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УДК 631.636 
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землеробства. Розглянуто різні питання селекції і захисту рослин. Висвітлено 

вплив окремих технологічних прийомів на врожайність сільськогосподарських 

культур, продуктивність довготривалих лукопасовищних угідь за різних 

погодних умов. 
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ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО  
 

 

 
УДК 633.321:631.526.3 

Л.З. БАЙСТРУК-ГЛОДАН, науковий співробітник 

Передкарпатська дослідна станція Інституту землеробства і тваринництва 

західного регіону УААН 

 

ОЦІНКА ЗРАЗКІВ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ   

ЗА БІОЛОГІЧНИМИ ТА ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИМИ 

ПОКАЗНИКАМИ ЯК ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ  

 

Викладено результати досліджень, пов’язані з оцінкою зразків 

конюшини лучної за біологічними особливостями розвитку та 

господарсько-цінними показниками. Виділено джерела з високим 

рівнем цінних ознак, які можуть бути використані як вихідний 

матеріал у селекції. 

Ключові слова: селекція, сортозразок, колекція, конюшина 

лучна,  вихідний матеріал, вегетаційний період, облиствленість. 

 

Основою будь-якого селекційного процесу є наявність 

вихідного матеріалу з широкою генотиповою мінливістю за основними 

господарсько-цінними ознаками. У зв’язку з цим мобілізація 

генетичного різноманіття вихідних форм – перший і дуже важливий 

етап на шляху створення сортів. 

Вихідний матеріал, за М.І. Вавиловим, вирішує успіх 

селекційної роботи, тому правильний вибір і використання його в 

селекції має важливе значення [1]. Вихідним матеріалом для селекції 

багаторічних бобових трав слугують вітчизняні та зарубіжні 

селекційні сорти, місцеві сорти, дикорослі популяції, а також форми, 

створені синтетичним шляхом у процесі селекції з допомогою 
внутрішньо- і міжвидової гібридизації, поліплоїдії, фізичного і 

хімічного мутагенезу. 

 На думку багатьох дослідників [1, 2, 6 - 8], місцеві популяції 

конюшини лучної сформувалися із дикорослих форм під впливом 

природного добору в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах. В 

процесі поширення культури місцеві популяції набули ряд госпо-

дарсько-цінних властивостей (зимостійкість, посухостійкість, скоро-

стиглість), і багато з них у даний час є цінним вихідним матеріалом.  
 

© Байструк-Глодан Л.З., 2009 
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2009. Вип. 51. Ч. ІІ. 
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Як вихідний матеріал, крім дикорослих форм і місцевих 

популяцій, треба використовувати вітчизняні та зарубіжні сорти [2, 6 – 

8, 11]. 

Створення генетичних колекцій сортозразків допомагає вивчити 

і проаналізувати загальний генетичний потенціал виду, виділити 

вихідний матеріал з цінними селекційними і господарськими 

показниками. В подальшому, маючи дані про кількісні і якісні 

показники вихідного матеріалу, селекціонер може набагато швидше і 

ефективніше підібрати батьківські пари для схрещування. 

Таким чином, узагальнюючи практику багатьох світових 

центрів з виведення конюшини лучної [9, 10, 12], можна зробити 

висновок, що створення і вивчення генетичних колекцій, а також 

виділення цінного вихідного матеріалу є актуальним завданням для 

селекції нових сортів  з підвищеною продуктивністю, стійкістю до 

хвороб та до несприятливих умов зовнішнього середовища. 

Польові досліди закладали у селекційній сівозміні в урочищі 

"Біля дуба" (2003 - 2006 рр.). Ґрунти характеризуються такими 

показниками родючості: вміст гумусу - 1,22 - 1,88 %, рН сольової 

витяжки 4,6, гідролітична кислотність - 4,23, Нr (сума ввібраних основ) 

- 11,8 мг-екв. на 100 г ґрунту, рухомих форм фосфору - 11,8 мг, калію - 

8,2 мг, азоту - 10,8 мг на 100 г ґрунту.  

Об’єктом досліджень у колекційних розсадниках були 55 

сортозразків конюшини лучної різного еколого-географічного 

походження колекції ВІРу, місцеві та дикорослі форми, зібрані в 

Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях. 

Серед них найбільшу групу становили сортозразки 

походженням з України (32 шт.), Росії – 13 шт., Білорусії – 4 шт., 

Фінляндії – 2 шт. У колекції було представлено по 1 зразку з Сербії, 

Казахстану, Данії, Швеції, США.  

За селекційно-генетичним походженням 26 зразків належить до 

селекційних сортів, 29 зразків – місцеві та дикорослі популяції (рис.). 

Метеорологічні умови були близькими до середніх багаторічних 

даних за показником температури повітря, але істотно відрізнялися в 

окремі роки за кількістю опадів. 

Оцінку вихідного матеріалу в колекційному розсаднику 

проводили згідно з методиками [3 - 5]. 

Для оцінки селекційного матеріалу визначали: 

- густоту травостою;  

- висоту стеблостою в динаміці за фенофазами. Висотою 

рослин є відстань від поверхні ґрунту до кінця суцвіть (листків) без 

натягування пагона. На кожній ділянці проводили по 20 вимірювань у 
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двох суміжних повтореннях. На базі отриманих даних вираховували 

середні показники; 

- облиствленість (О, %) визначали за даними структурного 

аналізу (черешки відносили до фракції  “листя”) за формулою:  

О = (Мл х 100)/Мр, 

 де Мр – загальна вага рослини; Мл – маса листя. 

 

1 2 3 4

 
Рис. Розподіл зразків конюшини лучної за категоріями генофонду: 

1 - селекційні сорти України (3 шт.), 2 - селекційні сорти 

зарубіжних країн (23 шт.), 3 - місцеві форми України (9 шт.), 4 -    

дикорослі форми України (20 шт.)  

 

Погодні умови під час перезимівлі конюшини лучної були в 

основному типові для зони Передкарпаття. В результаті досліджень 

також виявлено, що одним з основних факторів для успішної 

перезимівлі, крім погодних умов, був генотип рослин, який визначав 

тривалість фаз онтогенезу та реакцію на умови навколишнього 

середовища в окремі несприятливі  за погодними умовами роки. 

Після закінчення перезимівлі в посівах відзначено густоту 93 - 

108 шт./м
2
. Дозрівання рослин конюшини лучної проходило в межах 

сорту в основному рівномірно, але зразки колекції різного еколого-

географічного походження мали істотну різницю в тривалості вегетації 

за роками, яка становила 140 - 158 днів. 

Відростання весною рослин конюшини лучної залежно від 

погодних умов спостерігали в межах 16.03 – 8.04 (табл. 1). Раніше всіх 

відростали зразки Димковський, Міліус, Весна, Дикоросла № 189, 

Дикоросла № 157, Колубара. Їх можна охарактеризувати як зразки з 

підвищеною фенотиповою пластичністю, оскільки вони відростали 

першими в посушливі та вологі роки. 



 6 

1. Вплив погодних умов на строки укісної та насіннєвої стиглості 

конюшини лучної (середнє за 2004 - 2006 рр.) 

Фаза 
Рік 

2004 2005 2006 

Відростання 16.03 – 27.03 30.03 – 8.04 28.03 – 3.04 

Укісна стиглість (сінокіс)
1
 5 – 10.06 14 – 18.06  5 – 8.06 

Пасовищна стиглість 

(пасовище)
2
 18 – 23.05 22 – 25.05  10 – 15.05 

Господарська стиглість 

насіння 20.08 25.08 29.08 
Примітка: 1 – перший укіс, 2 – перший цикл cпасування. 

 

Найраніший строк відростання рослин конюшини лучної в 

колекційних розсадниках спостерігали в 2004 р. у період з 16.03 до 

27.03. Проте більш швидкого настання укісної стиглості першого 

укосу не відбувалося через повернення весняних приморозків. У 

цілому можна сказати, що на настання укісної стиглості (інтенсивності 

росту) впливає температура повітря. Так, коли в квітні – червні 2006 р. 

відзначено вищу температуру (на 1,7
 о

С більшу від середньо-

багаторічної), настання першої укісної стиглості (сінокіс) відбулося 

раніше (5 - 8.06), відповідно першої укісної стиглості (пасовище) 10 – 

15.05 (табл. 1). У квітні 2005 р. температура повітря була на 4,3 
о
С 

нижчою від середньої багаторічної, а опадів було на 40,9 мм більше, 

тому відростання почалося пізніше, а відповідно і настання укісної 

стиглості при сінокісному і пасовищному використанні було пізнішим. 

Збиральна стиглість у першому укосі конюшини лучної 

ранньостиглої наставала в 2004 р. 1 - 4 червня, середньостиглої 8 - 13 

червня, пізньостиглої 15 - 20 червня. Таким чином, різниця в настанні 

збиральної стиглості між найбільш раннім сортом конюшини лучної та 

найпізнішим становила 18 днів. Отже, з’являється можливість не 

тільки завдяки поєднанню різних видів, а навіть у межах одного виду 

без втрат якості корму істотно продовжити збиральний період і 

раціональніше використовувати технічні засоби й трудові ресурси, 

заготовляти високоякісні корми навіть за нестійкої погоди. 

 Великий розмах мінливості ознаки, тривалість фенофаз на 

міжпопуляційному рівні свідчить про значний генетичний потенціал 

колекції та вказує на можливість використання її в різних еколого- 

географічних умовах. 

Початковий ріст конюшини лучної повільний, кущіння настає 

через 35 - 45 днів, активний ріст стебел - через 55 - 60 днів після появи 

сходів. Генеративні стебла, що утворюються в рік сівби, за зиму 
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відмирають до основи. Вегетативні вкорочені пагони протягом зими 

відмирають не повністю, а за наявності сталого снігового покриву до 

настання температури -7...-10 
о
С зберігаються повністю і навесні 

продовжують ріст. Як правило, на другий рік життя трав з 

відновленням вегетації в розетці розвивається кілька листків, а пізніше 

з бруньок кореневої головки утворюються стебла. 

На другий рік фаза цвітіння рослин конюшини лучної наступала 

через 48 – 82 днів після відростання. Проте період цвітіння був 

розтягнутим внаслідок нерівномірного формування головних і бічних 

пагонів, особливо в умовах достатнього зволоження. 

У середньому за роки досліджень амплітуда коливань повного 

цвітіння першого укосу становила 69 – 83 днів. Умовно прийнявши за 

7 днів різницю між групами стиглості, в цілому за строками початку 

цвітіння рослин першого укосу зразки колекційних розсадників ми 

поділили на три групи. В укісну стиглість першого укосу першими 

входили сортозразки з групи ранньостиглих Колубара, Місцева № 183, 

Дикоросла № 159, Міліус, з групи середньостиглих - Скіф, Hiza 7417, 

Дикоросла № 178, з групи пізньостиглих - Біломорська, Димковська, 

Двінська, з групи тетраплоїдних - Весна, Вітебчанин. 

Генотипи сортозразка Дикоросла № 178 і Димковська 

характеризуються пластичністю до умов навколишнього середовища, 

оскільки вони першими вступали у фазу укісної стиглості за різних 

погодних умов. 

За імітації пасовища розтягнутий період розвитку сортозразків 

був у першому і четвертому укосі, який відповідно  становив 38 - 58  і 

35 – 50 днів, що можна пояснити нижчою температурою повітря в 

квітні – травні та меншою освітленістю порівняно з літніми місяцями. 

Пасовищної стиглості першими досягали сортозразки з групи 

ранньостиглих Передкарпатська 33, Місцева № 169, Місцева № 184,  з 

групи середньостиглих - Elbo 35, Дикоросла № 160, з групи 

пізньостиглих - Фаленська 1, Сєвєр, Яскрави, з групи тетраплоїдних - 

Янтарний.  

Як для пасовищного, так і сінокісного використання трав 

важливими показниками є інтенсивність добового приросту і висота 

травостою, які безпосередньо впливають на врожайність рослин і 

придатність сортів до механізованого збирання. Для селекції 

представляють інтерес форми, які мають найбільший приріст у висоту 

за добу, особливо для сортів пасовищного напряму, і найбільшу висоту 

травостою для комплексного напряму використання. Висота рослин 

конюшини лучної змінюється залежно від сорту, метеорологічних 

показників та умов живлення. За ознакою «інтенсивність добового 
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приросту» кращі показники (0,70 – 1,60 см) спостерігали в усі роки 

досліджень в другому укосі при сінокісному використанні, а при 

імітації пасовища – в другому циклі (0,85 – 1,45 см) і третьому (0,87 – 

1,63 см) (табл. 2). 

                                                                                                        
2. Динаміка добового приросту висоти сортозразків конюшини 

лучної за напрямами використання (2004 – 2006 рр.), см 

Рік 1-й облік 2-й облік 3-й облік 4-й облік 

Сінокісне використання 

2004 0,49 – 1,11 0,70 – 0,97  - - 

2005 0,45 – 1,05  0,84 – 1,10  - - 

2006 0,30 – 1,35 0,93 – 1,60  - - 

Імітація пасовищного використання 

2004 0,45 – 0,58 0,85 – 0,94  0,87 – 1,19 0,40 – 0,72  

2005 0,21 – 0,40  0,88 – 1,10  1, 05 – 1,28 0,39 – 0,68  

2006 0,33 – 0,42  0,97 – 1,45 1,35 – 1,63 0,28 – 0,60 

 

Високими показниками приросту за добу і рівномірним ритмом 

формування  при  сінокісному  використанні  відзначалися   

сортозразки Колубара (0,90 - 1,53 см), Міліус (0,78 – 1,60 см), 

Дикоросла № 157 (0,65 – 1,45 см), Янтарний (0,89 – 1,15 см), Місцева 

№ 179 (0,85 – 1,58 см). 

За імітації пасовища в колекційних розсадниках високими 

показниками приросту за добу і рівномірним ритмом формування 

характеризувалися: Вітебчанин (0,35 - 1,57 см), Місцева № 183 (0,35 - 

1,61 см), Скіф (0,35 - 1,59 см), Дикоросла № 175 (0,31 - 1,60 см), 

Колубара (0,38 - 1,57 см).  

Сортозразок Колубара за динамікою добового приросту може 

слугувати генетичним джерелом для створення сортів комплексного 

використання. 

Висота рослин є одним з показників, який визначає кормову 

продуктивність культури конюшини лучної. Вивчення цієї ознаки в 

наших дослідженнях показує, що рослини конюшини лучної добре 

ростуть у першій половині літа. 

Зразки різних груп стиглості в період вегетації різнилися за 

висотою рослин (особливо при сінокісному використанні). Так, група 

пізньостиглих у першому укосі мала більше значення висоти (74,5 – 

89,9 см). Проте в другому укосі рослини з групи пізньостиглих 

поступалися за висотою середньостиглим на 3%. Аналізуючи дані 

динаміки висоти рослин впродовж вегетації в різних групах стиглості, 

можна зробити висновок, що ранньостиглі зразки більш вирівняні за 
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ритмом наростання вегетативної маси і найбільш підходять для 

створення сортів пасовищного типу. 

Листки рослини є найціннішим компонентом у біомасі 

кормових культур, оскільки містять у 2 – 3 рази більше протеїну, ніж 

стебла. Конюшина лучна відрізняється доброю облиствленістю. 

Рослини найбільш облиствлені в ранні фази вегетації. В міру росту і 

розвитку рослин кількість листків зменшується. 

Більшу облиствленість рослини мали на ділянках з імітацією 

пасовища, де вона становила 61,1 – 73,1%. При сінокісному 

використанні цей показник був дещо нижчим (у цілому 33,1 – 42,4%) 

(табл. 3). 

                                                                                                          
3. Залежність облиствленості сортозразків конюшини лучної 

(диплоїдної) від способу використання (2003 – 2006 рр.) 

Група 

Сінокісне 

використання 
Пасовищне використання 

І укіс ІІ укіс І цикл 
ІІ 

цикл 

ІІІ 

цикл 

ІV 

цикл 

Ранньостиглі 38,1 42,4 69,4 63,8 66,6 62,2 

Середньостиглі 39,0 41,8 67,1 61,1 63,0 60,9 

Пізньостиглі 33,1 35,2 73,1 69,3 69,8 68,7 

 

Пізньостигла конюшина в першому укосі відрізняється меншою 

облиствленістю, ніж ранньостигла. Особливо різко даний показник 

знижується у пізньостиглої конюшини у фазу бутонізації, в період 

інтенсивного росту стебел. У ранньостиглої конюшини з початком 

цвітіння облиствленість теж знижується, у пізньостиглої конюшини ці 

зміни носять більш плавний характер. Як наслідок, в обох типах 

конюшини в період цвітіння її значення вирівнюються. 

В отавах облиствленість рослин збільшується. У пізньостиглої 

конюшини, у зв’язку з меншою кількістю стебел в отавах, вона вища, 

ніж у ранньостиглої. 

Серед тетраплоїдних популяцій при сінокісному використанні 

всі сортозразки в окремі роки за облиствленістю перевищували 

диплоїдний стандарт. У середньому за три роки виділилися три 

сортозразки: Стодолич, Весна, Вітебчанин, у яких даний показник 

становив у першому укосі 55,3 – 56,3%, в другому 56,6 – 58,4%.  

У результаті проведених досліджень виявлено збільшення маси 

листя конюшини лучної в першому і четвертому укосах у зв’язку з 

повільнішим ростом у дані періоди (нижчою температурою повітря  

порівняно з літніми місяцями). 
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У середньому за три роки в чотирьох укосах з групи 

ранньостиглих виділилися Колубара, Florex, Дикоросла № 186, які 

перевищили стандарт у середньому за чотири укоси на 1,2 – 2,7 %, 

середній міжпопуляційний рівень на 0,9 – 2,4 %, з групи 

середньостиглих - Дикоросла № 178, Elbo-35, Hiya-74004, Дикоросла 

№ 200, у яких облиствленість була на 0,7 – 1,1 % менша за стандарт і 

на 0,8 – 1,2 % більша за середній міжпопуляційний рівень.   

Дані сортозразки є генетичними джерелами для створення 

сортів пасовищного напряму, а сортозразки Колубара, Дикоросла № 

178, Біломорська, Єрмак /16-1-34/ - комплексного використання. 

Сортозразки Колубара, Дикоросла № 157, Місцева № 179, 

Стодолич, Весна, Вітебчанин, Двінська є пластичними, оскільки 

незалежно від погодних умов їхня облиствленість була більша від 

стандарту і середнього міжпопуляційного рівня.                                                                                  

           За роками і в середньому за три роки при пасовищному 

використанні всі тетраплоїдні популяції перевищували за 

облиствленістю диплоїдний стандарт на 5,1 - 11,0 %. Це пов’язано із 

збільшенням розмірів листкових пластинок у тетраплоїдів. Серед 

тетраплоїдів слід відзначити Весна, Вітебчанин, які перевищили 

середній міжпопуляційний рівень на 1,5 – 2,0 %, стандарт - на 5,1 – 

12,5 %. Дані сортозразки є генетичним джерелом для створення сортів 

комплексного напряму. 

Висновки. Внаслідок вивчення колекційного матеріалу 

конюшини лучної різного еколого-географічного походження 

встановлено значні відмінності між сортозразками як за окремими 

біологічними ознаками, так і за їх комплексом, а також виявлено 

генетичні джерела, які характеризуються рядом господарсько-цінних 

ознак при різних типах використання: скоростиглістю, високим 

середньодобовим приростом, підвищеною облиствленістю. 
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ШКОДОЧИННІСТЬ СЕПТОРІОЗУ ЛИСТЯ  

НА ПШЕНИЦІ ОЗИМІЙ 

 

 Встановлено, що коефіцієнт шкідливості на штучному фоні 

при максимальному ураженні (100%) септоріозом листя становив 

0,38 - 0,52%. 

 Ключові слова: сорт, пшениця озима, шкодочинність, 

септоріоз листя.  

 

 Пшениця займає в Україні провідне місце серед 

сільськогосподарських культур. Через це зрозуміла та увага, яку 

приділяють питанням підвищення її урожайності та якості зерна. 

Хвороби значно знижують названі показники, втрати валового збору 

зерна щорічно становлять близько 20%. Тому в більшості країн світу 

ведеться інтенсивний пошук хімічних, біологічних, а також 

інтегрованих методів боротьби з хворобами. Створення і 

впровадження в практику стійких до хвороб сортів є найбільш 

економічно доцільним та потрібним засобом боротьби з шкідливими 

організмами пшениці. За рахунок використання стійких до хвороби 

сортів сільське господарство світу щорічно отримує прибуток, який 

дорівнює приблизно 30% від загальної вартості його продукції. Крім 

того, створення стійких сортів запобігає потребі широкого 

використання пестицидів, що має важливе значення з точки зору 

охорони довкілля від забруднення. 

Септоріоз (Septoria tritici Rob. et Desm.) є поширеним 

захворюванням пшениці в умовах частих опадів та помірних 

температур повітря [1 - 3, 11]. Недобір зерна від нього може сягати 

20% і більше [4 - 6, 9]. Останнім часом шкодочинність септоріозу у 

світі зростає [1, 2, 7, 8]. 

Сприйнятливі до захворювання всі сорти пшениці озимої, але 

ступінь їх ураження залежить від погодних умов, скоростиглості, 

попередників, азотного живлення, щільності стеблостою, строків сівби 

та інших факторів [3 - 6, 9, 10]. 

Однією з причин, що сприяють значному поширенню 

септоріозу листя, є сприятливі погодні умови  для розвитку патогену, і  

 
© Біловус Г.Я., Волощук О.П., 2009 
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зокрема тривала волога і тепла вітряна погода (оптимум 20 – 25 
0
С), 

опади, особливо у фазу колосіння - цвітіння [3, 4]. 

До факторів, що знижують стійкість рослин проти септоріозу 

листя, слід  віднести  застосування  високих  доз  азотних добрив, 

розміщення посівів пшениці після озимих і кукурудзи (зерно і силос) 

без заорювання пожнивних решток, а також після поверхневого 

обробітку ґрунту, порушення строків сівби і глибини загортання 

насіння, незадовільну якість протруєння, порушення строків і 

технологій збирання.  

Шкодочинність хвороби значна. Збудник хвороби, який 

розвивається всередині рослинного організму, спричиняє суттєві зміни 

фізіолого-біохімічних процесів. У листках уражених рослин пшениці 

вміст хлорофілу знижується на 19 - 71%, аскорбінової кислоти – на 33 

- 59 мг, інтенсивність фотосинтезу - в 4 - 9 разів, а інтенсивність 

дихання – на 4 - 17% [4 - 6]. Під впливом хвороби у рослин 

погіршуються основні показники структури врожаю. Кількість зерен у 

колосі зменшується на 36 - 41, кількість невиповненого щуплого 

насіння зростає від 3,4 до 40,5%, маса 1000 зерен знижується майже у 

1,5 разу. В зерні, зібраному із хворих рослин, вміст білкового азоту 

знижується на 0,32%, енергія проростання – на 16%, польова схожість 

– на 9%. Недобір урожаю може сягати 30% і більше [ 9, 10]. 

Тому останнім часом набуває дедалі більшої актуальності 

обмеження поширення септоріозу листя на пшениці озимій. 

Метою наших досліджень було вивчення шкодочинності 

збудника Septoria tritici Rob. et Desm. на різних за стійкістю сортах 

пшениці озимої проти нього для використання їх у селекційній роботі. 

Протягом 2007 - 2008 рр. в Інституті землеробства і 

тваринництва західного регіону УААН на дослідних полях лабораторії 

насінництва і насіннєзнавства на сортах пшениці озимої Крижинка і 

Ясочка вивчали шкодочинність септоріозу листя. Штучний 

інфекційний фон створювали обприскуванням рослин у фазу 

колосіння ранцевим обприскувачем суспензією спор найпоширенішого 

виду Septoria tritici Rob. et Desm., виділеного з місцевої популяції 

збудника, за загальноприйнятими методиками [14, 15]. Обліковували 

інтенсивність ураження листя септоріозом за шкалами згідно із 

загальноприйнятими методиками [14, 17]. Недобір урожаю підрахову-

вали порівнянням його у здорових і хворих рослин, а зниження 

врожаю – за показниками абсолютної ваги зерна у колосі. Втрати 

урожаю виражали у відсотках із розрахунку на 1 рослину. Залежно від 

інтенсивності ураження рослин визначали зниження урожаю, яке 

обчислювали за формулою [16]: 
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В = (У - у) 100 : У, (1) 

де В – шкідливість хвороби, або втрати врожаю, %; У – 

урожай здорових рослин, г; у – урожай хворих рослин, г.  

Коефіцієнт шкідливості визначали за формулою: 

К = 100 – Ух : Б, (2) 

де У – урожай рослин у відсотках від контролю, %; Б – 

розвиток хвороби, %. 

 Аналізуючи отримані дані за 2007 - 2008 рр., ми виявили: при 

захворюванні зменшувалася довжина колоса на 0,8 см (табл.) за 

максимального ураження листя (100%) у сорту Ясочка на 11,1%, у 

Крижинки – на 11,8%. 

 

Шкодочинність септоріозу листя на пшениці озимій (середнє за 

2007 - 2008 рр.)   

Ступінь 

ураження, 

% 

Довжина 

колоса, см 

Кількість 

зерен у 

колосі, шт. 

Маса зерен 

у колосі, г 

Маса 1000 

зерен, г 

Коефіцієнт 

шкідливос-

ті, % 

с. Крижинка 

0 6,8 33,9 1,56 45,7 - 

25 6,7 33,5 1,53 44,5 0,30 

50 6,5 33,0 1,45 41,0 0,44 

75 6,2 31,8 1,4 36,8 0,50 

100 6,0 30,0 1,28 35,3 0,52 

НІР05                       0,1               0,4 

с. Ясочка 

0 7,2 36,3 1,80 47,0 - 

25 7,1 36,0 1,78 46,8 0,24 

50 6,9 35,6 1,70 42,6 0,31 

75 6,6 34,4 1,57 38,0 0,36 

100 6,4 33,0 1,50 36,9 0,38 

НІР05                     0,1                0,4 

 

Кількість зерен у колосі також змінювалася залежно від 

розвитку хвороби, починаючи з 25%. За такого рівня ураження цей 

показник знижувався на 1,2% порівняно з неураженими рослинами. 

Подальше зростання ураження рослин супроводжувалося зменшенням 

кількості зерен у колосі: при ураженні 75% - на 6,2%, а при 100% - на 

11,5% у сорту Крижинка, у сорту Ясочка відповідно на 5,2 і 9,1%. 

Маса зерна у колосі, як і попередні показники, зменшувалася 

із наростанням розвитку хвороби. При ураженні 50% маса зерен у 
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колосі зменшилася на 5,5% у сорту Ясочка, у Крижинки – на 7,0%, а за 

максимального ураження (100%) відповідно на 16,6 і 18,0%. 

Хвороба значно вплинула і на масу 1000 зерен, що 

знижувалася разом із зростанням ураження і за розвитку 100% у сорту 

Ясочка становила 21,5%, у Крижинки – 22,7% порівняно з 

неураженими рослинами. 

Висновки. Таким чином, ураження пшениці озимої 

септоріозом листя впливає на довжину колоса, кількість зерен у колосі, 

масу зерна у колосі та масу 1000 зерен. При цьому істотне зниження 

показників спостерігається за розвитку хвороби 50%, а за 

максимального ураження зниження маси зерна у колосі може досягати 

21,5 – 22,7%.  

Коефіцієнт шкідливості септоріозу листя залежно від рівня 

розвитку хвороби становив 0,24 – 0,52%. Однак у більш стійкого до 

даного захворювання сорту Ясочка він був у межах 0,24 – 0,38%, а у 

сприйнятливого  (Крижинка) – 0,30 - 0,52%. 

Отже, для умов західного Лісостепу ми рекомендуємо 

використовувати у виробничих посівах сорт пшениці озимої Ясочка як 

більш стійкий до септоріозу листя. 
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ВПЛИВ УДОБРЕННЯ І ДЕСИКАЦІЇ  

НА НАГРОМАДЖЕННЯ КОРМОВОГО БІЛКА ТА АЛКАЛОЇДІВ 

У ЗЕРНІ ЛЮПИНУ ВУЗЬКОЛИСТОГО 

 

Встановлено, що прийоми агротехніки, особливо система 

удобрення, суттєво впливають на рівень накопичення алкалоїдів у 

зерні вузьколистого люпину. Внесення калійних добрив знижує  

алкалоїдність на 25 - 30% та в комплексі з азотним і фосфорним 

удобренням збільшує вміст  протеїну до 38,26 - 38,31 % сухої речовини 

зерна люпину.  

Ключові слова: азотно-фосфорно-калійне удобрення, 

десикація, зерно люпину вузьколистого, алкалоїди, протеїн. 
 

Основою стабілізації виробництва продукції тваринництва та 

підвищення продуктивності тварин є біологічно повноцінна кормова 

база. Найважливіший компонент науково обґрунтованих раціонів – 

рослинний кормовий білок, джерелом якого є зернобобові культури. 

Зерно кормових зернобобових і продукти його переробки містять від 

20 до 50% білка. З допомогою зерна сої, гороху, бобів, люпину можна 

збалансувати комбікорми за загальним вмістом білка на кормову 

одиницю [1].  

Найбільш важливою для виробництва властивістю люпину є 

його здатність нагромаджувати велику кількість білка за рахунок 

атмосферного азоту за мінімальних затрат на це мінерального азоту. 

Вміст білкових речовин у люпині обумовлений як 

біологічними особливостями окремих його видів, різновидностей і 

сортів, так і умовами вирощування. При цьому між окремими видами, 

різновидами і сортами люпину існують відмінності як у кількісному 

вмісті білкових речовин, так і в якісному складі. 

Зерно люпину містить 35% і більше протеїну, 4,4% жиру. За 

середньої врожайності 2,4 т/га зерна з 1 га збирають 0,86 т протеїну та 

0,105 т жиру [2, 3]. Проте використання люпину у складі комбікорму є 

обмеженим через наявність у зерні алкалоїдів, що знижують поїдання 

його   худобою.   Зокрема   з   однорічних   люпинів   найнижчий  вміст  
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алкалоїдів відзначено у люпині жовтому – 0,3 - 0,8% сухої речовини, 

білому – 0,7% і менше. Вузьколистий люпин залежно від умов 

вирощування нагромаджує від 0,8 до 1,2 % алкалоїдів [4].  

Селекціоновані мало- (0,03 - 0,1 %) та безалкалоїдні сорти 

(0,03 і менше) люпину втратили стійкість до фузаріозу та антракнозу, 

що зробило їх вирощування практично неможливим. 

На нагромадження алкалоїдів впливають агротехнічні та 

погодні умови вирощування, зокрема температурний режим, 

вологозабезпечення, освітленість рослин, поживний режим та 

кислотність ґрунтів, тривалість вегетаційного періоду [5]. 

Тому постає потреба встановлення шляхів корегування умов 

вирощування для зниження рівня нагромадження алкалоїдів у зерні 

люпину вузьколистого ще до стадії його переробки та включення у 

комбікорми. 

Для визначення впливу умов вирощування на продуктивність і 

якість зерна люпину вузьколистого весняним строком сівби 2007 - 

2008 рр. закладено польові досліди на чотирьох фонах удобрення з 

використанням десикації як регулятора тривалості вегетаційного 

періоду. 

Польові дослідження проводили в лабораторії кормовиробництва 

на експериментальній базі ІЗіТЗР УААН. Польовий дослід закладено 

на сірих лісових легкосуглинкових ґрунтах з такими агрохімічними 

показниками в горизонті 0 - 20 см: рН сольове – 4,9 - 5,1, вміст гумусу 

– 1,2%, легкогідролізованого азоту  (за Корнфілдом) – 11 - 14 мг/100 г 

ґрунту, рухомого фосфору (за Кірсановим) – 8 - 12, обмінного калію 

(за Масловою) – 11 - 12 мг/100 г ґрунту.  

Технологія вирощування люпину на зерно – загальноприйнята 

для умов західного Лісостепу України. Удобрення – згідно зі схемою 

досліду із внесенням мінеральних добрив під передпосівну 

культивацію. Десикація – у фазу блискучих бобів.  

Дослідження проводили за методикою державного 

сортовипробування сільськогосподарських культур [6]. Норма висіву 

люпину вузьколистого 1,0 - 1,2 млн шт./га кондиційного насіння (180 - 

200 кг/га). Глибина заробляння насіння на легких ґрунтах – 3 - 4 см, 

важких – 2 - 3 см. Висівали люпин у строки сівби ранніх зернових. 

Площа посівної ділянки 25 м
2
, облікової – 20 м

2
, повторність 

чотирикратна. Збирання зерна люпину проводили поділяночно прямим 

комбайнуванням при достиганні 80 - 90% бобів. 

Продуктивність рослин визначали на 20 - 25 рослинах, взятих без 

вибору із снопового зразка. Встановлення біологічної врожайності 
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люпину вузьколистого проводили перерахунком на гектар середнього 

врожаю насіння пробного снопа з ділянки 0,25 м
2
. 

Структуру врожаю люпину вузьколистого визначали за такими 

показниками: густота стояння рослин, кількість бобів на рослині, 

кількість насіння у бобі та маса 1000 зернин [4]. 

Урожайні дані обробляли методом дисперсійного аналізу [7]. 

Хімічні аналізи ґрунту проведено за загальноприйнятими 

методиками. 

У відібраних зразках зерна люпину проводили визначення 

хімічного складу і поживності за методиками повного зоотехнічного 

аналізу [8]. Вміст алкалоїдів визначали за методикою, яку описали 

Т.Ф. Рижков та І.І. Акманов [9].  

Вегетаційний період 2007 р. характеризувався теплими 

посушливими умовами, оскільки була недостатня кількість опадів – 

відхилення від норми становило 74,4 мм. Погодні умови 2008 р. 

відзначалися наднормовою (650,5 мм за вегетаційний період) 

кількістю опадів при температурному режимі, вищому за 

середньобагаторічну норму. Особливо слід виділити зливові дощі 

22.05, 4.06, 15.06 та 10 серпня, коли за добу випало 60 мм опадів. 

Рослини люпину вузьколистого росли і розвивалися у сприятливих 

умовах, проте в період достигання бобів зливові дощі призвели до 

механічного їх пошкодження. 

Дослідженнями 2007 - 2008 рр. встановлено, що система 

удобрення люпину вузьколистого суттєво вплинула як на структуру 

врожаю, так і на урожайність (табл. 1). Внесення мінеральних добрив у 

нормі N30Р60К120 сприяло кращому формуванню і наливу зерна люпину 

вузьколистого. Стартова доза азоту сприяла більш інтенсивному росту 

і розвитку люпину вузьколистого в ювенільній фазі. Тому за даного 

удобрення на 1 рослині за 2007 – 2008 рр. в середньому сформувалося 

5 бобів із вмістом у кожному 5 зернин при достатньо високій масі 1000 

зернин – 180 – 186 г. Застосування мінерального удобрення в нормі 

N30Р60К120 позитивно вплинуло на густоту стояння рослин і розвиток 

фітомаси. 

Як результат, найвищий урожай (1,63 т/га) зерна люпину 

вузьколистого у роки досліджень забезпечило внесення N30Р60К120 без 

проведення десикації рослин у фазі блискучих бобів. Обприскування 

вегетуючих посівів люпину вузьколистого десикантом раундап у дозі  

3 л/га спричинило зниження маси 1000 насінин та біологічного 

врожаю насіння до 1,18 - 1,57 т/га (в межах найменшої істотної 

різниці). 
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1. Структура врожаю люпину вузьколистого (середнє за 2007 – 2008 рр.) 

№ 

вар. 
Удобрення Десикація 

Кіль-

кість 

рослин 

на 1 м
2
,
 
 

шт. 

Кількість бобів, 

шт. 
Кіль-

кість 

зернин 

у бобі, 

шт. 

Маса 

1000 

зер-

нин, г 

Біологічний врожай, т/га 

на 1 

рос-

лині 

на 1 м
2 загаль-

ний 

насін-

ня 

соло-

ми 

1 Контроль 

- 35 4 140 5 170 4,90 1,19 3,71 

раундап, 

3 л/га 36 4 144 5 165 4,80 1,18 3,62 

2 К120 

- 38 4 152 5 175 5,04 1,31 3,73 

раундап, 

3 л/га 36 4 144 5 169 4,90 1,23 3,67 

3 Р60К120 

- 39 5 195 5 180 5,51 1,58 3,93 

раундап, 

3 л/га 37 5 185 5 177 5,37 1,49 3,88 

4 N30Р60К120 

- 39 5 195 5 186 5,65 1,63 4,02 

раундап, 

3 л/га 39 5 195 5 180 5,58 1,57 4,01 
  НІР05, т/га Фактор А (удобрення)  0,28 0,15 0,15 

Фактор В (десикація)  0,12 0,14 0,06 

Фактор АВ  0,09 - 0,06 
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Виключення з удобрення мінерального азоту дозволило 

сформувати практично рівноцінний врожай насіння, але зменшило 

наростання фітомаси люпину вузьколистого, знизивши за роки 

досліджень загальну біологічну врожайність на 0,14 – 0,21 т/га. Дещо 

нижчі показники структури урожаю одержано при калійному 

удобренні К120. 

На вміст алкалоїдів у зеленій масі, і особливо в насінні, як 

гірких, так і малоалкалоїдних люпинів значно впливають ґрунтово-

кліматичні і інші умови [10]. 

Кількість і співвідношення алкалоїдних речовин у зеленій масі 

змінюється протягом вегетації рослин: менше їх від фази цвітіння до 

утво-рення сизих бобів і значно більше у фазі блискучих бобів 

(технічна стиглість). Підвищення загальної кількості алкалоїдів під 

кінець вегетації супроводжується переміщенням їх з вегетативних 

органів ро-слин до репродуктивних, тому і в зерні їх значно більше, 

ніж у соломі.  

Поряд з цим ми спостерігали залежність вмісту алкалоїдів від 

співвідношення урожаю соломи і зерна. Чим вищий урожай насіння, 

тим менше в ньому алкалоїдів. У засушливі роки вміст алкалоїдів у 

люпині помітно збільшується, а у вологі – знижується. Залежно від 

регіонів і років вирощування, у зв’язку з різними ґрунтово-

кліматичними умовами, один і той же сорт може нагромаджувати в 

насінні і зеленій масі різну кількість алкалоїдів [11]. 

Лабораторними аналізами також встановлено зниження вмісту 

алкалоїдів у повітряно сухій речовині зерна люпину вузьколистого 

(табл. 2).  

Мінімальну кількість алкалоїдів (у 2007 р. 0,19% та 0,14% на 

абсолютно суху речовину в наступний рік експерименту) відзначено 

при вирощуванні люпину на зерно на фоні К120. Слід зауважити, що 

зниження частки алкалоїдів відбулося і при внесенні Р60К120 та 

N30Р60К120 – відповідно за роки досліджень на 28 і 20 % та 33 і 27 % 
порівняно з контролем. 

Дослідники стверджують, що вміст білкових речовин у сортів 

жовтого люпину відрізняється в різних ґрунтово-кліматичних зонах 

ареалу поширення в досить значній мірі, але закономірність тут така: в 

більш вологих і холодних районах відсоток білка в рослинах люпину 

буває нижчим, ніж у південних [5]. 

В умовах проведення досліджень 2007 р. вміст протеїну у зерні 

люпину вузьколистого збільшувався з 37,22% на контролі без добрив 

до 38,14% при удобренні калійними добривами в дозі К120, при 

внесенні фосфорно-калійних добрив (P60K120) – до 38,31% і азотно-
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фосфорно-калійних (N30P60K120) - до 38,23%. Аналогічну залежність 

нагромадження люпином кормового білка одержано й у 2008 р. 

 

2. Хімічний склад і поживність зерна вузьколистого люпину 

залежно від удобрення, %  на суху речовину  

Показники 
Перед 

сівбою 

Удобрення 

контроль 

(без удоб-

рення) 

К120 Р60К120 N30Р60К120 

2007 р. 

Суха речовина 85,33 87,17 85,26 85,08 84,89 

Сирий протеїн 37,65 37,22 38,14 38,31 38,23 

Сира клітковина 12,73 12,56 12,67 12,42 12,60 

Сирий жир 3,54 3,3 3,64 3,84 3,97 

Зола 4,10 3,85 4,19 4,06 4,19 

БЕР 42,07 43,06 41,35 41,35 41,0 

Алкалоїди 0,33 0,50 0,19 0,22 0,24 

2008 р. 

Суха речовина 85,34 85,18 85,26 85,00 84,80 

Сирий протеїн 37,34 36,81 38,26 37,91 37,81 

Сира клітковина 12,67 12,09 12,32 12,08 12,23 

Сирий жир 3,31 3,07 3,41 3,62 3,74 

Зола 3,31 3,07 4,07 3,95 4,08 

БЕР 41,54 42,63 40,81 40,98 40,57 

Алкалоїди 0,29 0,25 0,14 0,18 0,20 

 

Висновки. Таким чином, за роки досліджень мінімальну кіль-

кість алкалоїдів (0,19 - 0,14 % на абсолютно суху речовину) відзначено 

при вирощуванні люпину на зерно на фоні К120. Слід зауважити, що 

зниження частки алкалоїдів відбулося і при внесенні Р60К120  та 

N30Р60К120 – відповідно на 28 - 33 і 20 – 27 % порівняно з контролем 

(0,25 – 0,33% на абсолютно суху речовину) із збільшенням рівня 

нагромадженого сирого протеїну до 38,26 – 38,31 % сухої речовини. 
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удобрення в нормі N90P45K60 забезпечило достовірний (5,7 %) приріст 

урожаю – 2,6 ц/га сухої речовини пасовищного корму. 

Ключові слова: пасовища, травостої, удобрення, урожайність, 

стимулятори росту.  

 

Максимальне використання зелених кормів пасовищ є основною 

вимогою до системи годівлі м’ясної худоби. Підбір видів і сортів 

багаторічних кормових трав та їх травосумішок, своєчасний біологічно 

обумовлений режим використання в поєднанні з різними рівнями 

удобрення є одним з основних способів підвищення продуктивності 

пасовищ для вирощування і відгодівлі великої рогатої худоби [1]. 

Компоненти травосумішок повинні відповідати місцевим кліматичним 

і гідротермічним умовам та забезпечувати задану тривалість 

використання. Завдання подовження продуктивного довголіття сіяних 

травостоїв особливо актуальне в сучасних умовах, коли через високі 

ціни на енергетичні, матеріальні ресурси великі витрати на 

перезалуження сінокосів і пасовищ часто не окуповуються 

отриманими прибавками врожаїв [2]. 

Спеціалізоване м’ясне скотарство як самостійна галузь має 

знайти своє поширення в регіонах, багатих на пасовища. В Україні 

розораність сільськогосподарських угідь, які використовують в 

основному для посіву зернових та технічних культур, становить 80%. 

Лише Полісся, гірські та передгірні райони Карпат, де збереглися 

великі природні пасовища, цілком придатні для розведення м’ясної 

худоби. Зокрема у західному регіоні України найбільш 

енергозберігаючою    технологією    утримання   м’ясної   худоби   є   її 

випасання на культурних пасовищах. Бобово-злакові травостої сіяних 

лучних та природних кормових угідь як найбільш екологічно безпечні 

та економічно вигідні обумовлюють рентабельність м’ясного 

скотарства [3].  

Водночас на початкових етапах органогенезу навіть добре 

сформовані асоціації не здатні забезпечити себе азотом. Тому  

внесення невисоких доз азотних добрив (30 - 50 кг/га) не тільки не 

шкідливе, а й позитивно впливає на симбіотичну азотфіксацію бобових 

і підвищує продуктивність бобово-злакових травосумішок [4, 5].  

Широкого впровадження у сільське господарство набули 

препарати рістрегулюючого спектру дії емістим С та агростимулін. 

Застосування стимуляторів росту дає змогу зменшувати дози 

використання екологічно небезпечних пестицидів та мінеральних 

добрив. Будучи апробованими на багатьох культурах, стимулятори 



 25 

росту емістим С та агростимулін  показали рістстимулюючий ефект, 

підвищення активності обмінних процесів і продуктивності рослин [6]. 

Проведеним протягом 2007 - 2008 рр. науковим експериментом 

встановлено вплив диференціації удобрення і застосування 

стимуляторів росту для обробки вегетуючих бобово-злакових 

пасовищних травостоїв на забезпечення їх сталої продуктивності в 

умовах західного Лісостепу. 

Пасовищні травостої створено літнім строком сівби 2001 р. на 

еродованому схилі південно-західної експозиції крутизною 5 - 6°. 

Покривна культура - озиме жито. Норма висіву - 3 млн/га схожих 

насінин. Для створення пасовищного травостою використано 

травосумішку такого складу: пажитниця багаторічна  (8 кг/га) + 

стоколос безостий (6) + костриця червона (6) + тимофіївка лучна (5) + 

конюшина повзуча (4) + лядвенець рогатий (3 кг/га кондиційного 

насіння).  

Ґрунти дослідної ділянки сірі лісові, середньозмиті з такою 

агрохімічною характеристикою в горизонті 0 - 20 см: рН сольове – 6,1, 

вміст гумусу – 1,75%, легкогідролізованого азоту (за Корнфільдом) – 

16,8, рухомого фосфору  (за Кірсановим) – 25,0, обмінного  калію (за 

Масловою) – 14,3 г/кг ґрунту, гідролітична  кислотність – 1,01, сума  

ввібраних основ – 37 мг-екв/100 г ґрунту. 

Схема досліду: 

І. Фактор А (способи формування травостоїв): 

1) літній безпокривний, поперек схилу (контроль); 

2) літній підпокривний міжрядно-роздільний: покривна культура 

(озиме жито) + крупнонасінні злакові трави - рядковий посів поперек 

схилу; дрібнонасінні злакові і бобові трави - у міжряддя покривної 

культури; 

3) літній підпокривний міжрядний: покривна культура (озиме 

жито) - рядковий посів поперек схилу; бобово-злакова травосумішка - 

у міжряддя покривної культури; 

4) літній підпокривний перехресний: покривна культура (озиме 

жито) - рядковий посів поперек схилу; бобово-злакова травосумішка - 

перехресно до покривної культури, вздовж схилу; 

5) літній підпокривний розкидно-рядковий: покривна культура 

(озиме жито) - рядковий посів поперек схилу; насіння злакових трав - у 

міжряддя покривної культури; насіння бобових трав - врозкид у 

міжряддя покривної культури; 

ІІ. Фактор В: 
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1) обробка вегетуючих травостоїв стимулятором росту 

агростимулін у дозі 5 мл/га під ІІІ і ІV цикли пасовищного 

використання; 

2) обробка вегетуючих травостоїв позакореневим 

багатокомпонентним добривом еколіст-стандарт під ІІІ і ІV цикли 

пасовищного використання. 

Удобрювали травостої в нормі N90P45K60 з розподілом азотних 

добрив по N22,5 під І, ІІ, ІІІ і ІV цикли використання. 

Дослідження проводили за методикою Інституту кормів УААН 

[7]. Обліковували урожай поділяночно. Урожайні дані оброблено 

методом дисперсійного аналізу [8]. Хімічні аналізи рослин та ґрунту 

проведено за загальноприйнятими методиками. 

Вегетаційний період 2007 р. в загальному був несприятливим 

для росту і розвитку багаторічних трав. Дефіцит опадів протягом 

квітня – липня при високих сумах активних температур негативно 

вплинув на продуктивність бобово-злакових пасовищних травостоїв та 

дію досліджуваних факторів. Вегетаційний період 2008 р. 

характеризувався сприятливим температурним режимом та 

надлишковим вологозабезпеченням, що позитивно позначилося на 

продуктивності багаторічних трав.  

У середньому за 2007 - 2008 рр. загальна урожайність травостоїв 

становила 36,7 - 48,5 ц/га сухої маси (табл. 1). Достовірний приріст 

урожаю (2,6 ц/га) забезпечило лише застосування стимулятора росту 

агростимулін та позакореневе підживлення вегетуючої маси 

препаратом еколіст-стандарт на фоні удобрення N90P45K60 пасовищного 

фітоценозу, створеного літнім підпокривним міжрядно-роздільним 

висівом трав.  Цей  же  спосіб  формування  травостою  без обробки 

вегетуючих посівів забезпечив приріст урожайності в межах 

найменшої істотної різниці (1,9 ц/га). 

Інші способи формування пасовищних травостоїв відзначилися 

нижчою за контроль урожайністю із тенденцією до збільшення під 

впливом стимулятора росту агростимулін та позакореневого 

підживлення препаратом еколіст-стандарт. 

Слід відзначити, що зміна ботанічного складу пасовищної 

зеленої маси залежала в основному від способів формування 

травостоїв та впливу погодних умов (табл. 2). 

Встановлено, що у середньому за роки досліджень протягом 

вегетації трав частка бобових компонентів знижувалася при літніх 

міжрядно-роздільному (з 19,8 до 16,7 %) та розкидно-рядковому (з 12,0 

до 11,1 %) висіві трав за відсутності обробки вегетуючих посівів.  
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1. Урожайність бобово-злакових травостоїв за різних способів їх формування залежно від поєднаного 

застосування стимулятора росту і удобрення (середнє за 2007 - 2008 рр.) 

№ 

вар. 
Способи посіву 

Обробка 

вегетуючих 

посівів 

Урожай сухої маси, 

ц/га 

Різниця до 

контролю 

2007 2008 Середнє ц/га % 

1 Літній безпокривний рядковий (контроль) 

Без обробки 

стимулятором 

росту 

36,5 51,4 44,0 - - 

2 Літній підпокривний міжрядно-роздільний 37,3 54,5 45,9 1,9 4,3 

3 Літній підпокривний міжрядний 31,6 49,2 40,4 -3,6 -8,2 

4 Літній підпокривний перехресний 27,5 45,9 36,7 -7,3 -16,6 

5 Літній підпокривний розкидно-рядковий 30,0 46,5 38,3 -5,7 -12,9 

6 Літній безпокривний рядковий (контроль) 

Обробка 

стимулятором 

 росту 

37,0 54,8 45,9 - - 

7 Літній підпокривний міжрядно-роздільний 38,6 58,3 48,5 2,6 5,7 

8 Літній підпокривний міжрядний 31,6 51,1 41,9 -4,0 -8,7 

9 Літній підпокривний перехресний 28,0 50,1 39,1 -6,8 -14,8 

10 Літній підпокривний розкидно-рядковий 30,2 48,4 39,3 -6,6 -14,4 

 
НІР05, ц/га  

А 
АВ 

 

1,5 

3,5 
2,2 

2,1 

4,8 
3,0    
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Позитивного впливу застосування стимулятора росту та 

позакореневого підживлення даних посівів на ботанічний склад 

зеленої маси, зокрема збільшення частки бобових компонентів, не 

виявлено. Частка їстівного різнотрав’я у лучних фітоценозах протягом 

пасовищного сезону знизилася з 11,6 – 22,2 % до 4,3 – 10,6 %, що є 

характерним для сезонної зміни ботанічного складу пасовищ. 

Щільність фітоценозів протягом пасовищних періодів була 

достатньо високою (табл. 3). Слід відзначити характерну закономір-

ність впливу досліджуваних факторів на густоту травостоїв - збільше-

ння абсолютних показників щільності всіх ценозів без обробки 

стимулятором росту та позакореневого підживлення, оскільки куще-

ння багаторічних трав проходило більш інтенсивно. Обприскування 

вегетуючих посівів знизило щільність травостоїв у третьому циклі 

використання з 3464 – 2852 до 3371 – 2557 шт./м
2
 на фоні загального 

зниження густоти ценозів під впливом сезонних факторів. 

Структура урожаю зеленої маси бобово-злакових пасовищ є 

характерною для травостоїв, які використовують у ранній стадії 

розвитку рослин. Частка листкової маси становила 53,7 – 59,7 % 

весною і збільшилася до 69,2 – 75,0 % у третьому циклі використання. 

Суттєвого впливу досліджуваних факторів на зміну структури урожаю 

за 2 роки не виявлено. 

Лабораторними аналізами встановлено залежність біохімічного 

складу пасовищного корму від поєднаного застосування стимулятора 

росту і удобрення бобово-злакових травостоїв за різних способів 

формування (табл. 4). Найбільш суттєву різницю між досліджуваними 

варіантами сівби виявлено за вмістом у кормі сирого протеїну і білка 

при удобренні травостоїв у нормі N90P45K60 без застосування 

стимуляторів росту і позакореневого підживлення. Найвищий вміст 

сирого протеїну та білка в середньому за два роки забезпечив літній 

підпокривний міжрядно-роздільний посів трав – відповідно 12,94 та 

8,90% сухої маси.  

Застосування стимулятора росту та позакореневого підживлення 

травостоїв препаратом еколіст позитивно вплинуло на нагромадження 

в кормі протеїну та білка, збільшивши їх частку до 12,98 – 13,33% та 

8,52 - 9,49% відповідно і знівелювавши різницю між способами 

формування травостоїв. 

Частка клітковини протягом вегетації 2007 - 2008 рр. становила 

26,05 – 28,64% абсолютно сухої маси при позитивній тенденції до її 

зниження під впливом стимулятора росту та позакореневого 

підживлення травостоїв незалежно від способу формування 

пасовищного фітоценозу. 
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2. Вплив поєднаного застосування стимуляторів росту і удобрення на ботанічний склад травостоїв за 

різних способів формування (середнє за 2007 - 2008 рр.) 

№ 

вар. 
Способи посіву 

Ботаніко-господарські групи, % 

злаки бобові різнотрав’я 

І цикл ІІІ цикл І цикл ІІІ цикл І цикл ІІІ цикл 

1 Літній безпокривний рядковий (контроль) 76,9 82,7 9,7 9.3 13,5 8,1 

2 Літній підпокривний міжрядно-роздільний 68,5 76,7 19,8 16,7 11,8 6,6 

3 Літній підпокривний міжрядний 75,8 77,2 10,7 15,9 13,6 7,0 

4 Літній підпокривний перехресний 69,5 76,2 16,0 17,0 14,5 6,8 

5 Літній підпокривний розкидно-рядковий 72,2 81,5 12,0 11,1 15,8 7,5 

6 Літній безпокривний рядковий (контроль) 76,7 83,1 9,4 9,1 14,0 7,8 

7 Літній підпокривний міжрядно-роздільний 70,4 79,5 18,1 16,3 11,6 4,3 

8 Літній підпокривний міжрядний 73,6 78,6 7,1 12,3 19,4 9,2 

9 Літній підпокривний перехресний 66,6 74,8 14,2 15,3 19,2 10,0 

10 Літній підпокривний розкидно-рядковий 69,7 80,2 10,2 9,3 20,2 10,6 
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3. Щільність пасовищного травостою та структура урожаю зеленої маси залежно від від поєднаного 

застосування стимуляторів росту і удобрення (середнє за 2007 - 2008 рр.) 

№ 

вар. 

Щільність травостою, шт./м
2
 Структура урожаю, % 

Злаки Бобові Різнотрав’я Всього Листя Стебла 

І цикл III цикл І цикл III цикл І цикл III цикл І цикл III цикл І цикл III цикл І цикл III цикл 

1 5037 3041 185 55 214 63 5436 3159 57,4 71,2 42,6 28,8 

2 5780 3290 217 123 120 51 6117 3464 56,8 69,2 43,2 30,8 

3 4190 2846 116 86 134 61 4440 2993 57,1 71,5 42,9 28,5 

4 3534 2698 143 96 161 58 3838 2852 53,7 70,8 46,3 29,2 

5 4814 3048 126 63 178 65 5118 3176 57,5 70,7 42,5 29,3 

6 4873 2992 132 55 130 53 5135 3100 59,7 70,1 40,3 29,9 

7 5518 3197 243 125 146 49 5907 3371 57,3 71,6 42,7 28,4 

8 4427 2429 113 72 198 56 4738 2557 57,8 75,0 42,2 25,0 

9 3619 2699 162 103 185 63 3966 2865 57,3 72,0 42,7 28,0 

10 5393 2660 152 60 194 71 5739 2791 56,7 72,0 43,3 28,2 
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4. Хімічний склад корму залежно від різних способів формування пасовищного травостою (середнє за 

2007 - 2008 рр.) 

№ 

вар. 
Способи посіву 

Обробка 

вегетуючих 

посівів 

Про-

теїн 
Білок 

Кліт-

кови-

на 

Жир Зола БЕР 

1 Літній безпокривний рядковий 

(контроль) 

Без 

обробки 

стимуля-

тором 

росту 

12,64 8,37 28,64 4,56 10,31 43,85 

2 Літній підпокривний міжрядно-

роздільний 12,94 8,90 26,05 4,39 9,46 47,16 

3 Літній підпокривний міжрядний 12,69 8,65 26,90 4,17 9,11 47,14 

4 Літній підпокривний 

перехресний 12,49 8,55 28,35 4,27 9,70 45,33 

5 Літній підпокривний розкидно-

рядковий 12,36 8,22 27,12 4,24 8,82 47,47 

6 Літній безпокривний рядковий 

(контроль) 

Обробка 

стимуля-

тором 

росту 

13,29 9,49 26,73 4,22 9,47 46,30 

7 Літній підпокривний міжрядно-

роздільний 13,33 9,38 26,21 4,29 8,77 47,42 

8 Літній підпокривний міжрядний 12,98 8,67 25,83 4,24 9,39 46,86 

9 Літній підпокривний 

перехресний 13,28 8,73 27,50 4,23 8,94 46,06 

10 Літній підпокривний розкидно-

рядковий 13,13 8,52 26,09 3,68 8,62 48,48 
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Пасовищний корм у 2007 - 2008 рр. характеризувався високим 

вмістом сирого жиру, оскільки його частка становила 3,68 - 4,56% 

сухої речовини при вищих абсолютних значеннях на варіантах з 

виключенням обробки вегетуючих посівів. Застосування стимулятора 

росту та позакореневого підживлення травостоїв препаратом еколіст 

дещо знизило зольність пасовищної трави (на 0,20 - 0,84%), але в 

межах оптимальних норм годівлі ВРХ. 

Висновки. Таким чином, за даними дворічних досліджень, 

найбільший ефект від застосування стимулятора росту агростимулін та 

позакореневого підживлення вегетуючих рослин препаратом еколіст-

стандарт одержано на бобово-злаковому пасовищному травостої, 

створеному літнім міжрядно-роздільним висівом трав.  

На фоні удобрення лучного фітоценозу в нормі N90P45K60 

обробка травостою стимулятором росту в поєднанні з позакореневим 

підживленням забезпечила достовірний (5,7 %) приріст урожаю        

(2,6 ц/га сухої речовини) та позитивно вплинула на нагромадження 

протеїну і білка в пасовищному кормі, збільшивши їх частку на 0,39 та 

0,48 % відповідно. 
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ВПЛИВ ОРГАНІЧНИХ ТА ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 

НА КІЛЬКІСНІ І ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ВРОЖАЮ КАРТОПЛІ 

ТА ПОЖИВНИЙ РЕЖИМ ҐРУНТУ  

 

Висвітлено результати досліджень, отримані в 

стаціонарному досліді з вивчення впливу прямої дії органічних та 

органо-мінеральних добрив на кількісні і якісні показники врожаю 

картоплі та динаміку поживного режиму сірого лісового поверхнево 

оглеєного ґрунту. 

 Ключові слова: органо-мінеральні добрива, гній, врожай, 

картопля, поживний режим ґрунту. 

  

 Економічні умови, що склалися в агросфері на сучасному 

етапі, ставлять під сумнів конкурентоспроможність традиційних 

технологій використання засобів хімізації та спонукають до пошуку 

нових, побудованих на самовідтворенні енергетичних ресурсів для 

екологічно відновлюваного функціонування агросистем [1]. 

 Невід’ємною складовою технології відновлюваного 

землеробства є максимальне залучення в кругообіг біогенних 

елементів агроценозів, пов’язаних з вторинною продукцією 

рослинництва. У цьому аспекті перспективним є широке використання 

соломи на добриво як у чистому вигляді, так і сумісно з сидератами, а 

також виготовлення на її основі компостів і нового покоління органо-

мінеральних добрив (ОМД) [2, 3]. 

 Компостування дозволяє включити в біологічний кругообіг 

речовин додаткові ресурси органічної речовини, збільшувати вихід 

органічних добрив, регулювати їх якісний вміст за рахунок дозованих 

добавок мінеральних речовин, хімічних меліорантів тощо. 

 На зміну макротехнологіям з внесення значних кількостей 

гною приходять мезотехнології, які передбачають використання 

нового покоління органо-мінеральних біоактивних добрив (ОМБД), 

виготовлених на органічній основі природного і антропогенного 

  
© Бульо В.С., Сорочинський В.В., Оліфір Ю.М.,  
Качмар О.Й., Дегодюк С.Е., Дегодюк Е.Г., 2009 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2009. Вип. 51. Ч. ІІ. 



 34 

походження у кількостях на порядок нижчих. Під час приготування 

ОМД певна частка мінеральних добрив і спеціальних добавок перед 

компостуванням змішується з органічними компонентами місцевого 

природного походження. В процесі ферментації і біокондиціонування 

значна частка азоту, закріпленого в органічних сполуках, переходить у 

легкогідролізовану форму, фосфор зв’язується в гумусових речовинах 

через так званий “мемостик”, а калій перебуває в обмінній формі на 

поверхні гумусових колоїдних частинок. До позитивних якостей ОМД 

слід віднести те, що частина елементів живлення, присутня в 

мінеральних добривах, переходить в обмінно-фіксовані форми, що 

спричиняє зменшення вимивання поживних речовин і їх пролонговану 

дію [4]. 

Вчені відділу агрохімії і фізіології рослин ННЦ “Інститут 

землеробства УААН” Е.Г. Дегодюк, С.Е. Дегодюк та ін. розробили 

ОМД нового покоління Перетворювач – У, Екобіом [2], а вчені 

Національного аграрного університету - Ріверм, Купогран, що за 

своїми властивостями не поступаються імпортним ОМД Агровіткор, 

Лактофол [5]. 

Переваги нового покоління ОМД криються і в економічному 

факторі: в системі удобрення відпадає потреба у перевезенні, 

кагатуванні, навантаженні та внесенні великої маси органічних 

добрив, а також додаткових витратах на транспортування, зберігання, 

подрібнення, змішування і внесення мінеральних добрив. 

Метою наших досліджень стало вивчення агрохімічної 

ефективності тривалого застосування органічних, мінеральних і 

органо-мінеральних систем удобрення сільськогосподарських культур 

сівозміни, компонентами яких є компости, виготовлені на основі 

вторинної продукції рослинництва, ОМБД Екобіом і експериментальне 

ОМД. 

Дослідження проводимо у польовому стаціонарному досліді, 

закладеному в 2006 р. на дослідному полі лабораторії землеробства та 

відтворення родючості ґрунтів, який включає 10 варіантів у 

трикратному повторенні. Схему досліду наведено у табл. 2. 

Сівозміна чотирипільна: картопля, ячмінь ярий з підсівом 

конюшини, конюшина лучна, пшениця озима. Дослід розгорнуто на 

чотирьох полях із почерговим входженням у нього одним полем 

сівозміни. Розмір облікової ділянки 25 м
2
, загальної – 50 м

2
. 

Для компостування і на добриво використовували солому 

пшениці озимої, на сидеральне добриво – післяжнивний посів редьки 

олійної. Гній та компост вносили під зяблеву оранку. На варіанті з 

сидератом половину запланованої дози мінеральних добрив вносили 



 35 

під посів редьки олійної, решту - під передпосівну культивацію. На 

інших варіантах мінеральні добрива і ОМД вносили під передпосівну 

культивацію. 

Ґрунт дослідної ділянки – сірий лісовий поверхнево оглеєний 

середньосуглинковий. Вихідні агрохімічні показники його родючості 

наведено в табл. 1. 

 

1. Агрохімічні показники ґрунту до закладки досліду з ОМД 

Показник 
Шар                                

ґрунту, см 
Поле № 1 Поле № 2 

рНсол. 
0 – 20  4,48 – 4,63 4,37 – 4,56 

20 – 40  4,52 – 4,65 4,44 – 4,65 

Гідролітична кислотність, 

мг-екв/100 г ґрунту 

0 – 20  3,85 – 4,09 3,57 – 4,13 

20 – 40  3,81 – 4,01 3,36 – 3,83 

Сума увібраних основ,            

мг-екв/100 г ґрунту 

0 – 20  5,36 – 6,04 5,30 – 6,02 

20 – 40  5,84 – 6,10 5,66 – 6,40 

Лужногідролізований азот (за 

Корнфільдом), мг/кг ґрунту 

0 – 20  73,5 – 76,3 88,2 – 91,0 

20 – 40  70,0 – 74,2 72,8 – 77,0 

Доступний фосфор              

(за Чиріковим), мг/кг ґрунту 

0 – 20  184 – 186 135 – 143 

20 – 40  168 – 173 113 – 116 

Обмінний калій                     

(за Чиріковим), мг/кг ґрунту 

0 – 20  59,0 – 67,0 70,0 – 72,5 

20 – 40  47,0 – 59,0 67,5 – 72,5 

Гумус, % 
0 – 20  1,36 – 1,41 1,48 – 1,51 

20 – 40  1,14 – 1,15 1,34 – 1,38 

 

Агрохімічні показники ґрунту і якості сільськогосподарської 

продукції визначали за загальноприйнятими методиками. 

У даній статті наведено отримані результати щодо прямої дії 

досліджуваних видів удобрення на врожай і якість першої культури 

сівозміни – картоплі – та динаміку поживних речовин у ґрунті. 

Встановлено, що досліджувані види органічних добрив, 

застосовані сумісно з мінеральними, виявили позитивний вплив на 

рівень врожайності бульб, забезпечивши у 2008 р. прирости щодо 

контролю на рівні 5,2 – 7,2 т/га. Прирости від застосування органо-

мінеральних добрив без мінерального фону становили 3,7 – 4,7 т/га за 

десятикратно менших норм їх внесення (табл. 2). 

Значний надлишок вологи в ґрунті – майже подвійна норма 

опадів у другій половині вегетації – не сприяв формуванню високого 

рівня врожаю картоплі. 
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2. Врожай картоплі та якість бульб залежно від виду удобрення  

№ 

 вар. 

Удобрення 

картоплі 

2008 р. Середнє за 2007 – 2008 рр. 

урожай 

приріст 

уро-

жаю 

суха 

речо-

вина 

крох-

маль на 

сиру 

масу 

NО3
-
, 

мг/кг 

сирої 

маси 

урожай 

при- 

ріст 

уро-

жаю 

суха 

речо-

вина 

крох-

маль на 

сиру 

масу 

NО3
-
, 

мг/кг 

сирої 

маси 
т/га % т/га % 

1 
Без добрив 

(контроль) 

 

10,4 

 

- 

 

27,0 

 

19,6 

 

25 

 

9,0 

 

- 

 

27,3 

 

20,4 

 

32 

2 Гній, 30 т/га 12,8 2,4 26,9 17,6 37 11,7 2,7 27,1 19,1 31 

3 N90P90K90 15,1 4,7 24,5 17,6 46 14,7 5,7 26,2 19,4 46 

4 
Гній, 30 т/га + 

N90P90K90 

 

17,4 

 

7,0 

 

26,1 

 

18,7 

 

50 

 

16,9 

 

7,9 

 

27,1 

 

19,9 

 

47 

5 Компост, 30 т/га  15,3 4,9 25,7 18,3 42 14,4 5,4 26,6 20,0 31 

6 
Компост, 30 т/га + 

N90P90K90 

 

17,6 

 

7,2 

 

24,4 

 

17,3 

 

48 

 

17,2 

 

8,2 

 

26,2 

 

19,4 

 

47 

7 ОМС, 3 т/га 14,4 4,0 25,5 18,0 37 14,7 5,7 26,3 19,1 32 

8 
Сидерат + солома 

+ N90P90K90 

 

15,6 

 

5,2 

 

26.3 

 

19,0 

 

52 

 

16,1 

 

7,1 

 

27,4 

 

20,3 

 

44 

9 ОМД, 3 т/га 14,1 3,7 26,6 18,6 42 14,5 5,5 26,7 19,4 39 

10 Екобіом, 3 т/га 15,1 4,7 26,0 18,2 42 15,5 6,5 26,4 19,4 39 
               НІР05, т/га                                1,4                         1,3 – 1,4 
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У середньому за 2007 – 2008 рр. закономірність впливу 

досліджуваних систем удобрення на показники врожаю картоплі була 

подібною: вищі прирости (7,1 – 8,2 т/га) отримано на варіантах 

сумісного застосування органічних і мінеральних добрив, незалежно 

від виду органічного добрива. Компост, органо-мінеральна суміш і 

ОМД, внесені без додавання мінеральних добрив, забезпечили дещо 

нижчі прирости врожаю (5,4 – 5,7 т/га). Удобрення гноєм було ще 

менш ефективним: врожай бульб перевищував контроль на 2,7 т/га.  

Якість бульб була найвищою у варіанті без добрив: тут 

відзначено найвищий вміст крохмалю і найнижчий – нітратів. 

Варіанти з різним удобренням мало відрізнялися за впливом на якісні 

показники врожаю. 

Показники вмісту крохмалю в цілому на варіантах були 

достатньо високими. Рівень нітратів не перевищував гранично 

допустимих норм, хоча відзначено тенденцію до збільшення їх вмісту 

на варіантах із фоновим удобренням. 

Дослідження динаміки поживних речовин у  ґрунті показали 

позитивний вплив всіх видів удобрення на поживний режим ґрунту, 

який протягом вегетаційного періоду картоплі був кращим, ніж у 

варіанті без добрив (табл. 3). Щодо відхилень на удобрених варіантах 

слід відзначити, що, як правило, кращий рівень забезпеченості 

елементами живлення зумовлювало сумісне використання органічних і 

мінеральних добрив. 

Досліджувані види органо-мінеральних добрив дещо 

поступалися гноєві і мінеральному добриву за впливом на вміст 

легкорозчинного азоту до періоду цвітіння картоплі, а вже на кінець 

вегетації їх дія була близькою. Вплив ОМД на вміст доступних форм 

фосфору і калію наближався до впливу гною, однак їх застосування 

зумовило дещо гірші результати, ніж внесення мінеральних добрив у 

дозі N90Р90К90.  

Вміст поживних елементів зазнавав змін під час вегетації 

картоплі: сезонні коливання були досить значними. Так, найвищий 

рівень забезпеченості засвоюваним азотом відзначено у період 

закінчення вегетації, найнижчий – здебільшого у період цвітіння і 

найбільшої асиміляції його рослинами. Закономірності сезонних 

коливань вмісту доступних рослинам форм фосфору і калію не були 

чіткими: на окремих варіантах встановлено зростання їх кількості на 

кінець вегетації, на інших - його стабілізацію або й деяке зниження. 

Очевидно, більшої їх виразності слід очікувати в результаті 

триваліших досліджень. 
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3. Динаміка легкорозчинних форм основних поживних елементів у ґрунті під картоплею під впливом 

різних видів добрив, мг/кг ґрунту  

№ 

вар. 
Удобрення картоплі 

Час відбору зразків ґрунту  

до посадки картоплі в період цвітіння після збирання врожаю 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

1 Без добрив (контроль) 90,8 120 77 87,5 122 73 88,4 117 73 

2 Гній, 30 т/га 108,5 122 78 107,0 144 102 103,6 150 97 

3 N90P90K90 117,6 160 107 105,0 162 125 129,2 164 103 

4 Гній, 30 т/га + N90P90K90 108,5 166 113 109,2 174 124 119,4 170 101 

5 Компост, 30 т/га  93,1 148 96 101,5 162 121 126,0 162 97 

6 
Компост, 30 т/га + 

N90P90K90 

 

105,9 

 

140 

 

109 

 

107,1 

 

178 

 

127 

 

130,6 

 

168 

 

103 

7 ОМС, 3 т/га 105,0 129 98 92,4 156 116 98,5 138 91 

8 
Сидерат + солома + 

N90P90K90 

 

103,7 

 

132 

 

96 

 

100,3 

 

150 

 

111 

 

111,5 

 

144 

 

103 

9 ОМД, 3 т/га 96,6 136 85 92,4 142 93 105,0 141 91 

10 Екобіом, 3 т/га 102,2 138 102 94,5 136 110 120,9 132 95 
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Висновки. Встановлено позитивний вплив органічних, 

органо-мінеральних добрив і сумішей на врожай картоплі, який 

зростав за умови застосування органічних добрив на мінеральному 

фоні. Екобіом, внесений у нормі на порядок нижчій, ніж гній, 

забезпечив удвічі вищий приріст врожаю при збереженні якісних 

показників.  

Досліджувані види органічних, мінеральних і органо-

мінеральних добрив чинили позитивний вплив на поживний режим 

ґрунту під картоплею, кращим він був за сумісного використання 

органічних і мінеральних добрив.  

Поживний режим ґрунту підлягав у тій чи іншій мірі сезонним 

коливанням, зокрема найнижчий вміст легкорозчинного азоту 

відзначено у період  цвітіння картоплі. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯРОГО РІПАКУ СОРТУ КЛІФФ 

ЗАЛЕЖНО ВІД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА  

ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ АСОЦІАТИВНИМИ ДІАЗОТРОФАМИ* 

 

Виявлено, що в умовах західного Лісостепу передпосівна 

інокуляція насіння ярого ріпаку сорту Кліфф двома препаратами 

ризоагрин і ризоплан забезпечує приріст урожаю в межах 0,1 –          

0,28 т/га. Бактеріальні препарати мали позитивний вплив на основні 

показники структури врожаю. 

Ключові слова: ярий ріпак, мінеральні добрива, бактеріальні 

препарати, інокуляція, структура врожаю. 

 

Постійне зростання попиту на продукцію ріпаку сприяє 

удосконаленню інтенсивних технологій вирощування. Одним із 

агрозаходів, який найбільше повертає затрачені кошти, є внесення 

високих норм мінеральних добрив. Проте багато науковців звертають 

увагу на те, що при застосуванні високих норм мінеральних добрив 

погіршується структура ґрунтів, посилюються ерозійні процеси, 

знижується родючість, зростають витрати [1]. 

Завдяки функціонуванню мікроорганізмів ґрунту, рослини 

засвоюють більше 60 елементів, тоді як з макро- і мікродобривами 

вони одержують не більше 10 [1]. Тому рослина, забезпечена 

повноцінним комплексом мікроорганізмів, одержує повноцінне 

живлення і, як наслідок, реалізує свій потенціал щодо врожайності [2]. 

За даними Ю.О. Тараріко і С.В. Вітвіцького [3], застосування 

азотфіксуючих препаратів на посівах ярого ячменю давало приріст 

урожаю 7,2 ц/га при продуктивності без інокуляції 47,0 ц/га зерна. А 

інокуляція стоколосу безостого азоспірилами підвищувала активність 

асоціативної азотфіксації та ініціації розвитку рослин [4]. 

Застосування фосформобілізуючих бактерій сприяє значному 

поліпшенню фосфорного живлення рослин, про що свідчать аналізи на 

вміст елементу у вегетативній масі [5]. Інші науковці вказують на 

подібний ефект у дослідах з ячменем, урожайність якого підвищу-

валася на 23% [6]. 

 
* Науковий керівник -  доктор сільськогосподарських наук В.В. Лихочвор. 

© Бучинський І.М., 2009 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2009. Вип. 51. Ч. ІІ. 
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Аналізуючи висновки дослідників з використання 

біопрепаратів, ми досліджували ефективність двох бактеріальних 

препаратів ризоагрин і ризоплан на ярому ріпаку. Основою препарату 

ризоагрин є бактерії Agrobacterium radiobacter, які збагачують ґрунт 

азотом, фіксуючи його з повітря, пригнічують ріст фітопатогенних 

грибків, утворюють біологічно активні речовини (вітаміни групи В, 

ауксини), а в основу препарату ризоплан входять бактерії Pseudomonas 

fluorescens, які мають фунгіцидну, антимікробну, ростостимулюючу та 

фосформобілізуючу дію.  

Дослідження проводили впродовж 2006 – 2008 рр. на 

дослідному полі кафедри технологій у рослинництві Львівського 

національного аграрного університету.  

У досліді висівали сорт ярого ріпаку Кліфф з нормою висіву 

1,5 млн схожих насінин на 1 га та шириною міжрядь 15 см. 

Попередник – ярі зернові. Обробіток ґрунту і догляд за посівами 

проводили згідно з прийнятими рекомендаціями для західного 

Лісостепу України. 

Внесення бактеріальних препаратів проводили шляхом  

інокуляції посівного матеріалу за загальноприйнятою методикою для 

ґрунтових бактеріальних препаратів. Рекомендована норма препарату: 

ризоагрин – 400 г/т, ризоплан – 2 л/т.  

Схема досліджень містила дванадцять варіантів: 1 – контроль 

(без інокуляції та внесення добрив); 2 – без добрив, ризоагрин; 3 - без 

добрив, ризоплан; 4 – без добрив, ризоагрин +  ризоплан; 5 – N60Р30К60, 

ризоагрин; 6 – N60Р30К60, ризоплан; 7 – N60Р30К60, ризоагрин + 

ризоплан; 8 – N90P50К90, ризоагрин; 9 – N90P50К90, ризоплан; 10 – 

N90P50К90, ризоагрин + ризоплан; 11 –  N60Р30К60; 12 – N90P50К90. 

Облікова площа ділянок – 50 м
2
, повторність досліду – 

триразова, розміщення  ділянок – систематизоване. 

Фосфорно-калійні добрива (суперфосфат та калійну сіль) 

вносили відповідно до схеми восени під оранку, а азотні (аміачну 

селітру) – навесні під культивацію.  

Урожайність ярого ріпаку сорту Кліфф у значній мірі 

залежала як від мінеральних, так і від бактеріальних добрив. Так, 

залежно від фону в середньому за роки досліджень урожайність 

зростала з 1,45 т/га на фоні N0Р0К0 до 2,26 т/га на фоні N90Р50К90 або на 

8,1 т/га (табл. 1) 

Урожайність ярого ріпаку підвищувалася під впливом 

бактеріальних препаратів на різних фонах удобрення. Найменший 

приріст врожайності забезпечила обробка насіння препаратом 

ризоплан. Так, на варіанті без добрив з обробкою ризопланом 
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урожайність становила 1,59 т/га, що на 0,14 т/га більше ніж на 

аналогічному фоні без обробки. Такий же приріст врожайності       

(0,14 т/га) був на фоні N60Р30К60 з обробкою ризопланом щодо 

варіантів з таким же фоном без обробки. На фоні N90Р50К90 з обробкою 

ризопланом врожайність становила 2,36 т/га. Приріст врожаю тут 

становив 0,1 т/га щодо варіанта з таким же фоном  та без обробки. 

Звідси бачимо, що найменший приріст врожаю залежно від обробки 

препаратом ризоплан був на найвищому досліджуваному фоні 

(N90Р50К90). У середньому для варіанта з обробкою насіння ризопланом 

приріст врожаю становив 0,13 т/га.  

 

1. Урожайність ярого ріпаку сорту Кліфф залежно від норм 

мінеральних добрив та інокуляції насіння, т/га 

Бакте-

ріальні 

добрива 

Норма 

мінераль-

них 

добрив 

Урожайність Приріст на фоні 

2
0

0
6

 р
. 

2
0

0
7

 р
. 

2
0

0
8

 р
. 

С
ер

ед
н

є 

N
0
Р

0
К

0
 

N
6
0
Р

3
0
К

6
0
 

N
9
0
Р

5
0
К

9
0
 

Сер. 

для 

іноку-

ляції 

Без іно-

куляції 

(конт-

роль) 

Без добрив 1,51 1,40 1,44 1,45 – – – 

– N60Р30К60 2,16 1,78 1,81 1,92 – – – 

N90Р50К90 2,61 2,05 2,12 2,26 – – – 

Ризо-

агрин 

Без добрив 1,88 1,55 1,58 1,67 0,22 – – 

0,2 N60Р30К60 2,56 1,88 1,95 2,13 – 0,21 – 

N90Р50К90 2,91 2,08 2,26 2,42 – – 0,16 

Ризо-

план 

Без добрив 1,76 1,52 1,49 1,59 0,14 – – 

0,13 N60Р30К60 2,42 1,85 1,92 2,06 – 0,14 – 

N90Р50К90 2,78 2,06 2,23 2,36 – – 0,1 

Ризо-

агрин + 

ризо-

план 

Без добрив 1,97 1,57 1,63 1,72 0,27 – – 

0,27 N60Р30К60 2,61 1,96 2,02 2,2 – 0,28 – 

N90Р50К90 2,97 2,21 2,35 2,51 – – 0,25 

НІР0,05,  т/га         
для  біопрепаратів 0,05 0,21 0,12      

для добрив 0,04 0,18 0,10      

для взаємодії    0,08 0,36 0,20      

 

Дещо вищий приріст врожаю був на варіантах з 

передпосівною обробкою насіння бактеріальним препаратом 

ризоагрин. Найменша врожайність (1,67 т/га) була на варіанті без 

добрив з обробкою ризоагрином. Проте на цьому варіанті ми 
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спостерігали найвищий приріст врожайності залежно від обробки 

насіння ризоагрином, який становив 0,22 т/га щодо такого ж фону без 

обробки. При внесенні N60Р30К60 та з обробкою ризоагрином 

врожайність становила 2,13 т/га, а це на 0,21 т/га більше, ніж на 

варіанті з аналогічним фоном без обробки. Із збільшенням норми 

добрив до N90Р50К90 та обробкою ризоагрином врожайність зростала до 

2,42 т/га,  приріст тут становив 0,16 т/га. Отже, за обробки ризопланом  

і ризоагрином найменший приріст врожаю був на варіанті з найвищим 

рівнем удобрення. В середньому на варіантах з обробкою насіння 

ризоагрином приріст врожаю становив 0,2 т/га.  

Максимальний приріст врожайності одержали на варіантах, де 

обробляли насіння сумішшю двох препаратів (ризоагрину та 

ризоплану). Так, на варіанті без добрив з обробкою сумішшю 

препаратів врожайність становила 1,72 т/га, що на 0,27 т/га більше  ніж 

на фоні N0Р0К0 без обробки. Із збільшенням норми добрив до N60Р30К60  

та з обробкою сумішшю препаратів  врожайність зростала до 2,2 т/га, а 

це на 0,28 т/га більше ніж на варіантах з таким же фоном, але без 

обробки. На цьому фоні приріст врожаю від обробки насіння сумішшю 

препаратів був найбільший. Найвища врожайність у досліді була на 

варіантах з внесенням N90Р50К90 та обробкою сумішшю препаратів 

ризоагрин та ризоплан і становила 2,51 т/га, що на 0,25 т/га більше ніж 

на варіанті з аналогічним рівнем мінерального удобрення. Отже, 

найнижчий приріст врожаю з обробкою ризоагрин + ризоплан був на 

найвищому фоні удобрення. У середньому на варіантах з обробкою 

насіння сумішшю препаратів ризоагрин та ризоплан приріст врожаю 

становив 0,27 т/га.  

Щоб зрозуміти, за рахунок чого відбувалося зростання 

врожаю, розглянемо показники його структури. З табл. 2 бачимо, що 

кількість рослин на 1 м
2
 сорту Кліфф на різних фонах з обробкою 

насіння бактеріальними препаратами змінювалася в середньому за три 

роки від 91 до 92 шт., тобто вплив бактеріальних препаратів на густоту 

рослин є мінімальним. При зростанні рівня удобрення кількість рослин 

на 1 м
2
 майже не змінювалася, хоча простежується деяка тенденція до 

її зменшення (на 1 шт.).  

Кількість стручків на рослині збільшувалася під впливом норм 

добрив та обробки біопрепаратами. Так, на фоні N0Р0К0 вона становила 

40 шт., N60Р30К60 – 46 шт., N90Р50К90 – 48 шт. При обробці ризоагрином 

на цих же фонах кількість стручків на рослині зростала відповідно до 

42, 47 та 49 шт. При обробці ризопланом на фоні N0Р0К0  вона також 

збільшилася щодо такого ж фону без обробки і становила 42 шт. На 

інших фонах впливу біопрепарату ризоплан на кількість стручків на 
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рослині не спостерігали. На варіантах з обробкою сумішшю препаратів 

ризоагрин + ризоплан вона збільшувалася на фоні N0Р0К0 до 43 шт., на 

фоні N60Р30К60 – 47 шт. та на фоні N90Р50К90 – 50 шт. щодо аналогічних 

фонів без обробки. Звідси бачимо, що зростання кількості стручків на 

рослині під впливом бактеріальних препаратів на різних фонах було 

неоднаковим. Так, на варіантах без обробки біопрепаратами під 

впливом фону вона зростала на 8 шт., з обробкою ризопланом – на       

6 шт., з обробкою ризоагрином та сумішшю препаратів ризоагрин + 

ризоплан – на 7 шт.  

Кількість насінин у стручку теж зростала під впливом рівня 

мінерального живлення та обробки біопрепаратами, але в меншій мірі 

ніж кількість стручків на рослині. На варіантах без обробки 

біопрепаратами на фоні N0P0K0  кількість насінин у стручку становила 

17,6 шт., N60P30K60 – 18,4 шт., N90P50K90 – 18,8 шт. 

З табл. 2 бачимо, що при обробці ризоагрином даний показник 

на фоні N0P0K0  зріс до 17,9 шт., N60P30K60 – 18,6 шт., N90P50K90 –      

19,0 шт. При обробці ризопланом на таких же фонах кількість насінин 

у стручку становила відповідно 17,7, 18,5 та 19,0 шт., а при обробці 

сумішшю препаратів ризоагрин + ризоплан - відповідно 18,0, 18,8 та 

19,2 шт. Звідси бачимо, що  кількість насінин у стручку під впливом 

бактеріальних препаратів на різних фонах була неоднаковою.  

На варіантах без обробки біопрепаратами під впливом 

мінеральних добрив цей показник зріс на 1,2 шт., з обробкою 

ризоагрином – на 1,1 шт., ризопланом – на 1,3 шт. та з обробкою 

сумішшю препаратів ризоагрин + ризоплан – на 1,2 шт. 

Аналізуючи такий показник структури врожаю, як масу 1000 

насінин, бачимо аналогічну залежність від фону і бактеріальних 

препаратів, як і на попередньо розглянутих елементах структури 

врожаю: найвища маса 1000 насінин була на варіантах з обробкою 

сумішшю біопрепаратів ризоагрин + ризоплан і під впливом 

мінеральних добрив зростала з 2,81 до 3,21 г, дещо меншою вона була 

за обробки ризоагрином (з 2,78 до 3,15 г), ще менша - за обробки 

ризопланом (з 2,75 до 3,11 г), найменша - без обробки бактеріальними 

препаратами (з 2,68 до 3,02 г).  

Під впливом змін кількості стручків на рослині, кількості 

насінин у стручку та маси 1000 насінин значно змінювалася і маса 

насіння з 1 рослини. При обробці ризоагрином, ризопланом та 

сумішшю ризоагрин + ризоплан на фоні N0P0K0 маса насіння з                 

1 рослини зростала з 1,88 г (на варіанті без обробки) відповідно до 

2,11, 2,02 та 2,15 г, на фоні N60P30K60  – з 2,39 г до 2,67, 2,54 та 2,70 г та 

на фоні N90P50K90 – з 2,74 г до 2,93, 2,88 та 3,05 г.  
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2. Структура врожаю ярого ріпаку сорту Кліфф на різних фонах 

мінеральних добрив залежно від інокулянта насіння (середнє за 

2006 - 2008 рр.) 

Бакте-

ріальні 

добрива 

Норма 

мінеральних 

добрив 

Кіль-

кість 

рослин 

на 1 м
2
, 

шт. 

Кіль-

кість 

струч-

ків на 

рослині,  

шт. 

Кіль-

кість 

насінин 

у струч-

ку, шт. 

Маса 

1000 

насінин, 

г 

Маса 

насіння  

з 1 рос-

лини,  

г 

Біоло-

гічна 

врожай-

ність, 

т/га 

Без 

іноку-

ляції 

Без добрив 92 40 17,6 2,68 1,88 1,72 

N60Р30К60 92 46 18,4 2,80 2,39 2,19 

N90Р50К90 92 48 18,8 3,02 2,74 2,51 

Ризо-

агрин 

Без добрив 92 42 17,9 2,78 2,11 1,93 

N60Р30К60 91 47 18,6 3,01 2,65 2,41 

N90Р50К90 91 49 19,0 3,15 2,93 2,7 

Ризо-

план 

Без добрив 92 42 17,7 2,75 2,02 1,85 

N60Р30К60 92 46 18,5 2,99 2,54 2,33 

N90Р50К90 91 48 19,0 3,11 2,86 2,63 

Ризо-

агрин + 

ризо-

план 

Без добрив 92 43 18,0 2,81 2,15 1,98 

N60Р30К60 91 47 18,8 3,05 2,70 2,47 

N90Р50К90 91 50 19,2 3,21 3,05 2,79 

 

Отже, приріст маси насіння з 1 рослини в середньому на 

варіантах з обробкою бактеріальними препаратами щодо варіантів без 

обробки становить: з обробкою ризоагрином – 0,22 г, ризопланом – 

0,13 г, ризоагрин + ризоплан – 0,29 г. 

Під впливом мінеральних добрив всі показники структури 

врожаю зростають. Аналогічне підвищення врожаю спостерігаємо і 

при обробці бактеріальними препаратами. При цьому найбільше 

зростання елементів структури врожаю є на варіантах з обробкою 

сумішшю препаратів ризоагрин + ризоплан, дещо менше з обробкою 

ризоагрином і ще менше – з обробкою ризопланом. Пояснюється це 

тим, що у препараті ризоагрин є бактерії, які здатні додатково 

забезпечувати рослину певною кількістю азоту. До складу ризоплану 

входять бактерії, які мають фосформобілізуючу дію, а отже, фосфор у 

меншій мірі сприяв збільшенню показників структури врожаю. При 

інокуляції насіння одразу двома біопрепаратами ми бачимо підсилення 

дії один одного і на цих варіантах спостерігаємо найвищі показники 

структури врожаю. 
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Біологічна врожайність ярого ріпаку сорту Кліфф значно 

зростала під впливом мінеральних добрив та обробки бактеріальними 

препаратами. Так, на фоні N0P0K0 вона дорівнювала 1,72 т/га, а з 

підвищенням норми добрив до N60P30K60 зростала до 2,19 т/га, 

N90P50K90  – 2,51 т/га. При обробці ризоагрином на таких же фонах 

врожайність підвищувалася відповідно до 1,93, 2,41 та 2,7 т/га, 

ризопланом – 1,85, 2,33 та 2,63 т/га та сумішшю ризоагрин + ризоплан 

– 1,98, 2,47 та 2,79 т/га. Звідси бачимо, що приріст біологічної 

врожайності в середньому на варіантах з обробкою бактеріальними 

препаратами щодо варіантів без обробки становить: з обробкою 

ризоагрином –      0,21 т/га, ризопланом – 0,13 т/га, ризоагрин + 

ризоплан – 0,27 т/га. 

Отже, найвищий приріст біологічної врожайності ріпаку ярого 

сорту Кліфф є на варіантах з обробкою одразу двома препаратами -

ризоагрин і ризоплан - на всіх фонах удобрення, дещо менший – з 

обробкою ризоагрином та найменший – з обробкою ризопланом. 

Висновки. Таким чином, для одержання високих і сталих 

врожаїв насіння ріпаку ярого сорту Кліфф на рівні 2,21 – 2,97 т/га 

потрібно вносити добрива в нормі N90P50К90 та перед сівбою обробляти 

насіння препаратами ризоагрин та ризоплан. Це забезпечить значну 

економічну ефективність, враховуючи низьку ціну цих препаратів 

(близько ста гривень на тонну насіння), і суттєвий приріст врожаю (в 

середньому за роки досліджень – 0,25 т/га). 
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Наведено результати досліджень щодо підвищення врожай-

ності та поліпшення якості зерна пшениці ярої залежно від норм 

висіву і рівня мінерального живлення при вирощуванні в умовах 

Лісостепу західного. 

Ключові слова: норма висіву, фон живлення, структура рослин, 

хімічний склад зерна, економічна ефективність. 

 

Одним з надійних шляхів збільшення валових зборів зерна є 

впровадження в виробництво високоефективних конкуренто-

спроможних технологій вирощування зернових культур, які б 

забезпечували максимальну реалізацію потенціалу високоврожайних 

сортів за умови своєчасного виконання всього комплексу 

агротехнічних прийомів [1].  

У західній частині Лісостепу одержання високих і стабільних 

врожаїв зерна пшениці ярої як страхової культури залежить від 

агротехнічних заходів, зокрема норм висіву й рівнів мінерального 

живлення [2].  

Світовий досвід свідчить, що в оптимальних умовах частка 

добрив у формуванні загального врожаю становить 50 і більше 

відсотків [3]. 

Питання ефективності використання добрив та площі живлення 

для підвищення якості зерна потрібно розглядати в зональному 

аспекті. Але загальною вимогою для всіх зон вирощування пшениці 

ярої є створення оптимального рівня живлення впродовж всієї 

вегетації, оскільки дуже важливим є азотне живлення в період  
 

© Волощук І.С., 2009 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2009. Вип. 51. Ч. ІІ.   
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колосіння – наливу зерна, коли проходить інтенсивний синтез білків у 

зернівці, яка формується [5]. Тому врожайність і якість зерна значно 

підвищуються, якщо норми добрив і співвідношення поживних 

елементів у них корелюють з умовами вирощування, родючістю 

ґрунту й комплексом агротехнічних заходів. 

Дослідження проводили в 2006 – 2008 рр. на сірому лісовому 

поверхнево оглеєному ґрунті. Попередник – ріпак озимий. Агротехніка  

вирощування – загальноприйнята для даної культури в умовах зони. 

Висівали сорт пшениці ярої Аранка. Вивчали норми висіву (4,5, 5,5, 

6,5 млн шт./га) та рівні мінерального живлення згідно зі схемою 

досліду: 

1) контроль (без добрив);  

2) N45P45K45; 

3) N45P45K45  + N20 (карбамід) у VІІ етапі органогенезу; 

4) N90Р90K90; 

5) N90Р90K90 + N20 (карбамід) у VІІ етапі органогенезу.  

Мінеральні добрива вносили у формі аміачної селітри (N – 

34 %), нітроамофоски (16 : 16 : 16), суперфосфату амонізованого 

гранульованого (Р2О5 – 17 %, N – 3 %), калію хлористого (КCl – 60 %), 

сечовини (N – 46 %). 

Інтегрований захист включав обробку насіння протруйником 

вітавакс 200 ФФ, 34 % в.с.к. (3 л/т), проти бур’янів – гербіцидом 

гранстар, 75 % в.г. (20 – 25 г/га), хвороб – фунгіцидом альто-супер 

(0,6 л/га), шкідників – інсектицидом карате, 5 % к.е. (0,2 л/га) з 

врахуванням ЕПШ (економічного порогу шкодочинності). 

Дані врожаю обробляли методом дисперсійного аналізу за 

Б.А. Доспеховим [6]. 

Погодні умови в роки досліджень були характерними для 

західної частини Лісостепу. Вегетаційні періоди (2006 – 2008 рр.) 

характеризувалися підвищеними середньодобовими температурами та 

надмірною кількістю опадів. 

Результати досліджень показали, що зернова продуктивність 

пшениці ярої сорту Аранка залежала як від норм висіву, так і рівнів 

мінерального живлення. 

Оптимальна площа і рівень мінерального живлення, позитивно 

впливаючи на використання потрібних для росту і розвитку рослин 

факторів (світла, води, мінеральних речовини і т. ін.), сприяли доброму 

росту, розвитку кореневої системи, наростанню надземної маси з 

великою площею листової поверхні і відповідно формуванню високого 

урожаю. За рахунок підвищення продуктивності та під впливом 
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досліджуваних факторів і метеорологічних умов яра пшениця 

сформувала високу врожайність. 

За норм висіву насіння 4,5 – 5,5 млн шт./га та рівня мінерального 

живлення N90Р90K90 + N20 (позакореневе підживлення карбамідом) у 

VІІ етапі органогенезу отримано найвищу врожайність зерна (4,31 – 

4,42 т/га) (табл. 1). Приріст урожаю на даних варіантах становив 

1,1 т/га порівняно з контролем (без добрив).  

Позакореневе підживлення рослин карбамідом за всіх норм 

висіву сприяло приросту урожаю на 0,14 т/га при рівні живлення 

N45P45K45 і на 0,18 т/га при N90Р90K90. Від його застосування за норми 

висіву насіння 4,5 млн шт./га приріс урожаю становив 0,12 – 0,20 т/га, 

за 5,5 млн шт./га – 0,16 – 0,22 т/га, за 6,5 млн шт./га – 0,15 – 0,20 т/га. 

 

1. Урожайність пшениці ярої сорту Аранка залежно від норми 

висіву й рівня мінерального живлення (середнє за 2006 – 2008 рр.), 

т/га 

Рівень мінерального 

живлення 

Норма висіву насіння, млн шт./га 
Се-

ред-

нє 

± до 

конт-

ролю 
4,5 

± до 

конт-

ролю 

5,5 

± до 

конт-

ролю 

6,5 

± до 

конт-

ролю 

Контроль (без 

добрив) 3,25 - 3,32 - 3,31 - 3,29 - 

N45P45K45 3,62 0,37 3,77 0,45 3,73 0,42 3,71 0,42 

N45P45K45 + N20 

(карбамід) у VІІ 

етапі органогенезу 3,74 0,49 3,93 0,61 3,88 0,57 3,85 0,56 

N90Р90K90 4,11 0,86 4,20 0,88 3,98 0,67 4,10 0,81 

N90Р90K90 + N20 

(карбамід) у VІІ 

етапі органогенезу 4,31 1,06 4,42 1,10 4,10 0,79 4,28 0,99 

Середнє для норм 

висіву насіння 3,81 - 3,93 - 3,80 - 3,85 - 
НІР05         А (добрива)       2,6  

       В (норми висіву)        1,5  
   АВ (взаємодія)                                                                            3,3  

                                                                                    

Мінеральні добрива мали більший вплив на формування 

врожаю, ніж норми висіву. На вищому фоні мінерального живлення 

ефективнішими були нижчі норми висіву. При вищих нормах висіву в 

загущених посівах формувався менш продуктивний стеблостій і 

щупліше зерно, що підтверджують дані табл. 2.  
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Кількість продуктивних стебел зростала за рахунок збільшення 

норми висіву та підвищення фону живлення. Озерненість колоса, маса 

зерна одного колоса, 1000 зерен і натура зерна істотно підвищувалися 

на варіантах оптимальної врожайності.   

 

2. Структура врожаю зерна пшениці ярої залежно від норми висіву 

та рівня мінерального живлення (2006 – 2008 рр.) 

Рівень 

мінерального 

живлення 

Норма 

висіву,  

млн 

шт./га 

Кіль-

кість 

продук-

тивних 

стебел 

на 1 м
2
, 

шт. 

Кіль-

кість 

зерен у 

колосі, 

шт. 

Вага 

зерна з 

колоса, 

г 

Маса 

1000 

зерен,  

г 

Натура 

зерна, 

г/л 

Контроль (без 

добрив) 

4,5 369 35,5 1,85 39,1 745 

5,5 389 35,8 1,85 37,9 747 

6,5 414 35,1 1,85 36,7 743 

N45P45K45 

4,5 392 36,6 0,95 39,9 757 

5,5 382 37,2 1,15 40,2 751 

6,5 442 36,8 1,15 40,5 749 

N45P45K45  + N20 

(карбамід) у VІІ 

етапі органогенезу  

4,5 395 37,1 1,25 40,5 769 

5,5 432 37,5 1,35 40,6 766 

6,5 449 37,5 1,35 40,5 763 

N90Р90K90 

4,5 416 43,4 1,35 41,9 773 

5,5 471 43,8 1,35 41,5 771 

6,5 500 42,9 1,15 41,2 768 

N90Р90K90 + N20 

(карбамід) у VІІ 

етапі органогенезу  

4,5 422 44,6 1,45 42,3 776 

5,5 476 44,0 1,45 42,2 777 

6,5 465 43,2 1,15 41,6 770 

 

Залежно від досліджуваних агротехнічних факторів зерно 

пшениці ярої відрізнялося за хімічним складом (табл. 3). 

Вміст жиру у зерні пшениці практично не змінювався і був у 

межах 1,64 – 1,68 %, рівень клітковини дещо зростав з підвищенням 

норм висіву та рівня мінерального живлення (з 3,77 – 3,88 % до 3,95 – 

4,08 %).  

Частка сирої золи збільшувалася з 1,66 – 1,88 % на контролі до 

2,05 – 2,08 на варіантах з удобренням. 

З поліпшенням умов живлення у наших дослідженнях зростав 

вміст азоту та білка у зерні пшениці. Найвища кількість білка 

формувалася за норми висіву 5,5 млн схожих зерен на 1 га. 
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Із підвищенням рівня живлення вміст білка в зерні зростав з 

11,4 % на контролі до 14,4 % при рівні N90P90K90 + N20 (карбамід) у 

VІІ етапі органогенезу. На даному варіанті приріст білка був на 1,8 – 

1,9 % вищим порівняно з контролем і на 0,3 – 0,6 % з рівнем 

мінерального живлення N45P45K45 + N20 (карбамід) у VІІ етапі 

органогенезу. Позакореневе підживлення карбамідом (сечовиною) при 

фонових рівнях мінерального живлення підвищувало цей показник на 

0,6 – 0,8 % та 1,0 – 1,1 %.  

 

3. Хімічний склад зерна пшениці ярої залежно від норми висіву та 

рівня мінерального живлення (2006 – 2008 рр.)  

Рівень 

мінерального 

живлення 

Норма 

висіву, 

млн 

шт./га 

Показники якості зерна, % 

жир 
клітко-

вина 
зола азот 

білок 

кіль-

кість 

± до 

конт-

ролю 

Контроль  

(без добрив) 

4,5 1,66 3,77 1,66 1,8 11,4 - 

5,5 1,66 3,78 1,66 1,9 12,0 - 

6,5 1,66 3,77 1,88 2,0 12,6 - 

N45P45K45 

4,5 1,66 3,88 1,88 2,1 12,1 0,7 

5,5 1,66 3,87 1,88 2,2 12,8 0,8 

6,5 1,68 3,46 1,79 1,9 13,2 0,6 

N45P45K45  + 

N20 (карбамід) 

у VІІ етапі 

органогенезу 

4,5 1,66 3,77 2,00 2,0 12,6 1,2 

5,5 1,66 3,77 2,00 2,2 13,6 1,6 

6,5 1,64 4,03 2,05 2,3 13,9 1,3 

N90Р90K90 

4,5 1,64 3,93 2,08 2,4 12,2 0,8 

5,5 1,68 3,46 1,79 1,9 12,9 0,9 

6,5 1,66 3,86 1,88 2,0 13,3 0,7 

N90Р90K90 + 

N20 (карбамід) 

у VІІ етапі 

органогенезу 

4,5 1,65 3,97 1,98 2,1 13,2 1,8 

5,5 1,65 4,08 1,98 2,2 13,9 1,9 

6,5 1,64 3,95 1,97 2,3 14,4 1,8 

 

Генетично закладена висока білковість сорту Аранка підтвер-

джується даними з варіанта контроль (без добрив) (12,0 – 12,6 %), що 

відповідає I – III класу за вимогами ДСТУ 3768:2004. Згідно з 

класифікаційними нормами за хлібопекарськими властивостями 

борошна даний сорт належить до цінних і сильних пшениць.  

За кількістю та якістю клейковини в зерні цей сорт також 

відзначався високою якістю борошна. 
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Висновки. Сорт пшениці ярої Аранка добре адаптований й 

екологічно пластичний для вирощування в західній частині Лісостепу.  

При рівні мінерального живлення N90Р90K90 + N20 у 

позакореневому підживленні сечовиною у VІІ етапі органогенезу і 

нормі висіву 5,5 млн шт./га насіння можна одержати достатньо 

стабільну врожайність (4,1 – 4,3 т/га) даного сорту з високими 

показниками якості зерна. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ВІВСА ЗАЛЕЖНО  

ВІД РІВНЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ І НОРМ ВИСІВУ* 

 

Представлено результати досліджень щодо впливу рівня 

мінерального живлення і норм висіву на продуктивність вівса 

посівного і голозерного. 

Ключові слова: овес, сорти, добрива, норми висіву. 

 

Технології вирощування вівса приділяють менше уваги 

порівняно з іншими зерновими культурами, хоча він дуже ефективно 

реагує на внесення добрив, є добрим фітосанітаром ґрунту, залишаючи 

після себе відносно чисте від бур’янів і хвороб поле [1 - 2]. 

В останні роки створено нові безплівкові сортотипи 

голозерного вівса з природно збільшеним вмістом білка. 

Характеристики безплівкового вівса дають підставу вважати, що 

завдяки його використанню можна розв’язати проблему фуражного 

зерна, досягти збільшення виходу вівсяного борошна та інших 

харчових продуктів з підвищеним вмістом протеїну [3 - 5]. 

Досліди щодо вивчення продуктивності вівса посівного 

(плівчастого) сорту Аркан і голозерного (безплівкового) Саломон 

залежно від умов живлення і норм висіву проводили у 2007 - 2008 рр. 

на сірому лісовому поверхнево оглеєному  ґрунті в 6-пільній сівозміні 

лабораторії рослинництва  ІЗіТЗР УААН. Орний шар ґрунту мав такі 

агрохімічні показники: pH (сольове) - 5,9 - 6,0, вміст гумусу (за 

Тюріним) - 1,6%, лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 102 -

104 мг, рухомого фосфору  (за Кірсановим) - 111 - 114 мг, обмінного 

калію (за Кірсановим) 103 - 105 мг на 100 г ґрунту. 

Попередник – пшениця озима. Агротехніка вирощування вівса 

загальноприйнята для умов Львівської області: лущення стерні у два 

сліди, зяблева оранка на глибину 23 - 25 см, дворазова культивація на 

8 - 10 і 6 - 8 см та передпосівний обробіток ґрунту.  

Мінеральні добрива вносили у формі нітроамофоски (N:P:K= 

16:16:16) під культивацію та застосовували універсальне 

багатокомпонентне добриво еколист стандарт (вміст у %: N - 9,8, K2О -

6,4, Mg - 2,7, B - 0,41, Cu - 0,41,  Fe - 0,08, Mn - 0,04, Mo - 0,0016, Zn -  
      

* Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук М.С. Свідерко. 

© Голець І.М., 2009 
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0,24) для дворазового позакореневого підживлення (3 л/га у ІV і 4 л/га 

у VІІІ етапі органогенезу) згідно зі схемою досліду (вар. 3, 5, 7). 

Схема досліду: 1 - контроль (без добрив), 2 - N30P30K30, 3 – 

N30Р30K30 + еколист стандарт, 4 - N60P60K60, 5 – N60P60K60 + еколист 

стандарт, 6 - N90P90K90, 7 – N90P90K90 + еколист стандарт. 

На кожному фоні живлення проводили сівбу нормами 5, 6,      

7 млн схожих насінин на 1 га. 

Інтегрований захист рослин включав знезараження насіння, 

боротьбу з бур’янами, хворобами і шкідниками рекомендованими 

препаратами з врахуванням ЕПШ (економічного порогу 

шкодочинності). 

Метеорологічні умови 2007 р. характеризувалися підвище-

ними середньодобовими температурами повітря та деяким дефіцитом 

вологи у фазі викидання волоті. Умови 2008 р. відзначалися більш 

вологою погодою, а внаслідок грози з градобоєм у кінці воскової 

стиглості зерна спостерігали вилягання рослин від 3 до 2 балів на 

вищих фонах живлення (N90P90K90, N90P90K90 + еколист стандарт). Це 

знизило врожайність сортів вівса порівняно з 2007 р.  

На вищих фонах живлення (N60P60K60, N90P90K90) з додаванням 

еколисту маса рослин була найвищою у сорту Аркан за норми висіву  

6 млн і Саломон 7 млн схожих насінин на 1 га.  

Площа листової поверхні найвищою  була у період викидання 

волоті і у сорту Аркан на фоні живлення N60P60K60 за норми висіву       

6 млн схожих зерен на 1 га дорівнювала 35,2 тис. м
2
/га, Саломон – за 

норми висіву 7 млн 34,8 тис. м
2 

/га, на контролі  (без добрив) - 28,4 і 

27,2 тис. м
2
/га. Застосування еколисту збільшувало цей показник 

відповідно на 2,8; 2,7 тис. м
2
/га, що свідчить про кращий розвиток 

асимілюючої поверхні і позитивний вплив умов живлення на 

формування врожайності.  

У середньому за два роки найвищу врожайність (44,4 ц/га) 

вівса плівчастого сорту Аркан отримали на фоні добрив N60P60K60 + 

позакореневе підживлення рослин еколистом у ІІІ (3 л/га) і VІІ (4 л/га) 

етапах органогенезу за норми висіву 6 млн схожих зерен на 1 га  (табл. 

1). Приріст зерна від фону живлення до контролю становив 15,6 ц/га, і 

зокрема від еколисту 3,2 ц/га, до нижчої норми висіву (5 млн) 2,8 ц/га. 

Сорт голозерного вівса Саломон сформував нижчу 

врожайність, але відзначився підвищеною реакцією на досліджувані 

фактори. Найвища врожайність (34,9 ц/га) була на фоні N60P60K60 + 

еколист у ІІІ (3 л/га) та VІІ (4 л/га) етапах органогенезу за норми 

висіву 7 млн схожих зерен на 1 га. Приріст зерна від фону живлення до 
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контролю дорівнював 14,7 ц/га, і зокрема від еколисту 3 ц/га, до 

нижчої норми висіву (5 млн) - 2,6 ц/га.   

Вища врожайність у сортів вівса формувалася за рахунок 

більшої кількості продуктивних стебел, озерненості волоті, 

виповненості зерна. За вмістом білка голозерний сорт Саломон 

перевищував плівчастий сорт Аркан. 

 

Врожайність сортів вівса залежно від норм висіву на різних фонах 

живлення (2007 - 2008 рр.)  

№ 

вар. 

Норми 

висіву, млн 

схожих 

насінин на  

1 га 

Аркан Саломон 

Врожай- 

ність, 

ц/га 

 Приріст зерна, ц 
Врожай- 

ність, 

ц/га 

Приріст зерна, ц 

від норм 

висіву 

від 

добрив 

від норм 

висіву 

від 

добрив 

1 

5 26,8 - - 18,8 - - 

6 28,8 2,0 - 19,1 0,3 - 

7 27,2 1,0 - 20,2 1,1 - 

2 

5 32,5 - 5,7 23,9 - 5,1 

6 35,1 2,6 6,3 25,0 1,1 5,9 

7 33,8 1,3 6,0 26,4 2,5 6,2 

3 

5 34,8 - 8,0 27,1 - 8,3 

6 37,6 2,8 8,8 28,0 0,9 8,9 

7 36,1 1,3 8,3 29,8 2,7 9,6 

4 

5 38,0 - 11,2 28,7 - 9,9 

6 41,2 3,2 12,4 30,3 1,1 11,2 

7 39,6 1,6 11,8 31,9 3,2 11,7 

5 

5 41,6 - 14,8 32,3 - 13,5 

6 44,4 2,8 15,6 33,6 1,1 14,2 

7 42,9 1,3 15,1 34,9 2,6 14,7 

6 

5 37,0 2,5 9,2 27,5 3,1 8,7 

6 35,5 1,2 6,7 26,4 2,0 7,3 

7 34,3 - 6,5 24,4 - 4,2 

7 

5 37,3 2,7 9,5 28,4 3,2 9,6 

6 35,5 0,9 6,7 27,3 2,1 8,2 

7 34,0 - 6,3 25,2 - 5,0 

 

Висновки. За врожайністю зерна плівчастий сорт Аркан 

перевищував голозерний сорт Саломон на оптимальному варіанті 

живлення (N60P60K60 + дворазове позакореневе живлення еколистом) на 

9,5 ц/га. Вміст білка був вищим у голозерного сорту Саломон. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ДОВГОТРИВАЛИХ  

ЛУКОПАСОВИЩНИХ УГІДЬ ЗА РІЗНИХ ПОГОДНИХ УМОВ  

 

Показано урожайність та ботанічний склад лукопасовищних 

угідь залежно від погодних умов, рівнів удобрення за окремими роками 

і місяцями. Проаналізовано зміни погодних умов через гідротермічні 

коефіцієнти за 1969 – 2008 рр. 

Ключові слова: урожайність, ботанічний склад, погодні 

умови, гідротермічний коефіцієнт, сінокоси, пасовища. 

 

Багаторічні лучні трави як утворювачі стабільних 

лукопасовищних фітоценозів у своїй більшості витривалі до 

понижених температур. Проте, будучи великими споживачами води, 

види лучної і болотної екології (транспіраційний коефіцієнт 

перевищує 600 мм) дуже чутливі до нестачі вологи і за обмеженого 

забезпечення нею і мінеральним живленням досить швидко і сильно 

знижують продуктивність, послаблюють конкурентну спроможність, а 

то й зникають із травостою [1, 3]. 
 

© Котяш У.О., 2009 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2009. Вип. 51. Ч. ІІ. 
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За результатами спостережень вітчизняних вчених, зміни 

річної температури в Лісостепу за останні 100 років становлять         

0,7 – 0,9 ˚С в бік потепління, що не може в майбутньому не 

відобразитися на структурно-функціональних властивостях лучних 

угідь та стратегічних підходах і методах ведення лукопасовищного 

господарства [2]. 

Оцінку окремих років і періодів проводили, використовуючи 

показники температури повітря, кількості опадів, через гідротермічний 

коефіцієнт (ГТК) за даними метеопоста “Оброшино” за 1969 – 2008 рр. 

(західний Лісостеп). Гідротермічний коефіцієнт визначали згідно з 

методикою [4] за формулою: 

ГТК = 
nT

R



10
, 

де R – сума опадів за аналізований період, мм; Т – 

середньомісячна сума позитивних температур, ˚С; n – кількість днів у 

місяці. 

Багаторічні дослідження засвідчили, що на низинних луках 

західного Лісостепу, як і в інших зонах цього регіону з лучними 

ґрунтами, забезпечення рослин вологою здійснюється не лише 

атмосферними опадами, а й підґрунтовими водами, які протягом 

вегетаційного періоду знаходяться на глибині не більше 1,5 м, і їх 

коріння у посушливі періоди сезону досягає зони капілярної кайми. Це 

свідчить про те, що лучні трави на родючих ґрунтах цього типу угідь 

та ще й за недостатнього зволоження не повністю реалізують свій 

продуктивний потенціал [1].  

 

1. Шкала визначення рівня зволоженості  

Бал ГТК Рівень зволоження 

1 0,5 – 0,7 Слабке 

2 0,8 – 1 Недостатнє 

3 1,1 – 1,5 Оптимальне  

4 >1,6 Надлишкове  

 

Гідротермічні коефіцієнти за перші 20 років (1969 – 1988) 

представлені на рис. 1, а за 20 наступних (1989 – 2008 рр.) - на рис. 2. 
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Рис. 1. Середньомісячні ГТК (спостереження за 20 років, 1969 – 

1988) 
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Рис. 2. Середньомісячні ГТК (спостереження за 20 років, 1989 - 

2008) 
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Ми визначили гідротермічні коефіцієнти як в окремі роки в 

розрізі ІV - V місяців, так і в середньому за кожен рік і кожен місяць. 

Окремо показано найбільш сухий і найбільш вологий роки. 

У середньому за місяцями як у перший період (1969 –          

1988 рр.), так і в наступний (1989 – 2008 рр.) ці показники знаходилися 

в межах оптимального і надлишкового зволоження (1,4 – 2,3).  

23%

8%

14%

55%

слабке недостатнє оптимальне надлишкове

 
Рис. 3. Відносна кількість місяців із різними рівнями зволоження в 

середньому за 1969 - 1988 рр., % 
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слабке недостатнє оптимальне надлишкове

 
Рис. 4. Відносна кількість місяців із різними рівнями зволоження в 

середньому за 1989 - 2008 рр., % 

 

Наведені дані свідчать, що в умовах західного Лісостепу на 

рівень надлишкового зволоження припадало за перші 20 років 55% 

місяців, а на наступні 20 років 51%, крім того, по 23 і 25% - на 

оптимальний рівень зволоження. Рівень слабкого зволоження в 
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першому періоді відзначено протягом 19 (14%), в другому 13 (10%) 

місяців, а недостатній рівень зволоження припадав на 11 (8%) і 20 

(14%) із загальної кількості 140 місяців. У цілому оптимальне і 

надлишкове зволоження спостерігали майже впродовж однакової 

кількості місяців 40-річного періоду (76 – 78%). 

Оцінка погодних умов за час проведення досліджень свідчить, 

що в середньому як за кожен рік, так і за місяці ГТК знаходився на 

оптимальному і надлишковому рівні і в 1987 р. його значення було 

недостатнім (1,0). 

Погодні умови західного Лісостепу майже щорічно є 

сприятливими для росту і розвитку лукопасовищних трав. І лише в 

окремих посушливих роках (1971, 1976, 1986) ГТК у різні місяці 

знаходився на рівні 0,5 – 0,7 і 0,8 – 1. В такі роки урожайність 

знижувалася на 18 – 40% за перших 20 років і на 16 – 38% других 20. У 

вологі роки (1974, 1978, 1985) урожайність пасовищ підвищувалася на 

21 – 28% за перших 20 років і на 22 – 34% за наступний період (табл. 

2).  

На пасовищних травостоях систематичне застосування 

мінеральних добрив, і особливо фосфорно-калійних, а також 

сприятливі ГТК обумовили поширення бобових компонентів (табл. 3). 

Ці зміни відбувалися за роками на створених у 1967 р. 

культурних пасовищах злакового травостою із залуженням сумішкою: 

пажитниця багаторічна Дрогобицька 1 (12 кг/га), тимофіївка лучна  

Люлінецька (6 кг/га), костриця лучна Люлінецька 3 (10 кг/га). 

Як свідчать дані, після створення культурних пасовищ у перші 

три роки вміст бобових як на контролі, так і на фосфорно-калійному 

фоні виявився низьким і лише в 1970 р. із сприятливим 

середньорічним коефіцієнтом зволоження (ГТК 2,3) у першому циклі  

підвищився до 12,9 – 29,0 %. Досить висока частка бобових була в 

1971 і 1973 рр. У третьому циклі відсоток цих компонентів виявився 

досить високим як на контролі без добрив  (14,1 – 20,3), так і за 

внесення фосфорно-калійних добрив (28,8 – 48,9%). 

Але сприятливі гідротермічні умови були не щорічно, і лише в 

1989 р. рівень зволоження був надлишковим протягом всього літа (1,6 

– 3,4). Сприятливими погодними умовами відзначалася весна 1990 р. 

(квітень, травень), що також обумовило високий збір пасовищного 

корму (табл. 4). 
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2. Урожайність лучних травостоїв низинних лук західного Лісостепу залежно від різної 

вологозабезпеченості (1969 – 2004 рр.), ц/га сухої маси 

Періоди Удобрення 

Середня 

урожай-

ність за 

періоди 

Зокрема  ± до середньорічної 

урожайності 

найбільш 

посушли-

вий рік 

урожай-

ність 

найбільш 

вологий 

рік 

урожай-

ність 

найбільш по-

сушливий рік 

найбільш 

вологий рік 

ц/га % ц/га % 

1969 – 1988 рр. 

1969 – 1974 Р30К120N240 65,1 1971 39,1 1974 83,1 -26,0 -40 +18,0 +28 

1975 – 1979 Р90К120N240 70,0 1976 53,0 1978 84,5 -17,0 -24 +14,5 +21 

1980 – 1984 Р90К120N240 77,7 1982 73 1980 83,0 -4,6 -6 +5,3 +7 

1985 – 1988 Р90К120N240 84,3 1986 69,5 1985 91,6 -14,8 -18 +20,4 +24 

1989 – 2004 рр. 

1989 – 1994 Р90К120N240 84,2 1994 63,4 1990 106,1 -20,8 -25 +21,8 +26 

1995 – 1999 Р60К90N180 58,8 1996 36,7 1998 71,8 -22,1 -38 +13 +22 

2000 – 2004 Р60К90N140 62,6 2000 52,4 2004 83,9 -10,2 -16 +21,3 +34 

 



 62 

3. Вміст бобових компонентів у роки з різною 

вологозабезпеченістю (1967 – 1973), % від ваги зеленої маси 

Удобре-

ння 

Роки Серед- 

нє за 7 

років 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

ГТК 

 1,4 1,7 1,7 2,3 1,6 2,2 1,8  

І цикл 

Контроль 

(без добрив) 6,4 1,6 3,4 12,9 9,1 1,1 4,9 10 

Р30К60 2,0 3,0 4,0 29,0 20,5 6,1 15,9 12,8 

Р30К60N240 - 0,5 - 1,6 2,5 0,3 0,5 0,9 

ІІІ цикл 

Контроль 

(без добрив) - 2,6 12,1 14,1 29,0 12,8 20,3 16,7 

Р30К60 15,5 1,1 28,8 48,9 40,7 31,1 39,5 35,9 

Р30К60N240 - 1,3 2,1 0,9 5,9 0,7 5,4 2,8 

 

4. Урожайність сіяної низинної луки, ц/га 

Удобрення Роки 
Збір сухого корму за циклами, ц/га 

І ІІ ІІІ ІV V всього 

Без добрив 
1989 6,1 6,6 5,1 2,8 - 20,6 

1990 8,2 3,6 7,6 6,3 4,8 30,6 

Р60К90 
1989 28,7 21,6 16,6 9,7 - 76,5 

1990 25,9 7,7 25,8 14,3 9,0 82,7 

Р60К120N240 
1989 46,2 22,8 20,2 15,5 - 104,7 

1990 25,6 12,9 0,6 18,8 18,8 106,1 
Примітка. ГТК за місяцями: 

 ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х 
1989 3,04 3,4 3,3 1,6 2,3 0,9 1,4 

1990 2,8 2,02 0,7 1,7 0,9 2,2 1,7 

 

Як свідчать дані табл. 4, на фосфорно-калійному фоні 

одержано в 1989 р. 76,5 ц/га сухого корму, а в 1990 р. – 82,7, що в три 

рази більше ніж на контролі (без добрив). Проте найвищу врожайність 

у ці роки отримано за внесення повних мінеральних добрив 

(Р60К120N240) – 104,7 і 106,1 ц/га сухого корму. 

Високий збір корму в ці два роки на фосфорно-калійному фоні 

одержано за рахунок трансформації сіяного злакового травостою у 

бобово-злаковий, коли частка бобових трав у першому укосі становила 

47 – 48% і у третьому – 55 – 39% (табл. 5). 
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5. Ботанічний склад трансформованого травостою залежно від 

внесення Р60К90, % від ваги зеленої маси 

Роки  Цикли ГТК 
Ботаніко-господарські групи 

бобові злаки різнотрав’я 

1989 
І (4 – 5 місяці) 3,2 48 35 17 

ІІІ (7 місяць) 1,6 55 30 15 

1990 
І (4 – 5 місяці) 2,4 47 46 7 

ІІІ (7 місяць) 1,7 39 56 5 

 

Висновок. В умовах західного Лісостепу на низинних луках 

погодні умови сприяють одержанню високих зборів корму. Проте в 

окремі посушливі роки, і особливо місяці, урожайність знижувалася на 

18 – 40% проти середньобагаторічної, а у сприятливих за зволоженням 

і температурними умовами підвищувалася на 22 – 34%. Систематичне 

застосування повних мінеральних добрив обумовило зростання 

урожайності до 104 і 106 ц/га сухого корму, а одне фонове удобрення 

(Р60К90) в сприяливих умовах (ГТК 1,6 – 3,4) зумовило поширення 

бобових до 47 – 55% і одержання високопоживного корму на рівні 76 – 

82 ц/га сухої маси. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МІНІМАЛІЗОВАНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ 

ПІД РІПАК ОЗИМИЙ 

 

Досліджено вплив поверхневого обробітку на продуктивність 

ріпаку озимого. 

Встановлено, що застосування цього агроприйому під ріпак 

озимий забезпечує поліпшення ґрунтових умов, підвищує врожайність 

без істотного збільшення забур’яненості посівів і сприяє економії 

енергоресурсів. 

Ключові слова: ріпак озимий, обробіток ґрунту, удобрення, 

родючість, урожайність, забур’яненість. 

 

У сучасних умовах ефективність сільськогосподарського 

виробництва в Україні залежить від використання культур, які 

забезпечують гарантований збут за високої рентабельності 

виробництва, що диктується ринковими умовами.  

Збільшення обсягів виробництва олійних культур в Україні на 

сьогодні стає гострою проблемою, яка може бути вирішена за рахунок 

ширшого використання можливості ріпаку.  

Ріпак озимий є однією із найважливіших сільськогосподарських 

культур зони Лісостепу та Полісся. Завдяки широкому попиту на 

рослинні олії і високобілкові корми, ріпак протягом  останнього 

десятиріччя значно зміцнив свої конкурентні позиції на міжнародному 

ринку олії та жирів, а створення сучасних високопродуктивних сортів 

дало імпульс до його впровадження у сільське господарство, 

передусім, як олійної культури. Все це стимулює до збільшення 

посівних площ під цією сільськогосподарською культурою та 

удосконалення технології вирощування за екологічними принципами з 

високим рівнем рентабельності.  

У сучасних економічних умовах з огляду на підвищення цін на 

енергоносії, добрива і засоби захисту виникають потреби у 

здешевленні виробленої рослинницької продукції через удосконалення 

елементів агротехніки.  

Обробіток ґрунту під ріпак обумовлюється морфологічними і 

біологічними особливостями культури та природно-кліматичними  
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умовами. Він має забезпечити оптимальний водно-повітряний, 

поживний режими орного шару, знищення бур’янів, заробку 

рослинних решток і добрив, вирівнювання і ущільнення ґрунту, а 

також створення умов для якісної роботи посівних агрегатів, 

обприскувачів і збиральної техніки. 

У даний час достатньо чітко визначено загальні завдання 

мінімалізованого обробітку. В першу чергу це збереження і 

підвищення родючості, боротьба з ерозією і зменшення втрат 

поживних речовин. По-друге, це вирішення завдань економічного 

плану, пов’язаних з потребою підвищення продуктивності праці і 

зниження собівартості продукції. По-третє, впровадження хімізації 

дозволяє стабілізувати і підвищити врожайність сільсько-

господарських культур за зменшення глибини обробітків [1]. 

Враховуючи сказане вище, метою наших досліджень було 

визначення оптимального способу основного обробітку ґрунту під 

ріпак озимий за різних фонів удобрення. 

Дослідження з вивчення ефективності різних способів 

основного обробітку ґрунту і мінерального живлення під ріпак озимий 

в умовах Передкарпаття проводили  у відділі технології Івано-

Франківського інституту агропромислового виробництва УААН у 

стаціонарному досліді протягом 2003 – 2006 рр. 

Дослід було закладено 2003 р. відповідно до „Методики 

польового досліду“ Б.О. Доспехова.  

Попередником ріпаку озимого сорту Свєта була пшениця озима. 

Розмір облікової ділянки з дослідження обробітку ґрунту становив   

270 м
2
, а системи удобрення  – 90 м

2
. Повторення досліду триразове, 

розміщення варіантів – послідовне.  

Схему досліду № 1 наведено в табл. 1. 

Згідно зі схемою досліду № 2 визначали ефективність внесення 

гербіцидів різної дії у посівах ріпаку озимого за різних способів 

основного обробітку ґрунту (БГ – без внесення гербіцидів; ҐГ –  

застосування ґрунтового гербіциду Бутізан 400, 40% к. с.; КГ – 

внесення ґрунтового гербіциду Бутізан 400, 40% к. с. та гербіцидів 

Лонтрел 300, в. р., Зеллек 12,5, к. е. у період вегетації культури). 

Ґрунт дослідного поля – дерновий опідзолений, за 

гранулометричним складом грубопилувато-середньосуглинковий. 

Вміст гумусу в орному шарі 2,8 %. Сума ввібраних основ становить у 

середньому 11 – 12 мг-екв./100 г ґрунту, ступінь насичення основами – 

85 %, реакція слабокисла (сольової витяжки рН – 4,6 – 5,6). Ґрунти 

слабо забезпечені рухомим фосфором та обмінним калієм. 
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1. Схема досліду № 1 

Спосіб 
основного 
обробітку 
(фактор А) 

Мінеральне живлення (фактор Б) 

основне 

підживлення 
по тало-

мерзлому 
ґрунту 

початок 
інтенсивного 

росту 

фаза 
бутонізації 

Оранка, 
20 - 22 см 
(контроль) 

P70K120 - - - 
N30P70K120 N70 N70 - 
N40P70K120 N80 N50 N30 

Оранка, 
25 - 27 см 

P70K120 - - - 
N30P70K120 N70 N70 - 
N40P70K120 N80 N50 N30 

Оранка, 
14 - 16 см 

P70K120 - - - 

N30P70K120 N70 N70 - 
N40P70K120 N80 N50 N30 

Поверхневий 
обробіток, 
10 - 12 см 

P70K120 - - - 
N30P70K120 N70 N70 - 
N40P70K120 N80 N50 N30 

Чизелювання, 
25 - 27 см 

P70K120 - - - 
N30P70K120 N70 N70 - 
N40P70K120 N80 N50 N30 

Чизелювання, 
20 - 22 см 

P70K120 - - - 
N30P70K120 N70 N70 - 
N40P70K120 N80 N50 N30 

Чизелювання, 
14 - 16 см 

P70K120 - - - 

N30P70K120 N70 N70 - 
N40P70K120 N80 N50 N30 

 

На ріст і розвиток культурних рослин значною мірою впливають 

бур’яни, які є їх основними конкурентами у використанні елементів 

родючості ґрунту. Вони не тільки призводять до недобору врожаю 

сільськогосподарських культур і погіршення його якості, але й 

ускладнюють виконання низки польових робіт, що вимагає додаткових 

витрат праці і засобів. Розрахунки свідчать, що втрати урожаю від 

бур’янів у землеробстві на всій площі ріллі становлять мільйони тонн 

[2, 3]. 

На сучасному етапі розвитку землеробства основним способом 

боротьби з бур’янами є своєчасне застосування комплексу 

агротехнічних заходів, і зокрема основного обробітку ґрунту. 

Велика потенційна забур’яненість сільськогосподарських угідь 

вимагає розробки і впровадження ефективної системи обробітку 

ґрунту. 
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За щорічної оранки утворюється гомогенний, з рівномірним 

розподілом насіння по всій глибині, орний шар. Тривале ж 

безполицеве розпушування призводить до утворення гетерогенного 

шару, який обробляють, з розміщенням насіння бур’янів переважно у 

шарі 0 – 10 см [4 - 7]. 

 Прибічники безполицевих способів обробітку, навпаки, 

вказують на зростання засміченості всього орного шару із 

застосуванням полицевої оранки.  

Безполицевий поверхневий обробіток опідзолених ґрунтів 

поступається полицевому за ступенем знищення бур’янів. Тут 

зосереджуються малорічні і багаторічні бур’яни. 

Ґрунти Передкарпаття відрізняються сильною забур’яненістю, 

це пов’язано з рядом причин, серед яких важливою є невелика глибина 

орного шару. 

У посівах ріпаку найчастіше трапляються такі багаторічні 

бур’яни: берізка польова, осот і пирій. Серед зимуючих бур’янів 

переважають: бородавник, грицики, жовтушник, незабудка 

дрібноквіткова, підмаренник чіпкий, ромен польовий, ромашка 

непахуча, талабан польовий, фіалка польова, метлюг звичайний. 

Посіви ріпаку засмічують ранні та пізні ярі бур’яни. Серед ранніх 

трапляються: мокрець, гірчаки, гірчиця польова, жабрій звичайний, 

кропива глуха, мак дикий, редька дика. Із пізніх ярих були: галінсога 

дрібноквіткова, мишій зелений, мишій сизий, куряче просо, щириця. 

Способи основного обробітку ґрунту по-різному впливали на 

забур’яненість посівів ріпаку озимого. Так, найменша кількість 

бур’янів у посівах ріпаку на безгербіцидному фоні була після оранки 

на глибину 25 – 27 та 20 – 22 см і становила відповідно 70 і 74 в 

осінній період та 67 і 89 шт./м
2
 на час збирання ріпаку (табл. 2).  

Безполицеві обробітки, які проводили у системі різноглибинного 

чизелювання та поверхневого обробітку ґрунту, сприяли розміщенню 

основної маси насіння бур’янів у верхньому шарі ґрунту і, як наслідок, 

збільшенню фактичної забур’яненості посівів ріпаку в 1,4 разу 

порівняно до контролю. Забур’яненість посівів ріпаку за поверхневого 

обробітку ґрунту становила 91 шт./м
2
 в осінній період і 127 шт./м

2
 на 

час збирання врожаю. 

Внесення ґрунтового гербіциду Бутізан 400 (2,0 л/га) після сівби 

ріпаку озимого знизило забур’яненість посівів на 74 – 80 %. Так, у 

варіанті поверхневого обробітку ґрунту на 10 – 12 см фактична 

забур’яненість становила 31 шт./м
2
, тоді як у варіанті оранки на 20 –    

22 см (контроль) – 14 шт./м
2
. 
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На гербіцидному фоні протягом вегетації культурних рослин 

фітотоксичність внесених гербіцидів знижується, а забур’яненість 

посівів ріпаку озимого збільшується у варіантах з оранкою на 7 –             

8 шт./м
2
, тоді як на варіантах з безполицевими обробітками різниця 

становила 15 – 19 шт./м
2
. 

 

2. Вплив способів основного обробітку на забур’яненість та масу 

бур’янів ріпаку озимого 

Примітка: БГ – безгербіцидний фон; ҐГ – внесення ґрунтового 

гербіциду Бутізан 400, 40 % к. с.; КГ – застосування ґрунтового гербіциду 

Бутізан 400, 40 % к. с. та гербіцидів Лонтрел 300, в. р., Зеллек 12,5, к. е. у 

період вегетації культури. 

 

Спосіб 

основного 

обробітку 

Застосування 

гербіцидів 

Загальна кількість 

бур'янів, шт./м
2
 

Сира маса 

бур'янів 

на час зби-

рання, г/м
2
 

в осінній 

період 

на час 

збирання 

Оранка, 

20 - 22 см 

(контроль) 

БГ 74 67 1385 

ҐГ 8 14 492 

КГ - 8 373 

Оранка, 

25 - 27 см 

БГ 70 67 1385 

ҐГ 6 14 492 

КГ - 8 373 

Оранка, 

14 - 16 см 

БГ 77 102 2218 

ҐГ 9 25 782 

КГ - 13 546 

Поверхневий 

обробіток, 

10-12 см 

БГ 91 127 2796 

ҐГ 15 31 863 

КГ - 19 553 

Чизелювання, 

25 - 27 см 

БГ 62 98 1967 

ҐГ 7 20 664 

КГ - 10 521 

Чизелювання, 

20 - 22 см 

БГ 80 115 2581 

ҐГ 9 26 798 

КГ - 15 578 

Чизелювання, 

14 - 16 см 

БГ 88 122 2695 

ҐГ 10 29 841 

КГ - 15 591 
  НІР05, шт./м2     загальна 5,40 7,15  
                            за обробітками 3,82 5,17  

                            за гербіцидами 2,42 2,54  
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За роки досліджень спостерігали ясно виражену тенденцію до 

збільшення кількості і маси бур’янів після мілкої оранки, чизелювання 

та поверхневого обробітку ґрунту. Ці дані свідчать про те, що 

безполицевий обробіток потребує підвищеного контролю за 

забур’яненістю посівів ріпаку озимого.  

Проте за своєчасного захисту посівів хімічними методами, і 

особливо внесення ґрунтових гербіцидів, шкодочинність бур’янів у 

посівах ріпаку озимого пригнічується у всіх варіантах основного обро-

бітку ґрунту і не виходить за межі економічного порогу шкідливості. 

Наші дослідження свідчать, що  продуктивність ріпаку озимого 

залежала як від глибини, так і від способів обробітку ґрунту (табл. 3).  

 

3. Урожайність ріпаку озимого залежно від способів основного 

обробітку ґрунту та мінерального живлення, ц/га 

Спосіб 

основного 

обробітку 

Мінеральне 

живлення 

Рік  
Серед-

нє за 3 

роки 

Відхилення 

від контролю 

2004 2005 2006 ц/га % 

Оранка, 

20 - 22 см 

(контроль) 

P70K120 21,8 22,7 16,7 20,4 - - 

N170P70K120 29,0 33,5 24,0 28,8 - - 

N200P70K120 33,2 36,2 28,0 32,5 - - 

Оранка, 

25 - 27 см 

P70K120 18,0 21,2 15,7 18,3 -2,1 10,2 

N170P70K120 27,7 32,4 20,8 27,6 -1,8 6,2 

N200P70K120 33,2 34,2 25,3 30,9 -1,6 4,9 

Оранка, 

14 - 16 см 

P70K120 21,3 23,9 18,4 21,2 +0,8 3,9 

N30P70K120 26,8 35,5 26,4 29,6 +0,8 2,8 

N40P70K120 33,9 39,6 29,4 34,3 +1,8 5,5 

Поверхневий 

обробіток, 

10 - 12 см 

P70K120 20,4 28,0 20,7 23,0 +2,6 12,7 

N170P70K120 31,5 39,1 30,2 33,6 +4,8 16,7 

N200P70K120 36,8 42,5 34,7 38,0 +5,5 16,9 

Чизелювання, 

25 - 27 см 

P70K120 17,3 19,3 16,0 17,5 -2,9 14,2 

N170P70K120 26,7 27,9 21,2 25,3 -3,5 12,2 

N200P70K120 28,5 30,6 23,4 27,5 -5,0 15,4 

Чизелювання,  

20 - 22 см 

P70K120 19,1 23,7 17,4 20,1 -0,3 1,5 

N170P70K120 28,7 34,9 24,7 29,4 +0,6 2,1 

N200P70K120 34,3 37,3 28,9 33,5 +1,0 3,1 

Чизелювання, 

14 - 16 см 

P70K120 22,3 23,8 18,5 21,5 +1,1 5,4 

N170P70K120 24,5 32,1 26,6 27,4 -1,4 4,9 

N200P70K120 34,6 36,4 30,1 33,7 +1,2 3,4 
НІP05, ц/га    загальна 3,54 3,81 3,12 3,49  

                     за обробітками 2,21 2,81 2,12 2,38  

                     за добривами 1,24 1,30 1,09 1,21  
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У перший рік досліджень найвищу врожайність насіння ріпаку 

озимого (36,8 ц/га) отримано за застосування поверхневого обробітку 

ґрунту  та мінерального живлення в нормі N200P70K120 за врожайності 

на контролі 33,2 ц/га. 

Збільшення глибини оранки від 20 – 22 см до 25 – 27 см 

спричинило зниження врожайності насіння ріпаку озимого в 

середньому за три роки від 32,5 ц/га до 30,9 ц/га за удобрення 

N200P70K120. 

Дещо нижча врожайність у середньому за три роки виявилася у 

варіанті із чизелюванням на глибину 25 – 27 см порівняно до оранки 

(контролю). Мілке ж чизелювання  у третьому варіанті мінерального 

живлення сприяло збільшенню врожайності на 1,2 ц/га порівняно до 

контролю.  
Підвищення рівня удобрення сприяло достовірному зростанню 

врожайності насіння ріпаку озимого. Ефективність добрив значно 

залежала і від способів основного обробітку ґрунту і була вищою за 

застосування обробітку без обертання скиби. Приріст врожайності від 

внесення добрив на фоні глибокої оранки становив відповідно 9,3 та 

12,6 ц/га, за поверхневого обробітку 9,9 та 15,2 ц/га, за мілкого 

чизелювання 5,9 та 12,2 ц/га. 

Такий вплив способів обробітку і удобрення на врожайність 

насіння ріпаку озимого простежується впродовж усіх років 

досліджень. 

Найвищою врожайність насіння ріпаку озимого була за 

поверхневого обробітку ґрунту (дискування на 10 – 12 см) та 

удобрення N200P70K120 і становила в середньому за три роки 38,0 ц/га. 

Статистична обробка даних свідчить, що частка впливу способів 

основного обробітку ґрунту на урожайність становить 12 %, а частка 

впливу мінерального живлення - 61 %. Водночас на урожайність 

культури значно впливали погодні умови, які склалися протягом 2003 

– 2006 р. 

Економічна оцінка поверхневого обробітку показала, що він 

забезпечує збільшення рівня рентабельності вирощування ріпаку 

озимого на 40 % порівняно до оранки.  

Висновки. В умовах Передкарпаття на дерновому опідзоленому 

ґрунті за вирощування ріпаку озимого після озимої пшениці 

найдоцільніше здійснювати поверхневий обробіток та вносити 

мінеральні добрива в нормі N200P70K120, що забезпечує одержання 

високих та сталих врожаїв. 

Поверхневий обробіток ґрунту порівняно з оранкою на всіх 

фонах удобрення забезпечує більш високу продуктивність ріпаку 
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озимого та за суворого дотримання технології не призводить до 

забур’яненості посівів. 
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Ключові слова: пасовища, травостої, удобрення, урожайність, 

стимулятори росту.  
 

Однією з основних умов створення на пасовищах та інших угід-

дях високопродуктивних сіяних травостоїв, і зокрема бобово-злакових, 

є удобрення та правильний вибір трав і травосумішок відповідно до 

біологічних особливостей компонентів та агротехнічних факторів. 

Завдяки різній тривалості життя, різниці в максимумах 

урожайності за роками та взаємозаміні компонентів на різних етапах 

онтогенезу трав з травосумішок формуються сіяні лучні травостої, які 

найкраще пристосовані до несприятливих погодних та ґрунтових умов 

[3, 4]. 

А.В. Боговін [1, 2] та І.П. Мініна [4] встановили чітку залежність 

кількісного складу травосумішок від умов середовища. У сприятливих 

умовах, за відсутності лімітуючих факторів (луки з нормальним 

зволоженням і родючими ґрунтами), урожайніші травосумішки з 5 - 7 

видів нещільнокущових та кореневищних злакових і бобових трав. 

Внаслідок неперервного наростання зеленої маси протягом 

вегетаційного періоду бобові і злакові трави мають потребу в 

добривах. Із підвищенням урожайності травостоїв добрива сприяють 

також поліпшенню ботанічного складу та подовженню довголіття 

сіяних пасовищ [5, 6, 7]. 

Останнім часом через нестачу мінеральних добрив на пасо-

вищах зменшується родючість ґрунту, погіршується режим мінераль-

ного живлення, поступово знижується врожайність. Це вимагає   

розширення   використання   можливостей   біотехнологічних засобів – 

мікробіологічних препаратів. Особливо перспективним і недорогим є 

застосування біопрепаратів азотфіксуючих і фосформобілізуючих 

мікроорганізмів [8]. На даний час невід’ємним елементом інтенсивних 

технологій стають  біостимулятори росту і розвитку рослин. За їх 

допомогою вирішуються питання, які неможливо реалізувати 

традиційними прийомами та методами. В Україні створено ряд 

синтетичних аналогів фітогормонів і природних біостимуляторів [9]. 

Дослід закладено літнім посівом 2001 р. У 2007 р. було 

поновлено пасовищний травостій на темно-сірих опідзолених 

глеюватих легкосуглинкових ґрунтах з такими агрохімічними 

показниками в горизонті 0 - 20 см: рН сольове - 4,7 - 5,0, вміст гумусу - 

3,2 - 3,6%, легкогідролізованого азоту (за Корнфільдом) - 16,0 –          

18,2 мг/100 г ґрунту, рухомого фосфору (за Кірсановим) – 5,6 - 6,2, 

обмінного калію (за Масловою) - 6,5 - 6,8 мг/100 г ґрунту. 

Метою нашої роботи є вивчення подовження використання 

пасовищ великою рогатою худобою шляхом підбору травосумішок і 
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одновидових посівів трав різних строків достигання для 

ранньовесняного та пізноосіннього конвеєрного надходження зеленої 

маси із диференціацією мінерального удобрення і застосування 

стимулятора росту для забезпечення сталої продуктивності 

пасовищних травостоїв в умовах Лісостепу західного. Дослід включає 

8 варіантів, з яких 3 варіанти – одновидові посіви злакових трав 

(удобрення ділянок у нормі N100P60K90), п’ять варіантів – бобово-

злакові травосумішки (удобрення – N60P60K90): 

- 1, 2, 3 варіанти – N100P60K90  з розподілом азотних добрив у 

дозі N20 під І, ІІ, ІІІ,  ІV і V цикли використання; 

- 4, 5, 6, 7, 8 варіанти – N60P60K90 з розподілом азотних добрив 

у дозі N20 під ІІ,  III і ІV цикли пасовищного використання; 

- P60K90 - ранньою весною. 

Кожен варіант досліду використовували без обробки травостою 

та з обробкою вегетуючих бобово-злакових травосумішок і 

одновидових злакових трав стимулятором росту агростимулін у дозі       

5 мл/га. Схема досліду представлена в табличному матеріалі.  

У наших дослідженнях погодні умови 2007 р. були 

несприятливими для росту і розвитку багаторічних трав. Посушлива 

весна і перша половина літа вплинули на ріст і урожайність злакових 

трав і бобово-злакових травосумішок. 

2007 рік характеризувався сильним потеплінням вже з квітня – 

травня. Температура повітря була вищою на 1,3 - 2,6 
о
С від 

середньобагаторічної норми, а опадів випало менше на 28,7 - 32,5 мм, 

тому ріст і розвиток бобових і злакових трав був незадовільний. 2008 

рік характеризувався надмірною зволоженістю ґрунту, за винятком 

червня, коли кількість опадів була нижчою від норми на 24,7 мм. 

При проведенні досліджень за умовний контроль прийнято 

травосумішку, яка складається із злакової трави раннього і пізнього 

строків достигання і трьох видів бобових трав (табл. 1). 

У середньому за вегетаційний період 2007 – 2008 рр. 

врожайність сухої маси на умовному контролі без обробки травостою 

стимулятором росту агростимулін становила 51,2 ц/га, із обробкою 

травостою – 56,3 ц/га. Найменший врожай серед одновидових посівів 

злакових трав забезпечила грястиця збірна – 50,0 ц/га сухої маси без 

обробки стимулятором росту і на 6,2 ц/га більше на варіанті, де 

проводили обробку грястиці збірної стимулятором росту, що 

пояснюється несприятливими погодними умовами. Спека, яка тривала 

протягом вегетаційного періоду, була стримуючим фактором для росту 

і розвитку грястиці збірної. 
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З досліджуваних варіантів у середньому за вегетаційний період 

2007 - 2008 рр. високий збір сухої маси (57,8 ц/га) забезпечила бобово-

злакова травосумішка, яка складається з костриці тростинної, 

очеретянки звичайної, лядвенцю рогатого, конюшини лучної, 

конюшини повзучої, при мінеральному удобренні в нормі N60P60K90. 

Ця ж травосумішка виявилася найкращою при обробці трави 

стимулятором росту - врожайність становила 62,9 ц/га сухої маси. 

Додаткове введення в травосумішку пажитниці багаторічної на 

варіантах без обробки стимулятором росту забезпечило дещо вищий 

врожай сухої маси (66,9 ц/га), проте обробка травосумішки 

стимулятором росту агростимулін при мінеральному удобренні в дозі 

N60P60K90 забезпечила найвищий збір сухої маси (72,1 ц/га). 

Погодні умови протягом досліджень були сприятливими для 

росту і розвитку очеретянки звичайної (ранньовесняної трави) та 

костриці тростинної (пізньоосінньої) і травосумішки, в складі якої 

були ці злакові трави. На варіантах, де висівали кострицю тростинну, 

пасовищний період продовжувався до 1 - 2 листопада в 2007 р. і 28 - 30 

листопада – в 2008 р., а врожай абсолютно сухої маси становив       

59,7 ц/га без застосування стимулятора росту і 68,0 ц/га із 

стимулятором агростимулін. 

Незначна кількість опадів у серпні 2008 р. позитивно вплинула 

на врожайність пасовищ, тому в IV циклі використання отримали 

найвищий урожай на всіх варіантах досліду. Якщо при використанні 

стимулятора росту агростимуліну протягом І – ІІІ циклів відчуження 

врожай був майже однаковий порівняно із варіантами без обробки, то 

в ІV - V циклах відсоткове надходження корму на всіх варіантах 

становило 24 – 32% без обробки стимулятором росту і 29 – 35% з 

обробкою варіантів, де були висіяні одновидові злакові трави і бобово-

злакові-травосумішки. 

У середньому за вегетаційний період вміст у травостої злакових 

трав становив 81,2 – 96,0 % без стимулятора росту і 75,9 – 98,0 % - з 

стимулятором росту. Із трьох злакових трав більшу частку становила 

грястиця збірна в І і ІІІ циклах використання (94,5 – 95,2 % із 

стимулятором та 93,2 – 93,4% без стимулятора росту). На варіантах з 

бобово-злаковим травостоєм злакові компоненти займали основну 

частку на варіантах без стимулятора росту і з стимулятором, яка 

відповідно становила 79,5 – 88,8 і 75,9 – 91,7 %. Протягом вегетації 

трав насичення травостою бобовими спостерігали більше у третьому 

циклі використання – 6,8 – 10,7% без застосування стимулятора росту і 

4,0 – 15,2 % з стимулятором. 
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1. Урожайність різночаснодостигаючих пасовищних травостоїв залежно від диференціації удобрення і 

без застосування стимулятора росту 

№ 

вар. 
Варіанти 

Урожайність сухої 

маси, ц/га 

Приріст до 

контолю 

2007 2008 Середнє ц/га % 

1 Очеретянка звичайна 66,4 52,3 59,4 8,2 16,0 

2 Грястиця збірна 54,9 45,1 50,0 -1,2 -2,3 

3 Костриця тростинна 62,6 56,7 59,7 8,5 16,6 

4 
Очеретянка звичайна (6) + грястиця збірна (10) + лядвенець 

рогатий (2) + конюшина лучна (2) + конюшина повзуча (2) 60,0 40,1 50,1 -1,2 -2,1 

5 
Грястиця збірна (8) + костриця тростинна (8) + лядвенець 

рогатий (2) + конюшина лучна (2) + конюшина повзуча (2) 56,9 45,4 51,2 - - 

6 

Костриця тростинна (10) + очеретянка звичайна (6) + 

лядвенець рогатий (2) + конюшина лучна (2) + конюшина 

повзуча (2) 71,1 44,5 57,8 6,6 12,8 

7 

Очеретянка звичайна (4) + грястиця збірна (6) + костриця 

тростинна (6) + лядвенець рогатий (2) + конюшина лучна (2) + 

конюшина повзуча (2) 64,1 50,9 57,5 6,3 12,3 

8 

Очеретянка звичайна (4) + грястиця збірна (6) + костриця 

тростинна (6) + пажитниця багаторічна (6) + лядвенець 

рогатий (2) + конюшина лучна (2) + конюшина повзуча (2) 70,7 63,0 66,9 15,7 30,7 
 НІР05, ц/га 1,74 1,24    

 А 1,23 0,88    

 В 3,49 2,49    
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2. Урожайність різночаснодостигаючих пасовищних травостоїв залежно від диференціації застосування 

стимулятора росту і удобрення 

№ 

вар. 
Варіанти 

Урожайність сухої маси, 

ц/га 

Приріст до 

контолю 

2007 2008 Середнє  ц/га % 

1 Очеретянка звичайна 73,3 57,9 65,6 9,3 16,5 

2 Грястиця збірна 61,1 52,8 57,0 0,7 1,2 

3 Костриця тростинна 69,8 66,1 68,0 11,7 20,8 

4 
Очеретянка звичайна (6) + грястиця збірна (10) + лядвенець 

рогатий (2) + конюшина лучна (2) + конюшина повзуча (2) 65,0 49,9 57,5 1,2 2,1 

5 
Грястиця збірна (8) + костриця тростинна (8) + лядвенець 

рогатий (2) + конюшина лучна (2) + конюшина повзуча (2) 60,6 52,0 56,3 - - 

6 

Костриця тростинна (10) + очеретянка звичайна (6) + 

лядвенець рогатий (2) + конюшина лучна (2) + конюшина 

повзуча (2) 75,6 50,2 62,9 6,6 11,7 

7 

Очеретянка звичайна (4) + грястиця збірна (6) + костриця 

тростинна (6) + лядвенець рогатий (2) + конюшина лучна (2) + 

конюшина повзуча (2) 68,5 56,8 62,7 6,4 11,4 

8 

Очеретянка звичайна (4) + грястиця збірна (6) + костриця 

тростинна (6) + пажитниця багаторічна (6) + лядвенець 

рогатий (2) + конюшина лучна (2) + конюшина повзуча (2) 76,9 67,3 72,1 15,8 28,1 
 НІР05, ц/га 1,74 1,24    

 А 1,23 0,88    

 В 3,49 2,49    
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Тому для отримання високих урожаїв при диференційованому 

застосуванні стимулятора росту агростимулін і удобрення в нормі 

N100P60K90 для злакових трав та N60P60K90 - бобово-злакових 

травосумішок, безперебійного надходження високоякісного 

пасовищного корму і подовження періодів випасання ВРХ потрібно в 

склад травосумішок включати злакові і бобові трави з різними 

строками достигання, що пристосовані до кліматичних умов західного 

регіону. 

Висновки  

1. Найвищий урожай сухої маси в середньому за два роки 

досліджень (72,1 ц/га) отримано на варіанті, де бобово-злакову 

травосумішку, яка складалася із очеретянки звичайної, грястиці 

збірної, костриці тростинної, пажитниці багаторічної, лядвенцю 

рогатого, конюшини лучної і конюшини повзучої, обробляли 

стимулятором росту агростимулін і удобрювали мінеральними 

добривами в нормі N60P60K90, що на 5,2 ц/га більше ніж на цьому ж 

варіанті без обробки стимулятором росту. 

2. Між видами багаторічних злакових трав спостерігали різницю 

у відростанні навесні та тривалості вегетації восени, що має важливе 

практичне значення у забезпеченні тварин зеленим кормом протягом 

пасовищного періоду. На посівах очеретянки звичайної травостої 

досягали фази пасовищної стиглості на 7 - 8 днів, а грястиці збірної – 

на 4 - 5 днів раніше, ніж травосумішки на основі пажитниці 

багаторічної. Костриця тростинна вегетувала до 15 - 18 жовтня у    

2007 р. У 2008 р. бобово-злакові травосумішки збереглися для 

пасовищного використання до 26 листопада. 
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Основою вивчення різних форм клонових підщеп яблуні в 

розсаднику є встановлення сумісності їх з сортами та визначення 

якості і кількості одержаних саджанців. Дослідження в розсаднику  

сортопідщепних комбінувань дуже важливі, оскільки підібрані 

компоненти проявляють значний вплив на одержаний садивний 

матеріал. Від підбору кращих підщеп залежить ступінь 

пристосованості сортів до ґрунтово-кліматичних умов, сила росту  
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дерев, скороплідність, продуктивність, якість плодів тощо [1 - 4]. Ця 

проблема носить чітко окреслений зональний характер. 

 Для виявлення найбільш пристосованих клонових підщеп і 

щеплених сортів яблуні до умов Придністров’я ми в період 2003 -   

2005 рр. проводили відповідні дослідження. 

 Вивчали сорти Інституту садівництва УААН Теремок, Едера, 

Аскольда, Радогость, Незалежність та клонові підщепи вітчизняної та 

зарубіжної селекції: карликові – М 9 (контроль), ПБ 9, Д 70-49, Е 15, Е 

25, Е 56, Д 1071, 57-491, П 22, Д 70-456, напівкарликові – 54-118 

(контроль), М 26, П 2, середньорослі – ММ 106 (контроль),  57-490, 1-

48-46, 57-233. 

 Відсадки в розсаднику висаджували за схемою: ширина 

міжрядь – 90 см, між рослинами – 20 см, густота – 55 555 рослин на 

гектар. Дослідження проводили згідно з методикою П.В. Кондратенка, 

М.О. Бублика  [5].  

Встановлено, що всі сортопідщепні комбінації в розсаднику 

забезпечували однаково високі показники приживання вічок та росту 

саджанців. Приживання вічок у всіх помологічних сортів, щеплених на 

різних підщепах, було практично на одному рівні і коливалося в межах 

88,0 - 90,2% (2002 р.), 91,0 - 95,0% (2003 р.) і 92,3 - 93,0% (2004 р.). 

Ознак несумісності компонентів не виявлено. 

 Біометричні обміри показали, що кращу якість саджанців у 

середньому за три роки формували сорти: Теремок на підщепах Е 15, Е 

25, Е 56 (середня висота саджанців – 147 - 150 см, діаметр – 11,1 -       

12,9 мм), Едера – на П 2, Е 15, Е 25, ПБ 9, П 22 (150 - 158 см і 13,7 -  

14,4 мм), Аскольда – на Е 15, Е 25, Е 56, Д 1071, П 2 (145 - 155 см і 

11,1 - 12,9 мм), Радогость – на ПБ 9, Е 15, П 22, П 2 (133 - 141 см і 11,9 

- 12,2 мм) і Незалежність – на ПБ 9, Е 15, П 2, М 26 (142 - 150 см і 12,4 

- 13,0 мм). Ці сортопідщепні комбінації забезпечували і найвищий 

вихід стандартних (1 + 2 сорти) саджанців від загальної кількості 

вирощених: у сорту Теремок – на рівні 93,3 - 98,0%, Едера – 94,9 - 

100%, Аскольда – 95,5 - 100%, Радогость – 95,7 - 100% і Незалежність 

– 97,6 - 100%. Гіршої якості саджанці одержано у всіх сортів, 

щеплених на підщепах М 9, ММ 106 і 1-48-46. 

 В умовах 2004 - 2005 рр. частина однорічних саджанців у 

другому полі розсадника утворювала гілки. У 2003 р. гілкування 

саджанців через несприятливі умови для їх росту не відбувалося. 

Найбільше гілок утворювали саджанці сорту Радогость, потім 

Теремок, Незалежність і Аскольда.  
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Вихід з одного гектара стандартних саджанців яблуні, вирощених на різних клонових підщепах (середнє 

за 2003 - 2005 рр.) 

Підщепи 

Теремок Едера Аскольда Радогость Незалежність 

Вихід стандартних саджанців (1 + 2 сорти) 

тис. шт. 

% до ви-

саджених 

відсадків 

тис. шт. 

% до ви-

саджених 

відсадків 

тис. шт. 

% до ви-

саджених 

відсадків 

тис. шт. 

% до ви-

саджених 

відсадків 

тис. шт. 

% до ви-

саджених 

відсадків 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Карликові 

М 9 (кон-

троль) 39,3 70,8 37,9 68,2 38,0 68,6 38,7 69,7 36,3 65,4 

ПБ 9 39,9 71,8 42,1 75,9 39,8 71,8 38,5 69,3 39,8 71,8 

Д 70-49 41,9 75,5 43,1 77,8 42,7 77,0 42,0 75,7 43,5 78,4 

Е 15 43,2 77,8 44,4 80,0 44,3 79,8 41,6 74,9 41,5 74,7 

Е 25 43,8 78,9 43,3 78,1 43,6 78,5 41,5 74,8 42,3 76,2 

Е 56 42,7 76,9 42,7 77,0 41,8 75,3 39,9 72,0 41,7 75,1 

П 22 42,8 77,1 43,2 77,8 42,0 75,8 40,0 72,1 40,3 72,6 

57-491 40,0 72,1 39,1 70,5 40,9 73,7 36,4 65,6 40,0 72,1 

Д 10-71 42,6 76,7 40,7 73,5 41,6 75,4 43,0 77,4 44,2 79,6 

Напівкарликові 

54-118 

(контроль) 42,6 76,8 43,1 77,6 41,8 75,3 41,1 74,0 42,0 75,7 

М 26 38,5 69,4 38,0 68,6 41,3 74,3 39,8 71,7 36,7 66,2 

П 2 42,3 76,3 42,4 76,4 40,8 73,7 40,7 73,3 39,3 70,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Середньорослі 

ММ 106 

(контроль) 39,5 71,2 39,5 71,2 40,8 73,5 38,4 69,2 39,0 70,3 

57-490 40,9 73,8 39,5 71,4 40,7 73,4 39,1 70,5 39,3 70,8 

57-233 41,2 74,2 40,1 72,3 40,8 73,5 39,8 71,7 40,3 72,6 

1-48-46 36,2 65,1 41,0 72,2 36,0 64,8 33,7 60,7 39,0 70,4 

Середнє 

для сорту 41,0 74,0 41,0 73,8 40,8 73,6 39,5 71,1 39,9 72,0 
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У середньому кількість  саджанців, що утворили гілки, у сорту 

Радогость становила 52,5%, на кожному саджанцю по 4,6 шт. 

середньою довжиною 16,5 см, Теремок – відповідно  40,5%, 2,9 шт. і 

21,9 см, Незалежність – 21,0%, 1,8 шт. і 17,5 см і Аскольда – 15,1%,   

1,2 шт., 22,3 см. Практично не гілкували саджанці сорту Едера (2,8%, 

0,5 шт. і 6,0 см). 

 Найбільше гілкоутворення відзначено у сорту Теремок, 

щепленого на підщепах ПБ 9 (57,7%), Е 25 (57,6%), Е 15 (56,7%), 

Аскольда – на П 22 (84,4%), Е 56 (81,3%), Е 25 (80,9%) і Незалежність 

– на ПБ 9 (60,0%), Е 25 (43,9%). У всіх сортів саджанці не гілкувалися 

на підщепі М 9, дуже слабо – на ММ 106. 

 Встановлено (табл.), що найбільшу продуктивність одиниці 

площі розсадника забезпечували сортопідщепні комбінації: сорт 

Теремок, щеплений на підщепах Е 15, П 22, Е 56, 54-118 і П 2, – вихід 

стандартних саджанців з одного гектара 43,8 - 42,32 тис. шт.; Едера - Е 

15, Е 25, Е 56, П 22, Д 70-49 і 54-118 (44,4 - 42,0 тис. шт.); Аскольда - Е 

15, Е 25, Д 70-49, П 22 (44,4 - 42,0 тис. шт.); Радогость – на Д 1071, Д 

70-49, Е 15, Е 25, 54-118 (43,0 - 41,1 тис. шт.) і Незалежність – на Д 

1071, Д 70-49, Е 25, 54-118 (44,0 - 42,0 тис. шт.). 

 Економічний аналіз показав, що найбільша ефективність 

забезпечується за щеплення сорту Теремок на підщепах П 22, Е 25 і 

54-118 – рентабельність становила відповідно 191, 187 і 186 відсотків, 

Едера – на Е 15, Е 56 і П 22 (205, 192 і 190%), Аскольда – на Е 15, Д 

70-49 і Е 25 (201, 190 і 187%), Радогость – на Е 15 і П 2 (177 і 176%) і 

Незалежність – на Д 1071, Е 15 і Е 56 (по 184%). 

Встановлено, що для всіх сортів  найменш ефективними були 

комбінації з карликовою підщепою М 9 та середньорослою  1-48-46. 

Крім того, у сорту Теремок низьку ефективність забезпечувала 

комбінація з підщепою Д 70-49,  Радогость – з 57- 491 і Незалежність – 

з ММ 106. 

Висновки. В умовах Придністров’я для сортів Теремок, 

Едера, Аскольда, Радогость і Незалежність найбільш ефективними з- 

поміж карликових підщеп є Е 15, Е 25, Е 56, П 22, Д 1071 та Д 70-49, 

напівкарликових – 54-118 і П 2, середньорослих – 57-490 і 57-233. 
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За результатами чотирирічних досліджень встановлено вплив 

підсіву лядвенцю рогатого і конюшини гібридної, внесення різних доз 

азотних добрив на врожайність і ботанічний склад природних лучних 

угідь передгір’я Карпат. На ділянках з підсівом кращим виявився 

варіант з підсівом травосумішки лядвенець рогатий, 4 кг/га + 

конюшина гібридна, 4 кг/га, на якому досягли збільшення виходу сухої 

маси і поліпшення ботанічного складу природного травостою. 

Ключові слова: природні угіддя, продуктивність, ботанічний 

склад, азотні добрива, лядвенець рогатий, конюшина гібридна. 

 

Природні луки є основою кормовиробництва в передгірній та 

гірській частині Карпат. У 80-ті роки минулого століття вони 

забезпечували достатньо високу продуктивність, перш за все завдяки 

щорічному застосуванню мінеральних добрив, зокрема азотних. Але 
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інтенсифікація лукопасовищного господарства на основі внесення 

високих норм мінеральних добрив може негативно впливати на якість 

кормів, ґрунтових вод, збіднювати багатий флористичний склад 

гірськолучних ценозів, що було і є цінною особливістю буковинських 

кормових угідь [4]. За нинішніх умов господарювання, для яких 

характерне майже повне припинення внесення на луках і пасовищах 

мінеральних добрив, виникає потреба відновлення урожайності 

зелених угідь, але за умови збереження і збагачення видового 

різноманіття лучних ценозів як осередків цінних у кормовому та 

рекреаційному значеннях видів. Природні луки і пасовища мають бути 

не тільки джерелом високоякісних кормів, а й стати окрасою 

ландшафту та осередком збереження біорізноманіття [1, 2].  

Високоефективним заходом поліпшення природних кормових угідь 

може бути всівання бобових трав. Зокрема всівання бобових 

компонентів на природних кормових угіддях західного Лісостепу 

сприяло поліпшенню показників енергетичної ефективності 

виробництва кормів [3]. 

Дослід закладено в с. Стара Жадова Сторожинецького району 

(передгірна частина Чернівецької області) на природній сіножаті. 

Лядвенець рогатий і конюшину гібридну висівали в 2003 р. вручну під 

боронування райборінками в два сліди. Азотні добрива (аміачну 

селітру) вносили під кожний укіс. Розмір облікової ділянки 10 м
2
, 

повторність шестиразова. Дослідження проводили за методикою 

Інституту кормів УААН (1994). 

У 2004 р. через посушливі умови в першій половині вегетації 

всіяні в природний лучний травостій бобові трави росли і розвивалися 

повільно і тому практично не вплинули на продуктивність травостою в 

першому укосі (табл. 1). У другому укосі за умов кращого зволоження 

вже проявився помітний вплив всіяних бобових трав. Порівняно з 

контролем продуктивність ділянок з підсівом у цьому укосі (вар. 2 - 4) 

зросла більш як удвічі та наблизилася до варіанта з внесенням 

мінерального азоту в дозі N30 під цей укіс (вар. 5). 

У 2005 р. за кращих погодних умов порівняно з попереднім 

роком продуктивність лучних травостоїв зросла. На контролі вихід 

сухої маси збільшився в 1,6 разу, а на ділянках з підсівом лядвенцю 

рогатого і конюшини гібридної (вар. 2 - 4) – в 1,3 - 1,5 разу  (табл. 1).  

Ще більшим виявився вплив всіяних бобових трав (вар. 2 - 4) у 

2006 р. Так, за впливом на вихід сухої маси всі варіанти з всіванням 

перевищували варіант з внесенням N30 під перший та другий укоси.  

На час закладки досліду (серпень 2003 р.) та впродовж 

формування першого укосу на всіх варіантах у 2004 р. та на контролі в 
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2005 р. природна лука характеризувалася як різнотравно-злаково-

бобова. 

 

1. Вихід сухої маси з природної сіножаті залежно від всівання       

бобових трав та удобрення 

В
ар

іа
н

т 

Культура, норма 

висіву, удобрення 

2004  2005  2006  

1-й 

укіс 

2-й 

укіс 

ра-

зом 

1-й 

укіс 

2-й 

укіс 

ра-

зом 

1-й 

укіс 

2-й 

укіс 

ра-

зом 

1 

Проборонований 

лучний травостій без 

всівання і удобрення 15,1 6,1 21,2 18,6 15,9 34,5 20,5 12,5 33 

2 
Всівання ледвенцю 

рогатого, 8 кг/га 15,5 12,0 27,5 22,6 19,7 42,3 31,7 21,6 53,3 

3 
Всівання конюшини 

гібридної, 8 кг/га 15,4 15,9 31,3 24,7 20,6 45,3 28,7 19,4 48,1 

4 

Всівання лядвенцю 

рогатого, 4 кг/га + 

конюшини 

гібридної, 4 кг/га 16,0 16,1 32,1 26,4 22,8 49,2 30,0 20,2 50,2 

5 

Проборонований 

лучний травостій без 

всівання + N30 під 1-й 

і 2-й укоси  24,2 16,9 41,1 31,3 24,7 56,0 26,4 20,2 46,6 

6 

 

Проборонований 

лучний травостій без 

всівання + N60 під 1-й 

і N45 2-й укіс 25,0 18,3 43,3 32,7 27,7 60,4 32,0 22,9 54,9 

7 

Проборонований 

лучний травостій без 

всівання + N90 під 1-й 

і N60 2-й укіс 29,7 18,9 48,6 38,5 34,5 73,0 31,5 24,6 56,1 
 

Частка різнотрав’я в першому укосі 2004 р. на ділянках без 

удобрення була в межах 40,6 - 46,5%. При внесенні мінерального азоту 

спостерігали зменшення відсотка різнотрав’я, більш помітне – при 

збільшенні внесеного азоту (табл. 2). 

На ділянках з всіяними бобовими травами суттєве зниження 

частки різнотрав’я виявлено в першому укосі 2005 р. (20,0 - 21,8% проти 

38,2% на контролі), у другому укосі – 39,7 - 42,7% проти 53,7% 

відповідно. 
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Частка злакових видів на ділянках без азотного удобрення (вар. 

1 - 4) в першому укосі 2004 р. була в межах 37,6 - 42,1%. Підживлення 

в першому укосі лучного травостою мінеральним азотом у дозах від 30 

до 90 кг/га д. р. цілком закономірно сприяло більш інтенсивному росту 

і розвитку злаків та збільшенню їх частки до 43,8 - 53,5%, в другому 

укосі при внесенні від 30 до 60 кг/га д. р. – відповідно до 36,1 - 43,3% 

проти 33,4 на контролі та 20,8 - 28,8% на ділянках з всіванням бобових 

трав (табл. 2). 

 

2. Ботанічний склад урожаю зеленої маси, % 

В
ар

. Ботанічна  

група 

2004 2005 2006 

1-й укіс 2-й укіс 1-й укіс 2-й укіс 1-й укіс 2-й укіс 

1 

Бобові 15,6 28,4 22,3 9,2 7,8 9,6 

Злаки  40,0 33,4 39,5 37,1 82,7 74,8 

Різнотрав’я 44,4 38,2 38,2 53,7 9,5 15,6 

2 

Бобові 16,1 31,4 40,5 34,0 41,3 43,1 

Злаки  39,2 28,8 37,7 26,9 48,5 36,4 

Різнотрав’я 44,7 39,8 21,8 39,1 10,2 20,5 

3 

Бобові 17,3 43,1 34,8 13,4 28,2 32,1 

Злаки  42,1 20,8 45,2 45,8 62,0 52,2 

Різнотрав’я 40,6 36,1 20,0 40,5 9,8 15,7 

4 

Бобові 15,9 37,2 36,6 30,0 32,0 28,4 

Злаки  37,6 26,3 42,1 27,7 58,8 60,2 

Різнотрав’я 46,5 36,5 21,3 42,3 9,2 11,4 

5 

Бобові 12,2 23,7 7,7 10,7 16,4 15,1 

Злаки  44,9 36,1 76,4 56,9 71,3 76,2 

Різнотрав’я 42,9 40,2 15,9 32,4 12,3 8,7 

6 

Бобові 17,5 24,3 10,6 9,8 17,2 16,7 

Злаки  43,8 38,4 80,8 63,7 66,1 68,4 

Різнотрав’я 38,7 37,3 8,6 26,5 16,7 14,9 

7 

Бобові 17,4 22,8 6,8 8,4 13,7 20,8 

Злаки  53,5 43,3 88,2 75,7 76,0 59,7 

Різнотрав’я 29,1 33,9 5,0 15,9 10,3 19,5 
 

У 2005 р. частка злаків на ділянках без удобрення (вар. 1 - 4) 

практично виявилася на рівні 2004 р. (37,7 - 45,2%). Проте при 

внесенні мінерального азоту відсоток злаків зріс удвічі, що свідчить 

про їх хорошу реакцію як на мінеральний азот, так і на кращі умови 

зволоження в цьому році. 

Частка бобових видів в урожаї зеленої маси в першому укосі 

2004 р. не зазнала суттєвих змін ні від внесення азотних добрив, ні від 
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всівання бобових трав. Проте вже в другому укосі 2004 р. помітне 

значне підвищення відсотка бобових трав на варіантах з підсівом (вар. 

2 - 4) та зниження частки бобових на ділянках з внесенням 

мінерального азоту (вар. 5 - 7) порівняно з контролем. Ще більший 

вплив на вміст бобових компонентів в урожаї зеленої маси мали підсів 

та внесення азотних добрив у 2005 р. Так, у першому укосі цього року 

на варіантах з підсівом частка бобових трав становила 34,8 - 40,5% 

проти 22,3% на контролі. І навпаки, внесення мінерального азоту 

знизило частку бобових до 6,8 - 10,6%. Дуже високий вміст бобових 

трав у ботанічному складі урожаю зеленої маси на ділянках з підсівом 

конюшини гібридної та лядвенцю рогатого зберігся і в 2006 р. (28,6 - 

41,3%).  

Висновки. Підвищення продуктивності природних лук 

передгір’я Карпат можна досягнути не тільки внесенням добрив, але й 

всіванням багаторічних бобових трав – лядвенцю рогатого та 

конюшини гібридної. Так, вихід сухої маси  в середньому за перші три 

роки після всівання сумішки конюшина гібридна, 4 кг/га + лядвенець 

рогатий, 4 кг/га (43,8 ц/га) наближався до варіанта з внесенням N30 під 

перший та другий укоси (47,9 ц/га). Крім того, значно поліпшується 

якість лучного ценозу завдяки збільшенню частки бобових трав. 
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СТІЙКІСТЬ ПЕРВИННИХ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ 

КАРТОПЛІ ПРОТИ СУХОЇ ФУЗАРІОЗНОЇ ГНИЛІ 

 

Наведено результати вивчення стійкості первинних 

міжвидових гібридів проти сухої фузаріозної гнилі та успадкування 

даної ознаки. 

Ключові слова: первинні міжвидові гібриди, дикі види, 

схрещування, стійкість, суха фузаріозна гниль. 

 

Враховуючи відсутність у сортів картоплі ефективного 

генетичного контролю стійкості проти сухої фузаріозної гнилі, в 

найближчий час можливим в отриманні високостійкого вихідного 

селекційного матеріалу є залучення при його створенні диких видів 

картоплі [1]. При міжвидових схрещуваннях насамперед потрібно 

провести відбір вихідного зразка дикого виду – носія ознаки чи 

комплексу ознак, заради яких його залучали в селекцію  [2]. Проте 

внаслідок поліморфізму, як правило, та чи інша ознака властива не 

виду в цілому, а окремим його зразкам [3]. Тому першим етапом цієї 

роботи є відбір клону - носія даної властивості, що вимагає виконання 

спеціальних досліджень. [4].  

Основною метою міжвидової гібридизації є інтрогресія генів 

стійкості проти хвороби, проте при її використанні також вдається 

значно розширити генетичну основу створеного матеріалу [5]. Багато 

проблем картоплярства вже в найближчому майбутньому можуть бути 

вирішені при більш широкому залученні в селекційну практику 

генофонду картоплі, зокрема диких видів  [6]. При їх використанні в 

схрещуванні через міжвидову несумісність не вдається отримати в 

достатній кількості гібридний матеріал або залучити його в подальшу 

роботу [3]. Загальновизнаним є те що, боротьба з хворобою на основі 

виведення стійких сортів внаслідок залучення в селекцію диких видів 

картоплі є найбільш економічно вигідним, екологічно і санітарно 

безпечним шляхом [7, 8].  

Метою  виконаних досліджень є вивчення і встановлення 

перспективних первинних міжвидових гібридів, стійких проти сухої 

фузаріозної гнилі, для подальшого селекційного їх використання.   

У дослідженні (2003 - 2006 рр.) використано первинні міжвидові  
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гібриди лабораторії вихідного матеріалу Інституту картоплярства 

УААН. Оцінку стійкості проти сухої фузаріозної гнилі проводили  

методом штучного зараження бульб картоплі інокулюмом гриба F. 

sambusinum. Облік ураження визначали за 9-бальною шкалою, де 9  

балів – дуже висока стійкість, 8 - висока, 7 - відносно висока, 5 – 

середня, 3 - низька, 1 - дуже низька [9].  

За даними численних авторів, міжвидова несхрещуваність 

обумовлює відсутність зав’язування гібридних ягід, велику частку 

серед них партенокарпічних, незначну обнасіненість ягід, низьку 

життєздатність гібридного насіння. В кінцевому підсумку викладене є 

причиною меншої кількості гібридів у комбінації. Це підтверджено в 

проведених  дослідженнях, де у 21 комбінації схрещування отримано 

лише 169 гібридів, тобто в середньому на популяцію припадає близько 

8 гібридів (табл. 1). Як свідчать отримані дані, зав’язування насіння 

залежить не тільки від комбінації схрещування, але й зовнішніх 

екологічних факторів під час виконання досліджень. Наприклад, у 

комбінації П2 при схрещуванні S.chacoense x S.catarthrum вдалося 

виростити 4 гібриди, в іншій комбінації з аналогічним походженням 

(П9) – три, а ще в одній (П10) – дев’ять.  Ще більша різниця в 

отриманні гібридів має місце в двох популяціях з участю 

S.pinnatisectum і S.chacoense (П21, П23) та  S.chacoense х 

S.simplicifolium (П1, П14). 

 

1. Стійкість первинних міжвидових гібридів проти сухої 

фузаріозної гнилі  

П
о

п
у

л
я
ц

ії
 

Походження 

Оці- 

нено, 

шт. 

Кількість потомків (%) з балами 

стійкості 

Всього 

стійких 

(7 - 9 

балів), 

% 

1,0 - 

2,9 

3,0 - 

4,9  

5,0 - 

6,9 

7,0 - 

7,9 

8,0 - 

8,9 
9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

П1 S.chacoense x  

S.simplisifolium 3 0,0 33,3 33,3 33,4 0,0 0,0 33,4 

П14 S.chacoense x 

S.simplisifolium 14 0,0 7,1 14,4 71,4 0,0 7,1 78,5 

П2 S.chacoense x  

S.catarthrum 4 0,0 0,0 50,0 25,0 25,0 0,0 50,0 

П9 S.chacoense x  

S.catarthrum 3 0,0 0,0 33,3 66,7 0 0,0 66,7 

П10 S. chacoense х 

S.catarthrum 9 0,0 11,1 33,4 44,4 11,1 0,0 55,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

П30 S.catarthrum x 

S.chacoense 3 0,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 100 

П11 S.bukasovii x  

S.chacoense   1 0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 

П12 S.chacoense x 

S.bukasovii 17 0,0 0,0 23,6 47,0 23,5 5,9 76,4 

П13 S.chacoense x 

S.berthaultii 19 5,3 5,3 36,8 31,6 21,0 0,0 52,6 

П19 S.pinnatisectum 

x S.bertnaultii 2 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 

П21 S.pinnatisectum 

x S.chacoense 1 0,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 100,0 

П23 S.pinnatisectum 

x S.chacoense 11 0,0 9,0 45,5 27,3 18,2 0,0 45,5 

П24 S.pinnatisectum  

 х S.boergeri 21 19,0 9,6 38,1 23,8 9,5 0,0 33,3 

П26 S.pinnatisectum  

x S.catarthrum 1 0,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 100,0 

П27 S.verrucosum x 

S.bertnaultii 14 0,0 28,6 7,1 50,0 14,3 0,0 64,3 

П3 S.verrucosum x 

S.chacoense 6 0,0 0,0 33,3 50,0 16,7 0,0 66,7 

П6 S.medistaerolob х 

S.simplisifolium 3 0,0 0,0 33,3 66,7 0,0 0,0 66,7 

П28 S.boergeri x  

S.jamesii 13 7,8 23,0 23,0 38,5 7,7 0,0 46,2 

П29 S.boergeri x  

S.catarthrum 10 0,0 0,0 80,0 20,0 0,0 0,0 20,0 

П16 S.jamesii x  

S.chacoensе 11 18,2 0,0 45,4 36,4 0,0 0,0 36,4 

П17 S.jamesii x 

S.boergeri 3 33,3 0,0 33,4 0,0 33,3 0,0 33,3 

 Оmega (стандарт)  5,5  

 

Розподіл потомства від схрещування S.chacoense х 

S.simplicifolium свідчить про різну стійкість матеріалу комбінацій П1 і 

П14. У першій гібриди мають резистентність від низької до високої в 

однаковій кількості, а тому частка потомства з балами 7,0 - 7,9 є 

порівняно мала. В протилежність цьому розподіл гібридів комбінації 

П14 характеризується значними відмінностями. Вони зводяться до 
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наявності в останньої великої частки потомства з балами 7,0 - 7,9, що 

більше ніж у 2 рази порівняно з П1. Крім цього, особливо цінною є 

наявність у комбінації П14 гібрида без симптомів хвороби. 

Враховуючи викладене, можна стверджувати про значно більшу 

перспективність для подальших досліджень популяції П14 порівняно з 

П1, незважаючи на однакове їхнє походження. Напевне, перевага 

комбінації П14 обумовлена особливостями контролю ознаки 

материнської форми, у якої навіть фенотиповий прояв її вищий, ніж у 

П1. 

Як свідчать дані табл. 1, три комбінації (П2, 9, 10) мають 

однакове походження (S.chacoense х S.catarthrum), хоча вихідні 

материнські форми різні, а в популяції П9 прояв ознаки менший. 

Водночас щодо розподілу їх потомства за класами стійкості вони 

значно різняться. По-перше, лише в популяції П10 виявлено гібрид з 

низькою резистентністю. По-друге, в кожній з трьох комбінацій є 

потомство з середнім проявом ознаки, проте частка його в П2 вища, 

ніж у інших. Аналогічне стосується до відсотка гібридів із стійкістю в 

межах 7,0 - 7,9 бала, але у цьому випадку найвищий він у популяції 

П9, дещо нижчий – в П10 і найменший в П2. Саме цей факт обумовив 

вищеплення  найбільшої частки стійких потомків у комбінації П9. По-

третє, надзвичайно позитивним є виділення гібридів з високою 

резистентністю. Це стосується до двох популяцій з трьох (П2 і П10). 

Саме ці форми перспективні для подальшого використання при 

створенні вихідного селекційного матеріалу, стійкого проти сухої 

фузаріозної гнилі. 

Комбінація П30 є реципрокною щодо П9. Перевага першої у 

вищепленні лише гібридів з відносно високою стійкістю. Водночас у 

другої третина потомків характеризується середньою резистентністю.  

Інший блок реципрокних комбінацій складають П11 і П12, де як 

компоненти схрещування використано види S.chacoense і S.bukasovii. 

Враховуючи, що в популяції S.bukasovii х S.chacoense оцінювали лише 

один гібрид, судити про розподіл матеріалу за класами у ній 

неможливо. Обернені схрещування є перспективними для 

використання створеного матеріалу в подальших дослідженнях. 

Найнижчий  за резистентністю проти хвороби клас у цій комбінації 

відповідає  прояву ознаки у кращого сорту – стандарту Omega. Крім 

цього, частка матеріалу з такою характеристикою порівняно невелика і 

становить 23,6%. Кількість відносно стійких гібридів проти хвороби у 

два рази більша, що уже є позитивною особливістю комбінації. 

Надзвичайно цінною характеристикою її є вищеплення потомства з 

високим проявом ознаки. Враховуючи те, що далеко не в усіх 
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проаналізованих популяціях виділено гібриди із стійкістю 8,0 - 8,9 

балів, цінність її безперечна.  

Свідченням значного генетичного потенціалу компонентів 

схрещування за резистентністю проти хвороби, а також оптимальної 

специфічної взаємодії їх ефективних генів контролю ознаки є 

вищеплення в згаданій комбінації одного гібрида без ураження навіть 

при штучному інфікуванні. Як свідчать отримані дані, таке 

трапляється лише ще у однієї комбінації – П14, що робить їх найбільш 

перспективними для подальших досліджень при створенні вихідного 

селекційного матеріалу.   

 Вдалося отримати потомки з участю материнської форми - виду 

S.pinnatisectum з чотирма запилювачами. В окремих комбінаціях (П19, 

П21, П26) вирощено поодинокі гібриди, а тому аналіз їх не може бути 

повним. 

Розподіл потомства за класами стійкості в популяції П23 

(S.pinnatisectum х S.chacoense) свідчить про значну амплітуду 

розщеплення за ознакою. Хоча резистентністю на рівні 3,0 - 4,9 бала 

характеризується лише один гібрид, проте наявність його свідчить про 

присутність у генотипі компонентів схрещування як ефективних, так і 

малоефективних генів контролю ознаки. Це підтверджується також 

часткою матеріалу, віднесеного до класу 5,0 - 6,9 бала, де вона 

найвища. Адже це лише рівень кращого сорту - стандарту.  

У протилежність викладеному в комбінації є потомки з відносно 

високою стійкістю проти хвороби. До того ж частка такого матеріалу 

немала. При порівнянні цих даних з отриманими в інших популяціях, 

де ці види є компонентами схрещування, можна зробити висновок про 

наявність у них високоефективних генів контролю ознаки. 

Підтвердженням викладеного також є вищеплення гібридів з високою 

резистентністю, хоча загальна частка стійкого матеріалу в комбінації  

через наявність гібридів з низьким і середнім проявом ознаки 

порівняно з іншими популяціями мала (45,5%). 

Ще більше варіювання за резистентністю проти сухої 

фузаріозної гнилі спостерігається в комбінації П24. Розподіл матеріалу 

охоплює всі класи, за винятком бала 9. Причому частка гібридів з дуже 

низьким вираженням ознаки значна і поступається в кількісному 

відношенні лише двом класам. Модальним класом є 5,0 - 6,9 бала, що 

на рівні кращого сорту – стандарту. Водночас у популяції є гібриди з 

відносно високою і навіть високою стійкістю. Частка їх відповідно 

становила 9,5 і 23,8%, що близьке до інших популяцій і свідчить про 

певну цінність компонентів схрещування для отримання форм, які 

доцільно залучати в подальші дослідження. 
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У двох комбінаціях (П3, П27) материнською формою є вид 

S.verrucosum, а запилювачами - S.chacoense і S.berthaultii. Першу за 

розподілом потомства можна віднести до перспективних для виділення 

форм, стійких проти сухої фузаріозної гнилі. По-перше, частка 

гібридів з середнім проявом ознаки становить лише третину. По-друге, 

крім потомків, які характеризуються відносно високим проявом ознаки 

(а їх половина від загальної кількості), вищепився один гібрид, що мав 

високу резистентність. Серед потомства популяції П27  порівняно з 

попередньою вищепилася значна кількість матеріалу з низькою 

резистентністю (28,6%). Водночас серед потомства комбінації 

вищепилися форми з відносно високою стійкістю. До того ж кількість 

їх становить половину з усіх оцінених, що є досить значним і 

характеризує популяцію як перспективну для подальшого 

використання. У ній також виділено форми з високим проявом ознаки, 

що може бути підтвердженням наявності ефективних генів контролю 

стійкості і оптимального їх балансу в окремих гібридів. 

З викладеного вище можна зробити висновок про наявність 

ефективних генів у виду S.verrucosum, але специфічна взаємодія їх 

проявляється далеко не в кожному гібридові, свідченням чого є 

вищеплення потомства із низькою резистентністю. 

Зразок виду S.boergeri є материнською формою в комбінаціях 

П28 і П29. Перша з них за розщепленням серед потомків великою 

мірою подібна до згаданої вище популяції 27. Розподіл варіаційного 

ряду охоплює всі класи, за винятком бала 9. Наявність форм, 

віднесених до класів 7,0 - 7,9 і 8,0 – 8,9 балів, дозволяє стверджувати 

про перспективність її гібридів для подальших досліджень.  

Популяція S.boergeri x S.catarthrum (П29), хоч і має порівняно 

значну кількість гібридів, але за розподілом щодо ознаки їх віднесено 

лише до двох класів. Причому матеріалу з середньою резистентністю у 

чотири рази більше, ніж відносно стійкого, а тому вона в цілому не має 

високої практичної цінності.    

Оригінальним розподілом характеризуються комбінації за 

участю материнської форми виду S.jamesii. У першій з них (П16) 

запилювачем є вид S.chacoense. Модальним класом є 5,0 – 6,9 балів, 

який характеризує її середню стійкість проти хвороби. Форми, 

віднесені до резистентних або без симптомів сухої фузаріозної гнилі, 

відсутні. Тому частка стійкого матеріалу мала (36,4%), що не так часто 

трапляється серед інших популяцій. Аналогічне стосується до 

комбінації П17. Проте, незважаючи на наявність гібридів у трьох 

останніх класах, загальна кількість їх невелика.  
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Успадкування стійкості проти сухої фузаріозної гнилі залежить 

від ефективності контролю ознаки материнської форми, запилювача і 

специфічності взаємодії двох геномів. 

У схрещування за блоками залучено різні за проявом ознаки 

материнські форми при однакових запилювачах, а тому різниця між 

середньою резистентністю батьків і потомства певною, хоч і не 

значною, мірою обумовлена саме цим (табл. 2). Як свідчать отримані 

дані, за одним винятком (зразок виду S.bukasovii), в схрещування 

залучено форми з високим фенотиповим проявом ознаки. А тому у 

більшості популяцій (80% від загальної їхньої кількості) середня 

резистентність компонентів схрещування висока (7 балів і вище). 

Специфічна взаємодія геномів батьківських форм обумовила значну 

відмінність комбінацій за стійкістю проти сухої фузаріозної гнилі, яка 

становила 1,7 бала, що для середнього прояву ознаки є значним.  

 

2. Стійкість проти сухої фузаріозної гнилі компонентів 

схрещування, потомства первинних міжвидових гібридів  

П
о

п
у

л
я
ц

ії
 

Походження 

Стійкість, бал 
Відхи-

лення  

F1 від 

стій-

кості 

батьків 

Ступінь 

доміну- 

вання, 

D 

Транс-

гресія, % 

♀ ♂ х F1 
сту-

пінь 

час-

тота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

П1 S.chacoense x  

S.simpliсifolium 7,3 7,0 7,2 5,8 -1,4 -1,4 -1,4 0,0 

П14 S.chacoense x 

S.simpliсifolium 7,5 7,0 7,3 7,3 0,0 0,0 +20,0 42,9 

П2 S.chacoense x  

S.catarthrum 7,5 7,4 7,5 6,9 -0,6 0,0 +16,0 25,0 

П9 S.chacoense x  

S.catarthrum 7,3 7,4 7,4 7,0 -0,4 0,0 +4,0 33,3 

П10 S. chacoense x  

S.catarthrum 7,5 7,4 7,5 6,4 -1,1 0,0 +17,3 11,1 

П30 S.catarthrum x 

S.chacoense 7,4 7,3 7,4 7,5 +0,1 0,0 +5,4 33,3 

П11 S.bukasovii x  

S.chacoense   5,7 7,6 6,7 6,3 -0,4 -0,4 -17,1 0,0 

П12 S.chacoense x 

S.bukasovii 7,6 5,7 6,7 7,3 +0,6 +0,6 +15,7 41,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

П13 S.chacoense x 

S.berthaultii 7,3 7,3 7,3 7,0 -0,3 0,0 +13,7 36,8 

П19 S.pinnatisectum x 

S.berthaultii 6,8 7,3 7,0 6,1 -0,9 -3,0 +13,7 50,0 

П21 S.pinnatisectum x 

S.chacoense 6,8 7,3 7,0 7,2 +0,2 +0,7 -1,4 0,0 

П23 S.pinnatisectum x 

S.chacoense 6,8 7,3 7,0 6,5 -0,5 -1,7 +13,7 18,2 

П24 S.pinnatisectum x 

S.boergeri 6,8 6,4 6,6 6,1 -0,5 -2,5 +20,6 28,6 

П26 S.pinnatisectum x 

Scatarthrum 6,8 7,4 7,1 7,3 +0,2 +0,7 -1,4 0,0 

П27 S.verrucosum x 

S.bertnaultii 7,6 7,3 7,5 6,8 -0,7 -7,0 +3,9 35,7 

П3 S.verrucosum x 

S.chacoense 7,6 7,3 7,5 7,1 -0,4 -4,0 +7,9 33,3 

П28 S.boergeri x 

S.jamesii 6,4 7,8 7,1 6,3 -0,8 -1,1 +2,6 7,7 

П29 S.boergeri x 

S.catarthrum 6,4 7,4 6,9 6,4 -0,5 -1,0 +1,4 10,0 

П16 S.jamesii x 

S.chacoense 7,8 7,3 7,6 6,2 -1,4 -7,0 -6,4 0,0 

П17 S.jamesii x 

S.boergeri 7,8 6,4 7,1 6,3 -0,8 -1,1 +6,4 33,3 

 Omega 

(стандарт) 

   

5,5 

    

        НІР05                                                                0,4 

 

Особливу роль специфічної взаємодії геномів батьківських форм 

можна спостерігати в окремих блоках популяцій. Наприклад, 

комбінації П1 і П14 відрізняються за резистентністю материнських 

форм всього на 0,2 бала, але мають відмінність середнього значення 

потомків в 1,5 бала. Ця величина є найбільшою в досліді. В інших 

блоках популяцій за участю однакових запилювачів різниця значно 

менша, що свідчить про певну збалансованість геномів обох 

компонентів схрещування за стійкістю проти хвороби. 

У блоці комбінацій П2, П9 відмінність між резистентністю 

материнських форм становила лише 0,2 бала (як і у попередньому 

випадку), але різниця в прояві ознаки серед потомків – 0,1 бала, що в 

1,5 разу менше, ніж у згаданому раніше блоці. Середнє положення в 
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цьому відношенні займають комбінації з походженням S.pinnatisectum 

x S.chacoense (П21, П23). При однаковій середній стійкості вихідних у 

схрещуванні форм (7 балів) прояв ознаки серед потомства 

відрізняється на 0,7 бала. 

За резистентністю батьків, потомства встановлено реципрокний 

ефект взаємодії генотипів компонентів схрещування щодо прояву 

ознаки у гібридів. Наприклад, при однаковій середній стійкості проти 

хвороби батьківських форм комбінацій П9 і П30 резистентність 

потомства вища у останньої на 0,5 бала. Ще більшою мірою на 

резистентність гібридів впливає положення батьківських форм в блоці 

популяцій П11 і П12. У цьому випадку різниця між стійкістю 

потомства прямих і зворотних схрещувань становила 1 бал. І у 

першому випадку (популяції П30, П9), і другому (П11 і П12)  

використання материнських форм з вищим проявом ознаки обумовило 

наявність потомства також з вищою стійкістю. Викладене дозволяє 

зробити висновок про більший вплив материнських форм на 

вираження властивості серед потомства. 

Найвищою середньою стійкістю потомства характеризується 

комбінація S.catarthrum x S.chacoense (П30) – 7,5 бала і це, незважаючи 

на нижчу, ніж максимальна в досліді, середню резистентність батьків. 

І навпаки, в популяціях П16, П27, П10 при високому прояві ознаки у 

компонентів схрещування стійкість гібридів порівняно низька. 

У цілому лише у чотирьох популяціях (20% від їхньої загальної 

кількості) відхилення резистентності потомства від середнього 

батьківських форм позитивне. Максимальне його значення становило 

+0,6 (П12). У інших популяціях воно близьке до нуля.  

Щодо від’ємної різниці гібридів порівняно з середнім проявом 

компонентів схрещування, то вона досить висока. В двох популяціях її 

величина сягає –1,4 (П1, П16). У багатьох інших значення різниці в  

середньому становить –1 (-0,8...-1,1). 

Викладене свідчить, що лише в окремих комбінаціях 

спостерігається адитивна дія полігенів, які контролюють 

резистентність проти сухої фузаріозної гнилі. Підтвердженням цього 

також може бути ступінь домінування. Через однаковий прояв ознаки 

в батьків або одного з компонентів схрещування і потомства в шести 

популяціях значення його нуль, що становить 30% від їхньої загальної 

кількості. Лише в трьох комбінаціях (15%) ступінь домінування 

додатний, а в усіх інших – від’ємний. Причому в окремих величина 

його сягає 7 (П16, П27). 

Потенціал потомства за стійкістю проти сухої фузаріозної гнилі 

порівняно з кращою батьківською формою визначається ступенем 
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трансгресії. Отримані дані свідчать, що величина і значення його різні 

залежно від схеми схрещування. Те, що у більшості комбінацій ступінь 

трансгресії додатний (75% від їхньої загальної кількості), дозволяє 

стверджувати про можливість подальших успішних доборів зі   

створення вихідного селекційного матеріалу, стійкого проти сухої 

фузаріозної гнилі. Причому в двох популяціях значення його 

становить 20% і вище (П14, П24). 

Важливим є виділення серед потомства форм, які переважають 

за проявом ознаки кращого з компонентів схрещування. Лише у п’яти 

комбінацій такі гібриди відсутні. Тобто у них виділення потомків з 

вищою резистентністю, ніж у кращої батьківської форми неможливе, 

що свідчить про відсутність адитивного ефекту між генами контролю 

ознаки компонентів схрещування. І навпаки, у 15 популяцій виділення 

гібридів з високою резистентністю є перспективним, враховуючи 

навіть те, що майже всі батьківські форми характеризуються відносно 

високим проявом ознаки. 

Особливу цінність для подальшого практичного використання 

мають популяції, у яких частота трансгресії становить 40 - 50%. Це 

такі з них: П12, П14, П19. Доречно відзначити, що резистентність 

проти хвороби у кращих компонентів схрещування відповідно 

становила 7,6; 7,5; 7,3 бала. Тобто значна частина потомків цих 

популяцій має ще вищий прояв ознаки.  

Висновки. Таким чином, встановлено значну відмінність між 20  

комбінаціями щодо розподілу потомства за класами стійкості. Окремі з 

них характеризуються розподілом стійкості, що свідчить про 

відмінність компонентів схрещування. Лише в шести комбінаціях 

вищепилися гібриди з дуже низькою резистентністю проти хвороби. У 

восьми – невелика кількість потомків мала низьку стійкість. Майже в 

усіх комбінаціях модальним класом є 7,0 – 7,9 бала. У 11 з них 

виділено потомків з високою резистентністю, а в двох без симптомів 

ураження. Останнє особливо цінне і перспективне для подальших 

досліджень. Крім того, це свідчить, що серед окремих первинних 

міжвидових гібридів рівень резистентності проти сухої фузаріозної 

гнилі не нижчий, ніж у диких видів, тобто підтверджується факт вдалої 

інтрогресії ефективних генів контролю ознаки на даному етапі 

досліджень.  

Встановлено, що середня стійкість батьківських форм лише в 

небагатьох випадках (20% від загальної кількості комбінацій) нижча 

від 7 балів. Аналогічне стосується до середнього прояву ознаки серед 

одержаних потомків, проте частка таких популяцій значно більша 

(60%). Внаслідок цього відхилення між проявом ознаки серед 
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потомства і батьків за рідким винятком має від’ємне значення  (у 80% 

комбінацій). Через однакове вираження резистентності гібридів і 

середнього компонентів схрещування або обох батьків ступінь 

домінування у шести популяцій відсутній, в трьох він додатний, а в 

інших - від'ємний. Виявлено позитивне значення ступеня трансгресії в 

15 комбінаціях (75% від їхньої загальної кількості), що свідчить про 

адитивний характер взаємодії спадкових факторів батьків. В окремих 

популяціях частота трансгресії сягає 40 – 50%. Це дозволяє успішно 

відібрати цінні форми для подальших досліджень.  
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ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ,  

ОТРИМАНИХ З УЧАСТЮ СОРТІВ ЗАХІДНА ТА ПОВІНЬ,  

ДО ФІТОФТОРОЗУ  

 

Встановлено перспективність сортів Західна та Повінь для 

виділення джерел стійкості до фітофторозу і високої 

продуктивності. Одержано гібриди, які характеризуються високою 

резистентністю проти фітофтори та поєднують високу 

врожайність. Вони пропонуються для подальшого конкурсного 

сортовивчення.  

Ключові слова: картопля, селекція, гібридна популяція, 

фітофтороз картоплі, стійкість, продуктивність. 
 

Зусилля людини протягом багатьох тисячоліть ведення 

сільського господарства були спрямовані на відбір найпродуктивніших 

форм рослин та їх вирощування в монокультурі. Платою за 

підвищення продуктивності культурних сортів стало зниження їх 

стійкості до чинників біотичної природи – хвороб і шкідників. Сучасні 

сорти у природному середовищі без підтримки людини існувати не 

можуть. Боротьба з чинниками зниження врожайності здійснюється 

завдяки застосуванню пестицидів, найбільш несприятливою 

екологічною особливістю яких є токсичність для живого, висока 

стійкість у довкіллі, здатність нагромаджуватися у продукції. Тому 

важливим завданням сучасної селекції є створення сортів, що 

поєднують у собі високу продуктивність і стійкість до хвороб.  

Відомо понад 40 збудників хвороб різного таксономічного 

походження, які призводять до зниження врожайності, якості 

продукції та кулінарних властивостей картоплі [1 - 4]. Втрати врожаю 

при ураженні картоплі хворобами досягають від 15 до 70 % і більше 

[5]. 

Однією з найшкодочинніших хвороб картоплі є фітофтороз. 

Основні збитки від нього полягають у тому, що внаслідок  
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передчасного відмирання картоплиння припиняється вегетація рослин 

і утворення бульб. В Україні при значному поширенні фітофторозу 

втрати урожаю можуть сягати 25 - 30% і навіть більше [6]. 

У реалізації є чимала група препаратів для захисту картоплі 

від фітофторозу. Однак для забезпечення належного стану насаджень 

картоплі потрібні 4-5-кратні обприскування [6]. Найбільш екологічно 

вигідним, санітарно та екологічно безпечним засобом захисту картоплі 

від фітофторозу є створення стійких до цього збудника сортів [7]. За 

багатьох позитивних сторін виконання цієї програми має свої 

складнощі. Успіх селекції на стійкість проти хвороби насамперед 

залежить від підбору матеріалу для схрещування та об’єктивної оцінки 

його, особливо на перших етапах, на стійкість до фітофтори. 

Дослідження проводили на дослідному полі кафедри генетики, 

селекції та захисту рослин протягом 2007 – 2008 рр. Для вивчення 

ступеня передачі за спадковістю фітофторостійкості та комбінаційної 

цінності сортів за цією ознакою проведено ряд схрещувань, 

включаючи реципрокні, за участю сортів Західна і Повінь. 

Випробування отриманих гібридів у 2007 р. здійснювали в розсаднику 

попереднього сортовипробування   (ПСВ), а в 2008 р. - у розсаднику 

конкурсного сортовипробування (КСВ). За стандарт прийнято 

районований  у Львівській області середньостиглий сорт Західна.  

У польових умовах здійснювали оцінку стійкості гібридних 

популяцій до фітофторозу.  Облік проводили за відповідною шкалою в 

балах (від максимального до найнижчого): 9 – дуже висока стійкість 

(симптоми ураження відсутні), 1 – дуже низька стійкість (ураження 

бадилля понад 75%) за методикою [8]. 

Ступінь розвитку рослин проводили за 5-бальною шкалою, де 

5 - найвища оцінка. 

Результати вивчення гібридних популяцій частково виклали 

І.І. Тимошенко, О.В. Панасюк, Т.І. Багай, М.В. Лоїк, М.І. Садівський 

[9, 10].    

У табл. 1 наведено показники стійкості до фітофторозу та 

польові оцінки за 2007 – 2008 рр. 

 Згідно з проведеними спостереженнями, усі досліджувані 

гібриди мали високу польову стійкість до фітофторозу, при першій 

польовій оцінці (появі симптомів хвороби) – 9 балів, другій – 6 балів. 

Під час третьої оцінки гібриди  Західна х Повінь 02/105-42,  Західна х 

Повінь 02/105-2 мали оцінку 4 бали.  

Польові оцінки розвитку рослин проводили 3 рази: після 

сходів, в час цвітіння і перед збиранням. Усі досліджувані гібриди 

характеризуються сильним стартовим ростом вегетативної маси, у них 
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та стандарту сорту Західна при першій і другій оцінці ступінь розвитку 

становив 5 балів. Під час третьої оцінки гібрид Повінь х  Західна 

02/104-4 мав оцінку 4 бали, а всі інші – 5 балів.  

 

1. Стійкість до фітофторозу та польові оцінки розвитку 

вегетативної маси перспективних гібридів картоплі, отриманих 

від схрещування сортів Повінь і Західна (2007 – 2008 рр). 

Походження 

гібрида 

Селекцій-

ний номер 

Стійкість до 

фітофторозу, 

бал 

Ступінь розвитку 

рослин, бал 

1
 о

ц
ін

- 

к
а 

2
 о

ц
ін

- 

к
а 

3
 о

ц
ін

- 

к
а після 

сходів 

у час 

цвітіння 

перед 

збиран-

ням 

Західна St - 9 6 3 5 5 5 

Повінь х  

Західна 02/104-4 9 6 3 5 5 4 

Повінь х  

Західна 02/104-31 9 6 3 5 5 5 

Західна х 

Повінь 02/105-42 9 6 4 5 5 5 

Західна х 

Повінь 02/105-1 9 6 3 5 5 5 

Західна х 

Повінь 02/105-2 9 6 4 5 5 5 

 

У селекції сортів картоплі на стійкість до фітофторозу 

важливим є поєднання цієї ознаки з високою продуктивністю. 

Паралельно з оцінкою фітофторостійкості в польових умовах ми 

визначали урожайність бульб гібридів та їх товарність (табл. 2).  

Усі досліджувані гібриди перевищили врожайність сорту- 

стандарту Західна в середньому за два роки на 28 – 357 ц/га. Відсоток 

товарності бульб у гібридів картоплі коливався від 88,5 до 100 %.  

Найвищу  середню врожайність у досліджуваний період мав 

гібрид Західна х Повінь 02/105-42 (642 ц/га), що характеризувався 

також 100-відсотковою товарністю бульб. Крім того, у 2008 р. цей 

гібрид забезпечив найвищу врожайність (722  ц/га).  

Найнижчим коефіцієнтом варіації показника врожайності 

відзначався гібрид Повінь х Західна 02/104-4 (7,6%), що характеризує 

його як найстійкішого до змін умов зовнішнього середовища. 
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2. Показники продуктивності гібридних популяцій картоплі (2007 

– 2008 рр.)  

Походже-

ння 

гібрида 

Селек-

ційний 

номер 

Врожайність, ц/га Відсо-

ток 

товар-

них 

бульб, 

Х  % 

Х ± xs  

Кое-

фіці-

єнт 

варі-

ації 

V, % 

2007 2008 Х  

Західна St  320 250 285,0 81,0 285,0±35,1 17,3 

Повінь х  

Західна 02/104-4 352 316 334,0 88,5 334,0±18,05 7,6 

Повінь х  

Західна 02/104-31 353 273 313,0 90,0 313,0±40,11 18,0 

Західна х 

Повінь 02/105-42 562 722 642,0 100,0 642,0±80,23 17,6 

Західна х 

Повінь 02/105-1 459 590 524,5 96,0 524,5±65,69 17,6 

Західна х 

Повінь 02/105-2 330 441 385,5 93,5 385,5±55,66 19,2 

 

У інших досліджуваних гібридів і сорту-стандарту Західна 

коефіцієнт варіації був середнім і коливався в межах 17,3 – 19,2 %. 

Висновки. Внаслідок вивчення гібридів картоплі, отриманих з 

участю сортів Західна і Повінь, у селекційних розсадниках ПСВ та 

КСВ встановлено, що створення гібридів картоплі з високою польовою 

стійкістю до фітофтори та врожайністю можливе. За результатами 

досліджень, отримані гібриди можна рекомендувати для подальшого 

вивчення в конкурсно-динамічному сортовипробуванні для їх передачі 

у державне сортовипробування. Сорти Західна та Повінь можуть 

використовуватися для гібридизації у прикладній селекції як носії 

господарсько цінних ознак - фітофторостійкості та продуктивності. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА СОЇ  

ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ  

НА РІЗНИХ ФОНАХ УДОБРЕННЯ  

В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ*  
 

Представлено результати досліджень з вивчення урожайності 

і якості зерна сої залежно від сорту, удобрення та інокуляції. 

Для одержання максимальних високоякісних врожаїв в умовах 

західного Лісостепу пропонуємо вирощувати ультраранній сорт 

Легенда та скоростиглий сорт Устя, проводити інокуляцію насіння 

штамом бульбочкових бактерій Bradirhizobium japonicum 634б з 

розрахунку 0,2 кг біопрепарату на гектарну норму насіння, вносити 

стартову норму азотних добрив N30. 

Ключові слова: соя, сорт, продуктивність, азотфіксація, 

інокуляція. 
 

Завдяки своєму унікальному хімічному складу (вміст білка в 

зерні становить 38 - 40%, жиру - 20%,  вуглеводів та інших поживних 

речовин 20 - 30%) соя є стратегічною культурою світового 

землеробства, значною мірою задовольняє найнагальніші потреби 

населення у продовольстві, є основою піраміди рослинного білка та 

олії в світі [2]. 

Виробництво сої у зоні західного Лісостепу на сьогодні 

збільшується, проте до останнього часу ще не повністю вивчене 

питання комплексної дії мінеральних та бактеріальних добрив на 

формування урожаю зерна сої, це обумовлює потребу додаткового 

вивчення основних агрозаходів для удосконалення елементів 

технології вирощування сої в умовах достатнього зволоження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про те, що 

вчені не мають єдиної думки щодо внесення добрив під сою, особливо 

азотних. Так, у результаті досліджень [3] встановлено ефективну дію 

внесення мінеральних добрив у нормі N45P30K30 (при широкорядному 

способі сівби у сорту Подільська 1 забезпечується урожайність на 

рівні 2,89 т/га). 

А.О. Бабич, С.І. Колісник, А.В. Сємцов у своїх дослідженнях 
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встановили, що для формування високого рівня урожаю зерна сої в 

умовах центрального Лісостепу України важливими чинниками є: 

підбір сорту, внесення мінеральних добрив у нормі  N45P60K60 + N30 у 

фазу бутонізації, обробка насіння ризоторфіном, стимулятором росту 

та молібденовокислим амонієм – приріст урожаю при цьому становить 

7,3 - 10,5 ц/га [2]. 

М.З. Толкачов [8] вважає, що не доцільно застосовувати під сою 

азотні добрива, а високі урожаї зерна можна одержувати за рахунок 

симбіотрофного азоту, використовуючи сорти з високим азот-

фіксуючим потенціалом. 

Багаторічні досліди, проведені в Інституті рослин і генетики 

НАН України, показали, що передпосівна інокуляція насіння сприяє 

підвищенню продуктивності сої на 2 - 5 ц/га  [6]. 

Впродовж 2006 - 2008 рр. на полях кафедри технологій у 

рослинництві Львівського національного аграрного університету ми 

проводили дослідження щодо підвищення урожайності сортів сої 

залежно від технологічних прийомів вирощування. 

Для експериментальних досліджень з вивчення впливу норми 

добрив та інокуляції на продуктивність сортів сої використали сорти 

Устя (St) та Легенда. 

Досліди закладали на темно-сірих опідзолених ґрунтах з нормою 

висіву 600 тис. шт./га насінин,  ширина міжрядь 30 см, облікова площа 

ділянки 50 м
2
, фосфорно-калійні добрива вносили восени під зяблеву 

оранку, азотні - навесні під передпосівну культивацію, проводили 

інокуляцію насіння штамом бульбочкових бактерій Bradirhizobium 

japonicum 634б з розрахунку 0,2 кг біопрепарату на гектарну норму 

насіння. 

Спостереження, виміри, обліки та аналізи проводили згідно з 

встановленими методиками [4, 5, 7]. 

У результаті трирічних досліджень виявлено залежність рівня 

урожаю сортів сої від факторів, які ми вивчали. Так, за роки 

досліджень на варіанті без внесення мінеральних і бактеріальних 

добрив вищу врожайність сформував сорт Устя (2,02 т/га), сорт 

Легенда – 1,97 т/га (табл. 1). 

Внаслідок підвищення норми добрив з N0P0K0 до N30P30K30 

урожайність сої залежно від сорту зросла на 0,38 – 0,40 т/га. 

Збільшення норми добрив із N0P0K0 до N90P90K90 привело до 

підвищення врожайності сорту Устя на 0,82 т/га, сорту Легенда –           

0,77 т/га. 

Обробка насіння бактеріальним препаратом на різних фонах 

підвищила урожайність у всіх сортів, цей приріст залежно від факторів 
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інтенсифікації становив +0,09...+0,28 т/га. Таку тенденцію 

спостерігали в усі роки досліджень за різних фонів удобрення. 
 

1. Урожайність сортів сої залежно від сорту, норми удобрення та 

інокуляції, т/га 

С
о

р
т 

Удобрення 

Урожайність 

С
ер

ед
н

є 

Відхилення від 

контролю, +/- 

2
0

0
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 р
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2
0
0

7
 р
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л
я
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о

б
-

р
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н
я
 

д
л
я
 

ін
о

к
у

л
я
ц

ії
 

У
ст

я
 

    У
ст

я
 

 

N0P0K0 2,10 1,94 2,02 2,02 - - - 

N0P0K0 + штам 634б 2,28 2,08 2,21 2,19 - - +0,17 

P30K30 2,39 2,08 2,28 2,25 - +0,23 - 

P30K30  + штам  634б 2,64 2,23 2,48 2,45 - +0,26 +0,20 

P60K60 2,66 2,33 2,57 2,52 - +0,50 - 

P60K60  + штам 634б 2,91 2,58 2,79 2,76 - +0,57 +0,24  

P90K90 2,86 2,49 2,72 2,69 - +0,67 - 

P90K90  + штам 634б 3,04 2,90 2,97 2,97 - +0,78 +0,28 

N30P30K30 2,49 2,34 2,43 2,42 -    +0,40 - 

N30P30K30 + штам 634б 2,72 2,50 2,64 2,62 - +0,43 +0, 20 

N60P60K60 2,70 2,55 2,67 2,64 - +0,62 - 

N60P60K60 + штам  634б 2,89 2,71 2,74 2,78  - +0,59 +0,14 

N90P90K90 2,90 2,75 2,85 2,84 - +0,82 - 

N90P90K90 + штам 634б 3,00 2,89 2,96 2,95 - +0,76 +0,11 

Л
ег

ен
д

а
 

      

N0P0K0 2,03 1,92 1,96 1,97 -0,05 - - 

N0P0K0 + штам 634б 2,17 2,09 2,13 2,13 -0,06 - +0,16 

P30K30 2,23 2,13 2,21 2,19 -0,06 +0,22 - 

P30K30  + штам 634б 2,41 2,29 2,41 2,37 -0,08 +0,24 +0,18 

P60K60 2,48 2,28 2,44 2,40 -0,12 +0,43 - 

P60K60  + штам 634б  2,81 2,51 2,54 2,62 - 0,14 +0,49 +0,22 

P90K90 2,58 2,54 2,59 2,57 -0,12 +0,60 - 

P90K90 + штам 634б 2,87 2,78 2,84 2,83 -0,16 +0,70 +0,26 

N30P30K30 2,43 2,29 2,33 2,35 -0,07 +0,38 - 

N30P30K30 + штам 634б 2,68 2,49 2,51 2,56 -0,06 +0,43 +0,18 

N60P60K60 2,68 2,48 2,61 2,59 -0,05 +0,62 - 

N60P60K60 + штам 634б 2,86 2,55 2,72 2,71 -0,07 +0,58 +0,12 

N90P90K90 2,88 2,64 2,70 2,74 -0,10 +0,77 - 

N90P90K90 + штам 634б 2,95 2,74 2,90 2,83 -0,12 +0,70 +0,09 
НІР05, т/га 0,14 0,18 0,19 - - - - 
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Наші дослідження показали, що удобрення та інокуляція 

значною мірою впливають як на урожайність, так і на біохімічні 

показники насіння сої. Проаналізувавши трирічні дані, ми встановили, 

що при  інокуляції насіння та збільшенні норм добрив між вмістом 

білка й олії спостерігається певна кореляційна залежність (табл. 2). 

У досліджуваних сортів сої із збільшенням рівня удобрення від 

N0P0K0 до N90P90K90 вміст білка в зерні підвищився від 30,56 до 37,17%,  

а вміст олії знизився від 20,43 до 18,32%.  

При застосуванні інокуляції на різних фонах удобрення вміст 

білка залежно від досліджуваних сортів становив від 31,60% (N0P0K0 + 

634б) до 38,63% (N90P90K90 + 634б), олійність зерна відповідно 

знижувалася від 20,27 до 18,10%. 
 

2. Вміст білка та олії в насінні сої залежно від сорту, норми добрив 

та інокуляції (2006 - 2008 рр.), % 

Варіант 

Білок Олійність 

2006 р. 2007 р. 2008 р. 
Серед- 

нє 
2006 р. 2007 р. 2008 р. 

Серед- 

нє 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сорт Устя 

N0P0K0 32,90 33,09 31,83 32,63 20,53 19,96 20,80 20,43 

N0P0K0 + 

штам 634б 33,14 33,93 32,28 33,14 20,30 19,84 20,65 20,27 

P30K30 33,00 33,59 32,94 33,18 20,14 19,75 20,31 20,00 

P30K30  + 

штам 634б 34,73 35,05 33,45 34,41 20,12 19,51 2о,16 19,93 

P60K60 33,87 34,43 33,02 33,78 19,74 19,33 19,81 19,63 

P60K60  + 

штам 634б 34,33 35,92 33,77 34,68 19,31 19,20 19,35 19,29 

P90K90 34,71 35,11 34,11 34,31 19,18 19,13 19,25 19,19 

P90K90 + 

штам 634б 35,15 36,62 34,96 35,58 19,12 19,02 19,20 19,12 

N30P30K30 35,07 36,06 34,51 35,22 18,88 18,81 18,99 18,90 

N30P30K30 + 

штам 634б 36,76 37,70 36,00 36,49 18,70 18,62 18,79 18,71 

N60P60K60 36,42 37,00 35,85 36,43 18,65 18,34 18,70 18,66 

N60P60K60 + 

штам 634б 37,18 38,73 36,69 37,54 18,59 18,36 18,64 18,53 

N90P90K90 37,00 38,05 36,44 37,17 18,35 18,25 18,35 18,32 

N90P90K90 + 

штам 634б 38,95 39,86 37,08 38,63 18,07 18,08 18,13 18,10 
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Висновки. В умовах західного Лісостепу для отримання 

сталих високоякісних врожаїв сої потрібно вирощувати 

високопродуктивні сорти Устя та Легенда, проводити передпосівну 

інокуляцію насіння штамом бульбочкових бактерій Bradirhizobium 

japonicum 634б з розрахунку 0,2 кг біопрепарату на гектарну норму 

насіння, вносити стартову норму азотних добрив з розрахунку N30 в 

передпосівну культивацію. 
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Наведено результати багаторічних досліджень впливу систем 

основного обробітку ґрунту в спеціалізованих п’ятипільних сівозмінах 

на агрофізичні та агрохімічні властивості ґрунту, продуктивність 

сівозмін, агроенергетичну ефективність. 
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Серед заходів, спрямованих на підвищення сталості і 

продуктивності землеробства, одним з найбільш вагомих є система  
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обробітку ґрунту. 

У поєднанні з сівозмінним фактором основний обробіток ґрунту 

спрямований на підтримання та поліпшення його агрофізичних 

властивостей, тобто стабілізацію комплексу ґрунтових процесів в 

оптимальних для рослин режимах, підвищення родючості, захист від 

ерозії, боротьбу з шкодочинними організмами. 

Загалом система обробітку ґрунту ефективна, якщо вона 

відповідає ґрунтово-кліматичним умовам господарств і вимогам 

вирощуваних культур [1, 2]. 

Система різноглибинного полицевого обробітку (оранка), яка 

домінувала тривалий час у землеробстві, хоча за умов якісного 

проведення всіх його ланок сприяє формуванню високої врожайності, 

є дуже енергоємною і до того ж активізує процеси деградації ґрунту, 

сприяє посиленню мінералізації гумусу і зменшенню його запасів, 

посиленню ерозійних процесів і інше [3, 4]. 

Це зумовило потребу пошуку альтернативних технологій 

обробітку ґрунту. 

У цьому напрямі працювали також науковці  Чернівецької 

державної сільськогосподарської дослідної станції, сьогодні 

Буковинського інституту АПВ УААН. 

Наукові дослідження було спрямовано на вивчення зменшення 

глибини обробітків ґрунту під сільськогосподарські культури, 

скорочення їх кількості, заміни оранки мілким безполицевим і 

поверхневим обробітком, поєднання їх з оранкою в зерно-бурякових 

сівозмінах [5, 6]. 

З реформуванням аграрного сектора, поглибленням спеціалізації 

виникла потреба вивчення оптимального поєднання різних способів 

основного обробітку ґрунту в спеціалізованих короткоротаційних 

сівозмінах на основі нових на час вивчення ґрунтообробних машин. 

Потреба в проведенні досліджень була викликана також 

неможливістю перенесення без змін наявних аналогів об’єкту 

досліджень в умови нашої області, які відрізняються як за ступенем 

однорідності ґрунтового покриву, так і його агрохімічними та 

агрофізичними характеристиками, зволоженням та іншим. 
Метою наших досліджень було порівняння ефективності різних 

систем основного обробітку ґрунту в різних за спеціалізацією 

сівозмінах з короткою ротацією. 

Польові дослідження проводили в стаціонарному досліді в 

чотирьох  короткоротаційних сівозмінах на сірих опідзолених 

важкосуглинкових ґрунтах в 1993 - 1998 рр. Ґрунт дослідної ділянки (0 

- 20 см) характеризувався низьким (1,75 - 1,87%) вмістом гумусу, 
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невисокою після вапнування кислотністю (рН сольове 6,0 - 6,8), 

гідролітична кислотність становила 1,9 - 2,64 мг-екв. на 100 г ґрунту. 

Вміст рухомого фосфору (за Кірсановим) 12,8 - 19,3 мг, 

обмінного калію (за Масловою) 18,1 - 25 мг на 100 г ґрунту. 

У зерно-буряковій сівозміні (конюшина - озима пшениця - 

цукрові буряки - кукурудза на зерно - ярий ячмінь з підсівом 

конюшини) оцінювали ефективність комбінованої системи обробітку 

(оранка під цукрові буряки і ярий ячмінь та безполицевий обробіток 

під решту культур) і різноглибинного безполицевого – під всі культури 

сівозміни.  

У просапній сівозміні (горох - озима пшениця - цукрові буряки - 

кукурудза на зерно - кукурудза на зерно), в зерновій (горох - озима 

пшениця - озимий ячмінь - кукурудза на зерно - ярий ячмінь) та зерно-

просапній (горох - озима пшениця – соя - кукурудза на зерно - ярий 

ячмінь) порівнювали ефективність комбінованої системи обробітку 

(оранка під просапні культури, під які вносили гній, і безполицевий – 

під решту культур) та різноглибинної полицевої (оранка під всі 

культури, за винятком озимої пшениці, під яку проводили мілкий 

поверхневий обробіток). Такий обробіток під озиму пшеницю після 

гороху, як засвідчила практика, забезпечує більш стабільні врожаї. 

Орали плугом ПН-4-53, а безполицевий обробіток виконували 

плоскорізом-щілювачем ПЩН-2,5, обладнаним долотами шириною 

250 мм з відстанню між ними 750 мм. 

Агротехніка в досліді, за винятком способів основного 

обробітку та систем удобрення, була загальноприйнятою для зони 

Лісостепу області. 

На гектар сівозмінної  площі всіх сівозмін, які ми вивчали, 

вносили по 12 т органічних добрив, по 222 кг NРК у  першій, 246 кг у 

другій і по 158 кг у третій та четвертій сівозмінах в оптимальних дозах 

під всі культури. 

Під просапні культури (цукрові буряки, кукурудзу та сою) 

вносили ґрунтові гербіциди. На посівах озимих і ярих зернових 

колоскових засоби захисту рослин від бур’янів, хвороб і шкідників 

застосовували в роки, коли спостерігали перевищення економічних 

порогів шкодочинності. 

Численними дослідженнями вітчизняних та зарубіжних вчених  

переконливо доведено, що системи основного обробітку ґрунту 

суттєво впливають на його агрофізичні властивості. Найбільш 

важливою з них є щільність, або об’ємна маса ґрунту. 

Із щільністю ґрунту зв’язаний весь комплекс фізичних і 

біофізичних процесів у ньому, зокрема повітряний і тепловий режими, 
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а також умови життя ґрунтової мікрофлори, а отже, нагромадження 

елементів живлення [7, 8]. 

Для сірого лісового важкосуглинкового ґрунту рівноважна 

об’ємна маса становить 1,4 г/см
3
, водночас оптимальна для зернових 

культур – 1,15 - 1,25, просапних – 1,0 - 1,2 г/см
3
. 

Дослідження показали, що внаслідок швидкого ущільнення 

різниця в об’ємній масі ґрунту під більшістю культур просапної 

сівозміни на фоні комбінованої і полицевої систем основного 

обробітку ґрунту після сівби ранніх ярих коливалася в межах 0,01 - 

0,09 г/см
3
 (табл. 1). 

 

1. Вплив способів основного обробітку ґрунту в просапній сівозміні 

на його щільність (середнє за 5 років), г/см
3
 

Чергування 

культур 

Способи і глибина 

обробітку, см 

Пласти ґрунту , см 

0 - 10 10 - 20 20 - 30 

Горох 

безполицевий  

обробіток, 20 - 22 1,35 1,44 1,42 

оранка, 20 - 22 1,32 1,33 1,37 

Озима 

пшениця 

повехневий,  8 - 10 1,37 1,46 1,52 

повехневий, 8 - 10 1,33 1,49 1,43 

Цукрові 

буряки 

оранка, 28 - 30 1,44 1,48 1,56 

оранка, 28 - 30 1,41 1,43 1,48 

Кукурудза 

на зерно 

безполицевий  

обробіток, 20 - 22 1,36 1,50 1,50 

оранка, 20 - 22 1,33 1,36 1,43 

Кукурудза 

на зерно 

безполицевий  

обробіток, 25 - 27 1,32 1,48 1,49 

оранка, 25 - 27 1,31 1,43 1,40 

 

Разом з тим з наведених у табл. 1 даних можна судити про чітку 

тенденцію оптимізації щільності ґрунту на фоні оранки, особливо в 

глибших (10 - 30 см) шарах ґрунту. 

Ми також не встановили значної різниці в об’ємній  масі ґрунту, 

яка б спричинила зниження врожайності культур зерно-бурякової 

сівозміни, на фонах комбінованої і різноглибинної безполицевої 

систем обробітку ґрунту. 

Невелика різниця в щільності ґрунту при безполицевому і 

полицевому обробітках обумовила і незначну відмінність в 

інтенсивності водопоглинання. Так, перед змиканням рядків цукрових 

буряків у зерно-буряковій сівозміні на фоні оранки за першу годину 

всмокталося 126,2 мм, за другу – 76,3, за третю – 65,7, всього за три 
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години – 268,3 мм, а на фоні безполицевого обробітку на ту ж глибину 

- відповідно 118,3; 78,9; 57,9 і 255,1 мм, тобто різниця в інфільтрації за 

3 години становила 13,2 мм або 5,1%. 

Як показали п’ятирічні дослідження, системи основного 

обробітку ґрунту в спеціалізованих сівозмінах суттєво не впливали на 

весняні запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту (табл. 2). 

 

2. Вплив способів основного обробітку ґрунту на ранньовесняні 

запаси продуктивної вологи в зерно-буряковій сівозміні 

Куль- 

тури 

Способи і 

глибина 

обробітку, 

см 

Шар 

ґрунту, 

см 

Запаси продуктивної вологи  

за роками, мм 

1993 1994 1995 1996 1997 
серед-

нє 

Цукрові 

буряки 

оранка,  

28 - 30 

0 - 20 33,0 29,6 30,2 47,0 40,6 36,1 

0 - 100 115,5 142,7 119,4 186,6 180,9 149,0 

безполице-

вий обробі-

ток, 28 - 30 

0 - 20 30,0 35,0 28,9 33,2 37,4 32,9 

0 - 100 103,6 153,2 122,2 177,8 175,6 146,5 

Ярий 

ячмінь 

оранка,  

20 - 22 

0 - 20 36,4 35,0 32,0 44,0 30,0 35,5 

0 - 100 154,0 153,2 132,3 186,6 136,6 152,5 

безполице-

вий обробі-

ток, 20 - 22 

0 - 20 36,6 32,9 32,0 39,6 31,5 34,5 

0 - 100 156,9 161,2 136,2 161,4 145,1 152,2 

 

Водонакопичувальна і вологозберігаюча роль систем основного 

обробітку ґрунту залежала від кількості опадів у холодний період року 

(жовтень - березень). 

У роки із значним їх дефіцитом (66,7% від багаторічної норми – 

222 мм, 1994 р.) чітко проявилася водонакопичувальна і 

вологозберігаюча роль безполицевого обробітку, коли ж кількість 

опадів була близькою до середньої багаторічної норми або значно її 

перевищувала (142,6%, 1996 р.), більше вологи поглиналося на фоні 

оранки. В полі ярого ячменю приріст запасів продуктивної вологи в 

метровому шарі сягав 25,2 мм, або 115,6%. 

Забезпеченість рослин поживними речовинами цілком 

обумовлена активізацією  діяльності корисної мікрофлори, яка в свою 

чергу залежить від агрофізичних властивостей ґрунту. 

Кращі умови для життєдіяльності мікрофлори, що розкладає 

клітковину рослинних решток, в зерно-буряковій сівозміні під 

просапними і зерновими колосовими культурами на глибині 10 і 20 см 

частіше складалися на фоні беззмінного різноглибинного 
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безполицевого обробітку. При цьому рівень біологічної активності 

ґрунту вищим був під просапними культурами, ніж під покривом ярого 

ячменю. Відповідно більшим був і вміст рухомих поживних речовин, 

зокрема нітратного азоту. 

Так, якщо під цукровими буряками в ґрунті (0 - 20 см) в 

середньому за 5 років досліджень на фоні оранки розклалося 70,1% 

клітковини, а безполицевого обробітку – 72%, то під ярим ячменем 

лише 34,9 і 37,7%, вміст нітратного азоту становив відповідно 14,25; 

14,20 і 2,3; 5,2 мг на 100 г ґрунту. 

Заміна полицевої системи обробітку ґрунту на комбіновану не 

призвела до суттєвого погіршення умов життєдіяльності ґрунтових 

мікроорганізмів та азотного живлення рослин. 

Дослідження засвідчили, що більш дієвим агротехнічним 

заходом боротьби з бур’янами в посівах сівозмін є оранка, під час якої 

на дно борозни потрапляє найбільш засмічений насінням бур’янів 

верхній (0 - 10 см) шар ґрунту та органічні добрива, що вносяться. 

Особливо помітну різницю в забур’яненості посівів залежно від 

способів обробітку ґрунту спостерігали в полі цукрових буряків зерно-

бурякової сівозміни. Тут на час їх проривки на фоні оранки на 

квадратному метрі налічувалося 2,7 шт. бур’янів, а на фоні 

безполицевого обробітку – 4,2. 

На фоні комбінованої системи основного обробітку в інших 

сівозмінах не спостерігали значного зростання забур’яненості посівів 

порівняно з різноглибинною оранкою, за винятком років перенесення 

основного обробітку на весну. 

Безполицевий обробіток, як беззмінний, так і в поєднанні з 

періодичною оранкою, призводить до зростання в тій чи іншій мірі 

потенційної засміченості ґрунту. 

Але якщо при беззмінному безполицевому обробітку більше 

насіння бур’янів зосереджується у верхньому (0 - 10 см) шарі ґрунту, 

то на фоні різноглибинної оранки – в  нижньому (10 - 20 см). 

Комбінована система обробітку не приводила до такої диференціації 

орного шару за засміченістю (табл. 3). 

Аналіз структурного стану ґрунту засвідчив зростання кількості 

водотривких агрегатів у зерно-буряковій сівозміні на фоні 

безполицевої системи обробітку ґрунту порівняно з комбінованою 

системою на 9,6% (64,7 і 55,1%). 
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3. Потенційна засміченість ґрунту в сівозмінах залежно від системи 

основного обробітку 

Сівозміни 
Системи  

обробітку 

Кількість насінин бур’янів, 

 шт./м
2
 у шарах 

0 - 10 см 10 - 20 см 0 - 20 см 

Зерно-бурякова 
комбінована 57 400 33 600 91 000 

безполицева 65 520 41 440 106 960 

Просапна 
комбінована 35 560 28 560 64 120 

полицева 14 840 46 200 61 040 
 

Насичення сівозмін без багаторічних бобових трав просапними 

або зерновими культурами зумовило погіршення агрегатного стану 

ґрунту. Проте різниця тут між комбінованою і полицевою системами 

обробітку була менш вираженою, ніж у зерно-буряковій сівозміні між 

комбінованою та  безполицевою  системами. 

Проведені агрохімічні аналізи ґрунтових зразків, відібраних 

після закінчення ротації сівозмін, засвідчують, що заміна оранки на 

безполицевий обробіток у зерно-буряковій сівозміні привела до 

диференціації орного шару за вмістом рухомих форм поживних 

речовин: збільшення їх кількості у шарах 0 - 10 та 10 - 20 см  і 

зменшення в нижній (20 - 30 см) частині (табл. 4). 

 

4. Вплив систем основного обробітку ґрунту на його родючість у 

зерно-буряковій сівозміні 

Система  

обробітку 

Шари 

ґрунту, см 

N*  Р2О5 К2О 

мг на 100 г сухого ґрунту 

Комбінована 

0 - 10 16,8 16,4 13,4 

10 - 20 12,3 15,2 14,4 

20 - 30 17,6 17,2 16,4 

Безполицева  

0 - 10 17,1 17,2 17,4 

10 - 20 16,0 17,4 15,2 

20 - 30 13,4 11,4 13,4 
* Легкогідролізований.  

 

Поєднання оранки з безполицевим обробітком забезпечувало 

більш рівномірний розподіл поживних речовин у ґрунті.  

Культури сівозмін з різною структурою посівних площ по-

різному реагували на системи основного обробітку та способи 

обробітку безпосередньо під них. 

Так, кукурудза на зерно негативно реагувала на безполицеву 

систему обробітку в зерно-буряковій сівозміні після цукрових буряків.        
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В останні два роки досліджень зниження врожаю зерна становило 8,4 - 

9,2 ц/га або 8 - 11,5%, озимої пшениці після конюшини - відповідно на 

3,9 - 3,8 ц/га (7,7 - 8,9%). Водночас різниця в урожайності культур між 

системами основного обробітку ґрунту була менш вираженою. 

Зокрема озима пшениця на фоні комбінованої системи основного 

обробітку в решті сівозмін знизила врожай на достовірну величину 

порівняно з полицевою системою лише в останній рік, в середньому ж 

за роки досліджень різниця не перевищувала 1,6 ц/га за найменшої 

істотної різниці 1,9 - 4,5 ц/га. 

Щодо озимого ячменю, то при розміщенні після озимої пшениці 

при заміні оранки на плоскорізний обробіток врожай знижувався на 

5,4 ц/га, або на 12,9%. 

На оранку краще реагували горох, і особливо соя, однак це не 

вплинуло на середньорічні показники. 

Таким чином, ефективність зазначених систем основного 

обробітку мало залежала від структури посівних площ 

короткоротаційних сівозмін. 

Проведені розрахунки показали, що всі вони за показниками 

продуктивності сівозмін (виходом на 1 га ріллі сухої речовини, 

кормових одиниць, протеїну та зерна) суттєво не відрізняються між 

собою (табл. 5). 

 

5. Вплив систем основного обробітку ґрунту на продуктивність 

сівозмін (середнє за 5 років) 

Сівозміни 

Системи 

обробітку 

ґрунту 

Вихід на 1 га ріллі, ц 

сухої 

речовини 

кормових 

одиниць 
протеїну зерна 

Зерно-

бурякова 

комбінована 124,8 108,1 8,3 35,5 

безполицева 122,4 105,7 8,0 34,4 

Просапна  
комбінована 129,6 119,5 8,7 47,4 

полицева 133,6 122,2 8,9 48,0 

Зернова  
комбінована 101,1 88,9 6,4 50,1 

полицева 101,7 91,7 6,5 51,6 

Зерно-

просапна 

комбінована 97,9 84,3 6,9 43,7 

полицева 98,4 85,4 7,0 44,4 

 

Аналіз структури енергетичних затрат на вирощування культур 

дослідних сівозмін показує, що освоєння комбінованої системи 

основного обробітку ґрунту дає можливість одержати високий врожай 

і разом з тим заощадити значну кількість ресурсів та енергії. Так, 

затрати сукупної енергії на паливо із зміною енергоємної оранки на 
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беззмінний безполицевий обробіток чи на комбінований зменшувалися 

на 686 і 418 МДж. Найбільше заощадження енергії палива в зерно-

буряковій сівозміні, найменше – в зерно-просапній. 

Безпосередньо на основний обробіток в зерно-буряковій 

сівозміні при безполицевому обробітку затрати енергії палива 

зменшувалися на 34,2%, що в фізичних одиницях становить 8,7 кг. 

У просапній сівозміні освоєння комбінованої системи основного  

обробітку дає змогу заощадити на його проведенні 564 МДж енергії 

палива, або 7 кг/га, в зерновій і зерно-просапній ці показники були 

дещо меншими, однак коефіцієнт енергетичної ефективності від цього 

не знижувався і становив 5,3 і 5,1. 

Висновки 

1.  Заміна оранки під більшість культур у спеціалізованих 

сівозмінах з короткою ротацією на безполицеву та комбіновану 

системи на лісових важких за механічним складом ґрунтах не 

спричинила суттєвого погіршення водного, поживного режимів ґрунту 

та його агрофізичних властивостей. 

2.  Комбінована система обробітку призводить до зростання 

потенційної засміченості ґрунту порівняно з оранкою, водночас 

зниження її порівняно з беззмінним безполицевим обробітком та до 

зменшення його диференціації як за вмістом насіння бур’янів, так і  

елементів живлення. 

3.  На фоні тривалого безполицевого обробітку мало місце 

зниження врожайності в просапній сівозміні озимої пшениці та 

кукурудзи після кукурудзи, озимого ячменю після озимої пшениці в 

зерновій та сої в  зерно-просапній сівозмінах. 

4.  Системи основного обробітку ґрунту (безполицева, полицева, 

комбінована) істотно не вплинули на загальну продуктивність 

сівозмін. 

5.  Освоєння комбінованої системи основного обробітку ґрунту 

дає змогу заощадити на його проведенні 364 - 418 МДж або 7 - 8 кг/га 

палива. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ГОРОХУ 

ЗАЛЕЖНО ВІД ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ І ФОНІВ ЖИВЛЕННЯ 

 

Викладено результати досліджень з вивчення ефективності 

інокуляції та рівня живлення при вирощуванні гороху. 

Ключові слова: горох, сорти, інокуляція, добрива. 
  
Значним резервом збільшення обсягів виробництва білка є 

використання потенціалу гороху - важливої зернобобової культури, 

велика різноманітність екологічних типів і сортів якого забезпечує 

можливість вирощування його в різних ґрунтово-кліматичних зонах. 

Зерно гороху відзначається високим вмістом протеїну, наявністю 

значної кількості незамінних і критичних амінокислот, високим 

ступенем поживності та розчинності [1 - 5]. 
 

  © Свідерко М.С., Болехівський В.П., Волощук І.С., 

Беген Л.Л., Тимків М.Ю., Купчак Л.Я., 2009 
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2009. Вип. 51. Ч. ІІ. 



 119 

Метою наших досліджень було визначення продуктивності 

гороху залежно від інокуляції насіння та фонів живлення. Попередні 

дослідження стосувалися таких зернобобових культур, як кормові 

боби, люпин, вика. 

Польові досліди проводили протягом 2006 - 2008 рр. у 6- 

пільній сівозміні лабораторії рослинництва на сірому лісовому 

поверхнево оглеєному ґрунті. 

Попереднк – озима пшениця. Обробіток ґрунту включав 

лущення стерні, зяблеву оранку на глибину 23 - 25 см. Передпосівний 

обробіток починали з настанням його фізичної стиглості за допомогою 

культиваторів в агрегаті з боронами (не менше 2 - 3 культивацій) з 

вирівнюванням та ущільненням ґрунту. 

Спосіб сівби – звичайний рядковий з відстанню між рядками 

15 см. Інокулянт – ризобактерин. Норма висіву – 1,2 млн схожих 

насінин на 1 га. Строк сівби – ранній. 

Висівали сорти Мадонна і Харді, напрям використання – 

зерновий. 

        

1. Схема досліду 

№ 

варіанта 
Сорт Дози добрив Обробка насіння 

1 2 3 4 

1 Мадонна 
Контроль  

(без добрив) 
Без інокулювання 

       2  - // - - // - 
Інокулювання 

ризобактерином 

3 - // - Р60К60 Без інокулювання 

4 - // - - // - 
Інокулювання 

ризобактерином 

5 - // - N30Р60К60 Без інокулювання 

6 - // - - // - 
Інокулювання 

ризобактерином 

7     - // - 

N30Р60К60 + кристалон 

жовтий (4 кг/га) у 

фазу початку 

інтенсивного росту 

Без інокулювання 

8 - // - - // - 
Інокулювання 

ризобактерином 

9 Харді Контроль, без добрив Без інокулювання 

10 - // - - // - 
Інокулювання 

ризобактерином 
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1 2 3 4 

11 - // - Р60К60 Без інокулювання 

12 - // - - // - 
Інокулювання 

ризобактерином 

13 - // - N30Р60К60 Без інокулювання 

14 - // - - // - 
Інокулювання 

ризобактерином 

      15 - // - 

N30Р60К60 + кристалон 

жовтий (4 кг/га) у 

фазу початку 

інтенсивного росту 

Без інокулювання 

16 - // - - // - 
Інокулювання 

ризобактерином 

 

Кристалон жовтий (марка N + P2O5 + K2O – 13 + 40 + 13) 

використовували згідно з варіантом досліду. Вміст мікроелементів у 

кристалоні  такий (%): B – 0,025, Cu (ЕДТА) – 0,01, Mn – 0,04, Fe 

(ЕДТА, ДТРА) – 0,07, Mo – 0,004, Zn (ЕДТА) – 0,025. ЕДТА – 

етилендиамінтетраоцтова кислота, ДТРА – диетилентриамінпен-

таоцтова кислота – хелатуючі агенти. 

 Догляд за посівами включав післяпосівне коткування, до- 

сходове боронування, проти бур’янів рослини обприскували 

гербіцидом базагран (3 л/га),  шкідників – інсектицидом карате зеон 

(0,2 л/га), хвороб – фунгіцидом фундазол (0,6 кг/га). 

 Виявлено, що у середньому за три роки (2006 – 2008) 

наростання сирої та сухої маси рослин, площа листкової поверхні та 

чиста продуктивність фотосинтезу залежали від умов живлення та 

сортів гороху. В усі фази розвитку рослин встановлено зростання маси  

з підвищенням фону живлення, починаючи від гілкування і до 

формування плоду. На варіантах застосування вищої норми 

мінеральних добрив (N30Р60К60) без інокуляції сира маса 100 рослин 

сорту Мадонна у фазі формування плодів дорівнювала  2531 г, з 

інокуляцією – 2594 г і сухих – 613, 626 г, на контролі ці показники 

становили: 2023, 2110 і 480, 484. Додавання  кристалону жовтого до 

згадуваної дози добрив зумовило їх зростання. Маса рослин у період 

збирання гороху найвищою (722 – 751 г/м
2
) була за таких же умов 

живлення (на контролі 508 - 558 г/м
2
). Дані показники позитивно 

впливали на продуктивність гороху. Вища врожайність зерна 

формувалася на варіантах з площею листової поверхні 28,5 – 31,0 тис. 

м
2
 на 1 га і чистою продуктивністю фотосинтезу 8,5 – 9,9 г/м

2
  за добу. 

У сорту Харді ці параметри були дещо нижчими.  



 121 

2. Врожайність зерна сортів гороху залежно від інокулювання та фонів живлення, ц/га 

№ 

варіанта 

Мадонна Харді 

Врожайність Приріст зерна Врожайність Приріст зерна 

2006 2007 2008 сер. 

від 

іноку-

ляції 

від  

доб- 

рив 

зокрема             

від кри-

сталону 

2006 2007 2008 сер. 

від 

іноку-

ляції 

від 

доб- 

рив 

зокрема 

від кри-

сталону 

1 19,6 21,3 22,4 21,3 - - - 19,2 20,5 22,0 20,6 - - - 

2 20,6 22,2 23,4 22,0 0,7 - - 20,0 21,4 23,1 21,5 0,9 - - 

3 22,6 24,0 26,2 24,3 - 3,0 - 22,0 23,5 25,2 23,6 - 3,0 - 

4 23,8 25,0 27,4 25,4 1,2 3,4 - 23,0 24,2 26,6 24,6 1,0 3,1 - 

5 24,0 27,0 28,6 26,5 - 5,2 - 23,3 25,8 27,9 25,7 - 5,1 - 

6 25,3 28,2 30,7 28,1 1,6 6,1 - 24,5 26,9 29,3 26,9 1,2 5,4 - 

7 25,5 28,7 30,9 28,4 - 7,1 1,9 24,5 27,4 29,3 27,1 - 6,5 1,4 

8 26,8 30,0 33,5 30,1 1,7 8,1 2,0 25,7 28,6 31,2 28,5 1,4 7,0 1,6 
НІР0,95, ц/га 

А (добрива) 

 

0,9 

 

0,8 

 

1,1 

     

0,6 

 

0,7 

 

1,0 

    

В (інокуляція) 0,7 0,6 0,8     0,4 0,5 0,7     

С (кристалон) 0,9 0,5 0,9        0,7 0,6 0,9     

АВС (взаємодія) 1,3 1,2 1,5        0,9   1,3   1,4     
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Встановлено, що врожайність сортів гороху залежала від умов 

живлення та інокулювання насіння (табл. 2). В середньому за три роки 

найвищу врожайність (30,1 ц/га)  зерна гороху сорту Мадонна 

отримали на фоні живлення N30Р60К60 з використанням кристалону 

жовтого та інокулюванням насіння  з приростом від останнього            

1,7 ц/га, добрив - 8,1, кристалону – 2,0 ц/га. У сорту Харді вона була 

дещо нижчою і дорівнювала 28,5 ц/га з надвишкою відповідно 1,4; 7,0; 

1,6 ц/га. Сорти також позитивно реагували на внесення фосфорно-

калійних добрив, забезпечивши істотні прирости зерна. 

 Врожайність сортів гороху в умовах 2006 р. була найнижчою 

через менш сприятливі погодні умови, які негативно вплинули на ріст і 

розвиток рослин, бульбочкоутворення, фотосинтез, що призводило до 

формування більш щуплого зерна. У 2007 – 2008 рр. ці процеси 

проходили більш продуктивно. 

Досліджено, що елементи структури врожаю гороху та якості 

зерна (маса 1000 зерен і натура) залежали як від умов живлення, так і 

погодних факторів (табл. 3). 

 

3. Ефективність інокулювання при різних фонах живлення на 

сортах гороху (2006 - 2008 рр.) 

№ 

варіанта 

Кількість 

рослин на  

1 м
2
, шт. 

Кількість 

бобів на ро-

слині,  шт. 

Кількість 

зерен в 1 

бобі, шт. 

Маса 

1000 

зерен, г 

Натура 

зерна, г/л 

Мадонна 

1 93 5,9 5,2 186 1074 

2 97 6,1 5,4 189 1083 

3 94 8,6 5,8 198 1084 

4 99 9,3 5,8 208 1096 

5 97 12,7 6,0 215 1098 

6 101 13,1 6,3 219 1104 

7 99 13,7 6,2 229 1106 

8 102 14,1 6,4 234 1109 

Харді 

1 90 6,4 5,2 182 1078 

2 91 6,6 5,2 189 1083 

3 91 8,2 5,4 194 1091 

4 96 8,6 5,6 197 1099 

5 95 11,8 5,9 200 1103 

6 99 12,4 6,1 203 1106 

7 98 12,2 6,1 206 1110 

8 98 13,0 6,4 210 1121 
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Кількість рослин на 1 м
2
,  бобів на рослині та зерен у бобі 

зростала з підвищенням фону живлення. Була тенденція до їх 

збільшення від інокуляції насіння та використання кристалону. Сорт 

Мадонна відзначався вищими вказаними елементами структури, ніж 

Харді, що й забезпечило перевагу в урожайності зерна. За масою 1000 

зерен і натурою зерна визначено позитивний вплив умов живлення на 

їх формування.  

 Виявлено, що на варіанті N30P60K60 з інокуляцією насіння і 

використанням кристалону поліпшувалося формування елементів 

продуктивності гороху в етапах органогенезу  порівняно з контролем 

(без добрив і обробок). Настання і тривалість етапів у більшій мірі 

залежали від погодних умов вегетаційного року, окремих місяців та 

декад, ніж умов живлення. 

 Визначено, що кількість протеїну і його вихід з одного гектара 

на варіанті внесення N30P60K60 з інокуляцією насіння і обприскуванням 

рослин кристалоном жовтим  збільшувалися у сорту Мадонна на 3,1% 

і 241,2 кг/га; Харді – 2,6% і 202,9 кг/га проти цих показників на 

контролі (без добрив і обробок) - відповідно 16,8; 357,8; 16,2; 335,8 

(табл. 4). Вміст важких металів (Cu, Zn, Pb, Cd) у продукції не 

перевищував гранично допустимої концентрації. 

 

4. Вміст протеїну та важких металів у зерні сортів гороху залежно 

від досліджуваних факторів (2006 – 2008 рр.) 

№ 

варіанта 

 

Протеїн 

Вихід 

протеїну  

з 1 га, кг 

Вміст важких металів, мг/кг 

мідь цинк свинець кадмій 

Мадонна 

1 16,8 357,8 3,51 3,68 0,09 0,02 

2 17,0 374,0 3,40 3,55 0,09 0,02 

7 19,8 562,3 3,65 3,36 0,10 0,03 

8 19,9 599,0 3,78 3,81 0,10 0,03 

Харді 

1 16,3 335,8 3,50 3,81 0,10 0,01 

2 16,9 363,4 3,50 3,72 0,09 0,02 

7 18,7 506,8 3,62 3,77 0,09 0,01 

8 18,9 538,7 3,73 3,81 0,10 0,03 
Примітка: гранично допустима концентрація міді – 10, цинку – 50, свинцю – 

0,5, кадмію – 0,1 мг/кг. 
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Встановлено, що затрати на поліпшення умов живлення         

(N30P60K60 з інокуляцією насіння + кристалон для обприскування 

рослин) є економічно вигідними (табл.  5). 

 

5.  Економічна ефективність вирощування сортів гороху залежно 

від умов живлення  (2006 - 2008 рр.) 

 

Отже, від вибору параметрів складових технології 

вирощування залежить процес формування елементів продуктивності і 

якості зерна гороху. 

Висновки. Встановлено, що найвищу врожайність сорти 

Мадонна і Харді (30,1 і 28,5 ц/га) забезпечили на фоні живлення 

N30Р60К60 з інокуляцією насіння ризобактерином і використанням 

кристалону (4 кг/га) для підживлення у фазі інтенсивного росту. 
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Варі-

анти 

Базові 

затра-

ти, 

грн/га 

Додат-

кові за-

трати, 

грн/га 

Загаль-

ні за-

трати, 

грн/га 

Вро-

жай-

ність, 

ц/га 

Ціна, 

грн/т 

Вало-

вий 

дохід, 

грн/га 

Чистий 

дохід, 

грн/га 

Рента-

бель-

ність, 

% 

 Мадонна 

1 2240 - 2240 21,3 1950 4154 1914 85 

6 2240 949 3189 28,1 1950 5480 2291 72 

8 2240 1019 3289 30,1 1950 5870 2691 82 

 Харді 

1 2240 - 2240 21,6 1950 4017 1777 79 

6 2240 949 3189 26,9 1950 5246 2057 65 

8 2240 1019 3289 28,5 1950 5558 2269 69 



 125 

УДК 633.21:633.25 

С.І. СМЕТАНА, кандидат сільськогосподарських наук 

Інститут землеробства і тваринництва західного регіону УААН 

 

ЕКОНОМІЧНА ТА БІОЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ОПТИМІЗАЦІЇ АГРОЦЕНОЗІВ  

ОДНОРІЧНИХ КОРМОВИХ КУЛЬТУР 

З ПАЖИТНИЦЕЮ БАГАТОУКІСНОЮ 

 

Подано результати досліджень, які засвідчили, що 

вирощування пажитниці багатоукісної з однорічними кормовими 

культурами формує стабільні агроценози з продуктивністю 1,8 -           

10,7 т/га кормових одиниць, енергетичним коефіцієнтом 3,5 - 9,0. 

Ключові слова: пажитниця багатоукісна, однорічні культури, 

кормові одиниці, енергетичний коефіцієнт.  

 

Проблема збільшення білка в кормах є досить актуальною, 

особливо в час енергетичної кризи. Найбільш важливим при її 

вирішенні є різке збільшення в раціонах питомої ваги трав’янистих 

кормів, насичених новими сортами і гібридами злакових трав високої 

продуктивності і якості. Трав’янисті корми у вигляді зеленої маси, сіна 

з успіхом можуть забезпечити тваринництво протягом року цінними 

високобілковими кормами [2]. 

Зниженню об’єктивності показників економічної ефективності 

вирощування пажитниці багатоукісної в підпокривних та 

безпокривних посівах сприяє й те, що ціни на пальне, добрива, засоби 

боротьби зі шкідниками та хворобами, насіння, а також на вирощену 

продукцію нестабільні. Вони міняються (і досить суттєво) не тільки 

кожного року, але протягом конкретного року. 

Для збільшення врожайності багаторічних трав, зниження 

трудових і фінансових затрат на одиницю продукції і на цій основі 

підвищення економічної ефективності її вирощування поряд із іншими 

технологічними заходами важливе значення має встановлення кращих 

покривних культур, оптимальних норм і строків сівби, внесення 

мінеральних добрив відповідно до ґрунтово-кліматичних умов і 

біологічних особливостей сорту [4]. 

 Підвищення врожайності покривних культур – це головний 

шлях збільшення обсягів виробництва і здешевлення продукції 

рослинництва, що в свою чергу дає можливість підвищити 

рентабельність тваринництва [3]. 
 

© Сметана С.І., 2009 
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2009. Вип. 51. Ч. ІІ.  
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 Ми, як і інші дослідники, встановили, що ґрунтово-кліматичні 

умови західного регіону є сприятливими для одержання високих і 

стабільних урожаїв пажитниці багатоукісної і ефективного 

використання її на корм. 

 У наших дослідженнях для економічної оцінки різних співвід-

ношень компонентів використовували врожай, його вартість і затрати 

на вирощування даної культури відповідно до норм і за цінами 2003 р. 

Аналіз економічної ефективності вирощування пажитниці 

багатоукісної (табл. 1) в агрофітоценозах з однорічними культурами 

показує, що у безпокривному посіві вона забезпечила найбільший 

умовно чистий прибуток з 1 га  (3053,6 грн) та найвищу рентабельність 

(102%) за найнижчої собівартості 1 т продукції (89,80 грн). 

Оптимальними варіантами є посіви пажитниці багатоукісної  з 

пажитницею однорічною (умовно чистий прибуток – 2448,60 грн, 

собівартість – 134,90 грн, рентабельність – 92%), а також з ячменем 

ярим на зерно (умовно чистий прибуток – 1836,60 грн, собівартість – 

170,40 грн, рентабельність – 80%). 

Поряд з економічною оцінкою будь-якого технологічного 

процесу в сільськогосподарському виробництві в грошовому виразі 

потрібно проводити енергетичну оцінку [5]. 

Енергетичний аналіз інтенсивних технологій вирощування 

пажитниці багатоукісної проводили за методикою О. К. Медведов-

ського, П. І. Іваненка [1], яка полягає у визначенні співвідношення 

кількості непоновлюваної енергії, що міститься у вирощеній продукції, 

до кількості непоновлюваної енергії, яку витрачено на формування 

врожаю. Таке співвідношення називається коефіцієнтом енергетичної 

ефективності. З табл. 2 видно, що найвищий енергетичний коефіцієнт 

(9,0) одержано на варіанті вирощування пажитниці багатоукісної під 

покрив редьки олійної на зелений корм,  нижчий (5,0) під покрив вико-

вівсяної сумішки на зелений корм. 

Коефіцієнт енергетичної ефективності при вирощуванні 

пажитниці багатоукісної під покривом зернових культур був у межах 

3,5 - 4,6. Найнижчий коефіцієнт енергетичної ефективності               

(3,4) одержали під покривом ріпаку ярого на зелений корм. 

Висновки. Аналіз економічної і біоенергетичної ефективності 

вирощування пажитниці багатоукісної переконливо свідчить про 

значну перевагу технології вирощування даної культури в 

безпокривному посіві. Цей варіант забезпечує вихід кормових одиниць 

2,09 т/га, умовно чистий прибуток 3053,6 грн/га з найнижчою 

собівартістю отриманої продукції (89,8 грн/га), а коефіцієнт 

енергетичної ефективності становить  4,0.  
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1. Економічна ефективність вирощування пажитниці багатоукісної залежно від оптимізації 

агрофітоценозів з однорічними кормовими культурами  

 
№ 

вар. 
 

Варіанти  

Урожай-
ність по-
кривних 
культур, 

т/га 

Вартість 
насіння 

основної 
культури, 

грн 

Вартість 
насіння 
покрив-

них куль-
тур, грн 

Витрати, 
грн 

Умовно 
чистий 

прибуток, 
грн 

Собівар-
тість 1 т 

продукції, 
грн 

Рента-
бельність, 

% 

1 
Вико-вівсяна сумішка 
на зелений корм + 
пажитниця багатоукісна 19,5 208 300 1323,40 1556,6 168,4 73 

2 
Ячмінь ярий на зерно + 
пажитнице-кострицевий 
гібрид 2,0 208 396 1419,40 1300,60 113,4 69 

3 
Овес ярий на зерно + 
пажитниця багатоукісна 2,5 208 340 1363,40 1836,60 170,4 80 

4 
Пшениця яра на зерно + 
пажитниця багатоукісна 2,7 208 572 1595,40 1444,60 212,7 75 

5 
Пажитниця 
багатоукісна 15,7 208 - 1026,40 3053,6 89,8 102 

6 
Ріпак ярий на зелений 
корм + пажитниця 
багатоукісна 25,7 208 11 1034,40 1685,40 136,2 69 

7 
Редька олійна на 
зелений корм + 
пажитниця багатоукісна 62,5 208 37,50 1060,90 1339,10 161,5 60 

8 
Пажитниця однорічна 
на зелений корм + 
пажитниця багатоукісна 16,0 208 208 1231,40 2448,60 134,9 92 
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2. Біоенергетична ефективність вирощування однорічних 

кормових культур з пажитницею багатоукісною 

№  

вар. 
Варіанти  

Збір 

кормо-

вих 

одиниць, 

т/га 

Затрати 

енергії 

на виро-

щування 

врожаю, 

МДж 

Вміст 

енергії в 

урожаї, 

МДж 

Енерге-

тичний 

коефі-

цієнт 

1 

Вико-вівсяна сумішка 

на зелений корм + 

пажитниця багатоукісна 4,6 13281 66508 5,0 

2 
Ячмінь ярий на зерно + 

пажитниця багатоукісна  1,8 9319 32472 3,5 

3 
Овес ярий на зерно + 

пажитниця багатоукісна 2,3 9498 40578 4,3 

4 
Пшениця яра на зерно + 

пажитниця багатоукісна 2,0 9569 43764 4,6 

5 Пажитниця багатоукісна 2,4 9962 39493 4,0 

6 

Ріпак ярий на зелений 

корм + пажитниця 

багатоукісна 2,5 14767 49768 3,4 

7 

Редька олійна на 

зелений корм + 

пажитниця багатоукісна 10,7 23588 21994 9,0 

8 

Пажитниця однорічна 

на зелений корм + 

пажитниця багатоукісна 2,8 10016 42669 4,3 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ УДОБРЕННЯ  

ПРИ ВИРОЩУВАННІ ПАЖИТНИЦІ БАГАТОУКІСНОЇ  

 

Наведено результати досліджень щодо вивчення впливу 

удобрення на економічну та біоенергетичну ефективність 

вирощування пажитниці багатоукісної. 

Ключові слова: удобрення, зелена маса, якість, корм, 

поживність. 

 

В умовах ринкової економіки, коли є слабке ресурсне 

забезпечення сільського господарства та високі ціни на енергоносії, 

сільськогосподарську техніку, інші матеріально-технічні засоби, 

способи виробництва кормів на сіяних сінокосах і пасовищах повинні 

базуватися на енерго-, ресурсозберігаючих прийомах створення і 

використання лучних угідь, застосування яких дозволить знизити 

енергетичні витрати не тільки в перерахунку на 1 га, але й на 1 ц 

вироблених кормів, а також одержати максимальну віддачу на 

одиницю витрачених засобів. 

Лукопасовищні угіддя забезпечують тваринництво дешевим і 

високоякісним кормом. Його собівартість у декілька разів нижча за 

собівартість зелених кормів з орних земель, що дає змогу значно 

знижувати затрати на виробництво тваринницької продукції, зокрема 

молока і м’яса. Чим більшою є частка зеленої маси пасовищ і сіна 

сіножатей у структурі кормів, тим дешевшою є продукція [1, 2]. 

Як свідчать проведені раніше дослідження, зниження затрат 

при створенні культурних пасовищ і виробництві з них трав’янистих 

кормів можна досягти шляхом застосування сільськогосподарських 

машин і знарядь, використання науково обґрунтованих доз і 

співвідношень мінеральних добрив [3], подовження продуктивного 

довголіття  багаторічних трав [4], підбору адаптованих до місцевих  
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умов одновидових трав. Внесення мінеральних добрив при 

вирощуванні пажитниці багатоукісної забезпечує зростання   

економічних показників порівняно з контролем (табл. 1). 
 

1. Економічна ефективність вирощування пажитниці 

багатоукісної залежно від  добрив 

№ 

вар. 
Варіанти 

Витрати, 

грн 

Умовно 

чистий при-

буток, грн 

Собівар-

тість 1 т 

продукції, 

грн 

Рентабель-

ність, % 

1 Без добрив  676,68 2542,32 77,8 86 

2 Р60К90 1014,68 2825,32 107,6 94 

3 N60P60K90 1137,68 2862,32 112,6 101 

4 N90P60K90 1202,79 2877,21 116,8 102 

5 Р90К120 1155,48 3004,52 111,1 104 

6 N60P60K120 1199,83 3280,17 106,2 113 

7 N90P90K120 1343,58 3296,42 116,8 115 

8 N120P90K120 1408,78 3311,22 120,4 117 

 

Найвищу економічну ефективність при вирощуванні 

пажитниці багатоукісної відзначено за норм внесення мінеральних 

добрив N90P90K120 і N120P90K120. При цьому одержано найвищий умовно 

чистий прибуток (3296,42 і 3311,22 грн), найнижчу собівартість (1,168 

і 12,04 грн), найвищу рентабельність (156 і 117%).   

Для більш ефективного використання засобів, вкладених у 

кормовиробництво, потрібна біоенергетична оцінка технологій 

створення сіножатей. При біоенергетичній оцінці запропонованих  

елементів технологій, спрямованих на збільшення обсягів виробництва 

кормів і кормового білка, затрати енергії, потрібної для одержання 

запланованого врожаю, розраховували з використанням енергетичних 

коефіцієнтів, а кількість енергії, нагромадженої в урожаї, – виходячи з 

продуктивності культур і вмісту енергії в 1 кг сухої речовини. Як 

основний показник біоенергетичної оцінки технології прийнято 

енергетичну ефективність урожаю [5]. 

Енергетичний коефіцієнт та коефіцієнт енергетичної 

ефективності врожаю – це відношення валової і обмінної енергії, 

отриманої у господарській частині врожаю, до витраченої сукупної 

енергії. 

 При аналізі впливу добрив на вирощування пажитниці 

багатоукісної враховували затрати енергії та енергетичний коефіцієнт 

мінеральних добрив. В час, коли ціни на мінеральні засоби нестабільні, 
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важливим є визначення біоенергетичної оцінки розроблених 

технологічних процесів. 

 Найвищі затрати енергії при вирощуванні злакових травостоїв, 

особливо пажитниці багатоукісної, припадали на мінеральні добрива.  

Один кілограм діючої речовини азотних добрив становить  

86,8 МДж, фосфорних – 12,6 МДж, калійних – 8,3 МДж. 

Застосування різних норм удобрення пажитниці багатоукісної 

вплинуло на врожай і енергетичні витрати (табл. 2). Із підвищенням 

норм азотних добрив зростав збір кормових одиниць. 

 

2. Біоенергетична ефективність вирощування пажитниці 

багатоукісної залежно від добрив 

№ 

вар. 
Варіанти  

Збір 

кормових 

одиниць, 

т/га 

Затрати 

енергії на 

вирощува-

ння врожаю, 

МДж 

Вміст 

енергії в 

урожаї, 

МДж 

Енерге-

тичний 

коефі-

цієнт 

1 Без добрив 0,85 9962 36831 3,7 

2 Р60К90 0,86 11465 53959 4,7 

3 N60P60K90 0,89 16673 86491 5,2 

4 N90P60K90 0,96 19277 106235 5,5 

5 Р90К120 0,87 12092 58826 4,9 

6 N60P90K120 0,92 17300 103247 6,0 

7 N90P90K120 0,99 19904 122615 6,2 

8 N120P90K120 1,09 22508 143486 6,4 

 

 Коефіцієнт енергетичної ефективності (відношення одержаної 

енергії корму, вираженої в МДж, до всіх затрат енергії на одержання 

врожаю) найвищим був на варіанті при внесенні повних мінеральних 

добрив у нормі N120P90K120 і становив 6,4. На одиницю енергетичних 

витрат при удобренні Р60-90К90-120 одержано 3,7 – 4,9 одиниць енергії 

трави. За підвищення норм азоту від 60 до 120 кг/га при удобренні 

Р60К90 енергетичний коефіцієнт збільшувався, таку ж закономірність 

спостерігали і при фосфорно-калійному удобренні Р90К120 із 

зростанням норми азоту від 60 до 120 кг/га. 

Висновок. Найбільш економічно вигідними при весняному 

підживленні пажитниці багатоукісної є норми мінеральних добрив 

N90Р90К120 та N120Р90К120. 

 



 132 

Література 

1. Економіка виробництва молока і молочної продукції в 

Україні / за ред. П. Т. Саблука і В. І. Бойка. – К. : ННЦ ІАЕ, 2005. – 340 

с. 

2. Зотов А. А. Агроэнергетическая оценка низкозатратных 

технологий поверхностного улучшения кормовых угодий / А. А. Зотов, 

Д. М. Тебердиев, З. Ш. Шамсутдиков // Кормопроизводство. – 2002. - 

№ 2. – С. 6 - 10. 

3. Кулаков В. А. Современные системы удобрения лугов           

/ В. А. Кулаков, Л. С. Трофимова, М. В. Щербаков // Кормо-

производство. – 1997.  -  № 1/2. – С. 24 - 26. 

4. Куксін М. В. Створення і раціональне використання 

культурних пасовищ  / М. В. Куксін. – К. : Урожай, 1973. – 276 с. 

5. Сніговий В. С. Енергоресурси при вирощуванні кормових 

культур / В. С. Сніговий, С. П. Голобородько, М. Г. Гусєв // Вісник 

аграрної науки. – 2001.  -  № 1. – С. 37 - 41. 

 

 

 
УДК 633.16:631.81 

Ю.С. ТКАЧУК, аспірант 

Інститут землеробства і тваринництва західного регіону УААН 
 

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 

ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ ТА СТРОКІВ ЗБИРАННЯ* 

 

Подано результати досліджень щодо впливу доз добрив з 

використанням позакореневого живлення і строків збирання на 

продуктивність сортів ярого ячменю. 

Ключові слова: ячмінь, сорти, добрива, строки збирання.   

 

Останніми роками все більшого розповсюдження набувають 

сорти ячменю ярого інтенсивного типу із генетично успадкованими 

пивоварними властивостями. Поряд з дворядними ячменями мають 

поширення багаторядні, які також характеризуються високою 

продуктивністю та цінними ознаками, і їх можна використовувати для 

пивоваріння, продовольчих і кормових цілей. Важливою умовою 

вирощування пивоварних ячменів високої якості є дотримання 

комплексу агротехнічних заходів залежно від біологічних 
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особливостей сортів 1 - 5. 

Дослідження проводили на сірому лісовому поверхнево  

оглеєному ґрунті у сівозміні лабораторії рослинництва ІЗіТЗР УААН. 

Орний шар його мав такі агрохімічні показники: рН (сольове) – 5,9 - 

6,1, вміст гумусу (за Тюріним)  1,6 - 1,7%, лужногідролізованого азоту 

(за Корнфілдом) 101 - 106 мг, рухомого фосфору (за Кірсановим) – 109 

- 117 мг, обміного калію (за Кірсановим)  98 - 106 мг на 1 кг ґрунту. 

У дослідах вивчали різні дози мінеральних добрив з 

використанням позакореневого живлення багатокомпонентним 

універсальним добривом еколист стандарт та строки збирання ячменю 

ярого.  

Схема досліду: 1) контроль (без добрив); 2) N45P45K45; 3) 

N45P45K45 + еколист стандарт, 3 л/га у III етапі, 4 л/га у VII етапі 

органогенезу; 4) N60P60K60; 5) N60P60K60 + еколист стандарт (ІІІ, VII 

етап); 6) N90P90K90; 7) N90P90K90 + еколист стандарт (ІІІ, VII етап). 

Строки збирання: 1) фаза повної стиглості зерна (вологість 14 

- 17%); 2) через 5 днів після повної стиглості зерна; 3) через 10 днів 

після повної стиглості зерна.                                          
 Агротехніка вирощування базується на оптимальних 

параметрах складових технології. 

Попередник – вико-вівсяна сумішка. 

Мінеральні добрива вносили у формі нітроамофоски 

(N:P:K=16:16:16) під культивацію. 

Еколист стандарт має такий вміст (у %): N - 9,8, K2О - 6,4, Mg -

2,7, B - 0,41, Cu - 0,41, Fe - 0,08, Mn - 0,04, Mo - 0,00016, Zn - 0,24.  

Захист рослин проти бур’янів, хвороб і шкідників  проводили з 

врахуванням економічного порогу шкодочинності (ЕПШ) та 

використовували для обприскування рослин рекомендовані препарати. 

У 2007 р. середньодобові температури перевищували 

багаторічну норму за дефіциту опадів у фазі колосіння  ячменю ярого.  

2008 р. був також теплим, але кількість опадів була вищою за 

багаторічну норму. 

Дворічні результати досліджень свідчать про ефективність 

застосування елементів живлення у формуванні надземної маси, 

висоти рослин, кущистості та кореневої системи (табл. 1, 2). 

Надземна маса 100 рослин зростала з підвищенням доз 

мінеральних добрив та від двократного позакореневого живлення 

водорозчинним комплексним добривом еколист стандарт. У фазі 

колосіння надземна маса рослин ячменю ярого сорту Княжий 

найвищою була від внесення дози добрив N90P90K90 і зростала на 587 г 

(сира) і 248 г (суха) проти контролю без добрив (481 і 157 г).   
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1. Динаміка розвитку рослин сортів ячменю ярого залежно від 
умов живлення (2007 – 2008 рр.) 

№ 
варі- 
анта 

Надземна маса 
100 рослин, г 

Висота рослин, см 
Коефіцієнт 

кущіння 
Фази розвитку рослин 

кінець 
кущін-

ня – 
поча-

ток ви-
ходу в 
трубку 

коло- 
сіння 

вос-
кова 
стиг- 
лість 

кінець 
кущін-

ня – 
поча-

ток ви- 
ходу в         
трубку 

коло- 
сіння 

воско- 
ва 

стиг- 
лість 

 

кінець 
кущін-

ня – 
поча-

ток ви- 
ходу в                            
трубку 

коло- 
сіння 

вос- 
кова 
стиг- 
лість 

 

Княжий 

1 
232 
56 

401 
157 

491 
281 

26,2 45,4 51,1 1,8 1,4 1,3 

2 
261 
62 

460 
171 

633 
305 

34,3 49,8 55,1 2,0 1,6 1,4 

3 
266 
64 

533 
188 

691 
317 

34,5 51,2 56,2 2,0 1,8 1,4 

4 
433 
117 

690 
266 

751 
339 

38,7 53,3 60,1 2,7 1,9 1,5 

5 
438 
102 

781 
322 

892 
418 

38,2 56,0 61,6 2,8 1,9 1,6 

6 
584 
133 

988 
405 

1091 
530 

43,3 57,0 63,0 2,8 1,8 1,6 

7 
598 
147 

1081 
425 

1180 
577 

43,4 59,2 67,1 2,8 1,8 1,7 

Вакула 

1 
220 
55 

392 
150 

481 
286 

24,5 41,3 50,2 1,6 1,2 1,2 

2 
244 
61 

458 
170 

625 
322 

35,4 49,9 59,2 2,0 1,4 1,3 

3 
242 
60 

488 
172 

685 
317 

32,8 51,0 59,0 2,2 
1,4 

 
1,3 

4 
392 
91 

625 
251 

729 
261 

40,3 61,1 55,4 2,2 1,5 1,4 

5 
388 
92 

731 
288 

878 
422 

43,8 62,5 57,3 2,6 1,6 1,4 

6 
429 
111 

801 
315 

1000 
520 

46,9 63,7 57,9 2,8 1,7 1,5 

7 
431 
110 

877 
351 

1112 
571 

45,6 64,1 61,2 2,7 1,7 1,6 

Примітка: у чисельнику – маса сирих рослин, у знаменнику – сухих. 
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2. Динаміка нагромадження маси коренів у сортів ячменю ярого 

(2007 - 2008 рр.), г/100 коренів 

№ 

варіанта 

Княжий Вакула 

Фази розвитку рослин 

кінець 

кущіння - 

початок 

виходу в 

трубку 

коло- 

сіння 

воскова 

стиглість 

кінець 

кущіння - 

початок 

виходу в 

трубку 

коло-

сіння 

воскова 

стиглість 

1 
55 

19 

61 

22 

122 

66 

36 

17 

66 

25 

131 

70 

2 
56 

20 

68 

24 

177 

68 

38 

17 

81 

35 

182 

90 

3 
57 

18 

72 

27 

181 

77 

37 

16 

108 

26 

215 

110 

4 
66 

21 

102 

33 

192 

82 

55 

19 

121 

79 

220 

111 

5 
67 

21 

138 

49 

205 

85 

56 

20 

155 

106 

231 

119 

6 
101 

28 

151 

61 

222 

91 

68 

23 

160 

58 

255 

118 

7 
101 

25 

202 

78 

256 

117 

71 

22 

171 

69 

266 

129 
 Примітка: у чисельнику маса сирих коренів, у знаменнику – сухих. 

 

За додаткового двократного підживлення водорозчинним 

багатокомпонентним універсальним добривом еколист стандарт (3 л/га 

в IV, 4 л/га в VII етапі органогенезу) на згадуваному фоні живлення 

вона підвищувалася на 93 (сира) і 20 г (суха). Таку ж тенденцію 

спостерігали у фазі воскової стиглості, але ці показники були значно 

вищими, особливо суха маса рослин. 

За нижчих норм добрив (N45P45K45, N60P60K60) і додаткового 

використання препарату еколист стандарт також збільшувалася маса 

100 рослин. 

У ячменю ярого сорту Вакула наростання сирої і сухої маси 

рослин відбувалося у такій же послідовності, що й у сорту Княжий, але 

ці дані були дещо нижчими, у восковій стиглості були близькими між 

сортами, а за нагромадженням сухої маси відзначено тенденцію до її 

збільшення. 

За висотою рослин сорти мало відрізнялися між собою. На 

варіантах з удобренням цей показник у фазі воскової стиглості у сорту 
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Княжий був у межах 55,1 - 67,1 см, Вакула 50,2 - 64,1 см, тобто зростав 

з підвищенням фону мінерального живлення. Коефіцієнт 

продуктивного кущіння  найвищим був у фазі виходу в трубку і надалі 

знижувався (до воскової стиглості) через відмирання непродуктивних 

пагонів. У сорту Княжий залежно від умов живлення він був у межах 

1,4 – 1,7, Вакула 1,3 – 1,6, на контролі (без добрив) - відповідно 1,1, 1,2 

(воскова стиглість). 

Мінеральні добрива, які вносили під культивацію, і 

водорозчинні у формі еколисту в позакореневому підживленні  

збільшували масу коренів. Їх наростання відбувалося до середини 

воскової стиглості, і на варіанті із застосуванням N90P90K90 маса 

коренів із 100 рослин у сорту Княжий становила 222 г (сира), 91 г 

(суха), а за додаткового внесення еколисту – 250 і 117 г, на контролі - 

відповідно 122 і 66 г. У сорту степового екологічного типу Вакула ці 

показники були дещо вищими, що, очевидно, можна пояснити 

більшою пристосованістю до  посушливих умов в окремі періоди 

вегетації рослин у 2007 р. 

Отже, застосуванням відповідної системи живлення можна 

регулювати ріст і розвиток рослин. 

Досліджувані фактори мали позитивний вплив на 

концентрацію хлорофілу, площу листової поверхні та чисту 

продуктивність фотосинтезу. Оптимального значення ці показники 

досягли на вищому фоні живлення та збільшувалися від 

позакореневого підживлення, що дало можливість продовжити 

функціонування асиміляційної поверхні. Це позитивно впливало на 

нагромадження  сухих речовин і формування продуктивності ячменю 

ярого (табл. 3). 

 За результатами дворічних досліджень найвищу врожайність 

(45,9 ц/га) ячменю ярого сорту Княжий отримали на фоні мінерального 

живлення N90P90K90 з дворазовим позакореневим підживленням  

універсальним багатокомпонентним добривом еколист стандарт (3 л/га 

в IV, 4 л/га в VII етапі органогенезу) при першому строку збирання (у 

повній стиглості). Приріст зерна до контролю (без добрив) становив  

12,9 ц/га, і зокрема від еколисту – 3,1 ц/га. На нижчому фоні добрив 

(N60P60K60) за такої ж комбінації використання еколисту врожайність 

була дещо нижчою (44,3 ц/га) з приростом до контролю 11,3 ц/га, і  

зокрема від еколисту – 3,7 ц/га. На фоні мінерального живлення 

N45P45K45 та N45P45K45 + еколист стандарт вона була найнижчою (38,5 

та 40,8 ц/га), а надвишка зерна становила 5,5 і 7,8 і була достовірною 

за даними дисперсійного аналізу. 
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3. Врожайність сортів ярого ячменю залежно від умов живлення і 

строків збирання (2007 – 2008 рр.), ц/га 

№ 

варіанта 

Строки збирання 

1 – у повній стиг-

лості зерна (воло-

гість 14 – 17 %) 

2 – через 5 днів 

після повної 

стиглості 

3 – через 10 днів 

після повної 

стиглості 

врожай- 

ність 

приріст 

зерна 

врожай- 

ність 

втрати 

зерна 

врожай- 

ність 

втрати 

зерна 

Княжий  

1 33,0 - 31,9 1,1 29,3 3,7 

2 38,5 5,5 37,4 1,1 34,9 3,6 

3 40,8 7,8 39,8 1,0 36,6 4,2 

4 40,6 7,6 39,7 0,9 36,4 4,2 

5 44,3 11,3 43,5 0,8 40,2 4,1 

6 42,8 9,8 41,8 1,0 35,8 4,3 

7 45,9 12,9 45,1 0,8 41,9 4,0 

Вакула 

1 32,4 - 31,5 0,9 28,9 3,5 

2 38,1 5,7 37,2 0,9 34,7 3,4 

3 40,4 8,0 39,7 0,7 37,1 3,3 

4 40,3 7,9 39,7 0,6 36,9 3,4 

5 44,3 11,9 43,5 0,8 40,9 3,4 

6 42,4 10,0 41,8 0,6 39,0 3,4 

7 46,1 13,7 45,5 0,6 42,8 3,3 
НІР0,95, ц/га 
А  (сорти)          0,3 – 0,4 

В  (строки)        0,4 – 0,4 

С  (добрива)      0,6 – 0,7 

АВС  (взаємо- 

дія факторів)      1,4 – 1,1 

 

При другому строку збирання (через 5 днів після повної 

стиглості) врожайність зерна сорту Княжий мала таку ж залежність  

від умов живлення, але відбулося її зниження у межах 0,8 - 1,1 ц/га. 

За третього строку збирання (через 10 днів після повної 

стиглості) втрати зерна згаданого сорту значно збільшилися від 

перестою на корені і становили  4,4 - 4,9 ц/га. 

Рівень врожайності ячменю ярого сорту Вакула був дещо 

нижчим, а втрати зерна від строку збирання меншими, ніж у сорту 

Княжий. За першого строку збирання (повна стиглість) на фоні 

мінерального живлення N90Р90K90 + дворазове позакореневе 

підживлення універсальним багатокомпонентним добривом еколист 
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стандарт врожайність становила  46,1 ц/га, приріст зерна - 13,7 ц/га, і 

зокрема від еколисту 3,7 ц/га. 

При зменшенні фону живлення до N45P45K45 і N60P60K60  без 

позакореневого підживлення та з використанням еколисту  

врожайність знижувалася відповідно до 38,1 – 40,4 та 40,3 - 44,3 ц/га, 

але надвишки її були достовірними за даними дисперсійного аналізу. 

Врожайність зерна при другому строку збирання (через 5 днів 

після повної стиглості) знижувалася в межах 0,6 - 0,9 ц/га, при 

третьому (через 10 днів після повної стиглості) - на 3,3 - 3,5 ц/га. 

Зниження врожаю від перестою на корені 5 - 10 днів можна 

обґрунтувати впливом змінних метеорологічних факторів (посухи, 

зливних короткочасних дощів, роси тощо), які призвели до механічних 

втрат зерна і порушення його фізіолого-біохімічних процесів. 

За даними структурного аналізу, сорт ячменю ярого Княжий 

відрізнявся більшою кількістю продуктивних стебел на одиниці площі, 

коефіцієнтом продуктивного кущіння, висотою рослин, а сорт Вакула 

– озерненістю колоса та масою зерна. В обох сортів кількість рослин, 

продуктивних стебел, озерненість колоса та маса зерна одного колоса 

зростали пропорційно до врожайності зерна. 

Висновки. Виявлено, що найвищу продуктивність сорти 

ячменю ярого забезпечили на фоні мінерального живлення N90P90K90 та 

дворазового позакореневого підживлення універсальним багато-

компонентним добривом еколист стандарт (3 л/га в IV, 4 л/га в VII 

етапі органогенезу) при збиранні у повній стиглості зерна. 
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ЕКОНОМІЧНА  ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА 

СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА 

 

Проведено економічну та енергетичну оцінку ефективності 

різних систем землеробства. Встановлено економічну вигідність і 

енергетичну доцільність при застосуванні екологічної моделі 

землеробства в Лісостепу України. 

Ключові слова: система землеробства, ефективність, 

продуктивність. 

 

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва дозволи-

ла досягти у розвинених країнах світу високої продуктивності 

вирощуваних культур. Проте світова землеробська наука і практика 

все більше уваги приділяють пошуку шляхів переходу до 

альтернативних ресурсоощадних технологій. Це викликано, з одного 

боку, проблемами екологічного характеру, зумовленими процесами 

інтенсифікації, а з іншого - потребою зменшення витрат ресурсів 

промислового походження, які вимагають значних додаткових витрат 

антропогенної енергії [1, 2, 4]. При цьому слід розробити такі зональні 

і мікрозональні системи землеробства, які б за різних ресурсних і 

економічних можливостей забезпечували сталий розвиток 

землеробства як основи стабільного функціонування агросфери. 

Ситуація потребує переходу від розробки статичних моделей систем 

землеробства до гнучких динамічних, які максимально враховують не 

тільки ґрунтово-ландшафтні чинники, але й ресурсний та економічний 

потенціал [6, 7]. Проте однією із основних вимог сучасного 

сільськогосподарського виробництва є зниження затрат енергії на 

одиницю одержуваної продукції [3]. Тому заходи, рекомендовані до 

впровадження у виробництво, повинні бути не тільки екобезпечними, а 

й економічно та енергетично не збитковими. Завдання наших 

досліджень полягало у визначенні економічної ефективності та 

проведенні енергетичної оцінки систем землеробства при вирощуванні 

сільськогосподарських культур зерно-просапної сівозміни в Лісостепу 

України. 

Експериментальні дослідження проводили протягом 2002 -

2008 рр. у стаціонарному досліді кафедри землеробства та гербології  
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на Агрономічній дослідній станції. Клімат – помірно-

континентальний. ГТК  у 2002 р. - 1,5; 2003 - 1,0; 2004 – 1,0; 2005 – 1,4; 

2006 – 1,5; 2007 – 0,67; 2008 - 0,96. Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем 

типовий малогумусний середньосуглинковий.  

Дослідження проводили у 2-факторному стаціонарному 

польовому досліді з вивчення 3 градацій систем землеробства і 4 

систем основного обробітку ґрунту. Схема чергування культур у 

сівозміні відповідає вимогам типовості для умов Лісостепу: конюшина 

–  пшениця озима – буряки цукрові  – кукурудза на силос –  пшениця 

озима – кукурудза на зерно – горох – пшениця озима – буряки цукрові  

– ячмінь. Єдиною логічною відмінністю між варіантами системи 

землеробства обрано їх ресурсне забезпечення для відтворення 

родючості ґрунту і виконання технологічних заходів догляду за 

посівами. 

Промислова (інтенсивна, контроль) - пріоритетне використання 

промислових добрив для відтворення родючості ґрунту з внесенням на 

гектар сівозмінної площі 12 т гною і 300 кг NPK, інтенсивне 

використання мінеральних добрив (N92P100K108), визначена для 

отримання урожайності зернових культур на рівні 7 т/га і буряків 

цукрових – 60 т/га, а також забезпечення позитивного балансу гумусу. 

Екологічна - пріоритетне застосування для відтворення родючості 

ґрунту органічних добрив з внесенням на гектар сівозмінної площі 24 т 

органіки (12 т/га гною і 12 т/га побічної продукції і маси пожнивних 

сидератів) і 150 кг  діючої речовини мінеральних добрив  (N46P49K55), 

застосуванням пестицидів за критерієм еколого-економічного порогу 

наявності шкідливих організмів. 
 
Біологічна (органічна) - застосування 

лише природних органічних добрив (24 т/га) для відтворення 

родючості ґрунту без внесення промислових агрохімікатів та 

пестицидів, біологічних засобів захисту посівів від шкідливих 

організмів. 

Крім того, у системах екологічного і біологічного землеробства 

застосовується комплексний мікробний препарат для передпосівної 

обробки насіння, створений в Інституті агроекології УААН, з 

функціями азотфіксації, фосформобілізації та антагоніста хвороб 

рослин. 

Зміст другого фактора – систем основного обробітку ґрунту - в  

сівозміні у межах кожної системи землеробства визначають чотири 

варіанти: 1) диференційований обробіток (контроль), який 

рекомендований в Лісостепу і передбачає за ротацію сівозміни 6 

полицевих обробітків, два поверхневих під озиму пшеницю після 

гороху і кукурудзи на силос і один плоскорізний обробіток під ячмінь 
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після цукрових буряків; 2) різноглибинний плоскорізний обробіток
 
 під 

всі культури сівозміни, за винятком поверхневого обробітку 

дисковими знаряддями під озиму пшеницю після гороху і кукурудзи 

на силос; 3) полицево-безполицевий, що складається з ярусної оранки 

під цукрові буряки, поверхневого дискування під озиму пшеницю 

після гороху і кукурудзи на силос та плоскорізних розпушувань під 

решту культур; 4) поверхневий обробіток дисковими знаряддями під 

всі культури на глибину 8 - 10 см. Аналіз енергетичної оцінки систем 

землеробства проведено за методикою [5]. 

Наші розрахунки свідчать, що витрати енергії на вирощування 

культур у середньому в сівозміні не відхилялися від вказаних 

екологічних параметрів і становили 15,24 ГДж з коливаннями від      

8,3 ГДж у моделі біологічного землеробства до 21,91 ГДж у системі 

промислового землеробства (табл. 1). У структурі енерговитрат на 

вирощування культур сівозміни частка пального в середньому 

становить 41 %, а насіння і агрохімікатів – 43 %. 

 

1. Енергетична ефективність зерно-просапної сівозміни  

Систе-

ма зем-

лероб-

ства, А 

Система основного 

обробітку ґрунту, В 

Енергія в 

урожаї  

1 га, ГДж 

Прямі 

витрати 

енергії на 

1 га, ГДж 

Коефіці-

єнт енер-

гетичної 

ефектив-

ності, Кее 

Енерге-

тична 

доціль-

ність,  

± ГДж 

Про-

мис-

лова 

(конт-

роль) 

Диференційова-

ний (контроль) 153,3 21,91 6,99 131,39 

Плоскорізний 145,4 21,50 9,76 123,9 

Полицево-

безполицевий 159,4 21,54 7,40 137,86 

Поверхневий 141,3 20,60 6,85 120,7 

Еколо-

гічна 

Диференційова-

ний (контроль) 149,3 13,36 11,17 135,94 

Плоскорізний 139,2 16,24 8,57 122,95 

Полицево-

безполицевий 152,6 16,31 9,35 136,29 

Поверхневий 134,2 15,51 8,65 118,69 

Біоло-

гічна 

Диференційова-

ний (контроль) 122,5 9,22 13,28 113,28 

Плоскорізний 101,5 9,14 11,10 92,36 

Полицево-

безполицевий 126,2 9,31 13,55 116,89 

Поверхневий 108,6 8,3 13,08 100,3 
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У середньому в сівозміні вищими показниками енергетичної 

ефективності відрізняється модель біологічного землеробства з 

коефіцієнтом енергетичної ефективності 13,55 і енергетичною 

доцільністю +116,89 ГДж/га. Промислова система землеробства 

виявилася більш енерговитратною на 45 %, а екологічна – на 26 % 

порівняно з біологічною. 

Енергоощадним  варіантом основного обробітку ґрунту 

виявився поверхневий, плоскорізний обробіток ґрунту в сівозміні. 

Найвищі показники коефіцієнтів енергетичної ефективності і 

енергетичної доцільності властиві варіанту полицево-безполицевого та 

диференційованого обробітку ґрунту.  

 

2. Економічна ефективність вирощування культур сівозміни за 

різних систем землеробства 

Система 

земле-

робства 

Система 

основного 

обробітку 

ґрунту 

Про-

дуктив-

ність,  

к. од. 

т/га 

Вироб-

ничі 

витрати 

на 1 га, 

грн 

Собі-

вартість 

1 т уро-

жаю, 

грн 

Умовно 

чистий 

дохід з 

1 га, грн 

Рівень 

рента-

бель-

ності, % 

Промис-

лова 

(конт-

роль) 

Диференційова-

ний (контроль) 9,98 2895,5 284,5 2360,6 83,1 

Плоскорізний 9,47 2768,7 287,9 2190,5 79,1 

Полицево-

безполицевий 10,37 2882,1 291,2 2553,6 88,6 

Поверхневий 9,2 2698,0 280,5 2234,5 82,8 

Еколо-

гічна 

Диференційова-

ний (контроль) 9,72 2511,1 285,4 2614,0 104,0 

Плоскорізний 9,06 2527,6 248,8 2283,7 90,3 

Полицево-

безполицевий 9,93 2899,7 261,7 2300,0 79,3 

Поверхневий 8,74 2299,2 268,2 2733,0 118,6 

Біоло-

гічна 

Диференційова-

ний (контроль) 7,98 2258,3 261,0 2028,5 89,8 

Плоскорізний 6,61 2180,2 271,7 1710,5 78,4 

Полицево-

безполицевий 8,22 1983,5 253,8 2189,2 110,3 

Поверхневий 7,07 1960,6 268,6 1721,4 87,3 

 

Серед вивчених систем землеробства вищою рентабельністю 

відрізняються екологічна та біологічна моделі (табл. 2). У цих 

варіантах також вищий показник окупності витраченого на 
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вирощування культур пального, виражений кількістю виробленої 

продукції, що припадає на одиницю маси пального. Проте сума 

умовно чистого доходу на 1 га має більшу величину за промислового 

та екологічного землеробства. У зв’язку з меншими виробничими 

затратами собівартість продукції була меншою за біологічної моделі 

землеробства, для якої, проте, властиві більші затрати праці на гектар, 

пов’язані з потребою прополювання посівів просапних культур від 

бур’янів вручну. Серед варіантів основного обробітку ґрунту в 

сівозміні кращими економічними показниками відрізняється полицево-

безполицевий у зв’язку з вищою урожайністю вирощуваних культур. 

Менша урожайність у варіантах безполицевого і поверхневого 

обробітку ґрунту обумовила і зменшення рентабельності вирощування 

культур у сівозміні. 

Дослідженнями встановлено, що найвища продуктивність ріллі 

спостерігається за промислової системи землеробства. За екологічної 

системи урожайність культур істотно не поступалася промисловій 

(табл. 2). Біологічна система землеробства супроводжується істотним 

зниженням урожайності польових культур сівозміни.  

По-різному реагують культури і на системи основного обробітку 

ґрунту. Кращим його варіантом виявився полицево-безполицевий 

обробіток, за якого істотно вищою від контрольного 

диференційованого обробітку була продуктивність ріллі. Варіанти 

плоскорізного і поверхневого обробітку ґрунту викликали істотне 

зниження урожайності  всіх культур сівозміни.  

Висновки  
1. Таким чином, енергетично оптимальним варіантом 

виявилися заходи в системі екологічного землеробства з полицево-

безполицевим основним обробітком ґрунту. 

2. Оцінка економічної ефективності систем землеробства 

вказує на переваги екологічної його моделі порівняно з промисловою. 

Ця перевага полягає у більшій величині річного економічного ефекту 

та рентабельності використання ріллі. 
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тування і звуженою спеціалізацією стали потрібними зміни в 

організації території землекористування на основі запровадження 

вузькоспеціалізованих сівозмін з короткою ротацією та науково 

обґрунтоване ведення землеробства на біологічних  засадах [1]. 

За умов браку техногенних ресурсів зростає актуальність 

пошуків альтернативних шляхів поновлення органічної частини ґрунту 

– це проміжні сидеральні культури, вторинна продукція рослинництва 

як передумови створення сприятливих умов для росту і розвитку 

культурних рослин [2]. 

Мета досліджень – вивчити продуктивність і якість 

сільськогосподарських культур у різних видах сівозмін, здійснити 

аналіз основних параметрів родючості сірого лісового ґрунту при 

накладанні антропогенних навантажень. 

Дослідження проводили в умовах двофакторного 

стаціонарного досліду, закладеного в 2001 р. на сірому лісовому 

поверхнево оглеєному ґрунті. Вивчали три види чотирипільних 

сівозмін за 50, 75, 100-процентного насичення зерновими з таким 

чергуванням культур: 1) конюшина лучна, пшениця озима, картопля, 

ярий ячмінь з підсівом конюшини; 2) гречка, пшениця озима, 

картопля, ярий ячмінь; 3) гречка, пшениця озима, пшениця озима, ярий 

ячмінь. Продуктивність культур і якість продукції досліджували на 5 

системах удобрення: 

 1) контроль (без добрив); 

 2) органо-мінеральна (традиційно  оптимальна) - за внесення 

10 т гною у поєднанні з N60,0-67,5P71,2K71,2   на  один гектар ріллі сівозмін. 

Дози мінеральних добрив встановлено на основі попередніх 

досліджень; 

 3) органічна (біологічна), за якої як добриво використовували 

тільки гній з розрахунку 10 т на гектар ріллі сівозмінної площі, який 

вносили на одному полі сівозміни - під картоплю і пшеницю озиму; 

 4) органічна (пожнивні), як добриво використовували солому 

зернових культур та азотне добриво в нормі 10 кг на 1 т побічної 

продукції; 

 5) органічна (пожнивні + сидерат), як добриво 

використовували солому пшениці озимої і зелену масу олійної редьки 

один раз за ротацію під картоплю і ячмінь ярий (в третій сівозміні). 

Ділянки першого порядку включають сівозмінний фактор, 

другого порядку – удобрення. Площа посівної ділянки першого 

порядку становить  1800 м
2
, посівної з удобренням 120 м

2
, облікової  

66 м
2
. Повторність варіантів триразова. Всього 180 ділянок. 

Входження в сівозміну здійснювали одночасно всіма культурами. 
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Агротехніка вирощування сільськогосподарських культур 

загальноприйнята для умов зони.  

Орний шар (0 – 20 см) характеризувався такими параметрами: 

рН (КСl) 4,7 – 5,2,  вміст загального гумусу (за Тюріним у модифікації 

Нікітіна) 1,96 – 1,98%,  лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) 

10,4 – 10,9, рухомого фосфору 8,0 – 8,3, обмінного калію (за 

Кірсановим) 8,8 – 9,1 мг на 100 г ґрунту.     

Гній і фосфорно-калійні добрива вносили під основний 

обробіток, азотні - під передпосівну культивацію. Заорювання соломи і 

сидерата (редьки олійної) здійснювали восени.   

Картопля належить до культур, що виносять з ґрунту велику 

кількість поживних речовин. Рівень її урожайності значною мірою 

залежить від вмісту в ґрунті елементів живлення, а основним 

джерелом поповнення їх залишаються органічні та мінеральні добрива 

[3,  4].  

У середньому за три роки досліджень найвищу врожайність 

картоплі (200,4 і 188,6 ц/га) отримано у сівозмінах відповідно  за 50 та 

75-процентного  насичення зерновими  при внесенні 40 т/га гною та 

N90Р90К90 (табл. 1). 

Заорювання 40 т/га гною сприяло формуванню врожаю бульб 

картоплі на рівні 162,6 – 152,7 ц/га, використання соломи та сидерату 

+ соломи на добриво в досліджуваних сівозмінах забезпечувало 

підвищення урожайності бульб картоплі  на  18,0 – 23,4  та  11,6 –    

16,3 ц/га щодо контролю. При визначенні товарності бульб 

встановлено, що врожай формувався за рахунок фракцій великих і 

середніх бульб. Найвищому урожаю бульб відповідав і найвищий 

відсоток товарних бульб (85,4 – 82,2),  на  інших варіантах від 68,5 -

66,1 до 81,2 – 78,7, на контролі 61,2 – 57,2 %. У 2006 – 2007 рр. 

отримання нижчої врожайності пов’язано з тим, що в період 

бульбоутворення (червень - липень) простежувалася недостатня 

кількість опадів на фоні високої температури повітря. Надмірна 

кількість опадів у травні  2006 р. призвела до пригнічення рослин на 

початкових стадіях розвитку. Найбільш сприятливим для формування 

бульб картоплі виявився 2008 р. Помірні температури та достатня 

кількість опадів у період бульбоутворення створили оптимальні умови 

для накопичення  високого врожаю бульб. 

 В умовах інтенсифікації сільського господарства поряд із 

збільшенням урожайності  дуже важливою проблемою є забезпечення 

якості продукції. 
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1.   Урожайність бульб картоплі, ц/га 

Варіант удобрення 

Роки 
Середнє  за  

2006 – 2008 рр. 

2006 2007 2008 
Уро- 
жай- 
ність 

Приріст 

ц/га % 

Плодозмінна сівозміна (50-процентне  насичення зерновими) 
Контроль (без добрив) 104,0 97,1 123,3 108,1 - - 
N90Р90К90 + 40 т/га гною 193,3 176,2 231,6 200,4 92,3 85,0 
40 т/га гною 154,2 142,6 191,2 162,6 54,5 50,0 
Солома + N10 120,5 117,4 140,5 126,1 17,0 17,0 
Солома + N10 + редька 
олійна 125,2 121,3 148,1 131,5 23,4 22,0 

Зерно-просапна сівозміна (75-процентне насичення зерновими) 
Контроль (без добрив) 91,2 83,4 112,7 95,8 - - 
N90Р90К90 + 40 т/га гною 185,1 168,2 212,4 188,6 92,8 97,0 
40 т/га гною 145,5 137,4 175,3 152,7 56,9 59,0 
Солома + N10 109,8 104,1 128,2 114,0 18,2 19,0 
Солома + N10 + редька 
олійна 115,4 107,2 133,5 118,7 22,9 24,0 

НІР05, ц/га  для попередників          3,8           3,9            4,2 

                   удобрення                      6,0           6,2            6,7 

попередники + удобрення              8,5           8,8            9,5 

 

Щодо впливу мінеральних добрив на кількість крохмалю в 

бульбах картоплі серед дослідників немає одностайної думки. За 

даними  багатьох  вчених [5], суттєвих змін вмісту крохмалю в бульбах 

картоплі від внесення повного мінерального добрива не виявлено. На 

противагу цьому інші автори відзначають, що добрива помітно 

знижують його рівень [6].   

У наших дослідженнях між вмістом сухої речовини і 

крохмалистістю бульб спостерігається пряма залежність. 

Нагромадження сухої речовини в бульбах за вирощування картоплі без 

внесення добрив становило 24,1 – 23,6%, а із застосуванням N90Р90К90 + 

40 т/га гною 23,3 – 22,9%, що на 0,6 – 0,7% менше від контролю. Проте 

вихід сухої речовини з 1 га з підвищенням доз добрив зріс від 26,1 до 

46,7 ц/га. Це відбулося за рахунок збільшення урожаю.  

Така ж закономірність спостерігається і за показником 

крохмалистості бульб. Вміст крохмалю в бульбах, вирощених без 

внесення добрив, становив 18,1 – 17,8%, а при сумісному застосуванні 

гною і мінеральних добрив 16,3 – 16,0%. Вихід крохмалю з одиниці 

площі, як і сухої речовини, зріс із збільшенням дози добрив від 19,6 – 

17,1 до 32,6 – 30,2 ц/га.   
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2. Якість бульб картоплі залежно від систем удобрення і виду короткоротаційних сівозмін  
В

ар
іа

н
ти

 

Суха речовина, % Се-

ред-

нє, % 

Збір 

сухої 

речо-

вини, 

ц/га 

Крохмаль, 

% Серед-

нє, % 

Збір 

крох-

малю, 

ц/га 

Вітамін С, мг% Серед-

нє,  

мг% 
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Попередник пшениця озима (50%-процентне насичення зерновими культурами) 

1 23,6 24,5 24,1 24,1 26,1 17,7 18,1 18,4 18,1 19,6 11,2 11,5 11,8 11,5 

2 22,8 23,9 23,3 23,3 46,7 16,0 16,3 16,7 16,3 32,6 14,1 14,4 14,7 14,4 

3 23,3 24,3 23,9 23,8 38,7 16,6 16,9 17,2 16,9 27,5 12,7 13,0 13,4 13,0 

4 23,5 24,5 24,0 24,0 30,3 17,5 17,7 18,0 17,7 22,3 11,6 11,9 12,2 11,9 

5 23,4 24,4 23,9 23,9 31,4 17,0 17,3 17,6 17,3 22,7 11,9 12,1 12,4 12,1 

Попередник пшениця озима (75%-процентне  насичення зерновими культурами) 

1 23,0 24,1 23,7 23,6 22,6 17,5 17,8 18,2 17,8 17,1 11,0 11,3 11,5 11,2 

2 22,4 23,5 22,9 22,9 43,2 15,7 16,0 16,5 16,0 30,2 13,8 14,1 14,4 14,1 

3 22,8 23,8 23,5 23,3 35,6 16,4 16,6 17,0 16,6 25,3 12,4 12,7 13,1 12,7 

4 23,2 24,0 23,6 23,6 26,9 17,2 17,4 17,8 17,4 19,8 11,3 11,6 11,9 11,6 

5 23,2 23,9 23,5 23,5 27,9 16,8 17,0 17,4 17,1 20,3 11,6 11,8 12,2 11,9 
Примітка: 1 – контроль (без добрив), 2 – N90Р90К90 + 40 т/га гною, 3 – 40 т/га гною, 4 – солома + N10, 5 – солома + N10 + редька олійна.   
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Аналіз досліджень свідчить, що органічні і мінеральні добрива 

збільшили вміст вітаміну С у бульбах картоплі на 0,4 – 2,9 мг% 

порівняно до контролю. На варіанті органо-мінеральної системи 

удобрення  спостерігали  найвище накопичення вітаміну С (14,4 мг%), 

дещо нижче при застосуванні 40 т/га гною (13 мг%), за  використання 

альтернативних систем удобрення (солома + N10 і сидерат + солома + 

N10) – 11,9 і 12,1 мг%, на контролі – 11,5 мг%. 

 Висновки. Найвищий урожай бульб картоплі отримано в 

сівозміні за 50-процентного насичення зерновими від сумісного 

внесення мінеральних добрив і гною, нижчим був врожай від 

застосування органічних систем удобрення при збільшенні зернових 

до 75%. 

Із підвищенням дози добрив кількість вітаміну С у бульбах 

картоплі збільшується, а вміст сухої  речовини і крохмалю 

зменшується, однак вихід їх з одиниці площі зростає за рахунок 

збільшення врожайності бульб.     
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Наведено характеристику природно-кліматичних умов 

передгірної та гірської зон Чернівецької області, висвітлено шляхи 

збереження родючості ґрунтів, пріоритетні напрями розвитку 

тваринництва в регіоні, ефективні способи підвищення 
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продуктивність, особливості розвитку. 
 

За характером земельних ресурсів і кліматичних умов територія 

Чернівецької області є сприятливою для розвитку різних галузей 

сільськогосподарського виробництва.  

За умовами рельєфу, ґрунтового покриву та клімату 

передгірська та гірська частини області є одними із складних. У 

передгірській зоні у переважній більшості сільськогосподарських 

формувань дуже виражена дрібноконтурність території. З 61 тис. га 

перезволожених земель осушено 48,7 тис. га, підлягає осушенню        

12,3 тис. га. 

Переважна більшість ґрунтів передгірської зони мають кислу 

реакцію ґрунтового розчину. Тут майже 90 відсотків території 

займають схилові землі. Еродованість орних земель сягає від 18 до 66 

відсотків. 

Ґрунти переважно малогумусні, середній вміст гумусу в шарі 0 - 

20 см становить 2,1 - 2,2 відсотки. Вони представлені в основному 

сірими та дерново-підзолистими ґрунтовими відмінами різного 

ступеня еродованості. 

У гірській зоні переважають буроземно-дернові ґрунти на 

площах під трав’янистою рослинністю і буроземно-підзолисті – під  

лісною. Тут великі площі займають перезволожені землі. Ґрунти 

характеризуються високою кислотністю і низькою родючістю. 

Орних земель у гірській частині дуже мало – 1,2 тис. га, проте  
 

© Дроник Г.В., Пастух А.М., Драб В.С., 2009 
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великі площі зайняті сінокосами (12,3) і пасовищами (9 тис. га). 

Найбільша територія гірської зони знаходиться під лісними масивами. 

Бідність ґрунтів передгір’я, переважна дрібноконтурність 

території вимагають особливого підходу до раціонального 

землекористування і підвищення їх  родючості. 

Нагального вирішення потребує виведення деградованих орних 

земель на площі 15 тис. га під тимчасову (15 - 20 років) консервацію 

шляхом залуження багаторічними травами.  

Починаючи з кінця минулого сторіччя, в області різко 

зменшилися площі під посівами багаторічних бобових трав, все більше 

мають місце порушення технології обробітку ґрунту та принципів 

науково обґрунтованих сівозмін, різко зменшилося використання 

добрив, скоротилися обсяги вапнування ґрунтів та догляду за 

меліорованими землями, що призвело до зниження родючості ґрунтів, 

і зокрема вмісту в них гумусу. 

За даними Чернівецького центру „Облдержродючість”, за 

останній тур обстеження втрати гумусу в господарствах Вижницького 

району становили 3, а Сторожинецького – 6 т/га. 

Призупинити спад родючості ґрунтів передгір’я можна лише, 

збільшивши надходження в ґрунт органічних речовин за рахунок 

використання сидератів та побічної продукції рослин. 

У природі, як відомо, водночас з надходженням органічної 

речовини в ґрунт постійно проходить протилежний процес – 

мінералізація гумусу. Найбільша кількість його мінералізується під 

просапними культурами, особливо цукровими буряками (1,5 т/га), 

дещо менше - під картоплею і овочами (1,3 т/га), найменше – під 

багаторічними бобовими травами (0,2 т/га) [1]. 

Тож тільки в сівозміні за рахунок насичення відповідними 

культурами можна регулювати баланс як мінеральних елементів 

живлення, так і органічних речовин. 

Як засвідчила практика, багатопільні сівозміни в передгір’ї в 

нових умовах господарювання себе не виправдовують. Тут доцільніше 

освоювати сівозміни з 3 - 5 полями. Насичення таких сівозмін 

багаторічними бобово-злаковими травами та зерновими колосовими на 

фоні лише мінеральних добрив забезпечує високу продуктивність 

культур і сівозміни в цілому. 

Так, у сівозміні (1 - 2 бобово-злакові трави, 3 – озима пшениця, 4 

– овес, 5 – ярий ячмінь)  у середньому за ротацію вихід кормових 

одиниць з 1 га ріллі становив 71,4 ц, перетравного протеїну – 6,5 ц, 

зерна – 26,2 ц. 
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При використанні на добриво соломи вівса та сидератів редьки 

олійної чи гірчиці білої після пшениці озимої зросла продуктивність 

сівозміни і водночас встановився позитивний баланс гумусу, вміст 

його в шарі 0 - 20 см зріс на 0,21%, або на 11,2 відносних відсотків. 

Враховуючи сучасний економічний стан господарств, у 

структурі посівних площ повинні переважати найбільш рентабельні 

культури, зокрема на дерново-підзолистих ґрунтах жито озиме та 

тритикале, овес, з технічних культур – льон, зернобобових – люпин.  

Природно-кліматичні умови передгір’я і гірської частини 

області є сприятливими для розвитку тваринництва. Ця галузь була і 

залишається тут провідною в сільськогосподарському виробництві. 

Враховуючи складну ситуацію в тваринництві Карпатського 

регіону, в області розроблено і затверджено Концепцію розвитку 

тваринництва в передгірській та гірській частині Буковини [2].  

Ми більш детально зупинилися на тих особливостях, які 

потрібно враховувати в роботі щодо розвитку окремих галузей 

тваринництва. 

На наш погляд, у молочному скотарстві головними напрямами є 

забезпечення комплектації сільськогосподарських підприємств, 

фермерських господарств маточним поголів’ям. У передгірській 

частині – це поголів’я української червоно-рябої молочної породи 

буковинського заводського типу, виведене науковцями інституту   

(Р.В. Ячник) і добре пристосоване до умов цієї частини області. Для 

проведення такої роботи визначено відповідне поголів’я нетелей, 

телиць старшого віку в племзаводах і племрепродукторах області та 

товарних господарствах. Можлива також закупка поліпшеного 

поголів’я телиць у особистих господарствах населення. В гірській 

частині області найкращим варіантом є використання корів локальної 

породи пінцгау.  

У формуванні молочних стад слід приділяти увагу постійному 

нарощуванню генетичного потенціалу маточного поголів’я. Для цього 

потрібно дбати про добір бугаїв-плідників з високими племінними і 

іншими господарськими властивостями. Це дозволить господарствам 

без затрат додаткових коштів підтримувати продуктивність корів на 

високому рівні. 

У сучасних умовах потрібно також міняти підходи до організації 

молочного виробництва. Висока вартість енергоносіїв, матеріально-

технічних ресурсів вимагає більш широкого впровадження у 

виробництво енергозберігаючих технологій. До таких належить і 

поточно-цехова система виробництва молока, яка добре себе 

зарекомендувала в умовах нашої області.  



 153 

У питаннях виробництва молока в умовах Карпатського регіону 

потрібно також повніше використовувати можливості літнього 

періоду. На дешевих зелених кормах можна виробляти 55 - 60 

відсотків молока від річного валового виробництва. Тому ми 

пропонуємо в цій частині області створювати культурні пасовища та 

поліпшувати природні, краще організовувати їх використання. 

Одночасно слід планувати отелення корів таким чином, щоб їх пік 

припадав на березень - квітень, тобто перед виходом на пасовища. 

Крім цього, на другому - третьому місяці лактації молочна залоза корів 

найкраще налаштована на виробництво великої кількості молока. 

Природно-кліматичні умови Карпатського регіону області є 

сприятливими і для розвитку м’ясного скотарства. Технологія 

вирощування м’ясного поголів’я є значно дешевшою і приносить 

відповідний прибуток, дає споживачам високоякісну яловичину. 

У даний час у передгірській і гірській зоні області є немало 

тваринницьких приміщень, які можна реконструювати для утримання 

м’ясного поголів’я. У практиці використовують дві основні системи 

утримання цього поголів’я – стійлову і стійлово-пасовищну. Найбільш 

економічно вигідною є стійлово-пасовищна з безприв’язним 

утриманням тварин на глибокій підстилці в стійловий і в загонах на 

пасовищах у літній періоди. Такий спосіб найкраще підходить для 

умов Карпатського регіону, де влітку є достатні площі пасовищ, що 

дає можливість отримувати високі прирости живої маси тварин на 

дешевих зелених кормах. 

Успіх у веденні м’ясного скотарства багато в чому залежить від 

вибору породи м’ясної худоби, її пристосованості до місцевих умов. 

Науковці Буковинського інституту АПВ УААН (А.К. Калинка) прово-

дять відповідну роботу щодо створення буковинського типу україн-

ської симентальської м’ясної породи із застосуванням поглинального 

схрещування маток молочних і молочно-м’ясних порід з плідниками 

симентальської м’ясної породи американської і австрійської селекції. 

Отримане від такого схрещування поголів’я відрізняється високою 

енергією росту і відмінними м’ясними якостями.  

Важливу роль у м’ясному скотарстві відіграє структура стада та 

організація відтворення поголів’я. Питома вага корів у м’ясному стаді 

повинна становити залежно від наявної кормової бази та матеріальних 

ресурсів 55 - 60 відсотків. А процес відтворення стада потрібно 

організувати так, щоб кожна корова була запліднена впродовж 80 днів 

після отелення. Також важливо планувати отелення таким чином, щоб 

вони припадали на березень - квітень і була можливість корів з 2-3-

місячними телятами виводити на пасовища. 
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Звичайно, що галузь м’ясного скотарства в області є новою. 

Вона буде формуватися на власній матеріальній базі господарств і 

наявному поголів’ї. Тому для його комплектації бугаями-плідниками в 

цій зоні слід створити відповідну мережу племрепродукторів і 

племзаводів. 

У гірській частині області (Путильському районі) локалізована 

порода великої рогатої худоби пінцгау. Вона добре пристосована до 

гірських умов, і господарства та населення використовують її в 

основному для виробництва молока. Проте у зв’язку із припиненням 

роботи Путильського молокозаводу постала проблема збуту молочної 

сировини, і особливо влітку, коли поголів’я знаходиться на полонинах. 

Тому ми вважаємо, що тут буде правильним для створення 

м’ясної галузі використовувати породу пінцгау шляхом 

чистопородного розведення за технологією м’ясного скотарства з 

утриманням влітку корів з підсисними телятами на полонинах. 

Найвищу пристосованість до місцевих умов мають вівці.  

У Карпатському регіоні області розводять дві породи овець, 

зокрема в передгір’ї – цигайських, а в гірській зоні – українських 

гірськокарпатських, що в основному пов’язано із природно-

кліматичними умовами. І на перспективу тут будуть розводити ці 

породи. Потрібно буде лише постійно працювати в напрямі 

вдосконалення їх продуктивних і господарських ознак. 

Науковці нашого інституту (Т.О. Черномиз) розробили і 

апробували на практиці низку конкретних методів і прийомів щодо 

поліпшення роботи цієї галузі. Серед них головна роль відводиться 

селекційній роботі та створенню високопродуктивних стад. Основним 

шляхом втілення цього заходу в життя є відбір і використання на 

стадах плідників, власна продуктивність яких на 15 - 25 відсотків вища 

від стандарту порід. Обов’язковим заходом для цього є також 

інтенсивне і цілеспрямоване вирощування ремонтного молодняку. 

Поряд з селекційно-племінною роботою слід приділяти увагу 

зміцненню кормової бази. Система годівлі овець у господарствах має 

відповідати науково обґрунтованим нормам з розрахунку забезпечення 

кормами на одну вівцю в рік 4 - 5 ц кормових одиниць і 40 - 60 кг 

перетравного протеїну. 

Важливе значення у вівчарстві має інтенсивне відтворення 

поголів’я овець. Питома вага вівцематок у стаді має становити 70 - 75 

відсотків. При такій структурі стада забезпечуються високі показники 

його продуктивності, що позитивно впливає на грошові надходження. 

Попит на ринку на молоду баранину, овечі сири зумовлює 

сьогодні потребу вдосконалення методів селекційної роботи, 
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спрямованих на підвищення м’ясної і молочної продуктивності. Тому 

науковці інституту орієнтують господарства, що утримують овець, на 

виробництво молока і м’яса, а районні служби - на створення мініцехів 

з виготовлення овечих сирів. 

Ведучи мову про особливості розвитку тваринництва в 

Карпатському регіоні області, слід особливу увагу приділяти і 

розвитку цієї галузі у приватному секторі, який у валовому 

виробництві продукції на даний час займає провідне місце. Аналіз 

ситуації свідчить про значний потенціал приватного сектора у 

виробництві продукції.  

Звичайно, що і в цьому секторі є свої особливості розвитку. 

Зокрема в селекційній роботі з поголів’ям тварин вдосконалення 

маточного поголів’я великої рогатої худоби у передгірській зоні 

вигідніше проводити шляхом використання бугаїв-плідників 

буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної 

породи, нащадки яких будуть відзначатися високим генетичним 

потенціалом молочної продуктивності. 

За власним бажанням господарів тварин можливим є і варіант 

розведення симентальського комбінованого поголів’я. 

Щодо гірської частини, то тут, безперечно, слід розводити 

поголів’я місцевої породи пінцгау з удосконаленням її продуктивних 

якостей шляхом чистопородного розведення. 

Подібними методами, що відпрацьовані в агроформуваннях, 

потрібно проводити роботу в особистих господарствах населення 

щодо розвитку галузі м’ясного скотарства, поліпшення продуктивності 

вівцепоголів’я. 

Щодо селекційної роботи з великою рогатою худобою, то її  

краще здійснювати через сільські пункти штучного осіменіння, яких в 

області створено 130. Створення таких пунктів у сільській місцевості 

слід продовжувати і надалі з одночасним їх частковим фінансуванням 

із місцевих бюджетів. 

Актуальним для Карпатського регіону є створення в особистих і 

фермерських господарствах механізованих мініферм на 15 і більше 

корів. Але для цього потрібна підтримка з боку державного і місцевих 

бюджетів. 

Занепокоєння сільських жителів у Карпатському регіоні 

викликає проблема реалізації отриманої продукції, зокрема молока.  

Тому, на наш погляд, сьогодні у сільській місцевості назріла 

потреба створення мережі заготівельно-збутової кооперації. В даний 

час в області діє 3 обслуговуючих кооперативи. Звичайно, що їх вкрай 

мало. У зв’язку із цим потрібно в кожному населеному пункті 
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створити такі структури, що будуть сприяти наближенню селян до 

районів збуту продукції, залученню приватного сектора до товарного 

виробництва та розвитку малого бізнесу. 

Основою розвитку тваринництва є міцна кормова база. В 

Карпатському регіоні, особливо в гірських районах, основним 

джерелом зелених і грубих кормів є природні кормові угіддя. 

Дослідами Буковинського інституту АПВ УААН та інших 

наукових установ регіону доведено, що родючість лук і пасовищ 

можна в короткий строк підвищити у 2 - 3 рази шляхом поверхневого 

та докорінного поліпшення. 

Ефективним заходом поверхневого поліпшення сінокосів і 

пасовищ є внесення добрив. 

На сіножатях гірсько-лісового поясу, де ростуть переважно 

бобові, високі прирости врожаю забезпечують фосфорні добрива. 

Висока їх ефективність підтверджується і величиною приросту 

врожаю, що припадає на 1 кг діючої речовини внесених добрив (табл.). 

 

Прирости врожаю сіна від внесення по 1 кг/га діючої речовини 

різних добрив на гірсько-лісових сіножатях (М.І. Губар), кг 

Варіанти досліду Суха сіножать Волога сіножать 

Р45 45 20 

К45
 

11 - 

Р45К45 33 - 

N45Р45 37 15 

N45Р45К45 27 11 

 

Калійні добрива на гірських лісових сіножатях ліпше діяли в 

поєднанні з фосфорними, особливо там, де була конюшина, хоча в 

пригніченому стані. Після удобрення вона швидко відростала і 

глушила малоцінні трави та бур’яни. 

На угіддях, де переважала злакова рослинність, фосфорно-

калійні добрива виявилися недостатньо ефективними, дія їх значно 

підвищувалася, коли їх вносили разом з азотними. 

На сіножатях полонини із злаково-різнотравним травостоєм, на 

відміну від лук гірсько-лісового поясу, високу ефективність 

забезпечували калійні добрива в суміші з азотними і фосфорними. Так, 

на фоні внесення добрив у дозах: N45Р45К45, N45Р45, Р45 зібрано в 

середньому за три роки урожай сіна відповідно 31,6; 26,2 і 20,5 ц/га, 

що становило 113; 81 і 41% до контролю.  
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Мінеральні добрива не лише підвищують урожай сіна, а й 

поліпшують його кормову якість, збільшуючи в ньому вміст бобових і 

цінних злакових трав. 

При щорічному внесенні по 45 кг/га діючої речовини фосфорних 

добрив частка бобових рослин у травостої зростала до 36,9% проти 

10,2% на контролі. Застосування азотних добрив приводило до 

збільшення кількості злакових трав, які поступово витісняли бобові, 

зменшуючи їх частку в травостої до 9,4%. На фоні повного 

мінерального добрива співвідношення бобових і злакових трав було 

зрівноважене і відсоток злакових становив 18,3, а бобових – 21 проти 

8,6 і 10,2 на варіанті без внесення добрив. 

Крім мінеральних добрив, як засвідчили дослідження, проведені 

науковцями колишньої Чернівецької державної сільськогосподарської 

дослідної станції, на кислих ґрунтах раз у 6 - 7 років слід вносити 

вапняк (по 4 - 5 т/га). При внесенні його (3,7 т/га) і щорічному 

застосуванні по 45 кг діючої речовини азотних, фосфорних і калійних 

добрив у середньому за п’ять років у дослідах, проведених у 

Путильському районі, зібрали на 28,4 ц/га сіна більше порівняно з 

неудобреною ділянкою. 

При залуженні бідних на основні елементи живлення ґрунтів в 

умовах Карпат перевагу слід надавати бобовим видам. 

Серед багаторічних бобових трав найбільше поширення у 

виробництві знайшли конюшина лучна та її травосумішки з 

тимофіївкою лучною. Проте, як засвідчила практика, в природних 

умовах Карпат конюшина лучна не завжди забезпечує високу 

продуктивність, до того ж в травостоях вона утримується не більше 1 - 

2 років. 

Нові ж види багаторічних бобових трав, зокрема лядвенцю 

рогатого та конюшини гібридної, як показали дослідження                 

І.І. Морозової, проведені в Буковинському інституті АПВ УААН в 

2004 - 2007 рр., забезпечують в умовах передгір’я вищу ефективність. 

Заходи з поверхневого поліпшення природних кормових угідь 

дають найбільший ефект, коли їх проводять у комплексі. Важливе 

значення при цьому мають і строки збирання трав. 

Найбільшу кількість високопоживного сіна в умовах гірської 

зони Карпат при одноукісному використанні трав одержують, коли 

масове сінокосіння проводять у фазі повного цвітіння бобових і 

злакових трав, що домінують у травостої. При збиранні сіна 

наприкінці фази цвітіння бобових трав урожай його дещо 

підвищується за рахунок зростання у травостої грубого 

малопоживного різнотрав’я. 
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Для обнасінення цінних багаторічних трав окремі ділянки 

скошують один раз у 4 - 5 років у фазі плодоношення. 

В інституті було проведено велику серію дослідів щодо 

докорінного поліпшення сінокосів і пасовищ гірсько-лісового поясу 

Путильського району. Основною передумовою одержання високих 

врожаїв, зважаючи на те, що більшість площ тут бідні на поживні 

речовини, є обов’язкове внесення як органічних, так і мінеральних 

добрив, а на кислих ґрунтах – ще й вапнування.  

Кращим способом обробітку дернини злаково-різнотравного 

травостою для сівби сумішок багаторічних трав при докорінному 

поліпшенні є фрезування. В середньому за три роки врожай сіна при 

цьому був на 16,5 ц/га більшим ніж при дискуванні і на 22 ц/га – ніж 

при оранці.  

З двокомпонентних сумішок найбільш продуктивною в 

Путильському районі була: конюшина лучна (12 кг/га) і тимофіївка 

лучна      (8 кг/га). Вона забезпечила в середньому за три роки 84,3 ц/га 

сіна, з трикомпонентних сумішок кращою була: конюшина лучна         

(10 кг/га), лядвенець український (5 кг/га) і тимофіївка лучна (7 кг/га). 

Така суміш трав краща для довготривалого використання на сіно і 

випас. 

Найбільш ефективним способом використання природних 

кормових угідь у передгір’ї є організація на них культурних пасовищ. 

При правильній організації, догляду і використанні культурних 

пасовищ можна отримати 65 - 70 ц/га і більше кормових одиниць і 14 - 

16 ц/га протеїну [3]. 

При докорінному поліпшенні культурних пасовищ, як було 

встановлено дослідженнями, в 2 - 3 загонах на фоні підвищених доз 

азотних добрив доцільно висівати грястицю збірну, що дозволить 

розпочати випасання на 7 - 10 днів раніше, ніж в інших загонах. 

На решті загонів висівають травосумішки: конюшина біла + 

пажитниця пасовищна + костриця лучна + тимофіївка лучна, а на 

окремих загонах, крім того, ще грястицю збірну. Це дозволяє 

збалансувати пасовищний корм за вмістом у ньому бобових 

компонентів (8 - 20%), які сприяють підвищенню його поживності. 

Азотні добрива (по 40 кг/га) на фоні Р45К60 краще вносити в 

декілька строків: весною і після кожного з циклів випасання. 

Окупність 1 кг діючої речовини повного добрива становила 17 кг 

пасовищного корму, а 1 кг азоту – 21 кг. 

Таким чином, природно-кліматичні умови передгір’я та гірської 

частини області сприятливі для розвитку як молочного і м’ясного 

скотарства, так і вівчарства.  
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Висновки 

1.  У відродженні тваринництва сільськогосподарських 

формувань Карпатського регіону слід дотримуватися відпрацьованих 

технологій та новітніх наукових розробок. Нарощування чисельності 

поголів’я у цій категорії господарств потрібно проводити відповідно 

до наявних  земельних угідь та кормової бази. 

2.  Особливої уваги заслуговує поліпшення продуктивних 

якостей масиву поголів’я, що утримується в особистих господарствах 

населення. 

3.  Потребує значного поліпшення робота щодо створення у 

сільській місцевості мережі обслуговуючих кооперативів з тим, щоб 

наблизити виробників продукції до ринків збуту. 

4.  Для відтворення родючості ґрунтів передгір’я слід із 

збільшенням внесення органічних добрив ширше використовувати для 

удобрення солому та сидерати, збільшити в структурі сівозмін посіви 

багаторічних бобово-злакових трав до 40%. 

Природні угіддя регіону потребують у переважній  більшості 

поверхневого поліпшення: вапнування кислих ґрунтів, удобрення 

органічними і мінеральними добривами. 

5.  Щорічне внесення добрив у дозі N45Р45К45 на фоні вапнування 

підвищує продуктивність гірських сінокосів в 1,2 разу. 

6.  Організація на природних кормових угіддях передгір’я 

культурних пасовищ на основі високопродуктивних травосумішок 

тривалого використання, внесення оптимальних доз добрив (N120-180Р45-

60К60-90) забезпечить з 1 га 50 - 60 ц кормових одиниць. 
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Основним завданням при веденні селекційно-племінної роботи в 

молочному скотарстві є створення високопродуктивних стад, 

придатних до експлуатації в умовах промислової технології. Тому при 

відборі тварин будь-якого напряму продуктивності потрібно 

враховувати міцну будову тіла, довгий тулуб при прямій спині, добре 

розвинену в глибину і ширину грудну клітку, пряму постановку 

кінцівок та відсутність таких недоліків в екстер’єрі, як провислість 

спини та попереку, вузькість заду, шилозадість, перехват за лопатками, 

перерозвинутість [1, 2, 9]. На сьогодні оцінку екстер’єру і конституції 

використовують в усіх країнах з інтенсивним розвитком скотарства, 

адже зовнішні форми тіла знаходяться у зв’язку з продуктивністю 

тварин [6],  довговічністю, оплатою корму, відтворною здатністю [3]. 

Разом з тим зовнішня будова тіла, характер продуктивності 

формують тип худоби, на який впливають генотип та середовище. У 

кожному стаді великої рогатої худоби в межах породи є тварини 

різних типів. У західному регіоні України у 60-х роках минулого сто-

ліття на голландизованому поголів’ї худоби перевагу надавали молоч-

но-м’ясному виробничому типу. Сьогодні у стадах чорно-рябої худоби 

виділено два основні типи – молочний міцний та комбінований.  

Дослідження проведено на коровах західного внутрішньо-

породного типу української чорно-рябої молочної породи. Фенотипову 

оцінку здійснювали на 2 - 3 місяцях першої та третьої лактацій 

окомірно та згідно з рекомендаціями [5]. Оцінку екстер’єру проведено 
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шляхом взяття промірів [10]. Біометричну обробку отриманих 

результатів здійснено за методикою М.О. Плохінського [7]. У процесі 

проведення досліду тварини обох типів знаходилися в однакових 

умовах догляду та утримання. 

Одним з основних методів, який використовують при віднесенні 

тварин до того чи іншого типу, є окомірний. Оцінка будови тіла 

показала, що корови комбінованого типу порівняно з молочним 

міцним характеризуються кращим розвитком мускулатури, ширшою 

грудною кліткою. Корови молочного міцного типу, на відміну від 

комбінованого, відзначалися кращим розвитком заду, мали добре 

розвинену середню третину і в меншій мірі передню третину тулуба. 

Грудна клітка у них глибока, проте менш широка, з косою 

постановкою ребер, мускулатура розвинена слабше. 

Визначені проміри у корів різних екстер’єрних типів були 

неоднаковими (табл. 1). 

 

1.  Основні проміри корів різних екстер’єрних типів (M±m), см 

Проміри 

Тип худоби 

молочний 

міцний, 

n=50 

комбіно-

ваний, 

n=38 

молочний 

міцний, 

n=50 

комбіно-

ваний, 

n=38 

I лактація III лактація 

Висота:     

в холці 131,0±1,30 130,2±1,20 136,2±0,40 135,1±0,30 

в спині 131,0±1,30 132,3±0,40 134,8±0,36 137,9±0,28 

в крижах 134,0±1,25 134,3±0,32 139,7±0,32 138,0±0,25 

Глибина грудей 72,2±1,30 71,8±0,46 75,6±0,20 75,3±0,40 

Коса довжина 

тулуба 155,0±1,22 155,6±0,50 164,8±0,90 163,2±0,73 

Коса довжина 

заду 51,4±0,80 51,9±0,18 55,3±0,40 54,6±0,28 

Обхват грудей 

за  лопатками 186,5±0,50 189,3±0,60 195,5±1,23 196,8±0,90 

Обхват п’ястка 18,0±0,20 18,5±0,19 19,9±0,18 20,3±0,13 

Ширина:     

грудей 39,0±0,80 40,6±0,33 43,1±0,80 45,0±0,33 

в клубах 49,4±1,09 49,0±0,26 55,0±1,09 54,4±0,26 

  в тазо-стегно-

вих зчленуваннях 43,1±0,90 42,6±0,28 49,1±0,95 48,4±0,28 

в сідничних 

горбах 31,1±1,09 31,4±0,28 37,0±0,59 36,6±0,33 
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Аналіз даних корів різних типів показав певні індивідуальні і 

групові відмінності за промірами тулуба та індексами будови тіла, що 

свідчить про їх фенотипову та генетичну різноманітність. Так, у корів 

молочного міцного екстер’єрного типу спостерігається тенденція 

більшої висоти в холці, глибини грудей та ширини в тазо-стегнових 

зчленуваннях. Якщо врахувати, що екстер’єр - породна ознака, то на 

формування будови тіла у корів комбінованого типу більший вплив 

здійснив, очевидно, генотип тварин чорно-рябої або голландської 

порід.  

Для об’єктивної оцінки формування напряму продуктивності 

піддослідних тварин вирахували індекси будови їх тіла  (табл. 2).  

У зоотехнічній практиці визначення індексів ґрунтується на 

використанні таких промірів, які найбільш повно відображають 

особливості розвитку будови тіла в загальному екстер’єрно-

конституційному типі тварин  [4]. Індекс довгоногості, який показує 

відносний розвиток кінцівок у висоту, був більший у корів молочного 

міцного екстер’єрного типу. Також спостерігається тенденція до 

збільшення широтних індексів будови тіла – тазо-грудного, грудного,  

збитості. Про відносний розвиток скелета дає уявлення індекс 

костистості. Чим менший його показник, тим тонший кістяк 

оцінюваної тварини та навпаки. У комбінованого типу більший індекс 

костистості, що свідчить про міцнішу мускулатуру. Корови молочного 

типу більш високорослі та розтягнуті. 

 

2. Індекси будови тіла корів різних екстер’єрних типів (M±m), % 

Індекси будови 

тіла 

Екстер’єрний тип тварин 

молочний 

міцний, n=50 

комбінова-

ний, n=38 

молочний 

міцний, n=50 

комбінова-

ний, n=38 

I лактація III лактація 

Довгоногості 44,9±0,20 44,8±0,56 44,5±0,26 44,3±0,16 

Розтягнутості 118,3±0,44 119,5±0,76 121,0±0,16 120,8±0,16 

Перерослості 102,3±0,11 103,1±0,18 102,5±1,00 102,1±0,21 

Костистості 13,7±0,23 14,2±0,76 14,6±0,35 14,9±0,18 

Збитості 120,3±0,17 121,6±0,67 118,6±0,27 120,6±0,17 

Тазо-грудний 78,9±0,49 82,8±0,32 78,3±0,21 82,7±0,22 

Грудний 54,0±0,18 56,5±0,29 57,0±0,24 59,8±0,23 

Шилозадості 149,2±0,87 156,0±0,17 148,6±0,16 148,6±0,18 

 

Важливою ознакою, від якої залежить у певній мірі молочна 

продуктивність та віднесення тварин до типу, є форма вимені. 

Найвищою молочною продуктивністю характеризувалися корови з 
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ванноподібною формою вимені як молочного міцного, так і 

комбінованого екстер’єрного типів. На основі візуальної оцінки вимені 

корів ми встановили, що для більшості з них характерне вим’я ванно- 

та чашоподібної форми, пропорційно розвинене, з міцною 

підвішуючою зв’язкою та добрим запасом.  

При віднесенні до того чи іншого типу враховують і молочну 

продуктивність оцінюваних тварин. За першу лактацію від корів 

молочного міцного екстер’єрного типу отримано 3550 кг молока проти 

3400 кг у ровесниць комбінованого типу. Подібну картину 

спостерігали і за другу лактацію. У повновікових корів міцного типу 

надій становив 4267 кг молока, і вони переважали тварин 

комбінованого типу на 317 кг. За вмістом жиру і білка не встановлено 

істотної різниці у корів обох екстер’єрних типів. Дані показники 

збільшувалися закономірно у розрізі лактацій, були оптимальними та 

відповідали вимогам стандарту для породи.  

Висновки. Для тварин молочного міцного екстер’єрного типу за 

промірами будови тіла характерна більша висота в холці, глибока 

грудна клітка, корови комбінованого типу дещо низькоросліші, проте 

мають міцнішу мускулатуру та широку грудну клітку. У подальших 

дослідженнях слід проводити  відбір тварин за екстер’єром як однією 

із ознак, що має вплив на продуктивні якості молочної худоби.   
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організмі телиць, що забезпечує підвищення середньодобових 

приростів живої маси на 12,8%. 

Ключові слова: ремонтні телиці, насіння ріпаку, білково-

вітамінно-мінеральна добавка, рубцевий метаболізм, середньодобові 

прирости. 
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Поряд  із  забезпеченням  організму  основними  елементами 

живлення для його нормального розвитку потрібні біологічно активні 

речовини (БАР) – вітаміни, мінеральні елементи та інші, які відіграють 

важливу роль у перебігу фізіологічних процесів, і зокрема є 

каталізаторами біохімічних реакцій [1 – 3]. Використання БАР у 

раціонах жуйних дозволяє суттєво підвищити коефіцієнт засвоєння 

поживних речовин кормів, продуктивність, поліпшити стан здоров’я та 

репродуктивні властивості [4 – 6]. 

На сьогодні в більшості господарств західного регіону 

України дефіцит протеїну в раціонах ВРХ становить 20 – 25%. Нестача 

(залежно від типу годівлі) фосфору коливається в межах 10 – 15%, 

сірки 12 – 15%, міді до 15%, цинку 25 – 35%, марганцю 8 – 12%, 

кобальту 20 – 25%, йоду 30 – 35%, селену 40 – 45% [7, 8]. Цю 

проблему слід вирішувати за рахунок високобілкових компонентів 

місцевого виробництва (люпину, кормових бобів, ріпаку, гороху) 

взамін завезених дорогих джерел білка (макух, соєвих, соняшникових 

шротів, кормів тваринного походження та рибного борошна), а також 

солей мінеральних елементів і природних мінералів (цеолітів, 

сапонітів, глауконітів тощо). 

Тому метою нашої роботи було вивчення впливу БАР у 

структурі БВМД нової рецептури, виготовленої на основі зерна 

кормових бобів та ріпаку, на фізіолого-біохімічний статус організму 

ремонтних телиць та їх продуктивність у стійловий період утримання. 

Дослід проведено у ТзОВ “Літинське” Дрогобицького району 

Львівської області на 2 групах ремонтних телиць симентальської 

породи, аналогів за віком та живою масою. У зрівняльний період (20 

днів) тварини обох груп отримували господарський раціон (злаково-

бобовий силос, сіно різнотрав’я, комбікорм, мелясу). Комбікорм 

містив дерть пшениці, ячменю, вівса, макуху соняшникову та 

стандартний премікс П 63-1-89. В обліковий період (121 день) 

контрольну групу утримували на такому ж раціоні, а теличкам 

дослідної до складу комбікорму включали 25% БВМД (замість 

соняшникової макухи), що була виготовлена на основі екструдованих 

кормових бобів, нетоварного насіння ріпаку, дерті ячменю з 

включенням солей дефіцитних для зони зольних елементів та гумату 

натрію з розрахунку 20 мг/кг живої маси. Схему досліду наведено в 

табл. 1. 

Годівлю тварин проводили згідно з деталізованими нормами 

[1], розрахованими на одержання 550 – 600 г середньодобового 

приросту. 
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1. Схема досліду 

Група 
Кількість 

тварин 

Тривалість 

досліду, днів 
Умови годівлі 

Контрольна 8 121 
ОР* + комбікорм зі стандарт-

ним преміксом П 63-1-89 

Дослідна 8 121 
ОР + комбікорм з експеримен-

тальним варіантом БВМД 
* ОР – силос злаково-бобовий, сіно різнотрав’я, меляса. 

 

За період досліду для корекції раціонів у середніх зразках 

кормів визначали їх хімічний склад і поживність за методиками 

повного зооаналізу [9], вміст глюкозинолатів [10], ерукової кислоти – 

хроматографічно. 

У крові, отриманій із яремної вени через 2 години від початку 

ранкової годівлі, визначали: амінний азот – методом 

формолтитрування, кількість еритроцитів та вміст гемоглобіну – за 

допомогою еритрогемометра М-065, загальний білок сироватки – 

рефрактометрично, сечовину – за кольоровою реакцією з 

диацетилмонооксимом, активність АлАТ та АсАТ – за Умбрайтом в 

модифікації Пасхіної, фосфор РНК та ДНК – за Цанєвим та Марковим. 

У рідкій частині вмісту рубця визначали: рН – іонометром ЭВ-

74, азотні фракції – за К’єльдалем, аміак – мікродифузним методом 

Конвея, АлАТ та АсАТ – за Умбрайтом в модифікації Пасхіної, 

амілолітичну активність мікрофлори – за методикою М.Ф. Кулика 

(1970), протеолітичну активність – за методикою М.С. Петрової та ін. 

(1965), целюлозолітичну активність – за методом С.М. Паєнка (1970). 

Одержаний цифровий матеріал було опрацьовано статистично за 

І.А. Ойвіним [11]. 

Результати досліджень показали, що насіння ріпаку сорту 

Галицький містить 25,2 мкмоль/г глюкозинолатів у сухій речовині, а 

олія – 0,28% ерукової кислоти від загальної суми жирних кислот. Після 

екструзії вміст глюкозинолатів зменшився на 24,2%. Встановлено, що 

комбікорм зі стандартним преміксом П 63-1-89 не забезпечує 

оптимальний рівень мінерального і вітамінного живлення ремонтних 

телиць. Так, у раціоні тварин контрольної групи відзначено дефіцит 

фосфору 27,9%, магнію 27,1%, вітаміну А 39,4% та кальциферолів 

 4,5%. Раціон тварин дослідної групи за цими параметрами був 

збалансований за рахунок експериментальної БВМД. 

Згодовування таких комбікормів по-різному впливало як на 

інтенсивність метаболізму в організмі ремонтних телиць (табл. 2, 3), 

так і на їх продуктивність (табл. 4). 
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Так, у рідині рубця телиць дослідної групи встановлено 

вірогідне зростання активності амілолітичних (Р<0,01) та 

целюлозолітичних (Р<0,05) бактерій на фоні збільшення кількості 

інфузорій (Р<0,05) порівняно з контролем. Досить високий рівень цих 

показників, очевидно, є свідченням інтенсивного синтезу мікробного 

білка, на що вказує вища концентрація білкового азоту, і може бути 

результатом більш повного забезпечення мікрофлори всіма 

елементами живлення, зокрема мінерального. Подібні результати 

одержано в дослідженнях [12, 13]. Щодо підвищення амілолітичної 

активності рідини рубця, то тут, очевидно, позитивний вплив 

спричинила і екструзія компонентів БВМД (зерна ріпаку та кормових 

бобів), що забезпечило кращу доступність крохмалю до утилізації [14]. 

В контексті підвищення целюлозолітичної активності в даному 

випадку є підстави говорити про позитивний вплив добавки солей 

кобальту та йоду на перетравність клітковини. 

 

2. Показники вмісту рубця телиць (M±m, n=3) 

Показники  
Група  

контрольна дослідна 

рН 7,11±0,05 6,93±0,06* 

Аміак, мг% 6,16±0,12 4,99±0,10* 

Азотні фракції, мг%   

    загальний 77,00±4,04 91,00±4,10 

    залишковий 50,87±1,23 47,13±2,47 

    білковий 26,13±2,84 43,87±1,68** 

Кількість інфузорій, 

тис./мл 251,67±4,41 271,66±1,67* 

Активність мікрофлори:   

    амілолітична, ум.од. 1,81±0,12 2,51±0,08** 

    протеолітична, Мекв. 

тироз. у 100 мл/хв. 

 

0,22±0,02 

 

0,20±0,014 

    целюлозолітична, % 14,54±0,55 19,43±1,21* 

РНК, мг% Р 4,99±0,19 5,69±0,08* 

ДНК, мг% Р 3,22±0,06 3,57±0,12 
Примітка: тут і в інших таблицях *Р<0,05; **Р<0,01. 

 

Концентрація іонів водню (рН) є інтегральним показником 

при оцінці умов перебігу процесів ферментації кормів у рубці. Реакція 

вмісту в значній мірі обумовлює кількісний та видовий склад 

мікрофлори, активність її ферментів, утворення і всмоктування 

органічних кислот, аміаку та інших метаболітів. У нашій ситуації 
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рівень рН рубця телиць, які отримували експериментальну БВМД, був 

вірогідно нижчим, ніж у контролі, що може бути ще одним 

підтвердженням високої інтенсивності бродильних процесів. 

До числа найважливіших факторів, які визначають 

ефективність використання азоту в організмі жуйних, слід віднести 

швидкість утворення та ступінь утилізації аміаку [15, 16]. Відзначено 

зниження концентрації аміачного азоту (табл. 2) у телиць дослідної 

групи. Це, на нашу думку, може бути наслідком або більш 

ефективного використання аміаку мікрофлорою, про що свідчить 

збільшення її біомаси та підвищення внаслідок цього концентрації 

білкового азоту, або більш інтенсивного всмоктування аміаку через 

стінку рубця, детоксикації його в орнітиновому циклі з подальшою 

втратою з сечею. Останнє в даному випадку малоймовірно, якщо взяти 

до уваги концентрацію водневих іонів у рубці та сечовини в крові. 

Оскільки у телиць дослідної групи показник рН був вірогідно нижчим, 

очевидно, більшість молекул аміаку знаходилася в іонізованій формі 

(NH4
+
), повільніше всмоктувалася в кров і в більш повній мірі 

використовувалася мікрофлорою. Це узгоджується з нижчим рівнем 

сечовини в крові телиць цієї групи (табл. 3). Аналогічну картину 

спостерігали і інші дослідники [17, 18]. Поряд з цим існує думка [19], 

що катіони амонію, проникаючи в ядра бактеріальних клітин, 

викликають посилений синтез мікробного білка, що спричиняє 

підвищення концентрації рибонуклеїнової кислоти в рідині рубця, що і 

було відзначено в наших дослідженнях (табл. 2). 

 

3. Фізіолого-біохімічні показники крові телиць (M±m, n=3) 

Показники  
Група  

контрольна дослідна 

Еритроцити, млн/мм
3
 6,57±0,11 6,89±0,08 

Гемоглобін, г% 9,97±0,33 11,47±0,15 

Амінний азот, мг% 5,76±0,22 6,43±0,16* 

Сечовина, ммоль/л 5,64±0,15 4,60±0,17* 

АсАТ, мккат/л 0,36±0,01 0,40±0,003* 

АлАТ, мккат/л 0,31±0,009 0,32±0,01 

 

У крові тварин дослідної групи (табл. 3) відзначено тенденцію 

до підвищення рівня еритроцитів та ступеня насиченості їх 

гемоглобіном, що може вказувати на дещо вищу інтенсивність окисно-

відновних процесів, можливо, і внаслідок достатньої забезпеченості 

організму кобальтом і міддю, адже відомо [20], що іони кобальту через 

вітамін В12 або безпосередньо впливають на регуляцію процесів 
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гемопоезу, а міді – каталізують включення заліза до структури гема та 

сприяють визріванню еритроцитів.  

Одночасно виявлено зростання активності ферментів пере-

амінування та концентрації амінного азоту. Відзначено прямий зв'язок 

між цими показниками та величиною середньодобових приростів 

живої маси телиць (табл. 4). Найбільші прирости мали телиці дослідної 

групи, у яких інтенсивніше проходили процеси переамінування, 

накопичення пулу вільних амінокислот і, очевидно, синтезу білка в 

тканинах. 

Отримані результати за деякими ланками обміну речовин, 

очевидно, є наслідком дії ряду факторів. Насамперед це застосування в 

рецептурі дослідного комбікорму БВМД, до складу якої було 

включено солі дефіцитних мінеральних елементів (міді, цинку, 

кобальту, йоду), а також гумат натрію, що забезпечило 

рекомендований рівень мінерального живлення. На нашу думку, 

комплексна дія вказаних вище зольних елементів поряд з таким 

технологічним прийомом обробки зернових компонентів добавки, як 

екструзія сприяла оптимізації метаболізму в рубці та крові і в 

кінцевому підсумку забезпечила підвищення продуктивності телиць. 

 

4. Продуктивність піддослідних телиць (M±m, n=8) 

Показник  
Група  

контрольна дослідна 

Жива маса, кг   

    початок періоду 310,60±1,27 310,90±1,24 

    кінець періоду 373,10±1,24 381,50±1,30 

Загальний приріст живої маси, кг 62,50±1,57 70,60±1,27 

Середньодобовий приріст, г 517,0±13,52 583,0±10,49 

 

За 121 день облікового періоду досліду середньодобові 

прирости у дослідній групі становили 583 г, що на 12,8% вище ніж у 

контрольній (517 г). 

Висновки  
1. Вміст глюкозинолатів в екструдованому насінні ріпаку 

зменшився на 24,2%  порівняно з нативним. 

2. Використання у зимових раціонах ремонтних телиць 

експериментальної БВМД сприяло збільшенню чисельності та 

підвищенню активності симбіотичної мікрофлори рубця (за рахунок 

ефективнішого використання азоту аміаку), а також концентрації 

різних форм азоту та пулу вільних амінокислот крові. 
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3. Оптимізація метаболізму в організмі дослідних телиць 

забезпечила підвищення їх середньодобових приростів на 12,8% 

порівняно з контрольними. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДГОТОВКИ НЕТЕЛЕЙ  

ДО ЛАКТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Опубліковані матеріали допоможуть об'єктивніше вирішувати 

питання технології підготовки нетелей до машинного доїння на 

установці «Ялинка», що обумовлено потребою коректив 

зоогігієнічного обґрунтування і використання молочних корів у 

сучасних умовах виробництва молока. Значну увагу приділено 

зоогігієнічним вимогам до технології доїння корів-первісток на даному 

етапі виробництва молока.  

Ключові слова: нетелі, машинне доїння, виробництво молока. 
 

Вступ до Всесвітньої організації торгівлі потребує виконання 

низки вимог до виробництва продукції тваринництва, адже 

господарства з традиційними способами доїння і утримання тварин  не 

зможуть конкурувати із зарубіжними виробниками. 

Для успішного вирішення цієї проблеми потрібно забезпечити 

виробничників методичними матеріалами, використовуючи які, вони 

зможуть ухвалювати оптимальні рішення щодо тієї чи іншої технології 

і  об’єктивно вирішувати питання ефективного виробництва молока 

відповідно до технічних можливостей і біологічних особливостей 

тварин [1, 3].  

Фізіологічна функція секреції молока у тварин досить керована, і 

її можна спрямувати у потрібному напрямі. Недостатнє безумовно-

рефлекторне стимулювання рецепторного апарату тканин молочних 

залоз, неадекватність безумовно-рефлекторних подразнень гальмують 

активність рефлексу молоковіддачі та зменшують фізіологічну 

функцію вимені. Тому розробка практичних аспектів ефективних 

технологічних прийомів безумовно-рефлекторного стимулювання 

рецепторного апарату лакточутливих органів корів є досить 

актуальною. Дослідження спрямовано на вирішення проблеми  

підвищення стимуляції молоковіддачі, фізіологічної активності 

молочних залоз  корів, що може  досягатися підготовкою нетелей до 

машинного доїння і лактації [4, 5, 7]. 

Важливою умовою технології виробництва молока є формування  
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стада високопродуктивних корів, придатних для інтенсивного вироб-

ництва молока, системи підготовки нетелей до отелення і наступної 

лактації. Правильне формування вим’я у нетелей, а також роздій пер-

вісток мають важливе значення для всієї пожиттєвої продуктивності 

корів. При підготовці до отелення тварин і першої половини лактації 

організм перебудовується на виробництво молока. В даний час 

закінчується формування органів молокоутворення, посилюється 

обмін речовин в організмі, підвищуються гормональні функції залоз, 

що сприяє підвищенню параметрів продуктивності [2, 6].    

Застосування даних технологічних рішень на молочних фермах 

різних форм господарювання буде сприяти збереженню стабільності 

надоїв у корів, поліпшенню параметрів молоковіддачі, запобіганню 

захворюванням молочної залози від запальних процесів.  

У зв’язку з цим ми спрямували наші подальші дослідження на 

вивчення ефективності різних варіантів технології підготовки нетелей 

до машинного доїння, зокрема привчання їх до доїльної установки 

“Ялинка” шляхом пропускання тварин через станки. 

Для дослідження  функціональних властивостей вим’я у корів- 

первісток при різних варіантах підготовки нетелей до лактаційної 

діяльності і машинного доїння підібрано дві групи тварин - аналогів за 

молочною продуктивністю, віком і походженням, по 12 голів у кожній. 

 

1. Схема досліду 

Група 

корів 

Кількість 

голів 
Умови проведення досліду 

І (до-

слідна) 
12 

Підготовка нетелей до машинного доїння 

шляхом пропускання їх через станки доїльної 

установки “Ялинка” в періоди доїння корів 

ІІ (конт-

рольна) 
12 

Умови утримання нетелей – за прийнятою в 

господарстві технологією (підготовка до 

машинного доїння відсутня) 

 

У зв’язку з вказаними вище технологічними умовами досліду 

враховували: 

- середньодобові надої корів у післяродовий період і динаміку їх 

відновлення в загальному стаді; 

- тривалість, швидкість і повноту видоювання корів; 

- захворювання корів на субклінічні форми маститів на 3, 10 і 15-й 

день лактації;  

- протікання інволюції матки після отелення корів-первісток, 

завершення інволюції матки оцінювали за результатами ректального та 
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вагінального дослідження; при ректальному дослідженні першу 

пальпацію проводили на 8-й день після отелення, а потім – через кожні 

5 днів. Про строки відновлення морфологічних розмірів матки судили 

з повернення матки в тазову порожнину, нормальної і приблизно 

рівної величини обох рогів і відсутності подальшого зменшення 

розмірів матки при дослідженні, а також наявності характерної для 

невагітного стану консистенції матки і доброї скорочувальної 

здатності її при погладжуванні. При вагінальному дослідженні строків 

закінчення інволюції матки після отелення вивчали стан слизової 

оболонки вагіни і шийки матки і констатували відсутність 

крововиливів та інших змін слизової оболонки.  

Тривалість сервіс-періоду вираховували за даними ректального 

дослідження через 2 - 5 місяців після осіменіння, а також за фактич-

ними розтелами, середньодобові надої – за даними контрольних доїнь. 

 

2. Добовий надій, тривалість доїння та швидкість видоювання у 

корів-первісток післяотельного періоду (в середньому на 1 гол., n = 

12) 

Показники 
І  

(дослідна) 

ІІ  

(контрольна) 

+ до  

І групи 

Різниця,  

% 

До переведення корів у загальне стадо 

Добовий надій, кг 13,8 13,4 -0,4 -103,0 

Тривалість доїння, хв 3,4 3,8 -0,4 89,5 

Швидкість 

видоювання, кг/хв 

 

1,24 

 

1,16 

 

-0,12 

 

107,0 

Другий день після переведення 

Добовий надій, кг 13,6 12,4 -1,2 91,1 

Тривалість доїння, хв 3,9 4,2 +0,3 107,7 

Швидкість 

видоювання, кг/хв 

 

1,16 

 

1,10 

 

-0,06 

 

94,8 

Третій день після переведення 

Добовий надій, кг 13,8 12,9 -0,9 93,5 

Тривалість доїння, хв 3,8 4,2 +0,4 110,5 

Швидкість 

видоювання, кг/хв 

 

1,20 

 

1,10 

 

-0,10 

 

91,6 

Четвертий день після переведення 

Добовий надій, кг 13,6 12,8 -0,8 94,1 

Тривалість доїння, хв 3,6 3,7 +0,1 102,7 

Швидкість 

видоювання, кг/хв 

 

1,20 

 

1,08 

 

-0,12 

 

90,0 
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Середньодобові надої контрольної групи корів до переведення в 

загальне стадо були практично однаковими (13,4 - 13,8 кг/гол.). На 

другий день після переведення в загальне стадо виробництва молока 

виявлено зниження надоїв у корів контрольної групи  на 1,2 кг/гол. 

(табл. 2). На третій і четвертий день надої контрольної групи 

знизилися ще на 0,9 і 0,7 кг/гол. відповідно, а відтак стабілізувалися, 

але на порівняно нижчому рівні (94,1%).  

Очевидно, зниження надоїв у корів контрольної групи відбулося 

внаслідок зміни умов стереотипу - місця знаходження і зміни 

персоналу при переведенні тварин із післяродового відділення в 

загальне стадо виробництва молока. Водночас у корів дослідної групи, 

яких пропускали через станки доїльної установки “Ялинка” в процесі 

доїння, в аналогічний період зниження надоїв не відбувалося, що 

свідчить про їх вищу адаптаційну здатність до машинного доїння 

внаслідок підготовки до лактаційної діяльності. 

При вивченні функціональних особливостей вимені 

встановлено:  тривалість видоювання корів ІІ (контрольної) групи за 

день до переведення в загальне стадо виробництва молока була 

більшою на  0,4 хв (10,5%) порівняно з тваринами І (дослідної) групи, 

а швидкість видоювання молока - нижчою на 0,12 кг/хв (7,0%). На 

другий день після переведення  тривалість видоювання корів ІІ групи 

збільшилася на 0,3 хв (7,7%), а швидкість видоювання зменшилася на 

0,06 кг/хв (5,2%). Третього дня після переведення тварин ІІ групи в 

загальне стадо виробництва молока тривалість їх доїння збільшилася 

на 0,4 хв (10,5%), а швидкість видоювання зменшилася на 0,10 кг/хв 

(8,4%). На четвертий день тривалість видоювання корів другої групи 

не досягає рівня першої, хоча міжгрупова різниця скоротилася до 

мінімуму (2,7%), а швидкість видоювання у тварин І групи залишилася 

більшою (10,0%). Вищі параметри функціональних особливостей 

вимені корів-первісток І (дослідної) групи  пояснюються, очевидно, 

завчасним привчанням їх до доїльної установки шляхом пропускання  

через станки, звиканням тварин до умов технологічного процесу з 

передотельного періоду.   

Повнота видоювання достатньо добре виражена у 

новорозтелених корів-первісток обох груп, але її параметри в І 

(дослідній) групі знаходяться на вищому рівні. Так, на 4-й день 

лактації повнота видоювання у них при машинному додоюванні була 

вищою в середньому на 5%,  а при ручному – на 25% порівняно з ІІ 

групою (табл. 3).  
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3. Повнота видоювання корів у післяотельний період (в 

середньому на 1 гол., n = 12) 

Дні лактації 

Група корів 
+ до  

І групи 
Різниця, % І  

(дослідна) 

ІІ  

(контрольна) 

Машинне додоювання, мл 

4 152 160 -8 95 

10 155 170 -15 110 

12 161 210 -49 130 

15 155 205 -50 132 

Середнє 158 184 -30 117 

Ручне додоювання, мл 

4 36 45 -9 125 

10 36 38 -18 147 

12 44 60 -16 136 

15 40 58 -18 145 

Середнє 39 55 -15 138 

 

Міжгрупова різниця  на 10-й день лактації становила 10% на 

користь тварин дослідної групи, а на 12 і  15-й день після переведення 

корів піддослідних груп у загальне стадо виробництва молока повнота 

видоювання при машинному додоюванні знизилася на 30 і 32% 

відповідно. 

Водночас повнота видоювання корів І (дослідної) групи не 

зазнала суттєвих змін, що пояснюється позитивним впливом на 

організм тварин передотельної їх підготовки до машинного доїння. 

Відомо, що молочна залоза у новорозтелених корів досить 

чутлива до різних несприятливих факторів. Тому ми проводили 

спостереження за дотриманням правил машинного доїння корів, адже 

захворювання молочної залози можуть виникати також внаслідок 

причин, які не пов’язані з технологічними умовами. Дослідження 

показали, що впродовж 3 - 10 днів після отелення у 2 корів-первісток ІІ 

(контрольної) групи виявлено захворювання на субклінічні форми 

маститів; у І (дослідній) групі корів-первісток  захворювань вим’я на 

субклінічні форми маститу не виявлено.  

Дані табл. 4 свідчать про те, що завчасне привчання корів-

первісток до машинного доїння і лактації шляхом пропускання їх через 

станки доїльної установки “Ялинка” дає можливість підвищити 

молочну продуктивність за І лактацію (4,1%),  вміст жиру в молоці 

(4,6%) та інтенсивність молоковиведення (30,4%).  
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4. Молочна продуктивність корів-первісток 

Показники 

І група ІІ група 

пропускання нетелей 

через доїльну 

установку “Ялинка” 

традиційне утриман-

ня нетелей (без підго-

товки до лактації) 

величина % величина % 

Надій молока за 305 

днів лактації, кг 3760±74 104,1 3612±68 100,0 

Середній вміст 

жиру в молоці, % 3,66±0,07 104,6 3,50±0,06 100,0 

Інтенсивність моло-

ковиведення, кг/хв 1,20±0,11 130,4 0,92±0,08 100,0 

 

Впродовж перших двох місяців після отелення в дослідній групі 

прийшло в охоту більше корів, ніж у контрольній (8 проти 6 гол.). 

Середня тривалість сервіс-періоду у тварин дослідної групи була 

меншою і становила 34 дні, у  контрольної – 46 днів (Р < 0,001). 

Число запліднених корів контрольної групи протягом місяця 

після отелення становило 6 голів проти 10 у дослідній. Кількість 

тварин з тривалістю сервіс-періоду 31 - 60 днів у дослідній групі була 

більшою, ніж у контрольній. 

Висновок. Привчання нетелей до машинного доїння і лактації 

шляхом пропускання їх через станки доїльної установки “Ялинка” 

повинно стати обов’язковим елементом технології виробництва 

молока, що дозволяє завчасно адаптувати корів-первісток до 

лактаційної діяльності, підвищити моторну і секреторну функцію 

молочної залози і, як наслідок, збільшити молочну продуктивність 

(4,1%), вміст жиру в молоці (4,6%), поліпшити відтворну здатність у 

корів-первісток (скорочення сервіс-періоду на 12 днів). 
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Чернівецької області при виробництві конкурентоспроможної 

яловичини є заготівля соковитих кормів, які б забезпечували раціони 

тварин всіма поживними речовинами, були дешевими і з високим 

коефіцієнтом переходу в тваринницьку продукцію [3 - 7]. 
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Розробка для господарств західного регіону Карпат 

перспективних технологій годівлі молодняку великої рогатої худоби 

різних порід з використанням силосу та сінажу при заключній 

відгодівлі тварин є актуальною для одержання дешевої яловичини [1, 

2, 8, 9]. 

У вітчизняній науковій літературі практично відсутні відомості 

про згодовування круглорічно кормів зі сховищ та їх комбінацій 

молодняку симентальської породи при заключній відгодівлі, а саме в 

умовах передгірної зони Карпат. 

Мета досліджень - розробити моделі раціонів з круглорічним 

використанням однотипних кормів для бугайців у заключній період 

відгодівлі до високих вагових кондицій при інтенсивному виробництві 

яловичини у даному регіоні.  

У зв’язку із цим у ТзОВ “Джерело” с. Хряцька Герцаївського 

району Чернівецької області відібрали 4 групи бугайців-аналогів 

симентальської породи комбінованого напряму продуктивності, по 12  

голів у кожній, із середньою живою масою на початок досліду 403 - 

410 кг згідно з проробленою схемою (табл. 1). 

 

1. Схема науково-господарського досліду 

Група 
Кіль-

кість 

тварин 

Особливості годівлі тварин за періодами 

підготовчий 

(25 днів) 

обліковий 

(60 днів) 

заключний 

(30 днів) 

Конт-

рольна 
12 

Раціон, прийнятий 

в господарстві 

Основний раціон 

(ОР): солома, 

зерносуміш, силос 

кукурудзяний, 

сінаж, зелена маса 

однорічних трав 

Раціон, 

прийнятий в 

господарстві 

І до-

слідна 
12 

Раціон, прийнятий 

в господарстві 
ОР + сінаж 

Раціон, 

прийнятий в 

господарстві 

ІІ до-

слідна 
12 

Раціон, прийнятий 

в господарстві 

ОР + сінаж + 

силос 

кукурудзяний 

Раціон, 

прийнятий в 

господарстві 

ІІІ до-

слідна 
12 

Раціон, прийнятий 

в господарстві 

ОР + сінаж + 

силос кукурудзя-

ний + зелена маса 

Раціон, 

прийнятий в 

господарстві 

 

Утримання бугайців прив’язне в літній стійловий період. 

Роздача кормів підводами два рази на добу. За протеїновим живленням 
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раціони всіх груп були вирівняні. В підготовчому і заключному 

періодах всі тварини знаходилися на однакових раціонах, прийнятих 

згідно з вимогами даного господарства.  

 Вели груповий облік спожитих кормів шляхом зважування 

заданих кормів і їх залишків. Раціони для піддослідних бугайців 

складали на основі даних хімічного аналізу використаних кормів. 

Контроль за інтенсивністю росту тварин здійснювали індивідуальним 

зважуванням на початку і в  кінці досліду. 
Фактичне споживання кормів бугайцями за дослідний період у 

розрахунку на 1 кормодень наведено в табл. 2. 

Зміни в живій масі бугайців за дослідний період наведено в   

табл. 3. Дослідженнями встановлено, що протягом 64 днів літнього 

стійлового основного періоду досліду середньодобові прирости 

бугайців ІІІ дослідної групи симентальської породи становили 1117 г, 

що при P<0,001 більше на 295 г (35,9%) від ровесників контрольної 

групи, в раціоні яких знаходився окремо силос з кукурудзи. 

 

2. Використання кормів тваринами за основний період досліду (в 

середньому за 1 кормодень) 

Корми 

Групи  тварин 

конт-

рольна 

І до-

слідна 

ІІ 

дослідна 

ІІІ 

дослідна 

Солома, кг 1,5 1,5 1,5 1,5 

Зерносуміш, кг 2,0 2,0 2,0 2,0 

Сінаж,  кг - 25 13 8 

Силос кукурудзяний, кг 32 - 18 12 

Зелена маса, кг - - - 11 

Меляса, кг 0,5 - - - 

У раціоні міститься:     

обмінної енергії, МДж 103,4 111,1 110,9 107,1 

кормових одиниць, кг 9,21 9,1 9,2 8,85 

перетравного протеїну, г  810 779,5 827,5 809,5 

сухої речовини, кг 11,3 14,3 13,3 11,9 

цукру, г 561 673 505,5 662 

Припадає перетравного 

протеїну: 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 1 МДж, г 7,8 7,0 7,5 7,5 

на 1 кормову одиницю, г 87,9 85,6 89,9 91,4 

на 1 кг сухої речовини, г 71,7 54,5 62,1 68,0 
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Краща оплата корму продукцією була у бичків ІІІ дослідної гру-

пи і становила 8,2 к. од., що менше на 2,6 к. од. (7,6%) від контролю. 

У І та ІІ дослідних групах, в раціоні яких знаходився окремо 

силос кукурудзяний та сінаж, середньодобові прирости бугайців були 

майже однакові і становили відповідно 954 і 992 г з оплатою корму на 

1 кг приросту відповідно 9,6 і 9,2 к. од., що менше на 1,2 і 1,6 к. од. від 

тварин контрольної групи. 

У бугайців ІІ дослідної групи, яким згодовували в основний 

період сінаж, середньодобові прирости становили 992 г, що більше на 

170 г (20,7%) від контролю. 

Включення в раціони сінажу, силосу та зеленої маси в 

комбінації послужило одержанню  1117 г середньодобових приростів 

живої маси бугайців симентальської породи на заключній відгодівлі в 

літньому періоді при стійловому утриманні. В структурі 

збалансованих раціонів в умовах передгірної зони Карпат 

використовували (в кг): соломи – 1,5, зерносуміші – 2,0, сінажу – 13, 

силосу кукурудзяного – 18 та зеленої маси - 12. 

Таким чином, заміна силосом і сінажем у раціонах молодняку 

симентальської породи зелених кормів у літньому стійловому періоді 

забезпечує їхню фізіологічну потребу в сухій речовині, сприяє 

зменшенню загальної добової маси кормів на 5 - 7,1% з одночасним 

зниженням концентрації енергії в 1 кг приросту до 127 МДж, що на      

39 МДж нижче від контролю при концентрації обмінної енергії на 1 кг 

сухої речовини 9,7 МДж, що дає змогу вірогідно підвищувати 

середньодобові прирости. 

 

3. Зміни живої маси бичків за основний період досліду (M±m, n=12) 

Показник 
Групи  тварин 

контрольна І дослідна ІІ дослідна ІІІ дослідна 

Жива маса, кг:      

на початок досліду  410,01,4 406,62,1 405,53,2 403,51,8 

на кінець основ-

ного періоду 

 

462,62,1 

 

467,71,5 

 

469,02,7 

 

475,02,1 

Приріст:     

загальний, кг 52,61,5 61,12,1 63,51,8 71,52,3 

середньодобовий, г 821,923,0 954,751,0 992,265,0 1117,245,0 

 до контролю, г - 133 170 295 

Критерій 

вірогідності, Р - P<0,001 P<0,001 P<0,001 

Витрачено кормів на 

1 кг приросту, к. од. 11,2 9,5 9,3 7,9 
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Дослідженнями вивчено післядію всіх моделей раціонів 

основного періоду досліду при використанні у заключному періоді  

раціону, прийнятого в господарстві (табл. 4). 

 
4. Використання кормів бугайцями в заключному періоді досліду 
(в середньому на кормодень) 

Корми 
Групи  тварин 

конт-
рольна 

І до-
слідна 

ІІ 
дослідна 

ІІІ 
дослідна 

Солома, кг 1,5 1,5 1,5 1,5 
Зерносуміш, кг 2,0 2,0 2,0 2,0 
Силос, кг 35 35 35 35 
Меляса, кг 1,0 1,0 1,0 1,0 
У раціоні міститься:     

обмінної енергії, МДж 119,3 119,3 119,3 119,3 
кормових одиниць, кг 9,9 9,9 9,9 9,9 
перетравного протеїну, г 942,5 942,5 942,5 942,5 
сухої речовини, кг 12,3 12,3 12,3 12,3 
цукру, г 875 875 875 875 

Припадає перетравного 
протеїну: 

 
 

 
 

 
 

 
 

на 1 МДж, г 7,9 7,9 7,9 7,9 
на 1 кормову одиницю, г 95,2 95,2 95,2 95,2 
на 1 кг сухої речовини, г 76,6 76,6 76,6 76,6 

 

Кількість продукції, одержану в заключному періоді на 

однакових кормах, наведено в табл. 5. 

 

5. Інтенсивність росту бугайців (М  m, n = 12) 

Показник 
Групи  тварин 

контроль-
на 

І дослідна ІІ дослідна ІІІ дослідна 

Жива маса, кг:      
на початок досліду  462,62,1 467,71,5 469,02,7 475,02,1 

   на кінець основного 
періоду 490,72,0 505,82,4 503,81,5 511,51,8 
Приріст:     

загальний, кг 28,11,5 34,12,0 34,82,5 36,51,7 
середньодобовий, г 71861,0 87281,5 89250,0 93645,3 

 до контролю, г - 154 174 218 

Критерій вірогідності, Р - P<0,01 P<0,01 P<0,01 
Витрачено кормів на  
1 кг приросту, к. од. 13,8 11,3 11,1 10,6 
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Із даних табл. 5 видно, що протягом 39 днів заключного періоду 

на раціоні, прийнятому в господарстві, середньодобові прирости 

бугайців ІІІ дослідної групи становили 936 г, що більше на 218 г 

(30,4%), 174 г (4,9%) і 154 г (7,3%) відповідно від контрольної, ІІ і І 

дослідної груп. 

Витрати кормів у ІІІ дослідній групі, якій згодовували сінаж, 

силос  кукурудзяний, зелену масу в комбінації в основному періоді, в 

заключному періоді становили 10,6 к. од. на 1 кг приросту, що менше 

на 3,2 к. од. від тварин контрольної групи. 

Отже, при вивченні відгодівельних якостей бугайців 

симентальської породи за різних типів годівлі при переході на літній 

раціон, прийнятий в господарстві, середньодобові прирости тварин, 

яким в основному періоді згодовували в комбінації сінаж, силос і 

зелену масу, збільшувалися і становили 936 г, що на 218 г (30,4%) 

більше від ровесників, яким згодовували окремо силос в основний 

період. 

Основні показники концентрації обмінної енергії, фактичного 

використання енергії та сухої речовини на 100 кг живої маси бугайців 

за періоди досліду наведено в табл. 6. 

 

6. Концентрація обмінної енергії та сухої речовини на 100 кг живої 

маси 

 

 
Групи 

Приріст  

за період 

досліду, 

кг 

Концент-

рація 

обмінної 

енергії 

на 1 кг 

сухої 

речовини 

Витрати на 1 кг 

приросту 

Використання на 

100 кг живої 

маси 

обмін-

ної 

енергії, 

МДж 

кормо-

вих оди-

ниць 

обмін-

ної 

енергії, 

МДж 

сухої 

речови-

ни, кг 

Основний період (64 дні) 

Контрольна 52,6 9,1 126 11,2 27,2 2,9 

І дослідна 61,1 7,8 146 9,5 24,8 3,2 

ІІ дослідна 63,5 8,3 120 9,3 25,6 2,8 

ІІІ дослідна  71,5 9,0 96 7,9 20,2 2,2 

Заключний період (39 днів) 

Контрольна 28,1 9,7 166 13,8 33,9 3,5 

І дослідна 34,1 9,7 137 11,3 27,1 2,8 

ІІ дослідна 34,8 9,7 134 11,1 26,6 2,7 

ІІІ дослідна  36,5 9,7 127 10,6 24,8 2,6 
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Наведені в табл. 6 дані свідчать про те, що використання на       

100 кг живої маси обмінної енергії у бугайців ІІІ дослідної групи в 

основному періоді становило 20,2 МДж, що на 7,0 МДж (7,4%) менше 

від ровесників контрольної групи. 

Отже, витрати обмінної енергії на 1 кг приросту живої маси у 

бугайців ІІІ дослідної групи становили 96 МДж при витратах                 

7,9 к. од. з концентрацією обмінної енергії в 1 кг сухої речовини        

9,0 МДж, що сприяло зменшенню споживання сухої речовини на     

100 кг живої маси для одержання дешевої яловичини в умовах 

передгір’я Карпат. 

Використання бичками енергії, протеїну кормів на 1 кг приросту 

живої маси наведено в табл. 7. 

 

7. Витрати енергії, сухих речовин, протеїну кормів і концкормів на 

1 кг приросту живої маси 

Показник 

Групи  тварин 

конт-

рольна 

І дослід- 

на 

ІІ дослід- 

на 

ІІІ дослід- 

на 

Обмінна енергія, МДж 126 116 120 96 

Сухі речовини, кг 13,7 14,9 13,4 10,6 

Кормові одиниці, кг 11,2 9,5 9,3 7,6 

Перетравний протеїн, г 985 817 834 724 

Концкорми, кг 2,4 2,1 2,0 1,8 

 

Встановлено (табл. 7), що бугайці ІІІ дослідної групи на 1 кг 

приросту живої маси витратили обмінної енергії 96,0 МДж, сухої 

речовини – 10,6 кг, кормових одиниць – 7,6 кг, перетравного протеїну 

– 724 та концкормів – 1,8 кг. 

Таким чином, в умовах передгір’я Карпат при згодовуванні 

тваринам у комбінації сінажу, силосу та зеленої маси зменшуються 

витрати обмінної енергії на 30 МДж на 1 кг приросту при зменшенні 

на 0,6 кг концкормів та зниженні на 261 г вмісту перетравного 

протеїну. 

Висновки 

1. Використання в раціонах сінажу та силосу в комбінації 

зумовило одержання живої маси 475 кг у віці 18 місяців у бугайців 

симентальської породи комбінованого напряму продуктивності на 

заключній відгодівлі в літньому періоді при стійловому утриманні з 

використанням в раціонах (в кг): соломи – 1,5, зерносуміші – 2,0, 

сінажу – 13, силосу кукурудзяного – 18 кг в умовах передгірної зони 

регіону. 
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2. У передгір’ї Карпат при заключній відгодівлі бугайців 

симентальської породи в літній стійловий період з використанням за 

масою кормів у раціоні (у кг): сінажу – 8,0, силосу – 12,0, зеленої  маси 

– 11,0, зерносуміші – 2,0 та соломи – 1,5 кг збільшуються 

середньодобові прирости до 1117 г, що більше на 259 г (36%), з 

витрачанням на 1 кг приросту живої маси обмінної енергії 96 МДж, 

сухої речовини – 10,6 кг, кормових одиниць – 7,9 кг, перетравного 

протеїну – 724 г та концкормів 1,8 кг. 

3. Визначено, що протягом 39 днів заключного періоду на 

раціоні, прийнятому в господарстві, середньодобові прирости бугайців 

ІІІ дослідної групи становили 936 г, що більше на 218 г (30,4%), на  

174 г (4,9%) і на 154 г (7,3%) відповідно від контрольної, ІІ і І 

дослідних груп з витратами кормів на 1 кг приросту відповідно менше 

на 3,2; 0,7 і 0,5 к. од. 

4. Використання на 100 кг живої маси обмінної енергії у 

бугайців симентальської породи, в раціоні яких знаходився сінаж, 

силос та зелена маса, становить 20,2 МДж, що на 7,0 МДж (7,4%) 

менше від контролю. 
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СИСТЕМА ГУМІНОВО-МІКРОЕЛЕМЕНТНИХ ДОБАВОК  

ЗІ СМАКОВИМИ КОМПОНЕНТАМИ  

ДЛЯ СВИНЕЙ ДО 210-ДЕННОГО ВІКУ 

 

Розглянуто застосування системи біологічно активних добавок, 

які містять гумінові сполуки, мікроелементи (залізо, мідь, кобальт, 

йод, селен) та смакові компоненти (сахарин та глутамат натрію), в 

годівлі підсисних свиноматок та їхніх поросят (від народження до 90-

добового віку) та у подальшому в годівлі отриманих від цих поросят 

120-180-добових ремонтних свинок. 

Ключові слова: біологічно активні добавки, гумінові сполуки, 

мікроелементи, смакові добавки, Гумісол ТМЕ. 

 

Порівняно висока вартість комплексних сполук мікроелементів 

(МЕ), які використовують у годівлі свиней як кормові добавки, 

вимагає пошуків альтернативних варіантів лігандів. Як було показано 

[1], однією з можливих альтернатив є застосування гумінових сполук  
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(ГС) як лігандів МЕ. Останнім часом проводяться роботи щодо 

застосування біологічно активних добавок (БАД) на базі гумінових 

сполук та мікроелементів у годівлі великої рогатої худоби [2, 3], однак 

роль ліганду у цих роботах виконують гумінові сполуки, екстраговані 

з торфу чи бурого вугілля. З точки зору екології кращим джерелом 

гумінових сполук є екологічно чистий вермикомпост (продукт 

переробки гною великої рогатої худоби культурою червоного 

каліфорнійського черв’яка). ТОВ “Агрофірма Гермес” було 

розроблено спосіб отримання з цього джерела рідкого екстракту 

гумінових сполук [4], який зараз зареєстрований як БАД для свиней  

(Гумісол Т1). З 2006 р. було проведено дослідження дії на підсисних 

свиноматок та їхніх поросят до 90-добового віку Гумісолу Т1 з 

добавками смакового компоненту (сахарину) [5]. Подальшим кроком 

була розробка нової форми цієї БАД - Гумісолу ТМЕ (з 

мікроелементами), який також містить смакові компоненти – сахарин 

чи глутамат натрію. 

Випробування системи гуміново-мікроелементних добавок зі 

смаковими компонентами проводили на підсисних свиноматках, їхніх 

поросятах до 90-добового віку та вирощених з останніх ремонтних 

свинках 4-7-місячного віку. 

Досліди проводили у ВАТ “Племінний завод імені 20-річчя 

Жовтня” (с. Жовтень Сахновщанського р-ну Харківської обл.) на 

свинях великої білої породи. Для дослідів використано дві форми 

Гумісолу ТМЕ: у годівлі підсисних свиноматок та поросят-сисунів – 

Гумісол ТМЕ1 (з сахарином), в годівлі 61-90-добових відлучених 

поросят – Гумісол ТМЕ2 (з сахарином), в годівлі 121-173-добових 

ремонтних свинок – Гумісол ТМЕ2 (з глутаматом натрію). Обидві 

форми Гумісолу ТМЕ містили 3,0 мг/мл ГС. Хімічний склад обох форм 

визначали, виходячи з потреб свиней кожної з статево-вікових груп у 

мікроелементах, враховуючи, що за механізмом дії комплекс ГС з 

мікроелементами може діяти аналогічно наноаквахелатам [6]. При 

виготовленні Гумісолу ТМЕ1 на 50 л Гумісолу Т1 додавали: 18,36 мг 

селеніту натрію, 11,50 мг йодиду калію, 36,46 мг нітрату кобальту, 

357,0 мг сульфату міді, 866,0 мг сульфату закисного заліза. При 

виготовленні Гумісолу ТМЕ2 дози міді та кобальту були утричі 

більшими. Доза сахарину становила 0,02 % від маси, доза глутамату 

натрію – 0,1 %. БАД на базі ГС мають так звану “післядію”, тобто 

ефект їхньої дії зберігається деякий час після припинення давання 

БАД, тому досліди планували за методом “циклів”, цикл складався з 

періоду давання БАД та періоду “післядії”. 
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Перший дослід. Було сформовано методом пар-аналогів дві 

групи підсисних свиноматок та їхніх поросят-сисунів, по 7 свиноматок 

та 67 поросят, які отримували додатково до основного раціону (ОР): 1 

група – ніяких добавок (контроль) протягом усього досліду, 2 група – 

підсисні свиноматки з 5 до 60 дня підсосу отримували 20 мл Гумісолу 

ТМЕ1 (з сахарином) на 1 кг комбікорму, їхні поросята-сисуни з 10 до 

60 дня життя – 20 мл Гумісолу ТМЕ1 з сахарином на 1 кг сухої 

підкормки. Привчання свиноматок до БАД проводили з 2 до 4 дня 

підсосу, привчання поросят – з 5 до 9 дня життя. Відлучили поросят у 

60-добовому віці, з 61 до 84 дня життя відлученим поросятам 

дослідної групи давали додатково до ОР 20 мл Гумісолу ТМЕ2 (з 

сахарином) на 1 кг  комбікорму. З 85 до 113 дня життя в обох групах 

поросятам не давали ніяких БАД додатково до ОР, але з метою 

вивчення ефекту “післядії” Гумісолу ТМЕ контролювали прирости 

поросят. 

Другий дослід. Після досягнення віку 120 днів з ремонтних 

свинок обох груп було сформовано дві групи по 12 голів, які з 121 до 

173 дня життя отримували додатково до ОР: 1 група (контроль) – 

ніяких добавок, 2 група (Гумісол ТМЕ2) – 20 мл Гумісолу ТМЕ2 (з 

глутаматом натрію) на 1 кг комбікорму. З 174 до 203 дня життя свинки 

обох груп не отримували БАД додатково до ОР, однак для вивчення 

“післядії” ми провели контроль їхніх приростів. 

Результати досліду наведено у табл. 1 та 2. 

 

1. Вплив Гумісолу ТМЕ1 та Гумісолу ТМЕ2 (з сахарином) на 

середньодобові прирости поросят-сисунів та поросят на 

дорощуванні 

Показники 
1 група 

(контроль) 

2 група (Гумі-

сол ТМЕ) 

1 2 3 

Кількість поросят у гнізді, голів: 

при народженні 9,57±0,48 9,57±0,37 

у 21-добовому віці 8,43±0,43 9,00±0,22 

у 60-добовому віці (при відлу-

ченні) 7,86±0,40 8,86±0,14 
а
 

у 84-добовому віці (кінець дава-

ння БАД) 7,71±0,36 8,86±0,14 
а
 

у 113-добовому віці (кінець 

післядії) 7,71±0,36 8,86±0,14 
а
 

Збереженість поросят, у % від кількості живих новонароджених: 

у 21-добовому віці 88,1±1,20 94,4±1,98 
а
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1 2 3 

у 60-добовому віці 82,2±1,60 93,1±2,67 
б
 

у 84- та 113-добовому віці 80,9±2,10 93,1±2,67 
б
 

Середня жива маса поросят (кг): 

при народженні 1,15±0,05 1,14±0,02 

у 21-добовому віці 5,42±0,08 6,03±0,05 
в
 

у 60-добовому віці (при відлуче-

нні) 15,67±0,17 17,03±0,12 
в
 

у 84-добовому віці (кінець даван-

ня БАД) 24,02±0,26 26,29±0,22 
б
 

у 113-добовому віці (кінець після-

дії) 35,22±0,23 37,98±0,25 
в
 

Середньодобові прирости поросят, г: 

з 1 до 21 дня життя 203,3±3,24 232,9±1,71 
в
 

з 22 до 60 дня життя 269,7±3,41 289,5±2,41 
в
 

за підсисний період (1 - 60 дні) 242,0±2,65 265,0±5,39 
в
 

з 61 до 84 дня життя 347,7±5,33 385,9±5,19 
б
 

з 85 до 113 дня життя (післядія) 387,7±4,06 403,3±6,34 
б
 

за період дорощування (61 - 113 

дні) 367,9±2,49 395,5±3,63 

Середня жива маса гнізда, кг: 

при народженні 11,01±0,57 10,86±0,38 

у 21-добовому віці (молочність 

свиноматок) 45,71±2,36 54,29±1,15 
б
 

у 60-добовому віці (при відлуче-

нні) 123,14±5,97 150,86±2,18 
в
 

у 84-добовому віці (кінець даван-

ня БАД) 185,29 ±7,70 232,86±3,97 
в
 

у 113-добовому віці (кінець після-

дії) 271,71±12,31 336,43±2,63 
в
 

Середні витрати корму на 1 кг приросту, МДж ОЕ свиней: 

з 1 до 60 дня життя * 19,00±0,22 17,38±0,12 
в
 

з 61 до 84 дня життя 43,78±0,72 39,43±0,55 
в
 

з 85 до 113 дня життя 52,37±0,56 50,17±0,85 
б
 

Примітки. * Без врахування молока свиноматки. а Р<0,05; б  Р<0,01; в  Р<0,001. 
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2. Вплив Гумісолу ТМЕ2 (з глутаматом натрію) на середньодобові 

прирости ремонтних свинок 121-173-добового віку 

Показники 
1 група 

(контроль) 

2 група (Гумі-

сол ТМЕ2) 

Середня жива маса ремонтних свинок (кг) у віці: 

121 день (початок давання БАД) 36,58±0,30 37,33±0,23 

146 днів 46,25±0,57 48,08±0,26 
а
 

173 дні (кінець давання БАД) 57,50±0,42 59,58±0,38 
в
 

203 дні (кінець післядії) 71,08±0,44 73,75±0,28 
в
 

Середньодобові прирости (г) за періоди: 

з 121 до 146 дня життя 386,7±18,2 430,0±8,7 
а
 

з 147 до 173 дня життя 426,3±16,7 442,3±15,3 

за період давання (121 - 173 дні) 406,9±6,6 436,3±5,38 
б
 

за період післядії (174 - 203 дні) 452,7±10,3 472,3±9,0 

разом за цикл (121 - 203 дні) 425,9±5,1 449,6±3,6 
в
 

Витрати корму на 1 кг приросту, МДж ОЕ свиней, за періоди: 

з 121 до 146 дня життя 59,27±3,63 53,30±1,06 
б
 

з 147 до 173 дня життя 59,72±2,26 56,64±1,95 

за період давання БАД (121 - 173 

дні) 59,19±1,01 55,03±0,73 
б
 

з 174 до 203 дня життя (післядія) 60,34±1,39 56,68±1,07 
а
 

за весь цикл (121 - 203 дні життя) 59,03±0,73 55,62±0,43 
в
 

Примітки. а Р<0,05; б Р<0,01; в Р<0,001. 

 

Обговорення результатів. Перший дослід. Застосування 

Гумісолу ТМЕ1 (з сахарином) у годівлі підсисних свиноматок та їхніх 

поросят-сисунів дозволило збільшити збереженість поросят: у 21-

добовому віці – на 5,5 % (Р<0,05), у 60-добовому віці – на 10,4 % 

(Р<0,01), внаслідок чого середня кількість поросят у гнізді при 

відлученні зросла на 1,01 гол. (або на 12,9 %, Р<0,05) порівняно з 

контролем. Середня жива маса поросят зросла порівняно з контролем: 

у 21-добовому віці – на 0,61 кг (на 11,3 %, Р<0,001), при відлученні – 

на 1,36 кг (на 11,3 %, Р<0,001), внаслідок чого середньодобові 

прирости з 1 до 21 дня життя зросли на 30,0 г (на 14,8 %, Р<0,001), з 22 

до 60 дня життя – на 19,8 г (на 7,3 %, Р<0,001), разом за період підсосу 

– на 23,0 г (на 9,5 %, Р<0,001). Середня молочність свиноматок (яку 

визначали за середньою живою масою гнізда у 21-добовому віці) 

зросла на 8,58 кг (на 18,8 %, Р<0,01), середня жива маса гнізда при 

відлученні – на 27,72 кг (на 22,5 %, Р<0,001) порівняно з контролем. 

Середні витрати корму на 1 кг приросту знизилися на 8,5 % порівняно 

з контролем. Додатковий прибуток від застосування Гумісолу ТМЕ1 (з 
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сахарином) протягом перших 21 днів підсосу становив 10,78 грн на 

порося або 96,99 грн на гніздо, за весь підсисний період – відповідно 

33,85 грн на порося або 299,88 грн на гніздо. 

Застосування Гумісолу ТМЕ2 (з сахарином) у годівлі відлучених 

поросят з 61 до 84 дня життя збільшило розрив між дослідною та 

контрольною групами: за збереженістю у 84-добовому віці – до 11,9 % 

(Р<0,01), за середньою кількістю поросят на опорос – до 1,15 гол. (до 

14,9 %, Р<0,05), за середньою живою масою поросят у 84-добовому 

віці – до 2,27 кг (на 9,5 %, Р<0,01), за середньою живою масою гнізда у 

84-добовому віці – на 47,57 кг (на 25,7 %, Р<0,001). Середньодобові 

прирости з 61 до 84 дня життя перевищували контроль на 38,2 г (або 

на 11,0 %, Р<0,01), середні витрати корму на 1 кг приросту знизилися 

порівняно з контролем на 9,9 %. Додатковий прибуток від 

застосування обох форм Гумісолу ТМЕ становив на 84-й день життя 

60,83 грн/гол.  

У період “післядії” (85 - 113 дні життя) середньодобові прирости 

поросят збільшилися порівняно з контролем лише на 4,4 % (Р<0,05), 

але середня жива маса поросят у 113-добовому віці перевищувала 

контроль на 2,77 кг (Р<0,01), а загальна жива маса групи зросла на   

453 кг або на 23,8 %. Витрати корму за період “післядії” скоротилися 

на 2,20 МДж ОЕ свиней (на 4,2 %, Р<0,01) порівняно з контролем; 

додатковий прибуток від застосування обох форм Гумісолу ТМЕ з 

врахуванням ефекту “післядії” на 113 день життя становив             

84,04 грн/гол. 

Другий дослід. Застосування Гумісолу ТМЕ2 (з глутаматом 

натрію) протягом 121 - 146 днів життя ремонтних свинок привело до 

збільшення середньої живої маси на 1,83 кг (на 4,0 %, Р<0,05), до 

підвищення середньодобових приростів за цей період на 43,3 г (на       

11,2 %, Р<0,05) та до зниження витрат корму на 1 кг приросту на               

3,88 МДж ОЕ свиней (або на 6,9 %, Р<0,01) порівняно з контролем. 

Додатковий прибуток від застосування Гумісолу ТМЕ2 за цей період 

становив 19,04 грн на свинку або 0,76 грн/голову на добу. 

Застосування тієї ж БАД з 147 до 173 дня життя ремонтних 

свинок привело до збільшення середньої живої маси у 174-добовому 

віці на 2,08 кг (на 3,6 %, Р<0,001), до тенденції до збільшення 

середньодобових приростів за цей період на 16,0 г (на 3,8 %) та до 

тенденції до зниження середніх витрат корму на 1 кг приросту за цей 

період на 3,08 МДж ОЕ свиней (на 5,2 %). Загалом за період давання 

Гумісолу ТМЕ2 (з глутаматом натрію), а саме: за 121 - 173 дні життя 

середньодобові прирости ремонтних свинок збільшилися на 29,4 г (на 

7,2 %, Р<0,01), а середні витрати корму на 1 кг приросту знизилися 
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порівняно з контролем на 4,16 МДж ОЕ свиней (на 7,0 %, Р<0,01); 

додатковий прибуток від застосування цієї БАД за даний період 

становив 18,73 грн на свинку або 0,37 грн/гол. на добу. 

За період “післядії” (174 - 203 дні життя) ще мала місце 

тенденція до перевищення середньодобових приростів контролю на 

19,6 г (на 4,3 %), внаслідок чого у 203-добовому віці середня жива 

маса свинок перевищила контроль на 2,67 кг (на 3,8 %, Р<0,001); 

витрати корму на 1 кг приросту за цей період знизилися на 3,66 МДж 

ОЕ свиней (на 6,1 %, Р<0,05) порівняно з контролем. За весь цикл (121 

- 203 дні життя) порівняно з контролем середньодобові прирости 

свинок збільшилися на 23,7 г (на 5,6 %, Р<0,001), середні витрати 

корму на 1 кг приросту знизилися на 3,42 МДж ОЕ свиней (або на     

5,8 %, Р<0,001); додатковий прибуток від застосування БАД за 

вказаною схемою на 203 день життя становив 25,80 грн на свинку або                  

0,32 грн/гол. на добу. 

Ефективність застосування системи гуміново-мікромінеральних 

кормових добавок, до яких вводяться смакові компоненти з 

урахуванням смакових уподобань свиней даної статево-вікової групи, 

перевищує ефективність дослідженої раніше системи гумінових та 

смакових добавок [7]. Крім того, треба вказати, що навіть при 

невеликих дозах мікроелементів у складі Гумісолу ТМЕ ефективність 

впливу останнього на вказані вище показники значно перевершує таку 

для відповідних доз більшості відомих комплексних сполук 

мікроелементів і може бути порівняна з ефективністю дії 

наноаквахелатів цих мікроелементів. Це може свідчити про те, що 

комплекси ГС з мікроелементами діють не лише як ліганди, але й 

якоюсь мірою можуть діяти аналогічно металозв’язуючим протеїнам. 

Висновки 

1. Застосування Гумісолу ТМЕ1 (з сахарином) у годівлі 

підсисних свиноматок з 5 до 60 дня життя та їхніх поросят-сисунів з 10 

до 60 дня життя з подальшим застосуванням Гумісолу ТМЕ2 (з 

сахарином) з 61 до 84 дня життя та з періодом “післядії” з 85 до            

113 дня життя дозволяє у 113-добовому віці підвищити збереженість 

на 11,9 %, середню живу масу поросят на 7,8 %, середню живу масу 

гнізда – на 23,8 % порівняно з контролем. 

2. Застосування Гумісолу ТМЕ2 (з глутаматом натрію) в годівлі 

ремонтних свинок з 121 до 173 дня життя з періодом “післядії” з 174 

до 203 дня життя дозволяє у 203-добовому віці збільшити середню 

живу масу свинки на 3,8 %, середньодобові прирости за цикл на 5,6 % 

та знизити витрати корму на 1 кг приросту на 5,8 % порівняно з 

контролем. 
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ВМІСТ ЖИРНИХ КИСЛОТ ЗАГАЛЬНИХ ЛІПІДІВ  

У СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗАХ ГУСЕЙ  

ЗА ТРИВАЛОГО ЗГОДОВУВАННЯ СУЛЬФАТУ НАТРІЮ* 

 

Встановлено, що у скелетних м’язах 60- і 150-денних гусок і 

гусаків дослідних груп, які додатково до основного раціону споживали 

сульфат натрію, є тенденція до зменшення концентрації жирних 

кислот загальних ліпідів, зокрема у скелетних м’язах 60-денних – 

лінолевої, 150-денних – ейкозатриєнової. У 270-денних гусок і гусаків 

дослідних груп є тенденція до зростання вмісту жирних кислот 

загальних ліпідів. При цьому у їх скелетних м’язах достовірно 

збільшується концентрація каприлової, капринової, лауринової, 

ейкозаєнової кислот загальних ліпідів. 

Ключові слова: сульфат натрію, жирні кислоти, загальні 

ліпіди, гуси, скелетні м’язи. 

 

Раціони птиці в більшості випадків є дефіцитними за 

неорганічними сполуками сірки [3, 5, 6, 10]. Останні потрібні для 

синтезу сульфгідрильних груп, які виконують важливі функції в 

молекулах білка [4, 7, 11]. Крім того, неорганічні сполуки сірки 

потрібні в організмі птиці для синтезу сірчаної кислоти [2, 11]. 

Остання виконує в печінці дуже важливу функцію. Вона причетна до 

зв’язування фенолів і утворення кон’югатів [1, 9, 11]. Останні у свою 

чергу легко виводяться з організму птиці через нирки [1, 9]. Крім того, 

неорганічні сполуки сірки використовуються для синтезу ряду 

замінних сірковмісних амінокислот [7, 8]. Це відбувається як у 

травному каналі, так і в тканинах організму [1, 7, 9]. У товстому відділі 

кишечника птиці, зокрема в сліпій кишці, синтез замінних 

сірковмісних амінокислот відбувається за рахунок мікроорганізмів, які 

його населяють, насамперед бактерій [8]. Треба відзначити, що синтез 

замінних сірковмісних амінокислот у травному каналі птиці йде через 

таку проміжну речовину, як таурин, який є складовою частиною жовчі 

[9, 11].  Зокрема  в  жовчі  містяться   таурохолева   та    дезокситаурова  

кислоти. Останні беруть активну участь у всмоктуванні жирних кислот  
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у тонкому відділі кишечника птиці [9]. Разом з тим у літературі немає 

даних щодо впливу тривалого згодовування неорганічних сполук сірки 

на рівень жирних кислот загальних ліпідів у скелетних м’язах гусей.  

Виходячи з наведеного вище, метою нашої роботи було 

вивчення тривалого згодовування сульфату натрію на рівень жирних 

кислот загальних ліпідів у скелетних м’язах самок та самців гусей. 

Експериментальні дослідження проведено на базі ПАФ 

“Дністер” Миколаївського району Львівської області. 

Із гусенят 10-денного віку сформували контрольні та дослідні 

групи. У кожну із груп відібрали по 60 самців і 60 самок. Гусенят 

утримували на літньому та зимовому раціонах. Літній раціон 

складався із стандартного комбікорму та пасовищної трави, а зимовий 

– тільки із стандартного комбікорму. Однак у склад комбікорму 

гусенят дослідної групи входив сульфат натрію в кількості 1%. 

У 60-, 150- і 270-денному віці провели забій 3 самок і 3 самців 

із кожної групи. Для лабораторних досліджень відібрали зразки 

скелетних м’язів, у яких за методиками Й.Ф. Рівіса та ін. [12, 13, 14] 

визначали концентрацію жирних кислот загальних ліпідів. 

У скелетних м’язах 60-денних гусей дослідних груп порівняно 

з контрольними також є тільки тенденція до зменшення вмісту жирних 

кислот загальних ліпідів (табл. 1). Як видно з наведеної таблиці, це 

зумовлено тенденцією до зменшення кількості насичених, 

мононенасичених і поліненасичених жирних кислот загальних ліпідів. 

З табл. 1 також видно, що у гусок це більше виражено, ніж у гусаків. 

Тенденція до зменшення вмісту насичених жирних кислот 

загальних ліпідів проявляється в основному за рахунок жирних кислот 

з парним числом вуглецевих атомів у ланцюгу (у самок 3267,8 проти 

3280,1, а у самців 3289,2 проти 3297,7 г
-3

/кг натуральної маси). 

Тенденція до зниження рівня мононенасичених жирних кислот 

загальних ліпідів у скелетних м’язах гусок дослідних груп порівняно з 

гусками контрольних груп спостерігається в основному з боку жирних 

кислот родини n-9 (3246,8 проти 3262,9 г
-3

/кг натуральної маси). 

Тенденція до зниження рівня поліненасичених жирних кислот 

загальних ліпідів у скелетних м’язах гусок дослідних груп порівняно з 

гусками контрольних груп спостерігається з боку жирних кислот 

родин n-3 (783,6 проти 795,3 г
-3

/кг натуральної маси) і n-6 (1791,6 

проти 1811,5 г
-3

/кг натуральної маси). При цьому у скелетних м’язах 

гусей дослідних груп порівняно з контрольними не змінюється індекс 

насиченості ліпідів (у самок і самців становить 0,56) і відношення 

поліненасичених жирних кислот родини n-3 до поліненасичених 

жирних кислот родини n-6 (у самок і самців становить 0,44).  
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1. Вміст ВЖК загальних ліпідів у грудних м’язах гусей 60-денного віку, г
-3

/кг натуральної маси (M±m, n=3) 
ВЖК 

та їх код 
Самки Самці 

Контроль Дослід Контроль Дослід 
Каприлова, 8:0 37,4±0,51 36,3±0,26 38,3±0,29 37,6±0,28 
Капринова, 10:0 46,4±0,44 45,2±0,41 44,0±0,46 42,4±0,31* 
Лауринова, 12:0 18,6±0,44 16,6±0,35* 19,2±0,46 18,5±0,37 
Міристинова, 14:0 54,7±1,42 58,5±0,38* 56,7±0,75 59,5±0,49* 
Пентадеканова, 15:0 36,7±0,38 38,5±0,38* 35,8±0,52 38,2±0,46* 
Пальмітинова, 16:0 2017,8±4,84 2007,5±1,02 2021,0±4,79 2025,6±4,71 
Пальмітоолеїнова, 16:1 64,7±1,42 69,6±0,59* 63,4±0,38 65,9±0,40* 
Стеаринова, 18:0 1031,1±4,05 1029,5±4,86 1042,7±5,02 1029,7±1,36 
Олеїнова, 18:1 3234,7±7,34 3218,4±0,95 3229,4±11,62 3230,0±10,08 
Лінолева, 18:2 877,9±4,24 865,3±0,74* 867,2±4,13 853,0±1,96* 
Ліноленова, 18:3 665,4±3,73 657,0±0,50 654,2±2,80 644,4±1,62* 
Арахінова, 20:0 74,1±0,44 74,2±0,79 75,8±0,66 75,9±2,02 
Ейкозаєнова, 20:1 28,2±0,56 28,4±0,32 28,3±0,52 28,3±0,85 
Ейкозадиєнова, 20:2 18,7±0,38 18,5±0,80 18,0±0,38 18,0±0,62 
Ейкозатриєнова, 20:3 18,4±0,35 18,0±0,35 18,1±0,43 20,0±0,52* 
Ейкозатетраєнова-арахідонова, 20:4 878,1±4,68 871,8±4,50 864,9±4,31 876,4±1,16* 
Ейкозапентаєнова, 20:5 27,8±0,46 27,1±0,44 28,3±0,40 30,1±0,38* 
Докозадиєнова, 22:2 18,4±0,41 18,0±0,38 18,1±0,38 18,9±0,38 
Докозатриєнова, 22:3 18,8±0,58 18,1±0,41 19,4±0,52 20,1±0,47 
Докозатетраєнова, 22:4 18,2±0,35 17,6±0,34 17,7±0,43 19,6±0,46* 
Докозапентаєнова, 22:5 27,7±0,66 27,0±0,61 28,6±0,52 32,0±1,03* 
Докозагексаєнова, 22:6 37,4±0,55 36,8±0,52 35,5±0,78 37,9±0,43* 
Загальний вміст  жирних кислот 9251,2 9197,9 9224,6 9222,0 

насичені 3316,8 3306,3 3333,5 3327,4 
мононенасичені 3327,6 3316,4 3321,1 3324,2 
поліненасичені 2606,8 2575,2 2570,0 2570,4 
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2.  Рівень ВЖК загальних ліпідів у грудних м’язах гусей 150-денного віку, г
-3

/кг натуральної маси (M±m,  
n=3) 

ВЖК 
та їх код 

Самки Самці 
Контроль Дослід Контроль Дослід 

Каприлова, 8:0 43,6±0,81 41,4±0,69 44,9±0,52 43,7±0,40 
Капринова, 10:0 55,1±0,90 52,1±0,85 53,3±0,35 52,4±0,35 
Лауринова, 12:0 21,6±0,44 20,2±0,41 23,1±0,26 22,3±0,35 
Міристинова, 14:0 65,0±1,05 61,7±1,41 63,5±0,73 60,2±0,87* 
Пентадеканова, 15:0 44,0±0,61 41,3±0,70* 43,7±0,43 42,3±0,67 
Пальмітинова, 16:0 2375,2±8,60 2344,6±6,05 2386,5±8,35 2368,1±3,88 
Пальмітоолеїнова, 16:1 76,4±1,04 71,7±1,29* 74,0±0,98 72,1±0,46 
Стеаринова, 18:0 1221,3±5,45 1208,7±0,66 1276,9±8,20 1260,5±2,78 
Олеїнова, 18:1 3817,2±13,50 3787,2±1,65 3924,8±14,28 3898,0±5,81 
Лінолева, 18:2 1035,7±6,73 1019,7±1,04 988,0±4,74 979,3±1,61 
Ліноленова, 18:3 785,2±5,54 770,2±1,13 752,0±3,65 744,7±1,69 
Арахінова, 20:0 86,9±1,63 82,5±0,69 88,6±0,69 86,1±1,07 
Ейкозаєнова, 20:1 32,5±0,58 31,0±0,35 31,1±0,67 29,9±0,46 
Ейкозадиєнова, 20:2 21,2±0,35 19,5±0,32* 22,2±0,49 21,2±0,27 
Ейкозатриєнова, 20:3 21,8±0,43 20,3±0,29* 19,6±0,62 17,6±0,29* 
Ейкозатетраєнова-арахідонова, 20:4 1035,6±6,58 1010,7±3,15* 993,2±4,36 980,9±1,71* 
Ейкозапентаєнова, 20:5 35,2±1,14 31,9±0,41* 32,6±0,78 29,9±0,50* 
Докозадиєнова, 22:2 21,3±0,49 19,5±0,30* 22,3±0,43 21,1±0,41 
Докозатриєнова, 22:3 23,7±1,99 20,4±0,29 21,1±0,43 20,2±0,46 
Докозатетраєнова, 22:4 21,2±0,80 19,3±0,24 19,5±0,49 17,5±0,32* 
Докозапентаєнова, 22:5 32,5±0,49 29,3±0,38** 30,4±0,81 26,8±0,81* 
Докозагексаєнова, 22:6 43,1±0,61 41,0±0,46* 40,5±0,96 36,6±0,72* 
Загальний рівень жирних кислот 10915,3 10744,2 10951,8 10831,4 

насичені 3912,7 3852,5 3980,5 3935,6 
мононенасичені 3926,1 3889,9 4029,9 4000,0 
поліненасичені 3076,5 3001,8 2941,4 2895,8 
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3. Концентрація ВЖК загальних ліпідів у грудних м’язах гусей 270-денного віку, г
-3

/кг натуральної маси 
(M±m, n=3) 

ВЖК 
та їх код 

Самки Самці 
Контроль Дослід Контроль Дослід 

Каприлова, 8:0 46,3±0,48 48,2±0,32* 47,7±0,52 49,4±0,29* 
Капринова, 10:0 57,6±0,74 59,5±0,29* 54,7±0,67 57,1±0,29* 
Лауринова, 12:0 22,7±0,41 24,1±0,17* 23,2±0,41 25,4±0,37* 
Міристинова, 14:0 69,7±0,66 67,3±0,35* 72,9±2,84 67,0±0,41 
Пентадеканова, 15:0 46,1±0,52 47,9±0,32* 44,1±1,85 48,6±0,27 
Пальмітинова, 16:0 2522,2±10,62 2551,3±3,38 2545,8±9,04 2564,2±0,87 
Пальмітоолеїнова, 16:1 81,6±0,44 83,4±0,32* 80,5±1,53 84,4±0,26 
Стеаринова, 18:0 1296,1±10,25 1298,3±4,14 1385,3±8,94 1403,4±2,62 
Олеїнова, 18:1 4050,4±12,78 4078,3±1,42 4177,0±13,84 4205,8±0,87 
Лінолева, 18:2 1082,5±27,67 1126,0±1,79 993,6±5,74 1009,4±0,64* 
Ліноленова, 18:3 838,3±19,11 879,4±1,57 760,8±3,97 772,1±0,95* 
Арахінова, 20:0 93,1±0,84 94,0±0,35 95,1±1,13 97,6±0,50 
Ейкозаєнова, 20:1 34,1±0,84 36,3±0,32* 32,8±0,84 35,3±0,26* 
Ейкозадиєнова, 20:2 23,3±0,38 24,8±0,24* 24,9±0,49 26,5±0,20* 
Ейкозатриєнова, 20:3 22,6±0,44 24,3±0,26* 19,6±0,56 21,6±0,25* 
Ейкозатетраєнова-арахідонова, 20:4 1096,6±4,96 1108,4±1,03 917,9±5,69 934,1±1,76 
Ейкозапентаєнова, 20:5 35,0±0,78 37,6±0,38* 31,5±0,81 34,3±0,32* 
Докозадиєнова, 22:2 23,6±0,32 25,4±0,29* 21,6±0,38 23,4±0,32* 
Докозатриєнова, 22:3 22,8±0,15 23,3±0,20 24,7±0,78 27,6±0,46* 
Докозатетраєнова, 22:4 22,8±0,69 25,3±0,29* 19,3±0,44 22,3±0,66* 
Докозапентаєнова, 22:5 34,3±1,27 37,8±0,46* 31,2±0,46 34,3±0,59* 
Докозагексаєнова, 22:6 46,9±1,09 51,6±0,89* 42,7±0,72 47,3±0,69** 
Загальна концентрація жирних кислот 11568,6 11752,5 11446,9 11591,1 

насичені 4153,8 4190,6 4268,8 4312,7 
мононенасичені 4166,1 4198,0 4290,3 4325,5 
поліненасичені 3248,7 3363,9 2887,8 2952,9 
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У скелетних м’язах 60-денних гусок дослідної групи 

порівняно з гусками контрольної групи достовірно знижується рівень 

лауринової та лінолевої кислот загальних ліпідів, але підвищується – 

міристинової, пентадеканової та пальмітоолеїнової (табл. 1). Із 

наведеної таблиці видно, що у скелетних м’язах гусаків дослідної 

групи порівняно з гусаками контрольної групи достовірно 

зменшується вміст капринової, лінолевої та ліноленової кислот 

загальних ліпідів, але зростає – міристинової, пентадеканової, 

ейкозатриєнової, ейкозатетраєнової-арахідонової, докозатетраєнової, 

докозапентаєнової та докозагексаєнової. 

У скелетних м’язах 150-денних гусок і гусаків дослідних груп 

порівняно з гусками та гусаками контрольних груп також є тенденція 

до зниження рівня жирних кислот загальних ліпідів (табл. 2). Як видно 

з наведеної таблиці, вона зумовлена тенденцією до зменшення 

кількості насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних 

кислот загальних ліпідів.  

Кількість насичених жирних кислот загальних ліпідів у 

скелетних м’язах 150-денних гусок дослідних груп порівняно з 

гусками контрольних груп має тенденцію до зменшення за рахунок 

жирних кислот з парним (3811,2 проти 3868,7 г
-3

/кг натуральної маси) і 

непарним (41,3 проти 44,0) числом вуглецевих атомів у ланцюгу, а 

гусаків – з непарним  (42,3 проти 43,7 г
-3

/кг натуральної маси). Рівень 

мононенасичених жирних кислот загальних ліпідів у скелетних м’язах 

гусей дослідних груп порівняно з контрольними має тенденцію до 

зниження за рахунок жирних кислот родин n-9 (у гусок 3818,2 проти 

3849,7, а у гусаків 3927,9 проти 3955,9 г
-3

/кг натуральної маси)  і n-7 (у 

гусок 71,7 проти 76,4, а у гусаків 72,1 проти 74,0 г
-3

/кг натуральної 

маси). Кількість поліненасичених жирних кислот загальних ліпідів у 

скелетних м’язах гусей дослідних груп порівняно з контрольними має 

тенденцію до зменшення за рахунок жирних кислот родин n-3 (у гусок 

912,1 проти 940,9, а у гусаків 875,7 проти 896,1 г
-3

/кг натуральної 

маси)  і n-6 (у гусок 2089,7 проти 2135,6, а у гусаків 2020,1 проти 

2045,3 г
-3

/кг натуральної маси). При цьому у скелетних м’язах 150-

денних гусей дослідних груп порівняно з контрольними не змінюється 

індекс насиченості ліпідів (у гусок становить 0,56, а у гусаків – 0,57) і 

відношення поліненасичених жирних кислот родини n-3 до 

поліненасичених жирних кислот родини n-6 (у гусок і гусаків 

становить 0,44). 

Як видно з табл. 2, у скелетних м’язах 150-денних гусок 

дослідної групи порівняно з гусками контрольної групи достовірно 

знижується рівень пентадеканової, пальмітоолеїнової, ейкозадиєнової, 
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ейкозатриєнової та ейкозатетраєнової-арахідонової  кислот загальних 

ліпідів, а гусаків – міристинової, ейкозатриєнової, ейкозатетраєнової-

арахідонової, ейкозапентаєнової, докозатетраєнової, докозапента-

єнової та докозагексаєнової. 

У скелетних м’язах 270-денних гусей дослідних груп 

порівняно з контрольними вже є тенденція до збільшення кількості 

жирних кислот загальних ліпідів (табл. 3). Як видно з наведеної 

таблиці, вона зумовлена тенденцією до підвищення рівня насичених, 

мононенасичених і поліненасичених жирних кислот загальних ліпідів. 

Кількість насичених жирних кислот загальних ліпідів у скелетних 

м’язах 270-денних гусей дослідних груп порівняно з контрольними має 

тенденцію до збільшення за рахунок жирних кислот з парним (у гусок 

4142,7 проти 4107,7, а у гусаків 4264,1 проти 4224,7 г
-3

/кг натуральної 

маси) і непарним (у гусок 47,9 проти 46,1, а у гусаків 48,6 проти 44,1)  

числом вуглецевих атомів у ланцюгу, мононенасичених – жирних 

кислот родин n-9 (у гусок 4114,6 проти 4084,5, а у гусаків 4241,1 проти 

4209,8) і n-7 (у гусок 83,4 проти 81,6, а у гусаків 84,4 проти 80,5), 

поліненасичених – жирних кислот родин n-6 (у гусок 2308,9 проти 

2248,6, а у гусаків 2015,0 проти 1977,6) і n-3 (у гусок 1055,0 проти 

1000,1, а у гусаків 937,9 проти 910,2 г
-3

/кг натуральної маси). При 

цьому у скелетних м’язах 270-денних гусей дослідних груп порівняно 

з контрольними підвищується відношення поліненасичених жирних 

кислот родини n-3 до поліненасичених жирних кислот родини n-6 (у 

гусок 0,46 проти 0,44, а у гусаків 0,47 проти 0,46).  

Із табл. 3 видно, що у скелетних м’язах 270-денних гусок і 

гусаків дослідних груп порівняно з контрольними достовірно зростає 

вміст насичених (каприлової, капринової та лауринової),  

мононенасичених (ейкозаєнової) і поліненасичених (ейкозадиєнової, 

ейкозатриєнової, ейкозапентаєнової, докозадиєнової, докозатетра-

єнової, докозапентаєнової та докозагексаєнової). Крім того, у 

скелетних м’язах гусок дослідної групи порівняно з гусками 

контрольної групи достовірно підвищується рівень пентадеканової та 

пальмітоолеїнової кислот загальних ліпідів, а у гусаків – лінолевої, 

ліноленової та докозатриєнової. 

Тенденція до зменшення концентрації жирних кислот 

загальних ліпідів у скелетних м’язах 60- і 150-денних гусок і гусаків 

дослідних груп, які додатково до основного раціону споживали 

сульфат натрію, порівняно до гусок і гусаків контрольних груп, які 

отримували тільки корми основного раціону, можливо, зумовлена 

зростанням їх використання в енергетичному забезпеченні синтезу 

білка в організмі, ростом маси скелетних м’язів і маси тіла. У 
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скелетних м’язах 270-денних гусок і гусаків дослідних груп порівняно 

до контрольних, можливо, вже починається процес нагромадження 

жирних кислот загальних ліпідів.  

Висновки 

1. У скелетних м’язах 60- і 150-денних гусок і гусаків 

дослідних груп, які додатково до основного раціону споживали 

сульфат натрію, є тенденція до зменшення концентрації жирних 

кислот загальних ліпідів, зокрема у скелетних м’язах 60-денних – 

лінолевої, 150-денних – ейкозатриєнової, ейкозатетраєнової-

арахідонової, докозапентаєнової та докозагексаєнової.  

2. У скелетних м’язах 270-денних гусок і гусаків дослідних 

груп, які додатково до основного раціону споживали сульфат натрію, є 

тенденція до зростання вмісту жирних кислот загальних ліпідів. При 

цьому у їх скелетних м’язах достовірно збільшується концентрація 

каприлової, капринової, лауринової, ейкозаєнової, ейкозадиєнової, 

ейкозатетраєнової, ейкозапентаєнової, докозадиєнової, докозатетра-

єнової, докозапентаєнової та докозагексаєнової кислот загальних 

ліпідів. 
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 В Україні в останні роки значно зріс інтерес до розвитку галузі 

м’ясного скотарства. Це обумовлено як зацікавленістю виробників в 

якості сировини, так і невеликими витратами енергетричних та 

трудових ресурсів, яких потребує м’ясна худоба. Крім того, у нашій 

країні є достатня кількість пасовищ і земель, які можна використати 

для ведення галузі. Тобто це є ще один чинник, що дає підставу 

рекомендувати створення стад м’ясної худоби.  

Ще донедавна в Україні  виробництво яловичини здійснювали 

за рахунок надремонтного молодняку і вибракуваних дорослих тварин 

молочних і комбінованих порід. Яловичину реалізували за 

примітивною сортифікацією: телятина (вимушений доріз молодняку 

до 6-8-місячного віку) та яловичина І і ІІ категорії. Через відсутність 

пасовищ надремонтний молодняк вирощували в стійлових умовах  на 

місцевих кормах із заключною відгодівлею, а вибракуваних дорослих 

корів ставили на короткострокову відгодівлю. 

 Із збільшенням молочної продуктивності частка вибракуваних 

корів у молочному стаді зростає. Це є передумовою створення м’ясних 

стад у регіоні. 

 Перші кроки здійснювали шляхом імпортування в країну 

худоби спеціалізованих м’ясних порід. Бугаїв-плідників, як правило, 

розподіляли на станції штучного осіменіння сільськогосподарських  

тварин, а маточне поголів’я - в господарства-ініціатори щодо 

створення галузі  м’ясного скотарства [3]. За період 1955 - 1972 рр. в 

Україну було імпортовано 981 голову худоби, з них 342 бугаїв-

плідників. 

 Пізніше завезено  невеликі партії тварин, глибоко охолоджену 

сперму плідників галловейської, калмицької, казахської білоголової, 

маркіджанської та інших порід. В останні роки з Головного 

селекційного центру із США було завезено крупний тип ангуської, 

лімузинської, герефордської, симентальської порід. Крім того, 

закуплено велику кількість ембріонів абердин-ангуської породи. Від 

ембріоно-пересадок одержано понад 550 голів цієї породи. Для 

організації галузі виділили близько 200 господарств, у яких 

організували ферми для розведення м’ясної худоби і вивчення 

технологій її утримання. Племінну роботу в господарствах здійснили в   

трьох напрямах.  

 І. Організовано племінні репродуктори з розведення 

чистопородної імпортної худоби герефордської, абердин-ангуської, 

шаролезької, санта-гертруда, шортгорнської і кіанської порід. У цих 

господарствах вивчали акліматизаційну здатність тварин, можливість 

їх використання при чистопородному розведенні для виробництва 
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яловичини. Виявилося, що такі репродуктори із замкнутим циклом 

розведення однотипних груп потребують періодичного поповнення 

генотипу за рахунок імпорту, що не завжди є доцільним і економічно 

вигідним. Але на сучасному етапі вони потрібні як вихідний 

племінний матеріал для подальшої роботи зі створення спеціалізованої 

галузі м’ясного скотарства [1, 2]. 

 ІІ. Проведено промислове схрещування плідників імпортних 

порід з маточним поголів’ям планових порід країни. Результати таких 

досліджень показали, що ефективність промислового схрещування 

прямо пропорційно залежала від рівня годівлі помісних тварин. Інакше 

кажучи у тих господарствах, де було забезпечено належний рівень 

годівлі помісей, одержано позитивний результат. Помісі перевищували 

своїх ровесників місцевих порід на 8 - 15% за енергією росту, на 3 - 5% 

за забійним виходом і давали яловичину із кращим співідношенням 

м’якоті та кісток в тушах. 

 В умовах з низьким рівнем годівлі помісей ефекту 

схрещування не одержано, а в деяких випадках зареєстровано і 

негативний вплив цього заходу. Тобто помісі для прояву ефекту 

гетерозису потребують поліпшених умов вирощування. 

 ІІІ. У господарствах, де одержано позитивні результати від 

промислового схрещування, розпочато складне відтворне схрещування 

з використанням представників декількох імпортних і місцевих порід. 

Результатом таких схрещувань було створення придніпровського, 

чернігівського, волинського, знам’янського  і південного типів м’ясної 

худоби. На основі придніпровського та чернігівського типів завершено 

виведення української м’ясної породи великої рогатої худоби, на 

основі волинського – волинської м’ясної породи. Завершено роботу 

щодо виведення асканійської, знам’янської, поліської порід.  

У західному регіоні України на першому етапі досліджень 

проводять схрещування корів молочних і комбінованих порід з 

м’ясними бугаями-плідниками. Отриманий помісний молодняк 

оцінюють за енергією росту. Особин класів еліта-рекорд та частково 

еліта, які відповідатимуть бажаному типу за живою масою, відбирають 

для селекційного процесу. Проводиться оцінка бугаїв-плідників за 

якістю нащадків. Корів бажаного типу оцінюють за молочністю, 

відтворною здатністю, великоплідністю та ін.   

На другому і третьому етапах схрещуватимуть вибракуваних 

корів з м’ясними плідниками. Ці дослідження будуть проводити в 

базових господарствах. 

Поряд з цим у західному регіоні України заплановано 

сформувати м’ясні стада. Роботи зі створення зонального типу м’ясної 



 205 

худоби в цьому регіоні на перспективу плануються проводити в 

базових господарствах. На завершальному етапі досліджень зі 

створення зонального типу м’ясної худоби в західному регіоні 

заплановано розводити трьох- і чотирьохпородних помісей бажаного 

типу "в собі". 

 Подаємо характеристику м’ясних порід, що їх розводять у 

західному регіоні. 

Українська м’ясна порода – перша вітчизняна м’ясна порода. 

Апробована і затверджена наказом Мінсільгосппроду України від 30 

липня 1993 року № 211. Сьогодні популяція породи становить близько 

20 тис. голів, з яких 5 тис. корів. ЇЇ успішно розводять у більшості 

природно-кліматичних зон України, що свідчить про високу 

акліматизаційну здатність. Породу одержано методом складного 

відтворювального схрещування з використанням чотирьох вихідних 

порід: шароле, кіанської (спеціалізованих імпортних м’ясних), 

симентальської і сірої української (місцевих молочно-м’ясних). У 

породі затверджено сім заводських ліній, 42 родини і два заводських 

типи. Родоначальників ліній оцінено за власною продуктивністю та 

якістю нащадків. 

 Волинська м’ясна порода -  офіційно визнана як селекційне 

досягнення України і затверджена наказом Мінсільгосппроду України 

від 30 грудня 1993 р. № 355. Загальне поголів’я породи становить 

понад 5 тис. голів, і зокрема близько 2 тис. корів. В основу виведення 

породи покладено метод складного відтворного схрещування місцевої 

чорно-рябої та червоної польської худоби з плідниками абердин-

ангуської, герефордської і лімузинської порід. Системою селекційної 

роботи передбачено поєднання в генотипі цінних якостей вихідних 

порід: лімузинської – висока енергія росту, високорослість, велика 

жива маса; абердин-ангуської – безрогість, легкість отелень, 

плодючість, невибагливість до кормів; герефордської – витривалість, 

міцність конституції, спокійний норов; місцевої худоби – молочність, 

пристосованість до природно-кліматичних умов зони. Характерна 

особливість тварин - висока відтворювальна здатність, легкість 

отелень, пристосованість до природно-кліматичних зон західного 

регіону. Порода включає 13 ліній та 24 родини. 

 Поліська м’ясна порода затверджена наказом 

Мінсільгосппроду України від 20 квітня 1994 р. № 122. Налічує понад 

10 тис. голів, з них 2,3 тис. корів. У процесі роботи з породою 

використано метод складного відтворного схрещування 

чернігівського, придніпровського та знам’янського типів. Порода 

відзначається доброю відтворювальною здатністю, створено три лінії. 
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Нову породу м’ясної худоби виведено методом прискореного 

генетичного поліпшення масиву тварин поліського зонального типу в 

напрямі високої плодючості, інтенсивного приросту живої маси, 

добрих м’ясних форм і якості м’яса. 

 Крім того, проведено реципрокне схрещування абердин-

ангусів з худобою чорно-рябої, симентальської і білоголової 

української порід. 

 Обсяг промислового схрещування маточного поголів’я 

молочних і комбінованих порід з м’ясними бугаями в окремі роки 

сягав понад 1 млн голів, що становило 15% кількості наявного 

маточного поголів’я. В останні роки в зв’язку зі скороченням 

чисельності молочної худоби зменшилися і обсяги промислового 

схрещування до 250 - 350 тис. голів у рік. Однак чисельність м’ясних 

корів України зросла з 16,7 тис. у 1992 р. до 24,2 тис. у 1995 р. 

Формується мережа товарних господарств і на 1 січня 1995 р. 

поголів’я м’ясної худоби становило понад 112 тис. голів, а в 2005 р. ця 

цифра подвоїлася. В 2005 р. у західному регіоні і на Поліссі було 

понад 9 тис. голів м’ясної худоби, і зокрема в західному регіоні 4 тис. 

голів. Оскільки м’ясна худоба, особливо маточне поголів’я, надходила 

в Україну невеликими партіями (по 10 - 30 голів), то утримання було 

безприв’язним, комбінованим і навіть прив’язним. 

 На безприв’язне утримання перейшли більшість господарств, 

які спеціалізувалися на розведенні м’ясної худоби. В цих 

господарствах за індивідуальними проектами було побудовано 

комплекси у двох варіантах: з безприв’язним утриманням всього 

поголів’я і частковим прив’язним утриманням молодняку після 

відлучення  і до реалізації на плем’я чи на м’ясо. 

 Вибір тієї чи іншої технології утримання м’ясної худоби в 

більшості випадків залежав від наявності приміщень (їх внутрішнього 

обладнання), кормів і пасовищ. Класичне безприв’язне утримання 

м’ясної худоби передбачає потребу у виділенні декількох ізольованих 

гуртів навіть у невеликому за чисельністю стаді. Бугаїв-плідників 

утримують окремо, на прив’язі, або в гурті і використовують лише в 

потрібний період. 

 Корів з підсисними телятами до 6-8-місячного віку утримують 

в одному гурті з обов’язковою організацією підгодівлі молодняку в 

окремих “їдальнях”. Теличок після відлучення у 6-8-місячному віці 

утримують окремо. Через 3 місяці вводять в основне стадо. Бугайців 

після відлучення у 6-8-місячному віці утримують теж окремо. Залежно 

від умов господарства ремонтних бугайців можна вирощувати як 

безприв’язно, так і на прив’язі. 
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 Висновок. Отже, технологія утримання м’ясної худоби 

повинна сприяти включенню в селекційний процес ряду ознак для 

поліпшення якості м’яса, придатності тварин до умов технології, і 

зокрема стійкості проти хвороб. 
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Зростаючі масштаби промислового виробництва, інтенсивне 

використання у сільському господарстві хімічних засобів, викиди 

автотранспорту тощо неконтрольовано підвищують рівень важких 

металів у довкіллі, що призводить до нагромадження їх в організмі 

тварин і людей і в ряді випадків є причиною токсикозів. За прогнозами 

та оцінками вчених, у недалекому майбутньому важкі метали можуть 

стати більш небезпечними, ніж відходи атомних електростанцій і 

вийти на перше місце серед токсикантів [4]. 

Щоденно в організм людини пероральним та інгаляційним 

шляхом надходить 200 - 300 мкг свинцю та 10 - 30 мкг кадмію [1, 5], з 

якого 90 % припадає на харчові продукти рослинного походження, а 

решта – на воду та атмосферне повітря [5]. 

Сполуки свинцю та кадмію володіють високою здатністю 

нагромаджуватися в різних тканинах та органах тварин [2].  

Нирки є основними видільними органами організму. Головна 

їх функція полягає у виведенні з організму токсичних речовин. 

Підвищений вміст металів у нирках при пероральному введені 

зумовлений тим, що токсиканти з шлунково-кишкового тракту 

надходять у кров і циркулюють з металозв’язуючим білком, надалі 

комплекс розпадається в нирках, іони металів вивільняються і 

реадсорбуються в проксимальних канальцях [4]. Вважають, що солі 

свинцю та кадмію у нирках акумулюються у формі мінеральної солі 

внаслідок особливостей процесу секреції органу [5], за іншими даними 

[1], елементи зв’язані у нирковій тканині з металотіонеїном. 

Ураження нирок за токсичної дії свинцю та кадмію 

характеризується синдромом Фарконі. У хворих реєструють 

протеїнурію тубулярного типу, глюкозурію та підвищене виділення 

фосфору й амінокислот. До інших ознак порушення ниркової функції 

відносять гіпокальцинемію, гіпофосфатемію, гіперфосфатурію, 

нефрокальциноз (ниркові камені) та гіперкальциурію. Порушення 

ниркової функції зумовлює збільшення виділення важких металів із 

сечею [1, 4, 5]. 

Виходячи із вказаного вище, метою нашої роботи було 

дослідження активності ферментів антиоксидантної системи у нирках 

щурів за хронічного свинцево-кадмієвого токсикозу. 

Дослід проводили на 24 самцях білих щурів лінії Вістар 3-

місячного віку масою 200 – 220 г, сформованих у 4 групи. Тваринам I  

контрольної групи вводили питну воду через металевий зонд у дозі, 

яка еквівалентна дозам водних розчинів солей Pb і Cd; щурам II 

дослідної групи вводили 16,6-процентний водний розчин ацетату 

свинцю в дозі 1/20 DL50; тваринам III дослідної групи вводили 0,029-
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процентний водний розчин хлориду кадмію в дозі 1/20 DL50; щурам IV 

дослідної групи вводили суміш ацетату свинцю та хлориду кадмію в 

дозах 1/40 DL50 кожної з солей. Тварин утримували у віварію на 

стандартному раціоні. Щурів декапітували на 30 день від початку 

введення солей Pb і Cd під легким ефірним наркозом. Після розтину у 

тварин відбирали нирки. Із ниркової тканини готували гомогенати на 

фізрозчині у співвідношенні 1:9. Активність супероксиддисмутази 

визначали за методикою Є.Є. Дубиніна (1988), глутатіонпероксидази -

за методикою В.М. Моина (1988), каталази - за методикою                

М.А. Королева (1988), а концентрацію гідропероксидів ліпідів у 

гомогенатах нирок - за методикою В.В. Мирончика (1984), малонового 

диальдегіду - за методикою Є.Н. Корабейникова (1989). Статистичну 

обробку результатів проводили за методикою, яку описав І.А. Ойвін 

[3]. Вірогідність розходжень між показниками оцінювали за 

критеріями Стьюдента.  

Токсичний ефект у нирках дослідних тварин супроводжувався 

посиленням пероксидного окислення ліпідів та розвитком 

оксидаційного стресу. В гомогенатах нирок тварин дослідних груп 

відзначали вірогідне зменшення активності супероксиддисмутази. 

Зокрема у щурів, яким вводили внутрішньошлунково ацетат свинцю, 

активність даного ферменту була нижчою на 40,3 % (р0,001), хлорид 

кадмію – на 39,3 % (р0,01), за їх комбінації – на 57,8 % (р0,001) 

порівняно з контрольною групою (рис. 1). 
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Рис. 1. Активність СОД у нирках щурів за тривалого свинцево-

кадмієвого токсикозу: 1 – контрольна група, 2 – група, уражена 

свинцем, 3 – група, уражена кадмієм, 4 – група, уражена свинцем 

та кадмієм. 
Примітка. В цьому та наступних рисунках:  р  0,05,  р  0,025,  р  0,01, 

 р  0,001. 
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Рис. 2. Активність ГП у нирках щурів за тривалого свинцево-

кадмієвого токсикозу: 1 – контрольна група, 2 – група, уражена 

свинцем, 3 – група, уражена кадмієм, 4 – група, уражена свинцем 

та кадмієм. 

 

Іони кадмію в нирках інгібували активність ГП на 34,4 % 

(р<0,025), тоді як іони свинцю – на 36,1 % (р<0,025). Поєднаний вплив 

обох металів зменшував активність даного ферменту на 52,7 % 

(р<0,001) (рис. 2). 

Щодо активності каталази в нирках було відзначено, що вона 

була найнижчою в комбінованій групі на 48,2 % (р<0,001) (рис. 3). 

Відповідно зросла концентрація МДА в даній групі на 82,8 % (р<0,01) 

(рис. 4) та ГПЛ – на 93,8 % (р<0,001) (рис. 5), тоді як їх вміст у 

тканинах другої та третьої дослідних груп зріс на 64,8 % (р<0,05) і    

47,7 % (р<0,001) (МДА) та 48,3 % і 69,2 % (р<0,001). 
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Рис. 3. Активність каталази у нирках щурів за тривалого 
свинцево-кадмієвого токсикозу: 1 – контрольна група, 2 – група, 
уражена свинцем, 3 – група, уражена кадмієм, 4 – група, уражена 
свинцем та кадмієм. 
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Рис. 4. Концентрація МДА в нирках щурів за тривалого свинцево-
кадмієвого токсикозу: 1 – контрольна група, 2 – група, уражена 
свинцем, 3 – група, уражена кадмієм, 4 – група, уражена свинцем 
та кадмієм. 
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Рис. 5. Концентрація ГПЛ у нирках щурів за тривалого свинцево-

кадмієвого токсикозу: 1 – контрольна група, 2 – група, уражена 

свинцем, 3 – група, уражена кадмієм, 4 – група, уражена свинцем 

та кадмієм. 
 

При тривалому введенні солей свинцю і кадмію у тварин 

відзначали зміни вагових коефіцієнтів нирок, що пов’язані із 

кумулятивною та сорбційною здатністю іонів даних металів. У щурів 

другої та четвертої дослідних груп спостерігали збільшення вагового 

коефіцієнта нирок на 17,0 % (р0,01), тоді як у тварин, уражених 

солями кадмію, виявлено тенденцію до його зменшення щодо 

контролю (табл., рис. 6). 
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Рис. 6. Нирки щурів на 30-ту добу внутрішньошлункового 

введення солей свинцю та кадмію 
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Коефіцієнти маси нирок щурів на 30-ту добу після 

внутрішньошлункового введення солей свинцю та кадмію  (М  m, 

n = 6) 

Органи 
Групи тварин 

І ІІ ІІІ ІV 

Права нирка  3,2290,040 3,8300,173 3,1560,160 3,7800,150 

Ліва нирка  3,2540,044 3,7300,182 3,1910,190 3,7920,030 

Обидві нирки  6,4830,072 7,5600,353 6,3470,337 7,5720,172 

 

Висновки. За хронічного свинцево-кадмієвого токсикозу 

відзначено зниження активності ферментів (супероксиддисмутази, 

глутатіонпероксидази, каталази) у нирках щурів, що зумовлено 

підвищеною кумуляцією даних металів у цьому органі та блокуванням 

ними сульфгідрильних груп досліджуваних ферментів, що веде до 

накопичення великої кількості продуктів пероксидного окислення 

ліпідів, виникнення оксидаційного стресу і запуску процесів цитолізу 

клітин, що є вкрай небезпечним для живих організмів. 
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АННОТАЦИИ 
 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 
УДК 633.321:631.526.3 

Байструк-Глодан Л. З. Оценка образцов клевера лугового по 

биологическим и хозяйственно-ценным  показателям как исходного материала 

для селекции / Л. З. Байструк-Глодан // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2009. – Вып. 51 (ІІ). – С. 3 – 11. 

Изложены результаты исследований, связанные с оценкой образцов 

клевера лугового по биологическим особенностям развития и хозяйственно-

ценным показателям. Выделены источники с высоким уровнем ценных 

признаков, которые могут быть использованы как исходный материал в 

селекции. 

Ключевые слова: селекция, сортообразец, коллекция, клевер луговой, 

исходный материал, вегетационный период, облиственность. 

 
УДК 633.11:632.4 

Биловус Г. Я. Вредоносность септориоза листьев на пшенице озимой    

/ Г. Я. Биловус, А. П. Волощук // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. - 2009. - Вып. 51 (ІІ). – С. 12 – 16. 

Установлено, что коэффициент вредоносности на искусственном фоне 

при максимальном поражении (100%) септориозом листьев составлял 0,38 - 

0,52%. 

Ключевые слова: сорт, озимая пшеница, вредоносность, септориоз 

листьев. 

 
УДК 633.367:631.811:543.645.3 

Бугрын Л. М. Влияние удобрения и десикации на накопление 

кормового белка и алкалоидов в зерне люпина узколистного / Л. М. Бугрын      

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2009. - Вып. 51 (ІІ). – 

С. 17 – 23. 

Установлено, что приемы агротехники, особенно система удобрения, 

существенно влияют на уровень накопления алкалоидов в зерне узколистного 

люпина. Внесение калийных удобрений снижает алкалоидность на 25 - 30% и 

в комплексе с азотным и фосфорным удобрением повышает содержание 

протеина до 38,26 – 38,31% сухого вещества зерна люпина.  

Ключевые слова: азотно-фосфорно-калийное удобрение, десикация, 

зерно люпина узколистного, алкалоиды, протеин. 
 

УДК 633.2:631.53.04 

Бугрын Л. М. Продуктивность пастбищних агроценозов при разных 

способах их формирования в зависимости от сочетания применения 

стимулятора роста и удобрения / Л. М. Бугрын // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2009. - Вып. 51 (ІІ). – С. 23 – 32. 
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Установлено, что применение стимулятора роста агростимулин и 

внекорневой подкормки эколист-стандарт более эффективно на бобово-

злаковом фитоценозе, созданном летним междурядно-раздельним посевом 

трав, которое на фоне удобрения в норме N90Р45К60 обеспечило достоверную 

(5,7%) прибавку урожая – 2,6 ц/га сухого вещества пастбищного корма. 

Ключевые слова: пастбища, травостои, удобрение, урожайность, 

стимуляторы роста. 
 

УДК 631.87:633.491:631.81 

Влияние органических и органо-минеральных удобрений на 

количественные и качественные показатели урожая картофеля и питательный 

режим почвы / В. С. Бульо [и др.] // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2009. – Вып. 51 (ІІ). – С. 33 – 39. 

Отражены результаты исследований, полученные в стационарном 

опыте по изучению влияния прямого действия органических и органо-

минеральных удобрений на количественные и качественные показатели 

урожая картофеля и динамику питательного режима серой лесной 

поверхностно оглеенной почвы. 

Ключевые слова: органо-минеральные удобрения, навоз, урожай, 

картофель, питательный режим почвы. 
 

УДК 633.853.494:631.8 

Бучинский И. М. Производительность ярового рапса сорта Клифф в 

зависимости от минеральных удобрений и инокуляции семян ассоциативными 

диазотрофами / И. М. Бучинский // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2009. – Вып. 51 (ІІ). – С. 40 – 47. 

Обнаружено, что в условиях западной Лесостепи предпосевная 

инокуляция семян ярового рапса сорта Клифф двумя препаратами ризоагрин и 

ризоплан обеспечивает прирост урожая в пределах 0,1 – 0,28 т/га. 

Бактериальные препараты имели позитивное влияние на основные показатели 

структуры урожая. 

Ключевые слова: яровой рапс, минеральное удобрение, бактериальние 

препараты, инокуляция, структура урожая.  
 

УДК 633.11:631.81 

Волощук И. С. Зерновая продуктивность пшеницы яровой в 

зависимости от норм высева и уровня минерального питания / И. С. Волощук 

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2009. – Вып. 51 (ІІ). – 

С.  47 – 52. 

Приведены результаты исследований относительно повышения 

урожайности и улучшения качества зерна пшеницы яровой в зависимости от 

норм высева и уровня минерального питания при выращивании в условиях 

Лесостепи западной. 

Ключевые слова: норма высева, фон удобрения, структура растений, 

химический состав зерна, экономическая эффективность. 

 



 219 

УДК 633.13:631.81:53.048 
Голец И. М. Продуктивность сортов овса в зависимости от уровня 

минерального питания  и норм высева / И. М. Голец // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2009. - Вып. 51 (ІІ). - С.  53 – 56. 
Представлены результаты исследований по влиянию уровня 

минерального питания и норм высева на продуктивность овса посевного и 

голозерного. 

Ключевые слова: овес, сорта, удобрения, нормы высева. 

 
УДК 633.2:631.816.1:551.5 

Котяш У. А. Продуктивность разновозрастных лугопастбищных 

угодий при разных погодных условиях / У. А. Котяш // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2009. – Вып. 51 (ІІ). – С. 56 – 63. 

Показана урожайность и ботанический состав лугопастбищных угодий 

в зависимости от погодных условий, уровней удобрения по определённых 

годах и месяцах. Проанализированы изменения погодных условий через 

гидротермические коэффициенты за 1969 – 2008 г. 

Ключевые слова: урожайность, ботанической состав, погодные 

условия, гидротермический коэффициент, сенокосы, пастбища. 
 

УДК 633.853.494:631.512 

Лыс Н. Н. Эффективность минимализированной обработки почвы под  

рапс озимый / Н. Н. Лыс // Предгорное и горное земледелие и животноводство. 

– 2009. – Вып. 51 (ІІ). – С. 64 – 71. 

Проведены исследования влияния поверхностной обработки на 

продуктивность рапса озимого. 

Установлено, что применение этого агроприёма под рапс озимый 

обеспечивает улучшение почвенных условий, повышает урожайность без 

существенного увеличения засоренности посевов и способствует экономии 

энергоресурсов. 

Ключевые слова: рапс озимый, обработка почвы, удобрение, 

плодородие, урожайность, засоренность. 

 
УДК 633.2:631.51 

Любченко Л. М. Урожайность разновременносозревающих 

пастбищных травостоев в зависимости от дифференциации применения 

стимулятора роста и удобрения / Л. М. Любченко, Л. М. Бугрын, О. М. Бугрын 

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2009. – Вып. 51 (ІІ). – 

С. 71 – 78. 

Приведены результаты двухлетних исследований влияния удобрений и 

стимулятора роста на урожайность и ботанический состав разно-

временносозревающих травостоев. Установлено позитивное влияние 

агростимулина и полного минерального удобрения в норме N100Р60К90 на рост 

и развитие ценных видов трав. 

Ключевые слова: пастбища, травостои, удобрение, урожайность, 

стимуляторы роста.  
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УДК 634.11:631.541.11:631.530.37  
Михайлевский М. В. Эффективность разных типов клоновых подвоев 

яблони в питомнике в условиях Приднестровья / М. В. Михайлевский,               

О. Я. Тименко // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2009. – 

Вып. 51 (ІІ). – С. 78 – 83. 

 Приведены результаты исследований новых клоновых подвоев яблони 

в питомнике в условиях Приднестровья. 

Ключевые слова: яблоня, клоновый подвой. 
 

УДК 633.2.03 

Морозова И. И. Ботанический состав естественных угодий предгорья 

Карпат и пути повышения их продуктивности / И. И. Морозова, С. Д. Мако-

вийчук, В. А. Олифирович // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2009. – Вып. 51 (ІІ). – С. 83 – 87. 

По результатам четырехлетних исследований установлено влияние 

подсева лядвенца рогатого и клевера гибридного, внесения разных доз азотных 

удобрений на урожайность и ботанический состав естественных луговых 

угодий предгорья Карпат. На  участках с подсевом лучшим оказался вариант с 

подсевом травосмеси лядвенец рогатый, 4 кг/га + клевер гибридный, 4 кг/га, на 

котором достигли увеличения выхода сухой массы и улучшения 

ботанического состава естественного травостоя.  

Ключевые слова: естественные угодья, продуктивность, ботанический 

состав, азотные удобрения, лядвенец рогатый, клевер гибридный. 

 
УДК 635.21:631.527 

Недельская У. И. Устойчивость первичных межвидовых гибридов 

картофеля к сухой фузариозной  гнили / У. И. Недельская // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2009. – Вып. 51 (ІІ). – С. 88 – 98. 

Приведены результаты изучения устойчивости первичных межвидовых 

гибридов к сухой фузариозной гнили и наследования данного признака.  

Ключевые слова: первичные межвидовые гибриды, дикие виды, 

скрещивания, устойчивость, сухая фузариозная гниль. 

 
УДК 635.21:631.527  

Оценка устойчивости гибридов картофеля, полученных с участием 

сортов Захидна и Повинь, к фитофторозу / А. В. Панасюк, М. В. Лоик,                    

Т. Н. Лозовыцкая, Т. И. Багай // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2009. – Вып. 51 (ІІ). – С. 99 – 103. 

Установлено перспективность сортов Захидна и Повинь для выделения 

источников резистентности к фитофторозу и высокой урожайности. Получены 

гибриды, которые устойчивы к фитофторозу, а также обладают высокой 

урожайностью. Они предложены для дальнейшего конкурсного испытания.   

Ключевые слова: картофель, селекция, гибридная популяция, 

фитофтороз картофеля, устойчивость, продуктивность. 
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УДК 633.34:631.8 

Панасюк Р. Н. Продуктивность и качество семян сои в зависимости от 

сорта и инокуляции на разных фонах удобрений в условиях западной 

Лесостепи / Р. Н. Панасюк // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2009. – Вып. 51 (ІІ). – С. 104 – 109. 

Представлены результаты исследований  по изучению урожайности и 

качества семян сои в зависимости от сорта, удобрений и инокуляции. 

Для получения максимального высококачественного урожая в условиях 

западной Лесостепи предлагается выращивать ультраранний сорт Легенда и 

скороспелый сорт Устя, производить инокуляцию семян штаммом 

клубеньковых бактерий Bradirhizobium japonicum 634б с расчетом 0,2 кг 

биопрепарата на гектарную  норму семян, вносить стартовую норму азотных 

удобрений N30. 

Ключевые слова: соя, сорт, продуктивность, азотфиксация, 

инокуляция.    

 
УДК 631.51.153.3 

Пастух А. М. Влияние систем основной обработки почвы на 

продуктивность специализированных короткоротационных севооборотов в 

условиях Буковины / А. М. Пастух // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2009. – Вып. 51 (ІІ). – С. 109 – 118. 

Приведены результаты многолетних исследований влияния систем 

основной обработки почвы в специализированных пятипольных севооборотах 

на агрофизические и агрохимические свойства почвы, продуктивность 

севооборотов, агроэнергетическую эффективность. 

Ключевые слова:  севооборот, почва, системы обработки, влажность, 

плотность, засоренность, плодородие, продуктивность, агроэнергетическая  

эффективность. 

 
УДК 633.35:631.847 

Продуктивность сортов гороха в зависимости от инокуляции семян и 

фонов питания / М. С. Свидерко [и др.] // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. - 2009. -  Вып. 51 (ІІ). - С. 118 – 124. 

Изложены результаты исследований по изучению эффективности 

инокуляции и уровня питания при выращивании гороха. 

Ключевые слова: горох, сорта, инокуляция, удобрения. 

 
УДК 633.21:633.25 

Сметана С. И. Экономическая и биоэнергетическая эффективность 

оптимизации агроценозов однолетних кормовых культур с райграсом 

многоукосным / С. И. Сметана // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2009. – Вып.  51 (ІІ). – С. 125 – 129. 

Приведены результаты исследований, которые засвидетельствовали, 

что выращивание райграса многоукосного с однолетними кормовыми 

культурами формирует стабильные агроценозы с продуктивностью 1,8 - 10,7 

т/га кормовых единиц, энергетическим коэффициентом 3,5 - 9,0.   
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Ключевые слова: райграс многоукосный, однолетние культуры,      

кормовые единицы, энергетический коэффициент. 
 

УДК 633.21:631.8 

Сметана С. И. Эффективность удобрений при выращивании райграса 

многоукосного / С. И. Сметана // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2009. – Вып.  51 (ІІ). – С. 129 – 132. 

Приведены результаты исследований по изучению влияния удобрений 

на экономическую и биоэнергетическую эффективность выращивания 

райграса многоукосного.  

Ключевые слова: удобрения, зеленая масса, качество, корм, 

питательность. 

 
УДК 633.16:631.81 

Ткачук Ю. С. Формирование продуктивности ярового ячменя в 

зависимости от удобрений и сроков уборки / Ю. С. Ткачук // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2009. – Вып. 51 (ІІ). – С. 132 – 138. 

Представлены результаты исследований по влиянию доз удобрений с 

использованием внекорневого питания и сроков уборки на продуктивность 

сортов ярового ячменя. 

Ключевые слова: ячмень, сорта, удобрения, сроки уборки. 
 

УДК  631.153.3:003.13 

Цюк А. А. Экономическая эффективность  и энергетическая оценка 

систем земледелия / А. А.  Цюк // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2009. – Вып. 51 (ІІ). – С. 139 – 144. 

Проведена экономическая и энергетическая оценка эффективности 

различных систем земледелия. Установлена экономическая выгодность и 

энергетическая целесообразность при применении экологической модели  

земледелия  в Лесостепи Украины. 

Ключевые слова: система земледелия, эффективность, продуктив-

ность. 

 
УДК  631.582:631.81:633.49 

Урожайность  и качество клубней картофеля в зависимости от систем 

удобрения и вида короткоротационного севооборота / М. М. Щерба [и др.]         

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2009. – Вып. 51 (ІІ). – 

С. 144 – 149. 

Приведены результаты исследований относительно влияния 

короткоротационных севооборотов и систем удобрения на производительность 

и качество клубней картофеля.  

Ключевые слова: короткоротационные севообороты, системы 

удобрения, картофель, урожайность, качество. 
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УДК 631:636.2:001 

Дроник Г. В. Особенности развития земледелия и животноводства в 

Карпатском регионе Черновицкой области / Г. В. Дроник, А. М. Пастух,             

В. С. Драб // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2009. – 

Вып. 51 (ІІ). – С. 150 – 159. 

Дана характеристика природно-климатических условий предгорной и 

горной зон Черновицкой области, освещены пути сохранения плодородия 

почв, приоритетные направления развития животноводства в регионе, 

эффективные способы повышения продуктивности естественных кормовых 

угодий. 

Ключевые слова: земледелие, кормовые угодья, животноводство, 

продуктивность, особенности развития. 

 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

 
УДК 636.082:636.2 

Братюк В. М. Линейный рост коров разных экстерьерных типов 

западной внутрипородной популяции украинской черно-пестрой молочной 

породы / В. М. Братюк, М. И. Когут // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2009. – Вып. 51 (ІІ). - С. 160 – 164. 

Приведены промеры и индексы телосложения коров украинской черно-

пестрой  молочной породы. 

Ключевые слова: западный внутрипородный тип, линейные промеры, 

лактация. 

 
УДК 636.2:636.087.7 

Эффективность использования белково-витаминно-минеральной 

добавки новой рецептуры в рационах ремонтных тёлок 13-18-месячного 

возраста / Я. С. Вовк [и др.] // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2009. – Вып. 51 (ІІ). – С. 164 – 171. 

Разработана и апробирована белково-витаминно-минеральная добавка 

(БВМД) для ремонтных тёлок 13-18-месячного возраста в зимне-стойловый 

период содержания с учётом особенностей западной биогеохимической зоны. 

Установлено, что скармливание комбикорма с экспериментальной БВМД 

способствует оптимизации синтетических процессов в организме тёлок, что 

обеспечивает повышение среднесуточных привесов живой массы на 12,8%. 

Ключевые слова: ремонтные телки, семена рапса, белково-витаминно-

минеральная добавка, рубцовый метаболизм, среднесуточные привесы. 
 

УДК 636.2  

Войтюк Л. Я. Эффективность подготовки нетелей к лактационной 

деятельности / Л. Я. Войтюк, Н. Н. Федак // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. - 2009. - Вып. 51 (ІІ). – С. 172 – 178. 

Напечатанные материалы помогут более объективно разрешать 

вопросы технологии подготовки нетелей к машинному доению с 

использованием оборудования «Елка», что определяется необходимостью 

коррекции зоогигиенического обоснования и использования молочных коров в 
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современных условиях производства молока. Особое внимание уделяется 

зоогигиеническим требованиям к технологии доения коров-первотелок на 

данном этапе производства молока. 

Ключевые слова: нетели, машинное доение, производство молока. 

 
УДК 636.2.084.085 

Калинка А. К. Откормочные качества бычков симментальской породы 

комбинированного направления продуктивности с использованием кормов с 

хранилищ при интенсивном производстве говядины в условиях предгорной 

зоны Карпат / А. К. Калинка // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2009. – Вып. 51 (ІІ). – С. 178 – 186. 

Приведены результаты исследований с разработки разных моделей 

рационов с круглогодичным использованием однотипных кормов при 

заключительном периоде откорма бычков симментальськой породы 

комбинированного направления продуктивности, что дает возможность  

производить дешевую и качественную говядину в предгорной зоне западного 

региона Карпат. 

Ключевые слова: бычки, рацион, корма, среднесуточные привесы, 

рентабельность. 

 
УДК 636.4.087.7/8 

Котляр А. С. Система гуминово-микроэлементных добавок с 

вкусовыми компонентами для свиней до 210-дневного возраста / А. С. Котляр 

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2009. – Вып. 51 (ІІ). – 

С. 186 – 193. 

Рассматривается применение системы биологически активных добавок, 

содержащих гуминовые соединения, микроэлементы (железо, медь, кобальт, 

йод, селен) и вкусовые компоненты (сахарин и глутамат  натрия), в кормлении 

подсосных свиноматок и их поросят до 90-дневного возраста, в дальнейшем в 

кормлении выращенных из последних ремонтных свинок 120-180-дневного 

возраста. 

Ключевые слова: биологически активные добавки, гуминовые 

соединения, микроэлементы, вкусовые добавки, Гумисол ТМЕ. 

 
УДК 636.598:577.125 

Петрив Б. М. Содержание жирных кислот общих липидов в гусей при 

длительном скармливании сульфата натрия / Б. М. Петрив // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2009. – Вып. 51 (ІІ). – С. 194 – 202. 

Установлено, что в скелетных мышцах 60- и 150-дневных гусынь и 

гусей опытных групп, которые дополнительно к основному рациону 

потребляли сульфат натрия, есть тенденция к уменьшению концентрации 

жирных кислот общих липидов, в частности в скелетных мышцах 60-дневных 

– линолевой, 150-дневных – эйкозатриеновой. В 270-дневных гусынь и гусей 

опытных групп есть тенденция к росту содержания жирных кислот общих 

липидов. При этом в их скелетных мышцах достоверно увеличивается 
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концентрация каприловой, каприновой, лауриновой, эйкозаеновой кислот 

общих липидов. 

Ключевые слова: сульфат натрия, жирные кислоты, общие липиды, 

гуси, скелетные мышцы. 
 

УДК 636.2 

Федак В. Д. Элементы разведения мясного скота / В. Д. Федак,                   

Г. В. Максымив-Ильницкая // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. - 2009. - Вып. 51 (ІІ). – С. 202 – 207. 

Приведены отдельные элементы чистопородного разведения и 

скрещивания мясного скота. Представлены данные содержания мясного скота 

в природно-климатических условиях западного региона Украины. 

Ключевые слова: мясной скот, разведение, скрещивание, содержание,  

западный регион Украины. 

 
УДК 577.12:599.323.4 

Состояние антиоксидантной системы почек крыс при длительном 

свинцово-кадмиевом токсикозе / О. И. Шкумбатюк, Т. Н. Лозовицкая,                

Ю. Я. Пасична, Р. С. Шкумбатюк // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2009. – Вып. 51 (ІІ). – С. 207 – 213. 

Представлены результаты изучения влияния ионов свинца и кадмия на 

активность ферментов антиоксидантной системы и перекисное окисление 

липидов. Установлено, что ионы свинца и кадмия в количестве 1/20 DL50. 

ингибируют активность супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы, 

каталазы и повышают концентрацию продуктов перекисного окисления 

липидов в почках. Полученные результаты раскрывают важный механизм 

токсичности тяжелых металлов в организме.  
Ключевые слова: крысы, почки, супероксиддисмутаза, 

глутатионпероксидаза, каталаза, продукты перекисного окисления липидов, 

свинец, кадмий, токсикоз. 
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RESUME 

 
AGRICULTURE AND PLANT GROWING 

 
UDC 633.321:631.526.3 

L. Baystruk-Hlodan. The estimation of Trifolium pratense L. samples on 

biological and economic traits as initial material for breeding / L. Baystruk-Hlodan  

// Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 51 (ІІ). – 

P. 3 – 11. 

The results of the research connected with the estimation of red clover on 

biological peculiarities of the development and economic traits are given. The 

sources with the high level of valuable features which can be used as the initial 

material in breeding are separated.  

Key words:  breeding, variety-sample, collection, red clover, initial 

material, vegetative period, leafing. 

 
UDC 633.11:632.4 
G. Bilovus. Harmfulness of septoria leaf blotch on winter wheat / G. Bi-

lovus,  O. Voloshchuk // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. 

– 2009. – V. 51 (ІІ). – P. 12 – 16. 

 There are established that coefficient of harmfulness on artifical background 

for maximum infection (100%) by septoria leaf bloth was 0,38 - 0,52%. 

Key words: variety, winter wheat, harmfulness, septoria leaf bloth. 

 
UDC 633.367:631.811:543.645.3 

L. Bugryn. Influence of fertilizer and desiccation on accumulation of fodder 

protein and alkaloids in grain of Lupinus angustifolius L. / L. Bugryn // Pre-

mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 51 (II). – P. 17 

– 23. 

There are established that methods of agrotechnics, specially system of 

fertilizer to influence essentially on level accumulation of alkaloids in grain of 

Lupinus angustifolius. An application of pottasic fertilizer is decreased the content 

of alkaloids on 25 – 30% and in complex with nitric and phosphoric fertilizer is 

increased the content of protein to 38,26 – 38,31% of dry matter of lupine grain. 

Key words: nitric-phosphoritic-pottasic fertilizer, desiccation, grain of 

Lupinus angustifolius, alkaloids, protein. 

 
UDC 633.2:631.53.04 

L. Bugryn. Productivity of pasture agrocenosise for different methods its 

formation depending on combined use of growth stimulator and fertilizer                       

/ L. Bugryn // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. – 

V. 51 (ІІ). – P. 23 – 32. 

There are established that use of growth stimulator agrostimulin and 

outsideroof feeding of ecolist – standart preparation is the more effective on legume 

– grass phytocenosis created with summer interrow – separate sowing of grasses 
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which on the background fertilizer at rate N90Р45К60 was provided an reliable (5,7%) 

increment of yield – 2,7 cwt/ha dry matter of pasture fodder. 

Key words: pasture, grass stands, fertilizer, yield, growth stimulator. 

 
UDС 631.87:633.491:631.81 

Influence of organic and organic-mineral fertilizers on quantitative and 

qualitative indexes of potato harvest and nourishing mode of soil  / V. Bulio [et al.] 

// Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 51 (ІІ). – 

P. 33 – 39. 

The results of researches, got in stationary experience from the study of 

direct action of organic and organic-mineral fertilizers on the quantitative and 

qualitative indexes of potato harvest and dynamics of the nourishing mode of grey 

forest superficially gleied soil are reflected. 

Key words: organic-mineral fertilizers, pus, harvest, potato, nourishing 

mode of soil. 
 
UDC 633.853.494:631.8 

I. Buchynsky. Productivity of spring rape of Cliff variety depending on 

mineral fertilizers and seed inoculation by associative diasotrophs / I. Buchynsky     

// Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 51 (ІІ). – 

P. 40 – 47. 
There are discovered that at conditions of western Forest-Steppe the pre-

sowing inoculation of spring rape seeds of Cliff variety two preparations rizoagrin 

and rizoplan are provided an increase of yield in level 0,1 – 0,28 t/ha. Bacterial 

preparations have positive influence on basic indexes of yield structure. 

Key words: spring rape, mineral fertilizers, bacterial preparations, 

inoculation, yield structure. 
 

UDC 633.11:631.81 

I. Voloshchuk. Grain efficiency of spring wheat depending on sowing rates 

and level of mineral feeding / I. Voloshchuk // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 51 (ІІ). – P. 47 – 52. 

Results of researches concerning increase of yield and quality of grain of 

spring wheat depending on sowing rates and a level of mineral feeding at cultivation 

in conditions of the western Forest-Steppe are given. 

Key words: sowing rates, background of fertilizer, structure of plants, 

chemical composition of grain, economic efficiency. 

 
UDC 633.13:631.81:53.048 
I. Golets.  Productivity of oat varieties depending on level of mineral feeding 

and sowing rates / I. Golets // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. - 2009. - V. 51 (ІІ). - P. 53 – 56.      

Results of investigation about influence of mineral feeding level and sowing 

rates on productivity of husked and naked oats are shown.  

Key words: oats, varieties, fertilizers, sowing rates. 
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UDC 633.2:631.816.1:551.5 
U. Kotyash. Productivity of grass-lands of different age depending on 

climatic terms / U. Kotyash // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2009. - V. 51 (ІІ). – P. 56 – 63. 

The productivity and botanical composition of grass-lands is rotined 

depending on weather terms, level of fertilizer after certain years and months. The 

changes of climatic terms are analysed through the water-temperature coefficient of 

moistening for 1969 – 2008. 

Key words: productivity, botanical composition, weather terms, water-

temperature coefficient, haylands, pastures. 
 
UDC 633.853.494:631.512 

N. Lys. Efficiency of minimum tillage under winter rape / N. Lys // Pre-

mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 51 (ІІ). – P. 64 

– 71. 

There has been analyzed the influence of  surface soil tilling on the 

productivity of winter rape. 

It has been established that applying this agrarian method for  winter rape 

improve the soil conditions and raised yield without essential increase of weed 

encroachment and favor to save the energy resources.  

Key words: winter rape, soil treatment, fertilizers, fertility, yield, weed 

encroachment.  
 

UDC 633.2.031 

L. Lyubchenko. Yield of different-time-ripening pasture grass-stand 

depending on differentiation use of growth stimulator and fertilizer / L. Lyubchenko,   

L. Bugryn, O. Bugryn // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. 

– 2009. – V. 51 (ІІ). – P. 71 – 78. 

The results of two-year researches of influence of fertilizer and growth 

stimulators on yield and botanical composition of different-time-ripening grass-

stands are given. Positive influence of agrostimuline and complete mineral fertilizer 

in the rate of N100Р60К90 on growth and development of valuable types of grasses is 

established. 

Key words: pasture, grass-stands, fertilizer, yield, growth stimulator. 
 

UDC 634.11:631.541.11:631.530.37 

M. Mykhailevsky. Efficiency of different types of apple clonal matrix in 

nursery at conditions of Near-Dnister / M. Mykhailevsky, O. Tymenko // Pre-

mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 51 (ІІ). – P. 78 

– 83. 
The results investigations of new clonal matrix of apple in nursery at 

conditions of Near-Dnister are given. 

Key words: apple tree, clonal matrix. 
 

UDC 633.2.03 

I. Morozova. Botanical composition of natural meadows of foot-hill of 

Carpathians and ways of increase of their productivity / I. Morozova,                        
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S. Makovichuk, V. Olifirovych // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2009. – V. 51 (ІІ). – P. 83 – 87. 

The influencing of subsowing of bird’s-foot trefoil and clover hybrid 

application of different doses of nitric fertilizers on productivity and botanical 

composition of natural meadow lands of foot-hill of Carpathians are established on 

results of four-years researches. On  areas with subsowing the best a variant 

appeared with subsowing of grass mixture of bird’s-foot trefoil,  4 kg/ha + clover 

hybrid, 4 kg/ha, on which attained the increase of output of dry mass and 

improvement of botanical composition of natural grass.   

Key words: natural meadows, productivity, botanical composition, nitric 

fertilizers, bird’s-foot  trefoil, clover hybrid. 
 

UDС 635.21:631.527 

U. Nedilska. Resistance of primary interspecific hybrids of potato to 

fusarium dry rot / U. Nedilska // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2009. – V. 51 (ІІ). – P. 88 – 98. 

The results of researches of resistance of primary interspecific hybrids to 

fusarium dry rot and their inheritance are given.  

Key words: primary interspecific hybrids, wild kinds, crossings, resistance, 

fusarium dry rot. 

 
UDC 635.21:631.527  

Estimation of phytophtorum resistanse of potato hybrids obtained in the 

crossing with varieties Zahidna and Povin / A. Panasyuk, M. Loik, T. Lozovytska, 

T. Bagay // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 

51 (ІІ). – P. 99 – 103. 

Potato varietis Zahidna and Povin are found to be promising for selecting 

sources of resistance to blight of potato and providing of high productivity. Potato 

hybrids with high resistance to the phytophtorum and high productivity have been  

obtained.  They are recommended for following competition-dynamic kind testing. 

Key words: potato, selection, hybrid popullation, blight of potato, resistance, 

productivity. 

 
UDC 633.34:631.8 

R. Panasyuk. Productivity and soybean quality depending on variety, seed 

inoculation on different fertilizing system in the conditions of the western Forest-

Steppe / R. Panasyuk // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. 

– 2009. – V. 51 (ІІ). – P. 104 – 109. 

This article presents the results of research of soybean yield and quality 

depending on variety, fertilization and inoculation. 

We offer to grow ultra-early variety Legenda and early variety Ustia, to 

inoculate seeds wits bacterium Bradirhizobium japonicum 634b  with the amount 

0,2 kg per hectare sow-rate, to apply the nitrogen fertilizers – N30 for getting  

maximum high-quality yields in the condition of the Western Forest-Steppe.  

Key words: soybean, variety, productivity, nitrogen fixation, inoculation. 
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UDС 631.51.153.3 

А. Pastukh. Influence of the systems of basic treatment of soil  on 

productivity of the specialized short rotation crop rotations in the conditions of 

Bukovyna / А. Pastukh // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2009. – V. 51 (ІІ). – P. 109 – 118. 

The results of long-term researches of influencing of the systems of basic 

treatment of soil in the specialized five-field crop rotations on agrophysical and 

chemical properties of soil, productivity of crop rotations, agroenergetic power 

efficiency are given. 

Key words:  crop rotation, soil, systems of treatment, humidity, closeness, 

weed encroachment, fertility, productivity, agroenergetic power efficiency. 

 
UDС 633.35:631.847 

Productivity of peas varieties depending on seeds inoculation and level of 

fertilizer / M. Sviderko [et al.] // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2009. – V. 51 (ІІ). –  P. 118 – 124. 

It is expounded results of the research on studing efficiency of inoculation 

and level of fertilizer on productivity of peas varieties.  

Key  words: peas, varieties, inoculation, fertilizer. 
 

UDC 633.21:633.25 

S. Smetana. Economical and bioenergetical efficiency of optimization 

agrocenosises of annual cultures with Lolium multiflorum L. /  S. Smetana // Pre-

mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 51 (ІІ). – P. 

125 – 129. 

The results of investigation are testified that growing of Lolium multiflorum 

with annual fodder cultures formed stable agrocenosises with productivity 1,8 -   

10,7 t/ha of fodder units, energetical coefficient 3,5 - 9,0.  

Key words:  Lolium multiflorum L., annual cultures, fodder units, 

energetical coefficient. 
 

UDC 633.21:631.8 

S. Smetana. Efficiency of fertilizer at grоwing of Lolium multiflorum L.         

/ S. Smetana  // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. 

– V. 51 (ІІ). –   P. 129 – 132. 

The investigаtions on study of fertilizer influence on economical and 

bioenergetical efficiency of Lolium  multiflorum rates are conducted. 
Key words: fertilizer, herbage mass, quality, fodder, nutritive value.  

 
UDC 633.16:631.81 

Yu. Tkachuk. Formation of productivity of spring barley depending on 

fertilization and harvesting dates / Yu. Tkachuk // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. - 2009. - V. 51 (ІІ). - P. 132 – 138.     

Results of investigation about influence of  fertilizer doses with use 

outsideroot feeding and harvesting dates on productivity of spring barley varieties 

are given. 

Key words: barley, varieties,  fertilizers, harvesting dates.  
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UDC 631.153.3:003.13 
O. Tsyuk. Economic efficiency and energetic evaluation of agriculture 

systems / O. Tsyuk // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 

2009. – V. 51 (ІІ). – P. 139 – 144. 

Different systems of agriculture were subjected to the evaluation of their 

economic and energetic efficiency. Ecological model of agriculture in the Forest-

Steppe zone of Ukraine proved the most economically profitable and energetically 

feasible.  

Key words: agriculture system, efficiency, productivity. 

 
UDC 631.582:631.81:633.49 

The productivity and quality of potato tubers depending on the system of 

fertilizer and type of short crop rotations / M. Shcherba [et al.] // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. - 2009. - V. 51 (ІІ). – P. 144 – 149. 

The results of researches are resulted in relation to influence of short crop 

rotations and systems of fertilizer on the productivity and quality of potato tubers.  

Key words: short crop rotations, systems of fertilizer, potato, productivity, 

quality. 

 

 
 

UDС 631:636.2:001 

H. Dronyk. Features of development of agriculture and stock-raising in the 

Carpathians region of the Chernivtsi region / H. Dronyk, А. Pastukh,  V. Drab // Pre-

mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 51 (ІІ). – P. 

150 – 159. 

Description of natural-climatic terms of  foot-hill and mountain areas of the 

Chernivtsi region is given, the ways of saving of fertility of soils, priority directions 

of development of stock-raising in a region, effective receptions of increase of 

productivity of natural forage lands are lighted up. 

Key words: agriculture, forage lands, stock-raising, productivity, features of 

development. 

 

STOCKBREEDING 
 

UDC 636.082:636.2  
V. Bratyuk. Linear growth of cows of different external types of western 

intrabreed of population of Ukrainian Black-Motley lactescent  breed  / V. Bratyuk, 

M. Kogut // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. – 

V. 51 (ІІ). – P. 160 – 164. 

Measurings and constitution indexes of cows of the Ukrainian Black-Motley 

lactescent breed are given. 

Key words: western intrabreed type, llinear measuring, lactation. 
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UDC 636.2:636.087.7 

Efficiency use of proteic-vitamin-mineral addition of new reception in ration 

of repairs heifers in age 13 – 18-months / Ya. Vovk [et al.] // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 51 (ІІ). – Р. 164 – 171. 

Proteic-vitamin-mineral addition (PVMA) for repairs heifers in age 13 – 18 

months in winter-stall period of retention with counting peculiarities of western 

biogeochemical zone are elaborated and tested. There are established that feeding of 

mixed fodder with experimental PVMA promoted to optimization of synthetic 

processes in organism of heifers and provided raise of average daily increase of live 

mass on 12,8%. 

Key words: repair heifers, seed of rape, proteic-vitamin-mineral addition, 

rumen metabolism, average daily increases. 
 

УДК 636.2  

L. Voityuk. Efficiency of heifers preparation to the lactative activity                 

/ L. Voityuk, N. Fedak // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. 

– 2009. – V. 51 (ІІ). – P. 172 – 178. 

The published data will help more objectively solve the technology problems 

of heifers preparation to the automatic milking on the "Yalynka" device. This is 

caused by necessity to make some amendment of zoohygienic substantiation and by 

using of milk cows under modern conditions of milk production. Much attention is 

paying to the zoohygienic requirements to the technology of heifers milking on 

present step of milk production development. 

 Key words: heifers, mashine milking, production of milk. 

 
UDC 636.2.084.085 
A. Kalynka. Feeding properties of bull calves of Simmenthaler breed of 

combined trend of productivity with use of forages out of shelter at intensive 

production of beef at conditions of premountain zone of Carpathian / A. Kalynka        

// Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 51 (ІІ). – 

P. 178 – 186. 

The results of investigation on elaboration of different models of rations with 

around-the-year use of the same type forages by finished feeding of bull calves of 

Simmenthaler breed of combined trend of productivity what make it possible to 

produce cheap and qualitative beef in premountain zone of western region of 

Carpathian are shown. 

Key words: bull calves, ration, forages, average daily increase, 

profitableness. 

 
UDC 636.4.087.7/8 

O. Kotlyar. System of humic and microelement feed additives with taste 

components for swine up to the 210th days age / O. Kotlyar // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 51 (ІІ). – P. 186 – 193. 

The use of the system of biologically active feed additives contained humic 

substances, microelements (iron, copper, cobalt, iodine, selenium) and taste 

components (saccharine and sodium monoglutamate) on the feeding of lactating 
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sows, theirs piglets (up to the 90th days age), and 120-180 days old remounted gilts 

had been observed. 

Key words: biologically active additives, humic compounds, microelements, 

taste additives, Humisol AMME. 
 

UDC 636.598:577.125  

B. Petriv. Concentration of fatty acids general lipids in skeletal muscles of 

geese for long feeding of sodium sulpfate / B. Petriv // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 51 (ІІ). – P. 194 – 202. 

It is shown, that in skeletal muscles 60- and 150-days geese and goose of 

experimental groups, whose to basic ration additionally consumed sodium sulphate, 

is tendency to decreasing concentration of fatty acids general lipids separately in 

skeletal muscles 60-days - linoleic; 150-days - eikozatrienic. In 270-days geese and 

goose experimental groups is tendency to growth of fat acids general lipids content. 

Thus of them in skeletal muscles concentration kaprylic, kaprynic, laurynic, 

eikozaienic acids general lipids authentically increased. 

Key words: sodium sulpfate,  fatty acids, general lipids, geese, skeletal 

muscles.  
 
UDС 636.2 

V. Fedak. Elements of beef cattle rearing / V. Fedak, G. Maksymiv-Il'nytska 
// Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2009. – V. 51 (ІІ). – 

P. 202 – 207. 

The separate elements of beef cattle rearing and crossing are resulted. Data 

about keeping of beef cattle in natural climatic conditions of western region of 

Ukraine are presented. 

Key words: beef cattle, rearing, crossing, keeping, western region of 

Ukraine. 
 

UDC 577.12:599.323.4 

State of white rats’ kidney antioxidant system in the conditions of long-term 

lead and cadmium toxicity / O. Shkumbatyuk, T. Lozovytska, Yu. Pasichna,            

R. Shkumbatyuk // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 

2009. – V. 51 (ІІ). – P. 207 – 213. 

This paper presents the results of studying of the effect of Pb2+ and Cd2+ ions 

on activity of antioxidant enzymes and lipid peroxidation processes. It was 

established that the effect of Pb2+ and Cd2+ ions in dose 1/20 DL50 evokes inhibition 

of superoxide dismutase, glutathione peroxidase, catalase activity and augmentation 

of lipid peroxidation products concentration in the kydneys. Obtained results 

revealed an important mechanism of heavy metal toxicity in organism. 

Key words: rats, kidneys, superoxide dismutase, glutathione peroxidise, 

catalase, lipid peroxidation products, lead, cadmium, toxicity. 
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