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ВПЛИВ АБІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ  

НА ТРИВАЛІСТЬ ІНКУБАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ  

ТЕМНО-БУРОЇ  ПЛЯМИСТОСТІ ЛИСТЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ  

 
Встановлено, що показником тривалості інкубаційного 

періоду можна користуватися для визначення ступеня стійкості 

озимої пшениці проти темно-бурої плямистості листя, а також для 

оптимізації хімічного захисту шляхом конкретизації інтервалів  між 

обприскуваннями або норм витрати фунгіцидів. 

 Ключові слова: озима пшениця, темно-бура плямистість, 

абіотичні чинники, інкубаційний період, сортова стійкість. 

 

Ураженість зернових культур грибними хворобами становить 

значну загрозу для урожаю. І сьогодні, незважаючи на проведення 

заходів із захисту зернових культур від плямистостей, втрати 

досягають 30 – 40% [7 - 14]. Основна причина цього явища  –  висока 

пластичність і пристосованість збудників до екологічних умов  і 

сортових особливостей. 

 В Україні темно-бура плямистість листя (збудник  Drechslera 

tritici – repentis Ito)  поширена майже в усіх регіонах вирощування, 

уражує озиму пшеницю, жито, ячмінь і найбільше шкодить у роки з 

теплим та дощовим літом. На  листках спочатку з’являються дещо 

витягнуті жовто-бурі плями. У центрі вони більш світлі з темно-бурою 

облямівкою. Плями виявляються і на міжвузлях, що призводить до 

вилягання рослин. У вологу погоду на уражених листках утворюється 

бурий або темно-сірий наліт, стебло вкривається чорним нальотом, що 

складається з конідіального спороношення гриба. Уражені рослини 

зменшують загальну і продуктивну кущистість, на них утворюється 

менше первинних коренів. При ураженні колосся колоскові лусочки       

(плівки) буріють, зародковий кінець зернівки стає коричневим, або 

«чорним зародком». 

 
© Біловус  Г.Я., 2010 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2010. Вип. 52. Ч. І. 
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Дослідники-фітопатологи  [5 - 8, 12 - 14]  вказують  на   

недостатнє вивчення деяких питань біології збудників темно-бурої і 

інших плямистостей листя, а селекціонери [1, 9, 11], пояснюючи 

відсутність стійких проти цих хвороб сортів озимої пшениці, посила-

ються на недосконалість методу штучного зараження. Не знаючи 

тривалості інкубаційного періоду темно-бурої плямистості листя, 

неможливо розв’язати проблему збереження урожаю. Літературні 

відомості  ряду вчених [7, 10, 14], які безпосередньо вивчали хвороби 

сільськогосподарських культур, підтверджують, що тривалість 

інкубаційного періоду є дуже важливою, бо саме тоді проявляються 

паразитарні відносини гриба з рослиною-живителем. Методом 

штучного зараження культур, як відомо, можна експериментально 

вивчити біологію, спеціалізацію збудника хвороби та особливості 

патологічного процесу. 

Тому метою наших досліджень було вивчення впливу 

абіотичних чинників на тривалість інкубаційного періоду темно-бурої 

плямистості листя. 

Дослідження проводили на базі лабораторій захисту рослин і 

насіннєзнавства Інституту землеробства і тваринництва західного 

регіону УААН протягом 2006 – 2009 рр. на сортах озимої пшениці 

Дубинка, Либідь, Деметра. 

Вивчаючи тривалість інкубаційного періоду, рослини штучно 

інокулювали конідіями гриба у різні фази розвитку. Інфекційне 

навантаження становило 3000 конідій патогена на 1 мл дистильованої 

води з додаванням детергенту Твін  80 [2 - 4]. Після інокуляції рослини 

накривали поліетиленовою плівкою і створювали умови вологої 

камери протягом двох діб. Повторність дослідів триразова. За 

контроль брали не заражені рослини. 

Підраховуючи кількість днів, які минули з початку 

інфікування до прояву перших симптомів хвороби (плям), 

встановлювали тривалість інкубаційного періоду темно-бурої 

плямистості листя. За цей проміжок часу визначали середньодобову 

температуру і відносну вологість повітря. 

Згідно з результатами наших досліджень (табл. 1), 

інкубаційний період темно-бурої плямистості листя при ураженні 

молодих рослин коротший, ніж на завершальних фазах онтогенезу. 

Як видно з даних, наведених у табл. 1, у фазу сходів озимої 

пшениці тривалість безсимптомного періоду темно-бурої плямистості 

становила 5 днів, у фазу кущіння – 8 днів, виходу в трубку – 9,  

колосіння – 10  і молочної стиглості – 11 днів. 
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1. Тривалість інкубаційного періоду темно-бурої плямистості 

листя озимої пшениці залежно від віку рослин і погодних умов 

(сорт Дубинка, 2006 – 2009 рр.) 

Фаза 

розвитку 

рослин 

Тривалість 

інкубацій-

ного періо-

ду, днів 

Середньо-

добова 

темпера-

тура, 
0
С 

Відносна 

вологість 

повітря, % 

Опади, мм 

Сходи 5 15,8 64,0 10,2 

Кущіння 8 13,7 60,0 6,5 

Вихід у 

трубку 9 15,9 67,0 30,7 

Колосіння 10 17,6 65,0 29,5 

Молочна 

стиглість 11 18,2 70,0 31,1 

 

Збудник  темно-бурої плямистості гриб Drechslera tritici – 

repentis Ito в молодих тканинах розвивається швидше і впродовж 

коротшого періоду.  Результати наших досліджень свідчать про те, що 

для появи перших симтомів даного захворювання в фазі кущіння 

потрібна сума ефективних температур 79,0 – 109,6 
0
С, в наступні фази  

–  від 143,1 до 200,2 
0
С. Надмірна або недостатня вологість впливає на 

загальний стан інокульованої рослини, що безпосередньо позначається 

на прихованому рості патогена. 

У наших дослідженнях тривалість інкубаційного періоду 

темно-бурої  плямистості листя значно залежала  також від сортової 

стійкості озимої пшениці до хвороби (табл. 2). 

 

2. Вплив стійкості сорту на інкубаційний період темно-бурої 

плямистості листя озимої пшениці у фазі молочної стиглості    

(2007 – 2009 рр.) 

Сорт Характер 

стійкості 

Середньо-

добова тем-

пература, 
0
С 

Відносна 

вологість 

повітря, % 

Тривалість 

інкубаційного 

періоду, днів 

Дубинка сприйнятливий 18,2 70,0 11 

Либідь середньостійкий 17,6 65,0 13 

Деметра стійкий 17,2 63,0 14 

 

Як свідчать дані, наведені  у табл. 2, найбільший інкубаційний 

період у фазі молочної стиглості (14 днів) був у відносно стійкого 

сорту  Деметра, в середньостійкого Либідь – 13 днів, у сприйнятливого 

Дубинка – 11 днів. 
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Висновки. В умовах Західного Лісостепу тривалість 

інкубаційного періоду темно-бурої плямистості листя озимої пшениці  

(сорт Дубинка) становить від  5 до 11 днів. Таким чином, знаючи цей 

показник, можна визначити ступінь стійкості сортів до даного 

захворювання. 
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Однією з причин зниження врожайності сільсько-

господарських культур є висока забур’яненість посівів, яка останніми 

роками  не зменшується, а в багатьох випадках зростає. Ефективне її 

регулювання можливе лише за поєднання агротехнічних, хімічних і 

біологічних заходів. При цьому слід враховувати розповсюдженість 

бур’янів, і зокрема найбільш злісних, та їх біологічні особливості [1]. 

Ця система повинна бути спрямована, по-перше, на знищення як самої 

сегетальної рослинності, так і насіння та органів її вегетативного 

розмноження, що є в ґрунті, і, по-друге, на запобігання появі їх на 

оброблюваних землях [5]. 

Впровадження науково обґрунтованих сівозмін є важливим 

фактором для боротьби з бур’янами. Внаслідок різних біологічних 

особливостей культурних рослин (швидкість росту, висота і форма 

стебла, розташування і форма листкової поверхні  тощо), а також  під 

впливом агротехнічних заходів у посівах культурних рослин 

створюються різні умови для росту бур’янів. Отже, чергування 

культур змінює їх взаємовідношення з бур’янами і дає можливість 

забезпечувати найкращий ріст культурних рослин та створювати гірші 

умови для розвитку бур’янів [5]. 

Метою досліджень було вивчення особливостей формування 

бур’янового компонента та конкурентних відносин між культурами і 

бур’янами в посівах пшениці озимої залежно від попередників у 

сівозмінах. 

Вивчення проводили в умовах стаціонарного довготривалого 

двофакторного досліду, закладеного в 2001 р. на сірому лісовому 

поверхнево оглеєному ґрунті  на полях Інституту землеробства і 

тваринництва західного регіону УААН. Вивчали вплив сівозмінного 

фактора на посівах пшениці озимої сорту Миронівська 61 в 

короткоротаційних сівозмінах з різним насиченням зерновими 

культурами (50, 75, 100%). Досліджували такі системи удобрення: 1 - 

без добрив (контроль), 2 - N90P90K90 – у сівозмінах з 50 – 75-

відсотковим насиченням; 1 - без добрив (контроль), 2 – гній, 40 т + 

N90P90K90, 3 – гній, 40 т – за 100-відсоткового насичення зерновими 

культурами. Обробіток ґрунту – загальноприйнятий для умов 

Лісостепу Західного. 

Облік бур’янів у посівах пшениці озимої проводили кількіс-

ним методом шляхом накладання рамок 0,5 м х 0,5 м (0,25 м) під час 

появи сходів культури та кількісно-ваговим методом перед збиранням 

урожаю згідно із загальноприйнятими  методичними рекомендаціями. 

Найкращий попередник для пшениці озимої в Західному 

Лісостепу України – багаторічні бобові трави. Вони збагачують ґрунт 
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азотом і високоякісною органічною масою, з рослинними рештками 

залишається 150 - 200 кг/га азоту. Також поліпшується структура і 

підвищується біологічна активність ґрунту, зменшується забур’яне-

ність [6]. 

Наші спостереження показали, що у посівах пшениці озимої в 

умовах достатнього зволоження Західного Лісостепу України 

попередники мали особливий вплив на формування забур’яненості. 

Пшениця озима є культурою весняного кущення і добре розростається 

з осені. Після сприятливої перезимівлі вона рано навесні починає 

інтенсивний розвиток і закриває своїм стеблостоєм поверхню ґрунту, 

створюючи несприятливі умови для росту бур’янів. Однак ці 

властивості пшениці озимої  пригнічувати бур’яни дуже змінюються 

залежно від умов вирощування. Коли сівбу проводять пізно чи в сухий 

погано оброблений ґрунт, що не забезпечує своєчасної появи рослин, і 

вони входять в зиму слаборозвиненими або коли пшениця озима 

зріджується при перезимівлі, то в посівах створюються  сприятливі 

умови для росту бур’янів і шкода від них збільшується. У фазі 

кущення суттєве збільшення забур’яненості (179 і 157 шт./м
2
) було 

відзначено у сівозміні з 100-відсотковим насиченням зерновими 

культурами, де попередником  була пшениця озима. У сівозмінах з 50, 

75-відсотковим насиченням після гречки і конюшини лучної цей 

показник був меншим у два рази – відповідно 118 і 129 % порівняно до 

контролю. В фазах виходу в трубку і колосіння пшениця озима 

пригнічує бур’яни. Але під час цвітіння активізуються ріст і розвиток 

пожнивних і пізніх ярих видів [8].  

Слід відзначити, що перед збиранням врожаю на пшеничному 

полі забур’яненість збільшилася в 1,2 разу в усіх сівозмінах. У 

середньому за роки досліджень у посівах пшениці озимої з 

попередником конюшиною лучною у фазі воскової стиглості кількість 

та повітряно-суха маса бур’янів була майже в 2 рази меншою, ніж 

після гречки і пшениці озимої і становила відповідно 99 і 112 шт./м
2
 та 

160 і 254 г/м
2
.  

Такі попередники озимих, як конюшина, не лише біологічно 

пригнічують флору бур’янів, але й сприяють одержанню в наступному 

році нестійких до зовнішніх умов потворних форм насіння, що дає 

послаблені сходи, з якими успішно конкурують посіви культурних 

рослин [9]. 

При розгляді взаємовідносин організмів у фітоценозі [11] 

потрібно враховувати також погодні умови і етапи розвитку рослин 

[7]. 
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1. Забур’яненість пшениці озимої у досліді з вивчення сівозмінного 

фактора (в середньому за 2003 - 2005 рр.) 

Поперед-

ник 

Варіанти 

удобрення 

Кількість бур’янів Маса бур’янів 

шт./м
2 

% г/м
2
 % 

Фаза кущення 

Конюшина 
Без добрив 92 100 - - 

N90P90K90 109 118 - - 

Гречка 
Без добрив 93 100 - - 

N90P90K90 120 129 - - 

Пшениця 

озима 

 

Без добрив 135 100 - - 

Гній, 40 т 

 + N90P90K90 179 133 - - 

Гній, 40 т 157 116 - - 

Фаза воскової стиглості 

Конюшина 
Без добрив 99 100 160 100 

N90P90K90 112 113 254 159 

Гречка 
Без добрив 108 100 159 100 

N90P90K90 124 115 271 170 

Пшениця 

озима  

Без добрив 163 100 213 100 

Гній, 40 т 

 + N90P90K90 208 128 401 188 

Гній, 40 т 182 112 316 148 

 

У посівах пшениці озимої відзначено сезонну динаміку 

розвитку бур’янів як у кількісному, так і видовому відношенні. 

Погодні умови мали значний вплив на їх кількість і видовий склад. 

Осінь 2002 - 2003 рр. була сприятлива для росту озимих, однак сувора 

зима з низькою температурою повітря, безсніжним покривом 

негативно вплинула на перезимівлю пшениці озимої. Весна 2003 р. 

характеризувалася недостатньою кількістю опадів, теплою і сухою 

погодою. В цей рік відзначено масову появу зимуючих і ярих бур’янів. 

Метеорологічні умови  осіннього періоду 2004 і 2005 р. сприяли росту 

і розвитку рослин, загибелі яких взимку майже не було (1 - 2 %). Весна 

була вологою з незначним підвищенням температури повітря, що 

призвело до більш активного проростання ефемерів, зимуючих і 

кореневищних бур’янів.  

З початком формування зерна пшениці озимої після всіх 

попередників з’являлися пізні ярі бур’яни, які до фази повної стиглості 

майже повністю змінювали інші види.  
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Без 

добрив

14,5

30
29

21,5

18,2

0,9

4,1

16,80,8

12

3,3

48,9

 

N90P90K90
22,1

28,1

2,2

7,3
6,5

33,8

16,7

0,7

17,1

46,4

17

2,1

 

Сівозміна з 50-відсотковим насиченням зерновими культурами 

Без 

добрив

9
10

17,3

29,2

25,2

5,7

28,8

1,6

16,7

32,8

9,3

14,4

 

N90P90K90

5,9

24

23,8

33,3

26,9

6,4

6,6

10,9

3,8

14,9

13,1

30,4

 

Сівозміна з 75-відсотковим насиченням зерновими культурами 

Без 

добрив

4,5

22,8

39,4

31,1
30

1,9

0,3

4,7

3,5

11,2

2,3

47,8

 

Гній, 

40 т + 
N90P90K90

23

39,7

27,5

6,31,7

1,8

30,8

45,1

3,1

8

4

9

 

Гній, 

40 т

4,8

19,4
31,6

42,6

1,6

32,5
6,7

2,6

9,6

9,4

39,2

 

Сівозміна з 100-відсотковим насиченням зерновими культурами 

Фази розвитку Групи бур’янів  

 

                         кущення 

 

 

                    воскова стиглість 

 

 

                            ефемери 

                            ранні ярі 
                            пізні ярі 

                            зимуючі 

                            дворічні 
                            багаторічні 

 

Рис. Біогрупи бур’янів у ланці сівозмін  у посівах пшениці озимої 

(у середньому за 2003 - 2005 рр.), % 

 

Зміни в бур’яновому компоненті фітоценозу на пшеничному 

полі залежали від сівозмінного фактора (рис.). 

Серед малорічних видів бур’янів переважали: тонконіг 

однорічний (Poa annua L.), лобода біла (Chenopodium album L.), гірчак 
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березковидний (Convolvulus L.), мишій сизий (Setaria glauca L.), куряче 

просо (Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv), талабан польовий  (Thlaspi 

arvense L.), грицики звичайні (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.), 

триреберник непахучий (Tripleurospermum inodorbm (L.) Sch. Bip.), з 

багаторічних видів - пирій повзучий (Eutrigia repens L.), хвощ 

польовий (Equisetum arvense L.), осот польовий (Setaria glauca L.). 

Найбільш інформативним критерієм оцінки шкодочинності 

бур’янів є їх маса в посівах [4]. В. П. Сутягін [10] вважає, що взаємодія 

рослин в агрофітоценозі визначається їх повітряно-сухою масою, а не 

чисельністю. Формування надземної маси бур’янів значною мірою 

залежить від вирощуваної культури [2, 3]. Вивчення їх сумісного 

росту, накопичення вегетативної маси дає змогу оцінити ряд 

показників, що характеризують конкурентні відносини між 

культурами і бур’янами. 

Ми встановили, що найменший „тиск” бур’янів на культурний 

компонент у посівах забезпечила сівозміна з 50-відсотковим  

насиченням зерновими (попередник конюшина лучна). При сумісному 

вирощуванні культури з бур’янами на контролі вони становили 4,1 %, 

а на удобреному варіанті - 3,9 % (табл. 2). 

 

2. Особливості конкурентних відносин між культурами і 

бур’янами  в посівах пшениці озимої залежно від попередників у 

сівозмінах (у середньому за 2003 – 2005 рр.) 

Попе-

редник 

Варіанти 

удобрення 

Культу-

ра без 

бур’я-

нів, г/м
2
 

Сумісний 

розвиток 

культури і 

бур’янів, г/м
2
 

Бур’я-

ни без 

культу-

ри, г/м
2
 

Співвідноше-

ння мас, % 

культу-

ри і 

бур’я-

нів 

бур’я-

нів у 

культрі 

і без неї 

куль- 

тури 

бур’я-

нів 

Коню-

шина 

Без добрив 905 653 160 261 4,1 0,61 

N90P90K90 1257 988 254 391 3,9 0,65 

Греч-

ка 

Без добрив 744 533 159 296 3,4 0,54 

N90P90K90 991 798 271 526 2,9 0,52 

Пшени-

ця 

озима 

Без добрив 454 326 213 313 1,5 0,68 

Гній, 40 т + 

N90P90K90 720 538 401 515 1,3 0,78 

Гній, 40 т 609 429 316 446 1,4 0,71 

 

Дослідженням встановлено, що найбільше зниження  

конкурентоспроможності пшениці озимої до бур’янів було у сівозміні 

із 100-відсотковим насиченням зерновими культурами і становило 1,3 
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– 1,4 %. 

Висновки. Забур’яненість посівів пшениці озимої, 

вирощуваної в короткоротаційних сівозмінах, у значній мірі залежала 

від їх насичення  зерновими культурами та попередника. Після 

конюшини лучної кількість та повітряно-суха маса бур’янів була в 2 

рази меншою, ніж після гречки та пшениці озимої. Найвища 

конкурентоспроможність пшениці озимої щодо бур’янів була на 

удобрених варіантах (3,9 %), тоді як на контролі - 4,1 %. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ  

ПРИ ВИРОЩУВАННІ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО 

 

Встановлено, що досліджувані сорти пшениці озимої, занесені 

до державного Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, в специфічних умовах Лісостепу Західного реалізують свій  

потенціал  на 59 – 92 %.  

Ключові слова: пшениця озима, сорт, генетичний потенціал, 

урожайність, коефіцієнт розмноження, вихід кондиційного насіння. 

 

Глобальні зміни клімату планети в цілому і погодних умов 

зокрема зумовлюють потребу вивчення механізмів формування 

продуктивності рослин в онтогенезі і їх регулювання за рахунок 

елементів технології вирощування культури. 

Ґрунтовий покрив Лісостепу Західного відзначається низьким 

коефіцієнтом депонування атмосферних опадів (0,2 – 0,25), тоді як у 

Центральному Лісостепу – 0,4 – 0,5, а в Степу – 0,6 – 0,7. 

Гідротермічний коефіцієнт за Селяніновим як комплексний показник 

оцінки кліматичного потенціалу на даних територіях коливається в 

межах 1,23 – 1,40 [1]. 

Теплові ресурси, які обумовлені надходженням сонячної радіації, 

в зоні Полісся і Лісостепу Західного бідніші, ніж в інших природних 

зонах. Можлива за рік радіація для західної частини Лісостепу 

становить 163,3, дійсна – 92,4 ккал/см
2
 (60 %). Різниця між цими 

показниками зумовлена значною хмарністю над територією протягом 

року (50 днів ясних, 150 – похмурих, 163 – перемінна хмарність). 

Радіаційний баланс за рік (крім періоду від листопада до лютого) 

додатний і становить 61,6 ккал/см
2
. Потенційний урожай і первинна 

продуктивність рослин визначаються засвоєнням сонячної радіації, 

перетворенням поглиненої енергії на біомасу та показником 

господарської ефективності. Саме від рівня сонячної активності, 

гідротермічного режиму тощо великою мірою залежить ріст і розвиток, 

 
© Волощук О.П., Волощук І.С.,  

Герешко Г.С., Глива В.В., 2010  
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формування елементів продуктивності та врожайність сільськогоспо-

дарських культур. 

Мінімум врожаю зерна пшениці озимої (1,5 – 1,8 т/га) 

реалізується за сонячної активності 120 – 140 W, рівень 1,9 – 3,3 т/га – 

за 100 – 120 W і максимум (3,4 – 5,2 т/га) – за 60 – 80 W.  

Збільшення концентрації СО2 та інших супутніх газів спричинює 

парниковий ефект, що проявляється у підвищенні температури 

навколишнього середовища. За минуле століття її середнє значення 

зросло на 0,5 
о
С. У разі змін клімату без урахування позитивної дії 

підвищеної концентрації СО2 на врожай світове виробництво зернових 

знизиться на 11 – 20 %, а позитивний вплив СО2 компенсує це 

зниження до 1 – 8 %.  

Культивування рослин за температур, що перевищують 

оптимальні (35 – 40 
о
С), призводить до зниження врожайності (в 

середньому 10 – 15 %), головним чином, через зменшення маси колоса 

й погіршення якості продукції. Недобір урожаю становить 4 % на 

кожен градус температури понад оптимальну. За таких умов упродовж 

3 – 4 днів може змінитися виповненість зерна.  

Одним із важливих чинників, що впливають на продуктивність 

посіву, є фотосинтез. Швидкість цього процесу за 30 
о
С – максимальна, 

з підвищенням температури – різко знижується (пошкоджується 

фотосинтетичний апарат).  

Відомі два підходи до підвищення врожаю – це збільшення 

продуктивності рослин та зменшення втрат від впливу несприятливих 

чинників. Тому, використовуючи у землеробстві новітні досягнення 

селекції, зокрема сорти, які реалізують свої потенційні можливості 

лише через насіння, можна домогтися інтенсифікації сільського 

господарства. 

Сорт, адаптований до умов вирощування, пластичний, з 

комплексною стійкістю до хвороб може дати приріст урожаю 10 – 

15 ц/га зернових одиниць. Однак реакція сортів на одні й ті ж умови 

вирощування різна [2 – 5].  

Метою наших досліджень було встановити рівень реалізації 

потенціалу продуктивності сортів пшениці озимої при вирощуванні в 

специфічних ґрунтово-кліматичних умовах Лісостепу Західного. 

Дослідження проводили в лабораторії насіннєзнавства впродовж 

2007 – 2009 рр. з сортами пшениці озимої різних установ-оригінаторів: 

Крижинка, Деметра, Дубинка (МІП імені В.М. Ремесла), Либідь, 

Ясочка (Білоцерківська дослідна станція), Астет (СГІ), Вдала (ІР імені 

В.Я. Юр’єва). Попередник – кормовий буряк. Агротехніка 

вирощування культури – загальноприйнята для зони. 
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Ґрунти дослідних ділянок – сірі лісові поверхнево оглеєні на 

лесовидних відкладах, які мають перегнійно-елювіальний горизонт 

(20 – 30 см). 

Погодні умови в роки проведення досліджень дещо відрізнялися 

за основними гідротермічними показниками як від середньо-

багаторічних, так і між роками. 

Підвищеною температурою повітря щодо середніх багаторічних 

даних характеризувалися травень – серпень 2007 р. Різниця становила 

2,2 – 2,6 
о
С. Опадів за цей період випало менше на 85 мм. При 

загальній середньобагаторічній нормі 352 випало 267 мм. Високі 

температури повітря та помірне забезпечення вологою впродовж 

вегетації певною мірою вплинули як на формування урожаю, так і на 

якість насіння пшениці озимої. 

З травня до серпня 2008 р. погодні умови були такими: 

температура повітря вища на 1,0 – 3,5 
о
С, а кількість опадів – більша 

на 42 мм. У червні та серпні сума опадів не перевищувала норми (79 та 

57,7 %). Дещо вищими (на 21 %) були ці показники у липні (норма 

102 мм) і становили 123,5 мм.  

Кількість опадів у літні місяці 2009 р. (за винятком липня) в два 

рази переважала середньобагаторічну норму. Такі умови спричинили 

інтенсивне нагромадження вегетативної маси, ураження хворобами та 

вилягання рослин. Липень був теплий (температура повітря на 2 
о
С 

вища) і сухий (опадів на 20 мм менше від норми), що сприяло доброму 

формуванню та наливу насіння. 

Схожість насіння і пов’язаний з нею процес проростання є 

важливими чинниками одержання стійких врожаїв сільськогоспо-

дарських культур. Вона залежить від посівних якостей насіння та 

погодних умов у період від сівби до сходів. Запаси вологи в орному 

шарі ґрунту (0 – 20 см) були достатніми (45 – 55 мм), а сума 

ефективних температур становила 72 – 80 
о
С, що зумовило високу 

польову схожість сортів (76 – 87 %).  

Рівень росту і розвитку пшениці озимої реалізовувався в тісному 

взаємозв’язку з факторами довкілля, за рахунок яких формувалася 

структура рослин і посіву в цілому. Дотримання сортової агротехніки, 

сприятливі погодні умови й добра адаптивність сортів сприяли 

високому відсотку їх перезимівлі (93 – 98 %). 

Внаслідок взаємодії фізіологічних процесів, на які мали вплив 

найрізноманітніші зовнішні (світло, вода, поживні речовини) і 

внутрішні (кореляція, генерація, періодичність) фактори, рослини 

сортів пшениці озимої формували різну вегетативну масу. Сорти з 
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більшою площею листової поверхні мали вищу фотосинтетичну 

активність, тому забезпечували різну насіннєву продуктивність (табл.). 

 

Показники насіннєвої продуктивності сортів пшениці озимої при 

вирощуванні в умовах Лісостепу Західного (середнє за 2007 – 

2009 рр.) 

Сорт 
Група 

стиглості 

Урожайність 
Коефіцієнт 

розмноження 

Вихід конди-

ційного насіння 

т/га 

± до 

конт-

ролю 

од. 

± до 

конт-

ролю 

% 

± до 

конт-

ролю 

Рекомендовані зони вирощування – Полісся, Лісостеп 

Крижинка - 

контроль сс 3,5 - 13,8 - 67 - 

Деметра сс 3,9 0,4 17,1 3,3 75 8 

Либідь сс 4,1 0,6 15,2 1,4 70 3 

Середнє  3,8 0,3 15,4 1,6 71 4 

Лісостеп 

Дубинка сп 4,0 0,5 15,9 2,1 73 6 

Ясочка сс 4,4 0,9 16,2 2,4 72 5 

Середнє  4,2 0,5 16,1 2,3 73 4 

Степ 

Астет сс 3,2 -0,3 12,8 1,0 65 2 

Вдала сп 3,4 -0,1 15,9 2,1 72 5 

Середнє  3,3 -0,2 14,4 1,6 69 4 
       НІР05  0,22 - 2,0 - 3,3 - 

 

Середня урожайність за три роки коливалася від 3,2 т/га у 

с. Астет до 4,4 т/га у с. Ясочка. Різниця між сортами за насіннєвою 

продуктивністю становила 27,3 %. Коефіцієнт розмноження насіння 

зростав відповідно до урожайності з 12,8 до 16,2, або на 26,6 %, а вихід 

кондиційного насіння – з 65 до 75 %.  

За найвищої урожайності 6,2 – 8,8 т/га, за даними державного 

сортовипробування, в специфічних умовах Лісостепу Західного сорти 

реалізували зернову продуктивність на 59 – 92 % (рис.). 

Висновки. Сорти Деметра, Ясочка, Либідь забезпечують 

високий відсоток реалізації продуктивності (84 – 92 %) за рахунок їх 

доброї адаптивності до умов вирощування в Лісостепу Західному, 

пластичності й закладеного генетичного потенціалу.  
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ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ  

НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТИМОФІЇВКИ ЛУЧНОЇ  

В ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОМУ  

 

Наведено результати досліджень щодо впливу різних норм 

мінеральних добрив на насіннєву і кормову продуктивність 

тимофіївки лучної сорту Підгірянка в умовах Лісостепу Західного. 

Найвищу врожайність насіння забезпечують норми мінеральних 

добрив N60Р60К60 і N90Р60К60. 

Ключові слова: тимофіївка лучна, сорт, мінеральні добрива, 

насіння, зелена маса, суха речовина, посівні якості. 

 

Тимофіївка лучна (Phleum pratense L.) належить до родини 

злакових (Gramineae). Це одна з найпоширеніших багаторічних трав, 

верхових, нещільнокущових, середнього довголіття, сінокісно-

пасовищного використання, заввишки 80 – 100 см і більше. Належить 

до роду Phleum L., який включає 17 видів, з них 10 культивують в 

Україні. Тимофіївка лучна належить до злаків помірного холодного 

клімату, має високу зимостійкість, досить вологолюбна, переносить 

високу кислотність ґрунтового розчину, може добре рости на всіх 

типах ґрунтів. Навесні розвивається швидко, але цвіте пізно. Її перший 

укіс на сіно формується за 40 – 45 днів, другий – за 50 – 60. 

Облиствленість рослин – 32 – 38 %. Високоврожайна, при 

вирощуванні на сіно навіть після другого скошування відростає, а її 

отава придатна для випасання. На пасовищах може стравлюватися 3 – 

4 рази. У травостої тримається до 6 років і більше, але найвищий 

врожай забезпечує в перші чотири роки використання. Корм з 

тимофіївки охоче поїдають всі види худоби. 1 кг сіна містить 

0,49 корм. од. Своєчасно зібране сіно тимофіївки лучної багате на 

каротин і вітамін С. Це одна з найпоширеніших культур польового та 

лучного травосіяння в сільськогосподарському виробництві, яка 

впродовж декількох століть була і є основним злаковим компонентом 

бобово-злакових травосумішок [1, 3 – 5].  

Широке використання цього цінного злаку в посівах конюшино-

тимофіївкових та складних бобово-злакових травосумішок у 
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польовому клині при поліпшенні лук обмежується нестачею насіння. 

Тому підвищення продуктивності насінників тимофіївки лучної та 

інших лукопасовищних трав є першочерговим завданням господарств 

зони. Відновлення галузі насінництва лучних трав набуває в регіоні 

належного народногосподарського значення, оскільки в кризових 

умовах економіки посіви трав різко скоротилися, а продуктивність їх 

значно знизилася.  

Природно-кліматичні умови в зонах Лісостепу Західного, 

Малого Полісся, Передкарпаття і Карпат є цілком сприятливими для 

вирощування насіння тимофіївки лучної та інших багаторічних 

злакових трав.  

З метою одержання відповідної кількості оригінального насіння 

новоствореного сорту Підгірянка на експериментальній базі Інституту 

землеробства і тваринництва західного регіону УААН у 2002 р. було 

закладено досліди з вивчення впливу різних форм і доз мінеральних 

добрив на продуктивність тимофіївки лучної.  

Висівали с. Підгірянка селекції Передкарпатської дослідної 

станції ІЗіТЗР УААН, який в 2004 р. занесений до Реєстру сортів 

рослин України. Він створений методом родинно-групового добору 

високопродуктивних рослин із російського сорту Ленінградська 204 

при вільному перезапиленні з сортом Люлинецька 1. Сорт сінокісно-

пасовищного використання, зимостійкий, добре пристосований до 

ґрунтово-кліматичних умов зони. Кущ високорослий (120 – 130 см), 

стійкий до вилягання та ураження іржею. 

Ґрунт дослідних ділянок темно-сірий опідзолений з такими 

агрохімічними показниками: вміст гумусу (за Тюріним) – 2,4 – 2,6 %, 

рН сольової витяжки (потенціометричний метод) – 4,8, гідролітична 

кислотність (за Каппеном-Гільковицем) – 3,1 – 4,0 мг-екв/100 г ґрунту, 

вміст рухомого фосфору і обмінного калію (за Кірсановим) – 130 і 

100 мг на 1 кг ґрунту, лужногідролізованого азоту (за Корнфільдом) – 

89 мг на 1 кг ґрунту. 

Погодні умови в роки досліджень були характерними для зон 

Лісостепу Західного та Передкарпаття. Вони відповідали середнім 

багаторічним даним, за винятком дещо посушливого періоду під час 

колосіння – початку цвітіння рослин тимофіївки в 2004 р.  

Схема досліду така: контроль (без добрив), N30Р30К30, N30Р45К45, 

N60Р30К30, N60Р60К60, N90Р60К60. 

Агротехніка вирощування культури загальноприйнята в зоні. 

Спосіб сівби звичайний рядковий (15 см). Посівна площа ділянок – 

60 м
2
, облікова – 50 м

2
. Розміщення варіантів рендомізоване, 

повторність – чотириразова.  
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Методи досліджень: візуальний для встановлення фенологічних 

фаз росту й розвитку рослин, ваговий для визначення продуктивності 

рослин, біохімічний – хімічного складу корму, математично-

статистичний для оцінки вірогідності отриманих результатів 

досліджень. Обліки і спостереження проводили за стандартними 

методиками, урожай збирали поділяночно [2, 6].  

Починаючи з першого року користування травостоєм, 

мінеральні добрива вносили у формі аміачної селітри (34 %), 

суперфосфату (19 %) та калійної солі (40 %) при весняному 

підживленні насінників. Результати досліджень показали, що 

мінеральні добрива, особливо азотні, мають значний вплив на ріст і 

розвиток тимофіївки лучної. На цих варіантах порівняно з контролем 

рослини були більш високорослі, облиствлені. В перший рік 

користування перед внесенням добрив весняне відростання рослин на 

всіх варіантах було одночасним. У наступні роки рослини 

відновлювали вегетацію на 2 – 3 дні раніше на ділянках, де в попередні 

роки вносили добрива, особливо підвищені дози азотних. При 

застосуванні азотних добрив за норми N60 і N90 збільшувалася 

тривалість періоду вегетації рослин. Вони були більш облиствленими, 

високорослими з об’ємним стеблом і видовженим султаном. На 

варіантах з нижчою нормою азотних добрив (N30) рослини розвивалася 

повільніше, слабо кущилися, дали меншу кількість продуктивних 

стебел порівняно з контролем.  

За три роки досліджень при достовірній істотній різниці з 

підвищенням норм мінеральних добрив урожайність зеленої маси 

зростала на 44 – 104 %, сухої речовини – на 58 – 130 % порівняно з 

контролем (табл.). Збільшувалася й урожайність насіння: з 1,31 ц/га на 

контролі до 3,04 ц/га за внесення N90Р60К60, або на 49 – 132 %. 

Відповідно до урожайності зростав і коефіцієнт розмноження 

насіння. Якщо на контролі він становив 13,1, то за внесення N90Р60К60 -

30,4, тобто був у 2,3 разу вищим. 

Сіно тимофіївки лучної відзначається високою кормовою 

цінністю. Особливо це стосується вмісту сирого протеїну. Дані 

хімічних аналізів показали, що порівняно з контролем дещо 

збільшувався вміст сирого протеїну, сирого жиру та сирої клітковини. 

Разом з тим при підживленні мінеральними добривами в рослинах 

незначно зменшувалася кількість безазотистих екстрактивних речовин 

(БЕР), а також сирої золи.  
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Насіннєва і кормова продуктивність тимофіївки лучної при вирощуванні в Лісостепу Західному (середнє 

за 2003 – 2005 рр.) 

Варіант  

Зелена маса Суха речовина Насіння 
Коефіцієнт 

розмноження  ц/га 
±  до контролю 

ц/га 
±  до контролю 

ц/га 
±  до контролю 

ц/га % ц/га % ц/га % 

Контроль  

(без добрив) 132 - - 45,0 - - 1,31 - - 13,1 

N30Р30К30 180 58 44 71,3 26,3 58 1,95 0,64 49 19,5 

N30Р45К45 170 38  29 64,5 19,5 43 2,36 1,05 80 23,6 

N60Р30К30 208 76 57 78,8 33,8 75 1,77 0,46 35 17,7 

N60Р60К60 216 84  64 77,4 32,4 72 2,45 1,14 87 24,5 

N90Р60К60 270 138 104 103,6 58,6 130 3,04 1,73 132 30,4 

НІР05 28,0   22,4   0,38    
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На варіантах, де вносили підвищені норми мінеральних добрив, 

збільшувалася маса 1000 насінин, енергія проростання і схожість 

насіння. Кращими посівними якостями відзначалося насіння, 

вирощене за внесення середніх і високих норм азоту на фоні 

фосфорно-калійних добрив (N60Р30К30, N60Р60К60, N90Р60К60). Зібране з 

цих ділянок насіння було більш виповнене та вирівняне.  

Висновки. Тимофіївка лучна в Лісостепу Західному є цінною 

кормовою культурою, яка забезпечує високі врожаї зеленої маси, сіна 

й насіння. Вона є незамінним компонентом травосумішок для 

створення культурних пасовищ та високопродуктивних сіножатей, а 

також у польовому травосіянні. 

Весняне поверхневе підживлення травостою тимофіївки лучної 

сорту Підгірянка мінеральними добривами в нормі N60Р60К60 та 

N90Р60К60 істотно підвищує її насіннєву та кормову продуктивність.  
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СТВОРЕННЯ ТА АГРОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ  

НОВОГО СОРТУ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО  
  

Викладено методи та результати досліджень щодо 

створення нового сорту ячменю ярого в Інституті землеробства і 

тваринництва західного регіону УААН. Наведено його господарсько-

цінні властивості. 

 Ключові слова: ячмінь ярий, сорт, гібридизація, відбір, оцінки, 

урожай. 

 

 У світовому землеробстві за посівною площею та врожайністю 

зерна ячмінь займає четверте місце. В Україні на сьогодні він є другою 

зерновою культурою після пшениці [1, 2]. 

 Одним із важливих призначень ячменю ярого є його 

використання для пивоваріння. За даними ФАО, 42 – 48% щорічних 

валових зборів зерна цієї культури використовують на промислову 

переробку, 6 – 8% йде на виготовлення пива, 15% – на харчові і 16% – 

безпосередньо на кормові цілі. В останній період ячмінь ярий набуває 

поширення, що зв’язано із збільшенням споживання пива [3]. 

Забезпечення внутрішнього ринку України якісним 

пивоварним ячменем залишається не вирішеною проблемою 

сільськогосподарського виробництва.  

Зараз його загальна потреба становить 600 тис. т зерна, а на 

перспективу – до 1 млн т [4]. Для досягнення цієї мети наукова база є 

недостатня. У зв’язку з цим потрібні дослідження, які мають 

вирішувати проблему ефективного використання ґрунтово-

кліматичного потенціалу України, а також генетичних ресурсів, якими 

є нові сорти і форми ячменю ярого з цінними селекційно-

господарськими ознаками, з характеристиками високої екологічної 

пластичності, з генетично детермінованою пивоварною якістю. 

В Україні найбільш сприятливі зони за ґрунтово-кліматич-

ними умовами для вирощування ярого пивоварного ячменю наявні в 

західному регіоні, і зокрема у Львівській області. Тут середньорічна 

температура повітря становить 7,4 – 7,6 
0
С, кількість опадів – 600 – 
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680 мм, сума активних температур (>10 
0
С) – 2100 – 2400 

0
С, висота 

над рівнем моря – 220 – 230 м. Ці показники наближаються до 

оптимальних, що характерні для країн Західної Європи. Одержаний з 

такого зерна солод відмінної або доброї технологічної якості. 

Неабияку роль у підвищенні продуктивності сільсько-

господарських культур, як свідчать наукові дані, відіграє  селекція. 

Зокрема завдяки впровадженню нових  високопродуктивних сортів  

врожайність ячменю ярого зросла за останні роки на 35 % [1]. 

Тому у своїх дослідженнях ми поставили за мету створити 

високопродуктивний сорт ячменю ярого із задовільною пивоварною 

якістю зерна та іншими цінними агрономічними властивостями. В 

селекційній роботі використовували в основному класичний метод – 

гібридизацію. В цей процес було залучено високопродуктивні вітчиз-

няні і зарубіжні сорти, а також сорти і форми місцевої селекції з доб-

рими пивоварними властивостями, які пристосовані до умов вирощу-

вання в нашій зоні і були попередньо вивчені і відібрані з колекційних 

розсадників. Це сорти Надія, СОЛ 33, СОЛ 42, СОЛ 78, СОЛ 88, 

Спомин, Нутанс (Україна), Rosil (Англія), Amulet, Sladko, ST 167 

(Чехія), Гонар (Білорусь), МТ 851005 (США), Гольф (Канада) та інші. 

Після міжсортової гібридизації проводили індивідуальні 

добори рослин у гібридних популяціях на основі польових оцінок за 

фенотипом. 

Внаслідок фенологічних спостережень, біометричних 

промірів, структурного аналізу рослин, визначення їх стійкості до 

вилягання, резистентності до основних листостеблових хвороб та 

інших оцінок відбирали цінні лінії для вивчення у кінцевих ланках 

селекційного процесу, зокрема в конкурсному сортовипробуванні. В 

цьому завершальному етапі селекційної роботи кращі сортозразки 

вивчали протягом трьох років. Облікова площа ділянок становила 25 – 

30 м
2
, повторність – 4-разова. Через 10 номерів висівали стандарти – 

сорти Оболонь і Княжий. Обліки врожаїв здійснювали методом 

суцільного обмолоту ділянок комбайном “Сампо-130” з подальшим 

зважуванням зерна і перерахунком на 14-процентну вологість. Статис-

тичну обробку даних здійснювали методом дисперсійного аналізу [5]. 

У всіх розсадниках проводили боротьбу з бур’янами, видові й 

сортові прополки, відзначали фази вегетації рослин, стійкість до 

захворювання головними листостебловими та іншими хворобами 

(борошниста роса, гельмінтоспоріоз, летюча сажка, карликова 

іржа) [6], стійкість до вилягання [7], повне колосіння – при 

виколошуванні 70% рослин [8], продуктивність рослин та структуру 

врожаю.  
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1. Урожайність сортів ярого ячменю у конкурсному сортовипробуванні 

Назва сорту 

Роки досліджень 

2007 2008 2009 2007 – 2009  

ц/га 

± до ст. 

с. Обо-

лонь 

± до ст. 

с. Кня-

жий 

ц/га 

± до ст. 

с. Обо-

лонь 

± до ст. 

с. Кня-

жий 

ц/га 

± до ст. 

с. Обо-

лонь 

± до ст. 

с. Кня-

жий 

ц/га 

± до ст. 

с. Обо-

лонь 

± до ст. 

с. Кня-

жий 

Ст. Оболонь 22,0 - +0,6 31,3 - -0,2 22,6 - -0,2 25,3 - +0,1 

Ст. Княжий 21,4 -0,6 - 31,5 +0,2 - 22,8 +0,2 - 25,2 -0,1 - 

Амулет х Надія 21,8 -0,2 +0,4 30,4 -0,9 -1,1 19,7 -2,9 -3,1 23,9 -1,4 -1,3 

СОЛ 33 х Амулет 21,6 -0,4 +0,2 31,8 +0,5 +0,3 22,4 -0,2 -0,4 25,3 0 +0,1 

Надія х Сладко +23,7 +1,7 +2,3 32,1 +0,8 +0,6 23,9 +1,3 +1,1 26,6 +1,3 +1,4 

Надія х Сладко +24,1 +2,1 +2,7 31,3 0 -0,2 21,7 -0,9 -1,1 25,7 +0,4 +0,5 

СОЛ 33 х СОЛ 88 21,6 -0,4 +0,2 30,6 -0,7 -0,9 23,3 +0,7 +0,5 25,2 -0,1 0 

Амулет х Надія 21,7 -0,3 +0,3 31,0 -0,3 +0,5 26,1 +3,5 +3,3 26,3 +1,0 +1,1 

Надія х Сол 78 22,1 +0,1 +0,7 30,5 -0,8 -1,0 26,1 +3,5 +3,3 26,2 +0,9 +1,0 

Амулет х Надія 22,1 +0,1 +0,7 30,1 -0,2 -1,4 24,4 +1,8 +1,6 25,5 +0,2 +0,3 

Надія х СОЛ 78 20,5 -1,5 -0,9 29,9 -1,4 -1,6 24,4 +1,8 +1,6 24,9 -0,4 -0,3 

СОЛ 42 х СТ 167 21,6 -0,4 +0,2 30,8 -0,5 -0,7 25,9 +3,3 +3,1 26,1 +0,8 +0,9 

Гонар х Rosil 21,9 -0,1 +0,5 33,6 +2,3 +2,1 24,4 +1,8 +1,6 26,6 +1,3 +1,4 

Гонар х МТ851005 20,9 -1,1 -0,5 34,5 +3,2 +3,0 24,4 +1,8 +1,6 26,6 +1,3 +1,4 

Спомин х МТ851005 22,1 +0,1 +0,7 30,3 -1,0 -1,2 20,7 -1,9 -2,1 24,4 -0,9 -0,8 

Нутанс х Гольф 22,9 +0,4 +1,5 35,8 +4,5 +4,3 25,8 +3,2 +3,0 28,2 +2,9 +3,0 
              НІР 0,95, ц/га                             1,6                                           1,7                                          2,0                                      1,6 – 2,0 
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Якісні показники зразків визначали в Львівському центрі 

”Облдержродючість”, користуючись практикумом А.В. Петер-

бургського [9], пивоварні властивості зерна - в Селекційно-

генетичному інституті.  

За даними трирічних досліджень конкурсного 

сортовипробування (2007 – 2009 рр.), з 14 гібридних популяцій, які ми 

вивчали, позитивні результати одержано щодо таких гібридних 

комбінацій, як Надія х Sladko, Амулет х Надія, Надія х СОЛ 78, СОЛ 

42 х СТ 167, Гонар х Rosil, Гонар х МТ851005, Нутанс х Гольф, 

урожай зерна яких перевищував стандартні сорти Княжий (середній 

урожай за 3 роки 25,2 ц/га) на 0,3 – 3,0 ц/га і Оболонь (середній урожай 

за 3 роки 25,3 ц/га) на 0,2 – 2,9 ц/га (табл. 1). 

За продуктивністю зерна найбільш ефективною була гібридна 

комбінація Нутанс х Гольф, яка перевищувала за цим показником 

стандартні сорти Оболонь на 2,9 ц/га (11,5%) і Княжий – на 3,0 ц/га 

(11,9%). 

Крім переваги за продуктивністю, згадані номери 

характеризувалися високою стійкістю до вилягання рослин, 

захворювання листостебловими хворобами та практично не 

пошкоджувалися летючою сажкою. Вони відзначалися також добрими 

показниками структури врожаю. 

Урожайні дані та агробіологічна характеристика сортозразка 

Нутанс х Гольф  свідчать про його важливі господарсько-цінні 

властивості (табл. 2).  

 

2. Агробіологічна характеристика сортів ярого ячменю (2007 – 

2009 рр.) 

Показники  
Княжий 

(стандарт) 

Новий сорт 

(Нутанс х Гольф) 

1 2 3 

Урожай, ц/га 25,2 28,2 

Надбавка врожаю до st, ц/га - +3 

Стійкість до хвороб:   

сажки, % 0 – 0 0 – 0 

борошнистої роси, бал 0 – 2 0 – 1,5 

гельмінтоспоріозу, бал 0 – 2 0 – 2 

карликової іржі, % 0 – 0 0 – 7 

Вилягання, бал 9 9 

Структура врожаю:   

кущистість, шт.    

загальна 1,2 – 1,3  1,3 
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1 2 3 

продуктивна 1,0 – 1,1  1,1 

кількість зерен у колосі, шт. 19,7 – 20,0 20,1 – 20,6 

маса зерна з 1 колоса, г 0,9 – 1,0 0,9 – 1,0 

довжина колоса, см 5,6 – 5,8 6,5 – 9,3 

висота рослин, см 55,0 – 62,4 56,9 – 63,2 

Форма зерна видовжено-

овальна 

видовжено-

овальна 

Колір зерна жовтий жовтий 

Пивоварні властивості зерна:   

натура, г/л 651 667 

маса 1000 зерен, г 42,0 50,1 

проростання, %:   

на 3-й день 99 98 

на 5-й день 100 98 

гусари 0,5 0,0 

бал 5 5- 

вирівняність, % 87 86 

білок, % 11,2 11,0 

екстрактивність, % 78,6 77,6 

плівчастість, % 9,5 9,9 

 

Як свідчать дані таблиці, за пивоварною якістю зерна 

новостворений сорт ячменю ярого переважає стандарт за такими 

показниками, як натура та маса 1000 зерен. За здатністю до 

проростання, яка досягає 98%, належить до 1-го класу. Зерно цього 

сорту характеризується високою вирівняністю та низькою 

плівчастістю, що є позитивною ознакою для пивоварного ячменю. За 

вмістом білка та екстрактивністю він також відповідає вимогам 

державного стандарту України до такого ячменю. 

 Висновки. Використовуючи в селекції ячменю ярого метод 

гібридизації та подальші індивідуальні добори в гібридних популяціях, 

створено ряд перспективних сортономерів з господарсько-цінними 

ознаками. Один з них (Нутанс x Гольф) за урожаєм зерна перевищив 

сорти Оболонь і Княжий відповідно на 2,9 (11,5%) та 3,0 ц/га (11,9%). 

Крім того, він характеризувався добрими господарсько-цінними 

властивостями та задовільною пивоварною якістю зерна, що дає 

підставу рекомендувати його для вивчення на рівні державного 

сортовипробування як нового сорту.  
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ВПЛИВ УДОБРЕННЯ В КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІНАХ 

НА ЩІЛЬНІСТЬ БУДОВИ  

ТА ЗАПАСИ ПРОДУКТИВНОЇ ВОЛОГИ  

В СІРОМУ ЛІСОВОМУ ҐРУНТІ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО  

 

 Наведено дані трирічних досліджень з вивчення впливу систем 

удобрення та насичення короткоротаційних сівозмін зерновими 

культурами на зміну щільності будови і запаси продуктивної вологи в 

сірому лісовому ґрунті протягом вегетації пшениці озимої.  

Ключові слова: удобрення, короткоротаційні сівозміни, 

щільність будови ґрунту, продуктивна волога. 

 

 Створення сприятливих ґрунтових умов для росту і розвитку 

рослин є важливим фактором для досягнення високої продуктивності 

сільськогосподарських культур [2]. 

Водночас, за даними Е. Липець [5], близько 40% території 

України є переущільненою. Це в свою чергу негативно впливає на 

фізичний стан та агрохімічні властивості ґрунтів, умови мінерального 

живлення рослин, викликаючи порушення у механізмах поглинання 

коренями поживних речовин, їх трансформації у надземних органах [3, 

5, 7, 8, 10]. Також, за деякими даними, внаслідок переущільнення 

зменшується кількість пор, що містять повітря і воду, знижується 

інфільтрація останньої через ґрунт, а це сприяє її непродуктивним 

витратам через випаровування, збільшення поверхневого стоку та 

ерозії [7, 15]. 

Тому дослідження динаміки зміни водно-фізичних 

характеристик ґрунту та їх впливу на врожайність за різних систем 

удобрення у короткоротаційних сівозмінах, насичених зерновими 

культурами від 50 до 100%, є актуальним і дає можливість 

обґрунтувати їх оптимальні параметри.  

Вивчення проведено протягом 2005 - 2008 рр. в Інституті 

землеробства і тваринництва західного регіону УААН у 
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Щерба М.М., Єрмолаєв М.М., 2010  
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двофакторному стаціонарному тривалому досліді, закладеному в    

2001 р. на сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті з підвищеною 

щільністю. У вихідному стані він характеризувався такими агрохіміч-

ними властивостями: вміст гумусу – 1,96 - 1,98%, лужногідролізо-

ваного азоту – 114 - 119, рухомого фосфору – 80 - 83, обмінного калію 

– 88 - 91 мг/кг ґрунту, рН сольового розчину – 4,7 - 5,2. 

Вивчення проводили у короткоротаційних сівозмінах, 

насичених зерновими культурами на 50, 75 і 100%, в полі під 

пшеницею озимою. Схему досліду подано в табл. 1. 

 

1. Схема досліду  

Сіво-

зміна 
Культура 

Система удобрення  

без 

добрив 

(конт-

роль) 

органо- 

мінераль- 

на 

органічна 

гній 

побічна 

продук-

ція 

побічна 

продукція + 

сидерат 

Варіанти  

1 2 3 4 5 

П
л
о

д
о

зм
ін

н
а
 

(5
0

-в
ід

со
тк

о
в
е 

 

н
. 

з.
 к

.)
  

конюши-

на лучна  - Р45К45 - - - 

пшениця 

 озима - N90Р90К90 - - - 

картопля - 
Гній, 40 т + 

N90Р90К90 
40 т 

солома 

+ N10 

солома + N10 + 

редька олійна 

ячмінь ярий - N60Р60К60 - - - 

З
ер

н
о

-п
р

о
са

п
н

а
 

(7
5

-в
ід

со
тк

о
в
е 

 

 н
. 

з.
 к

.)
  

гречка  - N30Р45К45 - 
солома 

+ N10 
- 

пшениця  

озима - N90Р90К90 - 

солома 

+ N10 - 

картопля - 
Гній, 40 т + 

N90Р90К90 
40 т 

солома 

+ N10 

солома + N10 + 

редька олійна 

ячмінь ярий - N60Р60К60 - - - 

З
ер

н
о

в
а 

 

(1
0

0
-в

ід
со

тк
о

в
е 

 

н
. 

з.
 к

.)
  

 

гречка  - N30Р45 К45 - 
солома 

+ N10 
- 

пшениця  

озима - N90Р90К90 - 

солома 

+ N10 - 

пшениця  

озима - 

Гній, 40 т + 

N90Р90К90 40 т 

солома 

+ N10 - 

ячмінь  

ярий - N60Р60К60 - 

солома 

+ N10 

солома + N10 + 

редька олійна 
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В.В. Медведєв відзначив, що в умовах Лісостепу 

найсприятливіші умови для даної культури на сірих лісових ґрунтах 

створюються за щільності 1,1 - 1,3 г/см
3
 [9].  

Як показує аналіз отриманих даних, найнижчі значення 

щільності будови виявлено в період сходів пшениці озимої за внесення 

мінеральних добрив у дозі N90Р90К90 як на фоні прямої дії, так і післядії 

40 т/га гною (табл. 2). На варіантах без добрив щільність шару 0 - 10 та 

10 - 20 см була вищою на 0,07 - 0,08 і 0,06 г/см
3
 відповідно. 

Дослідженнями встановлено, що на варіантах із внесенням 

мінеральних добрив на фоні гною і одного тільки гною відзначено 

достовірне зниження даних показників протягом цілого вегетаційного 

періоду в орному шарі щодо варіантів без добрив. У літературі [1, 4, 

10, 14] також наявні дані про зниження щільності будови ґрунту під 

впливом добрив, що, за даними В. Павловського [11], збільшують 

нагромадження тут рослинних, особливо кореневих решток, яким у 

розущільненні ґрунту належить вагома роль. Водночас отримані дані 

свідчать, що внесення у сівозмінах як добрива побічної продукції із 

компенсаційною дозою технічного азоту з розрахунку 10 кг на 1 т та 

сумісне її застосування із редькою олійною на сидерат не приводило 

до істотних змін показників щільності ґрунту. На нашу думку, це є 

наслідком зниження інтенсивності удобрення на цих варіантах, що 

зумовлює формування значно слабшої кореневої системи рослин. 

Також проведеними дослідженнями встановлено, що запаси 

продуктивної вологи в сірому лісовому ґрунті в сівозмінах 

змінювалися перш за все під впливом загальної кількості атмосферних 

опадів, складу і співвідношення культур, фаз розвитку та рівня 

удобрення. 

Згідно з літературними даними, рослини пшениці озимої 

нормально розвиваються, коли восени в шарі ґрунту 0 - 20 см 

міститься не менше як 20 мм продуктивної вологи [12, 13]. У наших 

дослідженнях на період сходів її вміст  у зазначеному шарі варіював у 

межах від 29,2 до 34,1 мм (рис. 1). Збільшення частки зернових 

культур у сівозміні й урізноманітнення попередників пшениці озимої 

справляло неоднаковий вплив на нагромадження запасів вологи. Так,  

її вміст після попередника конюшина лучна за 50-відсоткового 

насичення зерновими культурами на варіанті без добрив становив   

32,8 мм, за органо-мінерального удобрення  - 34,1 мм. За повторного 

вирощування пшениці озимої та 100-відсоткового насичення сівозміни 

зерновими культурами запаси продуктивної вологи на даних варіантах 

не перевищували 29,2 і 31,3 мм відповідно.  

    



 33 

2. Щільність будови ґрунту під посівами пшениці озимої (середнє за 2005 - 2008 рр.), г/см
3 
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1 

0 - 10 1,26 1,29 1,34 1,36 1,27 1,29 1,35 1,37 1,28 1,30 1,37 1,39 

10 - 20 1,28 1,30 1,37 1,38 1,28 1,31 1,38 1,39 1,29 1,31 1,39 1,41 

20 - 30 1,36 1,37 1,41 1,42 1,36 1,38 1,42 1,43 1,38 1,40 1,45 1,47 

2   

0 - 10 1,18 1,24 1,29 1,33 1,19 1,25 1,29 1,32 1,21 1,25 1,31 1,33 

10 - 20 1,22 1,28 1,32 1,35 1,22 1,29 1,32 1,34 1,23 1,28 1,33 1,35 

20 - 30 1,33 1,35 1,39 1,40 1,33 1,37 1,40 1,41 1,35 1,37 1,41 1,42 

3 

0 - 10 1,22 1,24 1,31 1,33 1,22 1,25 1,31 1,33 1,23 1,26 1,32 1,35 

10 - 20 1,25 1,29 1,35 1,36 1,26 1,29 1,37 1,37 1,25 1,29 1,35 1,37 

20 - 30 1,36 1,36 1,41 1,41 1,35 1,37 1,41 1,42 1,36 1,38 1,42 1,42 

4 

 

0 - 10 1,24 1,26 1,32 1,35 1,24 1,27 1,32 1,35 1,25 1,28 1,34 1,36 

10 - 20 1,26 1,29 1,36 1,38 1,27 1,30 1,36 1,37 1,26 1,31 1,36 1,38 

20 - 30 1,35 1,37 1,41 1,42 1,35 1,37 1,39 1,42 1,37 1,39 1,43 1,44 

5 

0 - 10 1,24 1,27 1,33 1,36 1,25 1,27 1,33 1,36 1,26 1,29 1,35 1,37 

10 - 20 1,28 1,29 1,36 1,38 1,28 1,30 1,37 1,38 1,28 1,31 1,37 1,39 

20 - 30 1,36 1,38 1,41 1,42 1,36 1,38 1,41 1,43 1,38 1,39 1,44 1,45 
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Попередник конюшина лучна, 50-відсоткове н. з. к.

Попередник пшениця озима, 100-відсоткове н. з. к.

 
 

Рис. 1. Запаси продуктивної вологи в шарі ґрунту 0 - 20 см під пшеницею озимою залежно від насичення 

сівозмін зерновими культурами, середнє за 2005 - 2008 рр., мм: 1, 2, 3, 4, 5 – варіанти удобрення   
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Рис. 2. Врожайність зерна пшениці озимої в короткоротаційних 

сівозмінах залежно від удобрення та попередників  

 

У період відновлення вегетації рослин цей показник був 

досить високим і становив залежно від удобрення і насичення 

зерновими від 43,6 до 49,0 мм. 

У фазу колосіння рослин пшениці озимої запаси продуктивної 

вологи знижувалися, що пов’язано з значним використанням 

рослинами та втратами на випаровування. Однак найнижчими вони 

були на варіантах без добрив, де ґрунт характеризувався низькою 

водоутримуючою здатністю, оскільки містив значно менше органічної 

речовини, та відзначався вищою щільністю, що обумовлювло 

випаровування води з його поверхні. В.В. Лихочвор [6] встановив, що 

на удобрених варіантах наявний вищий запас продуктивної вологи, а 

це знижує негативний вплив посушливих умов року, який у наших 

дослідженнях припадає на період колосіння. Таким чином, рослини 
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тут розвивають сильнішу кореневу систему, формують більшу 

листкову поверхню і, закриваючи нею ґрунт, обмежують 

непродуктивні втрати вологи та розвиток бур'янів. 

На період збирання виявлено значне зниження запасів вологи 

у ґрунті, однак найбільш помітним воно було на варіантах органо-

мінерального удобрення.   

Результати досліджень показують, що врожайність пшениці 

озимої при поліпшенні водно-фізичних властивостей сірого лісового 

ґрунту у сівозмінах значно підвищувалася. Так, її рівень на органо-

мінеральному фоні залежно від попередника становив від 3,55 т/га за 

100-відсоткового насичення зерновими культурами до 5,20 т/га за 50-

відсоткового, на органічному – відповідно 2,89 і 4,31 т/га (рис. 2). За 

умови внесення у сівозмінах побічної продукції та зеленої маси 

сидерату в окремі роки отримано достовірні прирости врожаю.  

Висновки. Встановлено, що в умовах Лісостепу Західного на 

сірих лісових ґрунтах найбільш сприятливі водно-фізичні властивості 

в короткоротаційних сівозмінах створюються за внесення гною та на 

його фоні мінеральних добрив. На варіантах із внесенням у сівозмінах 

як добрива побічної продукції польових культур та за її сумісного 

застосування з редькою олійною на сидерат істотного зниження 

щільності будови та підвищення запасів продуктивної вологи не 

виявлено.  

Дослідження також показують, що формування вищої 

врожайності зерна пшениці озимої відбувається на варіантах із 

нижчою щільністю ґрунту та кращою його вологозабезпеченістю. 
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КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ'ЯЗКИ  

МІЖ КОРМОВОЮ І НАСІННЄВОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ  

ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТАМИ  

В СОРТОЗРАЗКІВ ПАЖИТНИЦІ БАГАТОРІЧНОЇ 

 

Наведено кореляційні зв’язки між окремими морфо-біологічними 

властивостями і господарсько-цінними ознаками трьох сортозразків 

пажитниці багаторічної. Виділено окремі факторіальні ознаки, які 

найбільш тісно корелюють з результативними і заслуговують на 

увагу при доборі кращих рослин. 

Ключові слова: пажитниця багаторічна, сортозразок, добір, 

кореляційний зв'язок, вихідний матеріал. 

 

Вивченню взаємозв’язків ознак у рослин приділяють особливу 

увагу, оскільки, постійно проявляючи себе, вони створюють базу для 

прогнозу, спрощують добір, прискорюють і здешевлюють селекційний 

процес. У літературі наведено розрізнені і здебільшого протилежні 

свідчення про кореляції ознак, що не відображає всієї повноти їх 

зв’язків і впливу на продуктивність [2, 3, 5, 6, 9]. 

На думку І. І. Шмальгаузена [9], Д. К. Бєляєва, В. А. Ратнера 

[1], у ході природного добору створюється оптимальне генотипічне 

середовище, яке забезпечує прояв ознаки і максимальну 

пристосованість фенотипу до наявних умов. Тому при доборі, 

гібридизації важливе значення мають кореляційні взаємозв’язки між 

господарсько-цінними ознаками.  

Для виведення нового сорту потрібно, насамперед, вивчити 

основні кількісні ознаки (елементи) продуктивності вихідного 

матеріалу і їх вплив на врожайність.  

Поєднання в одному сорті різних господарсько-цінних ознак – 

складна і маловивчена проблема, тому дослідження кореляційної 

структури представляє практичний інтерес [3]. 

Визначення кореляції між ознаками продуктивності рослин 

дає можливість встановити деякі загальні закономірності в формуванні 

врожаю і виявити цінний вихідний матеріал, коли пряма оцінка 

потрібної ознаки дещо  ускладнена.
  

 

© Коник Г.С., 2010 
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Для підвищення ефективності добору цінного вихідного 

матеріалу ми в системі кореляційного аналізу провели вивчення 

напряму і сили зв’язку морфо-біологічних ознак у трьох сортозразків 

пажитниці багаторічної, тому що перехід від обліку окремих ознак до 

їх корельованих комплексів підсилює достовірність аналізу.  

У зв’язку з цим було поставлено такі завдання: виявити 

кореляційні зв’язки між окремими морфо-біологічними властивостями 

і господарсько-цінними показниками; виділити цінний селекційний 

матеріал за господарськими ознаками. 

Дослідження проводили на осушених гончарним дренажем 

дерново-середньопідзолистих поверхнево оглеєних, середньокислих 

суглинкових ґрунтах Передкарпатської дослідної станції ІЗіТЗР УААН 

у 2008 - 2009 рр. 

Вивчали три сортозразки пажитниці багаторічної в 

розсадниках добору (по 40 біотипів), які закладали з індивідуальним 

розміщенням рослин (площа живлення 0,40 х 0,40 м). 

Фенологічні спостереження проводили згідно з методикою 

селекції багаторічних трав [7], експериментальні дані обробляли з 

використанням кореляційно-регресійного аналізу за Вольфом В. Г. [4]. 

У розсадниках проводили негативний добір низьковрожайних 

біотипів. Позитивний добір здійснювали за такими ознаками: висота 

рослин, облиствленість, вага зеленої маси з куща, кількість 

генеративних стебел, довжина колоса, кількість насінин у колосі, вага 

насіння з колоса, маса 1000 насінин. 

За показником кореляції між вагою зеленої маси  і висотою 

рослин виділився  сортозразок Дрогобицький 16, для якого характерні 

достовірні позитивні середні і високі кореляційні зв’язки (r = 0,62 - 

0,89) (табл.).  

Між вагою зеленої маси і облиствленістю у трьох сортозразків 

виявлено достовірні позитивні середні і високі кореляційні зв’язки  (r = 

0,47 - 0,93). 

За показником кореляції між висотою рослин і облиствле-

ністю виділився сортозразок Дрогобицький 16 з достовірними  

позитивними високими кореляційними зв’язками  (r = 0,92 - 0,96). 

Проведені дослідження показали неоднакову кореляційну 

залежність між окремими показниками в різних сортозразків. 

Встановлено, що між ознаками насіннєвої продуктивності існують 

різні позитивні кореляційні зв’язки, тіснота яких визначається їх 

ієрархією в комплексі зв’язків з результативною ознакою (вага насіння 

з колоса), сортовими особливостями, тривалістю вегетаційного 

періоду.  
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Кореляційні зв’язки продуктивності сортозразків пажитниці багаторічної з окремими морфо-

біологічними і господарсько-цінними  ознаками  (2008 – 2009 рр.) 

Сортозразки 

Вага 

зеленої 

маси і 

висота 

рослин  

 

Вага 

зеленої 

маси  і  

облиствле-

ність 

   

Висота 

рослин і 

облиствле-

ність   

 

Вага 

насіння з 

колоса і 

вага 

зеленої 

маси  

Кількість 

генератив-

них стебел 

і довжина 

колоса 

Вага 

насіння з 

колоса і 

довжина 

колоса  

 

Вага 

насіння з 

колоса і 

кількість 

насінин у 

колосі 

Маса  

1000 

насінин 

 і вага 

насіння з 

колоса 

2008 

Дрогобицький 16 0,62* 0,61* 0,92* - 0,41 0,71* 0,42* 0,50* 0,56* 

Мирослав № 716 0,41* 0,55* 0,11 - 0,19 0,47* 0,18 0,50* 0,17 

№ 3477 0,26 0,47* 0,26 - 0,37 0,39 0,05 0,56* 0,51* 

2009 

Дрогобицький 16 0,89* 0,93* 0,96* - 0,45 0,91* 0,56* 0,45* 0,97* 

Мирослав № 716 0,27 0,89* 0,10 - 0,01 0,80* 0,15 0,89* 0,76* 

№ 3477 0,27 0,75* 0,43* - 0,02 0,90* 0,21 0,98* 0,93* 
 * Істотно на 5-процентному рівні значимості. 
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Достовірні позитивні середні і високі кореляційні зв’язки 

виявлено між кількістю генеративних стебел і довжиною колоса в усіх 

досліджуваних зразків (r = 0,39 - 0,91).  

Визначальною для врожайності з одиниці площі є вага насіння 

з колоса. Проте корективи в цей показник часто вносить густота 

стояння рослин, що збереглися до часу збирання. Похибку  

коефіцієнтів кореляції визначає те, що ми пов’язуємо з поняттями 

“реалізація генотипу в даних умовах”, “взаємодія генотипу і 

середовища” [8]. 

Між вагою насіння і довжиною колоса тільки в сортозразка 

Дрогобицький 16 виявлено достовірний середній кореляційний зв'язок 

(r = 0,42 - 0,56). 

У всіх сортозразків між вагою насіння і кількістю насінин у 

колосі відзначено достовірні позитивні середні і високі кореляційні 

зв’язки  (r = 0,45 - 0,98). 

Між масою 1000 насінин і вагою насіння з колоса у 

сортозразків Дрогобицький 16 і № 3477 встановлено достовірні 

позитивні середні і високі кореляційні зв’язки (r = 0,51 - 0,97). 

Між ознаками кормової і насіннєвої продуктивності існує 

від’ємний низький і середній кореляційний зв’язок (r = -0,01…–0, 45), 

що свідчить про неможливість їх поєднання у даній популяції. 

Ступінь зв’язку між досліджуваними ознаками залежить від 

біологічних особливостей сорту, і на нього практично не впливають 

умови року. 

Висновки. У селекції сортозразка пажитниці багаторічної  

Дрогобицький 16 на підвищення кормової продуктивності потрібно 

використовувати такі ознаки: висота рослин і облиствленість, які тісно 

корелюють з результативною ознакою “вага зеленої маси”, на 

підвищення насіннєвої продуктивності - довжина колоса і кількість 

насінин у колосі, в сортозразків Мирослав № 716 і № 3477 - лише  

кількість насінин у колосі, яка тісно корелює з результативною 

ознакою “вага насіння з колоса”. 
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Викладено результати досліджень, пов’язані з оцінкою 

селекційних номерів багаторічних бобових і злакових трав 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: багаторічні трави, колекція, вихідний 

матеріал, продуктивність. 

 

         У даний час розвиток тваринництва значною мірою залежить 

від ефективного використання кормових культур, що дає змогу 

одержувати стабільну врожайність і якість продукції. Високу 

продуктивність кормових багаторічних трав можуть забезпечити 

тільки нові сорти з поліпшеними показниками складу корму, і зокрема 

високим рівнем білків, каротину, вітамінів. У сіні бобових трав у фазі 

цвітіння міститься 18,5 % протеїну. Майже таку саму кількість сирого 

протеїну в багаторічних злакових травах відзначено при пасовищному 

використанні [1]. 

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 [5].  

Кліматичні умови України і Литви  відрізняються, тому 

особливо важливо, щоб генофонд кормових трав поповнювався 

зимостійкими генотипами із Литви. Вивчення  сортозразків кормових 

трав під впливом біотичних і абіотичних чинників у різних  
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кліматичних умовах допомагатиме більш повно і правильно визначити 

їх селекційну цінність для подальшого створення сортів з 

підвищеними показниками продуктивності в різних ґрунтово-

кліматичних умовах України і Литви. 

      Ми отримали 49 сортозразків багаторічних трав з Литовського 

інституту землеробства (Дотнува) в рамках спільного українсько-

литовського проекту з вивчення селекційного матеріалу кормових 

багаторічних трав за біологічними властивостями і основними 

господарськими ознаками за підтримки МОН України (договір № 

М/42-2009 від 4.03.2009 р.). 

               Мета роботи полягає у виділенні сортозразків – цінних 

генетичних джерел за селекційними ознаками при сінокісному їх 

використанні в ґрунтово-кліматичних умовах Передкарпаття.  

Дослідження проводили в Передкарпатській дослідній станції 

Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН на 

осушених гончарним дренажем дерново-підзолистих поверхнево 

оглеєних середньокислих суглинкових утворених на делювіальних 

відкладах ґрунтах, орний шар яких характеризувався такими 

агрохімічними показниками: вміст гумусу – 1,35 %, рН сольової 

витяжки - 4,60, гідролітична кислотність - 4,34 мг-екв. на 100 г ґрунту,  

рухомих форм фосфору – 122,20 мг, азоту – 105,0 мг, обмінного калію 

– 81,10 мг на 1000 г ґрунту.  

У 2007 - 2008 рр. закладено колекційні розсадники 

сортозразків конюшини лучної, конюшини повзучої, грястиці збірної, 

тимофіївки лучної, пажитниці багаторічної, одержаних  з Литовського 

інституту землеробства. 

Вивчали 5 сортозразків конюшини лучної (Trifolium pratense 

L.) (стандарт – сорт Передкарпатська 6), 7 – конюшини повзучої   

(Trifolium repens L.) (стандарт – с. Лішнянська), 8 – грястиці збірної 

(Dactylic glomerata L.) (стандарт – с. Дрогобичанка), 15 – пажитниці 

багаторічної (Lolium perenne L.) (стандарт – с. Дрогобицький 16), 8 – 

тимофіївки лучної (Pleum pratense L.) (стандарт – с. Підгірянка). 

Площа ділянки 2 м
2
, повторність дворазова. Облікова площа - 

1 м
2
. В період вегетації рослин вели фенологічні спостереження, 

основною метою яких було виділити відносно ранньо-, середньо- та 

пізньостиглі, зимостійкі, високопродуктивні, стійкі до захворювань і 

несприятливих погодних умов Передкарпаття сортозразки.  

Закладку і оцінку вихідного матеріалу у колекційних 

розсадниках проводили згідно з методичними вказівками [2 - 4]. 

У колекційному розсаднику грястиці збірної 6 сортозразків 

перевищили стандарт за врожаєм зеленої маси на 20 - 125 ц/га, або на 
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10 - 64 % (табл. 1). Найвищим цей показник був у № 2078, с. Dainava, 

с. Аukstuole, c. Velinta – 320; 300; 310; 300 ц/га, тоді як стандарт 

забезпечив 195 - 210 ц/га. Дані досліджень свідчать також про те, що за 

врожаєм сухої речовини всі сортозразки переважали стандарт на 11 - 

60 %, або на 5,6 - 30,2 ц/га. Найкращими виявилися с. Dainava і с. 

Аukstuole. Вони забезпечили врожай сухої речовини відповідно 75,0 і 

80,6 ц/га, тоді як стандарт - 46,8 - 50,4 ц/га. Підрахунок генеративних 

стебел грястиці збірної на 1 м
2
 показав, що їх кількість коливається від 

251 до 300 шт. У дослідах проводили біометричні виміри рослин. 

Висота стебел на ділянках у середньому була більш стійкою і 

становила у сінокісної форми від 101 до 111 см, довжина волоті - від 

11,8 до 20,2 см. Облиствленість цієї трави надзвичайно висока - 66 –   

84 %.   

 

1. Продуктивність рослин грястиці збірної в колекційному 

розсаднику (сівба 2007 р., облік 2009 р.) 

Сорто-

зразки 

Зелена маса Суха речовина Насіння 

ц/га ± до 

St 

% до 

St 

ц/га ± до 

St 

% до 

St 

ц/га ± до 

St 

% до 

St 

Дрогоби-

чанка (St)  

 

І95 

 

- 

 

100 

 

46,8 

 

- 

 

100 

 

4,75 

 

- 

 

100 

№ 2078 320 +125 164 67,2 +20,4 144 2,25 -2,50 47 

с. Asta 185 -10 95 53,2 +6,4 114 4,75 0 100 

с. Dainava 300 +105 154 75,0 +28,2 160 1,88 -2,87 40 

№ 2089 290 +95 149 55,1 +8,3 118 2,63 -2,12 55 

№ 2076 180 -30 86 56,0 +5,6 111 1,75 -3,75 32 

с. Аukstuole 310 +100 148 80,6 +30,2 160 3,50 -2,00 64 

c. Anksta 230 +20 110 69,3 +18,9 138 2,25 -3,25 41 

c. Velinta 300 +90 143 69,0 +18,6 137 1,38 -4,12 25 

Дрогоби-

чанка (St) 

 

210 

 

- 

 

100 

 

50,4 

 

- 

 

100 

 

5,50 

 

- 

 

100 

 

За врожаєм насіння виділився литовський с. Asta, у якого цей 

показник дорівнював стандарту (4,75 ц/га). В даного сорту була 

найбільша кількість насінин у волоті (297 шт.), маса насіння з волоті  

(0,37 г) і маса 1000 насінин (1,11 г). 

У колекційному розсаднику пажитниці багаторічної в 

середньому за два роки користування виділилася низка номерів, які 

перевищували стандарт за врожаєм кормової маси та насіння (табл. 2).  
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2. Продуктивність пажитниці багаторічної у колекційному розсаднику (сівба 2007 р.), ц/га 

Назва 

селекційного 

номера, сорту 

Зелена маса Суха речовина  Насіння 

2008  2009  

Cе-

ред- 

нє 

± до 

St 

% до 

St 
2008  2009  

Се-

ред- 

нє 

± до 

St 

% до 

St 
2008  2009  

Се-

ред-

нє 

± до 

St 

% до 

St 

Дрогобицький 16  400 210 305 - 100 116,0 63,0 89,5 - 100 6,00 3,35 4,67 - 100 

        № 3414 500 150 325 +20 106 140,0 44,0 92,0 +2,5 103 5,20 3,70 4,45 -0,22 95 

№ 3469 475 175 325 +20 106 128,2 49,0 88,6 -0,9 99 5,00 2,80 3,90 -0,77 83 

№ 3474 455 100 277 -28 91 124,6 28,5 76,5 -13,0 85 5,30 3,40 4,35 -0,32 93 

№ 3692  550 135 342 +37 112 151,8 38,4 95,1 +5,6 106 8,80 4,20 6,50 +1,83 139 

№ 3693 455 135 295 -10 97 122,8 37,8 80,3 -9,2 90 7,10 4,80 5,95 +1,28 127 

№ 3298 500 200 350 +50 117 135,0 56,0 95,5 13,0 116 5,80 3,20 4,50 +0,05 101 

№ 3300 410 125 267 -33 89 106,6 33,7 70,1 -12,4 85 4,80 3,00 3,90 -0,55 88 

№ 3302 500 110 305 +5 102 135,0 31,9 83,4 +0,9 101 7,20 2,20 4,70 +0,25 106 

№ 3305 525 140 332 +32 111 152,2 40,6 96,4 +13,9 117 6,70 3,40 5,05 +0,60 113 

№ 3309 325 75 200 -100 67 79,9 20,2 50,0 -32,5 61 3,50 1,40 2,45 -2,00 55 

Дрогобицький 16 450 150 300 - 100 121,5 43,5 82,5 - 100 5,70 3,20 4,45 - 100 

№ 3310 325 110 217 -83 72 84,5 29,1 56,8 -25,7 69 2,70 1,50 2,10 -2,35 47 

№ 3311 300 100 200 -100 67 76,8 27,0 51,9 -30,6 63 2,30 1,00 1,65 -2,30 37 

№ 3312 450 150 300 -25 109 119,7 41,2 80,4 +6,7 109 4,30 3,70 4,00 -0,20 95 

№ 3313 425 100 262 -13 95 106,2 26,0 66,1 -7,6 90 3,70 1,60 2,65 -1,55 63 

№ 3315 325 100 212 -63 77 81,2 28,0 54,1 -19,6 73 2,10 0,90 1,50 -2,70 36 

Дрогобицький 16 400 150 275 - 100 104,0 43,5 73,7 - 100 5,40 3,00 4,20 - 100 
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Зокрема найпродуктивнішим виявився № 3692, врожай 

насіння якого становив 6,5 ц/га, що на 1,83 ц/га більше, ніж у 

стандарту. Таку ж тенденцію спостерігали і при обліку зеленої маси та 

сухої речовини, врожай яких відповідно становив 342 ц/га (на 37 ц/га 

більше, ніж у стандарту) та 95,1 ц/га (проти 89,5 ц/га у стандарту). 

Слід зауважити, що продуктивність селекційних номерів пажитниці 

багаторічної в перший рік користування була в два рази вища, ніж у 

другий рік.  

У колекційному розсаднику тимофіївки лучної за врожаєм 

зеленої маси  стандарт перевищили  №  2806 і сорт Jauniai - відповідно 

на 30 і 70 ц/га, або на 9 і 22 %. Ці сортозразки забезпечили 350 і          

360 ц/га зеленої маси (стандарт 320 ц/га) (табл. 3). За врожаєм сухої 

речовини стандарт переважали с. Gintaras, №  2806 і с. Jauniai -

відповідно на 7,0; 7,0 і 13,6 ц/га, або на 7; 7 і 14 %. Дані сортозразки 

забезпечили 112,0; 105,0 і 111,6 ц/га сухої речовини (стандарт 105,0 і 

98,0 ц/га). Найбільша кількість генеративних стебел на 1 м
2
 була у 

cорту Jauniai (667), який відзначався високою облиствленістю (59 %). 

 

3. Продуктивність тимофіївки лучної в колекційному розсаднику 

(сівба 2007 р.) 

Сорто-

зразки 

Зелена маса Суха речовина Насіння 

ц/га ± до  

St   

% до   

St 

ц/га  ± до  

St   

% до   

St 

ц/га ± до  

St   

% до   

St 

Підгірян-

ка (стан-

дарт) 

 

350 

 

 - 

 

100 

 

105,0 

 

- 

 

100 

 

2,50 

 

- 

 

100 

№ 2709 250 -100 71 80,0 -25,0 76 1,20 -1,30 48 

№ 2343 300 -50 86 90,0 -15,0 86 2,20 -0,30 88 

c. Gintaras 350 0 100 112,0 +7,0 107 2,35 -0,15 94 

№ 2347 250 -100 71 77,5 -27,5 74 1,25 -1,25 50 

№ 2806 350 +30 109 105,0 +7,0 107 2,15 -0,10 96 

c. Jauniai 360 +70 122 111,6 +13,6 114 2,20 -0,05 98 

c. Zolis 270 -50 84 86,4 -11,6 88 1,55 -0,70 69 

с. Волна 300 -20 94 96,0 -2,0 98 2,30 +0,05 102 

Підгірян-

ка (стан-

дарт) 

 

320 

 

 - 

 

100 

 

98,0 

 

- 

 

100 

 

2,25 

 

- 

 

100 

 

Врожайність насіння в середньому за два роки становила 1,20 

- 2,50 ц/га. В перший рік користування цей показник був дуже низьким 

у зв’язку з погодними умовами (0,40 - 1,00 ц/га), на другий рік він 
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зростав до 2,00 - 4,00 ц/га. Найвищий врожай насіння забезпечив 

стандарт – сорт Підгірянка (2,25 - 2,50 ц/га). Білоруський сорт Волна за 

цим показником (2,30 ц/га) перевищив стандарт на 0,05 ц/га, або на          

2 %. Найбільша кількість насінин у султані була у литовських 

сортозразків № 2343, № 2806 і сорту Jauniai – 1118; 1008  і  1121 шт. 

Найвищий врожай насіння з одного султана був у сорту Gintaras    

(0,70 г). Найбільшою масою 1000 насінин відзначилися № 2343 і № 

2806 (0,79 і 0,85 г). Виділені джерела з високим рівнем цінних ознак 

можуть бути використані як вихідний матеріал. 

У колекційному розсаднику конюшини повзучої за основними 

господарсько-цінними показниками оцінювали 7 зразків (табл. 4).  

 

4. Продуктивність конюшини повзучої в колекційному розсаднику 

(сівба 2008 р., облік 2009 р.), ц/га 

Сорт, 

популяція 

Зелена маса Суха речовина Насіння 

серед-

нє 

± до 

St   

% до  

St   

серед- 

нє 

± до 

St   

% до 

St   

серед-

нє 

± до 

St   

% до 

St   

Лішнянська  

(стандарт) 

 

350 

 

- 

 

100 

 

55,9 

 

- 

 

100 

 

1,80 

 

- 

 

100 

Dotnuviai 329 -21 94,0 57,9 +2,0 103,6 1,65 -0,15 91,7 

Suduviai 351 +1 100,3 58,8 +2,9 105,2 1,70 -0,10 94,4 

Atoliai 303 -40 88,3 49,2 -7,2 87,2 1,65 +0,30 122,2 

Butunai 318 -25 92,7 55,5 -0,9 98,4 1,85 +0,50 137,0 

Лішнянська 

(стандарт) 

 

343 

 

- 

 

100 

 

56,4 

 

- 

 

100 

 

1,35 

 

- 

 

100 

№ 1346 292 -51 85,1 47,8 -8,6 84,8 0,95 -0,40 70,4 

Atoliai 331 -12 96,5 56,4 - 100,0 1,00 -0,35 74,1 

№ 1347 306 -9 97,1 50,3 -0,9 98,2 1,05 -0,15 87,5 

Лішнянська 

(стандарт) 

 

315 

 

- 

 

100 

 

51,2 

 

- 

 

100 

 

1,20 

 

- 

 

100 

 

Дані селекційні номери належать до пасовищно-сінокісного 

способу використання, пізньостиглі, вегетаційний період становить 

120 - 138 діб. Вони поступалися стандарту за кормовою 

продуктивністю. Тільки с. Suduviai перевищував стандарт за врожаєм 

зеленої маси на 1,0 ц/га, сухої речовини – на 2,9 ц/га. За насіннєвою 

продуктивністю лише сорти Atoliai і Butunai переважали стандарт на 

22,2 і 37,0 %.  

Облиствленість згаданих вище номерів становила 62 – 67 %. 

У колекційному розсаднику конюшини лучної за кормовою 

продуктивністю виділилися сорти Каманяй, Кіршінай, Liepsno, які 
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забезпечили врожай зеленої маси 515 - 538 ц/га, сухої речовини 102,1 - 

115,2 ц/га, що на 3 - 8 ц/га і 1 - 14 ц/га більше від стандарту (табл. 5). 

За врожаєм насіння перевищив стандарт тільки № 2284 (на 0,18 ц/га, 

або 18 %). Облиствленість даних номерів становила 33 - 40 %.   

 

 5.  Кормова і насіннєва продуктивність номерів конюшини лучної 

в селекційному розсаднику (сівба 2007 р.) 

Сортозразки 

Зелена маса Суха речовина Насіння 

ц/га ± до 

St 

% до 

St 

ц/га ± до 

St 

% до 

St 

ц/га ± до 

St 

% до 

St 

Каманяй 515 +17 103 103,7 +2,7 103 0,95 -0,45 68 

№ 2289 488 -10 98 103,9 +2,9 103 1,27 -0,13 91 

Передкар-

патська 6 (St) 

 

498 

 

- 

 

100 

 

101,0 

 

- 

 

100 

 

1,40 

 

- 

 

100 

Кіршінай 538 +40 108 115,2 +14,2 114 1,31 -0,11 94 

Liepsno 498 - 100 102,1 +1,1 101 1,27 -0,13 91 

№ 2284 493 -15 97 99,5 -7,1 93 1,18 +0,18 118 

Передкар-

патська 6 (St) 

 

508 

 

- 

 

100 

 

106,6 

 

- 

 

100 

 

1,00 

 

- 

 

100 

 

Висновки. В ґрунтово-кліматичних умовах Передкарпаття 

західного регіону України проведено комплекну оцінку сортозразків 

багаторічних трав з Литви. Виявлено кращі генетичні джерела за 

кормовою і насіннєвою продуктивністю: серед сортозразків грястиці 

збірної -  № 2078, с. Dainava, с. Аukstuole, c. Velinta, № 2089, c. Anksta; 

пажитниці багаторічної - № 3692; тимофіївки лучної - №  2806, с.  

Jauniai; конюшини лучної - сорти Каманяй, Кіршінай, Liepsno, № 2284; 

конюшини повзучої - сорти Suduviai, Atoliai і Butunai. 
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ХІМІЧНИЙ СКЛАД КОРМУ ЛУЧНИХ ТРАВОСТОЇВ 

ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ 

ТА СТРОКІВ СКОШУВАННЯ 

 

Наведено результати досліджень вмісту основних органічних 

речовин у сухій масі травостою залежно від різних систем удобрення 

та строків скошування. Встановлено, що корм новоствореного ценозу 

порівняно із довготривалим характеризувався кращими якісними 

показниками.  

Ключові слова: хімічний склад корму, удобрення, сінокоси, 

сирий протеїн. 

 

Створення оптимальних умов живлення рослин, і зокрема 

азотного, є запорукою одержання якісного корму. При використанні 

лучних угідь дещо ускладнюється регулювання не лише загальної 

кількості окремих поживних речовин і мінеральних елементів, але й їх 

співвідношення. Це обумовлено тим, що хімічний склад лучного 

корму швидко змінюється залежно від фази вегетації лучних трав, 

різних погодних умов [1, 4]. 

Одним із основних показників, який характеризує кормову 

цінність травостою, є вміст сирого протеїну. Біохімічні дослідження 

показали, що кількість та якість протеїну в трав’яних кормах 

знаходиться в прямій залежності від норм азотних добрив [2]. 

Вміст перетравного протеїну є одним із важливих критеріїв 

оцінки якості корму, і брак його в раціоні тварин знижує продуктивну 

дію інших поживних речовин. Для великої рогатої худоби 

оптимальним вмістом протеїну є 14 – 15% до сухої маси [5, 3].  
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В Інституті землеробства і тваринництва західного регіону 

УААН проведено два польових досліди, закладених на основі 

реконструйованого довготривалого стаціонару. 

У наших дослідженнях вміст органічних речовин у кормі 

довготривалого лучного травостою змінювався під впливом удобрення 

та строків скошування (табл. 1). 

 

1. Вміст органічних речовин у кормі довготривалого травостою 

залежно від удобрення та строків скошування (середнє за 2006 – 

2008 рр.), % до сухої маси 
Варіанти 

У
к
о

си
 Сирі речовини 

БЕР 
удобрення 

cтроки 

скошу-

вання 

про-

теїн 
білок 

кліт-

ко-

вина 

жир 

Без добрив 

(контроль) 
1 

І 11,4 9,2 28,1 2,9 49,2 

ІІ 12,1 9,8 29,8 2,7 45,9 

Р60К90 –  

фон  
1 

І 13,8 11,4 27,2 3,0 46,4 

ІІ 14,1 11,2 27,5 3,3 44,2 

Фон + 

N120 (40+40+40) 
2 

І 15,6 12,9 28,9 3,7 42,7 

ІІ 16,3 12,7 28,7 4,4 40,5 

ІІІ 17,9 13,2 29,2 4,0 39,4 

Фон + 

N120 (0+40+80) 
2 

І 12,4 9,3 29,8  2,8 46,3 

ІІ 16,6 13,2 28,9 4,0 40,5 

ІІІ 17,9 14,3 27,2 4,0 41,6 

Фон + 

N120 (0+40+80) 
3 

І 12,2 9,6 30,4 3,0 47,0 

ІІ 15,2 12,1 29,0 4,1 41,1 

ІІІ 17,6 13,4 28,5 4,1 40,7 

Фон + 

N120 (0+40+80) 
4 

І 12,0 9,8 30,8 3,0 46,3 

ІІ 14,7 12,1 28,0 3,9 43,9 

ІІІ 18,6 14,0 28,4 4,1 39,6 
Примітка: 1 – перший укіс у фазі виколошування, наступний через 50 –             

55 днів; 2 – перший укіс у фазі трубкування, наступні через 40 – 45 днів; 3 – перший укіс 

у фазі виколошування, наступні через 40 – 45 днів; 4 – перший укіс у фазі цвітіння, 
наступні через 30 – 35 днів. 

 

Найменший вміст протеїну на довготривалому травостої 

відзначено на неудобреному варіанті – 11,4% в першому укосі та 

12,1% у другому. Внесення фосфорно-калійних добрив сприяло 

зростанню цього показника в сіні до 13,8 – 14,1%. 

Найвищим вмістом протеїну в першому укосі (15,6%) 

відзначався варіант із рівномірним розподілом азотних добрив. За 
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виключення ранньовесняного підживлення помітно погіршилася якість 

корму, а саме: частка протеїну знизилася до 12,0 – 12,4%.  

Найвищий відсоток протеїну зафіксовано у третьому укосі – 17,7 

– 18,6%. Збільшення його частки із кожним наступним укосом прямо 

залежить від особливостей формування травостою та удобрення. 

Нашими дослідженнями встановлено, що на довготривалому 

фітоценозі вміст клітковини залежав, головним чином, від ботанічного 

складу травостою, удобрення та строків скошування. На контрольному 

та фоновому варіантах, де у видовому складі значний відсоток належав 

бобовим видам, частка клітковини була значно нижчою від злакового 

травостою (27,2 – 29,8% проти 27,2 – 30,8%). 

За рівномірного розподілу азотних добрив у першому укосі 

вміст клітковини був на 0,9% нижчим порівняно із альтернативним. 

Проте в третьому укосі її частка збільшилася на 0,3%.  

За виключення ранньовесняного підживлення азотними 

добривами та за наростання доз до осені спостерігали зниження 

відсотка клітковини у третьому укосі до 27,2%, що пояснюється 

ущільненням травостою та збільшенням частки листя в урожаї. 

Корм довготривалого лучного ценозу характеризувався високим 

вмістом жиру. Лише на варіанті без удобрення його частка становила 

2,9 – 2,7%. На фосфорно-калійному фоні цей показник збільшився до 

3,0 – 3,3%, що пояснюється кращим мінеральним живленням та 

наявністю у травостої бобових компонентів. 

Ранньовесняне внесення азотних добрив сприяло збільшенню 

вмісту жиру до 3,7% в першому укосі. А за альтернативного розподілу 

корм першого укосу характеризувався значно меншим процентом 

жиру у сухій речовині (2,8 – 3,0%). Вміст жиру збільшувався за 

укосами використання і найвищим був у третьому укосі за 

наростаючого розподілу азотних добрив. 

Травостій контрольного варіанта виявився найбіднішим в 

якісному відношенні, але він найкраще засвоюватиметься тваринами, 

оскільки містить високий процент безазотистих екстрактивних 

речовин (БЕР) (47,55%), які беруть участь у процесах обміну. 

При докорінному поліпшенні для залуження використано 

бобово-злакову травосумішку. Відповідно у травостої в середньому за 

три роки було 23 – 42% бобових трав, частка яких змінювалася під 

впливом агротехнічних заходів. Тому вміст основних органічних 

речовин у кормі новоствореного бобово-злакового травостою 

змінювався залежно від удобрення, інокуляції та стимулятора росту 

(табл. 2). 
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2. Вміст органічних речовин у кормі новоствореного бобово-

злакового травостою залежно від удобрення, інокуляції та 

стимулятора росту (середнє за 2006 – 2008 рр.), % до сухої маси 

Варіанти 

У
к
о

си
  

Сирі речовини 

БЕР 
протеїн білок 

клітко-

вина 
жир 

Без добрив 

(контроль) 

І 14,5 10,7 28,1 3,5 45,4 

ІІ 13,5 11,3 28,5 4,3 44,2 

Р60К90 – фон  
І 15,3 11,8 29,3 3,8 42,0 

ІІ 13,3 10,6 26,7 4,1 45,1 

Фон + 

інокуляція 

І 15,9 11,2 29,3 3,1 42,5 

ІІ 14,6 11,5 28,0 4,5 42,7 

Фон + стимулятор 

росту 

І 13,8 10,1 31,8 3,8 42,7 

ІІ 14,1 10,8 29,9 4,4 41,6 

Фон + інокуляція + 

стимулятор росту 

І 15,7 11,3 31,0 3,6 42,0 

ІІ 15,7 12,1 28,5 4,5 40,8 

Фон + інокуляція + 

мікроелементи 

І 14,0 10,0 33,0 3,4 41,2 

ІІ 14,3 10,9 28,3 4,4 43,4 

 

Встановлено, що амплітуда коливання вмісту протеїну в кормі 

новоствореного бобово-злакового ценозу була досить значною: від 

13,5 – 14,5% на неудобреному травостої до 14,6 – 15,9% на варіанті з 

проведенням передпосівної інокуляції насіння конюшини гібридної 

бульбочковими бактеріями та обприскуванням стимулятором росту.  

Найвищий вміст протеїну зафіксовано у першому укосі при 

проведенні інокуляції насіння – 15,9%. Застосування на 

новоствореному травостої стимулятора росту негативно вплинуло на 

якість корму (в фітоценозі збільшилася частка верхових злакових 

трав), вміст протеїну на цьому варіанті становив у першому укосі 

13,8%.  

Найбільшу частку білка в сухій речовині відзначено у кормі 

травостою, на якому застосовували інокуляцію насіння конюшини 

гібридної та проводили обприскування стимулятором росту на фоні 

фосфорних та калійних добрив, – 11,3% в першому укосі та 12,1% в 

другому. Поєднання інокуляції з мікроелементами зумовило 

найменший відсоток білка у сухому кормі – 9,9%. 

За результатами наших досліджень, вміст клітковини на 

новоствореному бобово-злаковому травостої коливався в межах 28,0 – 

33,0% в сухій речовині. Такі високі показники зумовлені двохукісним 

використанням агрофітоценозу, при якому трави скошували у фазі 

бутонізації бобових, а більшість злакових видів на той період 
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перебували вже у фазах виколошування – цвітіння. Особливо помітний 

негативний вплив огрубілих стебел стоколосу безостого та костриці 

червоної на варіанті із застосуванням на фосфорно-калійному фоні 

стимулятора росту та поєднання інокуляції з мікроелементами: частка 

клітковини становила 31,8 та 33% відповідно. 

Найнижчим вмістом клітковини характеризувався неудобрений 

варіант (28,1% в першому укосі та 28,3% в другому) та варіант, де 

проводили інокуляцію насіння конюшини гібридної бульбочковими 

бактеріями (29,3 та 28,0% відповідно). 

У кормі другого укосу новоствореного травостою на всіх 

варіантах спостерігали зниження відсотка клітковини та збільшення 

кількості жиру в сухій речовині (до 4,5% за норми 3,0 – 3,5%). Корм 

першого укосу також характеризувався високим вмістом жиру, який 

коливався в межах 3,2 – 3,8%.  

Частка безазотистих екстрактивних речовин, до яких входять 

цукри, крохмаль, органічні кислоти, глюкозиди тощо, становила 40,5 – 

45,4%.  
Висновок. Вміст основних органічних речовин та мінеральних 

елементів за обох систем поліпшення відповідає зоотехнічним нормам 

годівлі тварин. Корм новоствореного травостою характеризується 

порівняно із довготривалим ценозом кращими якісними показниками 

(14,0 – 15,7% протеїну, 28 – 31% клітковини та 3,8 – 4,1% жиру проти 

11,7 – 16,6%, 27 – 29% та 2,7 – 4,0% відповідно). 
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ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ПЛАСТИЧНОСТІ І СТАБІЛЬНОСТІ 

СОРТОЗРАЗКІВ ВІВСА  

 

На основі аналізу урожайності селекційних сортозразків вівса 

проведено оцінку екологічної пластичності і стабільності залежно від 

метеорологічних умов вегетаційного періоду. Показники коефіцієнта 

регресії (bi) і варіанси стабільності (Si
2
) дають можливість 

встановити норму реакції генотипу на зміни умов навколишнього 

середовища. Зареєстровані сорти вівса Ант і Аркан віднесено до 

категорії високопластичних генотипів інтенсивного типу з 

позитивною стабільною реакцією на поліпшення умов вирощування. 

Ключові слова: пластичність, стабільність, генотип, овес, 

сортозразки, урожайність. 

 

Питання пластичності і стабільності нових сортів зернових 

культур стали актуальними у 70-80-х роках минулого століття. Раніше 

основну увагу звертали на потенційний урожай, тобто здатність сортів 

у сприятливих умовах формувати максимально високий збір зерна. За 

інтенсивних методів ведення землеробства, високого рівня 

агротехніки, норм внесення мінеральних добрив, інтегрованого 

захисту від шкідників і хвороб сорти із значним потенціалом 

продуктивності здатні забезпечити високу економічну ефективність 

виробництва зерна. 

Селекція на екологічну пластичність набуває особливого 

значення у вирішенні питань адаптації рослинництва до змін клімату. 

Цей напрям гарантує отримання стабільних та високих урожаїв за 

різних умов вегетації [1]. Обґрунтування величини урожаю зерна вівса 

показало, що вміст у шарі ґрунту 0 − 100 см перед сівбою 200 мм 

продуктивної вологи і випадання за період вегетації 175 мм опадів 

забезпечує збір урожаю зерна близько 50 ц/га [2]. 

У селекції дуже важливо поряд з оцінкою продуктивності, 

тобто генетично обумовленого середнього урожаю сорту в конкретних 

екологічних ситуаціях, знати характер його реакції на умови 

середовища. Показники  реакції  генотипів  на зміну погодних 

факторів характеризують  властивості сорту – його пластичність і  
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стабільність в реалізації рівня розвитку ознак [3].  

Основним завданням адаптивної селекції є створення 

рослинних макросистем, які максимально орієнтовані на конкретні 

біокліматичні умови зони вирощування і мають визначену норму 

реакції при їхній зміні. У зв'язку з цим проводиться активна робота з 

вивчення і встановлення норм адаптивності та стабільності сортів і 

зразків зернових культур [1, 4 − 7].  

Метою селекційної роботи з  вівсом в Інституті землеробства і 

тваринництва західного регіону НААН є формування високопродук-

тивних, екологічно пластичних сортів універсального призначення, які 

б характеризувалися стабільною урожайністю та високою якістю 

продукції. Поєднання у створюваних генотипів вівса високого 

потенціалу адаптивності і стійкості до несприятливих чинників 

середовища є складним селекційно-генетичним завданням. Для   цього   

у 2007 − 2009 рр.   у   розсаднику   конкурсного сортовипробування 

проводили оцінку екологічної пластичності і стабільності залежно від 

зміни метеорологічних умов вегетаційного періоду. У дослідженнях 

разом з національним стандартом сортом Чернігівський 27 було 

використано зареєстровані сорти Ант і Аркан, сорт Хосен, який 

проходить державне сортовипробування, і вісім селекційних 

сортозразків. Біологічно-господарську характеристику сортів Ант і 

Аркан та селекційних ліній Alma 113/Caxias (ІЗО-22), Kulish 

612/Скакун (ІЗО 4/01-1), Ставчанський/СІ 7697 (ІЗО-23), AC 

Marie/Komes (ІЗО 198-4), які зареєстровані Національним центром 

генетичних ресурсів рослин України як джерела або донори цінних 

ознак, подано у наших попередніх роботах [8, 9]. 

Дослідження проводили на полях лабораторії селекції і 

насінництва сільськогосподарських культур ІЗіТЗР УААН у 

селекційній сівозміні (с. Ставчани Львівської обл.). Попередник − 

озимі стерньові, агротехніка загальноприйнята для вирощування вівса 

в зоні досліджень. Площа облікової ділянки 25 − 33 м
2
, повторність 4-

кратна. Сівбу було проведено селекційною сівалкою СКС-6-10 з 

центральним апаратом висіву, збирання − комбайном «Сампо-130». 

Обліки і спостереження проводили згідно з відповідною методикою 

державного сортовипробування [10]. 

Метеорологічні умови вегетаційного періоду 2007 р. 

характеризувалися незначною кількістю опадів і високою 

температурою повітря порівняно з середньобагаторічними 

показниками. За період від травня до серпня випало на 85,4 мм опадів 

менше порівняно з нормою, і їхній дефіцит особливо проявився в 

перші місяці вегетації: -32,5 мм у травні і -37,7 мм у червні. 
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Перевищення фактичних середньомісячних температур щодо 

середньобагаторічних даних становило від 2,2 °С у липні до 2,6 ºС у 

травні.  

Вегетаційний період 2008 р. характеризувався нерівномір-

ністю опадів, тобто перевищенням норми у травні і липні та нестачею 

вологи у середині вегетації, що становило -19,7 мм за червень і                

-21,5 мм у липні. Неоднорідність метеорологічних факторів також 

проявлялася у середньомісячній температурі повітря, яка пере-

вищувала багаторічну норму в червні і серпні відповідно на 2,6 та         

2,7 °С, а в травні і липні температурні показники були лише на 1,0 і  

1,2 °С більші від норми. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2009 р. у цілому 

виділялися значною кількістю опадів (більше на 110,1 мм порівняно з 

багаторічними показниками) і дещо вищою температурою повітря. 

Проте у липні опадів було на 20,3 мм менше від норми, а температура 

повітря в перші два місяці вегетації була на рівні 

середньобагаторічних показників (рис. 1). 
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Рис. 1. Основні метеорологічні показники вегетаційного періоду в 

2007 - 2009 рр. (за даними Оброшинської водно-балансової станції) 
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У загальному метеорологічні умови в роки проведення 

досліджень не характеризувалися різко контрастними показниками, що 

не дозволило у повній мірі розкрити адаптивні можливості 

досліджуваних сортозразків вівса. На продуктивність впливають не 

окремі фактори біокліматичного потенціалу, а оцінюється їхній 

узагальнюючий вплив. Згідно з функціональним законом агроекології 

− законом сукупної дії природних чинників, – величина врожаю 

залежить не від окремих, навіть лімітувальних факторів, а від усієї 

системної сукупності екологічних чинників одночасно [11]. 

Параметри екологічної пластичності найбільш часто 

розраховують за методиками   S.  A.  Eberhart,  W.  A. Russel i G. C. Tai 

[12, 13].  У них екологічна пластичність розглядається як реакція 

генотипу на зовнішні умови і стабільність його ознак у визначеному 

діапазоні середовищних ситуацій. У наших дослідженнях для оцінки 

екологічної пластичності і стабільності використано дисперсійний     

та регресійний аналіз за В. З. Пакудіним і Л. М. Лопатіною [14], який 

ґрунтується на вказаних вище методиках. Математичний аналіз 

урожайних даних проводили дисперсійним методом за Б. А. Доспе-

ховим [15]. 

Аналіз результатів урожайності сортозразків вівса різного 

генетичного походження показав, що найвищі урожаї зерна одержали 

у 2007 р. ( х =30,0 ц/га) – від 26,1 ц/га у Kulish 612/Скакун до 37,4 ц/га 

у сорту Аркан. Найнижчий середній урожай у досліді (26,3 ц/га) 

отримали  у 2008 р. з коливанням від 21,7 ц/га  у Обрій/Адамо до     

30,8 ц/га у сорту Хосен. Найвищої середньої урожайності за три роки 

досягли сорти вівса Аркан, Хосен і Ант з надвишкою урожаю зерна до 

національного стандарту с. Чернігівський 27 від 5,0 ц/га в с. Ант до   

7,5 ц/га у с. Аркан (табл. 1).  

Дані сортовипробування свідчать про негативний вплив різких 

коливань основних погодних факторів на рівень продуктивності, що 

було особливо характерно для вегетаційного періоду 2008 р., тоді як 

певний дефіцит вологи у попередньому році досліджень не становив 

загрози продуктивним можливостям сортозразків вівса завдяки 

рівномірному розподілу опадів протягом вегетаційного періоду і 

відсутності значних температурних коливань. 

Після дисперсійного аналізу урожайних даних і встановлення 

факту взаємодії „генотип-середовище” для досліджуваних сортозразків 

проводили оцінку параметрів екологічної пластичності і стабільності. 

Коефіцієнт регресії (bі) характеризує середню  реакцію сортозразка на 

зміну умов середовища і дає можливість прогнозувати зміну 

досліджуваної ознаки (у даному випадку урожайності) у рамках 
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наявних у досліді умов. Більша величина коефіцієнта регресії вказує на 

більшу норму реакції сортозразка при зміні умов вирощування. У 

більшості випадків bі має позитивне значення, але може набувати 

знаку мінус при впливі окремих абіотичних чи біотичних факторів – 

вилягання посівів, ураження хворобами і шкідниками тощо. Значення 

bі, близьке до нуля, свідчить про те, що сортозразок не реагує на зміну 

умов вирощування. Коефіцієнт регресії врожайності сортозразка 

прийнято називати коефіцієнтом екологічної пластичності, а 

дисперсію щодо регресії − стабільністю. 

 

1. Урожайність сортозразків вівса, ц/га 

№ 

п/п 
Назва сортозразка 2007 р. 2008 р. 2009 р. 

Серед- 

нє  

1 
Чернігівський 27 

(національний стандарт) 26,6 24,0 26,0 25,6 

2 Ант 32,9 27,6 31,2 30,6 

3 Аркан 37,4 29,1 32,4 33,0 

4 Хосен 35,9 30,8 29,8 32,2 

5 Alma 113/Caxias 27,6 28,3 26,0 27,3 

6 Kulish 612/Скакун 26,1 27,3 31,1 28,2 

7 Ставчанський/СІ 7697 26,8 25,8 27,4 26,7 

8 AC Marie/Komes 29,0 30,2 25,2 28,1 

9 Привіт/Чернігівський 27 32,3 23,8 24,0 26,7 

10 Komes/AC Marie 27,9 23,7 28,3 26,6 

11 Komes/Calibre 28,5 22,8 29,6 27,0 

12 Обрій/Адамо 29,3 21,7 34,0 28,3 
 НІР05 2,6 3,1 3,3  

 Середнє, xj 30,0 26,3 28,8 28,3 

 Індекс умов, lj 2 -2 0  

 

За методикою Еберхарта-Рассела сума квадратів взаємодії 

кожного сорту з умовами середовища ділиться на дві частини: 

лінійний компонент регресії (bі) та нелінійну частину, яка визначається 

середнім квадратичним відхиленням від лінії регресії (Sі
2
). Варіанса 

стабільності ознаки (Sі
2
) показує, наскільки надійно сортозразок 

відповідає тій пластичності за оцінкою за коефіцієнтом регресії bі. 

Встановлено, що підвищення стабільності урожайності сорту, як 

правило, супроводжується зменшенням його пластичності  Sі
2
. 

У наших дослідженнях високою пластичністю, тобто 

широкою екологічною адаптивністю, вирізнялися сортозразки з 

коефіцієнтом регресії від 1,11 до 2,43. У цю категорію потрапили 
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сорти вівса Ант, Аркан, Хосен та перспективні селекційні сортозразки 

Привіт/Чернігівський 27, Komes/AC Marie, Komes/Calibre і 

Обрій/Адамо. Стандартний сорт Чернігівський 27 та сортозразок 

Ставчанський/СІ 7697 згідно з встановленими параметрами bi 

(відповідно 0,72 і 0,31) не реагують на зміну чинників природного 

середовища, і їхня реакція не відрізняється від середньої групової. 

Наступну групу складають сортозразки з мінусовим значенням bі − 

Alma 113/Caxias, Kulish 612/Скакун і AC Marie/Komes, що свідчить 

про негативний вплив на урожайність окремих біотичних і абіотичних 

факторів. 

Високою стабільністю урожайності виділялися сортозразки з 

показниками Sі
2
 від 0,01 до 0,59: сорти Чернігівський 27, Ант і 

селекційний сортозразок Ставчанський/СІ 7697. Середня стабільність 

показника врожайності була у зразків з параметрами  Sі
2 

 від 2,21 до 

5,90. До третьої умовної групи належать низькостабільні сортозразки з 

високим значенням  Sі
2
: від 11,48 у AC Marie/Komes до 33,89 у 

Обрій/Адамо. У зазначену вище групу також входять сорт Хосен, 

сортозразки Kulish 612/Скакун і Привіт/Чернігівський 27 з 

відповідними параметрами стабільності − 12,24; 13,69 і 18,96 (табл. 2). 

 

2. Параметри екологічної пластичності і стабільності сортозразків 

вівса 

№ 

п/п 
Назва сортозразка bi Si

2 
F1 αi λi 

1 
Чернігівський 27 

(національний стандарт) 0,72 0,05 0,01 -0,29 0,02 

2 Ант 1,41 0,01 0,00 0,42 -0,01 

3 Аркан 2,09 3,15 0,76 1,10 1,61 

4 Хосен 1,11 12,24 2,97 0,11 6,48 

5 Alma 113/Caxias -0,28 2,21 0,54 -1,30 1,09 

6 Kulish 612/Скакун -0,07 13,69 3,33 -1,08 7,20 

7 Ставчанський/СІ 7697 0,31 0,59 0,14 -0,70 0,29 

8 AC Marie/Komes -0,55 11,48 2,79 -1,57 5,96 

9 Привіт/Чернігівський 27 1,96 18,96 4,61 0,97 10,00 

10 Komes/AC Marie 1,20 2,21 0,54 0,21 1,17 

11 Komes/Calibre 1,68 5,90 1,43 0,69 3,10 

12 Обрій/Адамо 2,43 33,89 8,23 1,44 17,85 

 

Завершальним етапом оцінки екологічної пластичності і 

стабільності, згідно з методикою В.З. Пакудіна і Л.М. Лопатіної, є 

геометрична інтерпретація результатів аналізу. Для кожного 
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сортозразка розраховують координати αі і λі (табл. 2), які відповідають 

аналогічним показникам пластичності (bі) і стабільності (Sі
2
), і 

наносять на поле координат. Потім за допомогою дисперсійного 

аналізу будуємо параболу, яка при вибраному рівні ймовірності ділить 

поле на три зони.  
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Рис. 2. Розподіл сортозразків вівса на категорії за пластичністю (αі 

− по    вертикалі)    і    стабільністю    (λі  − по    горизонталі)    при 

5-процентному рівні достовірності: 1 - 12 - номери сортозразків 

 

У першу зону потрапили сорти Ант і Аркан (№ 2 і 3), які 

мають добру пластичність за врожайністю і позитивно реагують на 

зміну погодних умов. Про це свідчать і їх коефіцієнти регресії і 

високої стабільності: b2 = 1,41; b3 = 2,09; S2
2
 = 0,01; S3

2
 = 3,15. Отже, ці 

сорти адаптовані для умов зони надмірного зволоження і здатні значно 

підвищувати рівень урожайності при поліпшенні умов вирощування. 

Високопластичні сорти з низьким значенням Si
2 

належать до 

інтенсивного типу з позитивною стабільною реакцією на зміну 

агротехнічних факторів. 

Групи сортозразків, розміщені у другій зоні, більш 

консервативні за реакцією на погодні умови вегетаційного періоду. 

Їхні показники екологічної пластичності знаходяться на рівні середніх 

значень, які характерні для даної категорії селекційних сортозразків. 

Низькою стабільністю урожайності щодо біокліматичних факторів 

виділялися Обрій/Адамо (12) і Привіт/Чернігівський 27 (9). Високі 
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показники варіанси стабільності у цих сортозразків свідчать про 

непередбачуваність їхньої реакції на зміну умов середовища. 

Порівняно кращою стабільністю характеризувалися сорт Хосен (4), 

сортозразки Kulish 612/Скакун (6), Komes/AC Marie (10), 

Komes/Calibre (11), причому останні два близькі до групи 

високопластичних інтенсивних сортів. 

У третю зону за екологічною пластичністю входять 

сортозразки AC Marie/Komes (8), Alma 113/Caxias (5), Ставчанський/СІ 

7697 (7) і сорт Чернігівський 27 (1). Це група відносно 

низькопластичних   високостабільних  генотипів, крім сортозразка AC 

Marie/Komes. Низькопластичні сортозразки з малим значенням 

варіанcи стабільності Sі
2 

є широко адаптованими генотипами, і вони не 

зменшують значення ознаки в умовах ліміту чинників середовища та в 

безлімітному середовищі (рис. 2). 

Висновки. На основі аналізу продуктивності селекційних 

сортозразків вівса встановлено їхню реакцію на зміну умов 

зовнішнього середовища, екологічну пластичність і стабільність 

урожайності. 

Сорти вівса Ант і Аркан віднесено до категорії 

високопластичних сортів інтенсивного типу з позитивною стабільною 

реакцією на поліпшення умов вирощування. Більшість колекційних 

сортозразків вівса за екологічною пластичністю знаходяться на рівні 

середніх показників, які характерні для місцевих умов вирощування. 

У селекції зернових культур потрібно створювати 

високопластичні генотипи з коефіцієнтом регресії (bi) більше 1 і 

низькою варіансою стабільності (Si
2
). Якщо показники екологічної 

пластичності достовірно не відрізняються від одиниці, то реакція 

генотипу на зміну умов зовнішнього середовища знаходиться в межах 

середньої групової. Високопластичні сорти з низьким значенням 

варіанси стабільності належать до сортів інтенсивного типу з 

позитивною стабільною реакцією на зміну метеорологічних умов.   
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛУЧНИХ ЦЕНОЗІВ  

НА ЕРОДОВАНИХ ЗЕМЛЯХ  

ТА НАГРОМАДЖЕННЯ КОРЕНЕВОЇ МАСИ  

ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДОВОГО СКЛАДУ  

СІЯНИХ ТРАВ І ЇХ ТРАВОСУМІШОК 

 

Подано результати трирічних досліджень впливу 

багаторічних трав, їх травосумішок на урожайність та 

співвідношення надземної і підземної  маси сінокосу. Встановлено, що  

із збільшенням надземної маси інтенсивніше проходить розклад 

кореневих залишків, який збагачує ґрунт поживними речовинами і 

позитивно впливає на ріст та розвиток цінних видів трав. 

Ключові слова: еродовані схили, багаторічні трави, 

травосумішки, урожайність, коренева маса.  

 

Високий та екологічно необґрунтований рівень розораності 

сільськогосподарських угідь та прилеглих до них схилів призводить до 

посилення ерозійних процесів, деградації ґрунтів внаслідок змиву та 

мінералізації їх органічної маси, а також до погіршення стану водних 

екосистем, що зумовлює виникнення екологічної кризи [4]. Запобігти 

цьому, як вважають вчені, можна, трансформувавши орні землі у  

лучні угіддя, адже цей неординарний і радикальний захід є              

малозатратний. Серед багатьох напрямів поліпшення навколишнього 

середовища найважливішим є відновлення лучних угідь, які, згідно з 

розрахунками І. В. Гриба [2], у Рівненській області займають площу  
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266,2 тис. га, з них сінокоси – 138,8 та пасовища – 124,5 тис. га. 

В Україні лучні угіддя не повною мірою виконують свої 

кормовиробничі та природоохоронні функції. Дослідженнями 

В. Г. Кургака виявлено високу протиерозійну стійкість лучних 

травостоїв після спеціального розмивання струменем води монолітів 

ґрунту розміром 20 х 20 см, які відібрано в першій половині листопада 

на  посівах   пшениці  озимої  і  на  луці.   Моноліт  лучного  травостою                                                         

розмивали за 6,30 – 9,53 хв, а з посівів пшениці озимої у фазі кущення 

– за 1,15 хв, або в 5 – 8 разів швидше. 

Лучна дернина поліпшує родючість ґрунту завдяки 

нагромадженню в коренях та кореневих залишках поживних елементів 

(азоту, фосфору, калію тощо). Вміст азоту значно збільшується, коли в 

травосуміші є бобові багаторічні трави [3]. Найбільше цього елементу 

нагромаджується в коренях люцерно-злакового травостою (183 – 

224 кг/га) і найменше – у корінні та залишках злаково-бобової 

травосумішки (87 – 161 кг/га). Особливо сприятливо впливають на 

родючість ґрунту багаторічні бобові трави, які при формуванні 1 т сіна 

залишають у вигляді кореневих і післяжнивних решток 10 – 15 кг 

азоту. Всього в ґрунті, залежно від величини врожаю, може 

нагромаджуватися у вигляді решток 120 – 150 кг/га азоту [5]. На 

лучних угіддях внесення фосфорно-калійних добрив і азоту 

(до 180 кг/га) істотно підвищувало не лише урожай надземної маси, 

але й коріння. Порівняно менше його нагромаджувалося у 

сприятливих за вологістю роках. Найінтенсивніше росте коренева маса 

за достатнього зволоження ґрунту, а в посушливих умовах вона буває 

удвічі меншою [6]. 

Метою нашої роботи є вивчення продуктивності одновидових 

посівів багаторічних трав і їх травосумішок, вмісту та співвідношення 

надземної і підземної маси еродованого схилу. 

Дослід закладено у 2003 р. на полях Рівненської державної 

сільськогосподарської дослідної станції УААН на схилі південно-

західної експозиції крутизною 6 – 7
о
. Дослідження проводили на 

темно-сірих опідзолених легкосуглинкових середньозмитих ґрунтах, 

виведених під залуження. В орному пласті містилося гумусу (за 

Тюріним) 1,92%, P2O5 – 20, K2O – 85 мг на 100 г ґрунту, рН (сольове) - 

6,2. Гідролітична кислотність (за Каппеном) становила 1,11 мг-екв. 

на 100 г, а сума ввібраних основ – 39 мг-екв. на 100 г ґрунту. 

Погодні умови 2003 – 2005 рр. були сприятливими для 

вирощування багаторічних трав, хоча в деякі періоди спостерігали 

недостатню кількість опадів. Так, у квітні 2003 і 2004 рр. випало 

відповідно 27 і 21 мм опадів при середній багаторічній нормі 41 мм. 
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Схему досліду подано в табличному матеріалі. Площа посівної ділянки 

− 32 м
2
, а облікової − 20 м

2
, повторність 4-разова. В усіх варіантах 

досліду застосовували мінеральні добрива в дозі P60K90
 
під бобові 

трави, а під злаково-бобові травосумішки – N60P60K90. Азотні добрива 

вносили  в нормі N30  весною і після другого укосу, фосфорні і калійні 

– навесні.  

Облік урожаю проводили поділяночно [1] у трьох укосах: 

перший – у фазі повного виколошування злаків (бутонізація бобових), 

а наступні − через 45 – 50 днів. Урожайні дані обробляли методом 

дисперсійного аналізу. 

Нагромадження кореневої маси визначали в кінці вегета-

ційного періоду шляхом відбору ґрунтових проб буром С. С. Шаїна в 

чотириразовому повторенні в горизонті 0 – 20 см з наступним 

відмиванням на ситах діаметром 0,25 мм [7]. 

Для створення високопродуктивних травостоїв сінокісного 

використання у системі ґрунтозахисного землеробства значну увагу на 

даний час потрібно приділяти залуженню схилів багаторічними 

травами і травосумішками та правильному їх добору. Застосування 

вказаного заходу не зменшує, а підвищує продуктивність екосистеми, 

стабілізує її функціонування, поліпшує екологічне становище. 

За результатими наших досліджень, в середньому за три роки 

найвищу врожайність сухої маси (6,9 т/га) відзначено за триразового 

скошування на сіно травосумішки, яка складалася з люцерни посівної, 

лядвенцю українського, стоколосу безостого, пажитниці багатоукісної, 

при удобренні N60P60K90. Приріст урожаю до контролю становив 

0,4 т/га сухої маси (табл. 1). 

За вегетаційний період найнижчий врожай сухої маси 

(6,1 т/га) забезпечило сінокісне використання травосумішки, що 

складалася із люцерни посівної (7,7 кг/га), лядвенцю українського   

(4,3 кг/га), пажитниці багатоукісної (15,4 кг/га). 

Завдяки доброму забезпеченню поживними речовинами, а 

також враховуючи достатнє зволоження північної частини Лісостепу 

Західного, на варіантах, де висівали травосумішку із люцерною 

посівною і лядвенцем українським та злаковими травами, зібрано 6,5 – 

6,6 т/га сухого корму. 

Формування високопродуктивних трав’яних фітоценозів на 

еродованих землях завжди актуальне. Але на стан лучних травостоїв 

мають помітний вплив метеорологічні умови, перш за все різний 

розподіл опадів протягом сезону і наявність посушливих періодів. 

Найбільш сприятливим для росту і розвитку злаково-бобових 

травостоїв і бобових трав сінокісного використання на еродованих 
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схилах був 2004 р. Зокрема врожайність сухої маси становила 7,7 –    

8,6 т/га на варіантах із злаково-бобовим травостоєм та 5,0 – 7,9 т/га на 

ділянках, де висівали бобові трави. 

 

1. Урожайність сухої маси залежно від одновидових посівів трав і 

складу травосумішки (середнє за 2003 - 2005 рр.), т/га 

№
 в

ар
. 

Схема досліду 

2
0

0
3

 р
. 

2
0

0
4

 р
. 

2
0

0
5

 р
. 

Се-

реднє 

Приріст 

до конт-

ролю 

т/га % 

1 Люцерна посівна, 22 кг/га 5,0 7,6 6,4 6,3 -0,2 -1 

2 Лядвенець український, 14 кг/га 3,4 5,0 3,5 4,0 -2,5 -6 

3 
Люцерна посівна, 15,4 кг/га + 

лядвенець український, 9,8 кг/га 4,7 7,9 7,2 6,6 0,10 10 

4 

Люцерна посівна, 7,7 кг/га + ляд-

венець український, 4,3 кг/га + па-

житниця багатоукісна, 15,4 кг/га  4,6 7,7 6,1 6,1 -0,4 -9 

5 

Люцерна посівна, 7,7 кг/га + 

лядвенець український, 4,3 кг/га 

+ тимофіївка лучна, 12 кг/га  4,2 8,4 7,2 6,6 0,1 10 

6 

Люцерна посівна, 7,7 кг/га + 

лядвенець український, 4,3 кг/га 

+ стоколос безостий, 9,0 кг/га + 

тимофіївка лучна, 6 кг/га  4,2 8,2 6,9 6,5 - - 

7 

Люцерна посівна, 7,7 кг/га + 

лядвенець український,  4,3 кг/га 

+ стоколос безостий, 9,0 кг/га + 

пажитниця багатоукісна,  6,0 кг/га  4,8 8,6 7,3 6,9 0,4 11 
  НІР05, т/га                                     0,27    0,76     0,63      0,31 

 

У наших дослідженнях нагромадження кореневої маси 

залежало від видового складу вихідних травостоїв (табл. 2). 

Встановлено, що найменше її було на посівах лядвенцю українського. 

Так, на злаково-бобових травостоях у горизонті 0 - 20 см цей показник 

становив від 9,2 до 10,99 т/га.  

Найбільше сухої кореневої маси (10,99 т/га) було на варіанті, 

де висівали травосумішку із люцерни посівної, лядвенцю українського, 

стоколосу безостого та пажитниці багатоукісної, при удобренні 

N60P60K90.  
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2. Нагромадження кореневої маси сіножаті залежно від 

одновидових бобових трав і злаково-бобових травосумішок, т/га 
№

 в
ар

. 

Варіанти досліду 

2
0

0
3

 р
. 
 

2
0

0
4

 р
. 

2
0

0
5

 р
. Се-

ред-

нє 

Співвід-

ношення 

надземної 

до підзем-

ної маси  

1 Люцерна посівна  6,53 9,94 8,26 8,24 1:1,3 

2 Лядвенець український 5,16 7,54 5,29 6,00 1:1,5 

3 
Люцерна посівна + лядвенець 

український 6,49 11,04 10,07 9,2 1:1,4 

4 

Люцерна посівна + лядвенець 

український + пажитниця 

багатоукісна  6,86 11,54 9,14 9,18 1:1,5 

5 
Люцерна посівна + лядвенець 

український + тимофіївка лучна  5,90 11,70 10,12 9,24 1:1,4 

6 

Люцерна посівна + лядвенець 

український + стоколос 

безостий + тимофіївка лучна  6,33 12,34 10,37 9,68 1:1,5 

7 

Люцерна посівна + лядвенець 

український + стоколос безос-

тий  + пажитниця багатоукісна 7,62 13,75 11,60 10,99 1:1,6 

 

Травосумішка з люцерни посівної, лядвенцю українського і 

пажитниці багатоукісної забезпечила найменше нагромадження 

кореневої маси (9,18 т/га). Проте великої різниці між варіантами з 

бобовими травами і одним злаковим компонентом не виявлено, 

похибка була у межах достовірності досліду. На варіантах з 

одновидовими посівами нагромадження кореневої маси становило: із 

люцерною посівною − 8,24 т/га, лядвенцем українським − 6,0 т/га. 

Відношення надземної маси  до підземної найвищим (1:1,6) 

було на варіанті, де висівали травосумішку такого складу: люцерна 

посівна  (7,7 кг/га) + лядвенець український (4,3 кг/га) + стоколос 

безостий (9,0 кг/га) + пажитниця багатоукісна (6,0 кг/га). 

З одновидових посівів бобових трав кращим за даним 

показником протягом трьох років досліджень виявився травостій 

лядвенцю українського (1:1,5) порівняно з люцерною посівною (1:1,3). 

Нагромадження сухої маси кореневих залишків було 

найбільшим у сприятливий за метеорологічними умовами 2004 р. У 

цьому ж році одержано і найвищий збір надземної маси одновидових 

бобових трав і злаково-бобових травосумішок.  
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Висновки. За роки досліджень найвищу врожайність сухої 

маси (6,9 т/га) відзначено за триразового скошування на сіно 

травосумішки, яка складалася з люцерни посівної, лядвенцю 

українського, стоколосу безостого, пажитниці багатоукісної, при 

удобренні N60P60K90. Приріст урожаю до контролю за вегетаційний 

період становив 0,4 т/га сухої маси. На цьому ж варіанті найвищим 

(1 : 1,6) було відношення надземної маси до підземної. На 

одновидових посівах лядвенцю українського і люцерни посівної ці 

показники дещо нижчі – відповідно 1 : 1,5 і 1 : 1,3. 

 

Література 

1. Бабич А. О. Методика проведення дослідів по 

кормовиробництву  / А. О. Бабич. – Вінниця : [б. в.], 1994. − 88 с. 

2. Гриб І. В. Еколого-географічна ситуація на території 

Української РСР / І. В. Гриб // Радянська Україна. – 1990. – 24 січ. – 

С. 3– 4. 

3. Клеснил А. Влияние повышенных доз N, P, K на 

ботанический состав, урожайность и качество сена на мезофитных и 

мезогидрофитных лугах / Клеснил Антонин, Турек Франтишек // ХІІ 

Междунар. конгр. по луговодству : докл. на секц. «Химизация 

сенокосов и пастбищ». – М., 1974. – Ч. 1. – С. 177 – 181. 

4. Кургак В. Г. Лучні агрофітоценози / В. Г. Кургак. – К. : ДІА, 

2010. – 374 с. 

5. Лихочвор В. В. Рослинництво: технології вирощування 

сільськогосподарських культур / В. В. Лихочвор. – Львів : Українські 

технології, 2002. – 800 с. 

6. Луківництво в теорії і практиці / [Я. І. Мащак та ін.]. – Львів : 

[Сполом], 2005. – 295 с. 

7. Петербургский А. В. Практикум по агрономической химии 

/ А. В. Петербургский. − М. : Колос, 1968. − 268 с.  

 

 

 



 

 70 

УДК 633.2:631.81 

Я.І. МАЩАК, доктор сільськогосподарських  наук  

С.І. СМЕТАНА, Л.М. ЛЮБЧЕНКО, кандидати сільськогосподарських  наук 

М.В. ЛЮШНЯК, О.В. ЛЮШНЯК, аспіранти 

Інститут землеробства і тваринництва західного регіону НААН 

 

БОТАНІЧНИЙ СКЛАД ТРАВОСТОЮ   

ЗАЛЕЖНО ВІД ОБРОБІТКІВ ҐРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ 

 

 Подано результати трирічних досліджень впливу обробітків 

ґрунту і стимуляторів росту на ботанічний і видовий склад злаково-

бобового травостою.  

 Ключові слова: травосумішки, обробітки ґрунту, стимуля-

тори росту, добрива.   

 

Підвищення продуктивності довготривалих лучних угідь за 

допомогою систем заходів поверхневого та докорінного поліпшення 

безпосередньо пов’язане із зміною кількісного та видового складу 

надземної рослинності. Вивчення фіторізноманіття лучних агроценозів 

дозволить визначити темпи розвитку даних агроекосистем, а всебічний 

аналіз видового складу травостою дасть змогу встановити роль сіяних 

трав в агроценозі, причини їх випадання із загального складу і появи 

інших несіяних видів. 

 За даними М.В. Куксіна [3], ботанічний склад багаторічних 

культурних сіножатей залежить від вихідної рослинності і ґрунту, на 

якому вони створені, погодних умов, системи удобрення та догляду за 

травостоєм і від тривалості його використання. 

Сінокосіння має значний вплив на зміну  ботанічного складу 

агрофітоценозу. При цьому перш за все випадають із травостою 

високорослі багаторічні трави та однорічні і дворічні рослини, які не 

встигають обнасінитися [4]. Водночас верхові трави, такі як костриця 

лучна, стоколос безостий, пирій повзучий, конюшина лучна, люцерна 

посівна та інші, швидко розвиваються, довго зберігаються в агроценозі 

і пригнічують низові багаторічні трави. 

 На видовий склад лучних фітоценозів впливають також строки 

і повторність використання. При постійному ранньому скошуванні з 

травостою випадають рослини, які рано цвітуть (духмяний колосок, 

лисохвіст лучний, кульбаба).  
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Люшняк М.В., Люшняк О.В.,  2010 
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При щорічному трьохукісному використанні в фітоценозі 

зменшується щільність цінних злаків і бобових, які не встигають 

утворити насіння. На місці рослин, що випали із травостою,  

з’являються види, що облиствлюються до першого укосу (кульбаба 

лікарська, жовтець їдкий, лисохвіст лучний) або встигають 

обнасінитися після другого укосу (мітлиця звичайна, кульбаба осіння, 

підмаренник, борщівник), а також рослини, насіння яких переноситься 

вітром, водою і тваринами (щавель кінський, осот польовий, щучник 

дернистий). 

За даними І.П. Мініної [5], склад травосумішки, рівень 

родючості ґрунту, інтенсивність відчуження надземної маси 

впливають на швидкість і напрям змін ботанічного складу сіяної луки. 

Загальна закономірність для різних видів трав полягає в заміні 

однорічних сіяних трав більш довговічними, які в подальшому 

складають основу культурного угруповання [2].  

У завдання наших досліджень входило вивчення впливу 

мінеральних добрив та стимуляторів росту рослин на  продуктивність 

злаково-бобового травостою, якість корму та енергетичну поживність. 

 Дослідження проводили протягом 2005 – 2007 рр. на полях 

Передкарпатської дослідної станції Інституту землеробства і 

тваринництва західного регіону УААН. Ґрунт – дерново-підзолистий 

середньосуглинковий середньозмитий з такими агрохімічними 

показниками: вміст гумусу 1,9 – 2,03%, рухомого фосфору (за 

Кірсановим) 240 мг, обмінного калію (за Масловою) 140 – 180 мг на       

1 кг ґрунту, рН (сольове) 4,9 – 5,1. Дослідження проводили за 

методикою Інституту кормів НААН [1]. 

Схил більше 5 –  6
о
 південно-західної експозиції. Висівали 

чотири травосумішки сінокісного використання такого складу: 1)  

тимофіївка лучна (30%) + костриця східна (20%) + пажитниця 

багаторічна (20%) + конюшина гібридна (35%) + лядвенець рогатий 

(35%); 2) стоколос безостий  (30%) + костриця східна (20%) + 

пажитниця багаторічна (20%) + лядвенець рогатий (35%) + козлятник 

східний (35%); 3) тимофіївка лучна (30%) + костриця східна (20%) + 

пажитниця багаторічна (20%) + конюшина гібридна (35%) + козлятник 

східний (35%); 4) тимофіївка лучна (30%) + костриця східна (20%) + 

стоколос безостий  (15%) +  пажитниця багаторічна (15%) + конюшина 

гібридна (25%) + лядвенець рогатий (25%) +  козлятник східний (20% 

від повної норми висіву кондиційного насіння). Удобрення в досліді 

застосовували згідно зі схемою, поданою в табличному матеріалі. 

Площа посівної ділянки – 32 м
2
, облікової – 20 м

2
, повторність 

чотириразова. Облік урожаю проводили поділяночно суцільним 
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скошуванням із наступним зважуванням у трьох укосах. Перед 

збиранням визначали ботанічний і видовий склад травостою, висоту 

стояння і щільність рослин. Перший укіс проводили у фазі повного 

виколошування злакових багаторічних трав (бутонізації бобових), а 

наступні –  через 45 – 50 днів. 

Ботанічний склад у середньому за три роки сінокісного 

використання характеризувався достатнім насиченням бобовими 

травами за різних обробітків ґрунту, високою щільністю сінокісного 

травостою у першому укосі і дещо нижчою – в третьому. Способи 

обробітку ґрунту зумовили зміну ботанічного складу агрофітоценозу 

на еродованому схилі (рис. 1). 
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Рис. Ботанічний склад агроценозу залежно від травосумішок та 

способів обробітку ґрунту (середнє за 2005 – 2007 рр.): 1, 2, 3, 4 – 

травосумішки 



 

 73 

Із результатів наших досліджень видно, що частка висіяних 

трав протягом вегетаційного періоду 2005 – 2007 рр. була значною. 

Сінокісне використання характеризувалося достатньо високим 

насиченням травостою бобовими багаторічними травами за всіх 

способів  обробітку ґрунту, яке становило 42,8 – 57,5% в першому 

укосі і 64,9 – 77,6% в третьому. В першому укосі найбільша частка 

бобових трав (57,5%) була на варіанті, де як передпосівний обробіток 

проводили  фрезування і висівали травосумішку, в склад якої входили 

стоколос безостий, костриця східна, пажитниця багаторічна,  

лядвенець рогатий,  козлятник східний.  

Протягом трьох років досліджень спостерігали тенденцію до 

зменшення частки бобових компонентів у першому укосі  на варіантах, 

де проводили удобрення в дозі N60Р60К90. 

Найбільш виразно ця закономірність проявилася за 

фрезування ґрунту перед сівбою і висіву травосумішки, в склад якої 

було включено стоколос безостий,  кострицю східну,  пажитницю 

багаторічну,  лядвенець рогатий, козлятник східний, відповідно в 

першому укосі частка бобових становила 57,5%. 

Злаково-бобові травостої за вегетаційний період 2005 –         

2007 рр. складалися меншою мірою зі злаків, а переважали бобові 

багаторічні трави. Частка злакових компонентів на всіх варіантах за 

різних способів обробітку становила 38,9 – 50,7%  в першому укосі і 

17,4 – 34,9% в третьому. Різнотрав’я, яке досить часто з’являлося в 

штучно створеному агрофітоценозі, зі збільшенням його відсотка у 

травостої втрачає цінність і позитивне значення, оскільки знижує 

урожайність зеленої маси, і за надмірно високої частки має бути 

віднесене до фактичних бур’янів. Максимальний відсоток різнотрав’я 

виявлено на контролі на третій травосумішці в першому (9,5%) та в 

третьому укосах (5,6%). Найменш сприятливим для його росту і 

розвитку  був другий варіант, де як передпосівний обробіток 

проводили фрезування. 

Аналіз видового складу травостою показав, що кількісне 

співвідношення видів змінювалося за роками і залежало в основному 

від обробітків ґрунту та біологічних особливостей видів, що входили в 

травосумішку (табл. 1). 

 На всіх варіантах як у першому, так і наступних укосах 

переважали бобові багаторічні трави, зокрема конюшина гібридна, 

лядвенець рогатий та козлятник східний (відповідно 18,8 – 39,8%; 12,8 

– 22,5% та 10,6 – 16,9%). 

  



 

 74 

1. Видовий склад агроценозу залежно від травосумішок та способів обробітку ґрунту (середнє за 2005 – 

2007 рр.) 

№ 

вар. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

Дискування 

ґрунту в 

три сліди 

на глибину 

12 – 14 см 

1 
І 11,6 14,0 - 7,2 6,4 39,2 21,2 16,8 13,3 51,3 9,5 

ІІІ 9,0 7,6 - 8,0 2,4 27,0 35,4 19,1 12,9 67,4 5,6 

2 
І - 10,7 12,3 12,4 5,5 40,9 21,7 16,1 12,7 50,5 8,6 

ІІІ - 5,0 8,0 5,1 3,1 21,2 39,6 21,6 16,4 27,6 1,2 

3 
І 12,3 11,2 - 10,0 5,9 39,4 21,7 16,1 12,7 50,5 8,6 

ІІІ 6,3 3,0 - 9,0 3,1 21,4 38,8 21,2 15,3 75,3 3,3 

4 
І 10,5 9,0 8,0 9,0 4,7 41,2 22,0 15,8 12,1 49,9 8,9 

ІІІ 5,6 4,0 5,0 3,0 2,9 20,5 36,5 20,4 16,9 73,8 6,7 

2 

Фрезування 

на глибину 

10 – 12 см в 

три сліди 

1 
І 18,7 11,0 - 10,0 3,4 43,1 21,8 15,7 11,5 49,0 7,9 

ІІІ 11,3 7,0 - 6,0 1,4 25,7 36,7 20,9 16,3 73,9 0,4 

2 
І - 15,4 5,7 6,3 5,5 32,9 23,8 16,9 16,8 57,5 9,6 

ІІІ - 8,0 12,2 12,3 2,6 34,9 30,6 20,4 13,9 64,9 0,2 

3 
І 23,1 11,2 - 11,0 4,3 49,6 19,2 13,1 10,6 42,9 7,5 

ІІІ 5,5 4,7 - 5,3 3,7 19,2 36,9 22,5 15,2 74,6 6,2 

4 
І 11,7 12,0 11,7 10,3 5,0 50,7 19,4 12,8 10,6 42,8 6,5 

ІІІ 7,1 6,1 7,4 6,6 2,9 30,1 35,5 20,2 13,0 68,7 1,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 

Пряме 

всівання 

насіння в 

нерозроблену 

стерню 

(нульовий 

обробіток), 

контроль 

1 
І 11,9 9,3 - 10,7 7,3 39,2 21,8 16,4 13,1 51,3 9,5 

ІІІ 10,8 6,5 - 6,0 4,1 27,4 32,1 22,0 13,4 67,5 5,1 

2 
І - 2,7 14,3 10,3 6,9 34,2 21,7 15,8 12,7 50,2 15,6 

ІІІ - 7,1 5,3 5,3 4,5 22,2 39,8 22,1 15,7 77,6 0,2 

3 
І 12,1 10,5 - 10,0 7,7 40,3 21,1 15,6 13,4 50,1 9,6 

ІІІ 7,3 5,9 - 6,1 3,9 23,2 30,9 20,7 14,9 66,5 10,3 

4 
І 11,0 10,8 9,7 10,3 7,9 49,7 18,8 13,5 11,5 43,8 6,5 

ІІІ 6,7 7,1 6,9 6,0 4,2 30,9 31,9 21,5 15,3 68,7 0,4 
Примітка. Травосумішки: 1 – тимофіївка лучна (30%) + костриця східна (20%) + пажитниця багаторічна (20%) + конюшина 

гібридна (35) + лядвенець рогатий (35%); 2 – стоколос безостий  (30%) + костриця східна (20%) + пажитниця багаторічна (20%) + лядвенець 

рогатий (35%) + козлятник східний (35%); 3 – тимофіївка лучна (30%) + костриця східна (20%) + пажитниця багаторічна (20%) + конюшина 

гібридна (35%) + козлятник східний (35%); 4 – тимофіївка лучна (30%) + костриця східна (20%) + стоколос безостий  (15%) +  пажитниця 
багаторічна (15%) + конюшина гібридна (25%) + лядвенець рогатий (25%) +  козлятник східний (20%). 
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Як видно з одержаних даних, у першому і  третьому укосах 

домінувала в травостої конюшина гібридна. Найвищий її вміст 

відзначено на варіанті, де як передпосівний обробіток проводили 

фрезування ґрунту на другій травосумішці (23,8%), лядвенець рогатий 

займав 16,9% і галега східна - 16,8%. 
Із злакових багаторічних трав протягом трьох років 

досліджень домінувала у висіяній травосумішці  костриця східна і 

дещо менший відсоток займав стоколос безостий. 

 Частка різнотрав’я в першій травосумішці представлена 

кульбабою лікарською (2,7%), горошком мишачим (2,5%) і  незначною 

кількістю деревію і ромашки білої.  

На всіх варіантах переважала конюшина гібридна (18,8 – 

23,8%),  дещо менший відсоток припадав на лядвенець рогатий (12,8 – 

16,9%), а найменший – на козлятник східний (10,5 – 16,8%). 

Кількісне співвідношення злакових багаторічних трав у 

агрофітоценозі зменшувалося за роками і укосами. При дискуванні в 

четвертій травосумішці частка злакових трав у формуванні врожаю 

становила 36,5% в першому укосі і 17,6% в третьому. Таким чином, 

проведені дослідження дають можливість зробити висновок, що в 

умовах природного зволоження ґрунту на схилових еродованих землях 

видовий склад злаково-бобового травостою сінокісного використання 

залежав від обробітків ґрунту та застосування мінерального удобрення 

і стимуляторів росту.  

Кількісне співвідношення видів змінювалося за роками в 

основному під впливом доз мінерального живлення і стимуляторів 

росту. Видовий склад злаково-бобового агрофітоценозу залежав від 

біологічних особливостей видів, включених у травосумішку, та зазнав 

змін при застосуванні удобрення в дозі Р60К90 і повного мінерального 

удобрення зі стимуляторами росту (N60Р60К90+ мікрогумін та N60Р60К90 

+ триман, азотні добрива вносили в два прийоми, по 30 кг/га діючої 

речовини весною і після укосу). 

Із додатковим внесенням азотних добрив, а також 

стимуляторів росту в середньому за три роки використання  частка 

злаків у травостої збільшувалася з 27,2 до 48,0% (табл. 2). Стоколос 

безостий займав 48,0% від загальної маси при удобренні N60Р60К90 + 

мікрогумін. Кількісне співвідношення злакових трав у фітоценозі за 

роками досліджень збільшувалося на всіх варіантах залежно від 

внесення  мінеральних добрив і стимуляторів росту. Серед злаків  

переважали стоколос безостий і тимофіївка лучна. 
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2. Вплив удобрення і стимуляторів росту на видовий склад злаково-бобового травостою (середнє за 2005 – 

2007 рр.), % 

№ 
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Схема 
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1 
Контроль (без 

удобрення) 

І 7,8 3,0 10,6 1,4 2,4 25,2 30,4 21,0 15,8 67,2 6,6 

ІІІ 8,6 5,2 9,8 1,6 3,2 28,4 29,7 10,8 26,7 67,3 4,3 

2 
Р60К90  І 8,2 4,4 5,2 4,2 5,2 27,2 29,4 7,6 28,0 65,5 7,3 

ІІІ 6,2 3,5 7,4 1,1 0,8 18,8 33,0 13,5 33,6 80,1 1,1 

3 
Р60К90N60 І 12,1 8,6 14,8 4,5 2,0 42,1 25,0 9,5 17,0 51,5 6,4 

ІІІ 9,2 5,4 6,2 4,2 5,2 30,3 24,8 19,9 20,0 64,8 4,9 

4 
Р60К90 + 

триман 

І 10,4 6,6 13,8 4,5 2,0 37,4 25,0 10,0 15,4 50,4 12,2 

ІІІ 8,3 5,4 5,2 4,2 5,2 28,3 30,8 16,9 20,7 68,4 3,3 

5 
Р60К90N60 + 

триман 

І 11,0 8,6 14,8 4,5 2,0 41,2 25,0 11,0 17,2 53,2 5,3 

ІІІ 10,2 7,6 13,8 5,5 2,0 39,2 24,0 14,0 18,7 56,7 4,1 

6 
Р60К90 + 

мікрогумін 

І 11,9 8,6 14,8 5,6 2,0 43,9 23,0 12,0 15,2 50,2 5,9 

ІІІ 7,8 4,2 10,6 8,6 4,0 48,0 15,2 9,6 13,7 38,5 13,5 

7 
Р60К90N60 + 

мікрогумін 

І 11,0 14,2 10,2 3,6 4,0 48,0 15,2 9,6 13,7 38,5 13,5 

ІІІ 9,5 5,6 11,8 6,5 1,1 35,5 26,3 10,9 24,8 62,0 2,5 
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При удобренні в дозі Р60К90 тимофіївка лучна займала в 

травостої 8,2%, а при додатковому внесенні мікрогуміну і триману її 

частка становила відповідно 11,9 і 10,4%. Застосування азотних добрив 

у дозі N60 на фоні Р60К90 + мікрогумін і триман сприяло збільшенню 

відсотка тимофіївки лучної, стоколосу безостого і пажитниці 

багаторічної в травостої. 

Бобові багаторічні трави на фоні Р60К90 мали однакову 

конкретоспроможність, і створені умови живлення були сприятливі 

для формування врожаю. 

Із бобових компонентів конюшина гібридна і лядвенець 

рогатий виступали домінантами на варіанті, де вносили фосфорно-

калійні добрива в дозі Р60К90. Стимулятори росту з мінеральними 

добривами зменшили частку бобових у травостої, але в ботанічному 

складі за роками досліджень їх було більше, ніж злаків. 

Злакові багаторічні трави максимального розвитку досягли в 

першому укосі, а в наступних їх відсоток зменшувався через недостачу 

вологи в ґрунті, і найбільше їх відзначено на варіантах, де вносили 

азотні добрива зі стимуляторами росту. Різнотрав’я представлено 

здебільшого кульбабою звичайною і тисячолистником. Їх частка у 

травостої становила 2,5 –  13,5% і найменшою була в третьому укосі. 

Висновки. В умовах природного зволоження ґрунту на 

схилових еродованих землях ботанічний та видовий склад травостою 

змінювався залежно від способів обробітку ґрунту та застосування 

мінеральних добрив і стимуляторів росту. Найбільше бобових 

багаторічних трав (57,5%) у першому укосі було у другій 

травосумішці, що складалася із стоколосу безостого (30%), костриці 

східної (20%), пажитниці багаторічної (20%), лядвенцю рогатого 

(35%), козлятнику східного (35%), при проведенні передпосівного 

обробітку ґрунту фрезою на глибину 10 – 12 см в три  сліди. При 

вивченні удобрення і стимуляторів росту частка бобових на фоні Р60К90 

становила 65,5% в першому укосі, а в третьому збільшилася до 30,1%. 
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ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ І ВАПНА                

НА ДИНАМІКУ ПОЖИВНОГО РЕЖИМУ ЯСНО-СІРОГО 

ЛІСОВОГО ПОВЕРХНЕВО ОГЛЕЄНОГО ҐРУНТУ                                  

ПІД ПШЕНИЦЕЮ ОЗИМОЮ 

 

Висвітлено результати досліджень впливу тривалого 

застосування різних норм і співвідношень мінеральних добрив, гною і 

вапна в сівозміні на динаміку рухомих поживних речовин у ясно-сірому 

лісовому поверхнево оглеєному ґрунті під пшеницею озимою.  

Ключові слова: мінеральні добрива, гній, вапно, поживний 

режим ґрунту, пшениця озима. 

 

В умовах Західного Лісостепу України на ясно-сірих лісових 

поверхнево оглеєних ґрунтах із незадовільними агрохімічними та 

фізико-хімічними властивостями рівень врожаю сільськогоспо-

дарських культур визначається насамперед вмістом доступних форм 

поживних речовин. Тому вивчення поживного режиму ґрунту при 

систематичному застосуванні мінеральних добрив, гною і вапна в 

контрольованих умовах досліду є особливо актуальним, оскільки дає 

можливість встановити закономірності.  

Дослідження проводили у тривалому стаціонарному досліді, 

закладеному в 1965 р. на кислому ясно-сірому лісовому поверхнево 

оглеєному ґрунті лабораторії землеробства і відтворення родючості 

ґрунтів Інституту землеробства і тваринництва західного регіону 

УААН. 

Сівозміна зерно-просапна семипільна. Починаючи з VI ротації, 

проведено часткову реконструкцію окремих варіантів даного досліду, 

що полягає у вивченні ефективності та тривалості післядії вапнування, 

залишкових фосфатів та калію при помірному азотному живленні з 

таким чергуванням культур: кукурудза на силос – ячмінь ярий з 

підсівом конюшини – конюшина лучна – пшениця озима.  
 

© Оліфір Ю.М., Габриєль А.Й., Петрунів І.І., 2010 
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2010. Вип. 52. Ч. І. 
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Агрохімічна характеристика орного шару ґрунту до закладки 

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

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

ґрунту, вміст рухомого алюмінію 60, рухомого фосфору (за  Кірсано-

вим) і обмінного  калію (за  Масловою) відповідно 36 і 50 мг/кг ґрунту. 

У досліді передбачено сумісне та роздільне внесення 0,5, 1,0 і 1,5 н 

СаСО3 за г. к., повної (N65P68K68), половинної, полуторної та подвійної 

доз NPK, 10 і 20 т гною на 1 га сівозмінної площі. Вапнування 

проводили один раз за ротацію під картоплю. Гній вносили двічі – під 

картоплю і цукрові буряки, починаючи з VI  ротації – під кукурудзу. 

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

2
, повторність 

досліду триразова. Для вивчення динаміки поживного режиму на 

облікових ділянках під час вегетації пшениці озимої (у фазах 

весняного кущіння, виходу в трубку та воскової стиглості) 

поділяночно відбирали зразки з орного і підорного шару ґрунту та 

готували до аналізів згідно з ДСТУ ІSО 11464-2001. У статті 

представлено результати досліджень в орному шарі ґрунту (0 – 20 см).  

Вміст нітратного азоту визначали за методом Грандваль-Ляжу 

(ГОСТ 26488-85), амонійного – фотоколориметрично за допомогою 

реактиву Неслера (ГОСТ 26489-85), лужногідролізованого – за 

Корнфілдом, груповий склад фосфатів – за Чиріковим (ГОСТ 26204-

91, І + ІІ та ІІІ групи відповідно у витяжці 0,5 н СН3СООН і 0,5 н НСl), 

ступінь рухомості фосфору – за Карпінським і Зам’ятіною (в 0,03 н 

K2SO4), вміст обмінного калію – за Чиріковим (у витяжці 0,5 н 

СН3СООН). 

Рослини не тільки використовують із ґрунту поживні речовини, 

але й збільшують його родючість, залишаючи щорічно велику 

кількість кореневих і післяжнивних залишків, які є одним із основних 

джерел поповнення запасів органічної речовини в ґрунті. У наших 

дослідженнях пшеницю озиму було посіяно після конюшини лучної, 

яка є одним із найкращих попередників у зоні Лісостепу Західного.                  

За В.В. Лихочвором, конюшина лучна з рослинними рештками у 

ґрунті залишає 150 – 200 кг/га азоту [1].  

Серед елементів живлення рослин азот є найменш хімічно 

стабільним, і тому він легко переходить із однієї форми в іншу під 

впливом мінливих умов зовнішнього середовища. Разом із вимиванням 

нітратного азоту за межі орного шару ґрунту внаслідок надмірного 

зволоження можливі його втрати при денітрифікації, що зменшує част-

ку легкозасвоюваної рослинами форми азоту. За даними   В.Г. Мінєєва 

[2], на кислих ґрунтах в анаеробних умовах відзначаються більш 

високі втрати азоту з нітратної форми, ніж з амонійної. 
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У польових умовах роль аміаку та нітратів у живленні рослин 

далеко не однакова. Відомо, що нітрати є основною формою азотного 

живлення рослин. Цінність ґрунтового поглинутого амонію як джерела 

азоту менша, і наявність досить значної його кількості в ґрунті ще не 

означає доброї забезпеченості рослин цим елементом живлення. Ця 

форма азоту порівняно з нітратною є менш доступною для рослин, 

особливо на кислих ґрунтах, оскільки основна частина амонію 

знаходиться в ґрунті в поглинутому стані, а кисла реакція ґрунтового 

розчину не сприяє процесу нітрифікації [3]. 

Сильні зливові дощі, які випадали впродовж вегетації пшениці 

озимої під час проведення досліджень, значно сповільнювали процеси 

нітрифікації, а також сприяли вимиванню нітратного азоту з орного 

шару. Тому практично в усіх варіантах досліду в період інтенсивного 

росту і розвитку рослин пшениці озимої в ґрунті було виявлено лише 

сліди нітратного азоту. 

Найбільше нагромадження амонійного азоту в ґрунті під 

пшеницею озимою спостерігали у варіантах органо-мінерального 

удобрення із внесенням безпосередньо під пшеницю мінеральних 

добрив у дозі N70P90K90. При цьому вміст амонійного азоту у фазі 

весняного кущіння рослин становив 41,3 мг/кг ґрунту. За цієї ж 

системи удобрення на фоні вапнування кількість амонійного азоту 

дещо нижча – 35,4 мг/кг ґрунту (табл. 1). 

З ростом та розвитком рослин пшениці озимої рівень амонійного 

азоту знижувався в усіх варіантах досліду внаслідок поглинання його 

рослинами. Так, якщо за сумісного застосування однієї норми 

мінеральних добрив, 10 т/га гною і 1,0 н вапна у фазі весняного 

кущіння (в середньому за три роки досліджень) вміст амонійного азоту 

становив 35,4 мг/кг ґрунту, у фазі виходу у трубку – 32,1, то 

наприкінці вегетації у фазі воскової стиглості – 26,5 мг/кг ґрунту. 

Кількість лужногідролізованого азоту в ґрунті під пшеницею 

озимою змінювалася залежно від систем удобрення аналогічно до 

зміни рівня амонійного азоту.  

За мінеральної системи удобрення найвищий вміст амонійного 

та лужногідролізованого азоту в орному шарі ґрунту (відповідно 50,3 і 

135 мг/кг ґрунту) спостерігали за внесення упродовж 35 років 

подвійної дози NPK, а в роки досліджень – під пшеницю озиму N70 на 

фоні післядії РК. Проте за тривалого застосування подвійної дози 

мінеральних добрив на цьому ґрунті поряд з накопиченням сполук 

азоту зростали кислотність і вміст рухомого алюмінію, що блокували 

фізіологічні процеси росту і розвитку рослин пшениці озимої. 
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1. Динаміка азотного режиму під пшеницею озимою залежно від рівнів удобрення та вапнування,                

мг/кг ґрунту 

№  

вар. 
Варіант 

Удобрення 

культури 

Амонійний азот Лужногідролізований азот 

Фаза росту і розвитку рослин 

весняне 

кущіння 

вихід у 

трубку 

воскова 

стиглість 

весняне 

кущіння 

вихід у 

трубку 

воскова 

стиглість 

1 Без добрив (контроль) - 28,1 23,5 22,7 112 109 97 

2 СаСО3, 1,0 н - 27,6 24,4 24,8 111 105 95 

3 Гній, 10 т/га - 29,3 26,5 25,2 115 111 101 

4 Гній, 10 т/га + СаСО3, 1,0 н - 32,0 27,0 25,0 119 110 100 

5 N65P68K68 + гній, 10 т/га N70P90K90 41,3 37,3 28,8 126 121 109 

6 
N65P68K68 + гній, 10 т/га + 

СаСО3, 1,0 н 

 

N70P90K90 

 

35,4 

 

32,1 

 

26,5 

 

131 

 

119 

 

110 

7 
N30P34K34 + гній, 10 т/га + 

СаСО3, 1,0 н 

 

N30P45K45 

 

31,3 

 

27,8 

 

25,8 

 

126 

 

111 

 

102 

8 
Гній, 10 т/га + СаСО3,            

1,0 н + N30 (PK – післядія) 

 

N30 

 

37,0 

 

31,1 

 

28,3 

 

131 

 

119 

 

114 

9 N65 (PK – післядія) N70 50,3 44,0 33,7 135 116 109 

10 
СаСО3, 1,5 н + N65                                 

(PK – післядія) 

 

N70 

 

32,8 

 

29,0 

 

28,9 

 

120 

 

113 

 

108 

11 
СаСО3, 1,5 н + N30                               

(PK – післядія) 

 

N30 

 

31,4 

 

27,4 

 

26,6 

 

119 

 

111 

 

105 
                    НІР05, мг/кг 2,8 2,3 2,3 8 9 8 
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Оскільки вміст азоту на сірих лісових ґрунтах є в мінімумі 

порівняно з фосфором та калієм, то виразної залежності щодо 

нагромадження легкозасвоюваних його форм, що входять у склад 

лужногідролізованого азоту, на варіантах досліду не виявлено. 

Очевидно, у міру росту та розвитку рослин на вищих фонах удобрення 

для формування значно більших урожаїв легкогідролізовані органічні 

сполуки швидко піддаються нітрифікації, мінералізації та інтенсивно 

використовуються рослинами. 

Основним джерелом фосфору для рослин є мінеральні сполуки 

І, ІІ і частково ІІІ групи фосфатів, які вилучають з ґрунту за методом 

Чирікова. 

Систематичне застосування добрив приводить до поступового 

збагачення ґрунту рухомими сполуками фосфору в зв’язку з малою 

рухомістю його в ґрунті та низьким ступенем використання з добрив 

на формування врожаю [4]. 

Тому фосфатний режим визначається як доступністю 

фосфорних сполук ґрунту, так і тими перетвореннями, що 

відбуваються при внесенні добрив у ґрунт. Отже, ступінь фіксації та 

рухомості фосфатів і їх рівновагу в різних типах ґрунтів визначають 

певні особливості застосування фосфорних добрив.  
Оскільки, згідно з даними Б.С. Носка, фосфор, на відміну від 

інших добрив, має здатність швидко поглинатися ґрунтами, то на 

нагромадження легкозасвоюваних фосфатів значний вплив матиме 

тривалість післядії внесених поживних речовин з добривами, а також 

вапнування [5]. 

В умовах кислого ясно-сірого лісового ґрунту висока 

концентрація сполук рухомого алюмінію перешкоджає активному 

надходженню фосфору, зв’язуючи його у важкодоступні форми, а 

відтак вміст доступного для рослин фосфору є незначним. Тому 

розробка заходів щодо підвищення його кількості та формування 

оптимального фосфатного режиму є особливо актуальною для цього 

ґрунту.  

Органо-мінеральна система удобрення із внесенням гною            

(10 т/га) і повної дози мінеральних добрив (N65P68K68) на фоні 

вапнування підвищувала вміст легкодоступних фосфатів до 166 мг/кг 

ґрунту при 54 мг/кг у контролі.  Значна їх кількість (212 мг/кг) 

нагромаджувалася за органо-мінеральної системи удобрення на фоні 

вапнування у варіанті післядії фосфорно-калійного удобрення із 

внесенням під пшеницю озиму N30. Отже, азотні добрива, внесені на 

фоні післядії високих доз РК, є одним із важливих факторів мобілізації 

і використання рослинами залишкових фосфатів ґрунту (табл. 2).  
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2. Динаміка фосфатного режиму під пшеницею озимою залежно від рівнів удобрення та вапнування  

№ 

вар. 

І + ІІ група ІІІ група Ступінь рухомості,                    

мг/л розчину мг/кг ґрунту 

Фаза росту і розвитку рослин 

весняне 

кущіння 

вихід у 

трубку 

воскова 

стиглість 

весняне 

кущіння 

вихід у 

трубку 

воскова 

стиглість 

весняне 

кущіння 

вихід у 

трубку 

воскова 

стиглість 

1 54 43 36 536 513 458 0,16 0,13 0,11 

2 53 46 28 484 445 438 0,31 0,25 0,24 

3 54 45 37 554 531 488 0,28 0,25 0,23 

4 67 51 41 582 567 500 0,33 0,29 0,25 

5 156 143 134 867 855 837 0,64 0,48 0,43 

6 166 159 143 897 863 856 0,80 0,70 0,59 

7 144 120 112 817 791 761 0,65 0,60 0,57 

8 212 194 183 975 972 957 1,07 0,90 0,81 

9 225 218 206 994 987 982 0,80 0,68 0,60 

10 206 193 179 980 969 956 0,98 0,85 0,80 

11 173 164 148 930 881 854 0,88 0,78 0,72 
 НІР05 9 11 10 64 62 60 0,05 0,05 0,03 
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Нагромадження важкодоступних фосфатів у варіантах досліду 

підлягало тим самим закономірностям, що і легкодоступних. Так, 

найнижчий вміст фосфатів ІІІ групи (484 – 536 мг/кг ґрунту) 

відзначено на контролі, а також у варіантах післядії 1,0 н СаСО3 за г.к. 

та 10 т/га сівозмінної площі гною. У міру насичення сівозміни 

удобренням рівень фосфатів ІІІ групи зростав до 816 – 975 мг/кг 

ґрунту.  

Основною характеристикою вмісту доступних рослинам 

мінеральних фосфатів є ступінь їх рухомості. Ступінь рухомості 

фосфатів ґрунту виступає фактором інтенсивності та точніше 

характеризує власне доступність мінеральних фосфатів, ніж показник 

фактора ємності – вміст оцтоворозчинних фосфатів у ґрунті [6]. 

Дослідження показують, що підвищення норм удобрення сприяє 

зростанню ступеня рухомості фосфору у 2 – 7 разів порівняно з 

контролем. Слід відзначити, що вапнування (один раз за ротацію 1,0 н 

СаСО3), зв’язуючи рухомі сполуки алюмінію і заліза, підвищувало 

порівняно з контролем ступінь його рухомості у два рази за рахунок 

мобілізації ґрунтових фосфатів. 
Тривале застосування на ясно-сірому лісовому ґрунті високого 

рівня мінеральних добрив (N163P154K180) обумовлювало зміни загальної 

кількості активних форм важкодоступних фосфатів (ІІІ групи за 

Чиріковим) та їх співвідношень шляхом інтенсивнішого 

нагромадження (до 994 мг/кг ґрунту). Однак їхнє надходження у 

рослини блокувала висока кислотність ґрунтового розчину (рНKCl 3,9) і 

токсичний вплив сполук рухомого алюмінію (85,9 мг/кг ґрунту).  

З ростом та розвитком рослин пшениці озимої рівень доступних 

фосфатів у ґрунті знижувався внаслідок засвоєння їх рослинами. 

Як відомо, калій у ґрунті знаходиться в сполуках, які 

відрізняються між собою за доступністю їх рослинам. У живленні 

рослин калієм беруть участь як обмінні, так і необмінні та 

водорозчинні форми, між якими існує рухома рівновага [7]. Основною 

формою калію, яка характеризує родючість ґрунту, вважають 

обмінний калій, який входить до складу колоїдного комплексу і є 

безпосереднім джерелом живлення рослин.  

Проведені дослідження показали, що в умовах ясно-сірого 

лісового ґрунту в середньому за три роки вміст обмінного калію під 

пшеницею озимою змінювався залежно від рівнів удобрення та фаз 

розвитку рослин. Сумісне внесення у сівозміні 10 т/га гною і повної 

норми NPK на фоні вапнування підвищувало кількість обмінного 

калію в ґрунті під пшеницею озимою майже вдвічі – до 150 мг/кг 
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ґрунту у фазі весняного кущіння проти 72 мг/кг на контролі без добрив 

(рис.).  
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Рис. Динаміка обмінного калію під пшеницею озимою                  

залежно від рівнів удобрення та вапнування, мг/кг ґрунту 

 

У варіантах післядії фосфорно-калійного удобрення на фоні 

внесення у попередніх ротаціях високих доз NPK найвищий вміст 

обмінного калію (157 мг/кг ґрунту) забезпечувала органо-мінеральна 

система. При застосуванні мінеральних систем удобрення рівень 

обмінного калію знижувався до 94 – 107 мг/кг ґрунту. 

Найнижчий рівень обмінного калію у ґрунті в усі фази вегетації 

пшениці озимої становив 57; 47; 33 мг/кг ґрунту на варіанті післядії 

вапнування 1,0 н СаСО3 за г.к. Очевидно, зростання врожайності 

вирощуваних у сівозміні сільськогосподарських культур за рахунок 

зниження кислотності і, як наслідок, покращання мікробіологічних 

процесів у ґрунті сприяло підвищеному виносу всіх елементів 

живлення, і зокрема калію, за рахунок мобілізації ґрунтових запасів, 

що за умов тривалого використання даної системи удобрення (більше 

35 років) веде до зниження рівня обмінного калію у ґрунті навіть 

порівняно з контролем, де його вміст становить 72 мг/кг ґрунту. Крім 

того, у даному варіанті слід враховувати також антагонізм між іонами 

Са
+2

 і К
+
.  

У варіанті застосування 10 т/га сівозмінної площі гною на фоні 

вапнування вміст обмінного калію становив 77 мг/кг ґрунту. Сумісне 
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внесення у сівозміні 10 т/га гною і повної норми NPK на фоні 

вапнування підвищувало кількість обмінного калію у ґрунті під 

пшеницею озимою майже вдвічі – до 150 мг/кг ґрунту у фазі весняного 

кущіння рослин. За органо-мінеральної системи удобрення при 

внесенні половинної дози NPK вміст обмінного калію залишався 

високим і становив 125 мг/кг ґрунту. 

У міру використання обмінного калію для росту і розвитку 

рослин пшениці озимої вміст його в ґрунті постійно знижувався. Така 

зміна пов’язана з перерозподілом іонів калію у системі “ґрунт – 

ґрунтовий розчин” унаслідок порушення динамічної рівноваги в 

процесі вегетації рослин пшениці озимої. 

Висновки.  На ясно-сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтах 

Лісостепу Західного України комплексне застосування у сівозміні           

10 т/га гною, повної дози мінеральних добрив (N65P68K68) на фоні 

післядії 1,0 н вапна за гідролітичною кислотністю підвищує вміст 

амонійного та лужногідролізованого азоту відповідно до 35 і 131, 

легкодоступних фосфатів до 166, обмінного калію до 150 мг/кг ґрунту, 

що забезпечує оптимальний ріст та розвиток пшениці озимої. 
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ВПЛИВ УДОБРЕННЯ ТА СТРОКІВ СКОШУВАННЯ ТРАВ  

НА ЯКІСТЬ КОРМУ ДОВГОТРИВАЛОГО ТРАВОСТОЮ 

 

Наведено результати досліджень щодо впливу мінеральних 

добрив та строків скошування трав довготривалого фітоценозу на 

вміст у сіні мінеральних елементів. 

Ключові слова: травостій, удобрення, якість корму, мінеральні 

елементи. 

 

Поліпшення травостоїв впливає не лише на вміст органічної 

речовини отриманого корму, але і неорганічна частина (зола) зазнає 

певних змін. До складу золи входять такі елементи, як фосфор, калій, 

натрій, кальцій, магній та ін. Вони відіграють важливу роль у процесах 

обміну речовин, які проходять в організмі. Тому мінеральний склад 

корму має значний вплив на здоров’я тварин і їх продуктивність. Як 

нестача, так і надлишок мінеральних речовин призводить до 

неповноцінної годівлі тварин. Нестача фосфору та кальцію в кормах, а 

також їх невідповідне співвідношення ведуть до рахіту та інших 

хвороб [7]. Наслідком зменшення в кормах фосфору є порушення 

синтезу нуклеїнових кислот та біосинтезу багатьох ферментів [2]. 

Кількість мінеральних елементів у лучному кормі залежить від 

виду трав, типу ґрунту та удобрення. Різниця їх вмісту в травах 

пов’язана в основному із фізіологічними особливостями рослин і 

залежить від їх здатності накопичувати певні хімічні сполуки [3].  

Окремі групи трав дуже різняться за вмістом мінеральних 

елементів. За результатами досліджень Ф. Цюрна [6], бобові трави і 

їстівне різнотрав’я завжди багатші на поживні та мінеральні сполуки, 

ніж злаки, і, таким чином, вони більшою мірою впливають на хімічний 

склад лучного корму. Винятком є лише вміст калію у бобових, який 

завжди буває найменшим. 

За даними П.І. Ромашова [5], між кількістю макроелементів у 

рослинах та дозами основних мінеральних добрив існує певний 

зв'язок. При внесенні фосфорних та калійних добрив на 

довготривалому сінокосі вміст фосфору слабо підвищувався у всіх 

групах рослин (злаки, бобові, різнотрав’я), при цьому дещо  
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знижувався відсоток кальцію, а калію, навпаки, збільшувався.  

Повне мінеральне добриво сприяло зниженню частки калію і 

кальцію у злаках та різнотрав’ї і майже не впливало на кількість 

фосфору у травах. 

У наших дослідженнях вміст макроелементів на поверхнево 

поліпшеному агрофітоценозі залежав як від удобрення, так і строків 

скошування трав (табл.). 

 

Вміст золи та мінеральних елементів у кормі довготривалого 

травостою залежно від удобрення та строків скошування трав 

(середнє за 2006 – 2008 рр.), % до сухої маси 

Варіанти 
У

к
о

си
 

З
о

л
а 

Р К Cа Mg Na 
удобрення 

cтроки 

скошу-

вання 

Без добрив 1 
І 8,50 0,16 1,70 0,58 0,13 0,05 

ІІ 9,51 0,17 0,93 0,44 0,34 0,08 

Р60К90 –  

фон (Ф) 
1 

І 9,62 0,19 2,04 0,41 0,36 0,07 

ІІ 10,8 0,21 1,65 0,43 0,21 0,08 

Ф + N120 (40+40+40) 2 

І 9,14 0,24 2,45 0,26 0,28 0,11 

ІІ 10,2 0,20 1,51 0,32 0,30 0,08 

ІІІ 9,58 0,21 2,15 0,19 0,18 0,09 

Ф + N120 (0+40+80) 2 

І 7,89 0,22 1,99 0,26 0,26 0,11 

ІІ 10,0 0,22 1,02 0,34 0,19 0,11 

ІІІ 9,29 0,19 2,19 0,25 0,27 0,06 

Ф + N120 (0+40+80) 3 

І 7,66 0,20 1,61 0,27 0,18 0,09 

ІІ 10,6 0,20 0,95 0,29 0,25 0,07 

ІІІ 9,21 0,21 2,00 0,23 0,27 0,09 

Ф + N120 (0+40+80) 4 

І 8,48 0,18 1,95 0,34  0,17 0,06 

ІІ 9,54 0,21 1,88 0,34 0,32 0,08 

ІІІ 9,32 0,24 2,06 0,26 0,24 0,10 
НІР0,5 І 0,29 0,06 0,26 0,02 0,06 0,007 

ІІ 0,14 0,04 0,52 0,03 0,01 0,006 

ІІІ 0,41 0,07 0,23 0,01 0,07 0,003 

Примітка: 1 – перший укіс у фазі виколошування, наступний через 50 – 55 днів; 

2 – перший укіс у фазі трубкування, наступні через 40 – 45 днів; 3 – перший укіс у фазі 
виколошування, наступні через 40 – 45 днів; 4 – перший укіс у фазі цвітіння, наступні 

через 30 – 35 днів. 

 

На довготривалому лучному агрофітоценозі вміст золи 

коливався в межах 8,50 – 10,83% у сухій речовині. У кормі 

неудобреного травостою зафіксовано невисокі її показники – 8,48% в 
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першому укосі та 9,51% у другому. Внесення фосфорних та калійних 

добрив сприяло збільшенню частки зольних елементів до 9,6 та 10,83% 

відповідно. 

Найменший вміст золи у першому укосі відзначено при 

удобренні повним мінеральним добривом із виключенням 

ранньовесняного підживлення азотом та скошуванням трав у фазі 

виколошування – 7,66%. Проте цей показник згідно з нормами годівлі 

[1, 4] є оптимальним.  

У другому укосі під впливом сприятливих гідротермічних умов 

вміст золи збільшився на 1,01 – 2,93%. У кормах травостоїв, при 

поліпшенні яких виключали ранньовесняне підживлення азотом та 

застосовували скошування у фазах трубкування та виколошування, 

відзначено збільшення кількості золи на 2,15 – 2,93%. Скошування у 

фазі цвітіння при повному мінеральному удобренні дало показники, 

ідентичні варіанту без удобрення. 

Вміст фосфору в кормі довготривалого травостою коливався між 

0,16 та 0,24%, що є в межах зоотехнічної норми.  

Незначне збільшення частки фосфору (на 0,1 – 0,5%) відзначено 

при удобренні травостою повним мінеральним добривом та 

скошуванні трав у фазах трубкування і виколошування. Відчуження 

травостою у фазі цвітіння призвело до зменшення кількості фосфору у 

кормі (0,18% проти 0,20 – 0,24%). Найвищим вмістом фосфору 

відзначався корм, одержаний із травостою, який скошували у фазі 

трубкування, – 0,24% за рівномірного розподілу азоту та 0,22% при 

виключенні ранньовесняного підживлення азотними добривами. 

Подібна тенденція збереглася і в другому укосі. У третьому укосі 

найвищий вміст фосфору (0,24%) був на варіанті, перше відчуження 

якого проводили у фазі цвітіння, а отаву третього укосу скошували 

через 30 – 35 днів після другого.  

Вміст калію у сіні довготривалого травостою коливався в межах 

0,93 – 2,45% за зоотехнічної норми 1 – 3%. Скошування трав у більш 

ранні строки сприяло нагромадженню даного елемента у кормі. За 

відчуження першого укосу у фазі трубкування вміст калію становив 

2,45% за рівномірного розподілу азоту та 1,99% при виключенні 

ранньовесняного підживлення азотними добривами. Найбільшою 

кількістю калію характеризувався корм третього укосу (2,00 – 2,15%), 

що пояснюється скошуванням трав у ранні фази вегетації. 

Згідно із зоотехнічними нормами частка кальцію в кормі 

повинна становити 0,3 – 0,8% [4]. Найвищим його вмістом відзначався 

корм із неудобреного травостою – 0,58% в першому та 0,44% в 

другому укосі. Внесення фосфорних та калійних добрив обумовило 
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зниження кількості кальцію до 0,41 – 0,43%, а додаткове застосування 

азотних – до 0,23%. У міру дозрівання трав вміст кальцію 

збільшувався: у кормі травостою, який скошували у фазі цвітіння, він 

становив 0,34% в першому і другому укосах та 0,26% у третьому. 

Частка магнію у кормі довготривалого травостою коливалася в 

межах 0,13 – 0,36% при зоотехнічній нормі 0,12 – 0,26% [4]. Такі 

високі показники пояснюються збільшенням під впливом добрив у 

злакових рослин кількості хлорофілу, до складу якого входить магній. 

Потрібно відзначити, що вміст магнію у кормі злакового травостою у 

великій мірі залежав як від азотного удобрення, так і строків 

скошування трав. При внесенні азотних добрив відсоток магнію 

збільшувався – 0,28% у першому укосі за рівномірного розподілу азоту 

та 0,26% при виключенні ранньовесняного внесення азотних добрив; 

0,18% у третьому укосі при внесенні 40 кг/га азоту та 0,24 – 0,27% при 

80 кг/га азоту. 

Скошування трав у більш ранні фази вегетації сприяло 

нагромадженню магнію – 0,26% при відчуженні у фазі трубкування та 

0,17% у фазі цвітіння. 

При всіх режимах мінерального живлення та строках 

скошування трав корм довготривалого травостою містив недостатню 

для нормального живлення тварин кількість натрію – 0,05 – 0,11% при 

зоотехнічній нормі 0,15% [4]. 

Висновки. Внесення фосфорно-калійних добрив сприяло 

збільшенню у сіні довготривалого травостою частки зольних елементів 

на 1,23% (середнє за два укоси) порівняно із неудобреним варіантом. 

За повного мінерального удобрення важливу роль у нагромадженні 

мінеральних елементів відіграють як періоди внесення азотних добрив, 

так і строки скошування трав.  

Оптимальним варіантом використання довготривалих травостоїв 

є внесення повного мінерального добрива із рівномірним розподілом 

азоту під кожен укіс, який проводять у фазі трубкування злакових 

трав. 
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В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО  

 

Наведено результати досліджень нових гібридів кукурудзи 

селекції Інституту зернового господарства УААН на сірих лісових 
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Одне з основних завдань агропромислового виробництва – 

збільшення врожаїв зерна, зокрема кукурудзи. 

Ця культура відіграє важливу роль у створенні кормової бази 

для тваринництва, дає цінні харчові продукти для людини, дешеву 

сировину для промисловості. 

Аналіз тенденцій розвитку сучасного міжнародного ринку 

продукції рослинного походження свідчить про стабільне зростання  
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обсягу використання кукурудзи для виготовлення, за різними 

оцінками, від 600 до 3500 харчових і технологічних продуктів, для 

виробництва яких у високорозвинених країнах витрачають близько 

третини урожаю [1]. 

Залежно від погодних умов і напрямів використання потрібні 

різні за скоростиглістю гібриди кукурудзи. Між продовженням 

вегетаційного періоду і урожаєм сухої речовини є тісна кореляція. В 

зв’язку з цим для вирощування кукурудзи слід вибирати такі гібриди, 

які в погодних умовах даної місцевості будуть забезпечувати 

максимальний урожай сухої речовини [2]. 

У комплексі заходів, спрямованих на підвищення врожайності 

кукурудзи, важливе значення мають добре адаптовані до умов 

вирощування високопродуктивні гібриди і високоякісне насіння. 

Метою наших досліджень було вивчення впливу основних 

ґрунтово-метеорологічних факторів на формування врожаю зерна та 

зеленої маси нових гібридів кукурудзи в умовах Передкарпаття. 

Польові досліди проводили в 2008 – 2009 рр. за “Методикою 

проведення експертизи та державного випробування сортів рослин 

зернових, круп’яних та зернобобових культур” [3] у сівозміні 

лабораторії селекції і насінництва сільськогосподарських культур 

Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН на 

сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтах. 

Технологія вирощування гібридів кукурудзи в досліді 

загальноприйнята для ґрунтово-кліматичної зони. Попередник – озимі 

зернові. Площа посівної ділянки – 20 м
2
, облікова – 15 м

2
. Повторність 

– 4-разова. Мінеральні добрива вносили під передпосівну культивацію 

з розрахунку N90Р90К90 у формі нітроамофоски. 

Спосіб сівби широкорядний з шириною міжрядь 45 см. Норма 

висіву 80 тис. шт./га насінин. Строк сівби – 15.05 кожного року. 

Фенологічні спостереження, обліки, збирання врожаю 

проводили згідно з прийнятими методиками [4]. 

Статистичний аналіз одержаних результатів здійснено методом 

дисперсійного аналізу за Б.А. Доспеховим [5]. 

Погодні умови в роки досліджень мали певний вплив на 

формування урожайності гібридів кукурудзи. Температура повітря 

третьої декади квітня 2008 р. була на 2,0 С вища від норми (9,0 С) з 

пониженою кількістю опадів на 5,5 мм за норми 19 мм. Перша декада 

травня була теплою і сухою з холодними (від 6 до 11 С) ночами. 

Температура повітря другої декади травня була на 2,4 С вища за 

норму (13,4 С), а сума опадів становила 14,2 мм за норми 20 мм, що 

впливало на схожість рослин кукурудзи. Червень – липень сприяли 
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росту і розвитку гібридів. Серпень характеризувався підвищеною 

температурою повітря. Вересень відзначився пониженою 

температурою повітря та підвищеною сумою опадів, що впливало на 

урожайність зерна і зеленої маси гібридів кукурудзи. 

Ріст і розвиток рослин протягом вегетаційного періоду 2009 р. 

проходив за таких погодних умов: температура повітря третьої декади 

квітня була на 3,7 С вища від норми (9 С) з пониженою кількістю 

опадів на 15,4 мм за норми 19 мм. Перша декада травня була теплою і 

сухою. Температура повітря становила 13,2 
о
С за норми 11,5 

о
С, а сума 

опадів – 3,6 мм за норми 24 мм. Друга декада травня відзначалася 

підвищеною сумою опадів на 6,5 мм за норми 20,0 мм та 

температурою повітря 14,0
 о

С за норми 13,4 
о
С, що затягувало період 

сходів рослин.  

Червень – липень сприяли росту і розвитку гібридів кукурудзи. 

Серпень характеризувався підвищеною температурою повітря (на 

1,3 С) та великою кількістю опадів (127,2 мм за норми 82 мм), що 

впливало на формування зерна гібридів кукурудзи. Вересень 

відзначився дещо підвищеною температурою повітря (на 1,4 за норми 

13,1 
о
С) при пониженій сумі опадів (28 мм за норми 58 мм). 

Польова схожість у ранньостиглих гібридів Ушицький 167 СВ, 

Віраж 178 МВ та Заліщицький 191 СВ становила 81,2 – 100,0 %. У 

середньоранніх гібридів Липовець 225 МВ, Солонянський 298 СВ цей 

показник досягав 93,7 – 100,0 %, а у середньостиглого гібрида Моніка 

350 МВ – 62,5 %. 

 

Урожайність гібридів кукурудзи за роками, т/га 

Гібриди кукурудзи 

Зерно Зелена маса 

2008 2009 
серед-

нє 
2008 2009 

серед-

нє 

Ранньостиглі (ФАО 150 – 200) 

Ушицький 167 СВ 5,0 8,4 6,7 35,2 51,1 43,1 

Віраж 178 МВ 5,9 10,4 8,1 45,6 49,2 47,4 

Заліщицький 191 СВ 5,8 10,8 8,3 56,0 51,3 53,6 

Середньоранні (ФАО 200 – 300) 

Липовець 225 МВ 5,3 11,6 8,4 39,0 50,5 44,7 

Солонянський 298 СВ 3,4 12,0 7,7 36,9 61,8 49,3 

Середньостиглі (ФАО 300 – 400) 

Моніка 350 МВ 6,0 13,2 9,6 61,0 63,7 62,3 
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Урожайність зерна і зеленої маси гібридів кукурудзи 

змінювалася залежно від біологічних особливостей рослин та 

погодних умов, які мали значний вплив на формування їх 

індивідуальної продуктивності (табл.). 

Як видно з наведених даних, високу врожайність зерна у  

ранньостиглій групі показали гібриди Заліщицький 191 СВ – 8,3, 

Віраж 178 МВ – 8,1, нижчу – Ушицький 167 СВ – 6,7 т/га; у 

середньоранній: Липовець 225 МВ – 8,4, Солонянський 298 СВ – 

7,7 т/га; у середньостиглій: Моніка 350 МВ – 9,6 т/га. 

Найвищу врожайність зеленої маси відзначено в ранньостиглих 

гібридів: Заліщицький 191 СВ – 53,6, меншу – Віраж 178 МВ – 47,4, 

Ушицький 167 СВ – 43,1 т/га; у середньоранніх: Солонянський 298 СВ 

– 49,3, Липовець 225 МВ – 44,7 т/га. У гібрида середньостиглої групи 

Моніка 350 МВ цей показник становив 62,3 т/га. 

Висновки. На основі проведених досліджень особливостей 

росту та розвитку рослин при формуванні продуктивності нових 

гібридів кукурудзи різних груп стиглості на сірих лісових поверхнево 

оглеєних ґрунтах визначено найбільш адаптовані для вирощування на 

зерно і зелену масу гібриди: ранньостиглі – Заліщицький 191 СВ,  

Віраж 178 МВ, Ушицький 167 СВ, середньоранні – Солонянський 298 

СВ та Липовець 225 МВ, середньостиглий – Моніка 350 МВ. 
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ГРИБНІ ХВОРОБИ РІПАКУ ЯРОГО  
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Наведено динаміку розвитку грибних хвороб ріпаку ярого в 

умовах Львівщини. Виділено сорти з підвищеною стійкістю до 

пероноспорозу, альтернаріозу і фомозу. 
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В аграрному секторі економіки України важливе значення 

мають заходи, спрямовані на подальше нарощування обсягів вироб-

ництва олійних культур. Особлива роль у цьому поряд із соняшником 

нале-жить хрестоцвітим (капустяним), зокрема ріпаку, олія з якого від-

значається унікальними біологічними і хімічними властивостями [1]. 

Ріпак – третя найбільш важлива олійна культура у світі після 

пальми та сої. За останні 20 років він випередив за поширенням арахіс, 

зерна бавовнику і навіть соняшник, що стало можливим внаслідок 

виведення сортів, які містять мало ерукової кислоти та глюкозинолатів 

[2]. 

Ріпак є однією з найцінніших культур за вмістом олії у насінні  

(38 – 50 %), яка має підвищену поживність. До її складу входить 

значна кількість фізіологічно необхідних організму людини 

амінокислот в оптимальному співвідношенні, зокрема полінасичені 

жирні кислоти – ліноленова і лінолева [3 - 6]. 

За енергетичною цінністю насіння ріпаку в 1,5 разу перевищує 

горох, ячмінь і в 1,8 разу – овес. За вмістом перетравного протеїну 

ріпак прирівнюється до гороху і більше ніж у 2 рази переважає згадані 

вище зернофуражні культури [7]. 

В агрономічному плані ріпак має незаперечні переваги в тому, 

що, на відміну від соняшнику, не погіршує фізико-хімічні властивості 

ґрунту, слугує фітосанітаром проти кореневих гнилей зернових 

культур, збільшує запаси в ґрунті органічних речовин і розчинних 

форм фосфору, поліпшує повітряні й агрономічні властивості ґрунту. 

Рано звільняючи поле, ріпак дає змогу вчасно підготуватися до сівби 

озимих зернових, для яких він є одним із кращих попередників [1]. 
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Посіви цієї культури мають важливе значення для запобігання 

розвитку ерозійних процесів [8, 9]. 

Розширення площ нових сортів ріпаку ярого вітчизняної та 

особливо зарубіжної селекції призвело до підвищення агресивності 

наявних хвороб, а також появи нових [10]. Найнебезпечніші з них 

(фомоз і альтернаріоз) можуть сильно впливати на рівень врожайності 

та якості насіння.  

Фомоз поширений скрізь, де вирощують ріпак. На листках, 

стеблах і стручках з’являються округлі або концентричні світло-бурі 

плями. Уражені органи рослин усихають, а насіння в стручках 

недорозвивається.  

Альтернаріоз проявляється у вигляді плямистості на листках, 

стеблах і стручках. Хвороба значно поширюється у вологу погоду й 

спричиняє розтріскування стручків та недорозвинутість насіння.  

Несправжня борошниста роса, або пероноспороз, проявляється в 

усі фази розвитку рослин. Уражені листки та інші органи ріпаку 

всихають. 

Метою роботи було вивчити розвиток грибних хвороб ріпаку 

ярого в умовах Львівської області та виявити сорти, які можна було б 

рекомендувати виробництву та селекціонерам як джерела стійкості до 

пероноспорозу, альтернаріозу і фомозу. 

Дослідження проводили на полях Інституту землеробства і 

тваринництва західного регіону УААН. 

Фітопатологічну оцінку ураження хворобами сортів ріпаку 

ярого проводили згідно з методиками [10, 11 – 13]. Статистичну 

обробку експериментальних даних здійснено методом дисперсійного 

аналізу за Б.А. Доспеховим [14] з використанням комп’ютера. 

За даними моніторингу 2009 р., ріпак ярий у період вегетації  

уражувався грибними, бактеріальними та хворобами, що 

зумовлюються вірусами і мікоплазмовими тілами. Найпоширенішими 

були грибні хвороби: альтернаріоз (Аlternaria brassicae), пероноспороз 

(несправжня борошниста роса) (Peronospora parasitica), фомоз (Phoma 

lingam). 

На ріпаку ярому пероноспороз проявився на початку бутонізації 

у вигляді буро-зелених або жовтих розпливчастих плям. Ураження у 

фазу бутонізації на сортах становило 0,8 – 7,9%. Найменшим цей 

показник був у с. Лужок (0,8%), а найбільший – у с. Ліра (7,9%). 

Помірна температура та велика кількість опадів у період бутонізації – 

цвітіння ріпаку ярого сприяли інтенсивному розвитку збудника 

пероноспорозу. У фазу цвітіння ураженість сортів становила 4,5 – 

21,5%. Найменший розвиток даного захворювання відзначено в сортів 
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Лужок (4,5%) та Микитинецький (5,5%), найбільший – в сортів Ліра 

(21,5%) та Обрій (18,0%) (табл. 1). 

 

1. Ураженість ріпаку ярого пероноспорозом (2009 р.), % 

Сорти 
Фаза 

бутонізації цвітіння 

Оксамит 5,6 15,0 

Обрій 6,7 18,0 

Отаман 5,0 12.0 

Ліра 7,9 21,5 

Бекас 1,2 6,5 

Лужок 0,8 4,5 

Ліга 3,0 8,0 

Микитинецький 1,0 5,5 
НІР05 0,6 1,9 

 

Слід відзначити, що погодні умови червня (температура повітря 

на 1,7 
0
С вища від норми, а кількість опадів на 68,9 мм більша за 

норму) під час цвітіння ріпаку ярого сприяли значному поширенню 

збудника альтернаріозу. Ураження сортів у дану фазу в середньому 

становило 1,2 – 8,5%. Мала кількість опадів у другій – третій декаді 

липня та висока температура повітря сповільнили розвиток 

альтернаріозу. Сильні зливи в першій – другій декаді серпня та 

помірна температура дали поштовх до стрімкого поширення даного 

патогена. Ураження альтернаріозом у фазу жовто-зеленого стручка 

становило в середньому 15,5 – 39,0% і найменшим було в сортів Бекас 

(15,5%) та Лужок (16,0%) (табл. 2). 

 

2. Ураженість  ріпаку ярого альтернаріозом (2009 р.), % 

Сорти 

Фаза 

цвітіння  
жовто-зеленого 

стручка 

Оксамит  7,3 38,0 

Обрій 8,5 39,0 

Отаман 6,0 35,0 

Ліра  4,0 26,5 

Бекас 2,5 15,5 

Лужок 1,2 16,0 

Ліга 2,9 20,5 

Микитинецький 1,5 18,0 
НІР05 0,6 2,5 
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Погодні умови вегетаційного періоду сприяли розвитку фомозу 

на ріпаку ярому. У фазі цвітіння сорти Микитинецький, Лужок, Бекас, 

Ліга, Отаман не були уражені цією хворобою. Найбільший її розвиток 

у дану фазу спостерігали в с. Ліра (2,1%). Слід відзначити, що сорти 

Микитинецький, Ліга, Лужок, Бекас не були уражені фомозом і в фазу 

жовто-зеленого стручка. Сорти Ліра (7,3%) та Оксамит (4,0%) були 

найбільш сприйнятливими до даного патогена (табл. 3).  

 

3. Ураженість ріпаку ярого фомозом (2009 р.), % 

Сорти 

Фаза 

цвітіння 
жовто-зеленого 

стручка 

Оксамит 1,4 4,0 

Обрій 0,9 3,5 

Отаман 0 1,3 

Ліра 2,1 7,3 

Бекас 0 0 

Лужок 0 0 

Ліга 0 0 

Микитинецький 0 0 
НІР 05 0,3 0,5 

 

Висновки. Найпоширенішими хворобами ріпаку ярого у 2009 р. 

були: альтернаріоз, пероноспороз, фомоз. Значний вплив на їх 

розвиток мали оптимальна температура та підвищена вологість 

повітря. 

Ураження сортів ріпаку ярого пероноспорозом в середньому 

становило 5,5 – 21,5%, альтернаріозом – 15,5 – 39,0%, фомозом – 0 – 

7,3%. Найстійкішим до пероноспорозу та альтернаріозу був сорт 

ріпаку ярого Лужок (4,5 і 16,0%), а найбільш сприйнятливим до 

пероноспорозу виявився с. Ліра (21,5%), до альтернаріозу – с. Обрій 

(39,0%). Не уразилися фомозом такі сорти ріпаку ярого: 

Микитинецький, Ліга, Лужок, Бекас. 
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УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА СОРТІВ КВАСОЛІ  

ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ЖИВЛЕННЯ 

   

Подано результати досліджень з вивчення ефективності 

інокуляції та рівнів живлення при вирощуванні квасолі. 

Ключові слова: квасоля, сорти, інокуляція, мінеральні добрива. 

 

Квасоля – цінна високобілкова культура, яку використовують як 

харчову рослину. У бобах квасолі міститься близько 23 - 25% білка, 

що в 1,5 - 2 рази більше, ніж у зерні пшениці, жита, кукурудзи. Завдяки 

високому вмісту потрібних для людини незамінних амінокислот білок 

квасолі за своєю поживністю наближається до білка тваринного 

походження. За калорійністю перевищує пшеничний хліб і картоплю. 

Квасоля є цінним попередником для багатьох культур, збагачує ґрунт 

органічною речовиною і біологічним азотом завдяки здатності 

фіксувати вільний атмосферний азот за допомогою бульбочкових 

бактерій [1 - 3]. 

У технології вирощування квасолі важливе значення має 

система живлення рослин з використанням інокуляції насіння 

азотфіксуючими препаратами.  

Метою досліджень було вивчити вплив умов живлення та 

інокуляції насіння на врожайність і якість сортів квасолі. 

Польові досліди проводили у 2006 - 2008 рр. у 6-пільній 

сівозміні лабораторії рослинництва на сірому лісовому поверхнево 

оглеєному ґрунті. 

Попередник квасолі - пшениця озима. Обробіток ґрунту 

загальноприйнятий для зони. Спосіб сівби – широкорядний з 

міжряддям 45 см. Інокулянт (ризобактерин) застосовували у день 

сівби. Норма висіву – 400 тис. схожих насінин на 1 га.   

Сорти – Первомайська і Мавка, напрям використання – цінні. 

Строк сівби – 5 - 15 травня (температура ґрунту на глибині 10 см не 

менше 11 – 13 
0
С). 

 

© Свідерко М.С., Болехівський В.П., Волощук І.С., 

Беген Л.Л., Тимків М.Ю., Козак С.В.,  
Купчак Л.Я., Труш Н.M., 2010 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2010. Вип. 52. Ч. І. 
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 Мінеральні добрива вносили у формі нітроамофоски 

(N16P16K16), суперфосфату амонізованого (N – 3%, Р2О5 – 17%), 

хлористого калію (K2O – 60%), аміачної селітри (N34) згідно зі схемою 

досліду. Вміст мікроелементів у кристалоні: В – 0,025%, Cu (ЕДТА) – 

0,01%, Mn – 0,04%, Fe (ЕДТА, ДТРА) - 0,07%, Мо – 0,004%, Zn 

(ЕДТА) – 0,025%. ЕДТА – етилендіамінтетраоцтова кислота, ДТРА – 

диетилентриамінпентаоцтова кислота – хелатуючі агенти 

(комплексони, ліганди). Хелати – це комплексні металоорганічні 

сполуки, які легко розчиняються у воді та доступні рослинам. 

Догляд за посівами включав післяпосівне коткування, до- 

сходове боронування, 2 – 3-разове розпушування міжрядь на глибину 

5 - 6 та 7 - 8 см через 10 - 12 днів після появи сходів і до цвітіння, 

підгортання з останнім розпушуванням. У фазі 3 - 6 листків за потреби 

використовували проти бур’янів гербіцид, шкідників (попелиця, 

квасолева зернівка, плодожерка, вогнівка) – пестицид, хвороб – 

фунгіцид. 

 

     1. Схема досліду 

№ 

варіанта 
Сорт Дози добрив Обробка насіння 

1 2 3 4 

1 Мавка 
Контроль, 

без добрив 

Без 

інокулювання 

2 -//- -//- 
Інокулювання 

ризобактерином 

3 -//- Р45К45 Без інокулювання 

4 -//- -//- 
Інокулювання 

ризобактерином 

5 -//- N20Р45К45 Без інокулювання 

6 -//- -//- 
Інокулювання 

ризобактерином 

7 -//- 

N20Р45К45 + криста- 

лон жовтий, 4 кг/га 

у фазу початку 

інтенсивного росту 

Без інокулювання 

8 -//- -//- 
Інокулювання 

ризобактерином 

1 Первомайська 
Контроль, 

без добрив 
Без інокулювання 
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1 2 3 4 

2 -//- -//- 
Інокулювання 

ризобактерином 

3 -//- Р45К45 Без інокулювання 

4 -//- -//- 
Інокулювання 

ризобактерином 

5 -//- N20Р45К45 Без інокулювання 

6 -//- -//- 
Інокулювання 

ризобактерином 

7 -//- 

N20Р45К45 + криста- 

лон жовтий, 4 кг/га 

у фазу початку 

інтенсивного росту 

Без інокулювання 

8 -//- -//- 
Інокулювання 

ризобактерином 

 
Виявлено, що у середньому за три роки (2006 - 2008) такі 

показники, як наростання сирої і сухої маси 100 рослин та 

продуктивність фотосинтезу, в період вегетації сортів квасолі 

залежали від досліджуваних факторів.   

Маса 100 рослин зростала від фази гілкування до формування 

плоду під дією мінеральних добрив, інокуляції та кристалону у 

позакореневому живленні. 

Суха маса всіх рослин з 1 м
2
 при збиранні  найвищою була на 

фоні повних мінеральних добрив (N20Р45К45) з тенденцією до 

підвищення від інокуляції і кристалону. 

Площа листової поверхні у сортів квасолі Первомайська і 

Мавка на фоні живлення N20Р45К45 і N20Р45К45 + кристалон та інокуляції 

насіння становила 48,8 – 49,9 і 51,0 – 53,7 тис. м
2
/га за чистої 

продуктивності фотосинтезу 15,9 – 16,4 і 16,9 – 17,7 г/м
2
 за добу і 

сприяла формуванню більшої врожайності  порівняно з фосфорно-

калійним фоном. 

У середньому за три роки найвища врожайність сортів квасолі 

Мавка і Первомайська (22,8 і 20,5 ц/га) була на фоні N20Р45К45 + 

кристалон жовтий (4 кг/га) у фазі інтенсивного росту з інокулюванням 

насіння ризобактерином (табл. 2). Приріст зерна від інокулювання 

насіння становив 1,5 – 1,7 ц, від добрив - 7,3 і 6,8 ц, і зокрема  

кристалону – 2,2 і 1,8 ц. На фосфорно-калійному фоні та варіантах без 

інокуляції насіння врожайність була нижчою, але з істотною 

надвишкою зерна за даними дисперсійного аналізу. 
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2. Врожайність зерна сортів квасолі залежно від інокуляції та фонів  живлення, ц/га 

№ 

варіанта 

Мавка Первомайська 

Врожайність Приріст зерна Врожайність Приріст зерна 

2006 2007 2008 сер. 

від 

 іноку-

ляції 

від  

доб- 

рив 

від 

крис- 

талону 

2006 2007 2008 сер. 

від 

 іноку-

ляції 

від  

доб- 

рив 

від 

крис- 

талону 

1 12,2 14,6 17,0 14,6 - - - 10,1 12,7 15,5 12,8 - - - 

2 13,0 15,6 17,9 15,5 0,9 - - 10,8 13,6 16,7 13,7 0,9 - - 

3 14,5 16,9 19,5 17,0 - 2,4 - 11,9 14,7 18,4 15,0 - 2,2 - 

4 15,4 18,0 21,1 18,2 1,2 2,7 - 12,7 15,7 19,6 16,0 1,0 2,3 - 

5 15,7 17,9 24,3 19,3 - 4,7 - 12,8 17,6 22,4 17,6 - 4,8 - 

6 16,8 19,0 26,0 20,6 1,3 5,1 - 13,8 18,6 23,7 18,7 1,1 5,0 - 

7 16,6 20,8 26,5 21,3 - 6,7 2,0 13,8 20,4 23,6 18,8 - 6,0 1,2 

8 17,6 22,0 27,8 22,8 1,5 7,3 2,2 14,8 21,8 24,9 20,5 1,7 6,8 1,8 
НІР0,95, ц/га                   

А (добрива)              0,6           0,7              1,1                                                                                      0,5           0,7           0,9      
В (інокуляція)          0,4           0,3              0,7                                                                                     0,3           0,4           0,7     

С (кристалон)          0,5           0,4              0,6                                                                                     0,4           0,5           0,5     

АВС (взаємодія)      0,8           0,9              1,3                                                                                     0,7           0,9           1,2     
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Виявлено, що найпродуктивнішими рослини були у 2008 р. 

завдяки кращому утворенню бульбочок на коренях, росту і розвитку, 

збільшенню кількості елементів структури, яким належить важлива 

роль у формуванні врожаю квасолі (табл. 3). 

 

3.  Ефективність інокуляції за різних фонів живлення на сортах 

квасолі (2006 - 2008 рр.) 

№ 

варіанта 

Кількість 

рослин на  

1 м
2
, шт. 

Кількість 

бобів на 

рослині, шт. 

Кількість 

зерен в  

1 бобі, шт. 

Маса 1000 

зерен, г 

Натура 

зерна, г/л 

Мавка 

1 27 10,9 5,4 211 1140 

2 27 11,1 5,5 216 1145 

3 30 16,7 5,9 221 1129 

4 31 17,1 6,0 227 1165 

5 32 18,5 6,3 226 1169 

6 33 18,5 6,6 234 1178 

7 33 18,9 6,5 244 1177 

8 33 18,9 6,7 248 1195 

Первомайська 

1 25 9,9 4,9 206 1119 

2 26 10,0 5,1 207 1113 

3 26 12,6 5,4 219 1130 

4 28 13,0 5,7 222 1138 

5 29 14,9 6,2 225 1144 

6 30 14,9 6,2 230 1153 

7 31 15,9 6,1 235 1155 

8 31 16,1 6,2 242 1174 

 

Найбільшу кількість рослин на 1 м
2
 у сорту Мавка (33 шт.), 

бобів на рослині (18,5 – 18,9 шт.), зерен у бобі (6,6 – 6,7 шт.) отримали 

на фоні добрив N20P45K45 з інокуляцією насіння  порівняно з цими 

показниками (27; 10,9 – 11,1; 5,4 – 5,5 шт.) на контролі (без інокуляції і 

добрив). Відзначено зростання маси 1000 зерен і натури зерна від  

збільшення норми добрив та інокуляції і використання кристалону 

жовтого. 

Під дією згаданої дози добрив формувалася більша кількість 

елементів продуктивності в I - XII етапах органогенезу (за 

Ф.М.Куперман). Різке підвищення температури і дефіцит вологи у 

період цвітіння (ІХ етап) та початку формування зерна (Х етап) 
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призводили до скорочення тривалості етапів органогенезу і зменшення 
закладки елементів продуктивності, що відбувалося в умовах 2007 р.  

Вміст протеїну і його вихід з одного гектара зростав на фоні 

живлення N20P45K45 + кристалон, інокуляція насіння на його кількість 

практично не впливала (табл. 4). 

  

4.  Вміст протеїну та важких металів у зерні квасолі залежно від 

досліджуваних факторів (2006 – 2008 рр.) 

№ 

варіанта 

Протеїн, 

% 

Вихід 

протеїну з 

1 га, кг 

Вміст важких металів, мг/кг 

мідь цинк свинець кадмій 

 Мавка 

1 17,3 252,6 - 14,8 0,04 Сліди 

2 17,3 268,2 - 14,9 0,05 Сліди 

7 19,8 421,7 - 15,1 0,06 Сліди 

8 19,9 449,7 - 16,6 0,09 0,01 

 Первомайська 

1 17,4 222,7 - 14,1 0,05 Сліди 

2 17,5 239,8 - 15,3 0,06 Сліди 

7 19,5 368,6 - 15,8 0,06 Сліди 

8 19,7 396,0 - 15,9 0,08 0,01 
Примітка: гранично допустима концентрація міді – 10, цинку – 50, свинцю – 

0,5, кадмію – 0,1 мг/кг. 

 

Вміст важких металів (Cu, Zn, Pb, Cd) у зерні квасолі не 

перевищував ГДК (гранично допустимої концентрації). 

  

5. Економічна ефективність вирощування сортів квасолі залежно 

від умов живлення (2006 – 2008 рр.) 

Варі- 

анти 

Затрати, грн/га Вро-

жай-

ність,  

ц/га 

Ціна, 

грн/т 

Дохід, грн/га Рента-

бель-

ність, 

% 
базові 

додат- 

кові 

загаль- 

ні 
валовий чистий 

Мавка 

1 2337 - 2337 14,6 3500 5110 2873 123 

6 2337 863 3200 21,2 3500 7420 4220 1342 

8 2337 933 3270 22,6 3500 7910 4640 142 

Первомайська 

1 2337 - 2337 12,8 3500 4480 2143 92 

6 2337 863 3200 18,7 3500 6545 3345 105 

8 2337 933 3270 20,1 3500 7035 3765 115 
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Затрати у технології вирощування квасолі на фоні удобрення 

N20P45K45 з інокуляцією насіння та використанням кристалону жовтого 

для обприскування рослин економічно вигідні, оскільки забезпечують 

збільшення чистого доходу проти контролю без добрив і обробок 

(табл. 5). 

Висновки. За результатами трирічних досліджень (2006 -  

2008 рр.), сорти квасолі Мавка і Первомайська найвищу врожайність 

(22,8 і 20,5 ц/га) забезпечили за умови живлення N20Р45К45 з 

інокуляцією насіння ризобактерином і обробкою посівів кристалоном 

жовтим (4 кг/га) у фазі інтенсивного росту. Приріст зерна відповідно 

становив від інокулювання - 1,5 і 1,7 ц, добрив - 7,3 і 6,8 ц, зокрема від 

кристалону – 2,2 і 1,8 ц. Сорт Мавка був більш продуктивним.  
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Подальше нарощування обсягів сільськогосподарського 

виробництва внаслідок інтенсифікації систем землеробства при 

нехтуванні заходами з оптимізованого використання його основних 

ланок призведе до зростання енергетичних витрат у розрахунку на 

одиницю вирощеної продукції, підвищення ризиків швидкого 

виснаження природних ресурсів, зокрема родючості ґрунтів, руйнації 

агроландшафтів, забруднення довкілля [1, 2]. 

 Особливістю території західного регіону є те, що він охоплює 

п’ять ґрунтово-кліматичних зон: Полісся (3,99 млн га), Лісостеп        

(3,67 млн га), Передкарпаття (0,96 млн га), Карпати (1,92 млн га) і 

низинне Закарпаття (0,22 млн га). Вони мають ряд особливостей, до 

яких слід віднести контрастність кліматичних умов, строкатість 

ґрунтового покриву, механічного складу ґрунту, рівня кислотності 

(більше 55% займають ґрунти з різним ступенем кислотності) й 

родючості земель. Земельний фонд представлений тут в основному 

дерново-підзолистими, опідзоленими різного ступеня оглеєння, 

дерновими і меншою мірою – лучними, бурими гірсько-лісовими, 

сірими лісовими і чорноземними ґрунтами.  

 Меліоративний фонд становить: у Львівській області - 490,6, 

Волинській - 343,0, Рівненській - 319,9, Івано-Франківській - 194,9, 

Тернопільській - 164,1, Закарпатській - 167,4 і Чернівецькій -            

117,6 тис. га осушених земель. При цьому інтенсивно використовують 

менше 50%  цих  площ, а решту  відведено  під сінокоси   й  пасовища,  

у яких переважають низькопродуктивні трави. Такий стан зумовлений 

виходом з ладу систем з двосторонньою дією, потребою в поновленні 

гідротехнічних споруд, очищенні осушених каналів від чагарників і 

бур’янів, вапнуванні кислих ґрунтів, проведенні своєчасного 

перезалуження лук і пасовищ  високопродуктивними травосумішками, 

що в сучасних умовах господарювання не завжди економічно вигідно 

[3]. 

 Значний відсоток у регіоні займають еродовані землі (19,7%). 

Крім цього, в останні роки спостерігається інтенсивне й 

необґрунтоване вирубування лісів, розорювання схилів, забудова 

заплавних територій, нехтування укріпленням берегів річок, що 

негативно впливає на стійкість природних екосистем та 

продуктивність агроландшафтів.   

 У зв’язку з окресленими проблемами в рільництві надзвичайно 

важливою є оптимізація його основних ланок шляхом запровадження 



 

 109 

науково обґрунтованої структури земельних угідь на ландшафтно-

екологічній основі, зональних високопродуктивних сівозмін, 

безпечних систем удобрення, ґрунтозахисних та енергоощадних 

технологій обробітку ґрунту, інтегрованого захисту рослин та 

раціонального використання меліорованих земель.  

 На першому етапі наявні землі потрібно структурувати: 

частину найменш продуктивних та ерозійно небезпечних відвести під 

природні кормові угіддя (луки й пасовища), лісонасадження, а торфові 

кар'єри - для створення ставково-риболовних господарств. Особливу 

увагу слід приділити розширенню площ рекреаційних, водоохоронних 

зон, відновленню лісових, болотних, водних екосистем, інших 

природоохоронних об’єктів. Оптимізуючи земельні угіддя, потрібно 

враховувати і демографічну ситуацію, регіональні, етнічні, релігійні 

традиції, економічні важелі зацікавлення сільськогосподарських 

виробників у розвитку галузі землеробства. 

 Вагомим чинником агроекосистем є сівозміни [4]. Вони, за 

результатами наших досліджень, підвищують ефективність викорис-

тання ріллі на 16 - 19%. Вибір оптимльних сівозмін для господарств 

відповідного виробничого напряму залежатиме від особливостей 

ґрунту, рельєфу, організаційно-господарських та інших чинників. В 

Інституті землеробства і тваринництва західного регіону НААН 

розроблено різноротаційні динамічні сівозміни для різних 

господарсько-організаційних структур, які забезпечують цілковиту 

маневреність у розміщенні культур залежно від ґрунтово-ландшафтних 

чинників, сприяють більш раціональному використанню біокліма-

тичного потенціалу, збереженню і відтворенню родючості грунтів з 

виходом зернових одиниць 58 - 65 ц/га. 

 У зонах Лісостепу і Полісся пропонуємо до впровадження 

сівозміни, насичені зерновими на 45 - 50%, у Передкарпатті - насичені 

зернофуражними і кормовими культурами до 38 і 45%. Зокрема в 

Лісостепу для багатогалузевих крупнотоварних господарств 

рекомендуємо: I. 1) конюшина, 2) пшениця озима + сидерати, 3) 

буряки цукрові, 4) кукурудза на силос, зелений корм, горох, 5) 

пшениця озима + сидерати, 6) буряки цукрові, картопля, 7) ячмінь 

ярий з підсівом конюшини; ІІ. 1) конюшина, 2) пшениця озима + 

сидерати, 3) буряки цукрові, 4) кукурудза на силос, зелений корм, 

гречка, 5) горох, овес, 6) пшениця озима + сидерати, 7) буряки цукрові, 

8) ячмінь ярий з підсівом конюшини; III. 1) конюшина, 2) пшениця 

озима + сидерати, 3) буряки цукрові, 4) горох, 5) пшениця озима + 

сидерати, 6) кукурудза на силос, зелений корм, 7) картопля, гречка, 

кормові коренеплоди, 8) ячмінь ярий з підсівом конюшини. Для 
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менших господарств більш практичними будуть 5 – 6-пільні сівозміни: 

I. 1) конюшина, 2) пшениця озима + сидерати, 3) буряки цукрові, 4) 

кукурудза на силос, зелений корм, 5) ячмінь ярий з підсівом 

конюшини; IІ. 1) конюшина, 2) пшениця озима + сидерати, 3) буряки 

цукрові, 4) горох, гречка, 5) кукурудза на силос, 6) ячмінь ярий з 

підсівом конюшини; III. 1) однорічні трави + проміжні, 2) пшениця 

озима + сидерати, 3) буряки цукрові, 4) ярі зернові, 5) кукурудза на 

ранній силос, зелений корм, 6) пшениця озима + сидерати. Для 

фермерських господарств пропонуємо: І. 1) багаторічні бобові трави, 

2) пшениця озима, 3) буряки цукрові, коренеплоди, 4) ячмінь ярий  з 

підсівом багаторічних трав; ІІ. 1) багаторічні бобові трави, горох, 2) 

пшениця озима, 3) буряки цукрові, кукурудза на зерно і силос, 4) 

ячмінь ярий з підсівом багаторічних трав; III. 1) горох, гречка, 2) 

пшениця озима + сидерати, 3) буряки цукрові, 4) кукурудза. Для 

господарств, які спеціалізуються на вирощуванні ріпаку озимого: I. 1) 

конюшина, 2) ріпак озимий, 3) пшениця озима + сидерати, 4) 

кукурудза, 5) ячмінь ярий з підсівом конюшини; II. 1) однорічні трави, 

2) ріпак озимий, 3) пшениця озима + сидерати, 4) горох, гречка, 5) ярі 

зернові; III. 1) конюшина, 2) пшениця озима + сидерати, 3) ріпак 

озимий, 4) пшениця озима + сидерати, 5) кукурудза, 6) ячмінь ярий з 

підсівом конюшини.  

 Для господарств зони Полісся, які спеціалізуються на 

виробництві зерна, льону, картоплі та утриманні молочної і м’ясної 

худоби, перспективу матимуть наведені нижче сівозміни. Для 

багатогалузевих крупнотоварних агроформувань: I. 1) конюшина, 2) 

пшениця озима + сидерати, 3) картопля, 4) кукурудза на силос, гречка, 

5) озимі зернові, 6) однорічні трави + післяукісні, люпин, коренеплоди, 

7) ячмінь ярий і льон з підсівом конюшини; II. 1)  багаторічні трави, 2) 

пшениця озима + сидерати, 3) льон, 4) озимі зернові, 5) картопля, 6)  

ячмінь ярий, 7) кукурудза на силос, коренеплоди, 8) ячмінь ярий з 

підсівом конюшини. Для фермерських господарств, які вирощують 

зерно, картоплю, льон, пропонуємо: I. 1) горох, гречка, 2) озимі, 3) 

овес, 4) кукурудза, 5) ячмінь ярий; ІІ. 1) горох, 2) пшениця озима, 3) 

картопля рання, льон-довгунець, 4) пшениця озима + сидерати, 5) 

картопля; ІІІ. 1) люпин на зерно, 2) жито озиме, 3) картопля рання, 

льон, 4) жито озиме, 5) картопля; за спеціалізації на виробництві 

молока: I. 1) конюшина, 2) пшениця озима на зерно і на зелений корм 

+ післяжнивні, 3) картопля, буряки кормові, кукурудза на зерно, 4) 

кукурудза на силос і зелений корм, однорічні трави на зелений корм + 

післяукісні, 5) ячмінь ярий з підсівом конюшини. При вирощуванні й 

відгодівлі молодняку великої рогатої худоби: 1) конюшина + 
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тимофіївка, горох, 2) багаторічні трави, пшениця озима на зерно і на 

зелений корм + післяукісні, 3) кукурудза на зерно, картопля, 4) 

кукурудза на силос і зелений корм + післяукісні посіви, 5) ячмінь ярий 

з підсівом багаторічних трав. Для дрібних фермерських господарств та 

населення: I. 1) однорічні трави + проміжні, 2) картопля, буряки 

цукрові, 3) пшениця озима; ІІ. 1) буряки цукрові і кормові, 2) пшениця 

озима, капуста, 3) картопля, овес. 

 У господарствах зони Передкарпаття і Карпат мають 

переважати сівозміни з культурами суцільного способу сівби, у яких 

питома маса багаторічних трав збільшуватиметься із зростанням 

крутизни схилу понад 3°, внаслідок чого шкодочинність ерозії 

зменшується у 8 - 10 разів. Наприклад: І. 1, 2) багаторічні трави; 3) 

жито озиме; 4) кукурудза, картопля; 5) овес з підсівом багаторічних 

трав; II. 1, 2, 3) багаторічні трави; 4) картопля (смугове розміщення), 

овес, однорічні трави з підсівом багаторічних. 

 Для Закарпатської низовини заслуговують на увагу сівозміни, 

у яких вирощують: 1, 2) люцерну; 3) пшеницю озиму, ячмінь озимий ; 

4) кукурудзу, картоплю; 5) овес з підсівом люцерни. 

 За даними академіка УААН Б.С. Носка [6], в останні 5 - 7 

років у землеробстві країни склався негативний баланс поживних 

речовин, їх щорічне винесення з урожаєм перевищує надходження на 

100 - 120 кг/га NPK. На фоні доволі високого рівня виробництва 

мінеральних добрив поставки їх сільському господарству значно 

зменшилися. Так, у 1990 р. в умовах Львівської області на 1 га ріллі їх 

було внесено по 245 кг, у 1998 р. - 23 кг, в 2009 р. - 104 кг д.р. NPK, 

гною відповідно - 15,0; 2,3 та 0,7 т/га. І хоча спостерігається стала 

тенденція до зростання рівня внесення мінеральних добрив, обсяги 

застосування органічних різко знижуються. Тому доцільно 

розширювати площі бобових культур (конюшини, еспарцету, люцерни, 

буркуну), які утворюють 500 - 700 кг/га гумусу, що еквівалентно 20 - 

30 т гною, забезпечують виробництво близько 1,5 млн т азоту. 

Важливе значення має вирощування проміжних сидеральних культур у 

сівозмінах  на зелене добриво. Вони можуть займати 1 - 2 поля і 

сприяти поновленню органічної складової ґрунту. Значні площі під 

сидеральні культури відведено у ФРН, Чехії, Нідерландах, що гарантує 

в цих країнах урожайність пшениці озимої на рівні 60 - 70 ц/га. Для 

цього в зоні доцільно вирощувати люпин, гірчицю білу, редьку олійну, 

перко, ріпак, райграс однорічний. 

 На достатньо забезпечених поживними речовинами ґрунтах з 

реакцією, близькою до нейтральної, використання культур з родини 

капустяних, за даними Інституту землеробства і тваринництва 
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західного регіону НААН, в післяукісних посівах на зелений корм на 

фоні N90P60K60 за  45 - 55 днів вегетації дозволяє накопичувати урожай 

біомаси 300 - 450 ц/га, що становить 38 - 46 ц/га сухих речовин, які 

містять 120 - 140 кг азоту, 35 - 42 кг Р2О5 і 140 - 150 кг К2О. Високу 

ефективність ці культури забезпечують в післяжнивних посівах. Вони 

добре вписуються в наявну структуру сівозмін, розміщуються 

повторно після ранніх зернових, підвищують інтенсивність 

використання землі та кліматичних ресурсів [6]. 

 За даними Львівського державного аграрного університету 

(1988 - 1998 рр.), у польовій сівозміні (конюшина лучна – пшениця 

озима – буряк цукровий – кукурудза – ячмінь ярий) органо-мінеральна 

система удобрення, в якій на 1 га сівозмінної площі було внесено          

20 т/га гною + N104Р73К98, і органічна (32 т/га гною + 20 т/га сидерату 

гірчиці білої +  N17Р40К10) забезпечили практично однаковий вихід 

кормових одиниць (67 - 71 ц/га). Разом з тим застосування підвищених 

доз гною під буряки цукрові з одночасним приорюванням сидерату 

сприяло зростанню вмісту цукру в коренеплодах (в окремі роки він 

становив близько 18%), а їх післядія при вирощуванні ячменю ярого 

забезпечила надвишку врожаю в межах 2,0 - 2,2 ц/га та позитивно 

позначилася на якісних показниках зерна. При цьому витрати енергії 

за органо-мінеральної системи удобрення становили 91,8 і органічної – 

79,4 ГДж/га. 

 Важливе значення в системах удобрення має сумісне 

застосування сидеральних культур і побічної продукції стерньових 

попередників. Так, використання редьки олійної і соломи на помірних 

мінеральних фонах у різнотипних короткоротаційних сівозмінах 

забезпечує розширене відтворення родючості ґрунту і поліпшення 

групового складу гумусу на рівні застосування 15 т/га сівозмінної 

площі гною. Сидерати без соломи сприяли лише простому 

відтворенню родючості ґрунту із задовільними показниками гумусного 

стану [7].  

 Залежно від складу культур у сівозмінах в Інституті 

землеробства і тваринництва західного регіону НААН обґрунтовано 

адаптивні диференційовані системи обробітку ґрунту, які ефективно 

поєднують різноглибинні оранки та безполицеві операції, враховують 

біологічні особливості культур, попередники, фітосанітарний стан 

посівів, погодні та ґрунтові умови, забезпечують оптимальні умови 

живлення рослин (посилюють дію внесених добрив, хімічних 

меліорантів). При цьому використовуються полицеві, дискові, 

чизельні, плоскорізні знаряддя, а на осушених землях – і меліоративні 

глибокорозпушувачі.  
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 Довготривалі дослідження лабораторії землеробства і 

відтворення родючості ґрунтів ІЗіТЗР НААН (1973 - 2010 рр.) та 

кафедри загального землеробства ЛДАУ (1985 - 2000 рр.) свідчать про 

доцільність зменшення глибини основного обробітку ґрунту до 10 -      

14 см під однорічні трави, проміжні посіви (на зелений корм і 

добриво), озимі та ярі зернові, а в окремих випадках (на фоні глибокої 

оранки й підвищених доз органічних добрив) - під кукурудзу. Однак 

під бульбо- і коренеплоди більш ефективною є  глибока оранка (28 -    

32 см). При цьому витрати енергії за традиційної системи обробітку 

ґрунту становлять близько 1246,8, чизельної – 932,4 і комбінованої –        

424,6 МДж/га. 

 Для підтримання екологічної рівноваги в агроландшафтах, 

забезпечення високого біопродукування сільськогосподарських 

культур важливим є управління фітосанітарним станом посівів, 

зокрема прогнозування чисельності бур'янів, шкідників і хвороб, 

впровадження інтегрованих систем боротьби з ними як важливої 

складової технологічного блоку системи землеробства із 

використанням агротехнічних засобів, біологічних, мікробіологічних 

та хімічних препаратів. 

 У технологічний процес вирощування кожної культури 

важливо гармонійно вписати окремі його елементи, сприяючи 

реалізації біолого-генетичного потенціалу та забезпечуючи енерго-

ощадність, охорону і відтворення родючості ґрунтів. 

 Висновки. Вирішення проблеми ефективного й екологічно 

безпечного функціонування землеробства західного регіону в сучасних 

умовах господарювання вимагає оптимізації всіх ланок і підсистем 

його ведення, адаптації до ґрунтово-кліматичних умов, розробки й 

застосування механізмів відновлення порушеного співвідношення між 

природними комплексами, впровадження технологій вирощування 

сільськогосподарських культур, які базуються на максимальному 

використанні природних умов і потенційних можливостей сортів та 

гібридів, перевагах розміщення посівів у сівозмінах після кращих 

попередників, оптимальному забезпеченні рослин елементами 

живлення, інтегрованій системі захисту рослин, обробітку ґрунту та 

строгому дотриманні інших агротехнічних заходів.  
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Встановлено, що інокуляція насіння поліміксобактерином і 

альбобактерином поліпшує живлення рослин фосфором, що 

проявилося у підвищенні врожайності ріпаку озимого. 
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Для формування врожаю сільськогосподарські культури 

використовують із ґрунту й добрив макро- та мікроелементи. З-поміж 

них фосфору належить одне з провідних місць. Він входить у  
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біологічні сполуки, серед яких важливе значення мають нуклеїнові 

кислоти, зокрема рибонуклеїнова (РНК) і дезоксирибонуклеїнова 

(ДНК). Основна роль ДНК – передача спадкових властивостей і 

перенесення біологічної інформації, а РНК бере участь у синтезі 

білків. 

У ґрунті фосфор знаходиться як в органічних, так і мінеральних 

сполуках, зокрема у формі апатитів, оксиапатитів, фторапатитів, 

фосфоритів, фосфатів і ін. Механізм засвоєння цього елементу із 

названих мінералів досить складний. Він полягає у виділенні 

кореневою системою рослин продуктів життєдіяльності, які впливають 

на мінеральні сполуки. Так, дихання супроводжується утворенням 

вуглекислого газу, який за наявності води переходить у вуглекислоту, 

що сприяє розчиненню фосфатів [1]. 

Існує також багато мікроорганізмів, які переводять нерозчинені 

сполуки фосфатів у легкозасвоюваний стан. Інтенсивність цих 

процесів залежить від фізико-хімічного та видового складу ґрунту, а 

також від запасів у ньому валового фосфору. Л. В. Булавенко і ін. [2] 

відзначають, що в ґрунтах України міститься від 3,8 до 22,9 т/га 

фосфору у вигляді органофосфатів і первинних мінералів. Вчені країни 

вже тривалий час працюють у цьому напрямі і домоглися певних 

успіхів. Зокрема вони виділили штами бактерій, які інтенсивно 

розчиняють фосфати мінеральної частини ґрунту. На їх основі 

створено біопрепарати, які пройшли апробацію, виробниче 

випробування і вже зареєстровані та рекомендовані для використання 

в сільськогосподарському виробництві [3]. Зокрема В. П. Патика, 

Л. В. Токмакова [4] повідомляють, що інокуляція насіння такими 

біопрепаратами стимулює мобілізацію фосфору в ризосфері 

кукурудзи. Дослідженнями Л. А. Чайковської [5] встановлено, що 

інокуляція штамами бактерій роду Enterobacter nimipressuzelis насіння 

ріпаку озимого сорту Галицький забезпечила підвищення врожайності 

на 16,4 %. У лабораторних дослідах В. О. Цигули, М. Я. Погорілька [6] 

фосформобілізуючі препарати альбобактерин і поліміксобактерин 

позитивно вплинули на початкові етапи розвитку рослин ріпаку, 

соняшнику і льону. 

За останні роки в Україні ріпак озимий набув значного 

поширення й у 2009 р. займав площу понад 1,4 млн га. В структурі 

витрат на елементи технології вирощування цієї культури удобрення 

займає до 30 відсотків. Зменшення його частки за рахунок активізації 

мікробіологічних процесів і на цій основі поліпшення живлення 

рослин, зокрема фосфором, актуальне. З цією метою ми протягом 

2006 – 2009 рр. провели дослідження з визначення ефективності 
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впливу передпосівної інокуляції насіння бактеріальними препаратами 

поліміксобактерином (вид Bacillus polimicsa) і альбобактерином (вид 

Achromobacter album) на процес живлення фосфором ріпаку озимого 

на помірному (Р30) та підвищеному (Р60) рівні фосфорного живлення 

(N90К90).  

Дослідження проводили на сірому лісовому опідзоленому 

поверхнево оглеєному ґрунті. Його агрохімічні та фізико-хімічні 

показники були такими: вміст гумусу (за Тюріним) – 2,0 – 2,6 %, 

лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 89,6 – 92,0 мг/кг ґрунту, 

рухомого фосфору й обмінного калію (за Кірсановим) – відповідно 

69,5 – 142,0 та 68,0 – 107,0 мг/кг ґрунту. За градацією цей ґрунт має 

дуже низьке забезпечення азотом, підвищено-середнє фосфором та 

середньо-підвищене калієм. Реакція ґрунтового розчину (pH сольове 

5,75) – близька до нейтральної.  

Агротехніка вирощування культури – загальноприйнята для 

зони. Для інокуляції насіння використовували біопрепарати Інституту 

сільськогосподарської мікробіології НААН. Вихідну норму обробки 

взяли з рекомендацій цього інституту, зокрема 50 мл з титром більше 

5,0 млрд бактерій в 1 мл. Цей захід проводили в приміщенні, а 

оброблене насіння висівали в день обробки або на наступний.  

Сорт – Атлант селекції Інституту олійних культур УААН. 

Норма висіву насіння – 1,4 – 1,6 млн шт./га. Фосфорні й калійні 

добрива та 1/3 дози азотних вносили під передпосівну культивацію, 2/3 

азотних – у ранньовесняне підживлення. 

Облікова площа ділянки – 25 м
2
, повторність – триразова. 

Обліки та спостереження за ростом і розвитком рослин проводили 

згідно з методикою [7], а математичну обробку результатів дослід-

жень – за Б.А. Доспеховим [8]. 

Природно-кліматичні умови Лісостепу Західного сприятливі для 

вирощування ріпаку озимого. Середньобагаторічна кількість опадів 

становить 740 мм, а температура повітря – 7,5 
о
С із певними 

відхиленнями за роками. Зокрема метеорологічні умови літньо-

осіннього періоду в усі роки досліджень відповідали фізіологічним 

вимогам рослин ріпаку озимого. Інсоляція, температурний режим і 

опади весняно-літнього періоду позитивно впливали на інтенсивність 

мікробіологічних процесів у ґрунті, і, як наслідок, на його поживний 

режим. Це особливо характерним було для вегетаційного періоду 

2008 – 2009 рр.  

Достатнє забезпечення вологою протягом осіннього періоду 

вегетації за порівняно високої температури повітря (більше на 2 
о
С) 

сприяло мобілізації елементів живлення із ґрунтових запасів та 
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засвоєнню їх кореневою системою. Таким чином рослини ріпаку на 

абсолютному контролі за кількістю листків і величиною листової 

поверхні не поступалися варіантам з добривами помірних фонів 

живлення. Зимівля пройшла успішно, а весняно-літній період 

відзначився температурою повітря, на 6,8 
о
С вищою порівняно із 

середньобагаторічною; опадів за цей час випало на 92 мм більше, або 

на 19,8 %, що сприяло одержанню значно вищого врожаю порівняно з 

2007 – 2008 рр. У загальному на варіантах дослідів урожайність 

насіння формувалася залежно від кількості внесених біопрепаратів та 

мінеральних добрив (табл. 1). 

Дослідженнями встановлено позитивний вплив застосування 

поліміксобактерину й альбобактерину на фізіологічні процеси рослин 

ріпаку озимого, що позначилося на їх біометричних показниках. Так, 

висота рослин та площа листової поверхні у варіантах з інокуляцією 

насіння цими препаратами була більшою порівняно з контролями. За 

рахунок цих морфологічних елементів рослини мали можливість 

активніше накопичувати сонячну енергію і перетворювати її в 

кінцевий продукт – насіння. За помірної дози фосфорного живлення 

(Р30) на фоні N90К90 та передпосівної інокуляції насіння 

поліміксобактерином і альбобактерином одержано врожайність 32,9 і 

32,8 ц/га, що перевищило контроль (обробка насіння вітаваксом 

200 ФФ) на 2,2 і 2,1 ц/га. Поєднання цих же біопрепаратів з 

протруйником вітаваксом 200 ФФ не забезпечило істотного 

збільшення урожаю (2,3 і 2,4 ц/га).  

Підвищення дози фосфору до Р60 на фоні N90К90 на варіантах з 

поліміксобактерином і альбобактерином сприяло зростанню врожай-

ності насіння до 35,0 ц/га, або на 2,3 ц/га щодо контролю (32,7 ц/га). 

Поєднання біопрепаратів з протруйником не привело до збільшення 

врожаю (34,9 і 35,1 ц/га) порівняно з їх роздільним внесенням. 

Застосування підвищеної дози фосфорних добрив (Р60) 

порівняно з помірною (Р30) сприяло зростанню врожаю в середньому 

на 2,0 ц/га, що майже рівноцінно надвишці від поліміксобактерину й 

альбобактерину і прирівнюється до приросту від внесення 1,5 ц/га 

суперфосфату. 

Якісні показники насіння є важливою складовою одержання 

високого урожаю. При інокуляції біопрепаратами маса 1000 насінин 

становила понад 4,0 г (табл. 2). За помірної дози фосфору (Р30) у 

поєднанні з N90К90 у варіантах з альбобактерином цей показник був 

вищим (4,17 г), ніж з поліміксобактерином (3,97 г). Поєднання 

вказаних біопрепаратів з вітаваксом 200 ФФ не сприяло збільшенню 

маси 1000 насінин.  
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1. Урожайність насіння ріпаку озимого залежно від впливу фосформобілізуючих біопрепаратів та рівня 

удобрення (середнє за 2007 – 2009 рр.) 

Варіанти 
Урожайність репродукційного 

насіння, ц/га  

Приріст врожаю 

до абсолютного 

контролю 

від біопрепаратів 

до контролю 
удобрення  назва препарату 2007 2008 2009 середнє 

ц/га % ц/га % 

Без добрив і біопрепаратів  

(абсолютний контроль) 16,3 15,8 22,7 18,3 - - - - 

Ф
о

н
 1

 

N90P30K90 
вітавакс 200 ФФ 

(контроль) 28,9 25,9 37,2 30,7 12,4 67,8 - - 

N90P30K90 
поліміксобактерин + 

вітавакс 200 ФФ 31,0 28,2 39,8 33,0 14,7 80,3 2,3 7,5 

N90P30K90 
альбобактерин + 

вітавакс 200 ФФ 30,9 28,4 40,1 33,1 14,8 80,9 2,4 7,8 

N90P30K90 поліміксобактерин 31,0 28,1 39,5 32,9 14,6 79,8 2,2 7,2 

N90P30K90 альбобактерин 30,8 28,0 39,7 32,8 14,5 79,3 2,1 6,8 

Ф
о

н
 2

 

N90P60K90  
вітавакс 200 ФФ 

(контроль) 30,4 28,4 39,4 32,7 14,4 78,7 - - 

N90P60K90 
поліміксобактерин + 

вітавакс 200 ФФ 32,4 30,4 41,9 34,9 16,6 90,7 2,2 6,7 

N90P60K90 
альбобактерин + 

вітавакс 200 ФФ 32,5 30,6 42,2 35,1 16,8 91,8 2,4 7,3 

N90P60K90 поліміксобактерин 32,4 30,8 41,8 35,0 16,7 91,3 2,3 7,0 

N90P60K90 альбобактерин 32,4 30,6 41,9 35,0 16,7 91,3 2,3 7,0 
НІР05              1,77           1,93         2,44    
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При підвищеній дозі фосфору (Р60) на фоні N90К90 даний 

показник зростав і на варіантах з альбобоактерином становив від 4,35 

до 4,39 г. 

У зв’язку з цим ми відзначаємо, що вища урожайність 

сформувалася у варіантах з біопрепаратами за рахунок збільшення 

маси 1000 насінин. 

 

2. Маса 1000 насінин ріпаку озимого залежно від передпосівної 

обробки насіння фосформобілізуючими біопрепаратами (середнє за 

2007 - 2009 рр.), г 

Варіанти Маса 1000 насінин Серед-

нє удобрення  назва препарату 2007 2008 2009 

Без добрив і біопрепаратів 

(абсолютний контроль) 2,95 3,58 3,72 3,42 

Ф
о

н
 1

 

N90P30K90 
вітавакс 200 ФФ 

(контроль) 3,22 3,75 4,27 3,74 

N90P30K90 
поліміксобактерин 

+ вітавакс 200 ФФ 3,43 4,08 4,58 4,03 

N90P30K90 
альбобактерин + 

вітавакс 200 ФФ 3,49 4,11 4,63 4,08 

N90P30K90 поліміксобактерин 3,40 4,05 4,45 3,97 

N90P30K90 альбобактерин 3,67 4,32 4,52 4,17 

Ф
о

н
 2

 

N90P60K90  
вітавакс 200 ФФ 

(контроль) 3,51 4,16 4,35 4,01 

N90P60K90 
поліміксобактерин 

+ вітавакс 200 ФФ 3,44 4,09 4,71 4,08 

N90P60K90 
альбобактерин + 

вітавакс 200 ФФ 3,98 4,43 4,76 4,39 

N90P60K90 поліміксобактерин 3,78 4,47 4,64 4,30 

N90P60K90 альбобактерин 3,85 4,50 4,71 4,35 

 

Висновки 

1. Передпосівна обробка насіння ріпаку озимого препаратами 

бактеріального походження поліміксобактерином і альбобактерином 

сприяє мобілізації доступного фосфору з мінеральних сполук ґрунту, 

що поліпшує живлення рослин та зумовлює підвищення врожайності 

насіння на 2,1 – 2,2 ц/га. 

2. Вплив альбобактерину на формування високої маси 1000 

насінин за помірного фосфорного живлення (Р30) є вагомішим (+0,21 г) 

порівняно з поліміксобактерином. З підвищенням дози фосфору до Р60 
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збільшення даного показника за інокуляції альбобактерином було 

менш помітним (0,05 г).  
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ЯКІСТЬ ЗЕРНА ГРЕЧКИ РІЗНИХ СОРТІВ  

ЗАЛЕЖНО ВІД  СТРОКІВ СІВБИ 

 

Наведено результати досліджень щодо впливу  строків сівби 

гречки сортів Антарія, Рубра та Єлена в умовах  Лісостепу Західного 

на продовольчі показники зерна. Встановлено, що краща його якість 

формується при сівбі в період  15 - 25 травня.  

Ключові слова: гречка, строки сівби, сорти, якість зерна. 

 

Різноманітність і дружність сходів та добрий ріст гречки  

значною мірою залежать від строку сівби [1]. 

Потрібно відзначити, що зерно, отримане від посівів 

оптимального строку, характеризується високою якістю. Воно крупне і 

ваговите з високим вмістом білка [2]. Запізнення з сівбою призводить 

до збільшення співвідношення між врожаєм соломи і зерна на користь 

соломи [3]. 

Білки зерна гречки характеризуються високим вмістом 

незамінних амінокислот, і зокрема лізину (7,0 - 8,6 % на 100 г білка) та 

триптофану, яких не вистачає в інших крупах і хлібі [4].  

Після білків друге місце за важливістю займають вуглеводи, 

які переважають у кількісному відношенні (для зернових культур 

становлять 66 - 82 % всієї маси зерна). Основним вуглеводом є 

крохмаль, при його розщепленні в організмі виділяється енергія (1 г  - 

0,0171 МДж), вуглеводи і жири виконують в основному енергетичну 

функцію, білки і солі - пластичну [5]. 

У сухій речовині плодів гречки вміст крохмалю становить 49,9 

- 67,8  %, а в середньому - 59,6 %. У ядрі він коливається від 70,9 до 

84,7 %. Більше його в ендоспермі (до 90 %), а менше - в плодових 

оболонках (до 0,5 %). Кількість крохмалю в плодах гречки є в 

обернено пропорційній залежності від вмісту білка і жиру [6].  

За літературними даними, найбільше крохмалю містить зерно 

гречки, вирощене у ґрунтово-кліматичних умовах  Передкарпаття. 

Різке зниження його вмісту є характерним для зони Лісостепу та 

Закарпатської низовини [6].    
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Метою наших досліджень було встановити залежність вмісту 

основних поживних речовин від сорту та строків висіву насіння 

гречки. 

Роботу проводили в Інституті землеробства і тваринництва 

західного регіону УААН впродовж 2006 - 2008 рр.  

Ґрунт дослідних ділянок сірий лісовий поверхнево оглеєний. 

Орний шар (0 - 20 см) характеризувався такими показниками: рН 

сольової витяжки 5,9 - 6,0, вміст гумусу (за Тюріним) 1,5 - 1,6 %, 

рухомого фосфору та обмінного калію (за Кірсановим) -  відповідно 

100 - 106 і 75 - 98 мг/кг ґрунту, легкогідролізованого азоту (за 

Корнфілдом) 64,4 - 72,8 мг/кг ґрунту. 

Досліджували сорти гречки різних установ-оригінаторів: 

Антарія (ННЦ „Інститут землеробства УААН”), Рубра та Єлена 

(Інституту круп’яних культур, м. Камянець-Подільський). Схема 

досліду включала такі строки сівби: 5 травня, 15 травня, 25 травня,          

5 червня, 15 червня. Агротехніка вирощування культури 

загальноприйнята для зони. Попередник льон-довгунець. Розміщення 

варіантів рендомізоване, повторність – чотириразова [6]. 

Мінеральні добрива (нітроамофоску) вносили навесні під 

передпосівну культивацію під усі варіанти досліду (N60P60K60). Сівбу 

проводили звичайним рядковим способом (15 см) з нормою висіву    

3,5 млн шт./га насінин. Урожай збирали прямим комбайнуванням. 

Аналіз трирічних даних показав, що на нагромадження білка в 

зерні гречки мали вплив як сортові особливості, так і строки сівби 

(табл.). 

Найвищий вміст білка в зерні виявлено у с. Антарія (12,9 - 

14,6%), що на 0,8 - 1,4 % більше порівняно з с. Рубра і на 0,6 - 1,1 % - з   

с. Єлена. За першого строку сівби (5.05) цей показник у зерні 

досліджуваних сортів становив 11,4 - 12,6 %. За  наступного строку 

(15.05) він значно зріс (до 12,8 - 14,2 %), причому найвищим був у 

сорту Антарія, за третього строку сівби (25.05) вміст білка суттєво не 

збільшився порівняно з другим строком і знаходився в межах похибки. 

При пізніх строках сівби (5 - 15.06) спостерігали зниження даного 

показника у зерні гречки, що було обумовлено значною кількістю 

опадів (на 63 - 93 мм вище від норми) у період її цвітіння. 

 Найнижчий вміст крохмалю в зерні гречки одержано за сівби 

15 та 25 травня (50,5 - 51,8 %), що свідчить про високу продовольчу 

якість зерна. А найвищі його значення  спостерігали за раннього 

строку (5 травня) - 61,1 - 65,7 %, що призвело до зниження відсотка 

білка. Сорти Антарія та Рубра, висіяні 25 травня, характеризувалися 

високим вмістом крохмалю (50,5 і 50,6 %). При ранньому строку сівби 
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(5.05) цей показник становив 64,2 і 65,7 %. За більш пізніх строків (5 і 

15 червня) крохмалю у зерні містилося 54,6 і 59,2 %. 

 

Якісні показники зерна гречки різних сортів залежно від строків 

сівби (в середньому за 2006 - 2008 рр.), % 

НІР05 (фактор) А 0,18             1,01              0,14 
                          В                      0,23             1,30              0,19 

        АВ                   0,40              2,25              0,32 

 

Нагромадження крохмалю, насамперед, зумовлене 

екологічними чинниками, агротехнічними прийомами вирощування і 

сортовими властивостями. 

У досліджуваних зразках зерна міститься невелика кількість 

жирів. За їх вмістом жоден з сортів не залежав від строку сівби. 

Найбільшу кількість жиру спостерігали у с. Єлена (2,82 - 2,86 %) проти 

с. Антарія (2,76 - 2,77%) та с. Рубра (2,75 - 2,78 %). 

Вміст фосфору (1,02 - 1,06 %) та калію (0,42 - 0,56 %) також не 

залежав від строків сівби.  

Висновки. На основі проведених досліджень встановлено, що 

для підвищення продовольчої якості зерна гречки різних сортів 

потрібно висівати її в оптимальні строки (15 - 25 травня).   

 

Сорт 
Строк 

сівби 
Білок Жир Крохмаль К2О Р2О5 

А
н

та
р

ія
 5.05 12,9 2,77 64,2 0,42 1,03 

15.05 14,6 2,76 51,4 0,44 1,02 

25.05 14,5 2,77 50,6 0,44 1,05 

5.06 13,2 2,76 57,6 0,43 1,02 

15.06 13,2 2,76 57,2 0,43 1,04 

Р
у

б
р

а 

5.05 11,7 2,78 65,7 0,54 1,02 

15.05 13,1 2,78 51,8 0,53 1,03 

25.05 13,3 2,78 50,5 0,56 1,02 

5.06 12,5 2,75 54,6 0,54 1,03 

15.06 12,2 2,76 56,7 0,54 1,03 

Є
л
ен

а
 

5.05 11,9 2,82 61,1 0,46 1,04 

15.05 13,4 2,82 51,0 0,48 1,05 

25.05 13,4 2,86 50,8 0,51 1,04 

5.06 12,3 2,85 55,9 0,52 1,05 

15.06 12,3 2,85 59,2 0,50 1,06 
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УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 

ЗАЛЕЖНО ВІД ФОНІВ ЖИВЛЕННЯ І СТРОКІВ ЗБИРАННЯ  

В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО* 

 

Подано результати досліджень щодо впливу доз добрив з 

використанням позакореневого підживлення еколист стандартом і 

строків збирання на продуктивність сортів ячменю ярого. 

Ключові слова: ячмінь ярий, сорти, добрива, строки збирання, 

урожайність. 

 

В Україні ячмінь займає друге місце після пшениці озимої як за 

площами посівів, так і за валовим збором зерна. За кормовою цінністю 

він набагато переважає пшеницю, оскільки за амінокислотним складом  
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білка збалансований краще, ніж інші зернові культури. Останніми 

роками збільшується використання ячменю у виробництві пива. Поряд 

з дворядними сортами набувають поширення багаторядні, які 

характеризуються високою продуктивністю та цінними ознаками. Їх 

можна використовувати для пивоваріння, продовольчих і кормових 

цілей.  

Найбільш сприятливі умови для вирощування ячменю з 

добрими пивоварними властивостями склалися у західному регіоні 

України, і зокрема у Львівській області.  

Врожайність і якість зерна сортів ячменю ярого залежить від 

багатьох факторів, і зокрема внесення добрив. Важливе значення у 

технології вирощування цієї культури мають сорти і строки збирання 

[1 – 5]. 

З метою вивчення впливу доз мінеральних добрив з 

використанням позакореневого підживлення водорозчинним комп-

лексним добривом еколист стандарт та строків збирання на 

врожайність і якість ячменю ярого проведено дослідження на сірому 

лісовому поверхнево оглеєному ґрунті у сівозміні лабораторії 

рослинництва ІЗіТЗР УААН. Орний шар ґрунту характеризувався 

такими агрохімічними показниками: вміст гумусу (за Тюріним) – 1,5 – 

1,7 %, рН сольової витяжки – 5,9 – 6,0, лужногідролізованого азоту (за 

Корнфільдом) 99 – 106 мг на 1 кг ґрунту, рухомого фосфору і 

обмінного калію (за Кірсановим) – 98 – 106 мг і 89 – 95 мг на 1 кг 

ґрунту.  

Дослідження проводили за методикою польового досліду, яку 

описав Б.А. Доспехов [6]. Агротехніка вирощування культури – 

загальноприйнята для зони. Попередник – вико-вівсяна сумішка. 

Мінеральні добрива вносили у формі нітроамофоски (NPK = 16 : 16 : 

16) під культивацію та еколист стандарт (вміст у %: N – 9,8, K2О – 6,4, 

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

0,24) – позакоренево згідно зі схемою досліду. Досліджували сорти 

ячменю ярого Княжий і Вакула.  

Схема досліду включала такі варіанти: 1) контроль (без добрив); 

2) N45P45K45; 3) N45P45K45 + еколист стандарт, 3 л/га у IV етапі, 4 л/га у 

VII етапі органогенезу; 4) N60P60K60; 5) N60P60K60 + еколист стандарт, 

3 л/га у IV етапі, 4 л/га у VII етапі органогенезу; 6) N90P90K90; 7) 

N90P90K90 + еколист стандарт, 3 л/га у IV етапі, 4 л/га у VII етапі 

органогенезу. 

Захист рослин від бур’янів, хвороб та шкідників здійснювали з 

урахуванням економічного порогу шкодочинності (ЕПШ) з 

використанням рекомендованих препаратів.  
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Збирання врожаю проводили у три строки: в фазу повної 

стиглості зерна (вологість 14 – 17 %) та через 5 і 10 днів.  

Вегетаційний період 2007 р. характеризувався середньо-

добовими температурами, вищими від середньої багаторічної норми, і 

дефіцитом опадів у фазі наливу і дозрівання зерна ячменю. Теплим, 

але значно вологішим був 2008 р. Нестачу продуктивної вологи у 

період від сівби до сходів та вищі середньодобові температури 

протягом весняно-літньої вегетації відзначено в 2009 р.  

Врожайність сортів ячменю ярого змінювалася залежно від 

досліджуваних факторів (табл. 1). За результатами трирічних 

досліджень (2007 – 2009), найвищу врожайність зерна ячменю ярого 

сорту Княжий (4,73 т/га) отримали на фоні N90P90K90 і дворазового 

позакореневого підживлення універсальним багатокомпонентним 

добривом еколист (3 л/га в ІV, 4 л/га в VIІ етапі органогенезу) за 

першого строку збирання (повна стиглість зерна). Приріст врожаю 

зерна до контролю становив 1,43 т, зокрема від еколисту 0,31 т. На 

нижчому фоні живлення (N60P60K60) за такої ж норми внесення 

еколисту цей показник дорівнював 4,57 т/га з достовірним приростом 

1,27 т/га (контроль (без добрив) – 3,3 т/га). 

 

1. Врожайність зерна сортів ячменю ярого залежно від рівня 

живлення і строків збирання, т/га 

№ 

вар. 

Строк 

збирання 

Роки 
Середнє 

2007 2008 2009 

1 2 3 4 5 6 

Княжий 

1 
І – повна 

стиглість 

зерна  

(14 – 17-

процентна 

вологість) 

3,18 3,42 3,30 3,30 

2 3,72 3,98 4,09 3,93 

3 3,97 4,19 4,29 4,15 

4 3,93 4,19 4,49 4,20 

5 4,30 4,56 4,86 4,57 

6 4,15 4,41 4,71 4,42 

7 4,46 4,72 5,02 4,73 

1 

ІІ – через  

5 днів після 

повної 

стиглості 

зерна 

3,06 3,31 3,18 3,18 

2 3,60 3,87 3,98 3,82 

3 3,86 4,10 4,18 4,05 

4 3,83 4,11 4,39 4,11 

5 4,81 4,49 4,77 4,49 

6 4,05 4,31 4,61 4,32 

7 4,37 4,65 4,93 4,65 
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1 2 3 4 5 6 

1 

ІІІ – через 

10 днів після 

повної 

стиглості 

зерна 

2,69 3,17 2,69 2,85 

2 3,24 3,74 3,43 3,47 

3 3,52 3,80 3,72 3,68 

4 3,48 3,80 3,97 3,75 

5 3,86 4,18 4,29 4,11 

6 3,69 3,99 4,23 3,97 

7 4,02 4,36 4,43 4,27 

Вакула 

1 
І – повна 

стиглість 

зерна  

(14 – 17-

процентна 

вологість) 

2,94 3,54 3,38 3,29 

2 3,50 4,12 4,27 3,96 

3 3,73 4,35 4,46 4,18 

4 3,71 4,35 4,73 4,27 

5 4,11 4,75 5,03 4,63 

6 3,93 4,55 5,02 4,50 

7 4,30 4,92 5,30 4,84 

1 

ІІ – через  

5 днів після 

повної 

стиглості 

зерна 

2,85 3,45 3,30 3,20 

2 3,40 40,4 4,17 3,87 

3 3,65 4,29 4,58 4,11 

4 3,64 4,30 4,67 4,20 

5 4,02 4,68 4,93 4,54 

6 3,86 4,50 4,91 4,42 

7 4,26 4,76 5,20 4,74 

1 

ІІІ – через 

10 днів після 

повної 

стиглості 

зерна 

2,55 3,23 3,03 2,89 

2 3,12 3,82 3,77 3,57 

3 3,33 4,08 3,96 3,79 

4 3,35 4,03 4,23 3,87 

5 3,75 4,43 4,48 4,22 

6 3,55 4,25 4,50 4,10 

7 3,95 4,61 4,76 4,44 
НІР05 А (сорти) 0,03 0,04 0,04  

В (строки) 0,04 0,04 0,04  

С (добрива) 0,06 0,07 0,07  

 

На фоні мінерального живлення N45P45K45 + еколист 

врожайність знижувалася до 3,93 – 4,15 т/га з достовірним приростом 

до контролю (0,85 – 0,90 т). 

За другого строку збирання (через 5 днів після повної стиглості) 

даний показник зменшувався залежно від варіантів досліду на 0,08 – 

0,12 т/га, а за третього (через 10 днів після повної стиглості) – на 0,45 – 

0,47 т/га. 
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Врожайність ячменю ярого сорту Вакула змінювалася з такою ж 

закономірністю, рівень її був дещо вищим, втрати зерна від строків 

збирання меншими, ніж у сорту Княжий. За першого строку збирання 

(повна стиглість) на фоні N90P90K90 з дворазовим позакореневим 

підживленням універсальним багатокомпонентним добривом еколист 

вона дорівнювала 4,84 т/га. Приріст зерна становив 1,55 т, і зокрема від 

еколисту – 0,34 т. 

При зменшенні фону удобрення до N60P60K60 і N45P45K45 без 

позакореневого підживлення та з використанням еколисту врожайність 

знижувалася відповідно до 4,27 – 4,63 та 3,96 – 4,18 т/га, а приріст був 

достовірним за даними дисперсійного аналізу. 

Врожайність зерна за другого строку збирання (через 5 днів 

після повної стиглості) знижувалася на 0,07 – 0,10 т/га, за третього 

(через 10 днів після повної стиглості) – на 0,09 – 0,41 т/га. 

Стікання зерна обумовлене перестоєм на корені та впливом 

погодних умов (висока температура повітря, надмірна кількість 

опадів), які призвели до порушення фізіолого-біохімічних процесів у 

ньому. 

Найнижча врожайність зерна, отримана в 2007 р., обумовлена 

високими середньодобовими температурами та дефіцитом вологи в 

період колосіння, що спричинило формування більш щуплого зерна. 

Різні рівні врожайності у варіантах досліду пов’язані зі 

структурою рослин і продуктивністю колосу (табл. 2). 

 

2. Структура рослин і колосу сортів ячменю ярого залежно від 

рівня живлення за першого строку збирання (повна стиглість, 

середнє за 2007 – 2009 рр.) 

№ 

вар. 

Кількість 

рослин, 

шт./м
2
 

Кількість 

продук-

тивних 

стебел, 

шт./м
2
 

Коефі-

цієнт 

кущіння 

Висота 

рослин, 

см 

Кількість 

зерен у 

колосі,  

шт. 

Вага 

зерна з 

колоса,  

г 

1 2 3 4 5 6 7 

Княжий 

1 327 386 1,2 53,9 17,2 0,77 

2 349 453 1,3 56,4 17,9 0,79 

3 343 466 1,4 57,7 18,8 0,91 

4 350 473 1,4 60,9 19,2 0,92 

5 352 498 1,4 61,4 19,6 0,97 

6 355 525 1,5 66,8 21,9 1,00 
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1 2 3 4 5 6 7 

7 361 544 1,5 66,8 21,9 1,08 

Вакула 

1 324 362 1,1 50,9 21,0 1,00 

2 341 411 1,2 57,8 22,0 1,01 

3 340 427 1,3 61,1 24,6 1,09 

4 346 431 1,3 60,2 26,6 1,17 

5 349 442 1,3 61,6 27,2 1,21 

6 251 447 1,3 62,2 28,0 1,26 

7 357 488 1,4 64,0 29,8 1,32 

 

Дані табл. 2 підтверджують, що сорт Княжий характеризувався 

більшою кількістю продуктивних стебел (386 – 544 шт./м
2
), 

коефіцієнтом продуктивного кущіння (1,2 – 1,5), висотою рослин 

(53,9 – 66,8 см), а сорт Вакула – озерненістю колоса (21,0 – 29,8 шт.) та 

вагою зерна з нього (1,00 – 1,32 г). В обох сортів кількість рослин, 

продуктивних стебел, озерненість колосу та вага зерна одного колоса 

зростали пропорційно до врожайності зерна. 

Кількість продуктивних стебел на фоні N90P90K90 і на цьому ж 

фоні + еколист підвищувалася у сорту Княжий на 139 – 158, Вакула – 

на 85 – 126 шт./м
2
 проти контролю (без добрив). За цих умов живлення 

кількість зерен у колосі в с. Княжий збільшувалася на 2,2 – 4,2, в 

с. Вакула – на 7,0 – 8,8 шт. Дещо вищу вагу зерна з одного колоса мав 

с. Вакула. Коефіцієнт кущіння у с. Княжий дорівнював 1,2 – 1,5, 

Вакула – 1,1 – 1,4. 

Внаслідок осипання та стікання зерна від перестою на корені за 

другого і третього строків збирання знижувалася кількість зерен у 

колосі та вага колосу. 

Кращі показники пивоварної якості зерна (маса 1000 зерен, 

натура, вирівняність, вміст крохмалю, білка) в обох досліджуваних 

сортів формувалися при рівні мінерального живлення N60P60K60 та 

N60P60K60 + еколист за першого (повна стиглість зерна) і другого (через 

5 днів після повної стиглості зерна) строків збирання. Сорт Вакула 

відрізнявся дещо вищим вмістом білка, нижчим – крохмалю. 

Висновки. Вищу врожайність досліджувані сорти ячменю ярого 

забезпечують за внесення N90P90K90 та дворазового позакореневого 

підживлення універсальним багатокомпонентним добривом еколист 

стандарт (3 л/га в IV та 4 л/га в VII етапах органогенезу рослин) при 

першому строку збирання (повна стиглість зерна). 

Кращі показники пивоварної якості зерна формувалися при 

середніх рівнях живлення N60P60K60 і N60P60K60 + еколист за першого 
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строку збирання (повна стиглість) та другого (через 5 днів після повної 

стиглості зерна). 
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ВПЛИВ БОБОВИХ ТРАВ ТА ПОГОДНИХ УМОВ  

НА РІВЕНЬ ФІКСАЦІЇ СИМБІОТИЧНОГО АЗОТУ  

БОБОВО-ЗЛАКОВИМИ ТРАВОСТОЯМИ 

 

Подано результати трирічних досліджень щодо впливу 

погодних умов, вмісту бобових трав та мінеральних добрив на 

накопичення симбіотично фіксованого азоту бобово-злаковим 

травостоєм. Встановлено, що включення бобових трав у злакові 

сумішки дозволяє економити в середньому за три роки від 38,5 до 

130,8 кг/га азоту мінеральних добрив за двократного і від 35,3 до     

157,6 кг/га за трикратного скошування та підвищує урожайність  
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травостою від 5,94 до 8,87 т/га сухого корму за двократного і від 6,89 

до 10,66 т/га за трикратного використання. 

Ключові слова: урожайність, ботанічний склад, погодні умови, 

бобово-злакові травостої, кореляційна залежність. 

 

У сучасному сільськогосподарському виробництві потребу 

рослин в азоті задовольняють шляхом внесення мінеральних добрив. 

Проте економічні й енергетичні затрати цього способу великі [1]. Азот 

є не лише основним біогенним елементом, а й головним компонентом 

живої матерії, що відіграє одну з найважливіших ролей у житті 

рослин [2]. Часткова заміна мінерального азоту симбіотичним є 

важливим резервом скорочення затрат енергії у виробництві трав’яних 

кормів [4]. У західноєвропейських країнах останнім часом помітно 

знижується залежність луківництва від мінерального азоту завдяки 

використанню потенціалу бобових трав, які збагачують ґрунти азотом 

внаслідок процесів симбіотичної азотфіксації [3].  

Одним із шляхів зниження дефіциту азоту в ґрунті, який виник 

внаслідок винесення цього елементу рослинами, недостатнього 

застосування азотних мінеральних добрив, процесів денітрифікації 

тощо, є пошук засобів інтенсифікації рівня біологічної азотфіксації. 

Це, в першу чергу, внесення фосфорно-калійних добрив та 

бактеріальних препаратів, які створено на основі мікроорганізмів, 

виділених із природних біоценозів, тому вони безпечні для людей, не 

забруднюють довкілля, відновлюють природну родючість ґрунтів і 

сприяють одержанню екологічно чистого врожаю [5]. 

Дослідження проводили на експериментальній базі Інституту 

землеробства і тваринництва західного регіону УААН. 

Двофакторний дослід закладено навесні 2003 р. безпокривним 

способом. Площа дослідної ділянки 24 м
2
, облікова 20 м

2
, повторність 

чотириразова. Залуження проводили травосумішкою такого складу: 

пажитниця багаторічна (Дрогобицька 16) – 10 кг/га, тимофіївка лучна 

(Люлінецька 1) – 5 кг/га, костриця лучна (Люлінецька 3) – 8 кг/га, 

конюшина лучна (Агрос) – 4 кг/га, конюшина повзуча 

(Дрогобицька 6) – 5 кг/га. 

Ґрунт дослідної ділянки темно-сірий опідзолений 

легкосуглинковий поверхнево оглеєний, осушений гончарним 

дренажем з рН сольовим 5,5. Вміст рухомого фосфору (за Кірсановим) 

становив 115 мг/кг, обмінного калію (за Кірсановим) – 66 мг/кг ґрунту. 

Погодні умови протягом трьох років досліджень в основному 

виявилися сприятливими для росту і розвитку трав. 
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Накопичення бобовими травами біологічного азоту та рівень 

компенсації ним мінерального визначали методом різниці за 

методикою ВІК (1971, ч. 2) [6]. 

Для вивчення впливу технологічних факторів на збереження 

продуктивного довголіття бобових трав у бобово-злакових 

травосумішках і визначення рівнів компенсації азоту мінеральних 

добрив біологічним протягом 2004 – 2006 рр. ми проводили 

дослідження з вивчення фіксації азоту природними расами 

бульбочкових бактерій ґрунту при внесенні фосфорних і калійних 

добрив, мікроелементів, вапняку, а також їх замінника – природної 

агроруди глауконіту. 

Як бачимо з результатів вивчення кальцієвмісних матеріалів на 

бобово-злаковому травостої у 2004 р. (табл. 1), який виявився 

найбільш сприятливим для нагромадження біологічного азоту, 

найменшу кількість цього елементу зафіксовано травостоєм на варіанті 

з ґрунтовим внесенням 5 т/га глауконіту (34,6 кг/га за двократного та 

45,4 кг/га за трикратного скошування). Урожайність травостою 

становила відповідно 8,34 та 9,72 т/га сухого корму. 

 

1. Рівень компенсації азоту мінеральних добрив симбіотичним 

залежно від застосування кальцієвмісних матеріалів, кг/га 

Варіанти удобрення 
Роки 

Середнє 
2004 2005 2006 

Двократне використання 

Без добрив (контроль) - - - - 

Глауконіт (5 т/га) у ґрунт, Р60К90 

щорічно 34,6 41,7 39,4 38,5 

Р120К240 у ґрунт, Р60К90 щорічно 51,5 55,4 51,8 52,9 

Глауконіт (5 т/га) поверхнево, 

Р60К90 щорічно 183,0 75,7 72,6 110,4 

Р120К240 + 1,2 т/га вапняку + мікро-

сол поверхнево, Р60К90 щорічно 220,0 71,7 100,6 130,8 

Трикратне використання 

Без добрив (контроль) - - - - 

Глауконіт (5 т/га) у ґрунт, Р60К90 

щорічно 45,4 34,3 26,2 35,3 

Р120К240 у ґрунт, Р60К90 щорічно 170,7 67,7 50 96,1 

Глауконіт (5 т/га) поверхнево, 

Р60К90 щорічно 124,6 106 100,3 110,3 

Р120К240 + 1,2 т/га вапняку + мікро-

сол поверхнево, Р60К90 щорічно 233,0 110 130 157,6 
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Найвищим показник компенсації азоту був на варіанті, де 

проводили вапнування ґрунту, вносили фосфорні, калійні та 

мікродобрива (220 кг/га симбіотичного азоту при двохукісному та 

233 кг/га – при трьохукісному використанні). Зокрема на даних 

варіантах отримано і найвищу урожайність травостою – 10,84 т/га 

сухого корму при двократному та 12,16 т/га при трикратному 

скошуванні. 

На нагромадження симбіотичного азоту одночасно впливає 

багато факторів, однак основними з них, на думку таких науковців, як 

В.В. Волкогон, Е.П. Старченков, М.Т. Ярмолюк [2, 7, 8], є погодні 

умови та вміст у травостої бобових компонентів.  

На накопичення біологічного азоту в 2004 р. погодні умови мали 

більший вплив порівняно із відсотковим вмістом конюшини у 

травостої. Цей вплив підтвердився і гідротермічним коефіцієнтом 

(ГТК), який становив для даного року 1,6 і характеризувався як 

оптимальний, та кореляційним аналізом, який показує частки впливу 

двох даних змінних. При двократному використанні кореляційна 

залежність від погодних умов була середньою (r = 0,56), тобто 31,2% 

коливань в нагромадженні азоту викликані зміною погодних умов, тоді 

як вплив частки конюшини у травостої був низьким (r = 0,16) з 

коефіцієнтом детермінації (dxy) 2,5%. 

Слід зазначити, що при трикратному використанні зміни 

відбувалися навпаки: кореляційна залежність від частки бобових трав 

у травостої була високою (r = 0,82) з впливом фактора 67,7%, а вплив 

погодних умов характеризувався як середній (r = 0,68) і становив 

46,4%. Це обумовлено вищим вмістом конюшини в травостої третього 

укосу (табл. 2). 

Судячи з коефіцієнта детермінації, взаємозв’язок між 

нагромадженням симбіотичного азоту, погодними умовами та 

кількістю бобових у 2004 р. є високим як за двократного, так і за 

трикратного використання (R
2

y.xz = 0,72), тобто ці дві змінні на 72% 

впливали на нагромадження біологічного азоту. Відповідно рівняння 

множинної лінійної регресії за двократного скошування має вигляд:  

y = 7,1x + 0,1z – 192 

та за трикратного використання: 

y = 13,3x + 0,1z – 532. 

На другий (2005) рік проведення досліджень показники 

нагромадження та використання азоту травостоєм і урожайності дещо 

знизилися. Це пов’язано більшою мірою з несприятливими погодними 

умовами, оскільки в липні – вересні випала мала кількість опадів, 

внаслідок чого бобові трави знаходилися у пригніченому стані.  
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2. Ботанічний склад бобово-злакового травостою залежно від застосування кальцієвмісних матеріалів і 

частоти використання, % до загального урожаю 

Варіанти 

удобрення 

Кратність 

викорис-

тання 

Злаки Бобові Різнотрав’я 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

І 
у
кі

с 

о
та

в
а 

І 
у
кі

с 

о
та

в
а 

І 
у
кі

с 

о
та

в
а 

І 
у
кі

с 

о
та

в
а 

І 
у
кі

с 

о
та

в
а 

І 
у
кі

с 

о
та

в
а 

І 
у
кі

с 

о
та

в
а 

І 
у
кі

с 

о
та

в
а 

І 
у
кі

с 

о
та

в
а 

Без добрив 

(контроль) 

двократне 76 39 94 80 67 66 22 56 3 14 30 34 2 5 2 6 5 2 

трикратне 75 37 93 78 69 65 18 60 4 19 28 33 7 3 3 3 5 4 

Глауконіт (5 т/га) 

у ґрунт, Р60К90 

щорічно 

двократне 61 33 96 78 51 48 25 62 3 17 47 50 6 5 1 5 4 4 

трикратне 80 24 97 78 52 50 20 75 2 18 42 46 4 1 1 4 7 4 

Р120К240 у ґрунт, 

Р60К90 щорічно 

двократне 64 42 97 67 42 44 23 55 2 27 49 53 11 3 1 6 11 4 

трикратне 73 21 98 68 47 43 22 78 1 30 46 49 5 1 1 2 9 10 

Глауконіт (5 т/га) 

поверхнево, 

Р60К90 щорічно 

двократне 73 41 94 56 43 34 24 56 4 37 55 64 3 3 2 7 4 4 

трикратне 72 18 94 63 47 37 23 82 4 31 50 54 5 1 2 6 3 10 

Р120К240 + 1,2 т/га 

вапняку + мікро-

сол поверхнево, 

Р60К90 щорічно 

двократне 68 38 95 66 47 31 25 58 4 29 57 69 7 4 1 5 5 5 

трикратне 76 14 94 68 42 37 20 86 4 26 55 58 4 - 2 6 6 6 
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При двократному скошуванні найкраще проявив себе 

поверхнево внесений глауконіт. Травостій на цьому варіанті 

використав найбільшу кількість атмосферного азоту (75,7 кг/га) для 

наростання вегетативної маси, урожайність якої була теж найвищою і 

становила 7,16 т/га. За трикратного використання, навпаки, травостій 

на варіанті з вапнуванням ґрунту, внесенням фосфорних, калійних та 

мікродобрив відзначився здатністю до підвищення рівня фіксації 

симбіотичного азоту (до 110 кг/га) проти варіанта із застосуванням 

глауконіту поверхнево (106 кг/га). Урожайність на даних варіантах 

відповідно становила 9,62 та 9,48 т/га сухої маси. 

Використання симбіотичного азоту при двократному відчуженні 

знаходилося у високій кореляційній залежності (r = 0,88) як від 

погодних умов, так і від вмісту бобових трав. Хоча, як показує 

коефіцієнт детермінації, вплив погодного фактора був дещо вищим 

(79,8%), ніж вміст бобових у травостої. Вплив погодних умов на рівень 

фіксації біологічного азоту при трикратному використанні знизився до 

середнього значення (r = 0,75) і становив 56,4% та до низького рівня 

(r = 0,35) залежно від процентного вмісту бобових трав у травостої 

відповідно з коефіцієнтом детермінації (dxy) 12,0%. 

Коефіцієнт множинної детермінації показує, що в 2005 р. 

погодні умови та бобові трави мали вищий вплив (R
2 

y.xz = 0,98) на 

нагромадження симбіотичного азоту за дворазового скошування, ніж 

за триразового (R
2
 y.xz = 0,60), тому відповідно і рівняння множинної 

регресії для двократного використання записується так: 

у = 5,3х + 0,1z – 28 

та за трикратного: 

у = 4,9 + 4,5х + 0,1z. 

Третій (2006) рік досліджень був більш сприятливим порівняно з 

2005 р. для процесів симбіотичної фіксації азоту атмосфери 

азотфіксуючими мікроорганізмами. Як за двохукісного, так і за 

трьохукісного використання найкращим був варіант з проведенням 

хімічної меліорації та внесенням фосфорних, калійних і мікродобрив – 

відповідно 100,6 та 130 кг/га симбіотичного азоту, збір сухої маси 

становив 8,76 та 10,19 т/га. Дещо меншим рівнем фіксації відзначився 

травостій з поверхневим внесенням глауконіту (72,6 кг/га за 

двократного використання та 100,3 кг/га за трьохукісного). Недостатнє 

нагромадження азоту спостерігали на травостої з заробкою у ґрунт 

5 т/га глауконіту – 39,4 кг/га, а за трикратного ще менше – 26,2 кг/га. 

Низький рівень фіксації азоту на даних варіантах мав вплив і на 

урожайність травостою – 6,68 та 6,66 т/га сухої маси відповідно. 
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Рівні кореляційної залежності від погодних умов та відсоткового 

вмісту конюшини в травостої вказують на те, що основний вплив на 

використання біологічного азоту в 2006 р. при двократному 

використанні мав фактор вмісту бобових трав у травостої (93,6%) з 

високим рівнем кореляційної залежності (r = 0,96), тоді як частка 

фактора погодних умов була дещо нижчою (61,2%) з середнім рівнем 

залежності (r = 0,78). За трикратного режиму відчуження погодні 

умови (r = 0,64) мали середній вплив на показник використання азоту з 

часткою впливу фактора 40,7%, а фактор вмісту конюшини в травостої 

характеризувався як високий (r = 0,92) з часткою 84,7%. Коефіцієнти 

множинної детермінації показали, що як за двократного, так і за 

трикратного режиму скошування сукупний вплив вмісту бобових у 

травостої та погодних умов на нагромадження симбіотичного азоту 

був високим (R
2 

y.xz = 0,96 і R
2 

y.xz = 0,98 відповідно). Множинна 

кореляційна залежність описується таким рівнянням для дворазового 

скошування: 

у = 3,0х + 0,1z – 101 

та для триразового: 

у = 4,1х + 0,17z – 147. 

У середньому за три роки досліджень тенденція щодо факторів 

впливу на фіксацію симбіотичного азоту збереглася за двох режимів 

відчуження. При двохукісному використанні множинна кореляційна 

залежність між нагромадженням симбіотичного азоту, погодними 

умовами та вмістом бобових трав є досить високою. Судячи із 

коефіцієнта множинної детермінації (R
2
y.xz = 0,71), 29% варіації 

симбіотичного азоту не залежать від впливу двох даних змінних. 

Рівняння регресії матиме вигляд:  

у = 7,7х + 0,1z – 212. 

При трикратному використанні коефіцієнт множинної 

детермінації є дещо вищим (R
2

y.xz = 0,96), що свідчить про значний 

вплив погодних умов та бобових трав на рівень фіксації біологічного 

азоту, оскільки лише 4% варіації досліджуваного показника залежить 

від інших змінних. Відповідно рівняння множинної регресії набуває 

вигляду: 

у = 9,7х + 0,1z – 274. 

Висновки. Проведеними дослідженнями встановлено, що 

найбільший вплив на симбіотичну фіксацію азоту повітря має вміст у 

травостої бобових трав, а також сприятливі погодні умови, оскільки 

множинна кореляційна залежність між нагромадженням 

симбіотичного азоту, погодними умовами та вмістом бобових трав є 

досить високою протягом усіх років досліджень. Судячи з коефіцієнта 
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множинної детермінації, цей вплив коливається в межах R
2
y.xz = 0,60 – 

0,98, тобто від 40 до 2% варіацій симбіотичного азоту не залежать від 

впливу двох даних змінних. 
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ВПЛИВ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ  

НА ПОЖИВНИЙ РЕЖИМ ҐРУНТУ,  

ВРОЖАЙ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ  

 
Вивчали вплив систем основного обробітку ґрунту та 

удобрення на поживний режим, врожай та якість зерна пшениці 

озимої. Встановлено, що підвищення вмісту лужногідролізованого  

азоту, рухомого фосфору та обмінного калію у ґрунті  та найвищу 

продуктивність культури забезпечує мілка оранка за внесення 

N90Р60К60 і використання  азоту в три строки. 

Ключові слова: обробіток, удобрення, поживний режим, 

урожай, якість.  

 

Важливе значення у виробництві зерна в західному регіоні має 

пшениця озима, посівні площі якої займають близько 45 - 48% 

зернового клину.  

Як вказує В.Ф. Сайко, для розвитку зернового господарства 

потрібне технічне переоснащення, збільшення кількості добрив та 

засобів захисту рослин від бур’янів, шкідників, хвороб [4].  

Крім цього, як показують попередньо проведені наукові 

дослідження, значний вплив на підвищення продуктивності пшениці 

озимої має технологія обробітку ґрунту. Тому потрібно розробляти і 

впроваджувати ресурсоощадні системи, спрямовані  на мінімалізацію 

обробітку ґрунту [1 - 5].  

В умовах західного регіону проведено недостатньо польових 

експериментів з удосконалення технологій обробітку, особливо на 

сірих лісових ґрунтах, які займають понад 18% орних земель і 

характеризуються незадовільними агрофізичними показниками та 

низькою природною родючістю.  

Дослідження проводили в умовах багатофакторного 

стаціонарного досліду в лабораторії землеробства і відтворення 

родючості ґрунтів на сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті, 

орний шар якого (0 – 20 см) характеризувався такими агрохімічними  
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показниками: вміст гумусу (за Тюріним) 1,37 – 1,50%, рухомого 

фосфору і обмінного калію – відповідно 7,6 – 9,1 і 6,8 – 8,8 мг/100 г 

ґрунту, рН(КCl) 4,5 – 5,1, гідролітична кислотність 3,2 – 3,4, сума 

увібраних основ 4,6 – 5,0 мг-екв./100 г ґрунту. Ділянка першого 

порядку – системи обробітку ґрунту, другого – види сівозмін, третього 

– системи удобрення. Посівна площа ділянки першого порядку 

становила 1080 м
2
, другого – 270 м

2
, третього – 90 м

2
, облікова площа 

– 612; 153; 51 м
2
. Розміщення варіантів послідовне, повторність 

досліду триразова. Під лущення стерні вносили вапно, під зяблевий 

обробіток ґрунту – фосфорно-калійні добрива, азотні – за етапами 

органогенезу. Гербіциди застосовували загальним фоном. Норма 

висіву пшениці озимої сорту Крижинка становила 6 млн схожих зерен 

на 1 га. Агротехніка загальноприйнята для умов зони.  

Вміст нітратного азоту визначали дисульфофеноловим 

методом, лужногідролізованого азоту – за  Корнфілдом, рухомого 

фосфору, обмінного калію – за  Кірсановим, масу 1000 зерен і натурну 

вагу – за Майсуряном, вміст білка та сирої клейковини – за 

Єрмаковим, математичну обробку врожайних даних проводили в 

пакеті «STATISTIKA». 

Пшеницю озиму вирощували у зерновій (вико-овес, пшениця 

озима, овес, пшениця озима, жито озиме) і зерно-кормовій сівозміні 

(однорічні трави, конюшина лучна, пшениця озима, картопля, 

пшениця озима).   

Дослідження показали, що в основному на вміст елементів 

живлення у ґрунті мали вплив мінеральні добрива, незначно – різні 

способи обробітку. Нагромадження нітратного азоту залежить від 

швидкості мінералізаційних процесів органічних решток. Встановлено, 

що протягом вегетаційного періоду пшениця озима неоднаково 

забезпечена нітратним азотом залежно від попередників (табл. 1). 

Дещо більшу кількість нітратів під час сходів відзначено після вико-

вівса. Максимум нагромадження нітратного азоту в ґрунті припадає на 

фази росту сходи - кущення. Так, проведення мілких обробітків 

приводить до збільшення вмісту нітратів в шарі 0 – 10 см на 0,79 –  

1,09 мг/100 г ґрунту. Більш суттєвий вплив на рівень нагромадження 

нітратного азоту мали мінеральні добрива. Так, при застосуванні 

N30Р15К15 на варіантах досліду у шарі 0 – 30 см містилося 6,90 – 8,67 мг 

нітратного азоту, тоді як при N90Р60К60 – відповідно 8,12 –                 

10,27 мг/100 г ґрунту. До кінця вегетаційного періоду кількість 

нітратного азоту у ґрунті зменшувалася, що пов’язано з інтенсивним 

використанням рослинами пшениці озимої, а також частковим 

вимиванням у нижні шари ґрунту.   
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1. Вплив систем основного обробітку ґрунту та рівня удобрення на 

динаміку нітратного азоту під пшеницею озимою (середнє за 2008 -

2009 рр.), мг/100 г ґрунту 

Варіанти 

досліду 

Шар ґрун-

ту, см 
Сходи Кущення Колосіння 

Воскова 

стиглість 

1 2 3 4 5 6 

Попередник конюшина лучна  

1 

0 - 10 1,44 6,24 сліди - 

10 - 20 0,96 8,12 сліди - 

20 - 30 1,20 3,52 сліди - 

0 - 30 3,6 17,78 сліди - 

3 

0 - 10 2,18 9,10 1,01 - 

10 - 20 1,44 8,98 2,22 - 

20 - 30 2,16 4,94 2,41 - 

0 - 30 5,68 22,02 6,64 - 

4 

0 - 10 1,51 9,41 сліди - 

10 - 20 1,18 8,74 сліди - 

20 - 30 1,25 3,58 сліди - 

0 - 30 3,88 21,73 сліди - 

6 

0 - 10 2,34 11,22 0,84 - 

10 - 20 1,98 9,88 1,16 - 

20 - 30 2,22 5,94 3,94 - 

0 - 30 5,54 27,04 5,94 - 

7 

0 - 10 1,38 8,21 сліди - 

10 - 20 1,12 7,26 сліди - 

20 - 30 1,21 3,74 сліди - 

0 - 30 3,71 19,11 сліди - 

9 

0 - 10 2,04 10,11 0,58 - 

10 - 20 1,23 9,04 0,98 - 

20 - 30 0,98 4,94 3,04 - 

0 - 30 4,25 24,09 4,60 - 

Попередник вико-овес на зерно  

1 

0 - 10 3,48 7,14 сліди - 

10 - 20 2,64 4,65 сліди - 

20 - 30 0,98 5,94 сліди - 

0 - 30 6,90 21,98 сліди - 

3 

0 - 10 4,36 9,16 0,12 - 

10 - 20 3,62 10,98 0,22 - 

20 - 30 1,14 6,12 0,94 - 

0 - 30 8,12 28,26 1,38 - 
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1 2 3 4 5 6 

4 

0 - 10 4,49 9,27 сліди - 

10 - 20 3,21 9,00 сліди - 

20 - 30 1,04 7,84 сліди - 

0 - 30 8,67 26,60 сліди - 

6 

0 - 10 4,98 11,84 0,28 - 

10 - 20 4,21 10,66 0,47 - 

20 - 30 1,62 8,44 1,16 - 

0 - 30 10,21 30,36 1,81 - 

7 

0 - 10 3,26 9,12 сліди - 

10 - 20 2,28 8,16 сліди - 

20 - 30 0,98 6,84 сліди - 

0 - 30 6,52 24,12 сліди - 

9 

0 - 10 2,96 10,08 0,18 - 

10 - 20 1,98 9,26 0,32 - 

20 - 30 1,14 7,54 0,99 - 

0 - 30 7,18 26,86 1,49 - 

 

Різні способи основного обробітку ґрунту та рівень удобрення 

під вико-вівсом і пшеницею озимою впливали на поживний режим 

ґрунту. Вміст лужногідролізованого азоту на варіантах досліду 

змінювався і становив під пшеницею озимою в шарі 0 – 30 см в 

середньому 7,3 – 9,6 мг/100 г ґрунту. Наприкінці вегетаційного періоду 

спостерігали зниження його рівня. Внесення N90Р60К60 підвищувало 

цей показник. Найвищий вміст рухомого фосфору (7,3 – 9,6 мг) та 

обмінного калію (6,9 – 7,6 мг) в ґрунті відзначено на початку вегетації. 

Подвійна норма мінеральних добрив (N90P60K60) забезпечила зростання 

вмісту Р2О5 (0,7 – 1,1 мг) та К2О (0,6 – 1,2 мг) в ґрунті. У період 

збирання врожаю на варіантах досліду виявлено незначне зменшення 

даних показників (табл. 2). 

У результаті проведених досліджень встановлено, що способи 

основного обробітку ґрунту по-різному впливали на врожайність 

пшениці озимої залежно від попередників. Так, у зерновій сівозміні 

після попередника вико-вівса виявлено незначні зміни цього 

показника. За розміщення пшениці озимої після конюшини лучної під 

час проведення підготовки ґрунту дисковою бороною спостерігали 

зниження врожаю: за мінімальної норми мінеральних добрив  

(N30P15K15) – до 2,7 ц/га, за підвищеної (N90P60K60) – до 0,5 – 1,14 ц/га. 

Найвищий збір зерна (49,5 - 50,3 ц/га) одержано на варіантах мілкої 

оранки на підвищеному рівні мінерального живлення (N90P60K60).  

 



 

 142 

2. Вплив систем основного обробітку та рівня удобрення на 

поживний режим ґрунту під пшеницею озимою (середнє за 2007 -

2009 рр., зерно-кормова сівозміна, попередник конюшина),        

мг/100 г ґрунту  

Варіан-

ти 

Шар 

ґрунту, 

см 

Лужногідро- 

лізований азот  

Р2О5  

(0,2 н HCl) 

K2O  

(0,2 н HCl) 

Сівба 
Зби- 

рання 
Сівба 

Зби-

рання 
Сівба 

Зби-

рання 

1 

0 - 10 8,2 7,3 9,1 8,1 7,6 7,2 

10 - 20 8,0 7,2 8,0 7,2 7,2 6,9 

20 - 30 7,4 7,0 7,2 6,8 7,1 6,4 

3 

0 - 10 8,6 7,7 9,8 8,6 8,4 7,4 

10 - 20 8,2 7,4 8,4 7,7 7,9 7,2 

20 - 30 7,4 7,2 7,4 7,1 7,4 6,8 

4 

0 - 10 8,4 7,6 8,9 7,6 7,4 6,8 

10 - 20 8,1 7,4 8,6 7,5 7,1 6,2 

20 - 30 7,9 7,1 7,7 7,1 6,9 6,1 

6 

0 - 10 8,6 7,5 9,6 8,5 8,6 7,6 

10 - 20 8,1 7,4 8,9 7,8 7,8 7,3 

20 - 30 7,9 7,0 8,0 8,1 7,1 6,6 

7 

0 - 10 8,2 7,6 8,8 8,2 7,4 6,9 

10 - 20 8,2 7,2 8,1 7,8 7,1 9,2 

20 - 30 7,7 6,9 7,7 7,2 6,9 6,1 

9 

0 - 10 8,6 7,8 9,7 8,7 8,8 7,9 

10 - 20 8,4 7,4 9,1 8,0 7,6 7,1 

20 - 30 7,6 6,7 8,2 7,4 7,1 6,8 

 

3. Вплив систем основного обробітку ґрунту та рівня удобрення на 

врожай пшениці озимої (зернова сівозміна, попередник вико-овес), 

ц/га 

№ ва-

ріанта 

Способи 

обробітку 

ґрунту, 

см 

Удоб-

рення 

Урожай 
Се- 

реднє  

за 

3 роки 

Приріст 

врожаю 

від 

обро-

бітку  

від 

удоб- 

рення 
2007 2008 2009 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Оранка, 

20 - 22 

N30P15K15 39,6 42,4 38,8 40,2 - - 

2 N60P30K30 44,4 46,7 43,4 44,8 - 4,6 

3 N90P60K60 48,1 49,4 46,6 48,0 - 7,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 
Дискування, 

14 - 16 

N30P15K15 40,6 42,9 38,6 40,7 0,5 - 

5 N60P30K30 45,8 47,5 42,9 45,7 0,9 5,0 

6 N90P60K60 49,8 50,9 47,7 49,4 1,4 8,7 

7 
Оранка, 

14 - 16 

N30P15K15 40,4 43,3 39,3 41,0 0,8 - 

8 N60P30K30 45,6 47,8 44,5 45,9 1,1 4,9 

9 N90P60K60 50,1 51,3 47,1 49,5 1,5 8,5 

10 
Оранка, 

20 - 22 

N30P15K15 40,4 43,6 39,2 41,0 0,8 - 

11 N60P30K30 46,5 48,1 44,8 46,4 1,6 5,4 

12 N90P60K60 50,3 51,9 48,4 50,2 2,2 9,2 
НІР 05, ц/га 

обробіток    3,0 2,4 1,8  
удобрення  2,7 2,1 1,5 

обробіток + удобрення                              3,8 4,2 3,1 

 

Значно більший вплив на формування врожаю мали 

мінеральні добрива (табл. 3, 4). Так, на варіантах досліду внесення 

N60P30K30 підвищувало його на 4,4 - 4,9 ц/га, а застосування N90P60K60  

– на 6,5 - 7,8 ц/га. 
 

4. Вплив систем основного обробітку ґрунту та рівня удобрення на 

врожай пшениці озимої (2008 - 2009 рр., зерно-кормова сівозміна, 

попередник конюшина), ц/га  

№ ва-
ріанта 

Способи 
обробіт-
ку ґрун-
ту, см 

Удоб- 
рення 

Урожай 
Серед- 
нє за  

2 роки 

Приріст врожаю 

2008 2009 
від  

обро-
бітку 

від 
добрив 

1 
Оранка, 
20 - 22 

N30P15K15 46,8 43,8 45,3 - - 
2 N60P30K30 50,4 47,3 48,9 - 3,6 
3 N90P60K60 52,4 49,1 50,8 - 5,5 
4 Диску-

вання, 
14 - 16 

N30P15K15 43,9 41,2 42,6 2,7 - 
5 N60P30K30 48,5 45,5 47,0 1,9 4,4 
6 N90P60K60 51,5 47,9 49,7 1,1 7,5 
7 

Оранка, 
14 - 16 

N30P15K15 45,2 42,4 43,8 1,5 - 
8 N60P30K30 49,6 46,3 47,9 1,0 4,1 
9 N90P60K60 51,9 48,8 50,3 0,5 6,5 
10 

Оранка, 
20 - 22 

N30P15K15 47,1 44,4 45,8 0,5 - 
11 N60P30K30 50,8 47,9 49,3 0,4 3,8 
12 N90P60K60 53,1 45,5 51,3 0,5 5,5 

НІР 05, ц/га 

обробіток                                                                                         1,8 1,6    

удобрення 1,5 1,9    

обробіток + удобрення                                                                     4,2 3,0    
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5. Вплив систем основного обробітку ґрунту та удобрення на 

якість зерна пшениці озимої  (середнє за 2007 - 2009 рр., зерно-

кормова сівозміна, попередник конюшина лучна) 

№ 

варіан- 

та 

Способи 

обробітку 

ґрунту, см 

Удобрен- 

ня 

Маса 

1000 

зерен, г 

Натура 

зерна, 

г/л 

Вміст, % 

білка 

сирої 

клейко-

вини 

1 
Оранка, 

20 - 22 

N30P15K15 43,6 776 9,8 20,0 

2 N60P30K30 42,8 774 10,1 21,6 

3 N90P60K60 42,1 769 11,9 24,8 

4 
Дискуван- 

ня, 14 - 16 

N30P15K15 43,8 778 10,1 21,1 

5 N60P30K30 42,9 776 10,4 22,6 

6 N90P60K60 42,2 774 12,2 25,4 

7 Мілка 

оранка, 

14 - 16 

N30P15K15 44,0 778 9,9 21,2 

8 N60P30K30 43,2 775 10,3 22,2 

9 N90P60K60 42,9 773 12,4 25,6 

 

6. Вплив систем основного обробітку ґрунту та удобрення на 

якість зерна пшениці озимої (середнє за 2007 - 2008 рр., зернова 

сівозміна, попередник вико-овес)  

№ 

варіа- 

нта 

Способи 

обробітку 

ґрунту,  

см 

Удобрен-

ня 

Маса 

1000 

зерен, г 

Натура 

зерна, 

г/л 

Вміст, % 

білка 

сирої 

клейко-

вини 

1 
Оранка, 

20 - 22 

N30P15K15 41,8 771 8,7 18,2 

2 N60P30K30 39,9 768 9,2 19,2 

3 N90P60K60 39,4 764 10,0 21,9 

4 
Дискуван-

ня, 14 - 16 

N30P15K15 42,1 467 9,1 19,2 

5 N60P30K30 41,2 765 9,4 20,2 

6 N90P60K60 39,8 762 10,2 22,1 

7 Мілка 

оранка, 

14 - 16  

N30P15K15 41,9 775 9,1 18,4 

8 N60P30K30 40,0 773 9,4 19,6 

9 N90P60K60 39,4 769 10,3 22,2 

 

Аналізуючи вплив систем основного обробітку ґрунту на 

якість зерна (масу 1000 зерен, натурну вагу, вміст білка і сирої 

клейковини), ми не виявили істотних відмінностей між варіантами. 

Вміст білка і сирої клейковини у зерні пшениці озимої залежав в 

основному від рівня мінерального живлення, дещо в меншій мірі – від 

попередників. Вищими ці показники на варіантах досліду (вміст білка 
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10,2 - 12,2%, сирої клейковини 22,1 - 22,4%) були при внесенні 

N90P60K60,  зокрема N30 під культивацію + N30 у IV етапі + N30 у VІІ 

етапі органогенезу (табл. 5, 6). Слід відзначити, що при розміщенні 

пшениці озимої після вико-вівса порівняно з попередником 

конюшиною спостерігали зниження вмісту білка на 0,3 - 2,1% і сирої 

клейковини – на 2,2 - 3,4%. 

Висновки. Максимальну кількість нітратного азоту у ґрунті 

відзначено в перші періоди вегетації (сходи - кущення) при 

застосуванні мілких обробітків на фоні підвищеної норми мінеральних 

добрив. До кінця вегетації майже не виявлено його в шарі ґрунту 0 -  

30 см, що пов’язано з інтенсивним використанням рослинами, а також  

вимиванням. 

Рівень мінерального живлення впливав на зміну поживного 

режиму ґрунту. Вищий вміст лужногідролізованого азоту, рухомого 

фосфору та обмінного калію у ґрунті на варіантах досліду відзначено 

на початку вегетації. 

Найвищий врожай з кращою якістю зерна отримано при 

застосуванні мілкої оранки з внесенням азоту у три етапи (N90P60K60). 
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ЗМІНИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЛУЧНИХ ЦЕНОЗІВ 

ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ЇХ ПОЛІПШЕННЯ 

 

Наведено результати досліджень щодо зміни біорізноманіття 

травостоїв під впливом поверхневого та докорінного поліпшення 

лучних угідь тривалого використання. 

Ключові слова: травостій, біорізноманіття, удобрення, 

видовий склад. 

 

Підвищення продуктивності довготривалих лучних угідь за 

допомогою систем заходів поверхневого та докорінного поліпшення 

безпосередньо пов’язане із зміною кількісного та видового складу 

наземної рослинності. Вивчення біорізноманіття поліпшених лучних 

угідь дозволить визначити шляхи розвитку даних агроекосистем, а 

всебічний аналіз видового складу травостою дасть змогу встановити 

роль сіяних трав у фітоценозі, причини їх випадання із загального 

складу і появи інших несіяних видів. 

Значним змінам у ботаніко-господарському та видовому складі 

травостоїв сприяє внесення повного мінерального добрива. Згідно з 

узагальненими даними багаторічних досліджень науково-дослідних 

установ, застосування мінеральних добрив зменшує в ботанічному 

складі травостоїв вміст різнотрав’я та осок [2, 3, 5, 6]. При внесенні 

азотних добрив ботанічний склад лук наближається до злакового 

травостою. Фосфорні та калійні добрива сприяють збереженню в 

агрофітоценозі бобових трав [4, 7]. 

Дослідження проведено на довготривалому стаціонарі (1974 р. 

залуження), який було реконструйовано, внаслідок чого одержано 

поверхнево та докорінно поліпшені лучні угіддя. За поверхневого 

поліпшення вивчали удобрення (рівномірний розподіл норм азотних 

добрив і наростаючий із виключенням ранньовесняного підживлення) 

та строки скошування трав 34-річного різнотравно-злакового 

травостою. Докорінне поліпшення довготривалого лучного травостою 

було проведено за допомогою ярусної оранки та сівби бобово-злакової  
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травосумішки: конюшина гібридна сорту Рожева 27 (4 кг/га), 

лядвенець український Аякс (4 кг/га), костриця лучна Діброва (8 кг/га), 

тимофіївка лучна Люлінецька 1 (6 кг/га), стоколос безостий 

Топаз (10 кг/га).  

На фоні вапнування та Р60К90 вивчали вплив інокуляції насіння 

конюшини гібридної азотфіксуючими бактеріями (ризобофіт – 100 мл 

на 1 гектарну норму насіння), стимулятора росту (гарт – 100 мг/га з 

нормою витрати води 200 м
3
/га) та мікроелементів (мікросол, до якого 

входять бор, мідь, молібден, залізо, цинк, – 1,5 кг/га).  
Облік урожаю, визначення видового складу, структури і 

щільності травостою проводили за методикою Інституту кормів УААН 

[1].  

Неудобрений довготривалий травостій відзначався найбільшою 

фіторізноманітністю (налічували до 40 видів трав, включаючи 

різнотрав’я). Внесення фосфорних та калійних добрив також сприяло 

збереженню видового різноманіття (27 видів). Серед злакових трав на 

цих варіантах досліду найбільшу частку займала костриця червона – 

11 – 16%. 

Внесення повного мінерального удобрення чітко позначилося на 

формуванні довготривалого травостою – флористичний склад помітно 

спростився. Про негативний вплив застосування повних мінеральних 

добрив на видовий склад лучних ценозів свідчать дослідження 

багатьох учених. Ми встановили, що основними після внесення 

азотних добрив стали цінні верхові трави: грястиця збірна (28 – 34%) 

та костриця лучна (12 – 21%). Домінування у травостої грястиці 

збірної пояснюється її здатністю добре засвоювати азот з ґрунту. 

Під впливом добрив не лише флористично, а й екологічно 

перебудовуються ценози. У наших дослідженнях на довготривалій 

луці спостерігається мезофітизація рослинних угруповань, завдяки 

зменшенню у травостої ксеромезофітів, мезоксерофітів, мезогігрофітів 

та гігромезофітів (рис. 1). 

Ксеромезофіти у рослинному покриві довготривалого травостою 

представлені такими видами, як конюшина середня, люцерна 

хмелевидна, нечуйвітер волохатенький, морква дика, стокротки 

багаторічні. На фоновому та контрольному варіантах частка їх у 

травостої становить 15 – 19%, а при внесенні повного мінерального 

удобрення – лише 2 – 4%. 

При застосуванні азотних добрив та скошуванні трав у фазі 

трубкування в довготривалому травостої відзначено лише мезофіти та 

ксеромезофіти, що пояснюється витісненням злаками (костриця лучна, 

грястиця збірна, тимофіївка лучна, костриця червона, тонконіг лучний) 
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мезоксерофітів, мезогігрофітів (осока попелясто-сіра, ситник гостро-

пелюстковий), гігромезофітів (горошок мишачий, осока заяча, чина 

лучна). 

Рис. 1. Еколого-біологічна структура довготривалого травостою 

залежно від удобрення та строків використання, % до загальної 

кількості видів: 1 – без добрив (контроль), 2 – Р60К90 – фон (Ф), 3 – 

Ф + N120 (40+40+40), 4, 5, 6 – Ф + N120 (0+40+80) 

 

На агрофітоценозі, створеному внаслідок докорінного 

поліпшення довготривалої луки, сформувався бобово-злаковий 

травостій із часткою бобових трав до 42% від загального урожаю. При 

залуженні даного травостою використали сумішку із конюшини 

гібридної, лядвенцю українського, костриці лучної, тимофіївки лучної 

та стоколосу безостого. Крім сіяних видів, у травостої на другий, 

третій рік використання з’явилося багато несіяних трав, насіння яких 

переносилося гризунами, зберігалося в ґрунті, заносилося вітром тощо.  

Серед бобових трав найбільшу частку у травостої займав 

лядвенець український, який є конкурентостійкий у лучних ценозах 

навіть за сприятливих умов для розвитку природних і сіяних популяцій 

злаків та різнотрав’я. Найвищий відсоток лядвенцю українського 

відзначено на контрольному варіанті (23%), а найнижчий – при 

застосуванні стимулятора росту гарт.  

Внесення фосфорних та калійних добрив у поєднанні з 

інокуляцією, стимулятором росту та мікроелементами сприяло появі в 

агрофітоценозі таких бобових трав, як конюшина повзуча (2 – 5%) та 

конюшина середня (2 – 4%). Відсотковий вміст конюшини гібридної в 

середньому за 2006 – 2008 рр. коливався в межах 7 – 9%, що 
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пояснюється її слабою посухостійкістю – погодні умови 2007 р. 

спровокували зменшення частки даного виду. 

В еколого-біологічній структурі новоствореного бобово-

злакового травостою виявлено значну кількість мезофітів та 

ксеромезофітів. Частка гігромезофітів, які представлені конюшиною 

гібридною, є незначною і становить 8 – 9% (рис. 2). 

Рис. 2. Еколого-біологічна структура новоствореного бобово-

злакового агрофітоценозу, % до загальної кількості видів: 1 – 

контроль (без добрив), 2 – Р60К90 – фон (Ф), 3 – Ф + інокуляція, 4 – 

Ф + стимулятор росту, 5 – Ф + інокуляція + стимулятор росту, 6 – 

Ф + інокуляція + мікроелементи 

 

Відсоток ксеромезофітів у новоствореному травостої був доволі 

високим через приналежність до них лядвенцю українського та 

стоколосу безостого, які домінували в фітоценозі. Найбільшу кількість 

ксеромезофітів (46%) відзначено на неудобреному варіанті. До 

мезофітної групи належать основні злакові трави, тому застосування 

стимулятора росту, який сприяв їх розвитку, збільшило частку 

мезофітів у травостої до 53%. 

Висновки. Результати наших досліджень дають підставу 

стверджувати, що поверхневе поліпшення із застосуванням азотних 

добрив сприяє утворенню фітоценозу, в якому переважають цінні види 

злакових трав. Позитивний вплив на видовий склад довготривалого 

травостою мало скошування у фазі трубкування.  

Інокуляція насіння конюшини гібридної азотфіксуючими 

бактеріями позитивно впливала на видовий склад новоствореного 

агрофітоценозу, збільшуючи частку бобових трав. 
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ВПЛИВ ПІДГОТОВКИ НЕТЕЛЕЙ ДО МАШИННОГО ДОЇННЯ 

НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ 

 

Запропоновано технологічні рішення, застосування яких на 

молочних фермах агроформувань буде сприяти збереженню 

стабільності надоїв у корів, поліпшенню параметрів молоковіддачі, 

запобіганню захворюванню молочної залози на запальні процеси та 

отриманню при цьому високоякісної продукції.  

Ключові слова: нетелі, корови-первістки, доїльна установка 

„Ялинка”. 

 

Системи виробництва молока на фермах і комплексах України 

потребують удосконалення, оскільки вони не в достатній мірі 

відповідають фізіологічним потребам тварин і не дозволяють повністю 

реалізувати їх генетичний потенціал. 

Для успішного вирішення проблеми виробництва високоякісної 

продукції потрібно забезпечити вітчизняних виробничників 

методичними матеріалами, використовуючи які, можна ухвалювати 

оптимальні рішення щодо тієї чи іншої технології відповідно до 

технічних можливостей та біологічних особливостей тварин [1 - 3].  

Фізіологічна функція секреції молока у тварин досить керована, 

і її можна спрямовувати у потрібному руслі. Недостатнє безумовно-

рефлекторне стимулювання рецепторного апарату тканин молочних 

залоз гальмує активність рефлексу молоковіддачі, зменшує моторну і 

секреторну функцію вимені. Тому вдосконалення технологічних 

прийомів безумовно-рефлекторного стимулювання рецепторного 

апарату лакточутливих органів нетелей є досить актуальним. У зв’язку 

з цим дослідження було спрямовано на вивчення ефективності різних 

варіантів  підготовки тварин до машинного доїння, зокрема привчання 

їх до установки “Ялинка” шляхом пропускання через станки. 
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Вирішення проблеми профілактики захворювання молочної 

залози на субклінічні форми маститу, підвищення стимуляції 

молоковіддачі, фізіологічної активності молочних залоз корів-

первісток можна  досягнути їх підготовкою до машинного доїння і 

лактації [4 - 7]. 

Для дослідження  ми підібрали дві групи тварин – аналогів за 

молочною продуктивністю, віком і походженням, по 12 голів у кожній. 

У дослідній групі нетелей пропускали через станки установки 

“Ялинка” впродовж 1 місяця під час доїння корів (цей процес 

припиняли за 10 днів до отелення), у контрольній - підготовка тварин 

до машинного доїння була відсутня. 

 

1. Добовий надій, тривалість доїння та швидкість видоювання у 

корів-первісток післяотельного періоду (в середньому на 1 гол.,     

n = 12)  

Показники 
І  

(дослідна) 

ІІ (конт-

рольна) 

+ до  

І групи 

Різниця, 

% 

До переведення корів у загальне стадо 

Добовий надій, кг 14,4 14,0 -0,4 -97,2 

Тривалість доїння,  хв 5,7 5,8 +0,1 101,7 

Швидкість 

видоювання, кг/хв 

 

1,26 

 

1,20 

 

-0,06 

 

-95,2 

Другий день після переведення 

Добовий надій, кг 14,6 12,6 -2,0 86,3 

Тривалість доїння,  хв 5,6 5,7 +0,1 101,8 

Швидкість 

видоювання, кг/хв 

 

1,30 

 

1,10 

 

-0,2 

 

84,6 

Третій день після переведення 

Добовий надій, кг 14,7 13,1 -1,6 89,1 

Тривалість доїння,  хв 5,6 5,7 +0,1 101,8 

Швидкість 

видоювання, кг/хв 

 

1,31 

 

1,15 

 

-0,2 

 

87,8 

Четвертий день після переведення 

Добовий надій, кг 15,2 13,4 -1,8 88,2 

Тривалість доїння,  хв 5,7 5,7 0 100,0 

Швидкість 

видоювання, кг/хв 

 

1,33 

 

1,18 

 

-0,15 

 

88,7 

 

У проведених дослідженнях встановлено, що середньодобові 

надої корів дослідної і контрольної груп у післяродовому відділенні 

були практично однаковими (14,4 і 14,0 кг/гол.), але на другий день 
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після переведення в загальне стадо виробництва молока виявлено їх 

зниження у тварин контрольної групи на 2,0 кг/гол. Дані табл. 1 

свідчать про те, що середньодобові надої корів дослідної групи мали 

тенденцію до підвищення. На третій і четвертий день у тварин 

контрольної групи вони знизилися відповідно на 1,6 і 1,8 кг/гол., а 

відтак стабілізувалися, але на відносно нижчому рівні (88,7%).  

Очевидно, зниження надоїв у корів контрольної групи відбулося 

внаслідок зміни умов стереотипу - місця знаходження і  персоналу при 

переведенні з післяродового відділення в загальне стадо виробництва. 

Водночас у тварин дослідної групи, яких пропускали через станки 

установки “Ялинка”, в аналогічний період відбувалося підвищення 

надоїв, що свідчить про їх вищу адаптаційну здатність до машинного 

доїння і лактаційної діяльності. При вивченні функціональних 

особливостей вимені встановлено:  тривалість видоювання і швидкість 

молоковіддачі піддослідних груп корів-первісток за день до 

переведення в загальне стадо виробництва молока відрізнялася 

несуттєво (0,1 і 0,06 кг/хв). На другий день після переведення корів ІІ 

групи тривалість їх видоювання залишалася практично на одному рівні 

при зменшенні швидкості видоювання на 0,2 кг/хв (15,4%). Третього і 

четвертого дня у тварин ІІ групи швидкість молоковіддачі 

стабілізується, але на відносно нижчому рівні (87,8 - 88,7%). Вищі 

показники функціональних особливостей вимені корів-первісток І 

(дослідної) групи пояснюються, очевидно, також завчасним 

привчанням їх до доїльної установки шляхом пропускання через 

станки, звиканням тварин до умов технологічного процесу.   

Повнота видоювання достатньо добре виражена у новороз-

телених тварин обох груп, але її параметри в І (дослідній) групі 

знаходяться на вищому рівні. Так, на 4-й день лактації даний показник 

у них при машинному додоюванні був вищим у середньому на 5%,  а 

при ручному – на 25% порівняно з ІІ групою (табл. 2).  

 

2. Повнота видоювання корів у післяотельний період (n = 12,  в 

середньому на 1 гол.), мл  

Дні лактації 
І (дослідна) 

група 

ІІ (контроль-

на) група 

+ до 

 І групи 
Різниця, % 

1 2 3 4 5 

Машинне додоювання, мл 

4 152±15 160±17 -8 95 

10 155±12 170±13 -15 110 

12 161±10 210±14 -49 130 
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1 2 3 4 5 

15 155±13 205±16 -50 132 

Середнє 158±14 184±15 -30 117 

Ручне додоювання 

4 36±6 45±6 -9 125 

10 36±5 38±7 -18 147 

12 44±4 60±6 -16 136 

15 40±7 58±4 -18 145 

Середнє 39±6 55±4 -15 138 

 

Міжгрупова різниця  на 10-й день лактації становить 10% на 

користь тварин дослідної групи, а на 12 і  15-й день після переведення 

корів у загальне стадо виробництва молока повнота видоювання при 

машинному додоюванні  знижується на 30 і 32% відповідно. Водночас 

у тварин І (дослідної) групи цей показник не зазнає суттєвих змін.  

Відомо, що молочна залоза у новорозтелених корів досить 

чутлива до різних несприятливих факторів. Тому ми проводили 

спостереження за дотриманням правил машинного доїння, адже 

запальні процеси у ній можуть виникати також внаслідок причин, які 

не пов’язані з даними технологічними умовами. У дослідній групі  

захворювання вим’я на клінічні форми маститу відсутні, субклінічні 

мали місце у контрольній групі (5 гол.) за 40-денний післяотельний 

період. На другому місяці лактації запальні процеси молочної залози 

зафіксовано лише в однієї дослідної тварини (табл. 3).  

 

3. Захворювання корів-первісток на субклінічні форми маститів  у 

післяродовий період (n = 20) 

Виявлено хворих на 

мастит 

І (дослідна)  

група 

ІІ (контроль-

на) група  

+ до 

контролю 

На 7 – 14-й день 

після отелення: гол. 0 3 -3 

                             % 0 15 -15 

На 28 – 40-й день 

після отелення: гол. 1 3 -2 

                             % 5 15 -10 

Всього випадків 

захворювання: гол. 1 6 -5 

                           % 5 30 -25 

 

Після видоювання у корів-первісток дослідної групи відзначали 

краще спадання вим’я, що свідчить про більш розвинену залозисту 
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його частину. Етологічні спостереження показали, що після отелення, 

на відміну від своїх аналогів,  при першому підключенні доїльного 

апарата вони стояли спокійно.  

Експериментальні дані свідчать про те, що завчасне привчання 

тварин до машинного доїння і лактації шляхом пропускання через 

станки установки “Ялинка” дає можливість підвищити молочну 

продуктивність за І лактацію на 5,7%, вміст жиру в молоці на 4,6% та 

інтенсивність молоковиведення на 21,4% (табл. 4).  

Встановлено, що утримання нетелей в стаді маточного поголів’я 

корів впливає на рівень їх адаптації до нових умов експлуатації, що 

великою мірою визначає активність рефлексу молоковіддачі. Так, 

первістки дослідної групи вже з першої хвилини перевищували 

контрольних ровесниць за цим показником на 20%. Адаптаційний 

період нетелей більшою мірою сприяв реалізації їх продуктивного 

потенціалу. Впродовж 305 днів лактації від первісток було отримано в 

середньому 3247 кг молока 4-процентної жирності, що на 9,6% більше 

від аналогів контрольної групи. 

 

4. Молочна продуктивність корів-первісток 

Показники 
І (дослідна) група ІІ (контрольна) група 

абсолютне 

значення 

% абсолютне 

значення 

% 

Надій молока за 305 

днів лактації, кг 

 

3820 ± 72 

 

105,7 

 

3602 ± 66 

 

100,0 

Середній вміст 

жиру в молоці, % 

 

3,66 ± 0,07 

 

104,6 

 

3,50 ± 0,06 

 

100,0 

Інтенсивність моло-

ковиведення, кг/хв 

 

1,45 ± 0,12 

 

121,4 

 

1,14 ± 0,07 

 

100,0 

 

Впродовж двох перших місяців після отелення в дослідній групі 

прийшло в охоту більше корів, ніж у контрольній (8 проти 6 гол.). 

Середня тривалість сервіс-періоду в дослідній групі була меншою і 

становила 34 дні, у  контрольній – 46 днів (Р < 0,001). 

Кількість запліднених корів контрольної групи протягом місяця 

після отелення становила 6 голів проти 10 у дослідній. Тварин з 

тривалістю сервіс-періоду 31 - 60 днів у дослідній групі було більше, 

ніж у контрольній. 

Висновки. Привчання нетелей до машинного доїння і лактації 

шляхом пропускання через станки установки “Ялинка” дозволяє 

завчасно адаптувати корів-первісток до лактаційної діяльності, 
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підвищити  секреторну функцію молочної залози на 5,7% і зменшити 

захворюваність на субклінічні форми маститів вим’я на 16,6%.  
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ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН КОРМУ  

ТА БАЛАНС АЗОТУ В ОРГАНІЗМІ КУРЕЙ-НЕСУЧОК  

ПРИ ВКЛЮЧЕННІ У КОМБІКОРМ  

ЗЕРНА ПАЙЗИ І ГЛАУКОНІТУ 

 

 Встановлено, що згодовування курям-несучкам цільного зерна 

пайзи і глауконіту поліпшило перетравлення поживних речовин кормів 

та позитивно вплинуло на баланс азоту.  

 Ключові слова: кури-несучки, комбікорм, перетравність, 

азот, протеїн, жир, клітковина, БЕР, органічна речовина. 

 

Найбільш повна реалізація генетичного потенціалу 

сільськогосподарської птиці в сучасних умовах неможлива без 

повноцінної годівлі, тобто забезпечення раціонів всіма елементами 

живлення [1 – 3]. При цьому дуже важливою є розробка нових 

рецептур комбікормів, які б добре перетравлювалися і засвоювалися, 

сприяючи збереженню її здоров’я і підвищенню продуктивності. 

Якість кормів визначається вмістом поживних речовин. 

Повноцінними вважають такі раціони і корми, які містять усі потрібні 

для живого організму речовини і здатні протягом тривалого часу 

забезпечити його нормальну фізіологічну діяльність [3]. 

Засвоєння поживних речовин кормів організмом птиці 

залежить не тільки від їх хімічного складу, але й рівня перетравності 

[3 – 5]. Тому дослідження у напрямі встановлення коефіцієнтів 

перетравності поживних речовин кормів (за використання в годівлі 

зерна пайзи і глауконіту) та ступеня засвоєння їх організмом мають 

характер теоретичної й практичної доцільності і на сьогодні є 

актуальними. 

Метою даної роботи було визначення рівня перетравності 

поживних речовин кормів та використання азоту при згодовуванні 

птиці у пік продуктивності комбікорму з вмістом 5% зерна пайзи та 

2% глауконіту. 
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Вивчення проводили на фоні науково-виробничого досліду у 

ТзОВ „Загаї” Кам’янко-Бузького району Львівської області. 

Для досліду було відібрано 1000 голів курей-несучок 

коричневого кросу Хай-Лайн у віці 210 днів, яких розділили за 

принципом аналогів на 2 групи – контрольну і дослідну, по 500 голів у 

кожній.  

Умови утримання птиці відповідали загальноприйнятій 

технології вирощування та утримання в клітках.  

Обліковий період становив 90 днів. У досліді вивчали живу 

масу птиці, збереженість поголів’я, яєчну продуктивність. 

Фізіологічний дослід з вивчення перетравності поживних 

речовин корму та балансу азоту проведено у кінці науково-

виробничого.  

Для цього з кожної групи за принципом аналогів було 

відібрано по 4 курки-несучки. Дослід проводили груповим методом [6, 

7]. Тривалість підготовчого та облікового періодів становила по 3 дні. 

Контрольна група впродовж дослідного періоду отримувала 

повноцінний комбікорм, виготовлений в умовах птахофабрики „Загаї”. 

Основна кормосуміш складалася із кормів, характерних для умов 

лісостепової зони України, а дослідній групі згодовували комбікорм, 

який містив 5% цільного зерна пайзи сорту Надія та 2% глауконіту 

Хмельницького родовища. 

В обліковий період враховували кількість спожитого 

комбікорму і його залишків, виділеного посліду та знесених яєць у 

групах. Дослідження відібраних зразків проводили за традиційними 

методиками, прийнятими в зоотехнії [7].  

Послід збирали один раз на день ввечері, зважували його, 

консервували 0,1 н розчином щавелевої кислоти з розрахунку 4 мл на 

100 г маси і відбирали середній зразок для зоотехнічного аналізу.  

Для вивчення перетравності протеїну кормових сумішей 

послід звільняли від сечової кислоти та її солей хімічним шляхом за 

методикою М.І. Дьякова [7]. 

Вміст перетравних речовин визначали за різницею між 

надходженням їх з кормом і виділенням з калом, біологічну цінність 

протеїну раціону – за відношенням засвоєного азоту до спожитого, 

вираженим у відсотках. 

Зразки комбікорму зберігали в герметично запаяних 

поліетиленових пакетах, проби посліду – в скляних банках із щільними 

кришками. 

Всі біохімічні дослідження проводили у парних визначеннях. 

Статистичну обробку результатів здійснювали на ПЕОМ за 
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допомогою програмного забезпечення MS Excel. Статистичний аналіз 

одержаних даних проводили з використанням критерію Стьюдента.  

Щодо характеристики комбікорму, використаного у 

дослідженнях, то найбільша частка у його складі припадала на такі 

розмелені зернові культури, як кукурудза та пшениця, і становила 

відповідно 39 та 20% від загальної кількості комбікорму у птиці 

контрольної групи. У курей-несучок дослідної групи частку 

подрібненої пшениці за масою у складі комбікорму замінювали на 

цільне зерно пайзи (5%). Для забезпечення біологічної цінності 

протеїну у склад комбікорму для обох груп несучок включали 15% 

макухи соєвої, 6% макухи соняшникової та 4% кормових дріжджів. 

Крім цього, згодовували метіонін у кількості 0,09%. Потребу в 

мінеральних речовинах забезпечували за рахунок черепашок, 

трикальційфосфату, преміксу та кухонної солі. В 1 т преміксу 

містилося: вітаміну А – 10 млн МО, вітаміну Д3 – 1,5 млн МО, вітаміну 

Е – 5 г, вітаміну К – 1 г, вітаміну В2 – 3 г, вітаміну В3 – 10 г, вітаміну 

В4 – 300 г, вітаміну В12 – 30 мг, вітаміну С – 50 г, марганцю 

сірчанокислого – 200 г, заліза сірчанокислого – 100 г, міді 

сірчанокислої – 10 г, цинку сірчанокислого – 60 г, кобальту 

хлористого – 8 г, калію йодистого – 5 г. 

 Включення зерна пайзи і глауконіту у склад комбікорму птиці 

дослідної групи порівняно з контрольною дещо підвищувало вміст 

обмінної енергії та сухої й органічної речовини, мінеральних елементів 

(кальцію, фосфору, калію, натрію, заліза і міді), зокрема сприяло 

збільшенню у його складі кількості сирого протеїну (на 0,7%), сирого 

жиру (на 4,3%), золи (на 1,9%), а також сирої клітковини. 

Результати проведених досліджень показали, що споживання 

корму, у склад якого було включено 5% зерна пайзи та 2% глауконіту, 

у птиці дослідної групи було на 2,3% вищим, а виділення посліду, 

навпаки, на 5,3% нижчим порівняно з контрольною групою. Поруч з 

тим у курей дослідної групи була вища несучість та маса яєць (табл. 1). 

 

1. Дані балансового досліду  

Показник 
Група 

контрольна дослідна 

Прийнято комбікорму, г 1410,12 1443,00 

Виділено посліду, г 1617,48 1531,80 

Кількість знесених яєць, шт. 11 12 

Маса яєць, г 693,59 780,84 
Примітка. В цілому у групі за весь період досліду (на натуральну вологість). 

 



 

 160 

 Встановлено, що перетравність поживних речовин раціону у 

птиці дослідної групи, до складу якого включено зерно пайзи та 

глауконіт, була вищою порівняно з аналогічним показником у несучок 

контрольної групи (табл. 2). Так, перетравність органічної речовини 

комбікорму зросла у курей дослідної групи до 85% проти 84% у 

контролі. При цьому перетравність протеїну зросла до 90% у птиці 

дослідної групи проти 88% у контролі і відповідно жиру − до 86% 

проти 83% та клітковини − до 18% проти 14% у контролі.  

 

2. Перетравність поживних речовин раціону курей-несучок, % 

Показники 
Група 

контрольна дослідна 

Органічна речовина 84 85 

Протеїн 88 90 

Жир 83 86 

Клітковина 14 18 

БЕР 87 87 

  

Оцінюючи одержані дані, можна зробити висновок, що 

включення до складу комбікорму для курей-несучок 5% зерна пайзи та 

додатково 2% природного мінералу глауконіту сприяє підвищенню 

перетравності протеїну, жиру та клітковини. 

 Для оцінки рівня обміну протеїну в організмі птиці під час 

фізіологічного досліду ми визначили баланс азоту. Даний показник 

дозволяє дати достатньо об’єктивну оцінку інтенсивності процесів 

метаболізму в організмі піддослідних курей. 

 Результати досліджень показали, що баланс азоту в несучок 

був позитивний (табл. 3). Як випливає з даних таблиці, середньодобова 

кількість азоту, яку кури дослідної групи споживали з кормами 

раціону, становила 3,796 г, що на 3,0% більше порівняно з птицею 

контрольної групи. Натомість виділення азоту з послідом у дослідних 

курей, навпаки, було на 4,3% меншим і становило 1,463 проти 1,526 г у 

контролі. При цьому виділення азоту з яйцями було на 3,6% (Р<0,001) 

вище у курей-несучок дослідної групи порівняно з контрольною.  

 Нашими дослідженнями встановлено кращий баланс азоту у 

птиці дослідної групи, середньодобове відкладання якого в тілі 

становило +1,250 г. 
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3. Баланс азоту в організмі курей-несучок та біологічна цінність 

протеїну (в середньому на одну голову) 

Показники 
Група 

контрольна дослідна 

Прийнято з кормом, г/гол. 3,687 3,796 

Виділено з послідом, г/гол. 1,526 1,463 

Виділено з яйцями, г/гол. 1,045±0,003 1,083±0,004*** 

Баланс (+, ), г  +1,116 +1,250 

Утримано в тілі, % до 

прийнятого з кормом 30,27 32,93 

Використано на утворення яєць, 

% до прийнятого з кормом 28,34 28,53 

Біологічна цінність протеїну, % 58,61 61,46 
Примітки: показники подано у перерахунку на повітряно-суху масу; 

вірогідність відмінностей у значеннях між контрольною і дослідною групами 
*** Р<0,001. 

 

 За показником відносного утримання азоту в тілі несучки, що 

споживали комбікорм, у склад якого входили зерно пайзи та мінерал 

глауконіт, переважали своїх аналогів з контрольної групи на 2,66%, що 

становило відповідно 32,93 проти 30,27%. 

 Коефіцієнт використання азоту на утворення яєць у курок 

дослідної групи був вищим і дорівнював 28,53%, тоді як у птиці 

контрольної групи − 28,34% від прийнятого з кормом.  

 Згодовування курям-несучкам комбікорму із наведеними вище 

добавками сприяло підвищенню показника біологічної цінності 

протеїну на 2,85%. 

 Отже, згодовування птиці комбікорму, у склад якого було 

введено 5% зерна пайзи та 2% глауконіту, сприяє збільшенню 

надходження азоту в її організм, підвищенню його утримання в тілі та 

у яйцях курей і зниженню рівня виділення азоту з послідом. 

 Висновки. Результати проведених досліджень показали, що 

згодовування курям-несучкам у пік продуктивності комбікорму із 

вмістом 5% зерна пайзи і 2% глауконіту порівняно з базовим 

комбікормом без вказаних компонентів позитивно вплинуло на 

перетравність та використання поживних речовин кормів. 
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За повноцінність координованої організмом самця (бугая) 

роботи системи статевих органів відповідають різні функції її 

складових. Тканини шкіри калитки здійснюють захисну і 

терморегуляторну функції, сім’яного канатика – трофічну і 

терморегуляторну, паренхіми яєчка – структуроутворювальну 

(сперматозоїдогенну), секреторну (андро- і плазмогенну) та 

транспортну, придатка яєчка, ампули сім’япроводу і додаткових 

статевих залоз (міхурцева, передміхурова, бульбоуретральна) – 

плазмогенну і транспортну, прутня – транспортну, терморегуляторну і 

захисну [1, 2]. 

У цьому зв’язку відомо, що інтенсивність перебігу наведених 

функцій тісно пов’язана з концентрацією, співвідношенням, 

розподілом і перерозподілом іонів між клітинами тканин, 

сперматозоїдами та середовищем, що їх оточує. Створюючи на 

поверхні цитоплазматичних мембран відповідне силове поле 

електричного потенціалу, іони регулюють швидкість перебігу фізико-

хімічних, біохімічних та фізіолого-біохімічних процесів; ініціюють 

скоротливу активність структурних білків; беруть активну участь у 

формуванні здатності сперматозоїдів до переміщення вивідними 

каналами статевих органів самців і самок та до пенетрації і 

запліднення яйцеклітин; сприяють збереженню інтенсивності руху 

сперматозоїдів у свіжоотриманій, розрідженій, еквіліброваній і 

розмороженій спермі [3 – 6]. 

Метою проведених досліджень було визначення у тканинах 

статевих органів бугая меж концентрацій та співвідношень Са
2+

, К
+
, 

Nа
+
, гомеостаз яких ініціює формування запліднювальної здатності 

сперматозоїдів у нативній спермі та сприяє її збереженню в 

кріоконсервованій. 

Досліджували зразки тканин шкіри калитки (Cutis scrotum), 

м’язовоеластичної оболонки (Tunica dartos), спеціальної піхвової 

оболонки (Tunica vaginalis propria), підіймача яєчка (M. cremaster 

externus), сім’яного канатика (Funiculus spermaticus), білкової оболонки 

(Tunica albuginea), яєчка (Тestis), головки  (Caput epididymis) і хвоста 

(Cauda epididymis) придатка яєчка (Epididymis testis), спермовиносної 

(екскреторної) протоки, або сім’япроводу (Ductus deferens), ампули 

сім’япроводу (Ampulla ductus deferens), міхурцевої (Gl. vesiculosa) і 

передміхурової (Gl. prostata) залоз, м’язів (M. bulbocavernosus, M. 

bulbospongiosus, M. ischiocavernosus), кореня (Radix penis), тіла (Corpus 

penis), головки (Glans penis) прутня (Penis) та препуціального мішка 

(Praeputium). 
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Зразки тканин відбирали після забою бугаїв 12 – 18-місячного 

віку чорно-рябої голштинської породи (n = 5). Відібрану для 

досліджень наважку тканин висушували в термостаті за температури 

105 
о
С. Сухий залишок спалювали в муфельній печі (450 

о
С). 

Отриману золу переводили у розчин, в якому методом полуменевої 

фотометрії за методикою [3] визначали концентрацію Са
2+

, К
+
, Nа

+
. 

Співвідношення Nа
+
:Са

2+
, К

+
:Са

2+
, Nа

+
:К

+
 позначили числовими 

виразами (ч.в.), які отримали внаслідок ділення показників високої 

концентрації Nа
+
 і К

+
 на низьку Са

2+
 та високої Nа

+
 на низьку К

+
. 

Для зручності аналізу результатів досліджень нумерацію 

зразків тканин і органів дослідного ряду (№ 1 – 18) розмістили в 

таблицях 1 і 2 згідно з порядком їх розташування у статевій системі, 

що дає змогу відтворити особливості розподілу концентрацій та 

співвідношень Са
2+

, К
+
, Nа

+
 щодо властивих тканинам функцій. У 

цьому зв’язку стан гомеостазу іонів розглядаємо як один із чинників, 

що координує базові функції тканин і органів, які умовно поділили на 

три групи. В першу (І) включили захисну і терморегуляторну функції 

тканин калитки (№ 1 – 4). В другу (II) – трофічну функцію сім’яного 

канатика (№ 5) і білкової оболонки (№ 6); генеративну (сперматозоїдо-, 

андро-, плазмогенну) і транспортну функції яєчка (№ 7); генеративну 

(плазмогенну) і транспортну головки і хвоста придатка (№ 8, 9), 

ампули сім’япроводу (№ 11) і додаткових статевих залоз (№ 12, 13); 

транспортну сім’япроводу (№ 10). У третю (ІІІ) – транспортну і 

терморегуляторну функції прутня (№ 14 – 17) та захисну препуціаль-

ного мішка (№ 18). 

Результати досліджень свідчать, що межі мінімальних і 

максимальних концентрацій Са
2+

, К
+
, Nа

+
 відповідно становлять 5 – 13, 

42 – 181 і 112 – 340 мМ. Різниця між ними – 8, 139 і 228 мМ. При 

цьому висока концентрація Са
2+

 у тканинах препуціального мішка в 

2,7 разу більша за низьку у сім’яному канатику, К
+
 у секреторній 

тканині паренхіми яєчка в 4,3 разу більша, ніж у сім’япроводі, а Nа
+
 у 

тканинах головки прутня – в 3 рази більша, ніж у білковій оболонці 

яєчка (табл. 1, 3). 

Оскільки різниця між мінімальними та максимальними 

показниками концентрації Са
2+

, К
+
, Nа

+
 у тканинах є достатньо 

значною, то отримані дані виокремили у три підгрупи. В першу 

включили тканини № 1, 3, 5, 10 з низькою (< 6 мМ) концентрацією 

Са
2+

; № 1, 3, 5, 6, 8 – 10 з низькою (< 60 мМ) К
+
 та № 1, 6 з низькою   

(< 150 мМ) Nа
+
. В другу – № 2, 4, 6, 7, 9, 11 – 16 з середньою (6 – 

10 мМ) Са
2+

; № 2, 7, 16 – 18 з середньою (60 – 90 мМ) К
+
 та № 3, 5, 10, 

11, 13 – 15, 18 з середньою (150 – 200 мМ) Nа
+
. В третю – № 8, 17, 18 з 
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високою (> 10 мМ) Са
2+

; № 4, 7, 11 – 15 з високою (> 90 мМ) К
+
 та 

№ 2, 4, 7 – 9, 12, 16, 17 з високою (> 200 мМ) Nа
+
. 

 

1. Концентрація іонів у зразках тканин і органів, мМ 

Гру- 

  пи 
№ Зразки 

Базові 

функції 
Са

2+
 К

+
 Nа

+
 

І 

1 Шкіра калитки захисна 5,3 52 145 

2 
М’язовоеластична 

оболонка 

термо-

регуляторна 
6,7 62 237 

3 
Спеціальна піхвова 

оболонка 

термо-

регуляторна 
5,5 47 171 

4 Підіймач яєчка 
термо-

регуляторна 
9,5 95 252 

ІІ 

5 Сім’яний канатик трофічна 4,9 54 144 

6 Білкова оболонка трофічна 7,7 88 112 

7 Яєчко генеративна 8,9 181 235 

8 Головка придатка генеративна 10,1 81 278 

9 Хвіст придатка генеративна 6,8 77 249 

10 Сім’япровід транспортна 5,1 42 172 

11 
Ампула 

сім’япроводу 
генеративна 7,7 138 196 

12 Міхурцева залоза генеративна 8,5 114 232 

13 
Передміхурова 

залоза 
генеративна 6,7 98 154 

ІІІ 

14 М’язи прутня транспортна 6,7 124 157 

15 Корінь прутня транспортна 7,8 113 159 

16 Тіло прутня транспортна 6,8 67 208 

17 Головка прутня транспортна 11,3 71 340 

18 
Препуціальний 

мішок 
захисна 13,4 64 189 

 

Аналіз результатів досліджень вказує на те, що інтенсивність 

захисної, терморегуляторної, трофічної, генеративної і транспортної 

функцій тканин системи статевих органів пов’язана із сформованим 

гомеостазом низьких, середніх та високих концентрацій іонів. При 

цьому слід зазначити, що низька концентрація Са
2+

, К
+
, Nа

+
 властива 

епітеліальній та опорнотрофічній тканинам шкіри калитки; Са
2+ 

і К
+
 – 

еластичній епітеліальній та опорнотрофічній спеціальної піхвової 
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оболонки, сім’яного канатика і сім’япроводу; К
+
 і Nа

+
 – серозній 

тканині білкової оболонки яєчка; К
+
 – секреторній тканині головки і 

хвоста придатка. Середню концентрацію Са
2+

 визначили в тканинах 

м’язовоеластичної оболонки калитки; підіймача яєчка та його білкової 

оболонки і паренхіми; хвоста придатка, ампули сім’япроводу, 

міхурцевої і передміхурової залоз; м’язів, кореня і тіла прутня. Однак 

середня концентрація К
+
 властива тільки тканинам м’язовоеластичної 

оболонки, тіла і головки прутня та препуціального мішка, а Nа
+
 – 

спеціальної піхвової оболонки, сім’яного канатика, сім’япроводу та 

його ампули, передміхурової залози, м’язів і кореня прутня та 

препуціального мішка. 

 

2. Співвідношення іонів у зразках тканин і органів, ч.в. 

Гру- 

пи 
№ Зразки 

Базові 

функції 
Nа

+
:Са

2+
 К

+
:Са

2+
 Nа

+
:К

+
 

І 

1 Шкіра калитки захисна 27:1 10:1 2,8:1 

2 
М’язовоеластич

на оболонка 

термо-

регуляторна 
35:1 9:1 3,8:1 

3 
Спеціальна 

піхвова оболонка 

термо-

регуляторна 
31:1 9:1 3,6:1 

4 Підіймач яєчка 
термо-

регуляторна 
27:1 10:1 2,7:1 

ІІ 

5 Сім’яний канатик трофічна 30:1 11:1 2,7:1 

6 Білкова оболонка трофічна 15:1 11:1 1,3:1 

7 Яєчко генеративна 26:1 20:1 1,3:1 

8 Головка придатка генеративна 28:1 8:1 3,4:1 

9 Хвіст придатка генеративна 37:1 11:1 3,2:1 

10 Сім’япровід транспортна 34:1 8:1 4,1:1 

11 
Ампула  

сім’япроводу 
генеративна 25:1 18:1 1,4:1 

12 Міхурцева залоза генеративна 27:1 13:1 2,0:1 

13 
Передміхурова 

залоза 
генеративна 23:1 15:1 1,6:1 

ІІІ 

14 М’язи прутня транспортна 23:1 19:1 1,3:1 

15 Корінь прутня транспортна 20:1 14:1 1,4:1 

16 Тіло прутня транспортна 31:1 10:1 3,1:1 

17 Головка прутня транспортна 30:1 6:1 4,8:1 

18 
Препуціальний 

мішок 
захисна 14:1 5:1 2,9:1 
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Співвідношення Nа
+
:Са

2+
, К

+
:Са

2+
 і Nа

+
:К

+
 у тканинах системи 

статевих органів також є різними (табл. 2, 3). 

Якщо низьке співвідношення Nа
+
:Са

2+
 властиве лише 

тканинам препуціального мішка, високе – м’язовоеластичної і 

спеціальної піхвової оболонок, хвоста придатка, сім’япроводу і тіла 

прутня, то середнє має значно більша кількість тканин, а саме: шкіра 

калитки, підіймач яєчка, сім’яний канатик, білкова оболонка, 

паренхіма яєчка, головка придатка, ампула сім’япроводу, міхурцева і 

передміхурова залози, м’язи, корінь і головка прутня. 

Низьке співвідношення К
+
:Са

2+
 характерне для дещо більшої 

кількості тканин, а саме: м’язовоеластичної і спеціальної піхвової 

оболонок, головки придатка, сім’япроводу, головки прутня і 

препуціального мішка. Середнє співвідношення К
+
:Са

2+
 мають 

тканини шкіри калитки, підіймача яєчка, білкової оболонки, хвоста 

придатка, міхурцевої і передміхурової залоз, тіла прутня; але високе – 

властиве лише тканинам яєчка, ампули сім’япроводу, м’язів і кореня 

прутня. 

 

3. Межі концентрацій (мМ) та співвідношень (ч.в.) іонів 

Показники Са
2+

 К
+
 Nа

+
 Nа

+
:Са

2+
 К

+
:Са

2+
 Nа

+
:К

+
 

Низькі < 6 < 60 < 150 < 15:1 < 10:1 < 2:1 

Середні 6–10 60–90 150–200 15–30:1 10–15:1 2–3:1 

Високі > 10 > 90 > 200 > 30:1 > 15:1 > 3:1 

 

Для переважної більшості тканин органів статевої системи 

бугая характерне низьке співвідношення Nа
+
:К

+
. Його визначили в 

тканинах білкової оболонки, паренхіми яєчка, ампули сім’япроводу, 

міхурцевої і передміхурової залоз та кореня прутня. Тканинам шкіри 

калитки, підіймача яєчка, сім’яного канатика і препуціального мішка 

властиве середнє співвідношення Nа
+
:К

+
. Однак даний показник у 

тканинах м’язовоеластичної і спеціальної піхвової оболонок, головки і 

хвоста придатка, сім’япроводу, тіла і головки прутня та 

препуціального мішка – високий. 

Таким чином, наведені результати досліджень свідчать, що 

неоднакова концентрація і різне співвідношення Са
2+

, К
+
, Nа

+
, 

формуючи у тканинах органів статевої системи бугая співвідносний до 

них гомеостаз іонів, можуть впливати на інтенсивність перебігу 

біохімічних та біофізичних процесів, які координують захисну, 

терморегуляторну, трофічну, генеративну і транспортну функції 

органів. Це означає, що регульований організмом самця (бугая) 

гомеостаз Са
2+

, К
+
, Nа

+
 може також впливати на здатність 
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сперматозоїдів до активного або пасивного переміщення каналом 

сім’япроводу та на тривалість збереження їх функціональної 

повноцінності в нативній і кріоконсервованій спермі. 

Висновки 

1. Епітеліальній, м’язовій, опорнотрофічній і секреторним 

тканинам органів статевої системи бугая властива неоднакова 

концентрація Са
2+

 (5 – 13 мМ), К
+
 (42 – 181 мМ), Nа

+ 
(112 – 340 мМ) та 

різне співвідношення Nа
+
:Са

2+
 (14 – 37:1), К

+
:Са

2+
 (5 – 20:1) і Nа

+
:К

+
   

(1 – 5:1). 

2. Низька, середня і висока концентрації Са
2+

, К
+
, Nа

+
 та їх 

співвідношення визначають інтенсивність захисної, терморегулятор-

ної, трофічної, генеративної і транспортної функцій тканин статевих 

органів бугая та особливості взаємозв’язків між іонами.  

3. Неоднакові концентрації та різні співвідношення Са
2+

, К
+
, 

Nа
+
 формують у тканинах системи статевих органів бугая співвід-

носний до них гомеостаз іонів, забезпечують оптимальні умови для 

утворення структури сперматозоїдів в яєчках та виділення спермальної 

плазми з придатків і додаткових залоз, що може сприяти їх пасивному 

або активному переміщенню каналом сім’япроводу. 
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НА ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ІМУНІТЕТУ КОРІВ 
 

Застосування гомеопатичного препарату, який ми створили, 

в різних потенціях суттєво впливає на показники імунітету дійних  

корів. Яскраво виражена пролонгована дія високопотенціонованого 

гомеопатичного препарату, що проявляється підвищенням  

неспецифічної резистентності крові корів впродовж тривалого 

терміну після одноразового введення. 

Ключові слова: гомеопатичний препарат, імунітет, корови. 

 

Оскільки імунна система бере активну участь у формуванні 

адаптаційних механізмів для підтримки гомеостазу, потрібне більш 

повне вивчення особливостей захисних реакцій організму в екологічно 

напружених зонах виробництва тваринної продукції [1, 8]. 

Класичні препарати-детоксиканти, які використовують на 

даний час, досить грубо втручаються в процеси обміну речовин у 

сільськогосподарських тварин. У випадку довготривалого 

використання класичних сорбентів з організму виводяться не тільки 

шкідливі речовини (токсиканти), але також макро- і мікроелементи та 

ферменти, які потрібні для нормального функціонування органів та їх 

систем у цілому, що спричиняє збільшення захворюваності 

сільськогосподарських тварин, особливо їх опорно-рухового апарату. 

Застосування фармацевтичних засобів може призводити до 

медикаментозної інтоксикації, зниження імунітету, зростання 

захворюваності тварин, а відтак до зниження продуктивності, 

відтворювальної здатності та погіршення якості продуктів 

тваринництва (молока, м’яса, яєць та ін.). 

Тому серед сучасних підходів у боротьбі з імунодефіцитом 

тварин, викликаним локальними техногенними викидами, все 

більшого значення набуває фармакокорекція за допомогою препаратів, 

що не кумулюються в організмі [5, 7]. 
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Ми проводимо розробку нових гомеопатичних засобів, що 

мають властивість виводити з організму тварин важкі метали, 

токсиканти та їхні метаболіти. Разом з тим їх можна застосовувати з 

лікувальною та профілактичною метою, особливо в зонах техногенезу. 

Такі препарати абсолютно не шкідливі, тому що діюча речовина 

знаходиться у надзвичайно низьких концентраціях, адже створені з 

рослинних та мінеральних компонентів природного походження. Вони 

не кумулюються в організмі тварин, а отже, і в тваринницькій 

продукції, тобто є екологічно чисті та безпечні, тому що створені на 

засадах гомеопатії. Ці препарати можна застосовувати як лікарські 

засоби та кормові добавки. Саме завдяки унікальним властивостям 

їхня дія на організм є потужна, цілеспрямована і одночасно м’яка, 

адже зачіпає глибинні механізми обміну речовин. Застосування таких 

засобів дасть можливість зберегти здоров’я тварин, одержати 

екологічно безпечну продукцію та підвищити обсяги виробництва 

молока і м’яса на 10 – 12% [6, 7, 11]. 

У лабораторії агроекології створено комплексний 

гомеопатичний препарат, що має лікувальні та детоксикаційні 

властивості. Його перевірку здійснюємо за допомогою сучасних 

методик, а саме: акупунктурної діагностики за Фолем у нашій 

модифікації. В склад препарату входить широкий спектр компонентів 

рослинного, тваринного та мінерального походження. 

Для досліджень у господарстві за принципом аналогів 

підібрано три групи корів чорно-рябої породи, по п’ять тварин у 

кожній, одна з яких є контрольною, а дві інші – дослідними. 

Метою досліджень є визначення часу дії нашого препарату та 

її пролонгування. За допомогою методики Фоля в нашій модифікації 

було створено препарат-детоксикант та потенціоновано у відповідно 

фіксованих величинах. 

Першій дослідній групі засіб вводили парентерально з 

нижчою відомою для нас потенцією, другій – з вищою для перевірки 

ефективності його впливу на організм тварин. 

З яремної вени відбирали зразки біологічного матеріалу (кров) 

до введення препарату, через два тижні та один місяць. У крові 

досліджували показники імунного статусу тварин. 

В одержаному матеріалі визначали: 

- лейкоцитарну формулу; 

- фагоцитарну активність; 

- у сироватці крові – бактерицидну активність; 

- лізоцимну активність – фотонефелометричним методом. 
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Комплексний гомеопатичний препарат-детоксикант, який ми 

створили, діє на обмінні процеси організму тварин за принципом 

синергізму, і зокрема в системі "антиген-антитіло". Кумулятивна дія 

засобу в організмі не проявляється. 

Вплив гомеопатичних препаратів на живі об’єкти пояснюється 

їх фундаментальними особливостями, зокрема ефектом динамізації, а 

відтак і потенціонування. 

Вода – найважливіший носій інформаційної пам’яті. Одним з 

механізмів дії гомеопатичних лікарських засобів є їх здатність до 

нелокальної взаємодії через свої резонансні частоти з природними 

осциляторами електромагнітних хвиль у живому організмі. При цьому 

ефективність високопотенціонованих гомеопатичних препаратів 

залежить від передачі специфічних біоінформаційних патернів енергії, 

когерентних з частотами функціональних систем здорового організму і 

підтримки гомеостазу [2, 3, 9, 10]. 

Комплексний гомеопатичний препарат-детоксикант, який ми 

створили на основі згаданих вище способів (потенціонування та 

динамізації), у відповідних потенціях активний в рідкому (водному) 

стані. 

Значною проблемою в фармацевтичній науці є створення 

пролонгованих препаратів, адже збільшення дози веде до підвищення 

концентрації діючої речовини, її накопичення та інтоксикації 

організму хімічними фармакологічними засобами. Нашим завданням є 

випробування створеного комплексного гомеопатичного препарату-

детоксиканту на предмет застосування його як пролонгатора та більш 

раціонального використання (зменшення кількості введень, зниження 

вартості, визначення економічної доцільності та ефективності). 

У корів І дослідної групи бактерицидна, лізоцимна та 

фагоцитарна активність максимально зростає на 14-й день після 

введення комплексного гомеопатичного препарату-детоксиканту. У 

тварин ІІ дослідної групи значне підвищення даних показників 

спостерігали на 30-й день, що зумовлено високою потенцією 

застосованого засобу. 

Очевидно, зростання БАСК відбувається внаслідок 

підвищення функціональної активності клітин крові, відповідальних за 

вироблення опсонізуючих факторів, а також посилення взаємодії 

клітинних компонентів імунної системи під дією комплексного 

гомеопатичного препарату-детоксиканту. 
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Вплив комплексного гомеопатичного препарату-детоксиканту 

різних потенцій на активність імунної системи крові дійних корів 

у зоні техногенезу вугілля (М±m, n=5)  

Показники 
Групи 

тварин 

Час дії 

перед 

введенням 

через        

14 днів 

через       

30 днів 

Бактерицидна 

активність 

Контрольна 48,5±0,17 48,1±0,21 48,3±0,23 

І дослідна 48,7±0,10 51,7±0,21
** 

49,1±0,18
 

ІІ дослідна 48,6±0,11 51,8±0,11
** 

52,7±0,15
** 

Лізоцимна 

активність 

Контрольна 23,4±0,11 23,7±0,14 23,1±0,11 

І дослідна 23,5±0,10
 

24,5±0,10
** 

23,2±0,09
* 

ІІ дослідна 23,4±0,09
 

24,3±0,06
** 

24,8±0,09
** 

Фагоцитарна 

активність 

Контрольна 88,5±0,15 88,4±0,16 88,6±0,15 

І дослідна 88,3±0,14
 

89,9±0,23
** 

88,4±0,19 

ІІ дослідна 88,6±0,15 89,8±0,21
** 

90,4±0,21
** 

Примітка: І дослідна – середньопотенціонований препарат, ІІ дослідна – 

високопотенціонований препарат. 

 

За дії препарату відбувається деструкція нейтрофільних 

гранулоцитів та зростання лізоциму у крові. Підвищення фагоцитарної 

активності пояснюється збільшенням кількості антигенних речовин та 

посиленням утворення метаболітів. 

Аналізуючи отримані результати досліджень, ми відзначаємо, 

що вплив середньо- та високопотенціонованого комплексного 

гомеопатичного препарату-детоксиканту спрямований на імунну 

систему. При цьому дія середньопотенціонованого препарату тривала 

14 днів, а високопотенціонованого – 30 днів. 

Часові межі впливу різних потенцій препарату обумовлені 

зміною хвильових характеристик плазматичних мембран 

імунокомпетентних клітин, їхніми електромагнітними властивостями, 

і зокрема зміною амплітудних величин, що впливає на проникну 

здатність клітин і спричинює поступову елімінацію токсинів і їхніх 

метаболітів та важких металів з організму тварин. 

Висновки. Гомеопатичний препарат-детоксикант, введений в 

організм тварин, проявляє різносторонню пролонговану дію залежно 

від його доз. Найбільш довготривалий вплив має засіб з високою 

потенцією (30 днів), середньопотенціонований препарат діє впродовж 

14 днів після введення. 
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ПРОДУКТИВНИЙ ЕФЕКТ ЗА ВИКОРИСТАННЯ  

В СІНАЖНО-КОНЦЕНТРАТНИХ РАЦІОНАХ 

ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ  

СТАНДАРТНИХ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ  

КОМБІКОРМУ І ПРЕМІКСУ 

 

Наведено дані щодо молочної продуктивності, якісних 

показників молока й витрат корму на одиницю продукції за 

використання у годівлі дійних корів експериментальних рецептів 

комбікорму і преміксу та їх стандартних аналогів К 60-5-89 і П 60-6М. 

Встановлено вищу молочну продуктивність, кращу якість молока й 

менші витрати корму на продукцію на фоні дослідних варіантів 

комбікорму і преміксу. 

Ключові слова: корови, молоко, надій, комбікорм, премікс. 

 

Проблема забезпечення ВРХ достатнім рівнем БАР (макро- і 

мікроелементи, вітаміни, ферменти і т. ін.) у складі раціонів у формі 

комбікормів і кормових добавок (БВМД, БЖМД, премікси тощо) в 

західному регіоні має характер актуальності і практичної доцільності 

[1 – 3]. Особливо важливим є розгляд цього питання в розрізі 

використання у живленні дійних корів різних типів раціонів. 

Застосовувані на сьогодні в практиці годівлі дійних корів рецепти 

комбікормів і преміксів (зарубіжні і вітчизняні) не завжди враховують 

біогеохімічні особливості зони, локальний хімічний склад і поживність 

кормів, структуру кормової бази, регіональну систему годівлі [4 – 7] і 

тому не дають очікуваного ефекту. 

Виходячи із сказаного, метою наших досліджень було 

удосконалення рецептури комбікормів і преміксів на фоні кормового 

клину Західного Лісостепу України та вивчення їх впливу у структурі 

сінажно-концентратних раціонів на молочну продуктивність корів, 

якість продукції і витрати на її виробництво. 
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Дослід, схему якого представлено в табл. 1, проводили в 

приватній агрофірмі “Білий Стік” впродовж 90 днів на двох групах 

корів-аналогів української чорно-рябої породи, по 20 голів у кожній, з 

середньодобовим надоєм молока 19 – 20 кг (3-й місяць лактації), тобто 

прогнозований надій становив 5 – 6 тис. кг молока за лактацію. 

Утримання тварин стійлово-пров’язне. Тип годівлі сінажно-

концентратний, згідно із загальноприйнятими нормами [8]. 

Матеріалом досліджень було молоко, відібране від 8 корів з кожної 

групи. Визначення запланованих показників проводили відповідно до 

загальноприйнятих методик. 

 

1. Схема досліду 

Групи 

тварин 

Періоди 

досліду 

Трива-

лість до-

сліду, дні 

Кількість 
тварин, 

гол. 

Характеристика 

годівлі 

І (контрольна), 

ІІ (дослідна) 

зрівняль-

ний 
25 40 

ОР + комбікорм К 60-

5-89 у комплексі з 

преміксом П 60-6М 

І 

(контрольна) 

основ-

ний 
90 20 

ОР + комбікорм К 60-

5-89 у комплексі з 

преміксом П 60-6М 

ІІ 

(дослідна) 

основ-

ний 
90 20 

ОР + дослідні варіанти 

комбікорму і преміксу 

 

За основний період досліду (90 днів) корови обох груп 

спожили практично однакову кількість корму. Однак згодовування 

тваринам у складі сінажно-концентратного раціону стандартних 

комбікорму К 60-5-89 і преміксу П 60-6М не забезпечує оптимального 

рівня (згідно з нормою) мінерального живлення, вимагає коригування 

за вмістом жиророзчинних вітамінів. Зокрема в раціоні корів І групи 

нестача фосфору становить 9,5%, натрію 11,9%, сірки 15,4%, міді 

22,0%, цинку 32,1%, марганцю 9,6%, кобальту 16,7%, йоду 7,7% і 

селену 76,5%. Рівень вітамінів А, D і Е у стандартному преміксі є 

завищеним, що відповідно позначається на їх кількості в раціоні. 

Враховуючи наведене, під час розробки дослідних варіантів 

комбікорму і преміксу до їх складу було включено солі дефіцитних 

макро- і мікроелементів та відкориговано рівень жиророзчинних 

вітамінів. Перераховані параметри раціонів відповідно позначилися на 

молочній продуктивності піддослідних корів, якісних показниках 

молока і витратах корму на одиницю продукції (табл. 2, 3). 

 



 

 176 

2. Молочна продуктивність корів та витрати корму на одиницю 

продукції  (М±m, n=8) 

Показники 

Групи Різниця (+, -) 

І ІІ 
натуральні 

величини 
% 

Загальний надій молока, кг: 

натурального 1674±40 1872±37*** +198,0 +11,8 

4-процентної 

жирності 

 

1485,0±32 

 

1722,0±43**** 

 

+237,0 

 

+15,9 

Середньодобовий надій молока, кг: 

натурального 18,6±0,44 20,8±0,41*** +2,2 +11,8 

4-процентної 

жирності 

 

16,5±0,22 

 

19,14±0,48**** 

 

+2,64 

 

+16,0 

В молоці міститься: 

жиру 3,55±0,03 3,68 ±0,04* +0,13 +3,7 

білка 3,30±0,04 3,44±0,03** +0,14 +4,2 

Витрати корму на 1 кг молока: 

кормових 

одиниць 0,91 0,80 -0,11 -12,1 

перетравного 

протеїну, г 101 90 -11 -10,9 
Примітки. * Р<0,05; ** Р<0,02; *** Р<0,01; **** Р<0,005. Тривалість досліду – 

90 днів. 

 

Як видно із даних табл. 2, за 90 днів основного періоду надій 

молока на 1 голову у І (контрольній) групі становив 1674 кг, а в ІІ 

(дослідній) – 1872 кг. Різниця дорівнює 198 кг (11,8%), а в перерахунку 

на 4-процентну жирність ці параметри відповідно становлять: 1485 кг; 

1722 кг; 237,0 кг і 15,9%. Різниця в обох випадках є статистично 

високовірогідною (Р<0,01; Р<0,001). 

Надій натурального молока за добу на 1 голову за 90 днів 

лактації становив у І групі 18,6 кг і в ІІ – 20,8 кг, різниця – 2,2 кг 

(11,8%, Р<0,01), а в перерахунку на 4-процентну жирність ці 

показники відповідно становлять: 16,5 кг; 19,14 кг; 2,64 кг і 16,0%. 

Вміст жиру у молоці корів контрольної групи знаходився на 

рівні 3,55%, а дослідної – 3,68% (різниця 0,13%, Р<0,05). Кількість 

білка у молоці корів І групи становить 3,30%, ІІ – 3,44% (різниця 

0,14%), тобто зберігається вірогідне зростання (Р<0,02) цього 

показника у дослідній групі тварин. 
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Аналіз даних табл. 3 свідчить про те, що вміст кальцію у 

молоці тварин І групи становить 0,21%, а в ІІ - 0,23%. Різниця – 0,02% 

(Р<0,05). 

Рівень фосфору у молоці корів контрольної групи становить 

0,22% проти 0,23% у досліді, різниця (0,01%) є статистично 

невірогідною (Р>0,05). 

Кислотність молока у І групі знаходиться на рівні 17,0 ºT, а в 

ІІ – 18,4 ºT. Різниця становить 1,4 ºT (+8,2%), однак є невірогідною 

(Р>0,05). 

Вміст сухої речовини в молоці корів І (контрольної) групи 

дорівнює 12,1% проти 12,3% у ІІ (дослідній). Різниця (0,2%) є 

статистично вірогідною (Р<0,05). 

Рівень молочного цукру, золи та густина молока в обох групах 

тварин практично не відрізняються, проте зберігається тенденція до 

зростання цих показників у дослідній групі. 

Витрати кормових одиниць на 1 кг молока у контрольній групі 

становили 0,91 кг, а в дослідній – 0,80 кг, різниця – 0,11 кг, 12,1%, 

перетравного протеїну – відповідно 101 і 90 г (різниця 11 г, 10,9%). 

 

3. Хімічний склад молока піддослідних корів у зимово-стійловий 

період утримання (M±m, n=8) 

Показники Групи тварин 

І ІІ 

Суха речовина, % 12,1±0,05 12,3±0,06* 

Жир, % 3,55±0,03 3,68±0,07* 

Білок, % 3,30±0,04 3,44±0,03** 

Молочний цукор, % 4,32±,05 4,34±0,01 

Зола, % 0,80±0,02 0,81±0,02 

Кальцій, % 0,21±0,01 0,23±0,009* 

Фосфор, % 0,22±0,009 0,23±0,009 

Густина, г/см³ 1,027±0,001 1,028±0,005 

Кислотність, ºT 17,0±0,5 18,4±0,9 
*Р<0,05, **Р<0,02. 

 

Аналізуючи отримані результати, слід звернути увагу на те, 

що вищий рівень молочної продуктивності, якісних показників молока 

і оплати корму у ІІ (дослідній) групі корів порівняно з І (контрольною) 

обумовлюється чинниками, наведеними вище в раціоні перших. Це 

підтверджується рядом експериментів подібного напряму. Зокрема 

балансування раціонів корів за фосфором позитивно впливає на їх 

молочність у літній і зимовий період, якісні показники молока (білок, 
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жир, суха речовина), оплату корму [9]. Вагомий вплив на перераховані 

параметри продуктивності корів має рівень сірки і натрію у кормах 

[10]. Подібна картина спостерігається при балансуванні раціонів за 

мікроелементами, зокрема за міддю, марганцем, кобальтом, цинком, 

йодом, селеном [11 - 14 ], та жиророзчинними вітамінами [15, 16]. 

У цілому результати нашого експерименту засвідчують 

позитивний вплив оптимальної кількості перерахованих БАР у складі 

сінажно-концентратного раціону на молочну продуктивність корів, 

якість молока, оплату корму. 

Висновки. Дослідні варіанти комбікорму і преміксу порівняно 

із стандартними аналогами К 60-5-89 і П 60-6М для високопродук-

тивних корів у структурі сінажно-концентратних раціонів в умовах 

кормової бази західної біогеохімічної зони сприяють зростанню 

молочної продуктивності тварин, поліпшенню якості молока, 

підвищенню оплати корму. 
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ФОРМУВАННЯ  М’ЯСНОЇ  ПРОДУКТИВНОСТІ   

У БУГАЙЦІВ  ПОЛІСЬКОЇ  М’ЯСНОЇ  ПОРОДИ  

РІЗНИХ ТИПІВ КОНСТИТУЦІЇ 

 

 Подано матеріали  щодо розвитку бугайців поліської м’ясної 

породи і формування у них м’ясної продуктивності залежно від типу 

конституції. Встановлено, що за ростом живої маси, лінійним 

розвитком, забійними показниками та м’ясною продуктивністю 

бугайці високоферментного типу значно переважали аналогів 

низькоферментного типу. 

Ключові слова: поліська м’ясна порода, розвиток худоби, 

типи конституції, забійні показники, м’ясна продуктивність. 

 

На сучасному етапі актуальним є виявлення та максимальне 

використання резервів підвищення обсягів виробництва 

сільськогосподарської продукції. У першу чергу це стосується 

яловичини, кількість якої в достатній мірі не задовольняє потреби 

населення. Тому проблема збільшення її виробництва має важливе 

значення, адже яловичина від м’ясних порід набагато цінніша в 

біологічному плані, ніж від молочних. 

У західному регіоні України розводять українську м’ясну, 

волинську м’ясну, поліську м’ясну та інші породи. Особливості 

формування забійних показників і м’ясної продуктивності поліської 

м’ясної породи в умовах Західного Лісостепу вивчено недостатньо, 

тому комплексне дослідження постнатального розвитку та  
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продуктивних характеристик тварин цієї породи в даних умовах має як 

теоретичне, так і практичне значення. 

З метою збільшення обсягів виробництва яловичини оцінку 

худоби проводять за фізіологічними індексами [2]. Для прогнозування 

рівня м’ясної продуктивності тварин у ранньому віці досліджували 

активність ферментів сироватки крові, зокрема аспартат- (АСТ) і 

аланінамінотрансфераз (АЛТ). Останні каталізують в організмі худоби 

процеси переамінування, внаслідок чого відбувається біосинтез  аміно- 

кислот, утилізація аміаку, енергетичний обмін і утворення 

піримідинових основ, потрібних для синтезу рибонуклеїнових кислот. 

Дані ферменти мають найбільшу каталітичну активність при синтезі 

білка в організмі тварин. Встановлено, що активність АСТ і АЛТ у 

сироватці крові в середині виду худоби низьковаріабельна, добре 

успадковується та має позитивну кореляцію з продуктивними 

якостями [1].   

Дослідження проведено в приватній агрофірмі “Клен” 

Жовківського району Львівської області впродовж 2004 р. Групи 

бугайців сформовано на основі фізіолого-селекційного індексу [2]. У 

контрольну групу увійшли тварини низькоферментного, а в дослідну - 

високоферментного конституційного типу. 

Дослідженнями встановлено, що за живою масою бугайці 

дослідної групи у всі вікові періоди вірогідно переважали аналогів 

контрольної групи, що свідчить про інтенсивніший перебіг обмінних 

процесів у їх організмі (табл. 1).  

 

1. Динаміка живої маси бугайців поліської м’ясної породи (M ± m, 

n = 8), кг  

Вік, 

місяці 

Група 
± до контролю 

контрольна дослідна 

3 57,62 ± 0,56 
 

88,75 ± 0,70
***

 +31,13 

7   137,00 ± 0,80 151,12 ± 1,70
***

 +14,12 

12 223,00 ± 134
 

326,00 ± 0,88
***

 +103,00 

 

Більш інтенсивний ріст бугайців дослідної групи обумовив у 

них вищі середньодобові прирости живої маси порівняно з 

контрольними ровесниками (табл. 2).  

Протягом майже всіх вікових періодів тварини дослідної 

групи значно переважали аналогів контрольної групи за 

середньодобовими приростами живої маси. 
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2. Середньодобові прирости бугайців поліської м’ясної породи    

(M ± m, n = 8), г  

Вікові періоди, 

місяці 

Група ± до 

контролю контрольна дослідна 

0 – 3 314 ±7,0  650 ± 7,7 +336 

4 – 7 661 ± 9,2 520 ± 9,1 -141 

8 – 10 657 ± 8,4 1065 ± 11,3 +408 

11 – 12 665 ± 6,8 1317 ± 14,1 +652 

0 – 12 574 ± 10,1 821 ± 8,1 +247 

 

За коефіцієнтом росту живої маси в усі вікові періоди було 

виявлено значну перевагу тварин дослідної групи. Якщо живу масу 

повновікових корів прийняти за 100%, то жива маса новонароджених 

бугайців дослідної групи, а також у віці 3, 7, 10 і 12 місяців становила 

відповідно 6,05; 17,75; 30,22; 49,40 і 65,20%, контрольної -  5,87; 11,52; 

27,40; 39,22 і  47,20%. Таким чином, за коефіцієнтом росту живої маси 

тварини дослідної групи значно переважали  контрольних аналогів. 

Аналізуючи економічну ефективність вирощування м’ясної 

худоби, слід зауважити, що із ростом середньодобових приростів 

живої маси зменшується собівартість і зростає чистий прибуток 

вирощування молодняку. Особини високоферментного типу (дослідна 

група) мали вищий приріст живої маси й менші показники його 

собівартості порівняно з аналогами низькоферментного типу 

(контрольна група). Це дало можливість отримати більше прибутків 

при інтенсивному веденні м’ясного скотарства.  

За рік вирощування середньодобові прирости живої маси у 

тварин дослідної групи становили 1300 г, а контрольної – 700 г, що  

нижче на 600 г. Аналогічну закономірність спостерігали у літній та 

зимовий періоди. Чистий прибуток від бугайців дослідної групи 

порівняно з контрольною за рік був вищим на 196 грн (за літній та 

зимовий періоди - відповідно на 120 і 258 грн).  

За основними біохімічними показниками крові тварини 

дослідної групи вірогідно переважали контрольних аналогів (табл. 3). 

У 7- та 12-місячному віці за вмістом гемоглобіну та кількістю 

еритроцитів у крові бугайці дослідної групи мали перевагу над 

аналогами контрольної групи відповідно на 6,30 і 19,23 (P>0,99). За 

інтенсивністю окисно-відновних процесів тварини дослідної групи 

також значно переважали контрольних ровесників. У 7-місячному віці 

вміст відновленого та загального глютатіону в крові бугайців  

дослідної групи був вищим відповідно на 19,65 і 13,56% порівняно з 



 

 183 

контрольними аналогами  (P>0,99). Таку ж закономірність відзначено і 

в 12-місячному віці. 

Показники білкового обміну також були кращими  в крові 

дослідних тварин. Так, за вмістом загального білка в сироватці крові 

бугайці дослідної групи у віці 7 місяців переважали контрольних 

аналогів на 5,35% (P>0,99). У 12-місячному віці за цим показником 

вони також вірогідно переважали контрольних ровесників. 

Активність АЛТ і АСТ у сироватці крові тварин дослідної 

групи у  7-місячному віці була вищою від контролю на 17,69 і 22,37% 

(P>0,99). Аналогічну закономірність за цим показником відзначено і в 

12 місяців. Індекс оцінки типу був вищим у дослідних тварин. 

 

3. Біохімічні показники крові піддослідних бугайців поліської 

м’ясної породи (М ± m, n = 8) 

Показник 
Група 

контрольна дослідна 

7 місяців 

Вміст гемоглобіну,   г/л 120,5 ± 0,74  128,1 ± 0,69
** 

Кількість еритроцитів,   10
12

/л 7,07 ± 0,53 8,43 ± 0,43
**

 

Вміст білка в сироватці,   г/л 80,06 ± 1,27 84,35 ± 1,94
** 

Вміст глютатіону,  г
–3

/л:  

        відновленого 250,4 ± 11,78  299,6 ± 12,3
** 

        загального 370,1±4,03 420,3±6,32
***

 

Активність АЛТ в сироватці, од./л
–3

 37,14 ± 1,44 43,71 ± 2,17
*** 

Активність АСТ в сироватці, од./л
–3

 49,13 ± 2,13 60,12 ± 3,76
*** 

Індекс оцінки типу тварин 44,43 58,99 

12 місяців 

Вміст гемоглобіну, г/л 125,7 ± 0,47 130,2 ± 0,12
** 

Кількість еритроцитів, 10
12

/л 8,05 ± 0,53 9,03 ± 0,13
*
 

Вміст білка в сироватці, г/л 83,17 ± 2,13 88,44 ± 1,44
** 

Вміст глютатіону, г
–3

/л:  

       відновленого 299,5 ± 15,55  325,7 ± 16,4
** 

       загального 390,2 ±  5,24 445,8 ± 5,12
***

 

Активність АЛТ в сироватці, од./л
–3

 38,15 ± 1,22 47,33 ± 3,17
*** 

Активність АСТ в сироватці, од./л
–3

 55,13 ±  2,43 62,23 ± 4,57
*** 

Індекс оцінки типу тварин  78,20 134,27 

 

Таким чином, за морфологічними показниками, інтенсивністю 

окисно-відновних процесів у крові, вмістом загального білка та 

активністю ферментів переамінування в сироватці крові встановлено 
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значну перевагу бугайців дослідної групи (високоферментний тип) над 

контрольними аналогами (низькоферментний тип). 

Кращі показники росту маси тіла зумовили й вищу м’ясну 

продуктивність дослідних тварин поліської м’ясної породи  (табл. 4).  

За живою масою перед забоєм і після голодної витримки, масою 

парної та охолодженої туші і масою жирової тканини бугайці 

дослідної групи переважали контрольних аналогів відповідно на 37,55; 

44,39; 44,41; 46,71 і 26,05%. 

Забійний вихід у тварин контрольної і дослідної групи був 

високим і становив відповідно 58,51 і 59,01 %. Таким чином, бугайці 

високоферментного типу (дослідна група) вірогідно переважали 

ровесниць низькоферментного типу (контрольну групу) за забійними 

показниками туші. 

 

4. Забійні показники бугайців поліської м’ясної породи (M ± m,       

n = 3) 

Показник 
Група ± до 

контролю контрольна дослідна 

Жива маса, кг    

      перед забоєм 234,33 ± 2,3 322,33 ± 7,7
***

 +88,00 

      після голодної 

витримки 

 

214,00 ± 2,1 

 

309,00 ± 0,6
***

 

 

+95,00 

Маса туші, кг    

       парної 117,7 ± 1,1 169,9 ± 0,32
***

 +52,27 

       охолодженої 112,35 ± 1,1 164,83 ± 0,4
***

 +52,48 

Маса жирової 

тканини, кг 

 

8,60 ± 0,06 

 

10,84 ± 0,43
***

 

 

+2,24 

Забійний вихід, % 58,51 59,02 +0,51 

 

За морфологічним складом півтуш тварини дослідної групи 

переважали контрольних аналогів. Маса м’язової, жирової та кісткової 

тканин була вищою відповідно на 49,09; 152,06 і 10,31%. Питома маса 

цих тканин у бугайців контрольної групи становила відповідно 78,09; 

4,30 і 17,70%, а у дослідних аналогів - 79,27; 7,41 і 13,32%. Сортовий 

склад півтуш тварин дослідної групи також був кращим, ніж у 

контрольних ровесників.  

За абсолютною масою м’яса вищого, першого та другого сорту 

бугайці дослідної групи переважали контрольних аналогів відповідно 

на 40,97; 51,92 і 51,25%. Питома вага перерахованих сортів м’яса у 

тварин контрольної групи становила відповідно 25,10; 27,38 і 47,52%, а 

у дослідної - 23,10; 27,90 і 48,20%. 
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Таким чином, за морфологічними характеристиками яловичина, 

одержана від бугайців дослідної групи, відзначалася кращими 

показниками, ніж контрольних аналогів. 

Харчову цінність м’яса характеризує його хімічний склад. За 

вмістом сирого протеїну в середній пробі м’яса та найдовшому м’язі 

спини бугайці дослідної групи переважали контрольних ровесників на 

7,40 і 11,11%.  

Висновки. За ростом живої маси, фізіолого-біохімічними 

показниками крові та м’ясними якостями бугайці високоферментного 

типу значно переважали  аналогів низькоферментного типу. Це вказує 

на те, що в постнатальному онтогенезі у тварин дослідної групи 

обмінні процеси протікали більш інтенсивно, ніж у контрольних 

ровесників. Відбір бугайців високоферментного типу дає можливість 

при однакових затратах збільшити виробництво яловичини при 

розведенні поліської м’ясної породи. 
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Відомо, що клітковина грубого корму, маючи низьку поживну 

цінність, в організмі жуйних тварин може виконувати функцію 

поверхні, на якій проявляють свою максимальну активність аміло-, 

ліпо- та протеолітичні мікроорганізми у рубці [1 – 4]. Вони в свою 

чергу, розщеплюючи поживні речовини, роблять їх доступними для 

організму господаря. Слід відзначити, що дана функція клітковини як 

поверхні, а також сорбента поживних речовин у шлунково-кишковому 

тракті є маловивченою. Нез΄ясованим є питання, яка з цих трьох 

функцій клітковини – поживна, поверхнева чи адсорбуюча – є більш 

цінною для організму жуйної тварини. 

Вплив клітковини грубого корму з різною величиною частинок 

на процеси утворення і всмоктування летких жирних кислот (ЛЖК) у 

рубці жуйних тварин та у шлунково-кишковому тракті при 

згодовуванні зеленої маси культурних пасовищ є недостатньо 

вивченим. Виходячи із наведеного вище, метою наших досліджень 

було встановлення особливостей обміну летких жирних кислот у 

вмісті рубця бугайців за згодовування молодої зеленої маси пасовищ 

разом з солом’яною різкою. 

У фермерському господарстві "Літинське" Дрогобицького 

району Львівської області було сформовано три групи бугайців (по 4 

тварини у кожній), аналогів за походженням, віком та живою масою. 

Трьом бугайцям із кожної групи наклали фістули рубця.  

За умов прив’язного утримання контрольна група протягом 

травня – липня отримувала основний раціон (ОР), який містив зелену 

масу злаково-бобового пасовища (35 кг) і комбікорм (2,5 кг). Тваринам 

1-ї та 2-ї дослідних груп додатково до основного раціону згодовували 

1 кг різки соломи  пшениці озимої з величиною частинок відповідно 

0,2 – 2,0  і 3,0 – 5,0 см. У кінці досліду у  бугайців з фістулами рубця 

відібрали зразки його вмісту до ранкової годівлі, а також на 4-й та 10-й 

годинах від її початку. Вміст ЛЖК у рубцевій рідині виначали за           

Й. Ф. Рівісом та ін. [5].    

Отримані результати досліджень оброблено за допомогою 

стандартного пакета статистичних програм Microsoft EXCEL. 

Як видно з таблиці, до ранкової годівлі найбільш помітною 

різниця концентрації оцтової кислоти порівняно з контролем була у 

рубці тварин ІІ групи, а щодо пропіонової кислоти, то найвищим її 

вмістом характеризувалася І дослідна група і дещо меншою мірою – ІІ 

дослідна група. 
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Концентрація ЛЖК у рубцевій рідині бугайців (М±m, n=3), г/л 

    Час щодо 

початку годівлі  

Групи тварин 

контрольна І дослідна ІІ дослідна 

Оцтова кислота 

До годівлі 3,67±0,031 3,60±0,033 3,34±0,030*** 

На 4-й годині 5,36±0,19 4,43±0,16** 5,20±0,18 

На 10-й годині 4,25±0,10 3,84±0,07* 4,37±0,10 

Пропіонова кислота 

До годівлі 1,03±0,009 1,23±0,016*** 1,09±0,014** 

На 4-й годині 1,85±0,06 1,66±0,06* 1,79±0,06 

На 10-й годині 1,25±0,05 1,32±0,04 1,43±0,06* 

Масляна кислота 

До годівлі 0,97±0,015 0,96±0,035 0,90±0,033 

На 4-й годині 1,96±0,14 1,37±0,10* 1,77±0,13 

На 10-й годині 1,36±0,08 1,14±0,04* 1,40±0,06 

Ізовалеріанова кислота 

До годівлі 0,10±0,003 0,11±0,005 0,09±0,004 

На 4-й годині 0,15±0,02 0,08±0,01** 0,10±0,01** 

На 10-й годині 0,10±0,02 0,07±0,01 0,08±0,01 
* р < 0,05 – 0,02; ** p < 0,01; *** p < 0,001. 

 

Якщо до годівлі різниця у концентрації масляної та 

ізовалеріанової кислоти між бугайцями контрольної та обидвох 

дослідних груп була незначною, то на 4-й годині після годівлі вміст 

ізовалеріанової кислоти у тварин І дослідної групи був майже вдвічі 

меншим порівняно з контролем. Загалом це позитивний показник, 

оскільки зниження відносного рівня ізовалеріанової кислоти може 

бути наслідком зменшення інтенсивності дезамінування валіну [6]. 

Вміст масляної кислоти на 4-й годині після годівлі у рубці тварин І 

дослідної групи теж був помітно нижчим порівняно з контролем.  

Характерним є те, що тоді як концентрація всіх інших 

досліджуваних ЛЖК у рубцевій рідині бугайців до годівлі має 

тенденцію до зниження, вміст пропіонової кислоти, особливо у тварин 

І дослідної групи, має помітну тенденцію до підвищення (табл.). Це 

може бути викликане довготривалим впливом на мікрофлору рубця 

саме такої величини солом’яної різки, незважаючи на те, що остання 

швидше евакуюється з рубця. 

На 10-й годині після годівлі концентрація оцтової і масляної 

кислот у І дослідній групі знаходиться на нижчому рівні від контролю, 

а у ІІ групі їх вміст, а також пропіонової, навпаки, – вищий. Схожий 
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тренд спостерігається також щодо ізовалеріанової кислоти, проте з 

менш вираженим збільшенням її рівня на 10-й годині у ІІ групі. 

Слід відзначити також зменшення концентрації всіх ЛЖК у 

обидвох дослідних групах порівняно з контролем на 4-й годині від 

початку годівлі. Тим не менше причиною цього може бути більш 

інтенсивне всмоктування ЛЖК стінками рубця поряд із високим 

рівнем їх синтезу. 

У рідкому вмісті рубця бугайців дослідних груп спостерігали 

тенденцію до зниження концентрації кожної з ЛЖК (табл.). За 

винятком показників на 10-й годині у ІІ групі щодо оцтової, масляної 

та ізовалеріанової кислот, а також щодо пропіонової кислоти у І групі 

до годівлі, всі інші показники (крім масляної кислоти у І дослідній 

групі до годівлі) були достовірно нижчими від контролю.  

З даних таблиці також видно, що концентрація всіх ЛЖК 

найбільше знижується у І групі на 10-й годині після годівлі, тобто у 

тварин, яким додатково до основного раціону згодовували солом’яну 

різку з величиною частинок 0,2 – 2,0 см. Цілком ймовірно, що до 10-ї 

години максимум утворення ЛЖК у рубці бугайців І дослідної групи 

минає і починає переважати процес їх всмоктування. Крім того, слід 

взяти до уваги той факт, що частинки солом’яної різки з величиною 

0,2 – 2,0 см до 10-ї години після годівлі вже покидають передшлунки і 

продовжують виконувати в основному функцію сорбента поживних 

речовин у шлунково-кишковому тракті тварини.  

Достовірність такого припущення підтверджується даними, які 

стосуються 10-ї години після годівлі ІІ дослідної групи: саме у цих 

бугайців на 10-й годині після годівлі спостерігали найвищий рівень 

ЛЖК. Причому він завжди вищий не лише порівняно з контролем, але 

й з І дослідною групою, за незначним винятком щодо вмісту 

ізовалеріанової кислоти. На 4-й годині після годівлі рівень всіх ЛЖК, 

крім пропіонової, також був вищим у тварин ІІ дослідної групи 

порівняно з І групою. Варто також зазначити, що у рідині рубця 

бугайців І дослідної групи порівняно з контролем концентрація ЛЖК 

(крім пропіонової) зменшувалася на 4-й і 10-й годині. 

Щодо загальної суми ЛЖК у рідкому вмісті рубця бугайців, то 

до годівлі найвищою вона була у тварин І дослідної групи, на 4-й 

годині після годівлі помітніше зростала у ІІ групі, а на 10-й годині 

після годівлі найвищою була у бугайців ІІ дослідної групи, тоді як у І 

групі вона була найнижчою. 

Такі коливання концентрації ЛЖК у рубцевій рідині 

піддослідних бугайців залежно від часу щодо початку їх годівлі, 

можливо, пов’язані не лише зі специфікою спрямованості обмінних 
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процесів у рубці, а й з часовими змінами інтенсивності всмоктування 

ЛЖК у ньому та швидкістю евакуації у відділи шлунково-кишкового 

тракту, що розташовані нижче. Зокрема це може бути наслідком того, 

що солом’яна різка з величиною частинок 0,2 – 2,0 см набагато 

швидше переміщується із рубця у наступні відділи шлунково-

кишкового тракту, ніж частинки величиною 3,0 – 5,0 см [1]. 

Незважаючи на низьку поживну цінність соломи пшениці 

озимої, наші дані вказують на те, що своєю присутністю у рубці 

жуйних тварин вона суттєво впливає на інтенсивність та спрямованість 

обмінних процесів ЛЖК у ньому. Від величини її частинок залежить 

швидкість проходження вмісту рубця в розміщені нижче відділи 

шлунково-кишкового тракту. 

            Висновки. Концентрація оцтової кислоти до годівлі у рубцевій 

рідині бугайців, яких утримують на раціоні з молодою зеленою масою 

злаково-бобового пасовища, комбікормом і клітковиновмісним 

кормом, знижується, пропіонової – зростає, а ізовалеріанової 

залишається без помітних змін. Вміст ізовалеріанової кислоти 

найбільше знижується у тварин І дослідної групи на 4-й годині після 

годівлі. Рівень оцтової і масляної кислоти у рідкій фракції вмісту 

рубця бугайців, яким додатково згодовували клітковиновмісний корм з 

величиною частинок 0,2 – 2,0 см, зменшується на 4-10-й годинах від 

початку годівлі. Найвищий рівень ЛЖК спостерігали на 10-й годині 

після початку годівлі у рубцевій рідині тварин ІІ групи, а найнижчий – 

на 10-й годині після початку годівлі у бугайців І групи. 
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минеральных удобрений на семенную и кормовую производительность 
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тимофеевки луговой сорта Пидгирянка в условиях Лесостепи Западной. 

Наиболее высокую урожайность семян обеспечивают дозы минеральных 

удобрений N60Р60К60 и N90Р60К60. 

Ключевые слова: тимофеевка луговая, сорт, минеральные удобрения, 

семена, зеленая масса, сухое вещество, посевные качества. 

 
УДК 633.16:631.526.3 

Создание и агробиологические свойства нового сорта ячменя ярового         

/ О. Н. Заяц, З. М. Копчик, Г. Я. Биловус, В. Я. Яремко // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2010. – Вып. 52 (І). – С. 24 – 29. 

Изложены методы и результаты исследований относительно создания 

нового сорта ячменя ярового в Институте земледелия и животноводства 

западного региона УААН. Приведены его хозяйственно-ценные свойства. 

Ключевые слова: ячмень яровой, сорт, гибридизация, отбор, оценки, 

урожай. 

 
УДК  631.8:631.582.2:631.431.1:631.432.2 

Влияние удобрения в короткоротационных севооборотах на плотность 

строения и запасы производительной влаги в серой лесной почве Западной 

Лесостепи / О. И. Качмар, И. М. Тимчишин, М. М. Щерба, Н. Н. Ермолаев           

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2010. – Вып. 52 (І). – 

С. 30 – 37. 

Приведены данные трехлетних исследований по изучению влияния 

систем удобрения и насыщения короткоротационных севооборотов зерновыми 

культурами на изменение плотности строения и запасы производительной 

влаги в серой лесной почве в течение вегетации пшеницы озимой.  

Ключевые слова: удобрение, короткоротационные севообороты, 

плотность почвы, производительная влага. 
   

УДК 633.21:631.527 

Конык Г. С. Корреляционные связи  между кормовой и семенной 

продуктивностью и их элементами в сортообразцов райграса многоукосного    

/ Г. С. Конык // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2010. – 

Вып. 52 (І). – С. 38 – 42. 

Приведены корреляционные связи между отдельными морфо-

биологическими свойствами и хозяйственно-ценными признаками трех 

сортообразцов райграса многоукосного. Выделены отдельные факториальные 

признаки, которые наиболее тесно коррелируют с результативными и 

заслуживают внимания при отборе лучших  растений. 

Ключевые слова: райграс многоукосный, сортообразец, отбор, 

корреляционная связь, исходный материал. 
 

УДК 631.527 

Оценка селекционного материала кормовых многолетних трав по 

биологическим свойствам и основным хозяйственным признакам / Г. С. Конык 

[и др.] // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2010. - Вып. 52 

(І). – С. 43 – 50. 
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Изложены результаты исследований, связанные с оценкой 

селекционных номеров многолетних бобовых и злаковых трав по 

биологическим особенностям развития и хозяйственно-ценным показателям. 

Выделены источники с высоким уровнем ценных признаков, которые могут  

использоватся как исходный материал в селекции. 

             Ключевые слова: многолетние травы, коллекция, исходный материал, 

продуктивность. 
 

УДК 633.2.031:636.085.1 
Котяш У. А. Химический состав корма луговых травостоев при разных 

системах удобрения и сроках скашивания / У. А. Котяш, Г. Я. Панахид             

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2010. – Вып. 52 (І). – 

С. 50 – 54. 

Приведены результаты исследований содержания основных 

органических веществ в сухой массе травостоя в зависимости от разных 

систем удобрения и сроков скашивания. Установлено, что корм вновь 

созданного ценоза по сравнению с довговременным характеризовался 

лучшими качественными показателями.  

Ключевые слова: химический состав корма, удобрение, сенокосы, 

сырой протеин. 
 

УДК 633.13:631.52 

Марухняк А. Я. Оценка экологической пластичности и стабильности 

сортообразцов овса / А. Я. Марухняк, А. О. Дацко, Г. И. Марухняк                        

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2010. – Вып. 52 (І). – 

С. 55 – 64. 

На основании анализа урожайности селекционных сортообразцов овса 

проведена оценка экологической пластичности и стабильности в зависимости 

от метеорологических условий вегетационного периода. Показатели 

коэффициента регрессии (bi) и вариансы стабильности (Si
2) дают возможность 

установить норму реакции генотипа на изменения условий окружающей 

среды. Зарегистрированные сорта овса Ант и Аркан относятся к категории 

высокопластичных генотипов интенсивного типа с положительной стабильной 

реакцией на улучшение условий выращивания. 

Ключевые слова: пластичность, стабильность, генотип, овес, 

сортообразцы, урожайность. 

 
УДК 633.2.031:631.573 

Мащак Я. И. Продуктивность луговых ценозов на эродированных 

почвах и накопление корневой массы в зависимости от видового состава 

сеяных трав и их травосмесей / Я. И. Мащак, Л. М. Любченко, И. В. Виговский 

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2010. – Вып. 52 (І). – 

С. 64 – 69. 

Приведены результаты трехлетних исследований влияния многолетних 

трав, их травосмесей на урожайность и соотношение надземной и подземной 

массы сенокоса. Установлено, что с увеличением надземной массы 
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интенсивнее происходит разложение корневых остатков, которое обогащает 

почву питательными веществами и положительно влияет на рост и развитие 

ценных видов трав. 

Ключевые слова: эродированные склоны, многолетние травы, 

травосмеси, урожайность, корневая масса.  

 
УДК 633.2:631.81 

Ботанический состав травостоя в зависимости от обработки почвы и 

удобрения / Я. И. Мащак [и др.] // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2010. – Вып. 52 (І). – С. 70 – 79. 

Представлены результаты трехлетних исследований влияния обработки 

почвы и стимуляторов роста на ботанический и видовой состав злаково-

бобового травостоя. 

Ключевые слова: травосмеси, возделывания почвы, стимуляторы 

роста, удобрения. 

 
УДК 631.81:631.445.2:633.11  

Олифир Ю. Н. Влияние длительного применения удобрений и извести 

на динамику питательного режима светло-серой лесной поверхностно 

оглеенной почвы под пшеницей озимой / Ю. Н. Олифир, А. И. Габриель,           

И. И. Петрунив // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2010. – 

Вып. 52 (І). – С. 79 – 87. 

Отражены результаты исследований влияния длительного применения 

разных норм и соотношений минеральных удобрений, навоза и извести в 

севообороте на динамику подвижных питательных веществ в светло-серой 

лесной поверхностно оглеенной почве под пшеницей озимой.  

Ключевые слова: минеральные удобрения, навоз, известь, 

питательный режим почвы, пшеница озимая. 

 
УДК 633.2.031 

Панахид Г. Я. Влияние удобрений и сроков скашивания трав на 

качество корма долговременного травостоя / Г. Я. Панахид // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2010. –  Вып. 52 (І). – С. 88 – 92. 

Приведены результаты исследований относительно влияния 

минеральных удобрений и сроков скашивания трав долговременного 

фитоценоза на содержание в сене минеральных элементов. 

Ключевые слова: травостой, удобрение, качество корма, минеральные 

элементы. 

 
УДК 633.15:581.522.4 

Испытание новых гибридов кукурузы в условиях Лесостепи Западной 

/ Г. И. Петрина [и др.] // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 

2010. – Вып. 52 (І). – С. 92 – 95. 

Приведены результаты исследований новых гибридов кукурузы 

селекции Института зернового хозяйства УААН на серых лесных 
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поверхностно оглеенных почвах, которые формируют высокие урожаи зерна и 

зеленой массы в условиях Лесостепи Западной. 

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, урожай, зерно, зеленая масса. 
 

УДК 632:633.85 

Пристацкая О. Н. Грибные болезни рапса ярового в условиях 

Львовской области / О. Н. Пристацкая, Г. Я. Биловус // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2010. – Вып. 52 (І). – С. 96 – 100. 

Приведена динамика развития грибных болезней рапса ярового в 

условиях Львовской области. Выделены сорта с повышенной устойчивостью к 

пероноспорозу, альтернариозу и фомозу. 

Ключевые слова: сорт, рапс яровой, грибные болезни. 

 
УДК 633.35:631.847 

Урожай и качество зерна сортов фасоли в зависимости от условий 

питания / М. С. Свидерко [и др.] // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2010. – Вып. 52 (І). – С. 101 – 107. 

Приведены результаты исследований по изучению эффективности 

инокуляции и уровней питания при выращивании фасоли. 

Ключевые слова: фасоль, сорта, инокуляция, минеральные 

удобрения. 

 
УДК 631.153.3 (477.8) 

Оптимизация основных звеньев систем земледелия в западном регионе 

Украины / Г. М. Седило,  М. Я. Бомба, О. И. Качмар, В. Л. Шикитка                      

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2010. – Вып. 52 (І). – 

С. 107 – 114. 

Рассматривается состояние и перспективы усовершенствования 

основных звеньев систем земледелия в западном регионе Украины. 

Предложены конкретные рекомендации с учетом современных условий 

хозяйствования.   

Ключевые слова: системы земледелия, технологии, севообороты, 

обработки почвы.  

 
УДК 633.85:631.811:631.461.7 

Степяк Т. И. Фосформобилизирующие бактерии и их роль в 

формировании урожайности рапса озимого / Т. И. Степяк // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2010. – Вып. 52 (І). – С. 114 – 120. 

Установлено, что инокуляция семян полимиксобактерином и 

альбобактерином улучшает питание растений фосфором, которое проявилось в 

повышении урожайности рапса озимого. 

Ключевые слова: фосфор, бактерии, биопрепарат, инокуляция, рапс. 
 

УДК 633.12:631.5 

Тимчишин О. Ф. Качество зерна гречихи разных сортов в зависимости 

от сроков сева / О. Ф. Тимчишин // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. -  2010. – Вып. 52 (І). -  С. 121 – 124. 
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Приведены результаты исследований относительно влияния сроков 

сева гречихи сортов Антария, Рубра и Елена в условиях  Лесостепи Западной 

на продовольственные показатели зерна. Установлено, что лучшее его 

качество формируется при севе в период  15 - 25 мая.  

Ключевые слова: гречиха, сроки сева, сорта, качество зерна. 

 
УДК 633.16:631.81 

Ткачук Ю. С. Урожай и качество зерна ярового ячменя в зависимости 

от фонов питания и сроков уборки в условиях Лесостепи Западной 

/ Ю. С. Ткачук // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2010. – 

Вып. 52 (І). – С. 124 – 130. 

Приведены результаты исследований по влиянию доз удобрений с 

использованием внекорневой подкормки эколист стандартом и сроков уборки 

на продуктивность сортов ярового ячменя. 

Ключевые слова: ячмень яровой, сорта, удобрения, сроки уборки, 

урожайность. 

 
УДК 633.2.03:551.5  

Шевчук Р. В. Влияние бобовых трав и погодных условий на уровень 

фиксации симбиотического азота бобово-злаковыми травостоями / Р. В. Шев-

чук // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2010. – Вып. 52 

(І). – С. 130 – 137. 

Представлены результаты трёхлетних исследований влияния погодных 

условий, количества бобовых трав и минеральных удобрений на накопление 

симбиотически фиксированного азота бобово-злаковым травостоем. 

Установлено, что включение бобовых трав в злаковые смеси дает возможность 

экономить в среднем за три года от 38,5 до 130,8 кг/га азота минеральных 

удобрений при двукратном и от 35,3 до 157,6 кг/га при трикратном 

скашивании и увеличивает урожайность травостоя от 5,94 до 8,87 т/га сухого 

корма при двукратном и от 6,89 до 10,66 т/га при трикратном использовании. 

Ключевые слова: урожайность, ботанической состав, погодные 

условия, бобово-злаковые травостои, корреляционная зависимость. 

 
УДК 631.51:631.8:633.11 

Влияние систем основной обработки на питательный режим почвы, 

урожай и качество зерна пшеницы озимой / В. Л. Шикитка, О. И. Качмар,          

В. Я. Иванюк, И. М. Тимчишин // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2010. – Вып. 52 (І). – С. 138 – 145. 

Изучали влияние систем основной обработки почвы и удобрения на 

питательный режим, урожай и качество зерна пшеницы озимой. Установлено, 

что улучшение питательного режима почвы и наивысшую производительность 

культуры обеспечивает мелкая вспашка с внесением N90Р60К60 и 

использованием азота в три срока. 

Ключевые слова: возделывание, удобрение, питательный режим, 

урожай, качество.  
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УДК 633.2.031 

Ярмолюк М. Т. Изменения биоразнообразия луговых ценозов при 

разных способах их улучшения / М. Т. Ярмолюк, Г. Я. Панахид, Р. В. Шевчук 

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2010. – Вып. 52 (І). – 

С. 146 – 150. 

Приведены результаты исследований относительно изменения 

биоразнообразия травостоев под влиянием поверхностного и коренного 

улучшения луговых угодий длительного использования. 

Ключевые слова: травостой, биоразнообразие, удобрение, видовой 

состав. 

 
ЖИВОТНОВОДСТВО 

  
УДК 636.2:637.115 

Войтюк Л. Я. Влияние подготовки нетелей к машинному доению на 

функциональные особенности молочной железы / Л. Я. Войтюк, Н. Н. Федак         

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2010. – Вып. 52 (І). – 

С. 151 – 156. 

Предложены технологические решения, применение которых на 

молочных фермах агроформирований будет содействовать сохранению 

стабильности удоев у коров, улучшению параметров молокоотдачи, 

профилактике заболевания молочной железы воспалительными процессами и 

получению при этом высококачественной продукции. 

Ключевые слова: нетели, коровы-первотелки, доильная установка 

"Ёлочка". 

 
УДК 636.52/.58:636.084 

Переваримость питательных веществ корма и баланс азота в организме 

кур-несушек при включении в комбикорм зерна пайзы и глауконита                       

/ О. И. Заяц, Я. С. Вовк, Г. В. Братуняк, С. О. Вовк // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2010. – Вып. 52 (І). – С. 157 – 162. 

Установлено, что скармливание курам-несушкам цельного зерна пайзы 

и глауконита улучшило переваривание питательных веществ кормов и 

положительно повлияло на баланс азота. 

Ключевые слова: куры-несушки, комбикорм, переваримость, азот, 

протеин, жир, клетчатка, БЭВ, органическое вещество. 

 
УДК 612.616:544.726:591.46 

Пределы концентраций и соотношений Са2+, К+, Nа+ в тканях половых 

органов быка / А. В. Максимюк, В. М. Максимюк, В. В. Бобрушко, 

А. Б. Дьяченко // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2010. – 

Вып. 52 (І). – С. 162 – 168. 

В тканях половых органов быка определили широкие пределы 

концентрации Са2+ (5 – 13), К+ (42 – 181), Nа+  (112 – 340 мМ) и соотношений 

Nа+:Са2+ (14 – 37:1), К+:Са2+ (5 – 20:1), Nа+:К+ (1 – 5:1). Предположили, что 

низкая, средняя, высокая концентрации Са2+, К+, Nа+ и их соотношения, 
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формируя в тканях генеративных органов оптимальные условия для 

образования структуры сперматозоидов  и спермальной плазмы, могут 

способствовать их пассивному или активному перемещению по каналу 

семьяпровода. 

Ключевые слова: ткани половых органов, кальций, калий, натрий, 

концентрация, соотношение и гомеостаз ионов. 

 
УДК 615.015.32 

Скороход И. В. Влияние гомеопатического препарата разных потенций 

на некоторые показатели иммунитета коров / И. В. Скороход,  О. С. Гармадий, 

Г. Я. Харачко // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2010. – 

Вып. 52 (І). – С. 169 – 173. 

Применение созданного нами гомеопатического препарата разных 

потенций существенно влияет на показатели иммунитета дойных коров. Ярко 

выражено пролонгирующее действие высокопотенционированого гомеопати-

ческого препарата, которое проявляется повышением неспецифической 

резистентности крови коров на протяжении длительного срока после 

однократного введения. 

Ключевые слова: гомеопатический препарат, иммунитет, коровы. 

 
УДК 636.2.084:636.087.7 

Производительный эффект при использовании в сенажно-

концентратных рационах высокопродуктивных коров стандартных и 

экспериментальных вариантов комбикорма и премикса / В. В. Снитинский,     

С. О. Вовк, Н. Г. Войтович, Я. С. Вовк // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2010. – Вып. 52 (І). – С. 174 – 180. 

Приведены данные относительно молочной производительности, 

качественных показателей молока и расходов корма на единицу продукции 

при использовании в кормлении дойных коров экспериментальных рецептов 

комбикорма и премикса и их стандартных аналогов К 60-5-89 и П 60-6М. 

Установлена высшая молочная производительность, лучшее качество молока и 

меньшие расходы корма на продукцию на фоне опытных вариантов 

комбикорма и премикса. 

Ключевые слова: коровы, молоко, надой, комбикорм, премикс. 

 
УДК 636.27 

Федак В. Д. Формирование мясной продуктивности у бычков 

полесской породы разных типов конституции / В. Д. Федак, Н. Н. Федак,        

Г. В. Ильницкая // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2010. 

– Вып. 52 (І). -  С. 180 – 185. 

Приведены материалы относительно развития бычков полесской 

мясной породы  и формирования у них мясной продуктивности в зависимости 

от типа конституции. Установлено, что за ростом живой массы, линейным 

развитием, убойными показателями и мясной продуктивностью бычки 

высокоферментного типа значительно превосходили аналогов низко-

ферментного типа. 
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Ключевые слова:  полесская мясная порода,  развитие скота, типы 

конституции, убойные показатели, мясная продуктивность. 

 
УДК 577.12:591.132.1/.2:636.086 

Шелевач А. В. Динамика концентрации летучих жирных кислот в 

рубце бычков при скармливании различных форм клетчаткосодержащего 

корма / А. В. Шелевач // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 

2010. – Вып. 52 (І). – С. 185 – 190. 

Изучали динамику концентрации уксусной, пропионовой, масляной, а 

также изовалериановой кислот в жидком содержимом рубца бычков при 

наличии в их рационе молодой зеленой массы пастбищ и соломенной резки с 

частицами различной величины. 

Ключевые слова: летучие жирные кислоты, рубец, клетчатко-

содержащий корм. 
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RESUME 
 

AGRICULTURE AND PLANT GROWING 
 

UDC 633.11: 632.4 

H. Bilovus. Influence of abiotic factors on duration of incubative period of  

spot blotch of winter wheat / H. Bilovus  // Pre-mountain and mountain agriculture 

and stock-breeding. – 2010. – V. 52 (І). – P. 3 – 7. 

It has been established that by index of incubative period length would be 

able to use for determination of resistance degree of winter wheat  to spot blotch and 

also for optimization  of chemical protection by means of concretizations of 

intervals between spraying or fungicides rates. 

Key words: winter wheat, spot  blotch, abiotic factors, incubative period, 

varietal resistance. 
 

UDC  633.11:632.51  
O. Vavrynovych. Development of weeds phytocenosis in sowing of wheat 

winter growing in the short rotary crop rotations of western Forest-Steppe 

/ O. Vavrynovych // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 

2010. – V. 52 (І). – P. 7 – 13. 

The influence of predecessors is set in short rotary crop rotations with 

different saturation of grain crops on weed encroachment and the  productivity  of 

winter wheat. 

Key words: crop rotation, phytocenosis, weed encroachment, winter wheat. 

 
UDC 633.11:631.526.3 

Productivity of varieties of wheat winter at cultivation in conditions of 

western Forest-Steppe / O. Voloshchuk, I. Voloshchuk, H. Hereshko, V. Hlyva            

// Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2010. – V. 52 (І). – 

P. 14 – 18. 

It is established, that researched of wheat winter varieties, brought in the 

State Register of plants varieties, suitable for distribution to Ukraine, in specific 

conditions of western Forest-Steppe realize the potential on 59 – 92 %.  

Key words: wheat winter, variety, genetic potential, productivity, coefficient 

of multiplication, output of certificated seed.  

 
UDС 633.24  

R. Huk. Influence of mineral fertilizers on productivity of timothy in 

western Forest-Steppe / R. Huk // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2010. – V. 52 (І). – P. 19 – 23. 

Results of researches concerning influence of different dozes of mineral 

fertilizers on seed and fodder productivity of timothy variety Pidhiryanka at 

conditions of western Forest-Steppe are stated. The highest seed productivity 

provide dozes of mineral fertilizers N60Р60К60 and N90Р60К60. 

Key words: timothy, variety, mineral fertilizers, seed, green mass, dry 

matter, sowing qualities.   
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UDC 633.16:631.526.3 

Creation and agrobiological attributes of new variety of spring barley               

/ O. Zayats, Z. Kopchyk, H. Bilovus, V. Yaremko // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2010. – V. 52 (І). – Р. 24 – 29. 

Results and methods of investigations in regard to developing a new variety 

of spring barley at Institute of Agriculture and Stock Breeding of Western Region of 

UAAS are taken out and its characteristic are given. 

Key words: spring barley, variety, hybridization, selection, valuation, yield.  

 
UDС 631.8:631.582.2:631.431.1:631.432.2  

Influence of fertilizer in short-term rotations on the compaction of structure 

and supplies of productive moisture in grey forest soil of western Forest-Steppe                   

/ О. Каchmаr, I. Tymchyshyn, М. Shcherba, N. Iermolaev // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. – 2010. – V. 52 (І). – Р. 30 – 37. 

Information of three-year researches is resulted from the study of influence 

of the systems of fertilizer and satiation of in short-term rotations  grain crops on 

changing of compaction of structure and supplies of productive moisture in grey 

forest soil during of winter wheat vegetation.  

Key words: fertilizer, short-term rotations, soil compaction, productive 

moisture. 

 
UDC 633.21:631.527 

H. Konyk. Corelated relations between forage and seed productivity and 

their еlements in variety-samples of Lolium perenne L. / H. Konyk // Pre-mountain 

and mountain agriculture and stock-breeding. – 2010. – V. 52 (І). – P. 38 – 42. 

The correlated connections between separate morpho-biological qualities and 

economic-valuable signs  variety-samples of Lolium perenne L. are given. Separate 

signs, which closely correlate with effective ones are separated and on which it is 

necessary to call attention at selection of the best plants. 

Key words: Lolium perenne L., variety-samples, selection, correlated 

connection, initial material. 

 
UDС 631.527 

Evaluation of breeding material of forage perennial grasses for biological 

qualities and basic farm signs / H. Konyk [et al.] // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2010. - V. 52 (І). – P. 43 – 50. 

The results of the research connected with evaluation of breeding samples of 

perennial grasses legume and cereal grasses for biological peculiarities of 

development and farm-valuable signs are given.  The sources with the high level of 

important features which can be used as the initial material in selection are 

separated.  

Key words: perennial grasses, collection, initial material,  productivity.          
 

UDC 633.2.031:636.085.1 
U. Kotyash. Chemical composition of forage grass stands at different 

system of fertilizer and terms of mowing / U. Kotyash, H. Panakhyd // Pre-mountain 

and mountain agriculture and stock-breeding. – 2010. - V. 52 (І). – P. 50 – 54. 
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The results of researches of maintenance of basic organic matters are 

demonstrated in dry mass grass stand depending on the different systems of fertilizer 

and terms of mowing. It is set that forage of renewed cenosis, comparatively with  

grass forage of long duration, was characterized the best high-quality indexes.  

Key words: chemical composition of forage, fertilizer, hay making, crude 

protein.  

 
UDC 633.13:631.52 

A. Marukhnyak. Estimation of ecological plasticity and stability of oats 

variety-samples / A. Marukhnyak, A. Datsko, H. Marukhnyak // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. – 2010. – V. 52 (І). – P. 55 – 64. 

Estimation of ecological plasticity and stability of oats breeding variety-

samples depending on meteorological condition of vegetative period is provided on 

basis of yield analysis. Indexes of regression coefficient (bi) and stability variance 

(Si
2) make it possible to establish a rate of genotype reaction оn change of conditions 

of surrounding environment. The registered oats varieties Ant and Arkan are carried 

away category of highly plasticitical genotypes of intensive type with positive 

reaction on improvement of growing conditions. 

Key words: plastisity, stability, genotype, oat, variety-samples, yield. 

 
UDC 633.2.031:631.573 

Yа. Mаshchаk. Productivity of meаdowy cenosises on erosive grounds аnd 

аccumulаtion of root mаss depending on specific composition of tаmed grаsses аnd 

its mixtures / Yа. Mаshchаk, L. Lyubchenko, I. Vyhovsky // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. – 2010. – V. 52 (І). – P. 64 – 69. 

The results of three-year .reseаrches of influence of perenniаl grаsses аnd its 

grass mixtures on yield and correlation of overground and underground hay harvest 

are given. It is established that with increase of overground mass the process of 

decomposition of rootremains passed off more intensive and ground enriched of 

nutritious elements and it influenced positively on growth and development of 

valuable species of grasses. 

Key words: erosive slopes, perenniаl grаsses, grаss mixtures, yield, root 

mass. 

 
UDC 633.2:631.81  

Botanical composition of grass stand depending  soil cultivation and 

fertilizing / Ya. Mashchak [et al.] // Pre-mountain and mountain agriculture and 

stock-breeding. – 2010. – V. 52 (І). –  P. 70 – 79. 

The results of three-year studies of influence of soil cultivation and growth  

stimulants on botanical and species  composition of cereal-legume grass stand are 

given.  

Key words: grass mixtures, soil cultivation, growth stimulants, fertilizers. 

 
UDС 631.81:631.445.2:633.11 

Yu. Olifir. Іnfluence of protracted application of fertilizers and lime on  

dynamics of the nourishing mode of light-grey forest superficially gley soil under 
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winter wheat / Yu. Olifir, A. Gabriel, I. Petruniv // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2010. –  V. 52 (І). – P. 79 – 87. 

The results of researches of influence of the protracted application of 

different norms and correlations of mineral fertilizers, manure and lime in crop 

rotation on the dynamics of mobile nutritive substances in light-grey forest 

superficially gley soil under winter wheat are reflected.  

Key words: mineral fertilizers, manure, lime, nourishing mode of soil, 

winter wheat. 

 
UDC 633.2.031  

H. Panakhyd. Influence of fertilizers and terms of grasses mowing on 

quality of forage of long duration grass stands / H. Panakhyd // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. – 2010. – V. 52 (І). – P. 88 – 92. 

The results of researches in relation to influence of mineral fertilizers on 

terms of mowing grasses of long duration phytocenosis on content in the hay of 

mineral elements are shown. 

Key words: grass stand, fertilizer, quality of forage, mineral elements. 

 
UDC 633.15:581.522.4 

Test of new hybrids of corn at conditions of western Forest-Steppe 

/ H. Petryna [et al.] // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 

2010. – V. 52 (І). – P. 92 – 95. 

Results of researches of new hybrids of corn of selection of Institute of Grain 

Husbandry UААS on grey wood superficially gleied ground which form high grain 

yields and green mass at conditions of western Forest-Steppe are given. 

Key words: corn, hybrid, yield, grain, green mass. 

 
UDC 632:633.85 

O. Prystatska. Fungus diseases of spring rape at conditions of Lviv region        

/ O. Prystatska, H. Bilovus // Pre-mountain and mountain agriculture and stoсk-

breeding. – 2010. – V. 52 (І). – P. 96 – 100. 

It is shown the dynamics of development fungus disease of spring rape at 

conditions of Lviv region. The varieties with high resistance to diseases Peronospora 

parasitica, Аlternaria brassicae and Phoma lingam are separated. 

Key words: variety, spring rape, fungus diseases. 

 
UDС 633.35:631.847 

Yield and quality of haricot varieties depending conditions of feeding.             

/ M. Sviderko [et al.] // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. 

– 2010. – V. 52 (І). – P. 101 – 107. 

It is expounded results of the research on studing efficiency of  inoculation 

and feeding levels for growing of haricot.  

Key words: haricot, varieties, inoculation, fertilizer. 
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UDC 631.153.3 (477.8) 

Optimization of basic links of agriculture in western region of Ukraine            

/ H. Sedilo, M. Bomba, O. Kachmar, V. Shykitka // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breеding. – 2010. – V. 52 (І). – P. 107 – 114. 

The state and prospects of improvement of basic links of the systems of 

agriculture  of western region of Ukraine are examined. The specified 

recommendations are offered taking into account the modern terms of management.   

Key words: systems of agriculture, technologies, crop rotations, treatments 

of soil. 
 
UDC 633.85:631.811:631.461.7 

T. Stepiak. Phosphormobilizing bacteria and their role at formation of 

winter rape yield / T. Stepiak // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2010. – V. 52 (І). – P. 114 – 120. 

It is established, that inoculation seeds polymixibacterinom and 

albobacterinom improves a feeding of plants by phosphorus which was showed in 

increase of productivity winter rape. 

Key words: phosphorus, bacterium, biopreparation, inoculation, rape.  
 
UDС 633.12:631.5 

O. Tymchyshyn. Quality of buckwheat grain of different varieties 

depending on sowing dates / O. Tymchyshyn // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2010. - V. 52 (І). – P. 121 – 124. 

The results of researches are resulted in relation to influence  terms of 

sowing of buckwheat sorts of Antariya, Rubra and Helen in the conditions of 

western Forest-steppe on the food indexes of grain buckwheat. It is set that the best 

quality of grain is formed at sowing in the period of  May, 15-25.  

Key words: buckwheat, terms sowing, sorts, quality  grain. 

 
UDC 633.16:631.81 

Yu. Tkachuk. Yield and grain quality of spring barley depending on 

fertilization and harvesting dates at conditions of western Forest-Steppe                  

/ Yu. Tkachuk // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 

2010. – V. 52 (І). – P. 124 – 130. 
Results of inverstigation about influence of fertilizer doses with use 

outsideroot feeding of ekolist standart and harvesting dates on productivity of spring 

barley varieties are given. 

Key words: spring barley, varieties, fertilizers, harvesting dates, yield. 

 
UDC 633.2.03:551.5  
R. Shevchuk. Influence of legume grasses and weather terms on level of 

fixing of symbiotic nitrogen legume grass stand / R. Shevchuk // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. – 2010. – V. 52 (І). – P. 130 – 137. 

The results of three-year researches of influence of weather terms, contain of 

legume grasses and mineral fertilizers on the accumulation of the symbiotic fixed 

nitrogen legume grass stand are given. It is set that including of legume grasses in 
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cereal mixtures allow to save on the average for three years from 38,5 to 130,8 kg/ha 

of nitrogen of mineral fertilizers for double and from 35,3 to 157,6 kg/ha at the triple 

mowing, and promotes the productivity of grass-stand from 5,94 to 8,87 t/ha for 

double and from 6,89 to 10,66 t/ha of dry forage at the triple use. 

Key words: productivity, botanical composition, weather terms, legume-

cereal grass stand, correlative dependence. 
 

UDC 631.51:631.8:633.11 

Influence of the systems of basic tillage on the nourishing mode of soil yield 

and quality of grain of winter wheat / V. Shykіtka, O. Kachmar, V. Ivanyuk,            

I. Tymchyshyn  // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 

2010. – V. 52 (І). – P. 138 – 145. 

There are studied influence of the systems of basic  tillage of soil and 

fertilizer on the nourishing mode, yield and quality of winter wheat grains. It is set 

that the improvement of the nourishing mode of soil and the greatest productivity of 

culture is provided by the shallow ploughing at application of N90Р60К60 with the use 

of nitrogen in three terms. 

Key words: tillage, fertilizer, nourishing mode, yield, quality.  
 

UDC 633.2.031 

М. Yarmolyuk. Changes of biodiversity of meadowy cenosises at different 

methods of their improvement / М. Yarmolyuk, H. Panakhyd, R. Shevchuk // Pre-

mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2010. – V. 52 (І). – P. 146 

– 150. 

The results of researches in relation to the change of biodiversity of grass 

stands under act of superficial and native improvement of grass lands of the 

protracted use are given. 

Key words: grass stand, biodiversity, fertilizer, specific composition. 

 

STOCKBREEDING 

 
UDC 636.2:637.115 

L. Voityuk. Influence of heifer's preparation to the machine milking on the 

functional features of suckling gland / L. Voityuk, N. Fedak // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. – 2010. – V. 52 (І). – P. 151 – 156. 

Application of technological decisions data on the sucklings farms will assist 

the maintainance of stability of yields of milk for cows, to the improvement of 

milkgiving parameters, prophylaxis of disease of suckling gland from inflammatory 

processes and receiving of high quality products. 

 Key words: heifers, cows,  milking set "Fir-tree". 
 

UDC 636.52/.58:636.084 

Digestibility nutrients of forage and balance of nitrogen in organism of 

laying hens by including Echinochloa frumentacea and glauconite to the grain mixed 

fodder / O. Zayats, Ya. Vovk, H. Bratunyak, S. Vovk // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2010. – V. 52 (І). – Р. 157 – 162. 
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It is set that feeding laying hens of whole grain of Echinochloa frumentacea 

and glauconite was improved by digestion nutrients of forage and positively 

influenced on balance of nitrogen. 

Key words: laying hens, mixed fodder, digestion, nitrogen, protein, fat, 

cellulose, WES, organic substance.  

 
UDC 612.616:544.726:591.46 

Limits of concentration and ratio of Ca2+, K+, Na+ in tissues of genitals bull       

/ A. Maksymyuk, V. Maksymyuk, V. Bobrushko, O. Dyachenko // Pre-mountain 

and mountain agriculture and stock-breeding. – 2010. – V. 52 (І). – P. 162 – 168. 

In the tissues of reproductive organs of bull were identified broad limit the 

concentration of Ca2+ (5 − 13), K+ (42 − 181), Na+ (112 − 340 mM) and the ratio 

Na+:Ca2+ (14 − 37:1), K+:Ca2+ (5 − 20:1), Na+:K+ (1 − 5:1). It was supposed that 

low, medium, high concentration of Ca2+, K+, Na+ and its relation to form in the 

tissues of generative organs the optimal conditions for the structure of sperm and 

sperm plasma may contribute to their passive or active movement on the channel of 

ductus deferens. 

Key words: genital tissue, calcium, potassium, natrium, concentration, 

relationship and homeostasis of ions. 

 
UDC 615.015.32 

I. Skorokhid. Influence of homoeopathic preparation of different potencies 

on some indexes of cows immunity / I. Skorokhid, O. Harmadiy, Н. Kharachko            

// Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2010. – V. 52 (І). – 

P. 169 – 173. 

Application created by us homoeopathic preparation of different potencies 

substantially influences on the indexes of immunity of lactations cows. It is 

prolonging action of high potential of homoeopathic preparation which shows up the 

enhanceable of nonspecific restitution of blood of cows during the protracted term 

after non-permanent introduction. 

Key words: homoeopathic preparation, immunity, cows. 

 
UDC 636.2.084:636.087.7 

Productive effect for use in the silo-coneenfrated rations of highly productive 

cows of standard and experimental variants of the mixed fodder and premix             
/ V. Snitynsky, S. Vovk, N. Voitovych, Ya. Vovk // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2010. – V. 52 (І). – Р. 174 – 180. 

Data concerning the milk productivity, high-quality indexes of milk and 

charges of forage on unit of products for the use in feeding of milk cows of 

experimental recipes of the mixed fodder and premix and them standard analogues 

K 60-5-89 and P 60-6М are given. The higher milk productivity, the best quality of 

milk and less charges of forage on products on a background the experimental 

variants of the mixed fodder and premix are established. 

Key words: cows, milk, yield, mixed fodder, premix. 
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UDC 636.27 

V. Fedak.  Forming of meat productivity in bulls of breed Poliska meat of 

different types constitution / V. Fedak, N. Fedak, G. Ilnytska // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. – 2010. – V. 52 (І). – P. 180 – 185. 

Materials  of development of bulls of breed Poliska meat and forming the 

meat productivity depending from constitution are given. It is established, that after 

growth of living mass, linear development, slaughter indexes and meat productivity 

of bulls of high-enzymic type considerably prevailed analogues of low type. 

Key words: Poliska meat breed, development of cattle, constitution types, 

slaughter indexes, meat productivity. 

 
UDC 577.12:591.132.1/.2:636.086 

A. Shelevach. The dynamic of volatile fatty acids concentration in the bulls’ 

rumen at feeding with different forms of cellulose-containing fodder / A. Shelevach       

// Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2010. – V. 52 (І). – 

P. 185 – 190. 

The dynamic of level of the acetic, propionic, buteric and isovalerianic fatty 

acids in liquid content of bull rumen, when feeding them different forms of 

cellulose-containing fodder was studied. 

Key words: volatile fatty acids, rumen, cellulose-containing fodder. 
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