, птиця, 

ВРХ 10 - 20 

Інгібітори протеаз, таніни, лектини, гемаглютиніни 

Кормові 

боби 

Свині – 15, 

птиця – 15, 

ВРХ - 10 

Токсини, фітогемаглютиніни, антитрипсин, таніни, ціагенні глюкозиди. 

Боби дефіцитні за вмістом метіоніну і лізину.  

Люпин 
Свині, птиця, 

ВРХ 5 - 25 

Хінолізидинові алкалоїди, пектин, олігосахариди, високий вміст марганцю 

і сапоніну, фітогемаглютеніни, люпинін і спартеїн. Концентрація 

алкалоїдів може сягати 3%. Мінімальна токсична доза люпиніну 25 -          

28 мг/кг, смертельна – 28 - 30 мг/кг живої маси для морських свинок. 

Cорти, які мають в зерні менше  0,025% алкалоїдів, належать до солодких 

і можуть використовуватись для харчових цілей, з вмістом 0,025 - 0,1% - 

до малоалкалоїдних,  0,1 - 0,3% - до кормових,  0,4 - 1% - до гірких, або 

алкалоїдних [3]. 

 

 

 



 167  

2. Механізми негативного впливу антипоживних речовин на 

організм сільськогосподарських тварин і птиці [1 - 4] 

Назва 

токсину 
Вплив на організм 

Інгібітори 

протеаз 

Знижують протеолітичну активність ферментів – трипсину 

і хімотрипсину, що спричинює гіпертрофію підшлункової 

залози, сповільнюють ріст тварин і засвоєння корму 

організмом. 

Антигени 

У концентраті соєвого протеїну містяться речовини з 

антигенною властивістю – гліциній і конгліцилін, які в 

сироватці крові телят підвищують вміст імунних глобу-

лінів. Концентрат соєвого протеїну при згодовуванні 

телятам викликає шлунково-кишкову алергію, при якій 

знижується інтенсивність росту, погіршується розвиток та 

перетравність поживних речовин. 

Фітогема- 

глютини 

(лектини) 

Це протеїни, які специфічним чином зв’язуються з 

цукрами глікокон’югатами. Лектини зв’язуються з гліко-

протеїнами на поверхні мікроворсинок, які вистилають 

тонкий кишечник, внаслідок чого утворюються пошкод-

ження і пригнічується розвиток мікроворсинок, що у свою 

чергу спричинює  погіршення засвоєння поживних 

речовин через стінку кишечника. Унаслідок пошкоджень, 

нанесених структурі кишечника лектинами, виникає 

порушення засвоєння глюкози, амінокислот й вітаміну В12 

та порушується іонний транспорт. Лектини також 

спричинюють аглютинацію еритроцитів крові. 

Уреаза 

Фермент, під дією якого відбувається гідроліз сечовини до 

аміаку вуглекислого газу. Надлишок її може спричинити 

надмірне утворення аміаку в процесі метаболізму 

сечовини. За уреазною активністю судять про ступінь 

знешкодження інгібіторів трипсину, вона не повинна 

перевищувати 0,2 ум. од. рН. 

Низько-

молеку-

лярний 

олігопеп-

тид 

До його складу входить два чи три амінокислотних 

залишки або ж глікопептид, який складається із залишків 

однієї або двох амінокислот і цукру. Викликає у тварин 

зоб. Термічна обробка кормів не завжди є ефективною у 

його знешкодженні. 

Ціано-

генні 

глікозиди 

Ціанід вивільнюється з глікозиду в формі НСN за участю 

ферменту глікозидази. Синильна кислота взаємодіє з 

неорганічними сполуками сірки, утворюючи ціаногенні 

тіоглікозиди, які зв’язують в організмі йод і порушують 
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функції щитовидної залози, зумовлює отруєння тварин і 

птиці. 

Антиві-

таміни 

Антагоністи вітамінів Е і Д знижують рівень токоферолу і 

спричинюють м’язову дистрофію та рахіт, у ряді випадків 

підвищують потребу у вітаміні В12. Із нативної сої 

виділено також ліпоксидазу, яка знижує засвоєння із 

кормів вітаміну А і руйнує каротин. 

Алка-

лоїди 

Уражують центральну нервову систему і печінку. Їх 

відносять до печінкових отрут. До алкалоїдів найбільш 

чутливі вівці, відзначено також випадки отруєння великої 

рогатої худоби і коней, рідше свиней. Хронічна форма 

інтоксикації розвивається за тривалого споживання 

люпину (15 - 45 дн.) з помірним вмістом алкалоїдів (0,05 - 

0,2%). Тварини пригнічені, не споживають кормів, 

худнуть, дають менше молока. Спостерігають тимпанію, 

коліки, запори, які чергуються з проносами. При гострому 

люпинозі виникає токсичний гепатит і нефрит, катаральне 

запалення слизової оболонки кишечника і сечового 

міхура, крововиливи у внутрішні органи з жовтуватим 

забарвленням підшкірної клітковини, що є характерною 

ознакою гострого токсикозу. При хронічній інтоксикації 

реєструють жирову дистрофію печінки і нирок, хронічний 

гастроентерит. Корми з люпину, які містять більше 0,3% 

алкалоїдів, заборонено згодовувати вівцям. У раціоні 

великої рогатої худоби кількість алкалоїдів, які надходять 

з кормом, не повинна перевищувати 0,2 - 0,4 г на 100 кг 

живої маси. 

Таніни 

Це поліфенольні  речовини, які містяться у бобах і сорго. 

Утворюють нерозчинні комплекси з мікроелементами, 

білками та вуглеводами кормів. Таніни пригнічують 

інтенсивність росту тварин і птиці, порушують активність 

трипсину і L-амілази, утворюючи неперетравлювані 

комплекси з вітаміном В12, і знижують його всмоктування. 

Знешкодити таніни можна за допомогою екстракції 

метанолом, нашатирним спиртом або водно-гексановими 

сумішами. 

Сапоніни 

Містять стероїдні або тритерпенові групи, зв’язані із за-

лишками цукрів. Встановлено, що вони пригнічують 

активність харчотравних і метаболічних ферментів і 

утворюють нерозчинні комплекси з цинком. Сапоніни 

придають гіркого смаку кормам і мають гемолітичну дію. 
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У світовій практиці комбікормового виробництва існує багато 

методів і технологій обробки зернової сировини для підвищення її 

поживної цінності (рис.) [6]. 

Однак серед них найбільш застосовуваними і ефективними є 

такі:  

- екструдування зерна зернобобових, зерна і дерті разом (тиск 

– 2,8 - 3,9 МПа; 28 - 30 атм., 120 - 150 
о
С);   

- пропарювання і плющення зерна;  вибух у киплячому шарі 

або пневмотрубі, тобто отримання “вибухових” пластівців;   

- мікронізація – обробка інфрачервоним промінням зернових і 

зернобобових компонентів з подальшим плющенням рифленими 

валиками (КГИ-220-1000 - кварцові галогенні лампи);  

- суха екструзія;  

- експандування (кондиціювання під тиском 4 МПа=40 атм.);  

- низькотемпературна екструзія – запропонована фірмою 

“Джиза” (Італія). Здійснюють її в матричних пресгрануляторах за 

вологості 10 - 12%. Проходить зміна структури білка. Продукт 

нагрівається до 70 - 75 °С. Внаслідок такої обробки частково 

руйнуються воднево-іонні і ковалентні зв’язки, знижується 

водовідштовхуюча дія, змінюються фізико-хімічні властивості 

білкових молекул. Одночасно в зерні руйнуються  ферменти, а також 

можна говорити про очікувану інактивацію токсичних речовин, але 

цей факт потребує всестороннього вивчення. 

Люпанін є одним з найбільш розповсюджених і токсичних 

люпинових алкалоїдів. Потрібно відзначити, що надходження 

люпаніну з кормом  у кількості 22 - 25 мг на 1 кг живої маси морських 

свинок викликає різке їх захворювання, параліч і, як наслідок, – 

летальний кінець. У зв’язку з цим навіть застосування 

малоалкалоїдних сортів люпину для заміни в раціонах  тварин частини 

зернової сировини є складною проблемою.  

Дослідження, проведені в Білорусії (АО “Экомол”, 

БелНИИЖа, ИЭБ НАН Беларусии и БСХА) щодо оцінки отриманого 

кінцевого продукту, дозволили встановити, що способами поглибленої 

обробки зерна неможливо знешкодити або суттєво знизити в межах 

технічної можливості комбікормових підприємств вміст алкалоїдів. 

Так, гранулювання зерна люпину на грануляторі М-24 “Матадор” з 

використанням матриці з отвором 4,5 мм, плющення в пластівці тов-

щиною 0,5 мм з попереднім пропарюванням за температури 120 °С, а 

також з подальшим кондиціюванням, термовструдуванням на установ-

ках типу ТВ-3М за температури нагріву на виході від 105 до 115 °С не 

дозволяє отримати суттєвого зниження алкалоїдності. За рахунок 
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лущення як до термообробки, так і після неї концентрація алкалоїдів 

знижувалася, але незначно. Це підтверджує, що у верхніх шарах, що 

мають захисну функцію, міститься дещо більше алкалоїдів [6].  

Найбільш ефективними способами зниження алкалоїдності в 

зерні є гранулювання у дві стадії (зниження з 0,67 до 0,46 або на 37%), 

плющення з пропарюванням (з 0,67 до 0,46%  або на 31,4%) і 

екструдування без пропарювання (з 0,67 до 0,43%) і з пропарюванням 

(з 0,67 до 0,36%) або відповідно на 36 і 45% зменшення вмісту 

алкалоїдів порівняно з необробленим зерном [7]. 

Проблема використання високобілкового алкалоїдного зерна 

люпину в годівлі тварин, особливо моногастричних, потребує 

комплексного вивчення і розробки ефективних способів зниження 

вмісту або повного знешкодження алкалоїдів у процесі підготовки до 

згодовування тваринам у складі комбікорму. Тому пошук 

технологічних прийомів і способів, які б дали можливість знизити 

вміст антипоживних речовин, є актуальним. 

У зв’язку з цим нашим завданням є розробка технологічних 

прийомів і способів зниження концентрації алкалоїдів у зерні люпину 

для його використання в годівлі свиней різних вікових груп. 

В Інституті землеробства і тваринництва західного регіону 

УААН у лабораторії годівлі і технології кормів проведено зоотехнічні 

досліди на молодняку свиней різних вікових груп з вивчення 

ефективності згодовування їм екструдованого і неекструдованого 

зерна вузьколистого люпину. 

Науково-виробничі досліди на свинях проводили в умовах 

фермерського господарства «Нагорянка» Пустомитівського району 

Львівської області в 2004 - 2007 р. У дослідах використовували 

молодняк свиней великої білої породи різного віку, а саме: відлучених 

поросят у 45; кнурців і свинок на вирощуванні у 120; молодняк на 

відгодівлі у 150-денному віці.  

У першому досліді на відлучених поросятах контрольна група 

(I) отримувала комбікорм із включенням до його складу 15% 

соняшникової макухи, а дослідні (II і III) – відповідно комбікорм з 

17%-ним вмістом борошна та 17%-ним вмістом екструдованого зерна 

вузьколистого люпину.  

У другому досліді вивчали вплив згодовування 

екструдованого зерна люпину і кормових бобів у складі комбікорму на 

фізіологічний стан і продуктивність кнурців і свинок у період 

вирощування. У зрівняльний період тварини кожної групи отримували 

однаковий комбікорм, виготовлений на основі ячменю – 41%, пшениці 

– 30, соняшникової макухи – 10, ліпроту СГ – 9, преміксу - 1 та 
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екструдовного зерна кормових бобів – 15%. У дослідний період 

контрольна група кнурців і свинок залишалася на раціоні зрівняльного 

періоду, а дослідним групам взамін екструдату кормових бобів до 

складу комбікорму включали 12,5% подрібненого екструдату зерна 

люпину. Екструзію зерна люпину і бобів проводили на екструдері       

К 24-127 з потужністю двигуна 55 кВт. Продуктивність екструдера –    

350 кг/год, температура в робочому циліндрі 120 - 140 
о
С, тиск 28 -    

30 атмосфер (2,8 – 3,0 МПа).  

Третій дослід провели на відгодівельному молодняку свиней. 

У дослідний період (51 день) контрольна група отримувала комбікорм, 

до складу якого входило 8,5% соняшникової макухи. Дослідним 

групам (II і III) замість макухи з комбікормом згодовували відповідно 

7% соєвого шроту і 10% борошна люпину. 

Внаслідок екструзії вміст алкалоїдів знижується з 2,1 – 2,2 г у 

нативному зерні до 0,77 - 1,2 г/кг в екструдатах, або на 55 - 63%. 

Згодовування відлученим поросятам комбікорму з 

включенням до його складу 17% екструдованого зерна люпину за 

ізоенергетичною поживністю з вмістом алкалоїдів у добовому раціоні 

0,16 - 0,38 г (14,5 - 9,8 мг/кг живої маси) позитивно вплинуло на 

загальний фізіологічний стан організму і продуктивність.  

Як видно із наведених даних (табл. 3), динаміка інтенсивності 

росту поросят була вищою у III групі тварин, яка отримувала 

екструдоване зерно люпину. Так, відлучені поросята за 60 днів досліду 

мали живу масу в середньому 38,6 кг. Жива маса у поросят II групи, 

що отримували в складі комбікорму 17% необробленого борошна 

люпину, становила 37,2 кг і була меншою на 1,4 кг або на 3,7%. В 

динаміці середньодобові прирости живої маси були вищими у II і III 

групах поросят і становили відповідно 493 - 437 та 527 - 460 г. При 

цьому середньодобові прирости у відлучених поросят, які отримували 

комбікорм з неекструдованим та екструдованим зерном люпину, були 

вищими в кінці досліду відповідно на 8,0 і 11,0% при зниженні затрат 

кормових одиниць на 1 кг приросту живої маси на 4,9 і 9,8%.  

Індивідуальна годівля кнурців і свинок на вирощуванні живою 

масою тіла з 42 - 44 кг впродовж 61 дня екструдованим зерном 

кормових бобів і люпину по-різному впливала на швидкість росту. З 

наведених даних (табл. 3) видно, що на кінець досліду кнурці мали в 

середньому живу масу 84 - 87 кг, а свинки – 80 - 81 кг за 

середньодобових приростів відповідно 654 - 636 і 627 - 636 г.  
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3. Динаміка інтенсивності росту молодняку свиней при згодовуванні в складі комбікорму екструдованого 

і неекструдованого зерна вузьколистого люпину і кормових бобів 

Показники 
Відлучені поросята 

Кнурці на 

вирощуванні 

Свинки на 

вирощуванні 

Молодняк свиней на 

відгодівлі 

I II III I II I II I II III 

Жива маса в періоди, кг  11 - 23 44 - 59 42 - 58 86 - 103 

Приріст:        - - - 

загальний, кг 10,25 11,44 12,06 14,90 16,50 14,40 14,50 15,90 16,50 15,40 

cередньодобовий, г 341,67 381,25 402,07 480,64 532,25 464,51 467,74 530,0 550,0 513,0 

Споживання корму, кг 1,2 1,2 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 

Затрати корму, кг/кг 3,5 3,5 3,5 4,16 3,75 4,16 3,75 5,6 5,6 5,7 

Жива маса в періоди, кг 23 - 38 59 - 81 58 - 81 103,0 - 123,0 

Приріст:        - - - 

загальний, кг 13,87 14,81 15,57 25,00 26,00 23,90 24,30 19,50 19,61 19,60 

cередньодобовий, г 445,82 493,74 527,07 833,32 866,66 793,32 809,99 902,0 903,0 903,0 

Споживання корму, кг 1,4 1,4 1,4 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0 

Затрати корму, кг/кг 3,0 2,6 2,7 3,00 2,88 3,13 3,08 4,4 4,4 4,4 

Жива маса в періоди, кг 11 - 38 44 - 86 42 - 81 86 - 123 

Приріст за період досліду:           

загальний, кг 24,12 26,25 27,63 39,90 42,50 38,30 38,80 35,44 36,11 35,00 

cередньодобовий, г 404,16 437,25 460,41 654,09 696,72 627,87 636,06 694,90 708,05 686,27 

Споживання корму, кг 1,5 1,5 1,5 2,25 2,25 2,25 2,25 3,5 3,5 3,5 

Затрати корму, кг/кг 3,7 3,4 3,3 3,44 3,23 3,58 3,53 5,0 4,9 5,1 

Кормових од., кг/кг 4,1 3,9 3,7 4,0 3,7 4,2 4,0 5,7 5,6 5,7 

Перетрав. протеїну, г/кг 447,7 421,7 456,0 489,0 472,0 509,0 515,0 550,0 563,0 565,0 



 173  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

               

 

 

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Класифікація технологій обробки зерна злакових і бобових культур 
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Потрібно відзначити, що ці прирости були вищими відповідно 

на 6,4 і 1,4% у кнурців і свинок, які отримували комбікорм з 

екструдатом люпину, порівняно з контрольною, а затрати корму і 

кормових одиниць на 1 кг приросту знижувалися.  

Таким чином, зниження рівня антипоживних речовин у 

насінні бобових за допомогою екструзії дозволяє знизити нестачу 

кормового протеїну, а також частково замінити основні компоненти 

комбікорму (пшеницю, ячмінь) на високобілкові. 

Висновки 

1. У процесі екструзії зерна люпину вміст алкалоїдів 

знижується на 55 - 63%. 

2. Заміна соняшникової макухи і соєвого шроту на зерно 

вузьколистого люпину у комбікормі приводить до збільшення в 

раціонах свиней вмісту сирого і перетравного протеїну, калію, 

кобальту, вітаміну Е і незначного зниження інших поживних  речовин. 

 3. Згодовування молодняку свиней зерна  люпину в складі 

комбікорму з вмістом алкалоїдів у добовому раціоні 1,05 - 2,23 г (11,4 - 

18,1 мг/кг живої маси) взамін соняшникової макухи позитивно 

вплинуло на загальний фізіологічний стан організму і продуктивність.  

4. Середньодобові прирости у тварин, яким згодовували 

соєвий шрот і зерно люпину, були на рівні контрольної групи. 

 5. До складу комбікорму для молодняку свиней можна 

вводити 12,5 - 17% зерна вузьколистого люпину і 15% кормових бобів.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА  

В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Висвітлено стан та пріоритетні напрями розвитку галузі 

тваринництва в передгірській і гірській частині Чернівецької області  

відповідно до розробленої Концепції. 

 

Чернівецька область розташована на заході нашої держави і 

займає територію 8,1 тис. км
2
. За характером поверхні вона 

поділяється на дві частини – південно-західну (гірську, або 

Буковинські Карпати) і південно-східну (рівнинну), що у свою чергу 

ділиться на дві зони – Прут-Дністровське міжріччя і Передкарпаття. 

Буковинські Карпати займають площу близько 1 тис. км
2
. Висота 

хребтів становить 800 – 1000 м над рівнем моря, а на кордоні з Румунією – 

1500 і більше метрів. Гірські хребти мають пологі схили, плоскі 

вершини і широкі гребні. 

Передкарпаття, розташоване між Буковинськими Карпатами і 

річкою Прут, характеризується гористим рельєфом з нахилом до річки 

Прут, широкими долинами та балками. Найбільш високі гори 

Передкарпаття досягають 480 – 540 м. 

Прут-Дністровське міжріччя лежить між річками Прут і Дністер. 

Найбільші його підвищення досягають 240 – 300 м над рівнем моря.  

Клімат області помірно теплий і вологий. На території рівнинної 

частини за рік випадає 500 – 700 мм опадів, в гірській – 800 мм. 

До Карпатського регіону області належать території 5 районів, з 

 

© Дроник Г.В., Ячник Р.В., Драб В.С., 2009 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2009. Вип. 51. 
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яких до Передкарпаття – Герцаївський, Глибоцький, Сторожинецький, 

Вижницький, до гірської частини – Путильський. 

За характером земельних угідь і кліматичних умов ця територія 

є сприятливою для розвитку тваринництва. Це обумовлено значними 

площами природних кормових угідь та наявністю трудових ресурсів. 

У цій частині області налічується 170 тис. га 

сільськогосподарських угідь, з яких 66 тис. га, або 38 відсотків, 

займають сінокоси і пасовища, а в гірському Путильському районі 

питома вага даних площ становить  94 відсотки. 

Регіон є густонаселеним. Тут проживає 283 тис. осіб, з яких 80 

відсотків зосереджено у сільській місцевості. Саме серед цієї категорії 

населення спостерігається найбільший відсоток безробіття та 

міграційні процеси. 

У ході реформування аграрного сектора економіки землю 

колишніх колективних господарств розпайовано між власниками 

земельних паїв. Внаслідок малоземельності цього регіону, більшість з 

них вийшли з своїми паями і ведуть власне господарювання, а 

новостворені сільськогосподарські формування орендують лише 16 

відсотків орної землі. 

Таким чином, процес приватизації для сільгосппідприємств тут 

мав руйнівний характер. Вони вийшли з нього малопотужними, а 

частина припинила своє існування. 

 

1. Чисельність поголів’я тварин в усіх категоріях господарств       

Карпатського регіону області (на 1 січня) 

Райони 
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Герцаївський* - 10,4 х - 5,7 х - 2,5 х 

Глибоцький* 67,7 16,5 13 22,9 8,6 38 16,6 4,0 24 

Сторожинець-

кий 53,6 21,9 41 18,5 11,9 64 17,6 9,2 52 

Вижницький 34,0 11,8 35 10,5 6,6 63 5,9 1,3 22 

Путильський 23,6 13,8 58 7,9 6,6 84 23,9 7,0 29 

Всього 178,9 74,4 42 59,8 39,4 66 64 24,0 38 
* Герцаївський район вийшов із складу Глибоцького. 

 

Скорочення земельних угідь у сільськогосподарських 

підприємствах цієї зони в процесі їх реформування зумовило зменшення 
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в них чисельності великої рогатої худоби, свиней та овець. Водночас у 

категорії особистих господарств населення, яким відійшли значні 

земельні площі, чисельність поголів’я зросла незначно і не 

компенсувала його спаду, допущеного в агроформуваннях. Тому 

загальна чисельність тварин у всіх категоріях господарств цього регіону 

різко скоротилася (табл. 1). 

Скорочення поголів’я потягнуло за собою ліквідацію робочих 

місць, зменшення валового виробництва тваринницької продукції та 

грошових надходжень (табл. 2). Поряд з цим вкрай негативно на 

обсягах виробництва  відобразився наявний диспаритет цін на 

матеріально-технічні ресурси і продукцію тваринництва та 

недосконалість системи регулювання ринку. 

 

2. Обсяги валового виробництва тваринницької продукції в усіх 

категоріях господарств Карпатського регіону області за 1990 – 

2007 рр. 
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Молоко, тис. т 
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Герцаївський* - 22,6 х - 2,7 х - 8 х 

Глибоцький* 69,7 42,0 60 16,9 6,3 37 43 11 26 

Сторожинець-

кий 53,3 47,9 90 11,8 6,0 51 41 22 54 

Вижницький 34,8 31,2 90 8,3 3,3 40 15 2 13 

Путильський 20,5 20,3 99 4,1 1,6 39 49 21 43 

Всього 178,3 164,0 92 41,1 19,9 48 148 64 43 
* Герцаївський район вийшов із складу Глибоцького. 

 

Скорочення виробництва молочної сировини призвело до 

зупинення роботи 4 молокопереробних підприємств, що діяли в цьому 

регіоні. Тут характерною особливістю сучасного стану тваринництва є 

те, що в структурі валового виробництва питома вага особистих 

господарств населення в середньому займає за отриманням молока 95 

відсотків, реалізацією м’яса 87, вовни 94 відсотки. Але потенційні 

можливості подальшого нарощування виробництва тваринницької 

продукції, підвищення її якості в цій категорії господарств обмежені. 

Село старіє, галузь тут базується на ручній праці, селянські 

господарства не мають інвестиційної привабливості. 
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На наш погляд, за теперішніх умов катастрофічного стану в 

тваринництві передгірської та гірської частини області одним 

підвищенням закупівельних цін на продукцію цю галузь з кризи не 

вивести. Тут потрібно вжити кардинальних, невідкладних 

комплексних заходів, спрямованих на докорінне поліпшення ситуації. 

Насамперед у цій зоні потребують вирішення проблеми 

оптимізації на перспективу чисельності поголів’я тварин, розвитку 

кормової бази, матеріально-технічного забезпечення галузі, залучення 

інвестицій. Слід також скорегувати діяльність місцевих органів влади в 

напрямі створення максимально сприятливих умов для розвитку 

тваринництва. 

Враховуючи викладене вище та наявну ситуацію у тваринництві 

цієї зони області, Головне управління агропромислового розвитку і 

Буковинський інститут АПВ розробили Концепцію розвитку 

тваринництва в передгірській та гірській частині Чернівецької області 

до 2015 р. 

Головною метою Концепції є визначення основних напрямів 

роботи щодо створення сприятливих умов для стабілізації ситуації та 

розвитку тваринництва в Передкарпатті та Буковинських Карпатах з 

тим, щоб досягти таких стратегічних цілей: 

- зупинити спад чисельності поголів’я та забезпечити його 

поступове нарощування; 

- відновити роботу ліквідованих тваринницьких ферм у 

агроформуваннях цього краю та поліпшити роботу діючих; 

- забезпечити зростання виробництва тваринницької продукції, 

насамперед, за рахунок сільськогосподарських підприємств, 

оптимізувавши чисельність поголів’я та його продуктивність залежно 

від розмірів земельних ресурсів і стану кормової бази; 

- створити сприятливі умови для зміцнення особистих 

господарств населення, подальшого нарощування в них виробництва 

та реалізації тваринницької продукції; 

- сприяти формуванню на базі фермерських та особистих 

господарств селян малих ферм з виробництва та реалізації молочної 

сировини з чисельністю 15 і більше корів; 

- провести технічне переоснащення ферм та забезпечити 

поліпшення технологічних умов для виробництва продукції, що буде 

відповідати вимогам СОТ і ЄС; 

- підвищити якість продукції, що заготовляється в 

сільськогосподарських формуваннях, до рівня міжнародних стандартів 

та суттєво поліпшити її в особистих господарствах громадян; 
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- забезпечити прибуткове ведення тваринництва та його 

економічну стабільність; 

- створити нові робочі місця, розширити зайнятість та 

підвищити доходи сільського населення. 

Визначено основну задачу Концепції, яка полягає у забезпеченні 

зростання чисельності поголів’я у цій частині області, підвищенні його 

продуктивності та нарощуванні обсягів валового виробництва 

тваринницької продукції, зростанні частки заготівель молока і м’яса в 

сільськогосподарських підприємствах до 40 відсотків. Поставлено 

завдання змінити мету виробництва тваринницької продукції в 

особистих господарствах населення з засобу життєвої необхідності в 

засіб ведення малого і середнього бізнесу. 

Значну увагу в Концепції приділено питанням реалізації 

запланованих заходів. Ця робота будуватиметься на використанні 

механізмів державної підтримки, фінансуванні з місцевих бюджетів, 

зростанні притоку інвестицій, поліпшенні організаційної роботи, 

технічному і технологічному забезпеченні виробництва. 

Щодо використання в цій роботі коштів державного бюджету, то 

для прискореного нарощування поголів’я та підвищення його 

продуктивності заплановано ефективніше залучати можливості таких 

державних програм, як: 

1) селекція у тваринництві та птахівництві на  підприємствах 

агропромислового комплексу і в науково-дослідних господарствах; 

2) бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка 

виробництва продукції рослинництва, що передбачає виділення коштів 

за: 

- вирощені та продані на забій і переробку суб’єктам 

господарювання, які мають власні (орендовані) переробні потужності, 

молодняк великої рогатої худоби, свині та курчата-бройлери, качки, 

гуси, індики; 

- екологічно чисте молоко власного виробництва, продане 

молокопереробним підприємствам для виготовлення продуктів 

дитячого харчування; 

- реалізацію вовни; 

- приріст поголів’я корів молочного напряму продуктивності; 

- поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності; 

- молодняк великої рогатої худоби, закуплений в особистих 

селянських господарствах; 

- поголів’я вівцематок і ярок, старших 1 року; 

- наявні бджолосім’ї; 
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3) фінансова підтримка підприємств агропромислового 

комплексу через механізм здешевлення кредитів; 

4) фінансова підтримка фермерських господарств; 

5) часткова компенсація вартості складної техніки вітчизняного 

виробництва. 

У 2008 р. у цілому в області сільськогосподарські підприємства і 

державні господарства за вказаними вище програмами отримали з 

державного бюджету 57,5 млн грн. Виконуючи умови програм та 

розширюючи обсяги робіт, є можливість значно збільшити це 

фінансування. 

Крім наведеного вище, в Концепції визначено також шляхи 

фінансової підтримки та ряд організаційних заходів для поліпшення 

ситуації в тваринництві Карпатського регіону на рівні області та 

районів. Зокрема передбачено створити відповідні дорадчі служби в 

усіх районах передгірської та гірської частини області з їх початковим 

фінансуванням. Заплановано заходи щодо повного відшкодування 

витрат на обладнання пунктів штучного осіменіння маточного 

поголів’я великої рогатої худоби в сільській місцевості та часткового 

відшкодування понесених витрат на запліднення худоби в особистих 

господарствах селян. 

Для розширення площ сінокосів і пасовищ, поліпшення їх 

ботанічного складу буде проводитися фінансування обласної програми 

розвитку насінництва багаторічних трав. 

Не менш важливу роль у Концепції відведено зміцненню 

особистих селянських господарств для подальшого нарощування 

виробництва та реалізації тваринницької продукції. Для цього на 

обласному і районних рівнях заплановано відповідну фінансову 

підтримку фермерських і селянських господарств у створенні малих 

ферм з утриманням 15 і більше молочних корів. У сільській місцевості 

будуть створювати відповідні кооперативи щодо заготівель 

тваринницької продукції від населення, а також заготівельні пункти 

переробних підприємств. 

Для поліпшення організаторської роботи з особистими 

господарствами та фермерами заплановано введення в штати сільських 

рад фахівців з питань їх розвитку, надання їм практичної допомоги в 

питаннях виробництва і обліку. 

На рівні районів проводитимуть відповідні обстеження 

пустуючих  ферм і тваринницьких приміщень колишніх колективних 

господарств та створюватимуть інформаційні бази даних для 

інвесторів. 
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Особливу увагу в Концепції приділено перспективним напрямам 

розвитку галузей тваринництва. Зокрема молочне скотарство 

розвиватиметься шляхом відновлення і збільшення маточного стада в 

першу чергу в сільгосппідприємствах за рахунок власного 

відтворення, закупівлі телиць і нетелів у племінних репродукторах та 

племзаводах області. Передбачається поліпшення поголів’я в 

особистих господарствах громадян. Спочатку в сільгосппідприємствах 

буде створено невеликі молочні ферми на 100 - 200 голів з високим 

генетичним потенціалом та з наступним поступовим нарощуванням їх 

чисельності. 

Основною молочною породою в передгірській частині області 

мають бути тварини буковинського заводського типу української 

червоно-рябої молочної худоби, створеної за участю науковців нашого 

інституту (Р.В. Ячник) і добре пристосованої до природно-

кліматичних умов цього регіону. А в особистих господарствах селян, 

крім названої породи, за бажанням можливе розведення сименталів 

комбінованого типу. 

Щодо гірської частини, то тут, на наш погляд, для виробництва 

молока як в агроформуваннях, так і в господарствах населення слід 

використовувати корів локальної породи пінцгау, яка пристосована до 

гірських умов. 

На молочнотоварних фермах цієї Карпатської зони, як і в інших, 

рекомендують дотримуватися елементів вже відпрацьованої поточно-

цехової організації виробництва молока, що включає такі складові, як 

цілеспрямоване вирощування молодняку, підготовка нетелів до 

майбутньої лактації, роздій і оцінка корів-первісток, відтворення стада. 

У Концепції заплановано ряд заходів щодо поліпшення кормової 

бази, підвищення рівня годівлі молочної худоби з орієнтацією на річну 

норму годівлі корів в обсягах 40 - 50 ц кормових одиниць на голову у 

товарних стадах та не менше 60 ц кормових одиниць – у племінних. У 

цій частині області обов’язкове створення культурних та поліпшення 

природних пасовищ. 

Цей регіон області є сприятливим для розвитку м’ясного 

скотарства. Тому в Концепції передбачено заходи щодо розвитку цієї 

галузі шляхом розведення поголів’я великої рогатої худоби м’ясного 

напряму продуктивності. Науковці Буковинського інституту АПВ 

УААН (А.К. Калинка) проводять певну роботу зі створення 

буковинського типу української симентальської м’ясної породи із 

застосуванням поглинального схрещування маток молочних і 

молочно-м’ясних порід з бугайцями симентальської м’ясної породи 

американської та австрійської селекції. Отримане від такого 
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схрещування поголів’я відрізняється високою енергією росту і 

відмінними м’ясними якостями. 

Щодо свинарства, то його розвиток у гірській частині не 

передбачається. А в передгір’ї воно буде мати розширення за рахунок 

підприємств ПП „Колос” – СТОВ „Євросвинка” Герцаївського, СТОВ 

„Колосок - 2” Глибоцького, ФГ „Євросвинка плюс” Вижницького 

районів. Заплановано співпрацю ПП „Колос” з фермерськими 

господарствами та населенням щодо спільного вирощування свиней 

породи ландрас. Також передбачено відновлення невеликих 

свиноферм в сільськогосподарських формуваннях для забезпечення 

власних потреб у свинині та реалізації поросят населенню. 

У Концепції за розробками та рекомендаціями науковців нашого 

інституту (Т.О. Черномиз) у передгірській зоні прогнозується 

подальше розведення цигайських овець, які добре акліматизовані до 

умов передгір’я. Їх вдосконалення заплановано проводити шляхом 

використання в селекції асканійських м’ясо-вовнових плідників 

буковинського типу. 

У гірській частині області основною є українська гірсько-

карпатська порода овець, яка пристосована до холодного і вологого 

клімату Карпат. Селекційну роботу з породою буде спрямовано на 

підвищення скоростиглості, м’ясної, молочної та вовнової 

продуктивності. 

Для забезпечення прибутковості галузі буде розширюватися 

виробництво овечого молока з подальшою його переробкою на 

розсільні сири, а також баранини шляхом промислового схрещування 

вівцематок з плідниками буковинського типу асканійської м’ясо-

вовнової породи. 

Виконання заходів Концепції передбачено у два етапи. На 

першому (2008 р.) заплановано розробку обласних і районних програм, 

визначення шляхів фінансової підтримки розвитку галузі з 

державного, обласного та районних бюджетів. 

На другому етапі (2009 – 2015 рр.) планується здійснення цих 

заходів у всіх районах передгірської та гірської частини області. 

Щодо очікуваних результатів від виконання напрямів Концепції, 

то в категорії сільськогосподарських підприємств передбачається 

збільшити чисельність великої рогатої худоби в 1,5 разу, зокрема корів 

у 2, свиней в 1,3, овець у 2 рази. Обсяги виробництва молока 

заплановано збільшити у 2,6, м’яса у 2,4, вовни в 2 рази. 

Продуктивність молочного стада прогнозується довести до 3,5 - 4 тис. 

кг, м’ясного контингенту молодняку великої рогатої худоби до 500 – 

600 г середньодобових приростів, свиней до 450 - 500. Крім цього, 
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буде значно підвищено ефективність виробництва та 

конкурентоспроможність продукції, зросте рівень споживання молока 

і м’яса на душу населення, буде створено додаткові робочі місця та 

зростуть доходи селян. 

Разом з тим слід зазначити, що для поліпшення ситуації у 

тваринництві Карпатського регіону обсягів фінансової підтримки 

державних програм, а також заходів, що вживатимуться на рівні 

областей і районів, недостатньо. Потрібні кардинальні рішення на 

урядовому рівні. Серед них, на наш погляд, заслуговують на увагу 

такі, як: 

- поширення механізму дії державної програми „Фінансова 

підтримка підприємств агропромислового комплексу через механізм 

здешевлення кредитів” не лише на сільськогосподарські госппідприєм-

ства, а й на переробні підприємства, агроцехи, агрофірми промислових 

підприємств, які інвестують кошти у розвиток тваринництва; 

- збільшення відсотка часткового відшкодування ставок за 

кредитами для суб’єктів господарювання, які здійснюють розвиток 

тваринництва шляхом реконструкції і будівництва нових комплексів, 

ферм, приміщень, придбання тварин, техніки і технологічного 

обладнання; 

- поширення дії порядку використання коштів державного 

бюджету на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами і 

на довгострокові кредити; 

- забезпечення відшкодування ПДВ агроформуванням за 

ввезення в Україну племінних (генетичних) ресурсів; 

- збереження часткової компенсації вартості складного 

технологічного обладнання вітчизняного виробництва за рахунок 

коштів державного бюджету в розмірі 30%. Розширення його переліку 

шляхом включення технологічного обладнання та техніки, що 

використовуються у тваринництві; 

- скасування ввізного мита та податку на додану вартість на 

технологічне обладнання для тваринництва та кормозаготівельної 

техніки, що не має вітчизняних конкурентоспроможних аналогів; 

- стимулювання особистих господарств населення та фермерів 

щодо створення малих ферм з поголів’ям молочних корів 15 і більше 

голів з механізацією технологічних процесів; 

- запровадження економічних механізмів стимулювання 

виробництва та реалізації кормів сільгосппідприємствами особистим 

господарствам населення. 

Вирішення цих питань дасть можливість залучити до роботи 

щодо відродження тваринництва в Карпатському регіоні таких 
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інвесторів, як  промислові підприємства, збільшити обсяги завозу в 

господарства цінного племінного поголів’я та обладнання з інших 

країн. 

Збереження 30-процентної  компенсації вартості складного  

обладнання вітчизняного виробництва, розширення його переліку 

забезпечить здешевлення та прискорення робіт з реконструкції та 

модернізації ферм і комплексів. А стимулювання з боку держави 

особистих господарств та фермерів у створенні малих механізованих 

ферм дасть можливість значно наростити чисельність молочного 

поголів’я в цій категорії господарств та збільшити обсяги виробництва 

високоякісної продукції. Також важливе значення для розвитку галузі 

в господарствах селян буде мати реалізація їм кормів 

сільгосппідприємствами. 

У Концепції висвітлено основні наболілі проблеми розвитку 

тваринництва у передгірській та гірській частині області й окреслено  

шляхи їх розв’язання. Ми переконані в тому, що їх реалізація, 

поєднана з цілеспрямованою роботою на місцях, дасть можливість 

значно поліпшити ситуацію в Карпатському регіоні, забезпечить 

зростання обсягів виробництва, зміцнить економіку суб’єктів 

господарювання, позитивно вплине на стан справ у соціальній сфері 

села, зайнятість населення та підвищення рівня доходів селян. 

Висновки 

1.  Природно-кліматичні умови Карпатського регіону області 

сприяють розвитку тваринницької галузі, оскільки кормові угіддя в 

структурі сільськогосподарських угідь займають 38 відсотків. Регіон 

забезпечений достатньою кількістю робочої сили. 

2.  У ході земельної реформи значні площі сільсько-

господарських угідь із сільгосппідприємств перейшли у приватне 

користування, що негативно вплинуло на чисельність поголів’я тварин 

та обсяги виробництва продукції. Водночас у особистих господарствах 

громадян, яким відійшли значні земельні угіддя, чисельність поголів’я 

зросла незначно і не компенсувала його спаду в сільгосп-

підприємствах. Тому загальна ситуація в галузі в усіх категоріях 

господарств у цьому регіоні погіршилася. 

3.  Низький рівень закупівельних цін на тваринницьку 

продукцію, що склалися на ринку, збитковість галузі не стимулюють її 

виробництва ні в сільських підприємствах, ні в особистих 

господарствах населення. 

4.  Концепція розвитку тваринництва в передгірській та гірській 

частині області визначає основні напрями подолання кризи в галузі, 

суттєвого поліпшення ситуації шляхом вжиття спільних кардинальних 
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заходів як з боку держави, так і місцевої влади. Визначено спільні 

зусилля щодо підтримки та зміцнення матеріальної бази галузі, 

залучення інвестицій. Особливу увагу звернуто на відновлення 

тваринництва в сільськогосподарських підприємствах, вдосконалення 

системи регулювання ринку, за якої закупівельні ціни на тваринницьку  

продукцію мають відігравати стимулюючу роль і сприяти 

нарощуванню виробництва продукції, забезпечувати її прибутковість. 
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РУБЦЕВИЙ МЕТАБОЛІЗМ У ДІЙНИХ КОРІВ  

ЗА ЗГОДОВУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ СИЛОСІВ* 

 

Представлено результати порівняльного вивчення впливу 

різних видів силосів у раціонах дійних корів на рубцеве травлення. 

Встановлено вищий рівень ферментативних процесів у передшлунках 

корів, які споживали вико-ячмінний силос, порівняно із кукурудзяним. 

 

Питання рентабельності молочного скотарства, поліпшення 

якості продукції та зниження її собівартості тісно пов’язані із 

повноцінною годівлею худоби [1, 2]. Основою раціонів для ВРХ у 

зимово-стійловий період утримання як в цілому в Україні, так і 

зокрема у західному регіоні є силосовані корми [3, 4]. Їх якість є одним 

із найважливіших факторів реалізації генетичного потенціалу тварини. 

Силос із кукурудзи, однієї із основних культур цього виду корму, 

характеризується високим вмістом вуглеводів (крохмалю) та нестачею 

протеїну й мінеральних речовин. Оскільки як білок, так і макро- і 

мікроелементи є одними із основних каталізаторів обмінних процесів в 

організмі тварин [5, 6], їх оптимальний рівень у складі раціонів 

обумовлює високий коефіцієнт корисної дії останніх. І тому силоси, 

заготовлені із сумішок злаково-бобових культур, мають перевагу за 

цими параметрами над кукурудзяним аналогом. Крім цього, 

специфічні ґрунтово-кліматичні умови західних областей 

(температурний режим, вологість тощо) позначаються періодично  
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негативно на врожайності цієї культури. Паралельно із цим висока 

енергоємність кукурудзи відповідно впливає і на собівартість силосу з 

останньої. Роботи над удосконаленням наявних сортів злаково-

бобових культур та селекція нових як компонентів сумішок для 

силосів дають можливість заготовляти якісний високопротеїновий 

корм. Виведені в Інституті землеробства і тваринництва західного 

регіону УААН новий сорт ячменю (Широколистий), який має добру 

облиствленість та високий вміст цукрів, і високобілкова озима вика 

(Львів’янка) відповідають вимогам до сумішок для заготівлі 

високопоживних силосів [7]. Застосування цих сортів кормових культур 

у ролі вихідної сировини для силосів потребує дослідження і 

встановлення відповідного висновку. Тому метою нашого 

експерименту було вивчення фрагментів рубцевого бродіння у дійних 

корів на фоні кукурудзяного і вико-ячмінного силосів та взаємозв’язку 

із молочною продуктивністю. 

Дослід, схему якого представлено в табл. 1, проведено у 

зимово-стійловий період утримання впродовж 90 днів на двох групах 

корів чорно-рябої породи, по 10 голів у кожній. Тварин відбирали за 

принципом аналогів: походження, вік, жива маса, продуктивність. 

 

1. Схема науково-виробничого досліду 

Групи 

тварин 

Періоди 

досліду 

Т
р

и
в
ал

іс
ть

 

д
о
сл

ід
у
, д

н
ів

 

К
іл

ьк
іс

ть
 

тв
ар

и
н
 

Характеристика годівлі тварин 

I конт-

рольна, 

II до-

слідна 

Зрів-

няль-

ний  

30 20 

Основний раціон (ОР): комбікорм К-60-4-

89, силос кукурудзяний, сіно злаково-

бобове, буряки кормові, солома озимої 

пшениці, меляса 

I конт-

рольна 

Основ-

ний  
90 10 

Основний раціон (ОР): комбікорм К-60-4-

89, силос кукурудзяний, сіно злаково-

бобове, буряки кормові, солома озимої 

пшениці, меляса 

II 

дослід-

на 

Основ-

ний  
90 10 

Основний раціон (ОР): комбікорм К-60-4-

89, силос вико-ячмінний, сіно злаково-

бобове, буряки кормові, солома озимої 

пшениці, меляса 
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Спосіб утримання піддослідних корів стійлово-прив’язний. 

Годівлю тварин проводили згідно з загальноприйнятими нормами [8]. 

Тип годівлі корів, застосовуваний у досліді, характерний для більшості 

господарств різних організаційно-правових форм західного регіону 

України у зимово-стійловий період утримання. 

Матеріалом досліджень служив вміст рубця, який за 

допомогою ротоглоткового зонда відбирали через 2,5 год після 

ранішньої годівлі від чотирьох тварин з кожної групи. Визначення 

показників вмісту рубця проводили за загальноприйнятими 

методиками. 

Використання в структурі основного раціону дійних корів у 

зимово-стійловий період утримання кукурудзяного та вико-ячмінного 

силосів по-різному позначилося на рубцевій ферментації (табл. 2). 

 

2. Показники рубцевого метаболізму у дійних корів за 

згодовування кукурудзяного та вико-ячмінного силосів (M±m, n=4) 

Показники  
Групи  

I II 

Ферментативна активність 

мікроорганізмів рубця: 
  

   амілолітична, умовн. амілоліт. одиниць 2,35±0,16 3,94±0,21**** 
   целюлозолітична, % 15,90±0,40 19,40±0,56*** 
   протеолітична, Мекв тироз. в 100 мл/хв 0,341±0,08 0,348±0,004 
Фосфор:   

   РНК, ммоль/л 593,5±11,8 685,5±10,8*** 
   ДНК, ммоль/л 318,3±9,2 364,0±15,4* 
ЛЖК, ммоль/100мл 9,60±0,16 10,50±0,18 

Примітка. Ступінь вірогідності: * Р<0,05; ** Р<0,02; *** Р<0,01; **** Р<0,001. 

 

Так, у вмісті рубця корів дослідної групи спостерігається вища 

амілолітична активність мікроорганізмів порівняно із контрольною. 

Зокрема активність амілаз у I групі знаходиться на рівні 2,35 умовних 

амілолітичних одиниць, а в II відповідно становить 3,94. Різниця 

складає 1,59 умовних амілолітичних одиниць або 67,6% (Р<0,001). 

Активність целюлаз у контрольній групі становить 15,90% проти 

19,40% у дослідній. Різниця складає 3,5% (Р<0,01). Вищий рівень 

аміло- та целюлозолітичних ферментів дослідної групи 

супроводжується зростанням концентрації ЛЖК кінцевих продуктів 

гідролізу вуглеводів. Рівень цього рубцевого метаболізму у 

контрольній групі становить 9,6 мг%, а у другій – 10,50, або різниця 

складає в абсолютній величині 0,9 мг% (9,4%, Р<0,01). Висока 
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концентрація низькомолекулярних жирних кислот у рубцевому 

середовищі є свідченням ефективного засвоєння вуглеводів кормів 

популяціями мікроорганізмів передшлунків й використання їх у ролі 

джерела енергії організмом жуйних [9], а також як попередника 

молочного жиру і цукру та глікогену у печінці [10]. Щодо 

протеолітичної активності рубця, то суттєвої різниці за цим 

показником між I та II групами не виявлено (I – 0,341 Мекв. тироз. в 

100 мл/хв, II – 0,348; 2,1%, Р<0,05). У свою чергу невисока активність 

протеаз мікроорганізмів у руменальному середовищі може 

розцінюватися як позитивне явище, оскільки протеїн корму не 

деградує у цьому відділі шлунково-кишкового тракту, і тим самим є 

можливість ефективного засвоювання його організмом жуйних через 

травлення у тонкому кишківнику [10]. В цілому така активність 

ензимів у середовищі рубця піддослідних корів відповідно 

позначається на рівні синтетичних процесів у передшлунках, на що 

вказує кількість фосфору нуклеїнових кислот. Так, концентрація 

фосфору РНК у контрольній групі становить 593,5 ммоль/л, а в 

дослідній – 6,26 мг%, або перевага складає 92,0 ммоль/л (15,5%, 

Р<0,01). За рівнем фосфору ДНК спостерігається тенденція до 

зростання у II групі порівняно із I (I група 318,3 ммоль/л, а II – 364,3 

ммоль/л). Вищий рівень рубцевого бродіння у II групі дійних корів, які 

споживали вико-ячмінний силос, на фоні кукурудзяного аналога із 

нижчим рівнем ферментації сприяє зростанню середньодобових надоїв 

молока у перших на 8,6% (I група – 18,7 кг, II – 20,3 кг). 

Висновки. Згодовування дійним коровам у структурі раціонів 

зимово-стійлового періоду утримання вико-ячмінного силосу із сортів 

кормового ячменю і вики підвищує рівень рубцевого метаболізму 

(аміло- та целюлозолітична активність, фосфор нуклеїнових кислот, 

ЛЖК) порівняно із кукурудзяним силосом. 
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АМІНОТРАНСФЕРАЗИ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ХУДОБИ   

 

 Наведено зв‘язок активності аспартат- і аланінаміно-

трансфераз з продуктивністю худоби молочного, комбінованого та 

м‘ясного напряму продуктивності.  

 

Молекулярною генетикою доведено, що рівень активності  

ферментів в організмі тварин обумовлюється спадковістю. Важливу 

функцію виконують ферменти переамінування сироватки крові, які  
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відкрили А.Е. Браунштейн і М.К. Кріцман у 1937 р. [1, 2]. Згідно з 

положенням А.Е. Браунштейна [2], реакції переамінування 

забезпечують перерозподіл азоту в організмі, біосинтез сечовини в 

процесі утворення й розпаду амінокислот за допомогою механізму 

трансдезамінування та трансреамінування, а також регулювання 

клітинного дихання й гліколізу. 

 У ветеринарній медицині ферменти переамінування також 

широко  використовують для діагностичних цілей. А.П. Солдатов та 

ін. [16] відзначають, що природна резистентність тварин до 

захворювань у значній мірі залежить від рівня та характеру 

метаболічних процесів в організмі. У зв'язку з цим автори [16] 

визначали активність АСТ і АЛТ у сироватці крові. Активність АЛТ 

різко підвищується при порушенні функції печінки, що викликано 

збільшенням вмісту нітратів і калію в кормах. При цьому порушується 

обмін речовин, що, можливо, є також однією з причин виникнення 

субклінічного маститу. Встановлено, що активність АЛТ у корів з 

клінічною формою маститу була вищою, ніж у здорових тварин на    

9,2 од. СІ. У них спостерігається значне коливання абсолютної 

величини даного показника. В окремих особин активність АЛТ 

перевищувала фізіологічні норми в 3 - 5 разів (до 100 од. СІ), що 

свідчить про патологічний процес обміну речовин. Активність АСТ у 

сироватці крові у хворих на мастит корів є вірогідно нижча на 42,3 од. 

СІ (P<0,05), ніж у здорових тварин. Спостерігається значна 

варіабельність рівня активності даного ферменту. 

 За даними А.П. Солдатова та ін. [16], аспартатаміно-

трансфераза є клінічним показником функціонування міокарда. У 

тваринництві вона рідко буває об'єктом досліджень, хоча жорсткі 

умови використання тварин не можуть не зачепити функції серцево-

судинної системи.   

 Т.С. Пасхіна [10] відзначає, що процес переамінування 

відбувається таким чином. Під дією АСТ і АЛТ утворюються 

щавлевооцтова та піровиноградна кислоти в процесі обміну. 

Щавлевооцтова кислота перетворюється внаслідок реакції на 

піровиноградну кислоту. При додаванні 2,4-динітрофенілгідразину в 

лужному середовищі утворюється гідразин піровиноградної кислоти, 

інтенсивність забарвлення якого визначають колориметрично. 

 Як відзначають Г.Ш. Григорян та ін. [3 - 6], для визначення 

вмісту АСТ сироватка крові не повинна бути гемолізована, хоч при 

визначенні АЛТ гемоліз майже не впливає на результати. Зберігання 

сироватки крові за кімнатної температури зумовлює зниження 

активності ферменту. 
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 Встановлено, що синтез більшості амінокислот проходить за 

участю ферментів переамінування. В.М. Гуженєв та ін. [7] 

відзначають, що продуктивність тварин у будь-якому аспекті 

відображає складний процес, який регулюється великою кількістю 

ферментів, що  взаємодіють. Чим більша концентрація ферменту, тим 

він активніший, і при цьому інтенсивніше проходять метаболічні 

процеси. Як відзначають О.К. Смирнов [19, 20] і Г.Ш. Григорян [6], 

серед ферментів білкового обміну найбільш значимі є 

глютамінаспарагінова та глютаміналанінова амінокислоти, оскільки 

вони відіграють важливу роль в азотистому обміні, виконуючи зв'язки 

через -кето-глютарову, щавлевооцтову та піровиноградну кислоти 

між білковим, вуглеводним і жировим обміном, каталізують синтез і 

розпад амінокислот, є мономерами білкової молекули в первинній 

структурі білка. Таким чином, за активністю ферментів 

переамінування можна дати біологічну характеристику худоби. 

 Встановлено позитивну кореляцію між активністю АСТ у 

сироватці крові й показниками продуктивності [6]. Доведено 

залежність між активністю АСТ у сироватці крові та молочною 

продуктивністю голштинізованої худоби [21]. Чотирирічні 

дослідження проводили на 203 коровах голштинської породи з надоєм 

7000 кг молока за лактацію жирністю 3,9%. Було досліджено 3617 

зразків крові. Встановлено вірогідні позитивні коефіцієнти кореляції, 

які становили r=0,60 і 0,40 між активністю АСТ у сироватці крові в    

1-місячному віці та живою масою в 1 і 3 місяці;  r=0,40; 0,65 і 0,68 між 

активністю АСТ у сироватці крові в 6-місячному віці та живою масою 

в 6, 9, 12 міс. Існує прямолінійний зв'язок (r=0,40 і 0,90) між 

активністю АСТ і АЛТ у сироватці крові та середньодобовими 

приростами живої маси бугайців [20].  

 Д.Б. Переверзев [11 - 15] встановив найбільшу активність АСТ 

і АЛТ у сироватці крові та найвищу позитивну кореляцію з енергією 

росту (АСТ r=0,35; 0,92; АЛТ r=0,40; 0,90) у 4- і 6-місячному віці 

тварин.  Дослідження проведено на чистопородній червоній степовій 

худобі та її помісях з м'ясними породами. 

 Академік Ф.Ю. Палфій та ін. [8, 9] підкреслювали, що 

активність АСТ у сироватці крові телиць чорно-рябої породи найвища 

в період інтенсивного росту тварин. 

 О.К. Смирнов [20] відзначає, що у молодняку герефордської й 

калмицької худоби найвищі показники активності АСТ і АЛТ у 

сироватці крові спостерігали в 4 - 12-місячному віці. 
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 Багато вчених констатує той факт, що в постнатальному 

періоді життя тварин активність ферментів переамінування в сироватці 

крові зростає [16 - 21]. 

 Д.Б. Переверзєв [11] відзначає, що в молодняку чорно-рябої 

породи активність АСТ і АЛТ у сироватці крові при народженні вища, 

ніж у 18 – 20-місячному віці. 

 Нащадки родичів з високою активністю ферментів 

переамінування в сироватці крові переважають в усі вікові періоди 

ровесників з низькою трансаміназною активністю [6]. Дані 

дослідження проведено на м'ясних абердин-ангуській та калмицькій    

породах. Із загального  поголів'я досліджених корів калмицької породи 

(n=576 голів) з фенотипом (АА), тобто з високою активністю АСТ і 

АЛТ у сироватці крові, було 44,65%, а з низькою активністю обох 

ферментів (ВВ) - 17,5%. З проміжним фенотипом (АВ і ВА), тобто з 

високою активністю АСТ і низькою активністю АЛТ у сироватці крові 

і навпаки, було 37,9% тварин. Експериментальний підбір батьківських 

пар у молочному скотарстві, проведений за активністю АСТ у 

сироватці  крові, показав, що корови, які мали батьків і матерів з 

високою активністю АСТ, дали на 538 кг молока й 13,4 кг молочного 

жиру за лактацію більше, ніж корови, батьки яких мали низьку 

активність вказаного ферменту [4 - 6]. 

 Ми провели ряд дослідів на породах молочного, 

комбінованого і м’ясного напряму продуктивності в умовах західного 

регіону України. Нашими дослідженнями встановлено, що бугайці 

чорно-рябої породи з вищою активністю АСТ у сироватці крові у 18-

місячному віці мали більшу живу масу, ніж тварини з низькою 

активністю АСТ у сироватці крові. За період вирощування бугайці з 

високою активністю АСТ у сироватці крові досягли живої маси у       

18 міс. 452 кг, що на 50 кг більше порівняно з аналогами з низькою 

активністю АСТ у сироватці крові. Дослідженнями встановлено, що 

корови бурої карпатської породи з високою активністю АСТ і АЛТ у 

сироватці крові мали вищі надої за лактацію на 15% порівняно з 

аналогами, в яких активність ферментів переамінування в сироватці 

крові була нижчою. Телички і бугайці симентальської породи 

Прикарпаття з високою активністю АЛТ і АСТ у сироватці крові 

також мали вищі показники живої маси в постнатальному онтогенезі 

на 12% порівняно з аналогами, в яких активність ферментів 

переамінування була нижчою. Корови симентальської породи 

Прикарпаття з високою активністю АСТ і АЛТ у сироватці крові мали 

вищу молочну продуктивність за лактацію на 11,5% порівняно з 

коровами, в яких активність ферментів перемінування була низькою. 
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Бугайці поліської м’ясної породи з високою активністю АЛТ і АСТ в 

постнатальному онтогенезі переважали за живою масою своїх аналогів 

з низькою активністю ферментів переамінування на 20,0%. Жива маса 

бугайців волинської м’ясної породи з високою активністю АЛТ і АСТ   

в сироватці крові в постнатальному онтогенезі була вищою на 15,0% 

порівняно з аналогами з низькою ферментативною активністю 

сироватки крові. 

 Висновки. Зі сказаного вище випливає, що за активністю 

ферментів переамінування сироватки крові  в значній мірі можна 

визначити рівень м'ясної та молочної продуктивності худоби. 

 Таким чином, при проведенні спланованої селекційно-

племінної роботи з молодняком молочних, комбінованих і м‘ясних 

порід худоби дослідження інтер‘єрних показників, зокрема активності 

ферментів переамінування, мають важливе науково-теоретичне й 

практичне значення. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВЕДЕННЯ ОВЕЦЬ  

УКРАЇНСЬКОЇ ГІРСЬКОКАРПАТСЬКОЇ ПОРОДИ  

В УМОВАХ БУКОВИНСЬКИХ КАРПАТ 

  

Наведено результати досліджень з вівцями української 

гірськокарпатської породи в гірських умовах Буковини. Розглянуто 

актуальність питання підвищення ефективності галузі за рахунок 

удосконалення методів селекції, збільшення виробництва продуктів 

вівчарства. 

 

Споконвіку вівчарство в горах Буковини було важливою 

галуззю у веденні домашнього господарства. Тут здавна поряд з 

великою рогатою худобою розводили овець. У гірських і передгірних 

районах області розводять овець української гірськокарпатської 

породи, яку було затверджено в 1993 р. з двома внутрішньопородними 

типами: закарпатським і передкарпатським [4]. 

Роботи багатьох вчених були спрямовані на дослідження типу 

вовнового покриву, продуктивності, спадковості гірськокарпатських 

овець [1, 5] і шляхи створення високопродуктивних генотипів [2] та 

підвищення ефективності розведення тварин [3]. 
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Економічні та соціальні умови протягом останніх 20 років 

призвели до того, що галузь вівчарства в цьому регіоні зазнала значних 

втрат, різко скоротилася чисельність поголів’я та обсяги виробництва 

продукції. В даний час понад 80% поголів’я овець перебуває в 

індивідуальних господарствах, які стали малочисельними за кількістю 

тварин і складними при веденні селекційної роботи. 

Відновлення галузі вівчарства можливе лише завдяки 

відпрацюванню і впровадженню нових підходів господарювання в 

ринкових умовах, переводу галузі на інтенсивний шлях ведення, який 

ґрунтується на поліпшенні генетичного потенціалу продуктивності, 

високому рівні селекції, що дасть можливість одержати тварин міцної 

конституції, добре пристосованих до екологічних умов регіону, здатних 

давати високу продуктивність. Все це можливо досягнути шляхом 

створення високопродуктивних стад, розширення мережі племінних 

господарств, організації елеверів з вирощування племінних баранів-

плідників, створення відповідних умов годівлі та утримання, поліпшення 

пасовищ. 

Дослідження проводили в фермерських господарствах гірського 

Путильського району, які було сформовано на підставі майнових паїв при 

розпаюванні землі колективних господарств, що мали статус племінних.  

Селекційну роботу з вівцями проводили згідно з  методикою М.Ф. Іванова 

щодо створення нових та вдосконалення  наявних порід, яка передбачає 

цілеспрямований добір і підбір для одержання тварин бажаного типу і 

закріплення у нащадків потрібних господарсько-корисних ознак, 

систематичне вибракування тварин, що відхиляються від поставленої 

мети і не придатних для подальшого відтворення.  

Встановлено, що сучасні вівці української гірськокарпатської 

породи добре пристосовані до гірських умов, мають міцну 

конституцію, високі міцні кінцівки, широкі та глибокі груди. 

Незважаючи на те, що породу було затверджено в 2003 р., до 

цього часу овець відрізняють за типом вовнового покриву. Слід 

зазначити, що їх вовна складається з трьох видів волокон: ості, 

перехідних волокон, грубого пуху. За складом руна та якістю вовни ми 

умовно виділили  чотири основних типи (табл. 1).  

Це насамперед вівці бажаного напряму з напівгрубою вовною. В 

них руно косичної будови, обтічне, закрите, достатньо вирівняне, 

вовна неоднорідна напівгруба, косиці еластичні, злегка хвилясті, 

складаються  з пружного пуху, перехідних волокон та незначної 

кількості тонкої ості без сухих і мертвих волокон. 
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1. Розподіл  вівцематок за довжиною косиць і типом  вовнового 

покриву 
Г

р
у

п
и

 

Тип вовни 

Довжина, 

см 
Відношення 

пухово-

перехідної 

зони 

Жива маса, 

кг 

Настриг 

вовни, кг 

коси-

ця 

під-

шерс-

тя 

не-

митої 
митої 

І 
Неоднорідна 

напівгруба 17,9 12,0 0,67 43,2 2,8 1,9 

ІІ 
Неоднорідна 

груба 23,4 12,2 0,52 41,5 2,6 1,7 

ІІІ 
Неоднорідна 

груба 23,8 8,2 0,34 39,5 2,4 1,6 

ІV 
Однорідна 

напівтонка 10,0 - - 40,1 2,5 1,7 

 

Довжина ості над пухом і перехідними волокнами не більше 

третини довжини всієї косиці, і співвідношення пухово-перехідної 

зони до загальної довжини косиці становить 0,60 і вище. 

У другу групу було виділено тварин з грубою вовною, в яких 

співвідношення пухово-перехідної зони до довжини косиць становить 

0,52. У овець цієї групи косиці довші і менш еластичні, складаються з 

пуху, перехідних волокон і середньої за тониною ості. 

Тварини третьої групи мають більш грубу ость, косиці 

довжиною 23,8 см, підшерстя 8,2 см, співвідношення до довжини 

косиці – 0,34. 

У зв’язку з довгою і грубою остю і малою кількістю підшерстя 

вовна ІІІ групи не має характерного килимового напряму. Вівці цієї 

групи підлягають періодичному схрещуванню з плідниками 

поліпшуючої породи (цигайської або помісями з нею) для збільшення 

довжини підшерстя, скорочення і потоншення ості.  

До четвертої групи відібрано тварин з вовною штапельно-

косичної будови, яка містить багато грубого пуху, а перехідний волос 

утворює косички. В цілому вовна однорідна і належить до групи 

напівтонкої цигай х  однорідної. 

Слід зазначити, що вівці І групи мають менше остьових волокон 

на 4,2 - 14,2%, більше перехідних на 12,5 - 14,3% і пухових на 18,5 - 

26,7%, ніж тварини ІІ і ІІІ груп. При цьому вівці І групи з 

неоднорідною напівгрубою вовною переважають тварин інших груп за 

живою масою на 4,1 - 9,4% і настригом вовни на 7,6 - 16,7%. 
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За останні роки селекційна робота була спрямована на 

одержання тварин бажаного типу з більшою довжиною підшерстя. 

Досягнуто певних успіхів у формуванні стад вівцематок з більшим 

коефіцієнтом пухово-перехідної зони порівняно з довжиною ості. 

У цілому вівці Буковинських Карпат відповідають вимогам 

бажаного напряму продуктивності. Вони невеликі за живою масою, 

яка в значній мірі залежить від рівня годівлі (табл. 2). 

 

2. Показники продуктивності овець української 

гірськокарпатської породи 

Групи  

тварин 

 

 

Жива  

маса, кг 

Настриг  

вовни, кг 

Довжина вовни, 

см 

К
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н

т 
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і,

 г
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н

и
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о
 о

ст
і 

н
ем

и
то

ї 

м
и

то
ї 

о
ст

і 

п
у

х
у

 

2006 

Барани-плідники 55,8±0,6 4,4±0,1 3,0 20,8±0,3 10,5±0,2 54 0,5 

Вівцематки 39,2±0,4 2,5±0,3 1,7 22,1±0,3 10,2±0,2 43 0,46 

Ярки в 12 міс. 29,0±0,3 1,8±0,3 1,2 17,5±0,4 8,5±0,3 41 0,48 

Баранчики в  

12 міс. 34,4±0,2 2,4±0,1 1,6 18,5±0,3 9,1±0,2 46 0,49 

2008 

Барани-плідники 56,4±0,6 4,5±0,3 3,1 20,1±0,4 11,3±0,2 53 0,56 

Вівцематки 42,2±0,5 2,6±0,3 1,8 19,0±0,4 10,6±0,3 43 0,56 

Ярки в 12 міс. 29,5±0,3 1,8±0,4 1,3 18,8±0,6 9,3±0,4 44 0,49 

 

Завдяки селекційній роботі та  поліпшенню рівня годівлі 

збільшилася жива маса вівцематок на 3,0 кг, або на 7,6%, настриг 

вовни в чистому волокні - на 0,1 кг, або на 5,9%. 

Вівцематки, які на сьогодні знаходяться в господарствах, 

переважають стандарт породи: за живою масою на 17,2% (42,2 кг 

проти 36,0 кг), настригом вовни на 28,5% (1,8 кг проти 1,4 кг). 

Коефіцієнт вовновості  у баранів становить 53 - 54 г/кг, вівцематок    

43 г/кг, ярок 41 - 44 г/кг. Вихід чистого волокна, за даними 

Путильської фабрики з переробки вовни, - 68%, що дещо більше ніж у 

місцевих овець. У повновікових вівцематок довжина косиці за рік 

досягає 19 - 22 см,  деколи понад 30 см, довжина пуху в середньому 

10,6 см, у окремих тварин 12 - 15 см. Коефіцієнт співвідношення 
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пухово-перехідної зони за останні роки збільшився з 0,46 до 0,56, або 

на 21,7%. 

Встановлено, що за абсолютною довжиною косиць, пуху і 

перехідних волокон неоднорідна вовна українських 

гірськокарпатських овець перевищує інші види килимової вовни, але в 

зв’язку з довгою косицею вовна не має характерного для напівгрубої 

вовни співвідношення пухово-перехідної зони до загальної довжини 

косиць, яка в напівгрубій вовні становить 60%, хоч і наближається до 

цього показника. 

Щодо м’ясної продуктивності овець, то слід зазначити, що 

тварини не відрізняються високими показниками м’ясності, але в 

гірських районах Карпат вони є важливим джерелом м’ясних ресурсів 

для місцевого населення. Встановлено, що дорослі вівці протягом 

тривалого періоду нагулу здатні збільшити живу масу на 6 - 7 кг, а 

забійний вихід після нагулу - з 36,1 до 45 відсотків, а також підвищити 

вихід м’яса. 

Оскільки в гірських районах молодняк випасають на звичайних 

гірських  пасовищах, одержати тварин з високою живою масою часто 

неможливо. При випасанні молодняку на поліпшених пасовищах з 

додатковою підгодівлею концкормами баранчики до 8-місячного віку 

досягають живої маси 30 - 32 кг, а при забої дають тушки І категорії 

масою 13,5 - 15 кг. Для одержання скороспілих ягнят і поліпшення 

продуктивних якостей було застосовано промислове схрещування з 

плідниками буковинського типу асканійської м’ясо-вовнової породи з 

кросбредною вовною в ФГ „Топірець” і „Гребінь” Путильського 

району. Використання цих плідників не супроводжувалося зміною 

напряму галузі. 

Однак при  такому схрещуванні проявився ефект гетерозису в 

послідовності: життєздатність, плодючість, материнський інстинкт, 

швидкість росту, використання корму, настриг, довжина і густота 

вовни.  

Внаслідок цього збільшилася жива маса при народженні з 3,1 кг 

до 3,4 кг, або на 9,6%, в 6-місячному віці завдяки інтенсивності росту - 

з 19,5 кг до 23,0 кг, або на 17,9%, настриг пояркової вовни - з 0,7 кг до 

0,9 кг, або на 28,6%. При цьому збільшилася довжина підшерстя, 

поліпшилася якість і дещо скоротилася довжина ості. Вовна стала 

напівгрубою та густішою. 

Практика ведення галузі гірського вівчарства засвідчує, що на 

збільшення кількості основної продукції та підвищення рентабельності 

позитивно впливає доїння овець. Молочна продуктивність 

гірськокарпатських вівцематок має важливе значення не лише для 
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годівлі ягнят у перші місяці життя, а й для одержання товарного 

молока, з якого виробляють високоякісні продукти харчування 

(бринзу, урду, гуслянку). Встановлено, що середній надій товарного 

молока за 93 дні становить 36,2 кг при середньодобовому надої 389 г. 

В молоці гірськокарпатських овець міститься: жиру 8,62% (7,8 - 10,5), 

білка – 4,9 (4,3 - 5,3), сухої речовини 19,5 (18,0 - 22,0), цукру – 5,1% 

(3,6 - 6,3). Слід зазначити, що вихід товарного молока та його хімічний 

склад залежить від  індивідуальних особливостей тварин. На жаль, у 

гірськокарпатському вівчарстві селекції на молочність маток не 

проводили. Встановлено лише, що порівняно з напівтонкорунними 

породами, а також каракульською лактаційний період у цих овець 

коротший. Таким чином, розгортання роботи з підвищення молочності 

гірськокарпатських маток може мати позитивний вплив на 

рентабельність галузі в цілому. 

Висновки. Подальший розвиток гірськокарпатського вівчарства 

на Буковині проводиться в напрямі збільшення поголів’я тварин 

бажаного типу з напівгрубою вовною, удосконалення породи шляхом 

створення нового перспективного типу, створення селекційних стад 

овець з високим генетичним потенціалом продуктивності та широкого 

їх розповсюдження в господарствах різних організаційно-правових 

форм, що сприятиме відродженню галузі в горах. 
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АННОТАЦИИ 
 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВО 
 

 

УДК 633.11:631.53.027 

Волощук А. П. Урожайные свойства и посевные качества семян 

пшеницы озимой в зависимости от их предпосевной обработки 

биологическими препаратами / А. П. Волощук // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2009. – Вып. 51. – С. 3 – 10.  

Установлено, что предпосевная обработка семян протравителем, 

биостимулятором и бактериальным удобрением обеспечивает высокий 

уровень семенной продуктивности и посевного качества пшеницы озимой.  

 
УДК 633.2:631.8:632.51 

Формирование  продуктивности пырейного перелога  в зависимости от  

фона минерального питания  в условиях Полесья / Л. И. Ворона, Г. Н. Кочик, 

Ю. А. Нетреба, В. В. Сторожук // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2009. – Вып. 51. – С. 11 – 20. 

Представлены данные трехлетних исследований по изучению 

продуктивности пырейного перелога в зависимости от фона минерального 

питания по годам использования, окупаемость минерального азота, 

ботанический состав и питательность травяного корма. Доказана 

целесообразность использования пырейных перелогов в почвенно-

климатических условиях зоны Полесья. 

 
УДК 631.5:631.8 

Ворона Л. И. Влияние основной обработки почвы и систем удобрения 

на продуктивность культур зерно-пропашного севооборота в условиях 

Полесья / Л. И. Ворона, Г. Н. Кочик, В. В. Сторожук // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2009. – Вып. 51. – С. 20 – 29. 

Представлены результаты многолетних исследований, полученные в 

стационарном опыте в почвенно-климатических условиях Полесья, по 

изучению длительного влияния способов основной обработки почвы и систем 

удобрений на продуктивность культур зерно-пропашного севооборота.  

 
УДК  330.131.5:631.8:631.445.2 

Габриель А. И. Экономическая эффективность длительного 

применения удобрений и извести в севообороте на светло-серой лесной 

поверхностно оглеенной почве / А. И. Габриель, Ю. Н. Олифир, И. И. Пет-

рунив // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2009. – Вып. 51. 

– С. 30 – 36. 

Сделан анализ экономической эффективности длительного применения 

минеральных удобрений, навоза и извести в севообороте на светло-серой 

лесной поверхностно оглеенной почве.  
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УДК 633.2.031 

Травосмеси с различными сроками наступления укосной спелости для 

создания сеяных сенокосов предгорья Карпат / С. В. Гаврилец, П. С. Хоменко, 

В. А. Харабара, С. И. Винницкая // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2009. – Вып. 51. – С. 36 – 42. 

Применение системы разновременно созревающих травосмесей  

(ранне-, средне- и позднеспелой) дает возможность без снижения качества 

корма продлить оптимальный период укосной спелости до 13 - 26 дней и 

стабилизировать ритмичность поступления травяной массы на протяжении 

вегетационного периода. 
 

УДК 631.452:633.2.03(477.85) 

Дроник Г. В. Влияние антропогенных факторов на плодородие почвы, 

продуктивность пахотных земель, сенокосов и пастбищ в предгорьи и горной 

зоне Черновицкой области / Г. В. Дроник, А. М. Пастух, И. И. Морозова              

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2009. – Вып. 51. – С. 

42 – 51. 

Приведены результаты многолетних исследований влияния 

севооборотного фактора на плодородие почвы, фитосанитарное состояние 

посевов и влияния некоторых агроприемов на продуктивность кормовых 

угодий предгорья и горной зоны Черновицкой области. 

 
УДК 634.13:631.542 

Дроник Н. И. Рост и урожайность деревьев груши селекции 

Приднестровской ГСС в зависимости от плотности посадки и формы кроны       

/ Н. И. Дроник // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2009. – 

Вып. 51. – С. 51 – 57. 

Приведены результаты наблюдений  за ростом и развитием  деревьев 

груши. Установлены их биометрические параметры, продуктивность, качество 

урожая и трудоемкость в зависимости от способа обрезки.  

      
УДК 634.51:631.526.32 

Затоковый Ф. Т. Инновационное обеспечение производства ореха 

греческого в Приднестровско-Прикарпатском регионе / Ф. Т. Затоковый,           

Л. Ф. Сатина // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2009. – 

Вып. 51. – С. 57 – 61. 

Анализуется состояние и перспективы производства ореха греческого. 

Приведены результаты исследований местного генофонда данной культуры. 

Представлена характеристика хозяственно-ценных признаков созданных 

сортов. Отмечена высокая конкурентноспособность этих сортов в сравнении с 

сортами зарубежной селекции. 

  
УДК 631.6:632.125:631.613 

Качмар О. И. Фитомелиорация деградированных склоновых почв 

Предкарпатья / О. И. Качмар, В. И. Иванюк // Предгорное и горное земледелие 

и животноводство. – 2009. – Вып. 51. – С. 62 – 66. 
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Приведены результаты изучения фитомелиоративного влияния люпина 

многолетнего (Lupinus polyphyllus) на физико-химические и химические 

свойства эродированных почв Предкарпатья. Установлено, что подсеивание 

люпина многолетнего в естественный травостой склоновых почв, выведенных 

из возделывания, способствует уменьшению кислотности почвы, повышению 

содержания гумуса на 9 – 13%, азота на 52 – 153%, фосфора – на 34 – 94%, 

калия до 15%. 

 
УДК 595.7-755.7 

Лесовой Н. М. Пути гармонизации концепции интегрированной 

защиты растений из Конвенцией об охране биоразнообразия / Н. М. Лесовой, 

В. Н. Чайка, А. А. Миняйло // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2009. – Вып. 51. – С. 67 – 95. 

Моделирование основных факторов существующего экологического 

состояния агросферы Украины на основе Концепции экологической функции 

биоразнообразия позволяет обосновать связь между обедненным 

агробиоразнообразием и эколого-экономическими проблемами сельско-

хозяйственного производства. Экологически обоснованы мероприятия для 

уменьшения антропогенного давления на энтомологическое разнообразие при 

выращивании озимой пшеницы, которые включают в себя усовер-

шенствование агроландшафтов за счет создания энтомологических 

рефугиумов и использование компьютерной системы для принятия 

управленческих решений относительно эколого-экономической целе-

сообразности химической защиты озимой пшеницы. 
 
УДК 633.13:631.52 

Марухняк А. Я. Перспективные селекционные образцы – ценный 

материал генофонда овса / А. Я. Марухняк, А. О. Дацько, Г. И. Марухняк              

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2009. – Вып. 51. - С. 

95 – 103. 

Показана работа по регистрации ценных селекционных образцов овса в 

Национальном центре генетических ресурсов растений Украины. За последние 

годы зарегистрировано 8 сортообразцов и еще 5 селекционных линий было 

передано на регистрацию. 

 
УДК 633.37:633.21 

Мащак Я. И. Эффективность выращивания злаково-бобовых 

травосмесей на эродированных склонах / Я. И. Мащак,  И. В. Выговский                

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2009. – Вып. 51. - С. 

103 – 108. 

Изучены элементы технологии, которые существенно влияют на 

повышение продуктивности  склоновых эрозионно опасных почв в условиях 

северной части Лесостепи западной при выращивании многолетних злаково-

бобовых травосмесей с целью обеспечения животноводства высоко-

качественными и дешевыми кормами, снижения энергетических, 

материальных, трудовых и финансовых затрат на единицу производимой 

продукции и повышения ее конкурентоспособности. 



 207  

УДК 633.2.031:631:811.98 

Мащак Я. И. Повышение продуктивности и качества зеленой массы 

сеяных трав / Я. И. Мащак, Н. В. Люшняк // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2009. – Вып. 51. - С. 109 – 113. 

В полевом опыте в условиях Предкарпатья на дерново-подзолистых 

сильно эродированных почвах проведены исследования по изучению вплияния 

удобрений и стимуляторов роста на продуктивность и качество корма злаково-

бобовой травосмеси при сенокосном ее использовании. 
 

УДК 631.584.4:633.2.03 

Мащак Я. И. Создание сенокосно-пастбищных травостоев на 

эродированных почвах Предкарпатья / Я. И. Мащак, О. В. Люшняк                        

// Предгорное и горное земледедие и животноводство. – 2009. – Вып. 51. – С. 

113 – 118.  

Изложены результаты трехлетних исследований влияния покровных 

культур, подбора травосмесей и их удобрения на повышение продуктивности 

злаково-бобовых травостоев. 
 

УДК 633.2.031:631.811.98 

Мащак Я. И. Производительность злаково-бобовых травосмесей в 

зависимости от удобрения и их состава в условиях западной Лесостепи 

Украины / Я. И. Мащак, И. Л. Тригуба // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2009. - Вып. 51. – С. 119 – 126. 

Приведены результаты исследований по изучению эффективности 

минеральных удобрений, их влияния на продуктивность и ботанический 

состав бобово-злаковых травостоев. Установлено, что внесение фосфорных и 

калийных удобрений в норме Р60К90 в сочетании с стимулятором роста 

обеспечило наиболее высокую урожайность (7,8 т/га сухой массы), кроме того, 

сохраняется высокий процент бобовых в травостое, соответствено улучшается 

качество корма. 
 

УДК 631.452  

Повышение плодородия склоновых земель путём залужения 

различными травосмесями в условиях предгорной зоны / В. Д. Осадчук,              

Л. В. Михайлевская, Т. И. Гунчак, Л. И. Микус // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2009. – Вып. 51. – С. 126 – 131. 

Приведены результаты многолетних экспериментальных исследований 

эффективности различных травосмесей для залужения низкопродуктивных  

эродированых склоновых пахотных земель при выведении их с интенсивного 

возделывания под временную (на 15 - 20 лет) консервацию. 

  
УДК 633.15:581.522.4 

Урожайность и качество зерна новых гибридов кукурузы в условиях 

западной Лесостепи Украины / Г. И. Петрина [и др.]. // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2009. – Вып. 51. – С. 132 – 139. 

Приведены результаты экологического испытания новых гибридов 

кукурузы за комплексом ценных хозяйственно-биологических признаков и 
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адаптивностью к почвенно-климатическим условиям выращивания на серых 

лесных оподзоленных поверхностно оглеенных почвах западной Лесостепи. 
 

УДК 635.21:631.535 

Семенчук В. Г. Динамика роста площадей посадки оздоровленного 

картофеля в зависимости от способа культивирования исходных растений in 

vitro / В. Г. Семенчук, О. Г. Коханюк // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2009. – Вып. 51. – С. 140 – 143. 

Приведены результаты исследований относительно эффективных 

приемов использования в оригинальном семеноводстве оздоровленного 

биотехнологическим методом семенного материала, полученного разными 

способами культивирования исходных растений in vitro. Установлена  

возможность ускоренного размножения оздоровленного семенного материала 

за счет культивирования рассады картофеля от растений in vitro в горшочках. 

 
УДК 633.2.03:584.4 

Сметана С. И.  Продуктивность и качество райграса многоукосного 

сорта Киевский  в оптимизированных посевах с однолетними кормовыми 

культурами / С. И. Сметана // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2009. –  Вып. 51. – С. 144 – 148. 

Изложены результаты исследований по изучению особенностей 

формирования урожая зелёной массы райграса многоукосного в зависимости 

от оптимизации агрофитоценозов однолетних культур. 

 
УДК 633.12:631.5 

Тимчишин О. Ф. Влияние минерального и бактериального удобрения 

на динамику нарастания листовой поверхности и урожайность гречихи                  

/ О. Ф. Тимчишин, В. В. Лыхочвор // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2009. – Вып. 51. – С. 148 – 152. 

 Определено, что фон удобрения N60P60K60 + азофиксирующие бактерии 

+ фосформобилизирущие бактерии в условиях зоны Лесостепи западной 

формируют оптимальную урожайность гречихи (25,9 ц/га) при площади 

листовой поверхности 44,5 тыс. м2/га.  
 

УДК 633.15:631.52:632 
Новые скороспелые высокопродуктивные гибриды кукурузы 

буковинской селекции для условий предгорья Карпат / А. Н. Черномиз,               

И. С. Микуляк, М. И. Линская, Я. Д. Заплитный // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2009. – Вып. 51. – С. 152 – 156. 

Приведены результаты селекционной работы по созданию новых 

скороспелых гибридов кукурузы буковинской селекции. Представлена  

характеристика хозяйственно-ценных признаков гибридов Садгир, Стижок 192 

СВ, Кицманский 215 МВ и рекомендации по их практическому 

использованию. 
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УДК 633.21:003.13 

Ярмолюк М. Т. Экономическая и энергетическая эффективность 

технологических приемов с различным уровнем удобрения долговозрастных 

травостоев / М. Т. Ярмолюк, У. А. Котяш, Н. Б. Демчишин // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2009. – Вып. 51. – С. 157 – 163. 

Представлены результаты многолетних исследований, которые 

засвидетельствовали, что 20 – 30-летние луговые травостои при 

систематическом удобрении формируются как стабильные агрофитоценозы с 

продуктивностью 50 – 80 ц/га кормовых единиц, энергетическим 

коэффициентом 1,7 – 4,5. 

 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

 
УДК 636.4.085.6 

Антипитательные вещества зерновых компонентов комбикормов, 

методы их обезвреживания и использование экструдированного и 

неэкструдированного зерна узколистного люпина в рационах свиней                     

/ Б. И. Булка [и др.] // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 

2009. – Вып. 51. - С. 164 – 175. 

Приведены литературные данные  и результаты собственных  

исследований о содержании антипитательных  веществ в основных 

зернофуражных компонентах  комбикормов, описаны методы их 

обезвреживания и эффективность использования зерна узколистного люпина в 

рационах свиней.   
 
УДК 631:636.2:001 

Дроник Г. В. Концептуальные направления развития животноводства в 

Карпатском регионе Черновицкой области / Г. В. Дроник, Р. В. Ячник,                   

В. С. Драб // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2009. – 

Вып. 51. – С. 175 – 185. 

Освещены приоритетные направления развития животноводства в 

предгорной и горной части Черновицкой области в соответствии с 

разработанной Концепцией.  

 
УДК 636.2:636.084 

Душара И. В. Рубцовый метаболизм у дойных коров при скармливании 

разных видов силосов / И. В. Душара // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2009. – Вып. 51. – С. 185 – 189. 

Представлены результаты сравнительного изучения влияния разных 

видов силосов в рационах дойных коров на рубцовое пищеварение. 

Установлен высший уровень ферментативных процессов в переджелудках 

коров, которые потребляли вико-ячменный силос, по сравнению с 

кукурузным. 
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УДК 636.082 

Федак В. Д. Аминотансферазы и продуктивность скота / В. Д. Федак, 

Н. Н. Федак // Предгорное и горное земледелие и животноводство. - 2009. - 

Вып. 51. – С. 189 – 195. 

Приведена  связь активности аспатрат- и аланинаминотрансфераз  с 

продуктивностью скота молочного, комбинированного и мясноного 

направления продуктивности. 
 
УДК 636.32/.38.082 

Черномиз Т. А. Особенности разведения овец украинской 

горнокарпатской породы в условиях Буковинских Карпат / Т. А. Черномиз,         

О. Б. Лесик, М. В. Похивка // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2009. – Вып. 51. – С. 195 – 200. 

Приведены результаты исследований с овцами украинской 

горнокарпатской породы в условиях горных районов Буковины.  Рассмотрена 

актуальность вопроса повышения эффективности отрасли путем 

усовершенствования методов селекции, увеличения производства продуктов 

овцеводства. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 211  

RESUME 

 
AGRICULTURE AND PLANT GROWING 

 

 
UDC 633.11:631.53.027 

O. Voloshchuk. Yielding abilities and sowing qualities of seeds wheat 

winter depending on its preseeding processing by biological preparations                     

/ O. Voloshchuk // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 

2009. – V. 51. – P. 3 – 10. 

It is established that the рreseeding processing of seeds with seed dresser, 

biostimulator and bacterial fertilizer provides high level of seed efficiency and 

sowing quality of wheat winter. 

 
UDC 633.2:631.8:632.51 

Formation of couch-grass fallow productivity depending on the background 

of a mineral feed in conditions of the Polissya / L. Vorona, G. Kochyk, J. Netreba, 

V. Storozhuk // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. 

– V. 51. – P. 11 – 20. 

The data of three-year researches on studying of couch-grass fallow 

productivity are submitted depending on background of mineral feed on years of 

use, recoupment of mineral nitrogen, botanical structure and nutritiousness of a 

grassy forage. The expediency of use couch-grass fallows in soil-climatic conditions 

of zone of Polissya is proved. 
 

UDC 631.5:631.8 

L. Vorona.  Influence of the basic tillage of ground and systems of fertilizer 

on efficiency of cultures the grain-tilled of the crop rotation in conditions of the 

Polissya / L. Vorona, G. Kochyk, V. Storozhuk // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 51. – P. 20 – 29. 

Long-term results of researches on studying of long influence of ways of the 

basic tillage of ground and systems of fertilizers on efficiency of cultures a grain- 

tilled of the crop rotation, received in stationary experience are submitted in ground-

climatic conditions of Polissya. 
 
UDС 330.131.5:631.8:631.445.2 

A. Gabriel. Economic efficiency of the protracted application of fertilizers 

and lime in a crop rotation on light-grey forest superficially gley soil / A. Gabriel, 

Yu. Olifir, I. Petruniv // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. 

– 2009. – V. 51. – P. 30 – 36. 

The analysis of economic efficiency of the protracted application of mineral 

fertilizers, manure and lime in a crop rotation on light-grey forest superficially gley 

soil is done. 
 



 212  

UDC 633.2.031 

Grass mixtures with different terms of ripening for creating of tame 

grasslands of Carpathian pre-mountain / S. Havrylets, P. Khomenko,  V. Kharabara, 

S. Vinnytska // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. 

– V. 51. – P. 36 – 42. 

Application of the system of grasses mixtures with the different terms of 

ripening (early ripening, middle-ripening and lately ripening) enables without the 

decline of quality of forage to prolong the optimum period of cutting ripeness to 13 - 

26 days and to stabilize the rhythm of receipt of grass mass during of vegetation 

period. 

 
UDC 631.452:633.2.03(477.85) 

H. Dronyk. Influence of antropogenic factors on fertility of soil, productivity 

of arable soils, haymakings and pastures in pre-mountain and mountain area of the 

Chernivtsi region / H. Dronyk, A. Pastukh, I. Morozova // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 51. – P. 42 – 51. 

The results of long-term researches of influencing of rotation factor on 

fertility of soil, phytosanitarny state of sowing and influencing of some 

agromeasures on productivity of forage lands of pre-mountain and mountain area of 

the Chernivtsi region are taken. 

 
UDC 634.13:631.542 

N. Dronyk. Growth and yield of pear trees of By-Dnister SVS breeding 

depending on planting density and crown form / N. Dronyk // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 51. – P. 51 – 57. 

The results of observations on pear trees growth and development are  

presented. Their  biometrical parameters, productivity, costs of labour and fruits 

quality depending on cutting way are determined. 
 

UDC 634.51:631.526.32 

F. Zatokovy. Innovative securing of walnut production in By-Dnister and 

By-Carpathians region / F. Zatokovy, L. Satina // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 51. – P. 57 – 61. 

The article reports on the present-day conditions and perspectives of walnut 

production. The results of the walnut local gene pool study are given, together with 

characteristics of economically valuable properties of walnut developed varieties. 

Special attention is given to their high competitiveness compared to that of the 

cultivars of foreign breeding. 
 
UDС 631.6:632.125:631.613 

O. Kachmar. Phytomelioration of eroded soils of Pre-Carpathians                     

/ O. Kachmar, V. Ivanyuk // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2009. – V. 51. – P. 62 – 66.  

The results of studing of phytomelioration influence of Lupinus polyphyllus 

on physical-chemical and chemical properties of the eroded soil of Pre-Carpathians 

have been presented. It is set that sowing of Lupinus polyphyllus in natural grass of 
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eroded soils of soil decrease acidity, increase of humus content on 9 – 13%, nitrogen 

– on 52 – 153%, phosphorus – on 34 – 94% and potassium – on 15%. 

 
UDC 595.7-755.7 

M. Lisovy. Ways harmonization of conception of integrated defence of 

plants with Convention about protection of the biodiversity / M. Lisovy, V. Chaika, 

A. Miniailo // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. – 

V. 51. – P. 67 – 95. 

The creation of main factors existing ecological state of agrosphere of 

Ukraine based on the Conception of the ecological function of the biodiversity, is 

able to substantiate the connection between the exhausted agrobiovariation and 

ecologic-economical problems of agricultural industry. Ecological substantiated 

methods of the reducing of antropogenic pressure on the entomological variation of 

growing the winter wheat, which consist of the agrolandscape improvement with the 

help of creation the entomological rephugiums and the usage of computer system to 

take manage decisions with regard to according to ecologic-economical 

expediention of winter wheat chemical protection. 

 
UDC 633.13:631.52  

A. Marukhnyak. Perspective breeding samples – valuable material of oat 

genepol / A. Marukhnyak, A. Datsko, G. Marukhnyak // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 51. - P. 95 – 103. 

The work on registeration of valuable breeding samples of oat in National 

Centre for Plant Genetic Resources of Ukraine was shown. For last years 8 variety-

samples were registered and 5 breeding lines were gave on registeration 
 
UDC 633.37:633.21 

Ya. Mashchak. Efficiency growing of legume-grass mixtures on erosive 

slopes / Ya. Mashchak, I. Vyhovsky // Pre-mountain and mountain agriculture and 

stock-breeding. – 2009. – V. 51. –  P. 103 – 108. 

The questions which essentially influenced on increase of productivity of 

sloping erosive dangerous lands at conditions of Northern part of Western Forest-

Steppe for growing of perennial legume-grass mixtures with aim maintenance of 

stock-breeding with high-qualitative and cheap fodders, decrease of power 

energetical, economic, labour and financial expends on unit produced output and 

increase its competition possibilities are elucidated. 

 
UDC 633.2.031:631:811.98 

Ya. Mashchak. Increasing of productivity and quality of green mass of 

seeding grasses  / Ya. Mashchak, M. Lyushnyak  //  Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock- breeding. – 2009. – V. 51. –  P. 109 – 113. 

In field experiment at conditions of Pre-Carpathians region on soddy-

podzalic grounds the imestigations were conducted on study of influence of fertilizer 

and growth stimulator on productivity and quality of fodder of grass-legume grass 

mixture for mowing its use. 
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UDC 631.584.4:633.2.03 

Ya. Mashchak. Creating of haymaking-pasture grass stands on erosive 

grounds of Pre-Carpathians /  Ya. Mashchak, O. Lyushnyak // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 51. –  P. 113 – 118. 

 Results of three-year investigations of influence of cover cultures selection 

of grass mixtures and its fertilization for increase productivity of legume-grass grass 

stands are shown. 
 
UDC 633.2.031:631.811.98 

Ya. Mashchak. Productivity of legume-cereals grass stands depending on 

fertilizing and grass content in the condition of Western Forest-Steppe of Ukraine         

/ Ya. Mashchak, I. Tryguba // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2009. – V. 51. – P. 119 – 126. 

This article presents the results of the study of efficiency of mineral 

fertilizers, their influence on the productivity and botanical composition of legume-

cereals grass stands. It is set that fertilizing with phosphoric and potassium in dosage 

P60K90 in combination with growth stimulator provides  the highest productivity 7,8 

tonn of dry mass per hectare. In addition this type of fertilizing keeps the large part 

of legume in grass stand,  quality of forage is accordingly improved. 
 

UDC 631.452  

Increase of fertility of slope soils by grassing different of grass mixtures in 

the conditions of foot-hill zone / V. Osadchuk, L. Mykhailevska, T. Hunchak,             

L. Mikus // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 

51. – P. 126 – 131. 

The results of stationary experience on effective of different grass mixtures 

for grassing of low-productive eroded slope arable soils for withdrawing its from 

intensive cultivation in temporary (on 15 - 20 years) conservation are taken. 
 
UDC 633.15:581.522.4 

Productivity and quality of grain of new hybrids of corn in conditions of the 

western Forest-Steppe of Ukraine / G. Petryna [et al.]. // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 51. – P. 132 – 139. 

Results of ecological test of new hybrids of corn behind complex of valuable 

economic-biological attributes and adaptibility in soil-climatic conditions of 

cultivation on grey wood podzolic superficial gleied ground the western Forest-

Steppe are given. 
 

UDC 635.21:631.535 

V. Semenchuk. Dynamics of growth of areas landing of seed potato 

depending on the method of cultivation basses plants in vitro / V. Semenchuk,            

O. Kokhaniuk // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. 

– V. 51. – P. 140 – 143. 

The results of researches are resulted in relation to the effective receptions of 

the use in original seed-growing seed the biotechnological method of seminal 

material of the cultivation of parent plants got in number of different ways in vitro. 
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Possibility of speed-up reproduction of seed of seminal material is set due to 

application of cultivation of planting of potato from a plant in vitro in pots. 
 

UDC 633.2.03:584.4 

S. Smetana. Productivity and quality of Lolium multiflorum L. variety 

Kyivsky in optimazed sowings with one-year fodder cultures / S. Smetana // Pre-

mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 51. –  P. 144 – 

148. 

Results of investigation on study of peculiarities formation of green mass 

yield of Lolium multiflorum on dependence from optimization of one-year cultures 

agrocoenosises are given. 
  

UDC 633.12:631.5 

O. Tymchyshyn. Influence of mineral and bacterial fertilizer on the 

dynamics of growth of leaf surface and yield of buckwheat / O. Tymchyshyn,             

V. Lykhochvor // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 

2009. – V. 51. – P. 148 – 152. 

It is defined that background of fertilizer of N60P60K60+ nitrogen-fixings of 

bacteria + phosphorus mobilizing bacterium in the conditions of area of western 

Forest-Steppe 25,9 c/ha forms the optimum productivity of buckwheat for the areas 

of leaf surface of 44,5 thous. m2/ha. 
 
UDC 633.15:631.52:632 

New fast-ripening highly productive hybrids of corn the Bykovyna breeding 

for the terms of foot-hill of Carpathians / A. Chernomyz, I. Mykulyak, M. Linska,            

Ya. Zaplitny // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. – 

V. 51. – P. 152 – 156. 

Results of  breeding researches on creating new fast-ripening hybrids of corn 

the Bykovyna breeding are set out. Characteristic of economic valuable features of 

hybrids Sadgir, Stizhok 192 SV, Кitsmanskiy 215 МV and recommendations 

concerning their practical use are given. 

 
UDC 633.21:003.13 
M. Yarmolyuk. Economic and power efficiency of technological measures 

with the different levels of fertilizer of long-term grass stand / M. Yarmolyuk,            

U. Kotyash, N. Demchyshyn // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2009. - V. 51. – P. 157 – 163. 

Given results of long-term researches, which witnessed, that 20 – 30 ages 

meadow grass stand at a systematic fertilizer formed as stable agrofitocenozys with 

the productivity 50 – 80 c/ga forage units, power coefficient 1,7 – 4,5. 
 

STOCKBREEDING 

 
UDC 636.4.085.6 

Antinutrients elements of grain components of mixed fodder, methods of 

their neutralization and use of extruded and non extruded grain of narrow-leaved 
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lupine in pig ration / B. Bulka [et al.] // Pre-mountain and mountain agriculture and 

stock-breeding. - 2009. - V. 51 - P. 164 – 175. 

The data and results of personal reseach about the content of .antinutrient 

.elements in major forage components of mixed fodder and effectiveness of using 

grain of narrow-leaved lupine in pig ration are revealed. 

 
UDC 631:636.2:001 

G. Dronyk. Сonceptual directions of stock-breeding development in 

Carpathians district of Chernivtsi region / G. Dronyk, R. Yachnyk, V. Drab // Pre-

mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 51. – P. 175 – 

185. 

The state and priority directions of development of industry of stock-raising 

is reflected in pre-mountain and mountain part of the Chernivtsi region in 

accordance with the developed Conception. 
 

UDC 636.2:636.084 

I. Dushara. Metabolism of rumen of milk cows at feeding of different types 

of silage / І. Dushara // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. 

– 2009. – V. 51. – P. 185 – 189. 

The results of comparative study of influence of different types of silage in 

the rations of milk cows on rumen digestion are presented. The higher level of 

fermentation processes is set in before-stomaches of cows which consumed villous-

barley silage comparatively with corn. 

 
UDС 636.082 

V. Fedak. Aminotransferazium and productivity of cattle / V. Fedak, N. 

Fedak // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 

51. – P. 189 – 195. 

It is induced communication of aspartat- and alaninaminotransferaziums with 

productivity of cattle lactescent, combined and meat directions of productivity. 

 
УДК 636.32/.38.082 

T. Chernomyz. Peculiarities breeding of Ukrainian Carpathian breed at 

conditions of Bukovynsky Carpathian / T. Chernomyz, O. Lesyk, M. Pokhyvka            

// Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 51. – P. 

195 – 200. 

The results of researches with sheep the Ukrainian Carpathian of breed in 

conditions of mountain areas of Bucovinsky are diven. The questions of increase of 

efficiency of branch are considered by improvement methods of selection, increase 

of manufacture products of sheep breeding. 
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