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ХІМІЧНИЙ СКЛАД І ВМІСТ АЛКАЛОЇДІВ  

У ЗЕРНІ ЛЮПИНУ ВУЗЬКОЛИСТОГО  

ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ  

 

Наведено літературні дані і результати власних досліджень 

щодо впливу агротехнічних прийомів на хімічний склад і вміст 

алкалоїдів у зерні вузьколистого люпину. 

Ключові слова: азотно-фосфорно-калійне удобрення, зерно 

люпину вузьколистого, алкалоїди,  протеїн. 

 

Однією з головних ланок біологічного шляху інтенсифікації 

виробництва продуктів харчування, високобілкових і якісних кормів 

для потреб тваринництва та сировини для переробної промисловості є 

збільшення питомої частки зернобобових культур у сівозмінах. Серед 

них, зважаючи на найбільшу азотфіксуючу здатність та невибагливість 

до умов вирощування, важливе місце в умовах Полісся і Лісостепу 

повинен займати люпин як культура із значним біологічним і 

економічним потенціалом [1]. Його унікальна здатність за два - три 

місяці вегетаційного  періоду фіксувати на  гектарі  посіву до 300 кг і 

більше атмосферного азоту, що відповідає в середньому 0,5 т, а в 

кращих  варіантах – до однієї і навіть  більше  тонн аміачної в селітри 

[2 - 4], і бути незалежним не тільки від азотних, але й від фосфорних 

добрив та рівня родючості ґрунтів, виокремлює цю культуру в 

особливий ряд серед всіх зернобобових. 

За літературними даними, зерно люпину містить від 35 до 50%  

протеїну і 4,4 - 11,0% жиру. З 1 га  посіву цієї культури  збирають до 

0,90 т протеїну та 0,12 т жиру [5, 6]. Проте його використання в 

раціонах тварин є обмеженим через наявність у зерні алкалоїдів. 

Зокрема найнижчий їх вміст відзначено у люпині жовтому – 0,3 - 0,8% 

сухої речовини, білому – 0,7% і менше, а вузьколистий  залежно від 

умов вирощування нагромаджує від 0,4 до 1,2% алкалоїдів [7].  

 
© Бугрин Л.М., Булка Б.І., 2010  

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2010. Вип. 52. Ч. ІІ. 



 4 

Температурний і поживний режим, вологозабезпечення, 

освітленість рослин та кислотність ґрунтів, тривалість вегетаційного 

періоду суттєво впливають на вміст алкалоїдів [8 - 10]. Тому постає  

потреба встановлення оптимальних умов вирощування для зниження  

їх рівня у зерні люпину вузьколистого ще до його переробки та 

включення у раціони  тварин. 

Польові дослідження проводили на експериментальній базі 

Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН у 

лабораторіях кормовиробництва та годівлі тварин і технології кормів  

у 2006 р. на сірих лісових легкосуглинкових ґрунтах за методикою 

державного сортовипробування сільськогосподарських культур [11] та 

схемою, наведеною в табл. 1.  

 

1. Схема досліду 

Фактор А (удобрення) Фактор В (десикація) 

Контроль (без 

удобрення) 

- 

Раундап, 3 л/га 

К120 

- 

Раундап, 3 л/га 

Р60К120 
- 

Раундап, 3 л/га 

N30Р60К120 
- 

Раундап, 3 л/га 

 

Норма висіву люпину вузьколистого - 1,0 - 1,2 млн шт./га 

кондиційного насіння (180 - 200 кг/га). Глибина заробки насіння на 

легких ґрунтах – 3 - 4 см, важких – 2 - 3 см.  Збирали зерно люпину  

поділяночно прямим комбайнуванням при достиганні 80 - 90 % бобів. 

Десикацію проводили у фазу блискучих бобів. Площа посівної ділянки 

25 м
2
, облікової – 20 м

2
.  

Продуктивність люпину вузьколистого визначали на 20 - 25 

рослинах, взятих без вибору із снопового зразка. Обмолочене з них і 

зважене насіння ділили на кількість рослин і отримували 

продуктивність 1 рослини. Біологічний врожай визначали зі снопового 

матеріалу з пробних ділянок (0,25 м
2
)

 
 перерахунком середнього  

показника на гектар. Урожайні дані обробляли методом дисперсійного 

аналізу [12].  

Погодні умови (порівняно теплі та вологі весняні місяці, 

вологий червень та серпень) були в основному несприятливими для 

росту і розвитку люпину вузьколистого. У червні випало 120 мм 

опадів проти середньобагаторічної норми 98 мм при дещо нижчій 
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температурі повітря, що спричинило затримку розвитку люпину та 

забур’яненості посівів. Ще вологішим і теплішим був серпень (у фазі 

достигання люпину) - середня температура повітря становила 17,5 
0
С, 

кількість опадів - 169 мм проти середньобагаторічної норми 76 мм. 

У відібраних зразках люпину визначали хімічний склад і 

поживність за методиками повного зоотехнічного аналізу [13], вміст 

алкалоїдів - за методикою, яку описали Т.Ф. Рижков та І.І. Акманов 

[14], кількість мікроелементів - на атомно-абсорбційному аналізаторі 

ААS-1 [15].  

Головною і найбільш важливою для виробництва властивістю 

люпину є його здатність накопичувати велику кількість білка за 

рахунок атмосферного азоту за мінімальних затрат на це мінерального 

азоту. 

 

2. Вміст білкових речовин у насінні різних видів і сортів люпину 

колекції ВІР (1991) 

Вид люпину Сорт, зразок, 

№ за каталогом 

Походження % білка, на 

суху речовину 

L. luteus Martini Голландія 40,8 

Кастричник БілБДІЗ 48,7 

L. angistifolius Yandee Австралія 33,8 

Тимірязівський ТСГА 33,9 

Данко БілНДІЗ 36,4 

L. albus Старт ТСГА,  ВНДІЗБК 35,5 

Харчовий УкрНДІЗ 39,5 

L. polyphyllus Пушкінський ВІР 44,1 

ВІР-1 ВІР 44,6 

ВІР-3 ВІР 44,3 

L. mutabilis № 1959 Угорщина 44,1 

L. albococcineus № 1854 Чехословаччина 44,9 

L. barkeri № 1835 ТСГА 34,2 

L. cosentinii № 2195 Австралія 36,3 

L. elegans № 1384 ТСГА 41,2 

L. hartwegii № 1383 ТСГА 34,4 

L. hibridus № 2754 БілСГА 42,6 

L. micranthus № 1963 Німеччина 38,1 

L. nanus № 1923 Угорщина 37,2 

L. succulentus № 1929 Угорщина 35,8 

L. ornatus № 2267 ТСГА 49,6 
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Вміст білкових речовин у люпині обумовлений як 

біологічними особливостями окремих його видів, різновидностей і 

сортів (табл. 2), так і умовами вирощування. При цьому існують 

відмінності як в кількісному вмісті білкових речовин, так і в якісному 

складі [16].   

За даними Ростокського університету (Німеччина), вміст білка 

в усіх видах кормового люпину значно вищий і коливається в межах 

від 36,7% у зерні вузьколистого до 39,5 і 46,0% відповідно  у білому і  

жовтому [17].  

А. В. Мироненко та ін. встановили [18], що вміст протеїну  в 

зерні досліджуваних сортів залежно від умов вирощування коливався у 

жовтого від 38 до 46%, у білого – від 29 до 46% і у вузьколистого – від 

29 до 38%. 

Дослідники стверджують, що кількість білкових речовин у 

сортів жовтого люпину відрізняється в різних ґрунтово-кліматичних  

умовах поширення  досить суттєво, але закономірність тут така: в 

північних районах даний показник буває нижчим, ніж у південних. 

Аналогічні дані отримали інші автори публікацій [19], які 

відзначають, що вміст білка в зерні вузьколистого люпину у зразків, 

вирощених у Московській області, становив 18 - 38%, а в Київській – 

26,8 - 41,6%.  

В умовах наших досліджень при застосуванні калійних добрив 

у дозі К120 вміст протеїну збільшувався з 37,15 до 37,95%, при внесенні 

фосфорно-калійних добрив (P60K120) – до 38,25% і азотно-фосфорно-

калійних (N30P60K120) - до 38,26% (табл. 3). 

 

3. Хімічний склад і поживність зерна вузьколистого люпину 

залежно від удобрення (на суху речовину) 

Показники 

Перед 

сів-

бою 

Ділянки 

неудоб- 

рена 

удобрені 

К120 Р60К120 N30Р60К120 

1 2 3 4 5 6 

Кормові одиниці 1,33 1,34 1,33 1,33 1,33 

Обміннна енергія, МДж 13,39 13,33 13,48 13,43 13,45 

Суха речовина, % 85,70 85,54 85,63 85,46 85,26 

Сирий протеїн, % 36,68 37,15 37,95 38,25 38,26 

Перетравний протеїн, % 32,6 32,5 33,0 33,5 33,3 

Сира клітковина, % 13,03 12,91 12,71 12,51 12,68 

Сирий жир, % 3,71 3,41 3,77 3,92 4,02 

Зола, % 4,20 3,95 4,30 4,28 4,30 

БЕР, % 41,38 42,48 41,27 41,04 40,74 
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1 2 3 4 5 6 

Цукор, %  6,0 5,8 6,1 5,9 5,8 

Алкалоїди, % 0,35 0,33 0,23 0,24 0,26 

Макроелементи, %:      

кальцій 0,26 0,25 0,29 0,28 0,27 

фосфор 0,56 0,50 0,58 0,60 0,56 

магній 0,22 0,21 0,26 0,28 0,27 

калій 0,98 1,02 1,05 1,06 1,08 

натрій 0,074 0,081 0,082 0,084 0,087 

сірка 0,580 0,671 0,700 0,713 0,692 

Мікроелементи, мг%:      

залізо 0,07 0,08 0,088 0,083 0,084 

мідь 1,06 1,09 1,14 1,12 1,13 

цинк 3,64 4,09 4,44 4,50 4,46 

кобальт 0,029 0,032 0,030 0,037 0,036 

марганець 4,9 5,0 5,7 5,9 5,9 

йод 0,011 0,011 0,018 0,013 0,014 

молібден 0,49 0,52 0,58 0,59 0,58 

 

За міжнародним класифікатором роду Lupinus L., вміст 

протеїну в дозрілому насінні люпину становить: низький – менше 26%, 

середній – 26 - 35%, високий – 36 - 45%, дуже високий – більше 45% 

[20]. 

Біосинтез алкалоїдів зв’язаний з азотним обміном і присутній 

у багатьох рослин в основному із групи покритонасінних.  

Згідно з класифікацією [21], алкалоїди можна віднести до 

групи похідних піридину, в яку  входить велика кількість як похідних 

самого піридину, так і гексогідропіридину. За хімічним складом 

алкалоїди люпину є безкисневими і кисневмісними.  

Різні види люпину мають неоднакову комбінацію алкалоїдів: у 

одних міститься 2 - 3, у інших видів - значно більше (4 - 6). У насінні 

люпину жовтого знаходиться в основному два алкалоїди: люпинін і 

спартеїн, зокрема на перший припадає більше половини їх загальної 

кількості. В зерні вузьколистого люпину синтезується 57%  люпаніну, 

26% гідроксилюпаніну і тільки 16% - люпиніну, у білого - 47% 

люпаніну, 42% - гідроксилюпаніну і 10% - спартеїну [2]. В насінні 

вузьколистого люпину не знайдено спартеїну, у білого – люпиніну. 

M. Wink відзначає, що алкалоїди присутні в усіх органах 

люпину і їх кількість можe доходити до 30 компонентів в одній 

рослині, з яких 2 - 6 належать до основних, а решта є другорядними, їх 

частка в загальному вмісті алкалоїдів становить менше 1% [22].  
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Алкалоїди люпину мають різну токсичність. Найбільшою вона 

є в люпаніну, а найменшою – в гідроксилюпаніну, зокрема ця різниця 

становить приблизно 10 разів. Так, якщо мінімальна смертельна доза 

люпаніну для морських свинок – 22 - 25 мг/кг живої маси, то 

гідроксилюпаніну - 228 мг/кг [23]. На вміст алкалоїдів у зеленій масі, і 

особливо в насінні, як гірких, так і малоалкалоїдних люпинів значно 

впливають ґрунтово-кліматичні і інші  умови [7, 24]. 

Вміст і співвідношення алкалоїдів у рослинах люпину 

вузьколистого в процесі вегетації змінюється: зростає від фази 

цвітіння до утворення сизих бобів та технічної стиглості. В кінці 

вегетації люпину алкалоїди переміщуються з вегетативних органів 

рослин до репродуктивних, тому в зерні їх значно більше, ніж у 

соломі. З підвищенням врожайності зерна люпину знижується частка 

алкалоїдів. У засушливі роки їх концентрація в люпині помітно зростає 

[25], а у вологі – зменшується [26]. 

У наших дослідженнях агротехнічні прийоми, особливо 

система удобрення, зумовлювали зниження рівня алкалоїдів у зерні 

вузьколистого люпину.  

Висновки 

1. Внесення калійних добрив у дозі 120 кг/га знижує 

концентрацію алкалоїдів у зерні вузьколистого люпину з 0,33 до 

0,23%, а при P60K120 і N30P60K120 вона становить 0,24 і 0,26%.  

2. При застосуванні калійних добрив вміст протеїну 

збільшується з 37,15 до 37,95%, фосфорно-калійних – до 38,25% і 

азотно-фосфорно-калійних -  до 38,26%.  
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 ЗАЛЕЖНО ВІД ДОБРИВ І НОРМ ВИСІВУ* 

 

Подано результати досліджень щодо впливу умов живлення і 

норм висіву на урожайність і якість зерна сортів вівса. 

Ключові слова: овес, сорти, умови живлення, норми висіву, 

урожайність, якість зерна. 

 

Овес - цінна у кормовому і харчовому відношенні культура. 

Найбільш важлива складова частина зерна – білок, який 

характеризується високою біологічною цінністю. Продукти переробки 

зерна вівса відзначаються високою поживністю і калорійністю, їх  
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широко використовують для дієтичного та дитячого харчування. 

Важливим резервом у підвищенні якості зерна вівса є запровадження 

голозерних (безплівкових) сортів. 

Урожайність і якість зерна сортів вівса  значною мірою залежить 

від агротехнічних прийомів його вирощування [1]. В останні роки 

впроваджують у виробництво сорти вівса інтенсивного типу, які більш 

вимогливі до елементів технології, зокрема до умов мінерального 

живлення, позакореневого застосування комплексних добрив, густоти 

посіву [2 - 5]. 

Завданням досліджень було вивчити вплив різних доз 

мінерального живлення, комплексного водорозчинного добрива 

еколист та норм висіву на урожайність і якість зерна плівчастого і 

голозерного вівса. 

Дослідження проводили у 2007 – 2009 рр. у 6-пільній сівозміні 

лабораторії рослинництва ІЗіТЗР УААН на сірому лісовому 

поверхнево оглеєному ґрунті з такою агрохімічною характеристикою в 

горизонті 0 – 20 см: рН (сольове) – 5,8 – 6,0, вміст гумусу (за Тюріним) 

– 1,6 – 1,7%, лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 98 – 104 

мг на 100 г ґрунту, рухомого фосфору (за Кірсановим) – 109 – 114 мг, 

обмінного калію (за Кірсановим) – 103 – 107 мг на 100 г ґрунту. 

Овес висівали після пшениці озимої. Агротехніка вирощування 

включала лущення стерні у два сліди відразу після збирання 

попередника, оранку на зяб глибиною 23 – 25 см, дворазову 

культивацію на 8 – 10 і 6 – 8 см та передпосівний обробіток 

комбінованим агрегатом і післяпосівне коткування. 

У досліді вивчали норми висіву 5, 6, 7 млн схожих насінин на     

1 га і рівні живлення за такою схемою: 1) контроль (без добрив), 2) 

N30P30K30, 3) N30P30K30 + еколист стандарт, 4) N60P60K60, 5) N60P60K60 + 

еколист стандарт, 6) N90P90K90, 7) N90P90K90 + еколист стандарт. 

Дослід закладали за методикою, яку описав Б.А. Доспехов [6], 

площа облікової ділянки - 25 м
2
, повторність чотирикратна. 

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

16 : 16 : 16) під культивацію, еколист стандарт (вміст у %: N – 9,8, 

K2О – 6,4, Mg - 2,7, B – 0,41, Cu –  0,41,  Fe – 0,08, Mn – 0,04,  Mo – 

0,0016, Zn – 0,24) застосовували для дворазового позакореневого 

підживлення (3 л/га у ІV і 4 л/га у VІІ етапі органогенезу рослин) 

згідно зі схемою досліду (вар. 3, 5, 7).  

Висівали овес посівний (плівчастий) сорту Аркан, голозерний 

(безплівковий) - Саломон.  
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Захист рослин проти бур’янів, хвороб і шкідників проводили з 

врахуванням економічного порогу шкодочинності (ЕПШ) та 

використовували для обприскування рослин рекомендовані препарати. 

Метеорологічні умови в роки досліджень були характерними 

для Лісостепу Західного. Вегетаційний період 2007 р. відзначався 

підвищеними середньодобовими температурами повітря та деяким 

дефіцитом продуктивної вологи у фазі викидання волоті рослин.     

2008 р. був більш вологим, а внаслідок грози з градобоєм у кінці 

воскової   стиглості   зерна   спостерігали   вилягання   рослин  від 3 до 

2 балів на вищих фонах живлення (вар. 6, 7 згідно зі схемою досліду), 

що зумовило зниження врожайності зерна.  

В умовах 2009 р. відзначали нестачу продуктивної вологи у 

період від сівби до сходів і швидкі її втрати при підвищених темпе-

ратурах (11,2 
0
С за норми 7,8 

0
С). У період вегетації рослин середньо-

добова температура підвищувалася на 3,4 
0
С понад норму,  випадали 

короткочасні дощі зливного характеру, що не завдало шкоди рослинам 

і сприяло формуванню врожайності, близької до минулого року. 

Збирання врожаю проводили поділяночно  прямим 

комбайнуванням (“Сампо-130”) при повній стиглості зерна з 

перерахунком на стандартну 14-процентну вологість [6]. 

Спостереження, обліки, аналізи проводили за загально-

прийнятими методиками. 

У середньому за три роки (2007 – 2009) найвищу врожайність 

сорту Аркан (4,63 т/га) отримали на фоні мінеральних добрив 

N60P60K60  з позакореневим підживленням рослин у ІV (3 л/га) і VІІ (4 

л/га) етапах органогенезу універсальним багатокомпонентним 

добривом еколист стандарт за норми висіву 6 млн схожих зерен на 1 га 

(табл. 1).  Приріст зерна від добрив становив 1,68 т, зокрема від 

еколисту 0,34 т, а до нижчої норми висіву (5 млн шт./га) - 0,37 т.  

 

1. Продуктивність  вівса сорту Аркан залежно від норм висіву та 

фонів живлення (2007 - 2009 рр.)  

№ 

вар. 

Норми 

висіву, 

млн 

шт./га 

Врожайність зерна, т/га Приріст, т 

2007 р. 2008 р. 2009 р. середнє 

від 

норм 

висіву 

від 

добрив 

зокре-

ма від 

еко-

листу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

5 2,38 2,98 2,92 2,76 - - - 

6 2,59 3,17 3,10 2,95 0,19 - - 

7 2,50 3,06 2,98 2,89 0,09 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 

5 2,93 3,57 3,71 3,40 - 0,64 - 

6 3,20 3,82 3,95 3,66 0,26 0,71 - 

7 3,07 3,69 3,82 3,53 0,13 0,68 - 

3 

5 3,15 3,81 3,93 3,63 - 0,87 0,23 

6 3,44 4,08 4,19 3,90 0,27 0,95 0,24 

7 3,30 3,92 4,04 3,75 0,12 0,90 0,22 

4 

5 3,40 4,20 4,31 3,97 - 1,21 - 

6 3,72 4,52 4,63 4,29 0,32 1,34 - 

7 3,58 4,34 4,46 4,13 0,26 1,28 - 

5 

5 3,74 4,58 4,46 4,26 - 1,50 0,29 

6 4,04 4,84 5,02 4,63 0,37 1,68 0,34 

7 3,88 4,70 4,62 4,40 0,14 1,55 0,27 

6 

5 3,80 3,60 3,22 3,54 0,20 0,78 - 

6 4,15 2,95 3,15 3,42 0,08 0,47 - 

7 3,92 2,94 3,15 3,34 - 0,49 - 

7 

5 4,05 3,41 3,64 3,70 0,26 0,94 0,16 

6 4,39 2,71 3,52 3,54 0,10 0,59 0,12 

7 4,18 2,62 3,51 3,44 - 0,59 0,10 
НІР05, т  

А (добрива) 0,07 0,09 0,09 
 

В (норми) 0,05 0,06 0,07  
АВ (взаємодія) 0,12 0,16 0,17  

 

Найвища врожайність голозерного вівса Саломон була за таких 

же умов живлення, що й сорту Аркан, але за вищої норми висіву 

(7 млн шт./га) і становила 3,53 т/га (табл. 2). Приріст зерна від добрив 

дорівнював 1,52 т, еколисту - 0,35, а до нижчої норми висіву (5 млн 

шт./га) - 0,27 т. 

На нижчих і вищих фонах живлення (N30P30K30 і N90P90K90 + 

еколист стандарт) продуктивність сортів була нижчою, але надбавки 

зерна від досліджуваних факторів були достовірними за даними 

дисперсійного аналізу. 

Вища ефективність еколисту була на оптимальному за 

врожайністю фоні живлення. Тенденцію до збільшення приросту зерна 

від норм висіву також спостерігали на варіантах вищої врожайності. 

Найнижчий рівень продуктивності був у менш сприятливому за 

погодними умовами 2007 р., який характеризувався дефіцитом 

продуктивної вологи у період формування зерна. Менша врожайність 

на високому фоні живлення (2008, 2009 рр.) обумовлена виляганням 

рослин, що призвело до щуплості зерна.  
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2. Продуктивність  вівса сорту Саломон  залежно від норм висіву 

та фонів живлення  (2007 - 2009 рр.)  

№ 

вар. 

Норми 

висіву, 

млн 

шт./га 

Врожайність зерна, т/га Приріст, т 

2007 р. 2008 р. 2009 р. середнє 

від 

норм 

висіву 

від 

добрив 

зокре-

ма від 

еко-

листу 

1 

5 1,79 1,97 1,94 1,90 - - - 

6 1,82 2,00 2,03 1,95 0,05 - - 

7 1,91 2,13 1,99 2,01 0,09 - - 

2 

5 2,27 2,51 2,54 2,44 - 0,54 - 

6 2,38 2,62 2,65 2,55 0,11 0,60 - 

7 2,51 2,77 2,70 2,66 0,22 0,65 - 

3 

5 2,58 2,84 2,71 2,71 - 0,81 0,27 

6 2,68 2,92 2,68 2,83 0,12 0,88 0,28 

7 2,84 3,12 2,92 2,96 0,25 0,95 0,25 

4 

5 2,74 3,00 2,96 2,90 - 1,00 - 

6 2,85 3,21 3,06 3,04 0,14 1,09 - 

7 3,06 3,32 3,16 3,18 0,28 1,11 - 

5 

5 3,09 3,37 3,32 3,26 - 1,36 0,36 

6 3,20 3,52 3,48 3,40 0,14 1,45 0,36 

7 3,43 3,55 3,61 3,53 0,27 1,52 0,35 

6 

5 3,13 2,37 2,12 2,54 0,18 0,64 - 

6 3,24 2,04 2,37 2,55 0,19 0,60 - 

7 3,49 1,39 2,20 2,36 - 0,35 - 

7 

5 3,39 2,29 2,42 2,70 0,16 0,80 0,16 

6 3,39 1,97 2,64 2,70 0,16 0,75 0,15 

7 3,69 1,35 2,16 2,54 - 0,53 0,18 
НІР05, т  
А (добрива) 0,08 0,07 0,07 

 

В (норми) 0,05 0,05 0,05  

АВ (взаємодія) 0,13 0,12 0,13  

 

Голозерний овес сорту Саломон відзначався меншою 

продуктивністю, що пов’язано з його біологічною особливістю. 

Під дією досліджуваних факторів змінювалася якість зерна 

(табл. 3). У середньому за три роки маса 1000  зерен і натура зерна 

зростали під впливом мінеральних добрив та зменшувалися від норми 

висіву від 5 до 7 млн шт./га. На фоні живлення N60P60K60 маса 1000 

зерен сорту Аркан за норми висіву 6 млн шт. насінин зростала на 5,6 г, 

натура зерна - на  23 г/л, сорту Саломон – відповідно на 5,9 г і 29 г/л 
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проти контролю (без добрив). При цій же дозі мінеральних добрив + 

еколист спостерігали тенденцію до їх зростання.  

На вищому фоні живлення (N90P90K90 та N90P90K90 + еколист 

стандарт) згадані показники зменшувалися у зв’язку із виляганням 

рослин, яке призвело до формування більш щуплого зерна.  

 

3. Якість  зерна  сортів   вівса   залежно   від   умов   живлення  і   

норм   висіву  (2007 – 2009 рр.) 

№ 

вар. 

Норми 

висіву, 

млн 

шт./га 

Аркан Саломон 

Маса 

1000 

зерен, г 

Натура 

зерна, 

г/л 

Сирий 

білок, % 

Маса 

1000 

зерен, г 

Натура 

зерна, 

г/л 

Сирий 

білок, % 

1 

5 28,8 433 12,1 23,7 517 13,6 

6 28,6 426 11,8 23,5 516 13,1 

7 28,2 420 11,6 23,3 513 12,9 

2 

5 32,6 437 13,1 28,3 528 14,6 

6 32,3 430 12,5 27,7 525 14,1 

7 32,2 428 12,3 27,3 524 13,8 

3 

5 32,6 440 13,2 28,6 530 14,7 

6 32,4 433 12,6 28,3 528 14,1 

7 32,4 429 12,3 27,9 525 13,6 

4 

5 34,5 453 14,4 29,9 549 16,3 

6 34,1 449 13,8 29,4 545 15,8 

7 33,7 443 13,6 29,0 541 15,2 

5 

5 34,6 455 14,5 30,1 550 16,4 

6 34,3 452 13,8 29,6 547 15,8 

7 33,9 446 13,7 29,2 543 15,3 

6 

5 31,7 442 14,2 26,6 538 15,8 

6 31,0 426 13,8 26,4 531 15,4 

7 29,7 424 13,7 25,7 525 15,1 

7 

5 31,3 440 14,2 26,3 524 15,7 

6 30,6 423 13,9 26,2 522 15,3 

7 29,8 422 13,8 25,5 518 15,0 

 

Вміст білка в зерні вівса найвищим був на фоні живлення 

N60P60K60. При застосуванні еколисту він практично не змінювався і 

знижувався із загущенням посівів, тобто за вищих норм висіву насіння. 

На оптимальному за врожайністю фоні живлення (N60P60K60 + еколист) 

залежно від норм висіву кількість білка у зерні плівчастого вівса сорту 
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Аркан була в межах 13,7 – 14,5%, голозерного сорту Саломон – 15,3 – 

16,4%, що на 1,6 – 19% більше. 

Висновки. За даними трирічних досліджень, найбільшу 

врожайність вівса одержано на фоні мінерального живлення N60P60K60 

та позакореневого підживлення рослин водорозчинним добривом 

еколист стандарт у ІV (3 л/га) і VІІ (4 л/га) етапах органогенезу: сорту 

Аркан за норми висіву 6, Саломон – 7 млн шт./га. Плівчастий сорт 

Аркан відзначався вищою врожайністю  порівняно з голозерним 

сортом Саломон, а останній - більшим вмістом білка у зерні. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЛЬОНУ 

ЗА КОМПЛЕКСОМ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК 

 

Наведено дані досліджень інтродукованих зразків льону з 

розсадника вихідного матеріалу, які в умовах Лісостепу Західного 

виділилися за окремими господарсько-цінними ознаками. Встановлено 

доцільність їх застосування у селекційній роботі. 

Ключові слова: сорт, інтродукція, льон, розсадник. 

 

 Визначна роль у селекції льону належить використанню 

найцінніших зразків світової колекції як вихідного матеріалу. 

 Успішна реалізація селекційних програм зі створення нових 

сортів льону-довгунцю залежить, насамперед, від правильного добору 

вихідного матеріалу. Генетичний матеріал льону всебічно вивчають 

селекціонери, внаслідок чого виділяють джерела та донори цінних 

господарських ознак. Враховуючи те, що більшість селекційних сортів 

льону-довгунцю практично не мають чітких морфологічних 

особливостей, тривають дослідження з вивчення генофонду льону. 

Природний вихідний матеріал дуже різноманітний, можна використати 

в селекції як дикорослі види і близькі роди, так і місцеві сорти.  

Сортову різницю встановлюють за комплексом морфо-

логічних, біологічних, господарсько-цінних ознак: розміром і 

кольором сім’ядолей, квіток і насіння, тривалістю вегетаційного 

періоду, вмістом волокна в стеблах. Добираючи вихідний матеріал для 

селекції, вивчають: тривалість вегетаційного періоду і окремих фаз; 

елементи структури врожаю; стійкість проти несприятливих погодних 

умов; стійкість до хвороб і шкідників; придатність до механізованого 

догляду та збирання; якість основної продукції; проводять 

структурний і технологічний аналіз рослин [1 - 4].  

Метою досліджень є вивчення наявного генофонду льону за 

комплексом господарсько-цінних ознак для ведення селекційної 

роботи зі створення нового сорту. 

               
© Дорота Г.М., Шувар А.М., 

    Кабай О.І., Терешко Р.В., 2010 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2010. Вип. 52. Ч. ІІ. 
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У специфічних ґрунтово-кліматичних умовах Лісостепу 

Західного на експериментальній базі Інституту землеробства і 

тваринництва західного регіону УААН протягом 2008 - 2009 рр. у 

розсаднику вихідного матеріалу розмножували та вивчали сортозразки 

генофонду льону. Дослідження проводили за загальноприйнятими 

методиками [3, 4] лабораторно-польовим методом. Колекційний 

розсадник закладали у 4-пільній сівозміні лабораторії рослинництва (с. 

Оброшино) на сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті з такими 

агрохімічними показниками: вміст гумусу (за Тюріним) – 1,15 - 1,33%, 

рН сольової витяжки (потенціометричний метод) – 5,7 - 5,9, 

легкогідролізованого азоту (за Тюріним - Кононовою) – 6,44 - 7,28, 

рухомого фосфору (за Кірсановим) – 10,0 - 10,6, oбмінного калію (за 

Кірсановим) – 7,5 - 9,8 мг на 100 г ґрунту. Рельєф дослідних ділянок в 

основному рівнинний, з невеликим нахилом з півдня на північ. 

 Попередник - пшениця озима. Обробіток ґрунту – 

загальноприйнятий для зони вирощування. Під передпосівну 

культивацію вносили мінеральні добрива  в нормі N30P60K90. Для 

боротьби з лляною блохою застосовували інсектицид Карате Зеон 050 

СS, мк. с. (0,15 л/га), з бур’янами – бакову суміш гербіцидів 2М-4Х, в. 

р. (0,9 - 1,4 л/га) + Тарга Супер, к. е. (2,0 – 3,0 л/га) [1, 3 - 5].  

Сівбу проводили під маркер вручну, звичайним рядковим 

способом з шириною міжрядь 10 см. Облікова площа ділянки 

становила 1,0 м
2
.
 
На один погонний метр посівного рядка висівали в 

середньому 200 шт. насінин. Сівбу здійснювали блоками, кожен з яких 

включав 10 зразків і 2 районовані стандарти.  

Погодні умови 2008 - 2009 рр. сприяли інтенсивному росту та 

розвитку рослин льону під час проходження фаз вегетації. Протягом 
2008 р. середньодобові температури та кількість опадів були вищими 

від багаторічної норми. Надмірні опади 22.05.2008 р. – 47,2 мм (фаза 

ялинки, висота рослин становила 8 - 12 см), 4.06 – 27,4 мм (початок 

швидкого росту), 15.07 – 22,6 мм (кінець цвітіння) значної шкоди 

рослинам не завдали. Вилягання льону-довгунцю становило 4,5 бала (в 

окремих місцях ділянок). Внаслідок грози з градобоєм 10.08 (жовта 

стиглість) випало 62 мм опадів, пошкодження рослин було незначним.  

У 2009 р. відсутність опадів, нехарактерна для початку травня, 

спричинила певну затримку появи сходів та продовжила вегетаційний 

період.  

Станом на 01.11.2009 р. колекція генетичних ресурсів льону 

включала 197 сортозразків, із них 75% зарубіжної селекції та 25% 

вітчизняної (табл. 1).  
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1. Генетичні ресурси льону в ІЗіТЗР УААН  

Показники 
Роки 

2008  2009 

Кількість зразків у колекції льону, всього: 193 197 

селекційні сорти України 46 50 

         селекційні сорти зарубіжних країн 147 147 

Інтродуковано зразків: 27 4 

з України 7 4 

         з країн СНД 8 - 

         з інших країн 12 - 

Передано зразків насіння до Національного 

сховища 158 178 

 

У розсаднику вихідного матеріалу  вивчали зразки із 27 країн 

світу довгунцевої (Linum usitatissimum elongate L.), межеумкової 

(Linum usitatissimum intermedia L.) та кучерявцевої (Linum 

usitatissimum humile L.) різновидностей. Цінні зразки після вивчення, 

розмноження і отримання достатньої кількості насіння передавали на 

збереження в Національне сховище і реєстрували в каталозі. 

 

2. Урожайні дані колекційного розсадника (сер. за 2008 - 2009 рр.) 

№  

IZT 

Назва  

зразка 

Тривалість 

вегетаційного 

періоду, діб 

Урожайність  

соломи  насіння  

г/м 
2
 % до St г/м 

2
 % до St 

St  Чарівний 95,0 550 100,0 100,0 100,0 

169 Л-1120 98,5 700 127,3 145,0 145,0 

172 Mures 98,0 555 100,9 135,5 135,5 

175 Ilona 97,5 550 100,0 127,5 127,5 

176 Синичка 98,0 700 127,3 133,0 133,0 

179 Хейя-10 98,0 550 100,0 145,0 145,0 

180 Хейя-11 98,0 660 120,0 141,5 141,5 

186 К-65 98,5 420 76,4 135,0 135,0 

187 Форт 98,0 490 89,1 132,5 132,5 

188 Василёк 98,0 460 83,6 137,5 137,5 

189 Прамень 97,5 600 109,1 178,0 178,0 

190 Jitka 99,0 585 106,4 160,0 160,0 

191 Глобус 98,0 630 114,5 90,0 90,0 

192 Гладіатор 98,0 540 98,2 104,0 104,0 

193 Ліра 98,0 510 92,7 93,0 93,0 
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3. Характеристика інтродукованих зразків льону в умовах Західного Лісостепу України (дані за 2008 - 

2009 рр.) 

№  

IZT 
Сорт Різновидність 

Колір  

пелюсток 

Стійкість до  

вилягання, бал 

Стійкість до 

осипання, бал 

2008  2009  сер. 2008  2009  сер. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

St Чарівний довгунець синій  - 5,0 5,0 - 4,0 4,0 

St Зоря 87 довгунець синій  4,5 5,0 4,75 4,5 4,5 4,5 

167 Донской 95 кучерявець синій 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

168 Kristall межеумок синій  4,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 

169 Л-1120 довгунець синій  4,5 5,0 4,75 5,0 4,5 4,75 

170 Томський 16 довгунець синій 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,75 

171 Abissinian довгунець синій  4,5 5,0 4,75 4,5 4,5 4,5 

172 Muzer довгунець білий 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

173 Ірма довгунець синій  5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 

174 Український ранній довгунець синій  4,0 5,0 4,5 4,5 5,0 4,5 

175 Ilona довгунець синій  4,0 5,0 4,5 4,5 5,0 4,75 

176 Синичка довгунець синій  4,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 

177 Світанок довгунець синій  4,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 

178 Вручій довгунець синій  4,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 

179 Хейя-10 довгунець синій  4,5 5,0 4,75 5,0 5,0 5,0 

180 Хейя-11 довгунець синій  4,5 5,0 4,75 5,0 5,0 5,0 

181 Хейя-13 довгунець синій  4,5 5,0 4,75 5,0 5,0 5,0 

182 Хейя-14 довгунець синій  4,5 5,0 4,75 5,0 5,0 5,0 

183 Хейя-15 довгунець синій  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

184 2003-1 довгунець синій  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

185 2004-1 довгунець синій  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

186 К-65 довгунець білий 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 

187 Форт довгунець білий 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 

188 Василёк довгунець синій  4,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 

189 Прамень довгунець синій  4,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 

190 Jitka довгунець синій  4,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 

191 Глобус довгунець синій  4,5 5,0 4,75 5,0 4,5 4,75 

192 Гладіатор довгунець синій  5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,75 

193 Ліра довгунець синій  5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 
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Основним способом дослідження вихідного матеріалу є 

порівняння його за зазначеними показниками з кращим районованим 

сортом, яким в умовах західного регіону є Чарівний (за 

продуктивністю) та Зоря-87 (за якістю волокна). Врожайність є 

реалізацією багатьох господарсько-цінних ознак, які в кожному 

поколінні розвиваються по-новому на основі взаємодії генотипу з 

навколишнім середовищем. Серед сортозразків колекційного 

розсадника (табл. 2) за показником урожайності льоносоломи стандарт 

(сорт Чарівний) перевищували в межах 0,9 - 27,3% 7 зразків (IZT00169, 

IZT00172, IZT00176, IZT00180, IZT00189, IZT00190, IZT00191). 

Урожайні дані щодо насіння льону у розсаднику вихідного матеріалу 

коливалися в межах 90,0 – 178,0 г/м
2
, що свідчить про високий 

потенціал продуктивності. Тривалість вегетаційного періоду в 

середньому за 2008 - 2009 рр. становила 95,0 - 99,0 діб. 

Стійкість до вилягання має важливе значення для одержання 

високого біологічного врожаю. Впродовж вегетаційного періоду    

2008 р. інтродуковані сортозразки льону із колекційного розсадника 

(табл. 3) виявилися стійкими до вилягання. Ті рослини, які під дією 

зовнішніх факторів незначно полягали, оцінено у 4,0 бала (10 зразків), 

а рослини, що зовсім не полягали, - у 5,0 бала (11 зразків). За 

сприятливих погодних умов 2009 р. вилягання оцінено у 5,0 бала. 

Сортозразки кучерявцевої різновидності (табл. 3), що становили 10,8% 

від загальної кількості колекційного матеріалу, мали більшу стійкість 

до осипання (Донской 95, Kristall) порівняно із зразками довгунцевої 

та межеумкової різновидностей. 

Висновки. У результаті проведених досліджень впродовж 

2008 - 2009 рр. в умовах Лісостепу Західного у розсаднику вихідного 

матеріалу вивчено інтродукований генофонд рослин льону та виділено 

сортозразки з цінними господарськими ознаками. Кращими визначено 

такі сортозразки: за урожайністю соломи - Л-1120 - 700, Синичка - 700, 

Хейя-11 - 660, Глобус - 630, Прамень - 600, Jitka - 585, Mures - 555 г/м
2
; 

за урожайністю насіння – Прамень - 178,0, Jitka - 160,0, Л-1120 - 145,0, 

Хейя-10 - 145,0 г/м
2
. Одержані результати будуть використані в 

селекційній роботі для створення нових сортів.  
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РЕГУЛЯЦІЯ ЦУКРАМИ АКТИВНОСТІ 

ГЛУТАМІНСИНТЕТАЗИ І АСПАРАГІНСИНТЕТАЗИ ЛИСТКІВ 

В ОНТОГЕНЕЗІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗА РІЗНИХ УМОВ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ  

 

Досліджували активність глутамін- та аспарагінсинтетази у 

верхніх листках озимої пшениці в онтогенезі, залежно від вмісту у них 

цукрів (сахароза, фруктоза, глюкоза), за різних умов забезпечення 

поживними речовинами. Між активністю глутамінсинтетази та 

рівнем сахарози у верхніх листках рослин встановлено тісні негативні 

кореляційні зв’язки за оптимального рівня живлення (достатній вміст 

основних елементів, pHKCl ґрунтового розчину – 5,36). Активність 

аспарагінсинтетази при цьому не залежить від вмісту цукрів у 

листках. Несприятливі умови (підвищена кислотність ґрунтового 

розчину (pHKCl 3,70 – 4,02) і низький або достатній вміст основних 

елементів живлення) супроводжуються переважно тісними 

негативними кореляційними зв’язками між активністю обох 

ферментів та рівнем цукрів у листках озимої пшениці. Запропоновано 

гіпотезу про те, що за природних умов вегетації цієї культури цукри 

можуть функціонувати лише як негативні регулятори активності 

глутамін- та аспарагінсинтетази.        

Ключові слова: озима пшениця Triticum aestivum L., сахароза, 

фруктоза,  глюкоза,  глутамінсинтетаза,  аспарагінсинтетаза.        
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В останні десятиріччя отримано вагомі докази регуляції 

активності та синтезу ключових ферментів асиміляції азоту рівнем 

цукрів у тканинах рослин. Зокрема, продемонстровано, що 

інфільтрація сахарози у паростки рослин Arabidopsis thaliana L. 

супроводжується нагромадженням у листках мРНК хлоропластної і 

меншою мірою цитозольної глутамінсинтетази [17]. Такі ж результати 

було отримано після дії на ці рослини глюкози і фруктози. Про 

взаємозв’язок між активністю глутамінсинтетази у тканинах рослин та 

вмістом у них фотоасимілятів свідчать також дані інших авторів [10, 

24]. У багатьох літературних джерелах узагальнено результати 

досліджень щодо активуючого впливу цукрів на експресію генів 

глутамінсинтетази, глутаматсинтетази та аспарагінсинтетази [15, 23]. 

Тим не менше дія цих метаболітів на активність ферментів асиміляції 

азоту у цілісній рослині може бути неоднозначною. Так, у паростках 

A. thaliana та соняшнику експресія генів різних ізоферментів 

аспарагінсинтетази репресується або активується під впливом сахарози 

[8, 11]. Напрям такої регуляторної дії сахарози залежить від рівня 

освітленості рослин та забезпечення їх амонійною формою азоту.  

Показано, що активність ключових ферментів асиміляції азоту, 

зокрема глутамінсинтетази, у тканинах культурних рослин тісно 

пов’язана з параметрами їх продуктивності [16]. Разом з тим дані щодо 

можливої участі цукрів у регуляції активності цих ферментів у 

тканинах зернових культур, і зокрема пшениці озимої, за вегетації на 

ґрунтах з різними умовами забезпечення поживними речовинами 

практично відсутні.  

Метою цієї роботи було дослідити активність ключових 

ферментів первинної асиміляції амонійного азоту у верхніх листках 

озимої пшениці в онтогенезі, залежно від вмісту цукрів (сахароза, 

фруктоза, глюкоза), за різних умов забезпечення поживними 

речовинами.  

Дослідження проводили на озимій пшениці (Triticum aestivum 

L.) сорту Миронівська 61, яку вирощували в умовах стаціонарного 

досліду Інституту землеробства і тваринництва західного регіону 

УААН. Для досліджень було відібрано три групи дослідних ділянок 

(варіанти) з контрастними умовами забезпечення рослин поживними 

речовинами (мг/100 г ґрунту):  

а) оптимальні умови, вар. 7 (1) – азот загальний – 114,0, P2O5 – 

16,5, K2O – 13,8 (pHKCl 5,36, алюміній обмінний – 0,23), 

легкозасвоювані форми азоту на початку фази весняного відростання: 

лужногідролізований азот – 9,83, NO3
- 
– 0,50, NH4

+ 
– 1,25;  



 25 

б) несприятливі умови з низьким вмістом елементів живлення та 

більш кислою реакцією ґрунтового розчину, вар. 1 (2) – азот загаль-

ний – 112,0, P2O5 – 6,5, K2O – 4,0 (pHKCl 4,02, алюміній обмінний – 

13,70), легкозасвоювані форми азоту на початку фази весняного 

відростання: лужногідролізований азот – 6,97, NO3
–
 – 0,26, NH4

+ 
– 2,20;  

в) несприятливі умови з достатньо високим вмістом основних 

елементів живлення та сильнокислою реакцією ґрунтового розчину, 

вар. 15 (3) – азот загальний – 137,0, P2O5 – 26,8, K2O – 16,8 (pHKCl 3,70, 

алюміній обмінний – 15,20), легкозасвоювані форми азоту на початку 

фази весняного відростання: лужногідролізований азот – 6,73, NO3
–
 – 

0,80, NH4
+ 

– 3,39.  

Відбір зразків проводили загальноприйнятими методами [5] у 

трьох біологічних повторностях. Активність глутамін- та 

аспарагінсинтетази визначали в екстрактах верхніх листків озимої 

пшениці. Екстракти отримували шляхом гомогенізації листків в 

охолодженому (4 
0
С) 0,05 М тріс-HCl буфері (рН 7,3), що містив 

0,5 мМ цистеїну, 1,0 мМ MgSO4, 2,0 мМ ЕДТА. Гомогенат 

витримували 30 хв на холоді (4 
0
С), центрифугували при 3000 g 5 хв. 

Активність ферментів в надосадовій рідині визначали за 

гідроксаматсинтетазною реакцією [7] і розраховували у мкмолях 

утвореного γ-глутаміл- або β-аспартилгідроксамату за хв на мг білка 

екстракту тканини. Кількість утворених гідроксаматів визначали за 

реакцією з розчином хлорного заліза [3, 13], білок – за Лоурі [21].  

Вміст сахарози і фруктози визначали у водних безбілкових 

екстрактах верхніх листків резорциновим методом [6], глюкози – 

глюкооксидазним методом (аналітичний набір “Діаглюк-2” (Інститут 

біології клітини НАН України, м. Львів)) і розраховували у мг/г сухої 

тканини.  

Статистичний аналіз результатів досліджень проводили з 

використанням комп’ютерних програм Excel 7.0. У дослідах 

використовували реактиви кваліфікації хч або чда фірми “Сінбіас” 

(Україна).  

Проведеними дослідженнями встановлено, що активність 

глутамінсинтетази у верхніх листках озимої пшениці за оптимальних 

умов забезпечення поживними речовинами (вар. 1, достатній вміст 

основних елементів живлення, pHKCl – 5,36) досягає максимальних 

значень у фазах трубкування і колосіння, а протягом завершальних 

етапів онтогенезу суттєво знижується (рис. 1а). Активність 

аспарагінсинтетази за такого режиму живлення є низькою і змінюється 

обернено щодо рівня активності глутамінсинтетази. Несприятливі 

умови вегетації озимої пшениці (вар. 2 і 3 – відповідно низький вміст 
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елементів живлення, pHKCl 4,02 і достатній рівень основних поживних 

речовин, pHKCl 3,70) супроводжуються зменшенням активності 

глутамінсинтетази і значним збільшенням активності аспарагін-

синтетази в листках. Поряд з тим в онтогенезі рослин відзначено 

підвищення активності обох ферментів (рис. 1б).  

 

  
Оптимальні умови Несприятливі умови 

Рис. 1. Динаміка активності глутамінсинтетази (ГС) і 

аспарагінсинтетази (АС) у верхніх листках озимої пшениці в 

онтогенезі за різних умов забезпечення поживними речовинами: 

І – весняне відростання, ІІ – трубкування, ІІІ – колосіння, ІV – 

цвітіння, V – молочна стиглість. ГК – γ-глутамін- або β- 

аспартилгідроксамат 

 

Динаміка вмісту цукрів (сахароза, фруктоза, глюкоза) у верхніх 

листках озимої пшениці в онтогенезі характеризується переважно 

оберненою спрямованістю порівняно з динамікою активності 

досліджуваних ферментів (рис. 2). Така зміна вмісту цукрів зумовлена, 

ймовірно, двома основними факторами – посиленням відпливу цукрів 

з листків у атрагуючі органи у періоди інтенсивного росту і розвитку 

рослини та зменшенням інтенсивності їх синтезу у листках на кінцевих 

етапах онтогенезу [4]. Несприятливі умови забезпечення поживними 

речовинами супроводжуються підвищенням вмісту сахарози та 

глюкози у листках озимої пшениці у всіх фазах онтогенезу (рис. 2). 

Рівень фруктози у листках рослин практично не відрізняється між 

дослідними варіантами.  
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Рис. 2. Вміст цукрів у листках озимої пшениці в онтогенезі 

залежно від умов забезпечення поживними речовинами: 1, 2, 3 - 

варіанти 

 

Шляхом зіставлення активності глутамінсинтетази та вмісту 

сахарози у верхніх листках озимої пшениці виявлено тісні негативні 

кореляційні зв’язки між цими показниками (r = -0,95, P < 0,001) за 

оптимальних умов забезпечення поживними речовинами (табл.). 

Активність аспарагінсинтетази у листках рослин за таких умов 

вегетації не залежить від вмісту у них сахарози (r = +0,52, P > 0,05). 

Крім того, на активність досліджуваних ферментів не впливає рівень 

глюкози і фруктози у листках (табл.). За несприятливих умов 

забезпечення поживними речовинами між активністю глутамін- та 

аспарагінсинтетази і вмістом цукрів у верхніх листках озимої пшениці 

виявлено переважно негативні кореляційні зв’язки (r = -0,83 … -0,99, 

P < 0,001 – 0,05).  

Результати наших досліджень засвідчують, що за оптимальних 

умов забезпечення поживними речовинами сахароза може виступати 

негативним регулятором активності глутамінсинтетази, проте вона 

впливає на активність аспарагінсинтетази. Глюкоза і фруктоза не 

беруть участі у регуляції активності глутамін- та аспарагінсинтетази за 

таких умов вегетації. За несприятливих умов забезпечення поживними 

речовинами цукри потенційно можуть функціонувати лише як 

негативні регулятори активності цих ферментів.  

Результати проведених досліджень не узгоджуються з даними 

ряду авторів [12, 14] про стимуляцію активності глутамінсинтетази за 

умов інфільтрації цукрами паростків рослин. Разом з тим показано 

[17], що рівень мРНК та активність глутамінсинтетази у тканинах 

листків A. thaliana суттєво зменшуються за інкубації їх у середовищі з 

високою концентрацією (більше ніж 3%) сахарози. Крім того, 
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отримано багато доказів, що активність та синтез аспарагінсинтетази у 

тканинах рослин суттєво понижуються за дії на них сахарози [8, 11, 

22]. Вилучення цукрів із середовища інкубації паростків, навпаки, 

супроводжувалося підвищенням експресії гена цього ферменту [20].  

 

Кореляційна залежність між активністю глутамін- та 

аспарагінсинтетази і вмістом цукрів у верхніх листках озимої 

пшениці   

Варіант 

досліду, 

№ 

Коефіцієнт кореляції, r  

Сахароза  Глюкоза  Фруктоза  

мг/г сухої речовини 

Активність глутамінсинтетази, мкмоль γ-ГГК/хв∙мг білка 

1 -0,95, P < 0,001  -0,54, P > 0,05  -0,55, P > 0,05  

2 -0,88, P < 0,01  -0,97, P < 0,001  -0,85, P < 0,05  

3 -0,84, P < 0,05  -0,83, P < 0,05  -0,62, P > 0,05  

Активність аспарагінсинтетази, мкмоль β-АГК/хв∙мг білка 

1 +0,52, P > 0,05  -0,17, P > 0,05  -0,14, P > 0,05  

2 -0,97, P < 0,01  -0,83, P < 0,05  -0,98, P < 0,001  

3 -0,92, P < 0,05  -0,84, P < 0,05  -0,99, P < 0,001  
Примітка. 1 – оптимальні умови забезпечення поживними речовинами, pHKCl 

5,36; 2 і 3 – несприятливі умови (низький вміст елементів живлення, pHKCl 4,02 і 
достатній рівень основних елементів живлення, pHKCl 3,70). γ-ГГК - γ-

глутамілгідроксамат, β-АГК - β-аспартилгідроксамат. Р – достовірність коефіцієнта 

кореляції.     

 

На нашу думку, регуляторна дія цукрів на активність ферментів 

асиміляції азоту, зокрема глутамін- та аспарагінсинтетази, принаймні 

частково може виявлятися через репресію-дерепресію генів білків 

фотосинтетичного апарату [18, 19]. Дослідженнями, які ми провели 

раніше [1], встановлено, що динаміка вмісту цукрів (сахароза, 

фруктоза, глюкоза) у верхніх листках озимої пшениці в онтогенезі 

характеризується оберненою спрямованістю порівняно з динамікою 

базальної, ADP-стимульованої фотохімічної активності хлоропластів 

та діафоразної активності фередоксин-НАДФ-оксидоредуктази. 

Методом однофакторного дисперсійного аналізу ми показали [1], що у 

регуляції фотохімічної активності хлоропластів листків озимої 

пшениці вагоме місце посідає сахароза. Регуляторний вплив цього 

дисахариду є досить стабільним і виявляється у рослин за різних умов 

забезпечення поживними речовинами. Серед двох гексоз (глюкоза, 

фруктоза) найбільш вірогідною є участь у цій регуляції глюкози. 

Певною мірою такі результати узгоджуються з даними ряду авторів 

про наявність у рослин відносно незалежних сахарозо- і 
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глюкозочутливих механізмів репресії генів фотосинтезу [9, 18, 19]. 

Вірогідно, що підвищений рівень цукрів у верхніх листках озимої 

пшениці на початкових (весняне відростання) та кінцевих (цвітіння, 

молочна стиглість) фазах онтогенезу призводить до зменшення 

інтенсивності фотосинтетичних процесів. Це в свою чергу 

супроводжується пониженням активності глутамінсинтетази і 

підвищенням активності аспарагінсинтетази. Зменшення рівня цукрів 

у фазах інтенсивного росту та розвитку рослин (трубкування, 

колосіння), яке зумовлене відтоком їх до атрагуючих центрів [4], 

супроводжується, очевидно, активацією фотосинтетичних процесів, 

збільшенням активності глутамінсинтетази і зменшенням активності 

аспарагінсинтетази. Відомо, що ряд факторів навколишнього 

середовища, зокрема едафічні, здатні суттєво модифікувати 

напруженість донорно-акцепторних взаємодій у рослинному організмі 

[4, 18]. У наших дослідженнях несприятливі умови забезпечення 

поживними речовинами призводять, вірогідно, до порушення донорно-

акцепторних взаємодій у рослинному організмі та підвищення вмісту 

цукрів у листках рослин на всіх фазах онтогенезу. Це в свою чергу 

супроводжується зменшенням інтенсивності фотосинтетичних 

процесів і, отже, значним пониженням активності глутамінсинтетази 

та адаптивним підвищенням активності аспарагінсинтетази. На нашу 

думку, вказані процеси відіграють важливу роль у погіршенні 

параметрів біологічної продуктивності озимої пшениці у варіантах з 

несприятливими умовами забезпечення поживними речовинами [2].  

Висновки. За природних умов вегетації озимої пшениці 

сахароза, фруктоза та глюкоза не здійснюють активуючого впливу на 

ключові ферменти асиміляції амонійного азоту – глутамінсинтетазу та 

аспарагінсинтетазу. Цукри швидше за все виступають негативними 

регуляторами активності цих ферментів.  
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В.Я. ІВАНЮК, О.Й. КАЧМАР, кандидати сільськогосподарських наук  

Інститут землеробства і тваринництва західного регіону НААН 

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТРАВ І ПОЖИВНИЙ РЕЖИМ 

ЕРОДОВАНИХ ҐРУНТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ 

ЗАЛУЖЕННЯ ТА ЕКСПОЗИЦІЇ СХИЛУ 

 

Наведено результати вивчення впливу способів залуження та 

експозиції схилу на продуктивність трав і поживний режим 

еродованих сірих лісових ґрунтів. Встановлено, що за природного 

самозаростання фітомаса рослин становить 22 – 35 ц/га сухої 

речовини, що менше на 34 – 45 ц/га порівняно з люпино-злаковою 

травосумішкою. Вміст лужногідролізованого азоту та обмінного 

калію в ґрунті на схилі південно-західної експозиції є вищим порівняно 

з північно-східною.  

Ключові слова: ерозія, експозиція схилу, люпин багато-

листковий, злакові трави, продуктивність, елементи живлення. 

 

В Україні площа, зайнята перелогами, становить 0,4 – 0,7% 

сільськогосподарських угідь. Переважно це ґрунти, використання яких 

є економічно невигідним (малопродуктивні, сильнодеградовані, і 

зокрема еродовані землі). У більшості випадків виведення 

деградованих ґрунтів у переліг сприяє відновленню їх природної 

родючості, поліпшенню стану екосистем, відновленню біорізноманіття 

тощо [6]. 

Однак скорочення площ ріллі є спонтанним, існує потреба 

перевести його на науковий рівень. Однією з найменш затратних 

можливостей відновлення еродованих земель є сівба трав, адаптованих 

до відповідних ґрунтово-кліматичних умов.  

Для умов достатнього зволоження з переважно кислою та 

слабокислою реакцією ґрунтового середовища найкращою бобовою 

культурою є люпин багатолистковий. Він належить до найпродук-

тивніших рослин-утилізаторів атмосферного азоту.  

Активізація дернового процесу при залуженні схилів 

багаторічними травами, збільшення надходження свіжого органічного 

матеріалу та мікробної біомаси сприяє поліпшенню структурно-

агрегатного складу залужених еродованих ґрунтів, а отже, і їх 

протиерозійної стійкості. Так, на чорноземі типовому під перелогом 

приріст фітомаси становить 286 ц/га сухої речовини, а на ріллі – 206, з  
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яких лише 28 ц/га – рослинні рештки, на дерново-підзолистому     

ґрунті – відповідно 185 та 79 ц/га сухої речовини [3].  

Дослідження проводили у стаціонарному досліді лабораторії 

землеробства і відтворення родючості ґрунтів Інституту землеробства і 

тваринництва західного регіону НААН, у південній частині Західного 

Лісостепу. Його закладено у 2003 р. на схилах двох експозицій: 

північно-східній і південно-західній. Для злакової травосумішки 

використовували такі трави: стоколос безостий – 8 кг/га, костриця 

лучна – 10 кг/га, тимофіївка лучна – 6 кг/га; всього – 24 кг/га 

кондиційного насіння. На варіантах чистого посіву люпину 

багаторічного норма висіву становила 60 кг/га.  

Розміщення варіантів послідовне, повторність – триразова. 

Площа посівної ділянки – 320 м
2
, облікової – 160 м

2
. 

Ґрунт – сірий лісовий поверхнево-глеюватий. Орний шар 

характеризується такими агрохімічними показниками: вміст гумусу (за 

Тюріним) – 1,2 – 1,5%, рухомого фосфору і обмінного калію –

відповідно  125 – 205 і 50 – 112 мг на 1 кг ґрунту, рН(КСl) – 5,2 –        6,0 

од., гідролітична кислотність – 2,3 – 2,5 мг-екв на 100 г ґрунту, сума 

ввібраних основ – 4,4 - 5,3 мг-екв на 100 г ґрунту, вміст 

лужногідролізованого азоту становить 70 – 100 мг/кг повітряно-сухого 

ґрунту. 

Для ефективного регулювання розвитку ерозійних процесів 

важливе значення має вирощування рослин-фітомеліорантів на 

деградованих ґрунтах, що сприяє підвищенню їхньої родючості та 

стійкості до ерозійних процесів [2].  

У результаті наших досліджень встановлено (табл. 1), що у 

середньому за два роки найвищу продуктивність трав (53,7 ц/га) мав 

південно-західний схил. Щодо способу залуження перевага була за 

люпино-злаковою травосумішкою – наземна повітряно-суха маса 

рослин становила в середньому на схилі північно-східної експозиції 

67,1 ц/га, а південно-західної – 69,6 ц/га. За природного 

самозаростання вихід сухої речовини трав у декілька разів менший – 

відповідно 22,0 та 35,1 ц/га. За природного самозаростання формується 

малоцінна кормова рослинність з домінуванням стенактису 

однорічного. 

Ступінь змитості також мав істотний вплив на продуктивність 

схилів. На сильнозмитих ґрунтах північно-східної експозиції відзначе-

но урожайність 40,5 ц/га, що порівняно з незмитим ґрунтом становить 

79%, середньозмитим – 86%, а слабкозмитим – 94%. Продуктивність 

незмитих ґрунтів південно-західної експозиції досягала 61,4 ц/га та 

знижувалася із зростанням еродованості на 90; 84 і 75%. 
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1. Вплив ступеня залуження і змитості на урожайність трав 

(середнє за 2009 - 2010 рр.), ц/га сухої речовини 

Спосіб 

залуження 

схилу 

Експозиція схилу 

північно-східна південно-західна 

силь-

но- 

змиті 

серед-

ньо-

змиті 

слаб-

ко-

змиті 

не-

змиті 

силь-

но- 

змиті 

серед-

ньо-

змиті 

слаб-

ко-

змиті 

не-

змиті 

Люпин 40,1 42,8 48,9 50,7 51,4 55,4 61,9 74,8 

Люпино-зла-

кова сумішка 60,8 66,2 67,9 73,7 62,0 68,9 72,6 75,0 

Злакові трави 44,2 47,7 51,3 53,3 44,8 49,3 50,6 51,9 

Природне 

самозаростання 17,1 19,4 24,2 27,3 27,6 33,2 36,0 43,8 
НІР05, ц/га для змитості  1,2 – 3,9  

для залуження  2,5 - 4,9  

для поєднання змитості та залуження  7,1 – 9,8  

 

Різниця між варіантами дослідження є достовірною, а 

довірчий рівень (Р) менший за 0,005. 

Використавши окомірний метод визначення забур’яненості, 

ми виявили, що найбільша кількість бур’янів і їхня маса була на 

ділянках з однокомпонентним посівом люпину багаторічного. На 

варіантах досліду починає домінувати пирій повзучий, який витісняє 

такі рослини, як стенактис однорічний, осот рожевий. Це пов’язано з 

утворенням екологічних ніш після збирання люпину багаторічного, які 

заповнюють бур’яни. На варіантах з посівом багаторічних злакових 

трав з’являється щільнокущова дернина, яка перешкоджає проростан-

ню і розвитку бур’янів, і зокрема пирію повзучочо. 

Аналіз ґрунтів, які перевели з активного використання в 

Російській Федерації, показав, що заростання орних земель природною 

рослинністю зумовлює істотне збільшення кількості гумусу і його 

лабільної частини в шарі 0 – 20 см чорнозему типового порівняно з 

орними ґрунтами. З часом ця різниця зростає. Вміст лужногідролізова-

ного азоту, рухомого фосфору та обмінного калію на 24-річному 

перелозі чорнозему типового відповідно в 1,3; 1,5, та 1,3 рази вищий, 

ніж на ріллі [1].  

У природних умовах рослини використовують азот із різних 

джерел: мінеральних форм, органічних (зокрема з гумусу після його 

розкладення мікроорганізмами), від бактерій-азотфіксаторів, які 

зв’язують молекулярний азот, і він надходить у рослину через коріння 

у формі амонію та амінокислот. Частка біологічного азоту в урожаї, за 

різними оцінками, коливається від 20 до 90% [4].  



 35 

Багаторічний люпин, який використовували для залуження 

схилів, у симбіозі з бульбочковими бактеріями (Rhizobium lupini) 

здатний фіксувати 200 – 300 кг/га і більше атмосферного азоту. У 

кореневих і рослинних рештках люпину даний елемент поступово 

мінералізується і практично не вимивається. Це повільнорозчинне 

азотне добриво [5].  

Ґрунтові зразки для визначення кількості елементів живлення ми 

відбирали у серпні. За результатами дослідження виявлено, що вміст 

лужногідролізованого азоту залежав від ступеня змитості ґрунту, 

складу травосумішки та експозиції схилу (табл. 2). Найвищим він був 

на південно-західному схилі при залуженні люпино-злаковою 

сумішкою – 75,4 мг/кг повітряно-сухого ґрунту. Використання 

злакових трав спричинило зниження даного показника до 66 мг/кг, або 

на 13%. При висіванні багаторічного люпину він становив майже          

73 мг/кг. На схилі північно-східної експозиції найменший вміст 

лужногідролізованого азоту був за природного самозаростання –        

58 мг/кг, а на варіанті люпино-злакової сумішки – найбільший           

(72 мг/кг). Значної різниці між багаторічним люпином і злаковими 

травами не було, що, на нашу думку, пояснюється використанням 

біологічного азоту, який фіксується рослинами пирію повзучого у його 

посівах. 

Кількість азоту зростає від сильноеродованих (53,0 – 59,3 мг/кг) 

до незмитих ґрунтів (77,7 – 81,9 мг/кг повітряно-сухого ґрунту). Якщо 

прийняти за 100% вміст азоту на незмитих ґрунтах, то в слабозмитих 

його є менше на 5 – 6%, середньозмитих – на 17 – 19, сильнозмитих – 

на 28 - 32%.  

На схилі південно-західної експозиції у шарі 0 – 20 см сірого 

лісового ґрунту було 80,1 мг/кг азоту, що на 6,8 мг більше, ніж на 

північно-східному. Різниці між схилами в підорному (20 – 35 см) шарі 

майже не було, вміст азоту становив 61,2 і 62,4 мг/кг. 

Важливими факторами, що ускладнюють живлення рослин 

фосфором, є низька розчинність, незначна рухомість, важка 

доступність його сполук, особливо за високої кислотності ґрунтового 

середовища.  

Згідно з отриманими результатами (рис. 1), найвищий вміст Р2О5 

на схилах двох експозицій є при залуженні сумішкою люпину 

багаторічного та злакових трав – 116 і 146 мг/кг повітряно-сухого 

ґрунту. Використання злакових трав спричинило зниження даного 

показника на 9 і 17% (до 106 та 121 мг/кг). На варіантах природного 

самозаростання вміст рухомого фосфору найменший і становить лише 
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84 та 105 мг/кг. У шарі ґрунту 0 – 20 см його було на 14 і 20% більше, 

ніж на глибині 20 – 35 см. 

 

2. Вплив змитості ґрунту та складу травосумішки на вміст 

лужногідролізованого азоту, мг/кг повітряно-сухого ґрунту 

Спосіб 

залуження 

Шар 

ґрунту, 

см 

Ступінь змитості 

незмиті 
слабо-

змиті 

середньо-

змиті 

сильно-

змиті 

Південно-західна експозиція 

Люпин 
0 – 20 91,0 84,0 79,8 65,8 

20 – 35 79,8 81,2 47,6 53,2 

Люпино-злакова 

сумішка 

0 – 20 95,2 85,4 79,8 72,8 

20 – 35 82,6 79,8 57,4 50,4 

Злакові трави 
0 – 20 84,0 72,8 72,8 65,8 

20 – 35 70,0 70,0 46,2 47,6 

Природне 

самозаростання 

0 – 20 85,4 82,6 89,6 74,2 

20 – 35 67,2 61,6 58,8 44,8 

Північно-східна експозиція 

Люпин 
0 – 20 86,8 82,6 70,0 60,2 

20 – 35 81,2 79,8 51,8 47,6 

Люпино-злакова 

сумішка 

0 – 20 86,8 81,2 70,0 63,0 

20 – 35 79,8 77,0 65,8 50,4 

Злакові трави 
0 – 20 85,4 81,2 75,6 58,8 

20 – 35 74,2 72,8 65,8 37,8 

Природне 

самозаростання 

0 – 20 78,4 68,6 67,2 57,4 

20 – 35 49,0 46,2 50,4 49,0 

 

Північно-східний схил характеризується вищим вмістом 

фосфору – 126 мг/кг ґрунту порівняно з південно-західним, де він  

знизився на 21 мг/кг.  

За промивного водного режиму калій дуже швидко вимивається 

із верхньої частини профілю і акумулюється в ілювіальному горизонті. 

Багаторічний люпин завдяки сильно розвиненій кореневій системі 

здатний повернути даний елемент у верхні шари ґрунту.  

Щодо обмінного калію, то на всіх варіантах дослідження 

найбільше його було у верхньому (0 – 20 см) шарі ґрунту (рис. 2). Так, 

на південно-західному схилі в середньому на всіх ділянках містилося 

176 мг/кг ґрунту К2О, а в підорному шарі – лише 113 мг, на схилі 

північно-східної експозиції – відповідно 130 та 72 мг. 
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Рис. 1. Вплив способу залуження схилів на вміст рухомого 

фосфору, мг/кг повітряно-сухого ґрунту 

 

Аналіз впливу ступеня змитості на вміст калію показав, що на 

сильнозмитих ґрунтах північно-східного схилу у шарі 0 – 35 см цей 

показник є найбільшим (128 мг), на середньо-, слабко- та незмитих 

ґрунтах він був майже однаковий – 91 – 93 мг/кг повітряно-сухого 

ґрунту. Іншу закономірність спостерігали на південно-західному схилі.  

 
Рис. 2. Вплив способу залуження схилів на вміст обмінного калію, 

мг/кг повітряно-сухого ґрунту 
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Так, у незмитому ґрунті було найменше калію (125 мг), а у 

сильнозмитому його кількість становила 155 мг/кг повітряно-сухого 

ґрунту. Максимальні показники вмісту К2О на сильноеродованих 

ділянках пояснюються, на нашу думку, значними його запасами в 

ілювіальному горизонті і материнській породі, з яких рослини-

фітомеліоранти з розвиненою кореневою системою переміщують його 

у верхні шари. 

Спосіб залуження схилів мав істотний вплив на вміст калію. На 

рис. 2 показано, як знижується цей показник на південно-західній 

експозиції від варіанта чистого посіву люпину (155 мг/кг) до 

багаторічних злакових трав (138 мг/кг). Залишення схилу без 

антропогенного впливу для природного самозаростання спричиняє 

зменшення вмісту обмінного калію до 133 мг/кг повітряно-сухого 

ґрунту.  

Висновки. Одним з найефективніших заходів відновлення та 

підвищення родючості еродованих земель є сівба багаторічних трав. В 

умовах нашого досліду найбільший вихід сухої речовини та вміст 

елементів живлення у ґрунті був при залуженні люпино-злаковою 

сумішкою. Вихід сухої речовини становив 67 – 70 ц/га, вміст 

лужногідролізованого азоту – 72 – 75 мг/кг, обмінного калію 107 – 153, 

а рухомого фосфору – 16 – 146 мг/кг повітряно-сухого ґрунту. За 

природного самозаростання ці показники істотно нижчі.  

 

Література 
1.  Агроэкологическое состояние и перспективы использования 

земель России, выбывших из активного сельскохозяйственного 

оборота / под ред. Г. А. Романенко. – М. : Росинформагротех, 2008. –   

64 с.  

2.  Боговін А. В. Відтворення рослинного покриву на перелогах     

[Електронний ресурс] / А. В. Боговін, С. В. Дудник, М. М. Пташнік           

// Наукові доповіді НАУ. – 2008. – № 2 (10). – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2008-2/08bavcov.pdf. 

3.  Булигін С. Ю. Оцінка стану земельних ресурсів за рівнем 

родючості ґрунтів / С. Ю. Булигін, А. В. Барвінський, М. І. Чайка             

// Вісник ХНАУ. – 2006. – № 6. – С. 31 – 41. 

4.  Звягинцев Д. Г. Биология почв : учебник / Д. Г. Звягинцев,        

И. П. Бабьева, Г. М. Зенова. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Изд-во МГУ,    

2005. – 445 с. 

5.   Персикова Т. Ф. Продуктивность люпина узколистного в 

условиях Беларуси / Т. Ф. Персикова, А. Р. Цыганов, А. В. Какшинцев. 

– Минск : ИВЦ Минфина, 2006. – 179 с.  



 39 

6.   Сайко В. Ф. Стан земельних угідь та поліпшення їх 

використання / В. Ф. Сайко // Зб. наук. пр. Інституту землеробства 

УААН. – 2005. – Спецвипуск. – С. 3 – 11. 

 

 

 
УДК 635.21:631.811.98  

Р.В. ІЛЬЧУК, Л.А. ІЛЬЧУК, кандидати сільськогосподарських наук 

Інститут землеробства і тваринництва західного регіону НААН  

 

ВПЛИВ СПОСОБІВ І СТРОКІВ ЗАСТОСУВАННЯ 

РЕГУЛЯТОРА РОСТУ ВЕРМИСТИМ  

НА ВРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ  

СОРТІВ КАРТОПЛІ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ 

 

Наведено результати досліджень з впливу способів і строків 

застосування регулятора росту вермистим на врожайність і якість 

сортів картоплі різних груп стиглості. 

Встановлено, що передсадивна обробка бульб сприяла 

прискоренню появи сходів, зменшенню зрідженості рослин, 

збільшенню асиміляційної поверхні та продуктивності.  

Найвищу врожайність ранньостиглого сорту Кобза (30,4), 

середньостиглого сорту Легенда (40,3) і середньопізнього сорту 

Оксамит-99 (35,3 т/га) отримано за триразового обприскування 

рослин регулятором росту вермистим у фази повних сходів + 

бутонізації + цвітіння. Незалежно від групи стиглості сорту більш 

ефективною є обробка  рослин, ніж бульб. 

Ключові слова: картопля, регулятор росту вермистим, 

урожайність, якість, економічна ефективність. 
 

Важливим фактором ресурсозбереження і підвищення 

врожайності є застосування в картоплярстві елементів біологічного 

землеробства, зокрема регуляторів росту. Вони посилюють обмінні 

процеси в рослинному організмі, підвищують стійкість до 

несприятливих погодних умов і хвороб, зумовлюють збільшення 

потенціалу рослин, зростання врожайності та поліпшення якості бульб 

[1 - 3]. 

Пристосування культурних рослин до умов зовнішнього 

середовища завжди досягали шляхом створення нових сортів. Тепер 

зявився інший метод, пов’язаний з відкриттям різних хімічних сполук 
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– регуляторів росту, застосування яких змінює швидкість росту і тип 

розвитку рослини в бажаному напрямі [4]. 

Володіючи вмінням спрямовувати в потрібний бік 

функціонування регуляторних систем, можна досягти  значного  підви- 

щення врожайності та якості продукції. Але це питання потрібно 

розглядати тільки в комплексі з іншими елементами, які формують 

урожай: обробітком ґрунту, удобренням, системою захисту рослин від 

шкідників і хвороб, добором інтенсивних сортів тощо [5]. 

Проте широке використання регуляторів росту суттєво 

обмежується деякими невирішеними проблемами. Однією з них є 

виявлення специфіки дії синтетичних препаратів залежно від виду і 

сорту рослин, а також способу їх застосування. 

Виходячи з викладеного, завданням нашого дослідження було 

встановити вплив способів і строків обробки рослин картоплі 

регулятором росту вермистим на їх ріст і розвиток, формування 

врожаю та якість бульб залежно від групи стиглості сорту. 

Польові досліди проводили протягом 2003 - 2005 рр. у польовій 

сівозміні лабораторії картоплярства на сірих опідзолених поверхнево 

оглеєних ґрунтах. 

Вивчали способи і строки обробки регулятором росту 

вермистим сортів картоплі Кобза, Легенда та Оксамит-99. 

Схема досліду: 

І. Сорти картоплі і група стиглості: Кобза – ранньостиглий, 

Легенда – середньостиглий, Оксамит-99 – середньопізній; 

ІІ. Строки та способи обробки регулятором росту вермистим:  

1) контроль (без обробки); 

2) обробка бульб; 

3) обприскування рослин у фазу повних сходів; 

4) обробка рослин у фазу повних сходів + бутонізації; 

5) обприскування рослин у фазу повних сходів + бутонізації + 

цвітіння. 

Площа ділянок І порядку (сорт) – 100,8 м
2
, ІІ порядку (строки та 

способи обробки) – 97,6 м
2
, повторність –  чотириразова. 

Норма обробки вермистимом – 10 л/т бульб, рослин - 10 л 

препарату на 300 л води на 1 га. 

Розвиток вегетативної маси характеризується змінами 

фізіологічних функцій рослин. Вони зумовлюють появу нових органів 

і зміни морфологічних ознак. Строки появи сходів є початком відліку 

настання всіх наступних фаз росту і розвитку [6]. 

Масову появу сходів на варіантах, де бульби перед садінням 

обробили регулятором росту вермистим, у сорту Кобза відзначено на  
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3 - 5 днів, Легенда - на 2 - 3 дні раніше, ніж на контролі (без обробки). 

У середньопізнього сорту Оксамит-99 обробка бульб не приводила до 

прискорення появи сходів. Вони з’явилися одночасно з контрольним 

варіантом. 

При обприскуванні рослин у різні фази вегетації бутонізація у 

сорту Кобза розпочалася  на 2 - 4, цвітіння - на 2 - 3 дні раніше, а 

вегетаційний період продовжився на 5 - 7 днів. 

Обробка бульб регулятором росту вермистим сприяла 

поліпшенню їх схожості. Якщо на контролі (без обробки) зрідженість 

насаджень у ранньостиглого сорту Кобза становила 12, 

середньостиглого Легенда – 7 і середньопізнього Оксамит-99 - 10%, то 

при обробці бульб вермистимом цей показник зменшився на 4 - 5%. 

Регулятор росту позитивно впливав на стеблоутворюючу 

здатність усіх сортів картоплі, які ми вивчали (табл. 1). 

                                                                                              

1. Стеблоутворююча здатність сортів картоплі різних груп 

стиглості залежно від дії регулятора росту вермистим (середнє за 

2003 - 2005 рр.) 

Строки та способи 

обробки 

Кобза  Легенда  Оксамит-99  

Кількість стебел 

у кущі, 

шт. 

на 1 га, 

тис. шт. 

у кущі, 

шт. 

на 1 га, 

тис. шт. 

у кущі, 

шт. 

на 1 га, 

тис. шт. 

Контроль (без 

обробки) 

 

5,0 

 

260 

 

6,5 

 

338 

 

4,0 

 

219 

Обробка бульб 5,2 268 7,0 364 4,3 236 

Обробка рос-лин у 

фазу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  повних сходів 5,4 281 7,2 375 4,6 253 

 сходів + буто-  

нізації 

 

5,4 

 

281 

 

7,6 

 

394 

 

4,6 

 

253 

 сходів + бутоні-

зації + цвітіння 

 

5,7 

 

296 

 

7,6 

 

394 

 

4,8 

 

264 

 

Слід відзначити, що оптимальною кількістю стебел на 1 га для 

ранніх і середньоранніх сортів картоплі вважають 250 тис. шт./га. За 

обробки бульб регулятором росту вермистим стеблостій у 

ранньостиглого сорту Кобза зростав незначно (лише на 3%). Для 

середньостиглого сорту Легенда і середньопізнього Оксамит-99 вплив 

обробки на стеблоутворюючу здатність був більш значним, кількість 

стебел у розрахунку на 1 га зросла на 26 і 17 тис. шт. або на 7,7 і 7,8%. 
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Найбільшим стеблостій був за трикратної обробки 

вермистимом, а саме: у фази повних сходів + бутонізації + цвітіння. 

Кількість стебел на цьому варіанті у ранньостиглого сорту Кобза 

становила 296, середньостиглого Легенда – 394 і середньопізнього 

Оксамит-99 –  264 тис. шт./га. 

Незалежно від групи стиглості спостерігали зростання даного 

показника при обробці насаджень регулятором росту вермистим: у 

сорту Кобза - на 36,0, Легенда – на 56,0, Оксамит-99 – на 45 тис. стебел 

на 1 га. 

Між сортами картоплі, які ми вивчали, існувала значна різниця в 

стеблоутворюючій здатності, що в першу чергу залежала від кількості 

утворених стебел у кущі. Сорт Кобза утворював у середньому 5,3 

стебла на кущ, Легенда був більш багатостебловим  – 7,2, Оксамит-99 

мав найменшу кількість стебел – 4,5 шт. на один кущ. 

Значний вплив на врожайність картоплі має площа листя в 

розрахунку на один гектар. Цей показник залежав від обробки 

регулятором росту як бульб, так і насаджень. 

Якщо на контролі (без обробки) листова поверхня у сорту Кобза 

становила 28,7, Легенда – 35,4, Оксамит-99 – 32,5 тис. м
2
/га, то при 

обробці бульб відзначено її зростання відповідно на 5,6; 16,9 і 10,7% 

(табл. 2). 

 

2. Площа листя та чиста продуктивність фотосинтезу сортів 

картоплі різних груп стиглості залежно від дії регулятора росту 

вермистим (середнє за 2003 - 2005 рр.) 

Строки та способи 

обробки 

Кобза Легенда Оксамит-99 

площа 

листя, 

тис. 

м
2
/га 

ЧПФ, 

г/м
2
/ 

добу 

площа 

листя, 

тис. 

м
2
/га 

ЧПФ, 

г/м
2
/ 

добу 

площа 

листя, 

тис. 

м
2
/га 

ЧПФ, 

г/м
2
/ 

добу 

 Контроль  

 (без обробки) 

 

28,7 

 

5,34 

 

35,4 

 

6,53 

 

32,5 

 

6,29 

Обробка бульб 30,3 6,03 41,4 7,48 36,0 6,51 

 Обробка рослин  

у фазу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      повних сходів 32,5 6,57 41,7 8,65 37,7 7,44 

    сходів + буто-

нізації 

 

35,0 

 

6,64 

 

43,8 

 

8,93 

 

38,9 

 

7,57 

    сходів + буто-

нізації + цвітіння 

 

35,5 

 

6,72 

 

45,0 

 

9,01 

 

40,2 

 

7,73 
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Листова поверхня значно збільшилася за додаткової обробки під 

час вегетації рослин препаратом вермистим. Так, за одноразового 

обприскування у фазу повних сходів за норми 10 л/га площа листя 

порівняно з контролем (без обробки) у ранньостиглого сорту Кобза 

зростала на 13,2, середньостиглого Легенда – на 18,1, у середньо-

пізнього Оксамит-99 - на 16,0%. 

При дворазовому обприскуванні спостерігали незначний приріст 

асиміляційної поверхні, який додатково до одноразового у сорту Кобза 

становив лише 7,7, Легенда – 5,0, Оксамит-99 – 3,2%. При триразовому 

обприскуванні (у фазу повних сходів + бутонізації + цвітіння) 

порівняно з дворазовим приріст листової поверхні був меншим  

відповідно на 1,4; 2,7 і 3,3%. 

Таким чином, обробка бульб перед садінням і рослин під час 

вегетації регулятором росту вермистим дозволяє значно збільшити 

асиміляційну поверхню листя і довести її до оптимальних значень, що  

позитивно впливає на формування врожаю бульб. 

Визначення чистої продуктивності фотосинтезу, проведене в 

фази бутонізації та цвітіння, також показало значний вплив 

вермистиму на цей показник. Приріст чистої продуктивності 

фотосинтезу відзначено як при обробці бульб, так і рослин. Якщо на 

контролі (без обробки) ЧПФ у сорту Кобза становила 5,34, Легенда – 

6,53 і Оксамит-99 – 6,29 г/м
2 

на добу, то при обробці бульб перед 

садінням відповідно 6,03; 7,48 і 6,51 г/м
2
/добу. 

За одноразового обприскування рослин регулятором росту 

вермистим у фазу повних сходів ЧПФ зростала у сорту Кобза на 1,2,  

Легенда – на 2,12, Оксамит-99 – на 1,15 г/м
2
/добу порівняно з 

контролем (без обробки). За дворазового обприскування вермистимом 

(у фазу повних сходів + бутонізації) та триразового (у фазу повних 

сходів + бутонізації + цвітіння) спостерігали подальше зростання 

ЧПФ, але воно було незначним. 

Проблема збільшення врожайності картоплі хоч і є головною, 

але поряд з нею постає не менш важливе завдання – отримання 

екологічно чистої продукції. 

Підвищення продуктивності можливо досягти не лише 

селекційно-генетичними методами, внесенням добрив та пестицидів, 

але і застосуванням регуляторів росту рослин, які все більше стають 

невідємним елементом інтенсивних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур [7, 8]. 

У сортів усіх груп стиглості, які ми вивчали, найвища 

врожайність була на варіантах, де проводили триразову обробку 
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рослин вермистимом (у фазу повних сходів + бутонізації + цвітіння) 

(табл. 3).  

 

3. Урожайність картоплі залежно від сорту та обробки садивних 

бульб і насаджень регулятором росту вермистим (середнє за 2003 -

2005 рр.) 

Строки та 

способи 

обробки 

Кобза Легенда Оксамит-99 

уро-

жай-

ність, 

т/га 

приріст уро-

жай-

ність, 

т/га 

приріст уро-

жай-

ність, 

т/га 

приріст 

т/га % т/га % т/га % 

  Контроль  

 (без обробки) 

 

23,4 

 

- 

 

- 

 

34,7 

 

- 

 

- 

 

29,5 

 

- 

 

- 

 Обробка  

бульб 

 

24,7 

 

+2,3 

 

9,0 

 

36,6 

 

+1,9 

 

5,4 

 

 31,2 

 

+1,7 

 

5,7 

 Обробка рос-

лин у фазу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     повних 

сходів 

 

28,9 

 

+3,5 

 

13,8 

 

38,5 

 

+3,8 

 

10,9 

 

33,5 

 

+4,0 

 

13,5 

     сходів + 

бутонізації 

 

29,5 

 

+4,1 

 

16,1 

 

39,2 

 

+4,5 

 

12,9 

 

34,2 

 

+4,7 

 

15,9 

     сходів + 

бутонізації + 

цвітіння 

 

 

30,4 

 

 

+5,0 

 

 

19,7 

 

 

40,3 

 

 

+5,6 

 

 

16,1 

 

 

35,3 

 

 

+5,8 

 

 

19,8 
НІР05                                       2,0                                    2,2                                    1,8 

 

У ранньостиглого сорту Кобза врожайність на цьому варіанті 

становила 30,4 т/га з приростом до контролю (без обробки) 5,0 т або 

19,7%, у середньостиглого сорту Легенда - відповідно 40,3 т/га, 

приріст 5,6 т або 16,1%, у середньопізнього сорту Оксамит-99 – 35,3 

т/га, приріст 5,8 т або 19,8%. 

Слід відзначити, що обприскування рослин вермистимом у різні 

фази росту і розвитку було більш ефективним порівняно з обробкою 

бульб. Приріст урожаю від застосування останнього агрозаходу був 

мінімальним і у ранньостиглого сорту Кобза становив 2,3 т/га. У сортів 

Легенда та Оксамит-99 цей показник знаходився у межах похибки 

досліду - 1,9 і 1,7 т/га (НІР05 2,2 і 1,8 т/га). 

При збільшенні кількості обприскувань ефективність  

вермистиму зростала, але приріст був меншим порівняно з 

одноразовим обприскуванням. Так, при обробці рослин у фазу повних 

сходів приріст урожаю у сорту Кобза становив 3,5, Легенда – 3,8, 
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Оксамит-99 – 4,0 т/га. Дворазове обприскування рослин вермистимом 

у фазу повних сходів + бутонізації забезпечило приріст урожаю 

порівняно з одноразовим лише 0,6 - 0,7 т/га. Триразове порівняно з 

дворазовим – 0,9 – 1,1 т/га. Тобто збільшення норми витрати 

регулятора росту до подвійної та потрійної приводило до зростання 

врожайності лише в 0,4 - 0,5 разу. 

Біохімічний склад бульб є одним з найважливіших показників 

харчової цінності картоплі та її кулінарних властивостей. 

Регулятор росту вермистим забезпечував приріст сухої речовини 

і крохмалю у сортів картоплі незалежно від групи стиглості (табл. 4). 

За обробки бульб відзначено приріст сухої речовини у сорту 

Кобза на 0,6, Легенда і Оксамит-99 на 0,4%, крохмалю - відповідно на 

0,5; 0,4 і 1,1%. 

Вміст крохмалю і сухої речовини – це біологічні ознаки сорту. 

Найвищими ці показники були у ранньостиглого сорту Кобза (17,3 -

18,5%), найнижчими - у сорту Легенда (15,5 і 16,5%). 

Вміст вітаміну С також був різним: найменший - у сорту Кобза 

(18,8 - 20,1 мг%), а у сортів Легенда і Оксамит-99 він відповідно 

становив 22,3 - 23,7 та 21,0 - 23,3 мг%. 

 

4. Вплив строків і способів застосування регулятора росту 

вермистим на якісні показники бульб (середнє за 2003 - 2005 рр.) 

Строки та 

способи 

обробки  

Кобза Легенда Оксамит-99 

Вміст 

сухої 

речо-

вини, 

% 

    крох-

малю, 

% 

віта-

міну 

С, 

мг% 

сухої 

речо-

вини, 

 % 

крох-

малю,  

% 

віта-

міну  

С,  

мг% 

сухої 

речо-

вини, 

 % 

крох-

малю, 

% 

віта-

міну 

С, 

мг% 

Контроль 

(без обробки) 

 

24,0 

 

17,3 

 

18,8 

 

21,4 

 

15,6 

 

22,3 

 

23,2 

 

16,7 

 

21,0 

Обробка 

бульб 

 

24,6 

 

17,8 

 

19,0 

 

21,8 

 

16,0 

 

23,1 

 

23,6 

 

17,8 

 

22,0 

Обробка рос-

лин у фазу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     повних 

сходів 

 

24,9 

 

18,2 

 

19,7 

 

22,0 

 

16,2 

 

23,3 

 

23,9 

 

18,1 

 

22,3 

     сходів + 

бутонізації 

 

25,1 

 

18,4 

 

20,0 

 

22,1 

 

16,3 

 

23,5 

 

24,0 

 

18,2 

 

22,5 

     сходів + 

бутонізації +  

цвітіння 

 

 

25,2 

 

 

18,5 

 

 

20,1 

 

 

22,3 

 

 

16,5 

 

 

23,7 

 

 

24,1 

 

 

18,3 

 

 

23,2 
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Отже, обробка регулятором росту вермистим як бульб, так і 

рослин у різні фази вегетації поліпшує біохімічні показники бульб, а 

саме: вміст сухої речовини збільшується на 0,9 - 1,2, крохмалю – на 0,9 

- 1,6%, вітаміну С – на 1,3 - 2,2 мг%. 

Розраховуючи економічну ефективність застосування 

регулятора росту вермистим залежно від строків та способів обробки 

сортів картоплі різних груп стиглості, ми встановили, що обробка 

бульб найбільш ефективною була для середньостиглого сорту Легенда 

(табл. 5).  

 

5. Економічна ефективність застосування регулятора росту 

вермистим для сортів картоплі різних груп стиглості (середнє за 

2003 - 2005 рр.) 

Показник 

Конт- 

роль 

(без 

оброб- 

ки) 

Оброб-

ка 

бульб 

Обприскування рослин  

у фази 

повних 

сходів 

сходів +      

бутоні-

зації 

сходів +   

бутоні-

зації + 

цвітіння 

Сорт Кобза 

Умовно чистий прибуток,  

тис. грн/га 3,80 

 

4,25 

 

4,83 

 

5,24 

 

5,75 

Собівартість, грн/ц 41,7 40,4 39,0 36,9 36,0 

Рівень рентабельності, % 50,1 66,5 73,8 78,2 84,5 

Сорт Легенда 

Умовно чистий прибуток,  

тис. грн/га 5,29 6,77 7,20 7,50 

 

8,10 

Собівартість, грн/ц 40,7 36,0 34,5 33,6 32,5 

Рівень рентабельності, % 53,3 74,6 78,9 82,5 85,3 

Сорт Оксамит-99 

Умовно чистий прибуток,  

тис. грн/га 4,79 4,97 5,12 5,37 

 

5,85 

Собівартість, грн/ц 44,8 42,2 41,3 38,5 37,1 

Рівень рентабельності, % 52,4 67,5 74,3 79,7 80,3 

 

Умовно чистий прибуток на вказаному варіанті для цього 

сорту становив 6,77 тис. грн/га, собівартість 1 ц - 36,0 грн, рівень 

рентабельності - 74,6%. При обробці вермистимом у різні фази росту і 

розвитку рослин цей сорт картоплі також забезпечив найвищу 

ефективність. Умовно чистий прибуток становив 7,2 - 8,1 тис. грн/га, 
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собівартість продукції – 34,5 - 32,5 грн, рівень рентабельності – 78,9 -

85,3%. 

Слід відзначити, що умовно чистий прибуток від застосування 

регулятора росту був вищим порівняно з контролем (без обробки) у 

сорту Кобза на 70,1, Легенда – на 53,1, Оксамит-99 – на 22,1%. 

Собівартість знижувалася відповідно на 5,7; 8,2 і 7,7 грн/ц. Рівень 

рентабельності зростав у сорту Кобза з 50,1 до 84,5%, Легенда з 53,3 

до 85,3%, Оксамит-99 з 52,4 до 80,3%. 

Висновки. На основі проведених досліджень встановлено, що 

оптимізувати параметри одного куща, агрофітоценозу в цілому та 

процес бульбоутворення, а також підвищити адаптаційні можливості 

рослин, що в кінцевому підсумку забезпечить одержання високого 

врожаю картоплі, можливо завдяки обробці садивних бульб і 

вегетуючих рослин регулятором росту вермистим. 

Приріст урожаю порівняно з контролем (без обробки)  

відповідно становив 5,0 т/га і 19,7%, 5,6 т/га і 16,1%, 5,8 т/га і 19,8%. 

Ефективність регулятора росту вермистим у сортів Кобза, Легенда та 

Оксамит-99 при збільшенні кількості обприскувань зростала, але 

приріст урожаю був значно меншим порівняно з одноразовою 

обробкою рослин за норми 10 кг/га (фаза повних сходів). 

При збільшенні норми витрати вермистиму до подвійної та 

потрійної врожайність зростала лише в 0,4 - 0,5 разу. 

Обробка регулятором росту як бульб, так і рослин у різні фази 

вегетації поліпшувала біохімічні показники бульб, а саме: на 0,9 - 1,2% 

збільшувався вміст сухої речовини, на 0,9 - 1,6% - крохмалю і на 1,3 -   

2,2 мг% - вітаміну С. 

Найбільш ефективною обробка бульб і рослин була для 

середньостиглого сорту Легенда. Рівень рентабельності в нього за 

обробки бульб становив 74,6%, за обприскування рослин – 78,9 - 

85,3%. Економічні показники двох інших сортів були дещо нижчими.  

Аналіз проведених досліджень та економічної ефективності 

застосування регулятора росту вермистим показав доцільність його 

використання при вирощуванні картоплі. 
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Досліджено дію різних норм гербіциду Хармоні 75, внесеного 

окремо і в бакових сумішах із мікробіологічним препаратом Агат 25К, 
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Вчені довели, що на величину врожаю ячменю ярого та його 

якісні показники значний вплив має система захисту від хвороб, 

шкідників і бур’янів [1]. Так, якщо завчасно не застосовувати 

відповідних засобів боротьби з шкідливими організмами, можна 

втратити 30 - 50% урожаю, зокрема від бур’янів зниження врожайності 

ячменю може сягати від 16,8 до 81,2%, або 0,7 – 4,3 т/га [2 – 4]. 

Зважаючи на це, можна констатувати, що боротьба з бур’янами є 

важливим агрозаходом при вирощуванні сільськогосподарських 

культур.  

Проблему забур’яненості посівів вирішують комплексно: 

шляхом розробки та впровадження сівозмін, раціональних систем 

обробітку ґрунту, ведуть селекцію культурних рослин на стійкість до 

бур’янів, створюють нові ґрунтообробні знаряддя, застосовують 

гербіциди та їх суміші. Однак у зв’язку з реформуванням аграрного 

сектора України та переходом до ринкових відносин забезпечення 

вітчизняного землеробства ресурсами значно погіршилося. Це 

призвело до порушення сівозмін, строків та якості виконання польових 

робіт і, як наслідок, відбулося істотне зростання засміченості ґрунту 

насінням, а посівів – найбільш пристосованими до умов існування 

видами бур’янів. Як свідчить багаторічна практика та розробки 

вітчизняних і закордонних вчених, суттєво знизити забур’яненість 

посівів можна за використання хімічного методу та підтримання 

високої агротехніки культури [5]. 

Застосування гербіцидів дає можливість знищити бур’яни 

своєчасно, за відносно короткий проміжок часу. Особливо актуальним 

є їх використання в посівах культур, які вирощують звичайним 

рядковим способом, де за допомогою агротехнічних заходів знищити 

бур’яни не вдається. Однак гербіциди як речовини високої 

фізіологічної активності, особливо при неправильному їх 

використанні, здатні негативно впливати на культурні рослини, ґрунт, 

людину й довкілля. Тому одним із сучасних напрямів ґрунтозахисного 

землеробства і охорони навколишнього середовища є оптимізація 

використання гербіцидів шляхом сумісного їх застосування з 

біологічними препаратами на основі мікроорганізмів, здатних 

конкурувати з патогенною мікрофлорою і стимулювати ростові 

процеси рослин [6]. Вчені довели можливість використання разом із 

гербіцидами біопрепаратів Бактофіт, Альбіт, Агат 25К [7, 8], які в 

бакових сумішах проявляють протекторні та антидотні властивості. 

Однак питання комплексного застосування гербіцидів і 

мікробіологічних препаратів всебічно не вивчено, що ускладнює 

розробку рекомендацій з їх використання. 
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Тому мета нашої роботи полягала в дослідженні впливу різних 

норм гербіциду Хармоні 75, внесеного роздільно та в сумішах із 

мікробіологічним препаратом Агат 25К, на формування урожайності 

ячменю ярого. 

Дослідження виконували в польових умовах кафедри біології 

Уманського національного університету садівництва впродовж 2003 – 

2008 рр. Зокрема в період з 2003 до 2005 рр. у посівах ячменю ярого 

(Hordeum distiсhum) сорту Соборний вивчали дію гербіциду Хармоні 

75, в.г. (тифенсульфурон-метил, 750 г/кг) і біопрепарату Агат 25К 

(інактивовані бактерії Pseudomonas aureofaciens штаму H16 і 

біологічно активні речовини культуральної рідини) [9]. 

Польові досліди закладали в триразовому повторенні згідно з 

«Методикою випробування і застосування пестицидів» [10] за схемою, 

представленою в таблиці.  

Урожай збирали поділянково прямим комбайнуванням з 

перерахунком на стандартну (14-процентну) вологість. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що 

урожайність ячменю ярого формувалася залежно від використання в 

посівах різних норм гербіциду Хармоні 75, поєднання їх у бакових 

сумішах із мікробіологічним препаратом Агат 25К та погодних умов 

(табл.).  

 

Урожайність ячменю ярого за дії різних норм гербіциду Хармоні 

75 й мікробіологічного препарату Агат 25К, т/га 

Варіант досліду 
Роки Се-

реднє 2003 2004 2005 

Без застосування препаратів (контроль І) 3,00 3,56 4,12 3,56 

Без застосування препаратів + ручні пропо-

лювання впродовж вегетаційного періоду 

(контроль ІІ) 

 

 

3,55 

 

 

4,06 

 

 

4,66 

 

 

4,09 

Ручні прополювання впродовж вегетаційно-

го періоду + Агат 25К, 20 мл/га (контроль ІІІ) 

 

3,80 

 

4,33 

 

4,91 

 

4,35 

Агат 25К, 20 мл/га 3,20 3,69 4,33 3,74 

Хармоні 75, 5 г/га 3,21 3,74 4,36 3,77 

Хармоні 75, 10 г/га 3,36 3,94 4,49 3,93 

Хармоні 75, 15 г/га 3,52 4,08 4,62 4,07 

Хармоні 75, 5 г/га + Агат 25К  3,37 3,96 4,50 3,94 

Хармоні 75, 10 г/га + Агат 25К  3,53 4,17 4,64 4,11 

Хармоні 75, 15 г/га + Агат 25К  3,69 4,34 4,76 4,26 
НІР05 0,14 0,15 0,11  
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Так, при застосуванні в посівах ячменю ярого гербіциду 

Хармоні 75 у нормах 5, 10 і 15 г/га урожайність у 2003 р. становила 

3,21; 3,36 і 3,52 т/га, при сумісному використанні цих же норм 

гербіциду Хармоні 75 з мікробіологічним препаратом Агат 25К – 

відповідно 3,37; 3,53 і 3,69 т/га при 3,0 т/га у контролі І та 3,55 т/га у 

контролі ІІ (НІР05 0,14 т/га). 

Таку ж закономірність щодо формування врожайності ячменю 

ярого було відзначено і в 2004 та 2005 рр. Зокрема у варіанті без 

застосування препаратів цей показник у 2004 і 2005 рр. становив 

відповідно 3,56 і 4,12 т/га, водночас у 2003 р. він був дещо нижчим  

(3,0 т/га). Ці дані підтверджують залежність урожайності ячменю 

ярого від погодних умов, які були більш сприятливими в 2005 р. та 

мали деякі відхилення від норми в 2003 і 2004 рр.  За повного 

знищення бур’янів у контролі ІІ та контролі ІІІ урожайність ячменю в 

середньому становила відповідно 4,09 і 4,35 т/га. У контролі ІІІ вона 

була найвищою та переважала аналогічний показник у контролі І на 

0,79 т/га. Очевидно, що відсутність конкуренції з боку бур’янів за 

світло, вологу і поживні речовини зумовлює активізацію ростових і 

фотосинтетичних процесів у рослинах ячменю ярого та дозволяє 

культурі найбільш повно розкрити свій продуктивний потенціал. 

За використання гербіциду Хармоні 75 найвищий відсоток 

знищених бур’янів у середньому за 2003 – 2005 рр. забезпечувала 

норма препарату 15 г/га (89,8 – 93,0%), внесена як окремо, так і в 

суміші з Агатом 25К. Однак найбільша площа листової поверхні, 

показники вмісту хлорофілу і чиста продуктивність фотосинтезу були 

відзначені у варіанті досліду Хармоні 75, 15 г/га + Агат 25К. Це 

свідчить про зниження рівня забур’яненості посівів під впливом даної 

композиції та поліпшення фізіологічного стану рослин, оскільки 

використання в суміші з гербіцидом Агату 25К зумовлює зменшення 

ураженості листків хворобами, що значно подовжує період їх 

функціональної активності. 

Цей же варіант забезпечив у середньому за три роки досліджень 

найвищу врожайність зерна ячменю ярого, яка становила 4,26 т/га і 

перевищувала контроль І на 0,70 т/га.  

З метою визначення економічної ефективності застосування 

бакової суміші Хармоні 75, 15 г/га + Агат 25К у посівах ячменю ярого 

ми розраховували умовний чистий прибуток (1092 грн/га), рівень 

рентабельності (62,0%), у контролі І відповідні показники становили 

716 грн/га і 42%. 

Висновки. Найбільшу врожайність та найвищу економічну 

ефективність вирощування ячменю ярого забезпечує внесення бакової 



 52 

суміші гербіциду Хармоні 75 в нормі 15 г/га з мікробіологічним 

препаратом Агат 25К (20 мл/га).  
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Подано результати трирічних досліджень впливу удобрення і 

стимулятора росту на продуктивність та поживність корму 

різночаснодостигаючих травостоїв. Відзначено кращий ріст та 

розвиток цінних видів трав за дії агростимуліну і повного 

мінерального удобрення у нормі N100Р60К90.  

Ключові слова: пасовища, травостої, удобрення, 

продуктивність,  поживність корму, стимулятор росту.  

 

Правильний вибір трав і травосумішок відповідно до 

біологічних особливостей компонентів та агротехнічних факторів є 

однією з основних умов створення на пасовищах та інших угіддях 

високопродуктивних сіяних травостоїв. 

 Включення в сіяні злакові ценози конюшини лучної і конюшини 

повзучої підвищує продуктивність і якість корму лук в 1,5 – 1,7 разу, 

що дорівнює внесенню на злаковий травостій 71,2 – 95 кг/га 

мінерального азоту [1]. 

    Підвищення урожайності лучних угідь, створення оптимальних 

умов для росту трав’яних фітоценозів має важливе значення для 

одержання корму високої якості. На його поживну цінність суттєво 

впливають ґрунтово-кліматичні умови, видовий склад травостою, 

режим використання, забезпеченість поживними  елементами тощо [1, 

2, 3]. Дослідження пасовищного корму показало, що кількість протеїну 

– основного складника його поживності – прямо залежить від норм 

азотних добрив та вмісту в травостої бобових компонентів [4].  

    Внаслідок безперервного наростання зеленої маси протягом 

вегетаційного періоду бобові і злакові трави мають потребу в добривах 

[5, 6]. Через нестачу мінеральних добрив на пасовищах зменшується 

родючість ґрунту, погіршується режим мінерального живлення, 

поступово знижується врожайність.  

 
                                                              © Любченко Л.М., Бугрин Л.М., 

                                                                                             Бугрин О.М., 2010 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2010. Вип. 52. Ч. ІІ. 
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На даний час невід’ємним елементом інтенсивних технологій 

стають стимулятори росту і розвитку рослин [7]. Це дає можливість 

суттєво зменшити дози внесення мінеральних добрив без зниження 

продуктивності рослин з одночасним поліпшенням хімічного складу, 

поживності корму та підвищенням рівня агротехнологічної безпеки 

[8]. В Україні створено ряд синтетичних аналогів фітогормонів і 

природних біостимуляторів [9]. 

Метою нашої роботи є вивчення подовження використання 

пасовищ великою рогатою худобою шляхом підбору травосумішок і 

одновидових посівів трав різних строків достигання для 

ранньовесняного та пізноосіннього конвеєрного надходження зеленої 

маси із диференціацією мінерального удобрення і застосування 

стимулятора росту для забезпечення сталої продуктивності 

пасовищних травостоїв в умовах Лісостепу Західного.  

Дослід закладено літньою сівбою 2001 р. У 2007 р. було 

поновлено пасовищний травостій на темно-сірих опідзолених 

глеюватих легкосуглинкових ґрунтах з такими агрохімічними 

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

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

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

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

Дослід включає 8 варіантів, з яких 3 варіанти – одновидові посіви 

злакових трав (удобрення ділянок у нормі N100P60K90), п’ять варіантів – 

бобово-злакові травосумішки (удобрення – N60P60K90): 

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

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

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

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

- P60K90 - ранньою весною. 

Кожен варіант досліду використовували без обробки травостою 

та з обробкою бобово-злакових травосумішок і одновидових злакових 

трав стимулятором росту агростимулін у дозі    5 мл/га. Схему досліду 

представлено в табличному матеріалі.  

У наших дослідженнях погодні умови 2007 р. були 

несприятливими для росту і розвитку багаторічних трав. Посушлива 

весна і перша половина літа вплинули на ріст і врожайність злакових 

трав і бобово-злакових травосумішок. Цей рік характеризувався 

сильним потеплінням вже з квітня – травня. Температура повітря була 

вищою на 1,3 - 2,6 ºС від середньобагаторічної норми, а опадів випало 

менше на 28,7 - 32,5 мм, тому ріст і розвиток бобових і злакових трав 

був незадовільний. 2008 рік відзначався надмірною зволоженістю 
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ґрунту, за винятком червня, коли кількість опадів була нижчою від 

норми на 24,7 мм. 2009 рік характеризувався сприятливим 

підвищенням температурного режиму та надлишковим 

вологозабезпеченням, що позитивно вплинуло на врожайність 

багаторічних трав. 

При проведенні досліджень за умовний контроль прийнято 

травосумішку, яка складається із злакової трави раннього і пізнього 

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

У середньому за вегетаційний період 2007 – 2009 рр. 

врожайність сухої маси на умовному контролі без обробки травостою 

стимулятором росту агростимулін становила 63,1 ц/га, із обробкою 

травостою – 62,8 ц/га (табл. 1, 2). Найменший врожай серед 

одновидових посівів злакових трав забезпечила грястиця збірна –     

55,8 ц/га сухої маси без обробки стимулятором росту і на 2,6 ц/га 

більше на варіанті, де проводили обприскування рослин 

агростимуліном, що пояснюється несприятливими погодними 

умовами. Спека, яка тривала протягом вегетаційного періоду, 

стримувала ріст і розвиток грястиці збірної. 

З досліджуваних варіантів у середньому за 2007 – 2008 рр. 

високий збір сухої маси (57,8 ц/га) забезпечила бобово-злакова 

травосумішка, яка складається з костриці тростинної, очеретянки 

звичайної, лядвенцю рогатого, конюшини лучної, конюшини повзучої, 

при мінеральному удобренні в нормі N60P60K90. Ця ж травосумішка 

виявилася найкращою при обробці трави стимулятором росту - 

врожайність становила 62,9 ц/га сухої маси. Додаткове введення в 

травосумішку пажитниці багаторічної на варіантах без обробки 

стимулятором росту сприяло формуванню дещо вищого врожаю сухої 

маси (66,9 ц/га), обробка травосумішки стимулятором росту 

агростимулін при мінеральному удобренні в дозі N60P60K90 забезпечила 

найвищий збір сухої маси (72,1 ц/га). У наших дослідженнях 

пажитниця багаторічна сприяла підвищенню врожайності пасовищ 

незалежно від  погодних умов і застосування стимулятора росту. 

Погодні умови протягом досліджень були сприятливими для 

росту і розвитку очеретянки звичайної (ранньовесняної трави) та 

костриці тростинної (пізньоосінньої) і травосумішок, у складі яких 

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

пасовищний період продовжувався до 15 – 18 жовтня  в 2007 р., 18 – 

20 листопада в 2008 р. і 22 – 28 листопада 2009 р., а врожай  сухої маси 

становив 64,5 ц/га без застосування стимулятора росту і 72,6 ц/га із 

обприскуванням рослин агростимуліном.  
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1. Урожайність пасовищних травостоїв залежно від удобрення  без застосування стимулятора росту 

№ 

вар. 
Варіанти Cуха маса, ц/га 

Приріст до  

контролю 

2007 2008 2009 Сер. ц/га % 

1 Очеретянка звичайна 66,4 52,3 70,5 63,1 - - 

2 Грястиця збірна 54,9 45,1 67,1 55,8 -7,3 11,6 

3 Костриця тростинна 62,6 56,7 74,1 64,5 1,4 2,2 

4 

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

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

конюшина повзуча (2) 60,0 40,1 86,9 82,3 -0,8 1,3 

5 

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

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

конюшина повзуча (2) 56,9 45,4 87,9 63,1 - - 

6 

Костриця тростинна (10) + очеретянка звичайна (6) 

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

конюшина повзуча (2) 71,1 44,5 89,7 68,4 5,3 8,4 

7 

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

костриця тростинна (6) + лядвенець рогатий (2) + 

конюшина лучна (2) + конюшина повзуча (2) 64,1 50,9 97,7 70,9 7,8 12,4 

8 

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

костриця тростинна (6) + пажитниця багаторічна 

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

конюшина повзуча (2) 70,7 63,0 96,4 76,7 14,6 23,1 
 НІР05, ц/га 1,74 1,24 1,43    

 А 1,23 0,88 1,02    

 В 3,49 2,49 2,88    
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2. Урожайність пасовищних травостоїв залежно від застосування стимулятора росту і удобрення  

№ 

вар. 
Варіанти Суха маса, ц/га 

Приріст до 

контролю 

2007 2008 2009 Сер. ц/га % 

1 Очеретянка звичайна 73,3 57,9 73,6 68,3 5,5 8,8 

2 Грястиця збірна 61,1 52,8 61,4 58,4 -4,4 -7,0 

3 Костриця тростинна 69,8 66,1 81,8 72,6 9,8 15,6 

4 

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

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

конюшина повзуча (2) 65,0 49,9 77,3 64,1 1,3 2,1 

5 

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

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

конюшина повзуча (2) 60,6 52,0 75,9 62,8 - - 

6 

Костриця тростинна (10) + очеретянка звичайна (6) 

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

конюшина повзуча (2) 75,6 50,2 82,2 69,3 6,5 10,4 

7 

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

костриця тростинна (6) + лядвенець рогатий (2) + 

конюшина лучна (2) + конюшина повзуча (2) 68,5 56,8 84,2 69,8 7,0 11,1 

8 

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

костриця тростинна (6) + пажитниця багаторічна 

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

конюшина повзуча (2) 76,9 67,3 91,4 78,5 15,7 25,0 
 НІР05, ц/га 1,74 1,24 1,43    

 А 1,23 0,88 1,02    
 В 3,49 2,49 2,88    
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3. Поживність корму різночаснодостигаючих пасовищних травостоїв 

№ 

вар. 

Без стимулятора росту Стимулятор росту агростимулін 

Вихід, ц/га Міститься 
Проте-

їнове 

спів- 

відно-

шення 

Вихід, ц/га Міститься 
Проте-

їнове 

спів- 

відно-

шення 

кормо-

вих 

оди-

ниць 

пере- 

травно-

го про-

теїну 

в 1 кг 

сухого 

корму 

корм. 

од. 

в 1 кг 

пере-

травно-

го про-

теїну, г 

кормо-

вих 

оди-

ниць 

пере- 

травно-

го про-

теїну 

в 1 кг 

сухого 

корму 

корм. 

од. 

в 1 кг 

пере-

травно-

го про-

теїну, г 

1 58,45 65,25 0,93 112 5,7 64,73 76,15 0,95 118 5,3 

2 51,87 54,35 0,93 105 6,2 54,58 61,83 0,93 113 5,6 

3 59,86 64,86 0,93 108 6,0 68,0 81,56 0,94 120 5,3 

4 57,64 61,50 0,92 107 6,0 60,0 69,40 0,94 116 5,5 

5 59,53 59,76 0,94 100 6,4 59,4 63,49 0,95 107 5,9 

6 64,18 64,62 0,94 101 6,4 65,0 70,44 0,94 108 5,9 

7 67,15 68,68 0,95 102 6,3 64,6 75,51 0,93 117 5,5 

8 72,64 78,02 0,93 107 6,0 73,0 81,90 0,93 112 5,7 
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Якщо при використанні стимулятора росту протягом І – ІІІ 

циклів відчуження врожай був майже однаковий порівняно з 

варіантами без обробки, то в ІV - V циклах надходження корму на 

всіх варіантах становило 23 – 32% без обробки стимулятором росту і 

29 – 36% з обробкою варіантів, де були висіяні одновидові злакові 

трави і бобово-злакові травосумішки. 

У середньому за вегетаційний період вміст у травостої 
злакових компонентів становив 79,9 – 93,9 % без стимулятора росту і 

75,1 –  95,1 % - з агростимуліном. Із трьох злакових трав більша 

частка припадала на грястицю збірну в І і ІІІ циклах використання 

(93,0 – 94,2% із стимулятором та 91,8 – 91,9 % без агростимуліну). На 

бобово-злакових травостоях злакові компоненти займали основну 

частку на варіантах без стимулятора росту і з обприскуванням 

агростимуліном – відповідно 75,3 – 86,6 і 78,2 – 87,8%. Протягом 

вегетації насичення травостою бобовими спостерігали більше у 

третьому циклі. Позитивного впливу застосування стимулятора росту 

(агростимуліну) на збільшення відсотка бобових трав не виявлено. 

Частка їстівного різнотрав’я протягом пасовищного використання 

знизилася. 

Відчуження  пасовищного травостою в оптимальні строки за 

достатнього вмісту в зеленій масі бобових трав позитивно вплинуло 

на поживність корму (табл. 3). 

Продуктивність пасовищного травостою залежить передусім 

від хімічного складу й якості органічних речовин, які містяться в 

кормі, співвідношення між ними. Систематичне удобрення травостоїв 

із рівномірним розподілом азоту за циклами використання дає змогу 

отримувати для годівлі худоби протягом вегетаційного періоду 

травостій з високим виходом кормових одиниць і доброю 

забезпеченістю перетравним протеїном. 

У наших дослідженнях вихід кормових одиниць на варіантах із 

різночаснодозріваючим травостоєм залежно від диференціації 

застосування стимулятора росту та удобрення становив 60,0 –          

73,0 ц/га проти 59,4 ц/га на контролі. Дещо нижчим цей показник був 

на варіантах без обприскування рослин агростимуліном – 57,64 – 

72,64 ц/га. 

Суха маса бобово-злакового травостою і злакових трав була 

достатньо забезпечена перетравним протеїном на всіх ділянках 

досліду із стимулятором росту і без нього. Вихід перетравного 

протеїну в сухій масі найбільшим був на варіанті, де застосовували 

агростимулін і висівали травосумішку, яка складалася з очеретянки 

звичайної, грястиці збірної, костриці тростинної, пажитниці 
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багаторічної, лядвенцю рогатого, конюшини лучної і конюшини 

повзучої (81,9 ц/га). Вихід кормових одиниць і перетравного протеїну 

був прямо пропорційним збору сухої маси. 

На досліджуваних ділянках із застосуванням стимулятора росту 

і удобрення в 1 к.од. містилося від 107 до 120 г перетравного 

протеїну, а без агростимуліну – від 100 до 112 г. Найбільше кормових 

одиниць було в 1 кг сухої маси корму бобово-злакової травосумішки, 

яка складалася з очеретянки звичайної, грястиці збірної, лядвенцю 

рогатого, конюшини лучної і конюшини повзучої та була оброблена 

стимулятором росту (0,94), із забезпеченням 116 г перетравного 

протеїну. 

Важливе значення для організму тварин має рівень 

протеїнового відношення, яке найповніше забезпечує перетравність 

пасовищних кормів. Оскільки випас ВРХ передбачає використання 

трав у ранніх фазах розвитку, зелена маса досліджуваних варіантів 

характеризувалася вузьким протеїновим співвідношенням, близьким 

до оптимального. 

Тому для отримання високих урожаїв при диференційованому 

застосуванні стимулятора росту агростимулін і удобрення в нормі 

N100P60K90 для злакових трав та N60P60K90 - бобово-злакових 

травосумішок, безперебійного надходження високоякісного 

пасовищного корму і подовження періодів випасання ВРХ потрібно в 

склад травосумішок включати злакові і бобові трави з різними 

строками достигання, що пристосовані до умов західного регіону. 

Висновки  

1. Найвищий урожай сухої маси в середньому за три роки 

досліджень (78,5 ц/га) отримано на варіанті, де висівали бобово-

злакову травосумішку, яка складалася з очеретянки звичайної, 

грястиці збірної, костриці тростинної, пажитниці багаторічної, 

лядвенцю рогатого, конюшини лучної і конюшини повзучої, при 

мінеральному удобренні в нормі N60P60K90 та диференційованому 

застосуванні стимулятора росту агростимулін, що на 15,7 ц/га сухої 

речовини більше ніж на контрольному  варіанті з травосумішкою 

такого складу: грястиця збірна, костриця тростинна, лядвенець 

рогатий, конюшина лучна і конюшина повзуча. 

2. Між видами багаторічних злакових трав спостерігали 

різницю у відростанні навесні та тривалості вегетації восени, що має 

важливе практичне значення у забезпеченні тварин зеленим кормом 

протягом пасовищного періоду. Посіви очеретянки звичайної 

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

на 4 - 5 днів раніше, ніж травосумішки на основі пажитниці 
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багаторічної. Костриця тростинна вегетувала до 15 - 18 жовтня у       

2007 р., 18 – 20 листопада –  2008 р. і 22 – 28 листопада 2009 р., а 

врожай сухої маси в середньому за три роки становив 64,5 ц/га без 

застосування стимулятора росту і 72,6 ц/га з агростимуліном. 

 У 2008 – 2009 рр. бобово-злакові травосумішки збереглися для 

пасовищного використання до 20 листопада. 

3. Продуктивність корму залежить від складу травосумішки. 

Зелена маса бобово-злакових травостоїв і злакові трави 

характеризуються високою якістю, в 1 кг сухої речовини міститься 

0,93 – 0,95 кормових одиниць із забезпеченням кожної 112 – 120 г 

перетравного протеїну на варіантах з мінеральним удобренням та 

диференційованим застосуванням стимулятора росту агростимуліну. 
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Проведено оцінку продуктивності зерна і зеленої маси нових 
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В умовах Передкарпаття для вирощування кукурудзи на зерно і 

зелену масу рекомендовано різні сорти вітчизняної селекції. В останні 

роки сільськогосподарські товаровиробники висівають завезені з-за 

кордону гібриди, які повністю не задовольняють їх потреб. Гібриди 

кукурудзи нової генерації мають формувати високі, стабільні та якісні 

врожаї, проявляти витривалість до стресових умов, низьких і високих 

температур, стійкість до вилягання, збудників хвороб і шкідників, 

забезпечувати високу поживність зерна і всієї рослини. 

За рахунок підбору сортів і гібридів з відповідною 

адаптивністю до зональних умов вирощування (Степ, Лісостеп, 

Полісся), а також селекції на стійкість до абіотичних і біотичних 

чинників вдається суттєво зменшити залежність агроценозів 

сільськогосподарських культур від нерегульованих факторів 

навколишнього середовища, поліпшити якість рослинницької 

продукції і знизити витрати непоновлюваних ресурсів на її 

виробництво [1]. 

Тому виникає потреба в оцінці продуктивності нових гібридів 

за оптимальних умов їх вирощування з врахуванням біологічних 

особливостей росту та розвитку. 

Метою наших досліджень було вивчення впливу строків сівби 
нових гібридів кукурудзи селекції Інституту зернового господарства 
УААН на формування врожайності зерна та зеленої маси в умовах 
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Передкарпаття.  

Польові дослідження проводили в 2008 – 2010 рр. за 

“Методикою проведення експертизи та державного випробування 

сортів рослин зернових, круп’яних та зернобобових культур” [2] 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
. Повтор-

ність – 4-разова. Мінеральні добрива вносили під передпосівну 

культивацію з розрахунку N90Р90К90 у формі нітроамофоски. 

Спосіб сівби широкорядний з шириною міжрядь 45 см у три 

строки: 25 квітня, 5 і 15 травня за норми висіву 80 тис. шт./га зерен.  

Висівали гібриди кукурудзи різних груп стиглості, а саме: 

- ранньостиглі (ФАО 150 – 200): Ушицький 167 СВ, Віраж 178 

МВ, Товтрянський 188 СВ, Заліщицький 191 СВ, Кремінь 200 СВ, 

Руно 198 СВ, Дніпровський 181 СВ, Почаївський 190 МВ; 

- середньоранні (ФАО 200 – 300): Липовець 225 МВ, 

Білозірський 295 СВ, Солонянський 298 СВ, Хмельницький, 

Кіцманський 215 СВ, Оржиця 237 СВ, Яровець 243 МВ, Подільський 

274 СВ, Любава 279 МВ; 

- середньостиглі (ФАО 300 – 400): Моніка 350 МВ, Юніон. 

Фенологічні спостереження, обліки, збирання врожаю 

проводили за М.О. Майсуряном [3]. 

Обліковували урожай зерна та зеленої маси поділяночно. 

Статистичний аналіз одержаних результатів здійснено методом 

дисперсійного аналізу за Б.А. Доспеховим [4]. 

Урожайність зерна гібридів кукурудзи змінювалася залежно від 

їх біологічних особливостей, строків сівби та погодних умов. 

Максимальна врожайність зерна при сівбі 25.04 у 2008 – 

2010 рр. у ранньостиглій групі гібридів становила: Руно 198 СВ – 

9,4 т/га, Ушицький 167 СВ – 8,5, Заліщицький 191 СВ – 8,1, Віраж 178 

МВ – 7,9 т/га, нижча – у гібрида Почаївський 190 МВ – 7,7, Кремінь 

200 СВ – 6,1, Товтрянський 188 СВ – 6,0, Дніпровський 181 СВ – 

5,9 т/га. 

У середньораннього гібрида Кіцманський 215 СВ вона досягала 

11,6 т/га, Подільський 274 СВ – 9,6, Липовець 225 МВ – 8,9, Оржиця 

237 СВ – 8,0, Яровець 243 МВ – 7,2 т/га, нижчим цей показник був у 

гібридів Любава 279 МВ – 6,1 т/га, Солонянський 298 СВ – 5,7, 

Білозірський 295 СВ – 5,1 т/га.  
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1. Урожайність зерна гібридів кукурудзи (середнє за 2008 – 2010 рр.), т/га  

Гібриди 
Сівба 25.04 Сівба 05.05 Сівба 15.05 

2008 2009 2010 сер. 2008 2009 2010 сер. 2008 2009 2010 сер. 

Ранньостиглі (ФАО 150 – 200) 

Ушицький 167 СВ 6,5 8,4 10,7 8,5 6,1 7,2 9,7 7,7 5,0 8,4 9,4 7,6 

Віраж 178 МВ 5,8 10,0 - 7,9 6,0 8,4 - 7,2 5,9 10,4 - 8,1 

Товтрянський 188 СВ 6,2 - 5,9 6,0 6,0 - 6,4 6,2 5,8 - 5,3 5,5 

Заліщицький 191 СВ 7,1 10,4 6,9 8,1 6,7 10,0 8,9 8,5 5,8 10,8 7,1 7,9 

Кремінь 200 СВ 5,8 - 6,5 6,1 5,0 - 6,9 5,9 5,4 - 6,7 6,0 

Руно 198 СВ - 11,2 7,7 9,4 - 7,2 5,8 6,5 - 11,2 7,7 9,4 

Дніпровський 181 СВ - - 5,9 5,9 - - 9,0 9,0 - - 5,9 5,9 

Почаївський 190 МВ - - 7,7 7,7 - - 6,0 6,0 - - 8,0 8,0 

Середньоранні (ФАО 200 – 300) 

Липовець 225 МВ 6,6 11,2 - 8,9 6,9 10,4 - 8,6 5,4 11,6 - 8,5 

Білозірський 295 СВ 5,6 - 4,6 5,1 6,5 - 5,9 6,2 5,9 - 5,0 5,4 

Солонянський 298 СВ 3,3 8,0 5,9 5,7 3,7 10,0 5,9 6,5 3,4 12,0 5,9 7,1 

Хмельницький 6,6 - - 6,6 7,4 - - 7,4 7,4 - - 7,4 

Кіцманський 215 СВ - 11,6 - 11,6 - 10,4 - 10,4 - 11,6 - 11,6 

Оржиця 237 СВ - 8,0 - 8,0 - 8,8 - 8,8 - 10,5 - 10,5 

Яровець 243 МВ - 7,2 7,3 7,2 - 9,2 7,4 8,3 - 10,4 7,4 8,9 

Подільський 274 СВ - 9,6 - 9,6 - 10,0 - 10,0 - 10,8 - 10,8 

Любава 279 МВ - - 6,1 6,1 - - 6,6 6,6 - - 6,2 6,2 

Середньостиглі (ФАО 300 – 400) 

Моніка 350 МВ 6,7 12,0 - 9,3 6,9 12,1 - 9,5 6,0 13,2 - 9,6 

Юніон 6,5 - - 6,5 6,5 - - 6,5 5,4 - - 5,4 
НІР05 1,4 0,96 1,5 - 1,4 0,89 1,9 - 1,3 0,61 1,2 - 
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2. Урожайність зеленої маси гібридів кукурудзи (середнє за 2008 – 2010 рр.), т/га 

Гібриди 
Сівба 25.04 Сівба 05.05 Сівба 15.05 

2008 2009 2010 сер. 2008 2009 2010 сер. 2008 2009 2010 сер. 

Ранньостиглі (ФАО 150 – 200) 

Ушицький 167 СВ 30,8 42,0 32,4 35,1 43,9 42,4 27,2 37,8 35,2 51,1 30,0 38,8 

Віраж 178 МВ 26,1 39,0 - 32,5 38,8 38,4 - 38,6 45,6 49,2 - 47,4 

Товтрянський 188 СВ 33,3 - 36,9 35,1 48,7 - 31,5 40,1 50,6 - 31,0 40,8 

Заліщицький 191 СВ 30,2 53,8 29,0 37,7 40,6 54,2 36,6 43,8 56,1 51,3 46,3 51,2 

Кремінь 200 СВ 31,0 - 36,1 33,5 24,5 - 23,2 23,8 38,8 - 49,7 44,2 

Руно 198 СВ - 57,4 33,8 45,6 - 55,2 33,4 44,3 - 53,3 34,8 44,0 

Дніпровський 181 СВ - - 28,5 28,5 - - 30,4 30,4 - - 30,6 30,6 

Почаївський 190 МВ - - 24,3 24,3 - - 24,8 24,8 - - 50,0 50,0 

Середньоранні (ФАО 200 – 300) 

Липовець 225 МВ 26,3 45,6 - 35,9 33,8 49,6 - 41,7 39,0 50,5 - 44,7 

Білозірський 295 СВ 43,1 - 20,0 31,5 40,6 - 30,2 35,4 63,0 - 39,7 51,3 

Солонянський 298 СВ 25,0 57,7 24,3 35,7 24,6 57,6 28,6 36,9 36,9 61,8 34,6 44,4 

Хмельницький 43,7 - - 43,7 37,5 - - 37,5 49,7 - - 49,7 

Кіцманський 215 СВ - 56,8 - 56,8 - 57,8 - 57,8 - 58,2 - 58,2 

Оржиця 237 СВ - 42,8 - 42,8 - 40,4 - 40,4 - 50,2 - 50,2 

Яровець 243 МВ - 46,6 25,4 36,0 - 51,0 26,5 38,7 - 51,0 44,0 47,5 

Подільський 274 СВ - 57,9 - 57,9 - 53,3 - 53,3 - 57,0 - 57,0 

Любава 279 МВ - - 16,5 16,5 - - 25,2 25,2 - - 26,2 26,2 

Середньостиглі (ФАО 300 – 400) 

Моніка 350 МВ 55,7 58,6 - 57,1 51,9 56,7 - 54,3 61,0 63,7 - 62,3 

Юніон 52,3 - - 52,3 46,3 - - 46,3 57,8 - - 57,8 
НІР05 8,5 16,4 7,6 - 6,3 14,6 10,5 - 13,7 13,1 12,0 - 
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Гібрид середньостиглої групи Моніка 350 МВ забезпечив 

урожайність зерна 9,3 т/га, Юніон – 6,5 т/га (табл. 1). 

За другого строку сівби (05.05) найвищий урожай зерна 

сформували ранньостиглі гібриди: Дніпровський 181 СВ – 9,0 т/га, 

Заліщицький 191 СВ – 8,5 т/га, Ушицький 167 СВ – 7,7, Віраж 178 

МВ – 7,2, дещо нижчу врожайність забезпечили гібриди Руно 198 СВ – 

6,5 т/га, Товтрянський 188 СВ – 6,2, Почаївський 190 МВ – 6,0, 

Кремінь 200 СВ – 5,9 т/га. У середньоранніх гібридів цей показник 

становив: Подільський 274 СВ – 10,0 т/га, Кіцманський 215 СВ – 10,4, 

Яровець 243 МВ – 8,3, Липовець 225 МВ – 8,6, Хмельницький – 7,4, 

Оржиця 237 СВ – 8,8, Любава 229 МВ – 6,6, Солонянський 298 СВ – 

6,5, Білозірський 295 СВ – 6,2 т/га, а у середньостиглих гібридів 

Моніка 350 МВ – 9,5 та Юніон – 6,5 т/га. 

При сівбі 15.05 високий урожай зерна забезпечили ранньостиглі 

гібриди Руно 198 СВ – 9,4 т/га, Віраж 178 МВ та Товтрянський 188 СВ 

– 8,1, Почаївський 190 МВ – 8,0, Заліщицький 191 СВ – 7,9, Ушицький 

167 СВ – 7,6 т/га, дещо нижчу врожайність сформували гібриди: 

Кремінь 200 СВ – 6,0 т/га, Дніпровський 181 СВ – 5,9. У 

середньоранніх гібридів цей показник дорівнював: Кіцманський 215 

СВ 11,6 т/га, Подільський 274 СВ – 10,8, Оржиця 237 СВ – 10,5, 

Липовець 225 МВ – 8,5, Яровець 243 МВ – 8,9, Солонянський 298 СВ – 

7,1, Хмельницький – 7,4, Любава 279 МВ – 6,2, Білозірський 295 СВ – 

5,4 т/га. Урожайність зерна середньостиглого гібрида Моніка 350 МВ 

досягла 9,6 т/га, а Юніон – 5,4 т/га.  

При першому строку сівби (25.04) у 2008 – 2010 рр. урожайність 

зеленої маси в ранньостиглих гібридів становила: Ушицький 167 СВ – 

35,1 т/га, Віраж 178 МВ – 32,5, Товтрянський 188 СВ – 35,1, 

Заліщицький 191 СВ – 37,7, Кремінь 200 СВ – 33,5, Руно 198 СВ – 45,6, 

Дніпровський 181 СВ – 28,5, Почаївський 190 МВ – 24,3 т/га; 

середньоранніх – Липовець 225 МВ – 35,9 т/га, Білозірський 295 СВ – 

31,5, Солонянський 298 СВ – 35,7, Хмельницький – 43,7, Кіцманський 

215 СВ – 56,8, Оржиця 237 СВ – 42,8, Яровець 243 МВ – 36,0, 

Подільський 274 СВ – 57,9, Любава 279 МВ – 16,5 т/га; 

середньостиглих – Моніка 350 МВ – 57,1 т/га та Юніон – 52,3 т/га 

(табл. 2). 

Отримані дані при сівбі 5 травня свідчать, що врожайність 

зеленої маси змінювалася й становила в ранньостиглих гібридів 

Ушицький 167 СВ – 37,8 т/га, Віраж 178 МВ – 38,6,  Товтрянський 188 

СВ – 40,1, Заліщицький 191 СВ – 43,8, Кремінь 200 СВ – 23,8, Руно 

198 СВ – 44,3, Дніпровський 181 СВ – 30,4, Почаївський 190 МВ – 

24,8 т/га. Середньоранні гібриди забезпечили таку врожайність зеленої 
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маси: Липовець 225 МВ – 41,7 т/га, Білозірський 295 СВ – 35,4, 

Солонянський 298 СВ – 36,9, Хмельницький – 37,5, Кіцманський 215 

СВ – 57,8, Оржиця 237 СВ – 40,4, Яровець 243 МВ – 38,7, Подільський 

274 СВ – 53,3, Любава 279 МВ – 25,2 т/га; середньостиглі гібриди – 

Моніка 350 МВ – 54,3 т/га та Юніон – 46,3 т/га. 
Урожайність зеленої маси при третьому строку сівби (15 травня) 

у ранньостиглих гібридів кукурудзи становила: Ушицький 167 СВ – 

38,8 т/га, Віраж 178 МВ – 47,4, Товтрянський 188 СВ – 40,8, 

Заліщицький 191 СВ – 51,2, Кремінь 200 СВ – 44,2, Руно 198 СВ – 

44,0, Дніпровський 181 СВ – 30,6, Почаївський 190 МВ – 50,0 т/га; у 

середньоранніх гібридів – Липовець 225 МВ – 44,7 т/га, Білозірський 

295 СВ – 51,3, Солонянський 298 СВ – 44,4, Хмельницький – 49,7, 

Кіцманський 215 СВ – 58,2, Оржиця 237 СВ – 50,2, Яровець 243 МВ –

47,5, Подільський 274 СВ – 57,0, Любава 279 МВ – 26,2 т/га; у 

середньостиглих гібридів – Моніка 350 МВ – 62,3 т/га та Юніон – 

57,8 т/га. 

Висновки. За комплексом господарсько-біологічних ознак, що 

мають значний вплив на формування урожайності зерна і зеленої маси, 

та адаптивністю до умов Передкарпаття можна рекомендувати 

виробництву такі гібриди: ранньостиглої групи – Ушицький 167 СВ, 

Віраж 178 МВ, Товтрянський 188 СВ, Руно 198 СВ, Заліщицький 191 

СВ, Кремінь 200 СВ, Дніпровський 181 СВ, Почаївський 190 МВ; 

середньоранньої групи – Липовець 225 МВ, Білозірський 295 СВ, 

Солонянський 298 СВ, Хмельницький, Кіцманський 215 СВ, Оржиця 

237 СВ, Яровець 243 МВ, Подільський 274 СВ, Любава 279 МВ; 

середньостиглої групи – Моніка 350 МВ та Юніон. 
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АЗОТНЕ ЖИВЛЕННЯ РІПАКУ ОЗИМОГО  

ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ 

 

Наведено результати досліджень щодо впливу мікробних 

препаратів азотфіксуючої дії за різних рівнів мінерального живлення 

на врожайність ріпаку озимого. 

Ключові слова: ріпак, біопрепарат, азотфіксація, інокуляція, 

азот, фосфор, калій. 

 

Ріпак озимий – цінна продовольча, кормова і технічна культура. 

Його основна продукція – насіння – користується на ринку широким 

попитом і реалізується за порівняно високі ціни, що обумовлює його 

прибутковість для товаровиробника. Цей показник залежить від 

багатьох факторів впливу на рослину як природного, так і 

антропогенного походження. Надзвичайно важливу роль у формуванні 

врожаю відіграє тип ґрунту, на якому розміщують посіви цієї 

культури. Чільне місце в забезпеченні елементами живлення належить 

азоту. Він входить у всі прості й складні білки, які є головною 

складовою частиною протоплазми рослинних клітин, а також 

нуклеїнових кислот, що відіграють важливу роль в обміні речовин 

організму. Цей елемент міститься в хлорофілі, фосфатидах, алкалоїдах, 

у деяких вітамінах, ферментах та інших органічних речовинах клітин. 

Головними джерелами азоту для живлення рослин є солі азотної 

кислоти та амонію. Умови азотного живлення істотно впливають на 

ріст і розвиток рослин. За нестачі цього елементу ріст їх різко 

погіршується. 

Ґрунти Західного Лісостепу сформувалися під впливом багатьох 

чинників, серед яких особлива роль належить опадам, які створюють  
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так званий промивний режим, внаслідок чого значна частина 

легкорозчинних сполук азоту під час тривалих опадів вимивається в 

нижні горизонти. Таким чином, навіть ґрунти потенційно високої 

родючості – сірі, темно-сірі та чорноземи – за цим показником у 

регіоні належать до групи переважно низькозабезпечених. Тому, щоб 

одержати економічно вигідний урожай, слід додатково вносити азот у 

ґрунт у вигляді органічних та мінеральних добрив або 

використовувати інші шляхи його поповнення. 

Одним із джерел збільшення запасів цього елемента в ґрунті є 

його фіксація з повітря певними видами мікроорганізмів, які мають 

назву асоціативних. Вони поселяються на поверхні коренів злакових та 

інших культур, а також у їх ризосфері і нагромаджують певну 

кількість азоту [1]. Про позитивний вплив таких мікроорганізмів на 

азотний режим ґрунту, а відповідно і врожай вирощуваних культур, 

переважно злакових, повідомляють О.В. Надкернична [2], 

Є.П. Копилов, В.П. Патика [3] та С.Ф. Козар, С.П. Надкерничний, 

М.К. Шерстобоєв, В.П. Патика [4]. За даними Г.О. Іутинської  і 

В.П. Патики [5], за інокуляції насіння злакових і овочевих культур 

бактеріальними препаратами асоціативної спрямованості вони своєю 

азотфіксуючою дією замінюють 10 – 20 кг/га азоту мінеральних 

добрив і підвищують врожайність зернових на 2 – 6 ц/га. 

У структурі витрат на вирощування насіння ріпаку озимого 

азотні добрива займають найбільшу частку, а тому зменшення їх 

кількості за рахунок бактеріальних азотфіксуючих препаратів є 

актуальним. Наукові повідомлення щодо їх застосування на ріпаку 

поодинокі, а одержані дані часто малопереконливі. Зокрема 

В.П. Савенков [6] в умовах Центральної чорноземної зони Росії 

випробовував різні бактеріальні препарати азофіксуючої дії, 

інокулюючи ними насіння ріпаку ярого. Погодні умови в роки 

досліджень характеризувалися дефіцитом опадів та підвищеною 

температурою повітря, що певним чином вплинуло на ефективність 

біопрепаратів. Достовірну надвишку врожаю одержано від агрофілу, 

мізоріну і ризоентерину. Препарат ризоагрин забезпечив істотний 

приріст лише в 1998 р. – 3,0 ц/га.  

Т.Ю. Пархоменко, Т.М. Мельничук і Л.М. Татарин [7] 

встановили стимулюючу дію інокулянта А. radiobacter 10 на насіння 

капусти, де маса проростків зросла на 28 % до контролю. 

Ефективність інокуляції насіння сільськогосподарських культур 

залежить від багатьох чинників, зокрема ґрунту та його агрохімічних 

властивостей, виду культури, а також фізичних показників насіння 

(площі поверхні, її шорсткості та ін.). 
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Важливого значення набуває питання кількісного поширення 

бактерій на одній насінині. В.В. Волкогон [8] відзначає, що 

твердження “чим більше, тим краще” не витримує жодної критики. 

Метою наших досліджень було встановити ефективність 

передпосівної обробки насіння ріпаку озимого препаративною формою 

як одних азотфіксуючих бактерій під назвою діазофіт (вид 

Agrobacterium radiobacter 204), так і їх поєднання з протруйником 

вітавакс 200 ФФ, а також визначити кращу дозу діазофіту для 

інокуляції ним насіння. За вихідну дозу ми взяли рекомендовану 

норму препарату Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН 

для злакових культур, зокрема 50 мл за титру більше 5 млрд бактерій в 

1 мл. 

Дослідження проводили впродовж 2006 – 2009 рр. на сірому 

лісовому поверхнево оглеєному легкосуглинковому ґрунті 

експериментальної бази ІЗіТЗР УААН. Його агрохімічні показники 

були такими: вміст гумусу (за Тюріним) – 2,3 %, лужногідролізованого 

азоту (за Корнфілдом) – 90,8 мг/кг ґрунту, рухомого фосфору і 

обмінного калію (за Кірсановим) – відповідно 105,8 та 87,5 мг/кг 

ґрунту. Реакція ґрунтового розчину – рН сольової витяжки 5,75. 

Агротехніка вирощування культури – загальноприйнята для 

зони. Передпосівну інокуляцію насіння проводили бактеріальним 

препаратом діазофіт (вид Agrobacterium radiobacter 204) виробництва 

Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН. Сорт ріпаку – 

Атлант, норма висіву 1,4 – 1,6 млн шт./га насінин. Фосфорні й калійні 

добрива та 1/3 дози азотних вносили під передпосівну культивацію, а 

2/3 азотних – у ранньовесняне підживлення. 

Облікова площа – 20 м
2
, повторність – триразова. Облік та 

спостереження за ростом і розвитком рослин проводили згідно з 

методикою [9], а математичну обробку результатів досліджень – за 

Б.А. Доспеховим [10]. 

Природно-кліматичні умови Лісостепу Західного в цілому 

сприятливі для вирощування ріпаку озимого, що ми й спостерігали 

впродовж досліджень. У певний період, зокрема під час сівби, ця 

культура потребує особливої уваги. За середньобагаторічними даними, 

в серпні температура повітря становила 16,9 
о
С, а опади – 76 мм 

переважно у вигляді злив. Ця кількість води не може проникнути в 

нижчі шари ґрунту і часто втрачається через випаровування. Одержати 

дружні сходи в посівному шарі можна за рахунок її збереження та 

накопичення, на що впливає застосування відповідних агротехнічних 

заходів. Це важливо й для розмноження корисної мікрофлори на 

коренях і в ризосфері. 
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Закладку дослідів проводили в кінці серпня, що дозволило 

одержати дружні сходи з густотою 123 – 149 шт./м
2
 рослин. На час 

входу в період зимівлі рослини забезпечили розвиток 6 – 8 шт. листків. 

Погодні умови в зимовий період сприяли добрій перезимівлі рослин. 

Весняно-літній період у всі роки характеризувався підвищеними 

температурами повітря порівняно із середньобагаторічними. Так, у 

середньому за три роки в березні температура повітря становила 

3,86 
о
С при середньобагаторічній 1,0

 о
С, квітні – червні – відповідно 

9,76 і 7,8; 14,36 і 13,2 та 17,4 і 16,1 
о
С. Опади випадали нерівномірно, 

проте запасів вологи було достатньо для оптимального формування 

вегетативних органів рослин. 

Досліджувані фактори в усі роки проявили себе позитивно, 

проте величина їх у різних варіантах була неоднаковою (табл. 1). Так, 

передпосівна обробка насіння біопрепаратом діазофіт на фоні 

помірного азотного живлення (N45) в поєднанні з P60K90 сприяла 

збільшенню урожаю насіння на 3,3 ц/га порівняно з контролем 

(27,1 ц/га). За поєднання діазофіту з протруйником вітавакс 200 ФФ на 

цьому ж фоні живлення одержано урожай 30,1 ц/га, що на 0,3 ц/га 

менше від варіанта з одним біопрепаратом.  

На підвищеному азотному фоні (N90) діазофіт забезпечив 

надвишку врожаю насіння 3,0 ц/га (контроль – 30,4 ц/га). При 

поєднанні цього біопрепарату з протруйником сформувався урожай 

насіння 35,2 ц/га, що практично рівноцінно з одним діазофітом – 

35,5 ц/га. Таким чином, при обробці насіння вітаваксом 200 ФФ 

(протруйником) у поєднанні з вказаним біопрепаратом та одним 

діазофітом одержано практично однаковий результат, тобто 

синтетичний протруйник не вплинув негативно на азотфіксуючу 

здатність діазофіту. Як відзначають В.П. Патика та ін. [11], широке 

застосування біопрепаратів у практиці сільськогосподарського 

виробництва обмежується їхньою несумісністю з більшістю хімічних 

засобів захисту рослин проти хвороб. Нашими дослідженнями 

показано, що протруйник вітавакс 200 ФФ є препаратом «м’якої» дії на 

бактеріальну мікрофлору. Його вплив спрямований в першу чергу на 

збудники грибної патогенної мікрофлори, що дає можливість 

застосовувати його з бактеріальними препаратами при передпосівній 

обробці насіння ріпаку. 

Високу ефективність забезпечили мінеральні добрива. Зокрема 

лише за рахунок додаткового внесення N45 на фоні Р60К90 урожай 

насіння ріпаку збільшився від 5,1 до 5,4 ц/га. 
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1. Урожайність ріпаку озимого залежно від передпосівної обробки насіння протруйником та 

препаративною формою азотфіксуючих бактерій (вид Agrobacterium radiobacter 204)  

Варіанти 
Урожайність товарного насіння,   

ц/га 
Приріст врожаю 

удобрення назва препарату 2007 2008 2009 середнє 

до абсолютного 

контролю 

від біопрепарату 

до контролю 

ц/га % ц/га % 

Без добрив і препарату 

(абсолютний контроль) 17,8 15,9 21,8 18,5 - - - - 

Без добрив діазофіт - - 23,4 23,4 1,6 7,3 - - 

Ф
о

н
 1

 N45P60K90  
вітавакс 200 ФФ 

(контроль) 25,4 23,8 32,2 27,1 8,6 46,5 - - 

N45P60K90 
діазофіт + 

вітавакс 200 ФФ 28,2 26,6 35,6 30,1 11,6 62,7 3,0 11,0 

N45P60K90 діазофіт 28,6 27,1 35,4 30,4 11,9 64,3 3,3 12,2 

Ф
о

н
 2

 N90P60K90  
вітавакс 200 ФФ 

(контроль) 31,5 28,4 37,5 32,5 14,0 75,7 - - 

N90P60K90 
діазофіт + 

вітавакс 200 ФФ 33,4 31,6 40,6 35,2 16,7 90,3 2,7 8,7 

N90P60K90 діазофіт 33,8 32,0 40,8 35,5 17,0 91,9 3,0 9,2 
НІР0,95 
m, % 

     1,83            2,0              1,86 
     2,09            2,51            1,83 
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2. Урожайність ріпаку озимого залежно від доз препаративної форми азотфіксуючих бактерій (вид 

Agrobacterium radiobacter 204) та рівня живлення, ц/га 

Варіанти 
Урожайність товарного 

насіння 
Приріст урожаю 

удобрення 
спосіб 

застосування  

доза обробки  

2007 2008 2009 

се
р

ед
н

є до  

абсолют-

ного 

контролю 

від 

біопрепа-

рату до 

контролю 

гектаро-

норми 

насіння 

однієї 

насінини, 

тис. шт. 

бактерій 

Без добрив і препарату (абсолютний контроль) 18,4 16,8 21,8 19,0 - - 

Ф
о

н
 1

 N45P60K90  без біопрепарату (контроль) 26,7 24,3 31,9 27,6 8,6 - 

N45P60K90 інокуляція 1,5 (75 мл) 235 29,5 26,8 37,0 31,1 12,1 3,5 

N45P60K90 інокуляція 1,0 (50 мл) 156 28,8 27,2 35,8 30,6 11,6 3,0 

N45P60K90 інокуляція 0,5 (25 мл) 78 29,0 26,3 35,6 30,3 11,3 2,7 

Ф
о

н
 2

 N90P60K90  без біопрепарату (контроль) 32,5 29,1 37,2 32,9 13,9 - 

N90P60K90 інокуляція 1,5 (75 мл) 235 34,8 32,0 40,5 35,8 16,8 2,9 

N90P60K90 інокуляція 1,0 (50 мл) 156 34,9 32,7 40,8 35,2 16,2 2,3 

N90P60K90 інокуляція 0,5 (25 мл) 78 34,6 31,2 39,5 34,7 15,7 1,8 
НІР05 
m, % 

                                                         1,92          2,30          2,41 
                                                          2,14          2,79         2,83 

 

Примітка. Титр – в 1,0 мл біопрепарату більше 5,0 млрд бактерій. 
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Аналізуючи урожайність насіння за роками досліджень, 

відзначаємо, що найвищою вона була у 2009 р., коли склалися 

найбільш сприятливі погодні умови у весняно-літній період. 

У досліді встановлено, що на обох фонах мінерального 

живлення кращою виявилася полуторна доза біопрепарату (табл. 2). 

Так, на фоні N45P60K90 приріст урожаю від цієї дози становив 3,5 ц/га, а 

на фоні N90P60K90 – 2,9 ц/га, на контролях зібрано 27,6 і 32,9 ц/га. 

Половинна і повна норми забезпечили також економічно вигідний 

приріст. Але із зменшенням дози з 1,5 до 1,0 і 0,5 він становив лише 

1,8 і 2,7 ц/га на обох фонах мінерального живлення. 

Висновки 

1. Під впливом бактеріального препарату азотфіксуючої дії 

діазофіту (вид Agrobacterium radiobacter 204) урожайність насіння 

ріпаку озимого в середньому за три роки досліджень залежно від дози 

інокуляції зростала на 2,7 – 3,5 ц/га (фон N45P60K90) і становила 30,3 – 

31,1 ц/га; на підвищеному фоні живлення (N90P60K90) вона досягла 

34,7 – 35,8 ц/га, що на 1,8 – 2,9 ц/га більше від контролю. 

2. Полуторна доза біопрепарату діазофіту на обох фонах 

мінерального живлення (N45P60K90 і N90P60K90) забезпечила приріст 

урожаю насіння ріпаку озимого 3,5 і 2,9 ц/га за урожайності на 

контролях відповідно 27,6 і 32,9 ц/га.  

3. При передпосівній інокуляції насіння ріпаку озимого 

препаратом азотфіксуючої дії діазофітом та за поєднання його з 

протруйником вітавакс 200 ФФ на підвищеному фоні мінерального 

живлення (N90Р60К90) одержано найвищий урожай - відповідно 35,5 і 

35,2 %. Це дає підставу рекомендувати проводити передпосівну 

обробку насіння ріпаку озимого діазофітом з вітаваксом 200 ФФ як 

засіб одержання здорових сходів цієї культури. 
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ВПЛИВ РІВНЯ УДОБРЕННЯ  

НА ВРОЖАЙ КОРЕНЕПЛОДІВ КОРМОВИХ БУРЯКІВ 

 
Наведено результати трирічних досліджень щодо впливу доз і 

співвідношень різних видів добрив при основному та позакореневому 

підживленні на врожай коренеплодів кормових буряків. Встановлено, 

що оптимальним рівнем основного живлення для даної культури  в 

умовах Лісостепу Західного є 40 т/га гною + N90P80K40 та 

позакореневого – кристалон коричневий, 4 кг/га  у фазу змикання 

листків.  

Ключові слова: урожай, удобрення, коренеплоди, кормові 

буряки. 

 

Наукою і практикою світового кормовиробництва доведено, 

що не менше половини приросту врожаю кормових культур, і зокрема 

буряків, забезпечують мінеральні та органічні добрива [1, 2].  

Ефективне їх застосування є важливим чинником підвищення 

продуктивності сільськогосподарських культур. Виконання такого 

завдання вимагає узгодження різноманітних рівнів удобрення у 

науково обґрунтовану систему використання добрив [3], дія яких у 

різних ґрунтово-кліматичних умовах проявляється неоднаково.  

Урожайність кормових буряків залежить від застосування 

норм і співвідношень удобрення перед висівом насіння. Дози добрив, 

особливо мінеральних, вищі від оптимальних, можуть призвести до  

нагромадження в коренеплодах сполук, які знижують їх якісні 

показники. Недостатні норми не забезпечують нормального живлення 

рослин під час вегетації, тим самим знижують врожайність [4, 5]. 

Кормові буряки – культура високої вимогливості до рівнів 

живлення, тому внесення органічних і мінеральних добрив є важливою 

умовою одержання високого врожаю. Вони за врожайності 70 т/га 

використовують приблизно 180 – 185 кг азоту, 65 кг фосфору, 367 кг 

калію [6]. 

Тому важливого значення набуває вивчення ефективності 

різних співвідношень доз мінеральних добрив разом із органічним і 

комплексним удобренням при вирощуванні кормових буряків в умовах  
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Лісостепу Західного, що дасть можливість отримати високі врожаї. 

Метою досліджень було вивчення впливу доз органічного, 

мінерального і комлексного удобрення як при основному, так і 

позакореневому живленні на врожайність кормових буряків.  

Вивчали такі рівні живлення:  

І. Основний: 

1) контроль (без добрив); 

2) N150P120K180; 

3) гній, 40 т/га + N90P80K40; 

4) сидерат (редька олійна) + N40P80K70; 

ІІ. Основний + позакореневий: 

1) N150P120K180 + кристалон коричневий, 4 кг/га; 

2) гній, 40 т/га + N90P80K40 + кристалон коричневий, 4 кг/га; 

3) сидерат (редька олійна) + N40P80K70 + кристалон 

коричневий, 4 кг/га. 

Попередник під кормові буряки – озимі зернові.  

Восени під оранку вносили 40 т/га гною.  

Згідно зі схемою досліду весною під передпосівну 

культивацію ґрунт удобрювали мінеральними добривами: азотними – 

у формі аміачної селітри (34% д.р.), калійними – калімагнезії (26% 

д.р.), фосфорними – суперфосфату (18,7% д.р.).   

Як сидерат використовували редьку олійну, яку висівали після 

збирання озимих зернових. 

Позакореневе підживлення кормових буряків кристалоном 

коричневим (4 кг/га) проводили в фазу змикання листків у міжряддях.  

У результаті проведених досліджень встановлено, що на 

врожайність даної культури значний вплив має рівень живлення.  

Так, у середньому за три роки досліджень найвищим цей 

показник був при основному і позакореневому живленні за внесення  

органічних добрив у вигляді гною (40 т/га) з повним мінеральним 

добривом (N90P80K40) та комплексним  (кристалон коричневий, 4 кг/га) 

–65,1 т/га, що на 22,6 т/га більше ніж на контролі.  

Найнижчу врожайність кормових буряків одержано на 

контрольному варіанті  без добрив (42,5 т/га). Мінеральна система 

удобрення в дозі N150P120K180 сприяла підвищенню врожаю 

коренеплодів до 61,4 т/га. Дещо менша надвишка до контролю була на 

варіанті з використанням сидерата (редьки олійної) + N40P80K70  і 

становила 17,4 т/га. Найкращим при основному живленні був варіант, 

де застосовували органо-мінеральну систему удобрення. Приріст 

урожаю коренеплодів до контролю тут становив 20,4 т/га. 
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Урожайність кормових буряків залежно від доз і співвідношень 

різних видів добрив, внесених при основному і позакореневому 

живленні (2007 – 2009 рр.), т/га 

Варіанти досліду 

Урожайність Приріст, +/- 

2007 2008 2009 середнє 

до конт-

ролю без 

добрив 

від вне- 

сення 

крис- 

талону 

І. Основне живлення 

Контроль (без 

добрив) 

 

40,2 

 

43,6 

 

43,7 

 

42,5 

 

– 

 

– 

N150P120K180 57,9 63,0 63,2 61,4 +18,9 – 

40 т/га гною  

+ N90P80K40 

 

60,3 

 

64,0 

 

64,5 

 

62,9 

 

+20,4 

 

– 

Сидерат (редька 

олійна) + N40P80K70 

 

54,9 

 

62,5 

 

62,4 

 

59,9 

 

+17,4 

 

– 

ІІ. Основне + позакореневе 

N150P120K180  + крис-

талон коричневий,  

4 кг/га 

 

 

60,3 

 

 

64,5 

 

 

65,5 

 

 

63,4 

 

 

+20,9 

 

 

+2,0 

Гній, 40 т/га + 

N90P80K40  + крис-

талон коричневий,  

4 кг/га 

 

 

 

61,5 

 

 

 

66,7 

 

 

 

67,1 

 

 

 

65,1 

 

 

 

+22,6 

 

 

 

+2,2 

Сидерат (редька 

олійна) + N40P80K70 

+ кристалон корич-

невий, 4 кг/га 

 

 

 

57,5 

 

 

 

63,2 

 

 

 

64,1 

 

 

 

61,6 

 

 

 

+19,1 

 

 

 

+1,7 
НІР05                            2,10        1,96         2,0 
 

Використання 4 кг/га кристалону коричневого при 

позакореневому живленні у фазу змикання листків кормових буряків 

підсилювало ефективність основного (органо-мінерального) удобрення 

на варіантах досліду. Найвищий приріст урожаю від внесення 

кристалону (2,2 т/га) був на ділянці з удобренням 40 т/га гною + 

N90P80K40  + кристалон коричневий, 4 кг/га. 

Висновок. Оптимальним рівнем основного живлення для 

вирощування кормових буряків в умовах Лісостепу Західного є 40 т/га 

гною + N90P80K40 та позакореневого – кристалон коричневий, 4 кг/га у 

фазу змикання листків. 
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ВПЛИВ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ  

В ЛАНЦІ З ПРОМІЖНОЮ КУЛЬТУРОЮ  

НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВУ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО  

ПІСЛЯ СТЕРНЬОВОГО ПОПЕРЕДНИКА 

 

Наведено дані щодо впливу проміжної культури та системи 

обробітку ґрунту за використання на добриво соломи попередника  на 

забур’яненість посіву ячменю ярого. Викладено результати 

досліджень конкурентних відносин між культурними рослинами 

ячменю ярого та бур’янами. 

Ключові слова: конкурентні відносини, бур’яни, система 

обробітку ґрунту, проміжна культура. 

 

На сучасному етапі ведення сільськогосподарського 

виробництва постає проблема розміщення зернових культур після 

кращих попередників у зв’язку з переходом  агроформувань  на 

короткоротаційні сівозміни з набором культур, які приносять 

прибуток. За сівби зернових колосових культур після стерньових 

попередників знижується вбирна здатність ґрунту, погіршується 
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фітосанітарний стан поля, внаслідок чого створюються несприятливі 

умови для росту і розвитку культур [1, 2]. 

Оптимальними варіантами обробітку ґрунту вважають такі, які 

забезпечують максимальне провокування насіння бур’янів до 

проростання, які знищують наступними механічними операціями [1, 3, 

4]. 

Під зернові культури ефективним заходом є дискування після 

збору попередника з наступною оранкою.  

Проте обробіток по-різному впливає на розподіл насіння 

бур’янів у ґрунті. При оранці воно заробляється в глибші шари, звідки 

не проростає, але накопичується в шарі 0 - 30 см з відносно 

рівномірним розподілом по профілю ґрунту, який обробляють. За 

дискування насіння розміщується в верхньому шарі (0 - 5 см), що 

збільшує забур’яненість посівів культури. Тобто обробіток ґрунту не 

зменшує його кількість, а лише впливає на розподіл за шарами [3, 5 - 

8]. 

Сівба післяжнивних культур є ефективним заходом боротьби з 

бур’янами. Така технологія провокує появу сходів бур'янів, які у 

подальшому пригнічуються у нижньому ярусі стеблостою проміжної 

культури  і повністю знищуються при використанні її на сидерат. При 

цьому має певне значення спосіб обробітку ґрунту [1, 9]. Так, оранка, 

проведена у більш пізні строки, обумовлює збільшення забур’яненості 

посівів, оскільки насіння, винесене на поверхню, проростає навесні 

після сівби основної культури, тоді як дискування перемішує лише 

верхній шар, з якого частина насіння здатна до проростання. Це є 

причиною сходів бур’янів у літньо-осінній період [1, 7, 8]. 

Саме при застосуванні проміжної культури за певної системи 

обробітку ґрунту можливо досягти не тільки зменшення негативної 

алелопатичної дії стерньового попередника, а й знизити забур’яненість 

посівів ячменю ярого та підвищити його конкурентоспроможність 

щодо бур’янів. 

Польові та лабораторні дослідження проводили на Рівненській 

державній сільськогосподарській дослідній станції УААН у 2001 – 

2005 рр. 

Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем типовий 

слабогумусований крупнопилувато-легкосуглинковий на лесових 

породах з такою характеристикою орного шару: гідролітична 

кислотність (за Каппеном) 2,06 - 2,66 мг-екв. на 100 г ґрунту, рН 

сольове – 5,7 - 6,2, вміст гумусу (за Тюріним) 1,87 - 2,05%, рухомих 

форм фосфору й обмінного калію – відповідно 26,9 - 30,6 та 13,1 -       

14,1 мг на 100 г ґрунту, легкогідролізованого азоту (за Корнфільдом) 
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11,7 - 11,8 мг на 100 г ґрунту, сума увібраних основ (за методом 

Каппена - Гільковіца) 11,8 - 12,6 мг-екв. на 100 г ґрунту. 

Тимчасовий дослід закладено методом розщеплених ділянок 

(табл. 1): варіанти першого порядку - способи обробітку ґрунту під 

проміжну культуру, другого – системи удобрення, третього – способи 

обробітку під основну культуру (ячмінь ярий). Облікова площа 

ділянки - 100 м
2
, посівна – 198 м

2
. Повторність триразова. Розміщення 

ділянок систематичне. 

Ефективність вирощування проміжної культури вивчали в 

зерновій сівозміні. Попередник - пшениця озима, солому якої 

використовували на добриво. Як проміжну культуру вирощували 

гірчицю білу сорту Кароліна, перед сівбою якої  вносили азотні 

добрива в дозі N45 (з розрахунку 10 кг на 1 т соломи). Сівбу гірчиці 

білої проводили в першій декаді серпня, скошування та заробку 

зеленої маси - у фазі бутонізації. 

Характерною особливістю агрофітоценозу, де проведено наші 

дослідження, була наявність комбінованого малорічно-багаторічного 

типу забур‘яненості. Понад 90 % в угрупованні бур’янів займали 

малорічні види (табл. 1), зокрема куряче просо, грицики звичайні, 

лобода біла, гірчак березковидний, жабрій звичайний, зірочник 

середній. 

Повторне обертання скиби за обробітку під ячмінь при 

заорюванні зеленої маси гірчиці або її решток після скошування на 

корм зумовлювало зниження конкурентного тиску культури на 

угруповання бур’янів внаслідок вилучення на поверхню насіння 

бур’янів, що осипалося при збиранні попередника. Саме таку 

тенденцію ми встановили, аналізуючи динаміку забур’яненості посівів 

ячменю ярого залежно від способів обробітку ґрунту під проміжну та 

основну культури на фоні соломи попередника.  Кількість малорічних і 

багаторічних бур’янів та їх маса в фазу кущення ячменю ярого була 

максимальною при оранці під гірчицю білу та ячмінь ярий порівняно з 

іншими способами обробітку під проміжну та основну культури.  

За дискування під гірчицю білу та ячмінь ярий також 

збільшувалася чисельність багаторічних бур’янів. Застосування 

проміжної культури зменшувало їх кількість на 16 - 50 %. 

Визначальним для рівня забур’яненості посівів ячменю ярого 

був обробіток ґрунту під основну культуру, оскільки чисельність 

малорічних бур’янів при дискуванні під ячмінь була нижчою на 37 - 

77% у фазу кущення та на 6 - 49% у фазу колосіння порівняно з 

оранкою. Таку ж закономірність спостерігали і в середньому за 

вегетацію (рис.). 



 82 

1. Динаміка забур’яненості посівів ячменю ярого за різних способів 

обробітку ґрунту (2003 - 2005 рр.), шт./м
2
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Солома + N60P60K60 (контроль)  86 3 61 7 48 2 53 4 

Солома + P60K60 + проміжна 

культура на зелений корм 86 2 74 4 49 3 46 4 

Солома + P60K60 + проміжна 

культура на сидерат 99 2 69 5 55 4 38 3 

О
р

ан
к
а,

  

2
0

 -
 2

2
 

Солома + N60P60K60 (контроль)  124 12 75 5 71 2 55 2 

Солома + P60K60 + проміжна 

культура на зелений корм 102 10 42 3 52 2 35 1 

Солома + P60K60 + проміжна 

культура на сидерат 92 6 49 4 48 3 30 1 

 

Для визначення ступеня пригнічення культурою бур’янів за 

різних способів обробітку ґрунту в агрофітоценозі і надання йому 

конкретного числового виразу ми користувалися законом П.М. Ла-

заускаса, увівши спільний індекс К, який характеризується 

співвідношенням надземних рослинних мас культури та бур’янів. 

Очевидним є те, що чим вище значення індексу К, тим активніше 

пригнічуються бур’яни, а домінування культури підвищується [10]. 

Введення гірчиці білої як проміжної культури сприяє 

зниженню рівня забур’яненості посіву ячменю ярого (табл. 2). 

Дослідженнями встановлено, що за оранки під проміжну і 

основну культуру кількість однорічних і багаторічних бур’янів у 

посівах ячменю ярого була більшою, ніж у варіантах оранки під 

проміжну культуру і дискування під ячмінь. За дискування під 

гірчицю білу та ячмінь забур‘яненість була також високою, при цьому 

багаторічних бур’янів було більше, ніж за оранки під ячмінь. 
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Рис. Забур'яненість ячменю ярого в середньому за 

вегетацію, шт./м
2

ефемери ярі ранні ярі пізні

зимуючі кореневищні повзучі

 

Після внесення гербіциду діален супер у дозі 1 л/га в фазу 

кущення кількість однорічних та багаторічних бур’янів у фазу 

колосіння зменшилася. Закономірність щодо величини індексу К для 

способів обробітку ґрунту під проміжну та основну культури у фазу 

колосіння зберігалася (табл. 3). 

Судячи за співвідношенням між масою культури і бур’янів у 

посівах (індекс Лазаускаса К), на всіх варіантах досліду у польовому 

фітоценозі спостерігали повне домінування ячменю ярого. Водночас 

помітні певні тенденції, які простежувалися при оцінці забур’яненості 

культури в фазу кущення і колосіння. Найбільша  конкурентоспромож-

ність культури була за оранки під проміжну культуру і дискування під 

ячмінь.  
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2. Конкурентні відносини між культурними рослинами ячменю 

ярого та бур’янами у фазу кущення (2003 - 2005 рр.) 
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1
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Солома + N60P60K60 

(контроль)  4,2 391 93 6,6 302 46 

Солома + P60K60 + 

проміжна культура 

на зелений корм 5,4 281 52 4,4 300 68 

Солома + P60K60 + 

проміжна культура 

на сидерат 10,7 302 28 7,5 266 35 

О
р

ан
к
а,

 

2
0

 -
 2

2
 

Солома + N60P60K60 

(контроль)  9,5 342 36 9,7 360 37 

Солома + P60K60 + 

проміжна культура 

на зелений корм 10,5 286 27 2,1 368 175 

Солома + P60K60 + 

проміжна культура 

на сидерат 8,9 335 38 2,6 396 152 
НІР05 для фактора А 0,4 6,0  0,4 6,0  

 для фактора Б 0,6 7,4  0,6 7,4  

 для фактора С 0,4 6,0  0,4 6,0  
для взаємодії факторів АБС 0,8 14  0,8 14  

 
Повторне обертання скиби при заорюванні зеленої маси 

гірчиці білої чи її  решток після скошування на корм обумовлювало 

зниження конкурентного тиску культури на угруповання бур’янів 

внаслідок вилучення на поверхню їх насіння, що осипалося при 

збиранні попередника. 
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3. Конкурентні відносини між культурними рослинами ячменю 

ярого та бур’янами в фазу колосіння (2003 - 2005 рр.) 
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Диску-

вання,  

10 - 12 

1 1316 1186 6,6 10 199 1422 1205 9,3 15 153 

2 1396 1344 7,2 4 194 1537 1467 10,2 5 151 

3 1567 1469 5,0 6 313 1532 1457 8,4 5 182 

Оранка, 

20 - 22 

1 1475 1329 13,4 10 110 1504 1335 8,1 11 186 

2 1681 1548 6,3 8 267 1526 1460 2,7 4 565 

3 1670 1577 6,7 6 249 1500 1441 2,6 4 577 
НІР05 для фактора А 25 15 0,3   25 15 0,3   

для фактора Б 31 19 0,5   31 19 0,5   

для фактора С 25 15 0,3   25 15 0,3   
для взаємодії     

факторів АБС 43 26 0,4   43 26 0,4 
  

Примітка. 1) солома + N60P60K60 (контроль); 2) солома + P60K60 + проміжна 
культура на зелений корм; 3) солома + P60K60 + проміжна культура на сидерат. 

 

Спосіб використання зеленої маси гірчиці на сидерат чи корм 

значного впливу на забур’яненість ячменю не мав. 

При застосуванні гірчиці білої в післяжнивному посіві 

відзначено найвищу конкурентоспроможність ячменю ярого: 

зменшення маси культурних рослин від забур‘яненості було 

найнижчим і становило 4 - 8%. 

Висновки. У формуванні конкурентних відносин за 

вирощування ячменю ярого після стерньових попередників оранка на 

глибину 20 - 22 см під гірчицю білу в післяжнивному посіві з 

наступним дискуванням на глибину 10 - 12 см під ячмінь ярий сприяла 

зниженню шкодочинної дії бур’янів. Застосування гірчиці білої як 

проміжної ланки при стерньових попередниках незалежно від способу 
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використання зеленої маси підвищувало конкурентоспроможність 

ячменю ярого порівняно з контролем (без проміжної культури). 
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ВПЛИВ СІВОЗМІНИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ  

ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР У ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ 

 

Наведено результати трирічних досліджень щодо вивчення 

залежності продуктивності сільськогосподарських культур від рівня 

насичення ними короткоротаційних сівозмін. 

Ключові слова: сівозміна, попередник, врожайність, продук-

тивність, зернові культури. 

 

За сучасних умов інтенсивного розвитку землеробства виникає 

потреба вирощування культур у повторних посівах із насиченням 

сівозмін зерновими. Особлива роль належить визначенню 

максимально можливого та економічно вигідного розміщення культур     

з урахуванням організаційних та природних умов [5]. 

Основним заходом щодо запобігання розвитку негативних 

процесів та кризових явищ у землеробстві є науково обґрунтоване 

розміщення зернових культур у сівозмінах, внаслідок чого 

продуктивніше використовуються добрива, знижується забур'яненість, 

зменшується вплив шкідників та хвороб на посіви зернових культур 

при мінімальному застосуванні препаратів [3]. Усе це позитивно 

впливає на стан довкілля, відкриває додаткові можливості отримання 

зернової продукції при зменшенні затрат на її виробництво. 

В останні роки в структурі посівних площ 

сільськогосподарських культур більшості господарств відбулися 

суттєві зміни, зумовлені кон'юнктурою ринку. Вони вирощують 

здебільшого високоліквідні культури (ріпак озимий, кукурудзу, 

пшеницю озиму), що дає можливість одержувати значні прибутки. 

Проте такі структурні зміни призвели до погіршення набору 

попередників, біологічний вплив яких є важливим фактором 

підвищення продуктивності сівозмін [1]. 

Враховуючи це, на Рівненській державній сільськогосподарській 

дослідній станції вивчали залежність продуктивності культур від рівня 

насичення ними короткоротаційних сівозмін. 

Ґрунт дослідної ділянки - темно-сірий опідзолений легкосуглин-

ковий на лесовидному суглинку. Орний шар має таку характеристику:  
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вміст гумусу – 1,75 - 1,93%, легкогідролізованого азоту – 112 -              

122 мг/кг, рухомих форм фосфору – 219 - 252 мг/кг, обмінного калію – 

80 - 95 мг/кг, рНсол. – 5,6 - 6,0, сума увібраних основ 8,08 - 8,60 мг-екв 

на 100 г ґрунту. 

Досліджували 8 варіантів трипільних та чотирипільних сівозмін 

з насиченням зерновими від 66,6 до 100%, Застосовували такі схеми 

чергування культур: кукурудза на силос – пшениця озима – жито 

озиме; кукурудза на силос – пшениця озима – пшениця озима; 

кукурудза на силос – пшениця озима – ячмінь ярий (зерно-просапні 

сівозміни з насиченням зерновими до 66,6%); кукурудза на силос – 

пшениця озима – ячмінь ярий – жито озиме; кукурудза на силос -  

ячмінь ярий – овес – пшениця озима (зерно-просапні сівозміни з 

насиченням зерновими до 75%); кукурудза на зерно – ячмінь ярий – 

ріпак озимий – пшениця озима; кукурудза на зерно – ячмінь ярий – 

пшениця озима (зерно-просапні сівозміни з 100-процентним 

насиченням культурами, які вирощують на зерно). 

Мінеральні добрива вносили у формі аміачної селітри, простого 

суперфосфату та калімагнезії: під кукурудзу – N150Р90К120, ячмінь ярий, 

жито озиме, ріпак озимий, овес – N60Р60К60, пшеницю озиму – 

N90Р60К60.  

У досліді вирощували сільськогосподарські культури, занесені 

до Реєстру сортів рослин України. 

Основним показником,  що визначає ефективність того чи 

іншого агротехнічного заходу, є врожайність культур та 

продуктивність сівозміни в цілому. 

За результатами досліджень ми встановили залежність урожаю 

зернових від попередника і місця в сівозміні (табл. 1). Найвищий цей 

показник для пшениці озимої в середньому за три роки досліджень 

відзначено після ріпаку озимого та кукурудзи на силос (5,49 -             

5,58 т/га). Істотно знижувалася врожайність пшениці озимої після 

стерньових попередників: ячменю ярого - на 0,95 т/га, вівса – на      

0,61 т/га, пшениці озимої – на 1,33 т/га. 

Найвищий урожай ячменю ярого (4,66 т/га) одержали після 

кукурудзи на силос у чотирипільній сівозміні з насиченням зерновими 

до 75%. Для зниження негативного впливу стерньового попередника 

(табл. 2) у вар. 5 після пшениці озимої вирощували на сидерат 

проміжну хрестоцвіту культуру (гірчицю білу), завдяки чому 

одержували на 0,21 т/га більший урожай ячменю ярого порівняно з 

варіантом без використання сидерату, де цей показник був найнижчим 

(4,16 т/га). Таким чином, можна зробити висновок, що з погіршенням 
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набору попередників значно знижується врожайність зернових культур 

(пшениці озимої, ячменю ярого). 

 

1.  Урожайність зерна пшениці озимої та ячменю ярого залежно від 

попередника (середнє за 2006 - 2009 рр.), т/га 

Попередник Пшениця озима Ячмінь ярий 

Ріпак озимий 5,49 - 

Ячмінь ярий 4,63 - 

Кукурудза на силос 5,58 4,64 

Пшениця озима 4,25 4,16 

Овес 4,97 - 

Пшениця озима + сидерат - 4,43 

Кукурудза на зерно - 4,56 
НІР 1,2 1,3 

 

Найбільш продуктивними за виходом зерна виявилися сівозміни 

з високою насиченістю зерновими культурами (до 100%), які 

забезпечили урожайність зернових 5,18 - 5,53 т/га (табл. 2). У трипіль-

них зерно-просапних сівозмінах з 66,6-процентним насиченням зерно-

вими культурами, в структурі яких 33,3% займала кукурудза на силос, 

вихід зернових одиниць становив 7,13 - 7,79 т, кормових – 8,19 - 9,33 т. 

 

2. Продуктивність зерно-просапних сівозмін залежно від 

насиченості їх зерновими культурами (середнє за 2007 - 2009 рр.) 

№
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1 100 25 25 - 25 - - 25 5,09 4,95 5,43 6,75 0,41 

2 100 25 25 - 25 - - 25 5,18 5,06 5,61 6,98 0,42 

3 100 33,3 33,3 - 33,3 - - - 5,53 4,16 5,23 6,94 0,39 

4 66,6 33,3 - - - - 33,3 33,3 4,82 5,03 7,13 8,26 0,49 

5 75,0 25 - 25 - - 25 25 4,88 5,25 6,60 7,73 0,47 

6 66,6 - - - - - 33,3 66,6 4,26 3,94 7,79 8,19 0,53 

7 66,6 - - 33,3 - - 33,3 33,3 5,07 5,02 7,47 8,33 0,51 

8 75,0 25 25 - - 25 25 - 4,58 4,64 6,36 7,58 0,47 
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Зерно-просапні сівозміни, насичені до 75% зерновими, 

забезпечили вихід з 1 га сівозмінної площі 6,36 - 6,60 т зернових 

одиниць та 7,58 - 7,73 т кормових одиниць. 

Найменший збір кормових одиниць одержано у вар. 1 – 3, де він 

становив у середньому за три роки 6,94 - 6,98 т/га сівозмінної площі. 

Отже, продуктивність сівозмін, у структурі яких стерньові 

попередники займають 66,6%, зростає, а із збільшенням відсотка 

зернових культур до 100% вона знижується. 

Висновки. Найвищий врожай пшениці озимої отримали при 

вирощуванні її після кукурудзи на силос та ріпаку озимого. Після 

стерньових попередників урожай зерна знижується на 0,61 - 1,33 т/га. 

Використання сидератів сприяє підвищенню врожайності ячменю 

ярого. Зерно-просапні сівозміни з насиченням зерновими на 66,6  - 

75% забезпечують високий рівень продуктивності. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ІНТРОДУКЦІЇ ТА СЕЛЕКЦІЇ 

КОЗЛЯТНИКУ СХІДНОГО (GALEGA ORIENTALIS LAM.) 

В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

 Представлено результати конкурсного сортовипробування 

(2007 – 2009 рр.) новоствореного перспективного сортозразка 

козлятнику східного, який в специфічних ґрунтово-кліматичних умовах 

Західного Лісостепу України достовірно перевищував стандарт сорт 

Кавказький бранець за продуктивністю та екологічною пластичністю 

протягом 1 - 3-го років користування травостоєм, що дає підставу 

для передачі його на Державне сортовипробування.   

 Ключові слова: козлятник східний, інтродукція, селекція, 

сортозразок, врожай, зелена маса, суха речовина, насіння, 

адаптивність.   

 

У специфічних ґрунтово-кліматичних умовах західного регіону 

України, які характеризуються в основному високою кислотністю 

ґрунтів, часто надмірним зволоженням, виробництво рослинного білка 

є проблематичним, оскільки дані фактори є несприятливими для 

вирощування таких бобових культур, як люцерна, еспарцет, соя, нут. 

Тому дослідження з інтродукції, селекції з метою впровадження у 

виробництво нових та малопоширених високопродуктивних 

енергоощадних кормових культур є актуальним [1]. Однією з них є 

козлятник східний, який протягом 8 - 15 років вирощування на одному 

місці щорічно може формувати високий врожай зеленої маси (500 - 

600 ц/га), яка в перерахунку на абсолютно суху речовину містить до 

27% сирого протеїну, 2,0 - 2,3% жиру, 24 - 25  клітковини, 10 - 11% 

золи, достатню кількість вітамінів, мікроелементів. Порівнюючи 

біологічну цінність білка наземної маси козлятнику східного і 

люцерни посівної у фазі цвітіння з еталоном ФАО (для кормових 

культур), слід відзначити, що за вмістом білка козлятник значно 

перевищує люцерну і еталон ФАО. Забезпеченість кормової одиниці 

перетравним протеїном залежно від фази становить 200 - 275 г. 

  
© Царик З.О., Бугрин  Л.М., 

Сметана С.І., Дідик Г.М.,  2010 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2010. Вип. 52. Ч. ІІ. 
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Собівартість 1 корм. од. у козлятнику східного у 3 - 4 рази 

нижча, ніж у інших багаторічних культур [2, 3]. 

 Універсальність цієї культури полягає в тому, що її можна 

використовувати в зеленому і силосному конвеєрі, для приготування 

трав’яного борошна і білкових концентратів, випасати отаву до 

настання морозів. Важлива роль козлятнику східного в охороні 

навколишнього середовища. Азотфіксація бульбочковими бактеріями 

азоту з повітря дає можливість знизити норму мінерального азоту, 

оскільки він фіксує до 150 кг/га азоту, що є екологічно та економічно 

вигідно. Козлятник східний можна назвати енергоресурсоощадною 

культурою, тому що всі заходи, пов’язані із закладкою травостою, 

проводять один раз на 8 - 15 років, що обумовлює низьку собівартість 

продукції. 

 Козлятник східний має також вологозберігаючі та 

ґрунтозахисні властивості. Міцна коренева система перешкоджає 

змиванню ґрунту на схилах, а стерня – видуванню його під час 

пилових бур, вона також сприяє затриманню снігу та накопиченню 

вологи в зимово-весняний період. Екологічна пластичність цієї 

культури дає змогу вирощувати її як у Степу, так і на Поліссі та в 

Лісостепу України. 

 Використання козлятнику східного в кормовиробництві 

розпочалося з 20-х років минулого століття. Проте дослідження 

місцевих популяцій не могли показати ефективність і перспективність 

даної культури. Не велася робота щодо селекції та насінництва 

козлятнику східного, що є основою ефективного впровадження нової 

культури у виробництво. 

У 70 - 80-х роках ХХ століття одними з перших розпочали 

вивчення козлятнику східного вчені Естонського інституту 

землеробства та Всесоюзного інституту кормів. Вони створили 

перший районований сорт Галле (1988), який набув значного 

поширення в Україні, країнах Прибалтики, Росії, Білорусії. Сорт Галле 

характеризувався зимостійкістю, посухостійкістю, довговічністю. 

Максимальної продуктивності досягав на третій рік життя, відзначався 

високим врожаєм зеленої маси (400 - 600 ц/га) та насіння (2,2 -           

4,2 ц/га). Ураження хворобами та шкідниками незначне – в основному 

трапляється кладоспоріоз та аскохітоз. Роботу з козлятником східним 

проводили в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України, результатом 

якої є створені і районовані сорти Донецький 90, Салют, Кавказький 

бранець [4]. 

Дослідження з інтродукції та селекції даної культури в умовах 

західного регіону України було започатковано (З.О. Царик) ще з     
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1988 р. закладкою колекційного розсадника козлятнику східного 

дев’ятьма сортозразками різного еколого-географічного походження 

(Кавказ, Санкт-Петербург, Естонія), які ми отримали з Всесоюзного 

інституту рослинництва (ВІР). Дослідження проводили позапланово, 

однак внаслідок довготривалої інтродукції та багатократних доборів 

одержано цінний селекційний матеріал, який ми використали для 

створення високопродуктивного, екологічно пластичного, адаптовано-

го до умов західного регіону України сорту козлятнику східного.  

У зв’язку з цим,  метою наших досліджень було вивчити в 

конкурсному сортовипробуванні новостворений перспективний 

сортозразок козлятнику східного № 7 на предмет вегетативної та 

насіннєвої продуктивності, екологічної пластичності порівняно до 

стандарту сорту Кавказький бранець, а також виростити його 

оригінальне насіння. 

Методи досліджень – польовий, лабораторно-аналітичний, 

математично-статистичний [5, 6]. Роботу проводили у 4 селекційних 

розсадниках, які було закладено у 2006 р. літнім безпокривним 

способом сівби згідно з методичними рекомендаціями щодо селекції 

багаторічних трав [7] у сівозміні № 2 лабораторії кормовиробництва   

(с. Ставчани Пустомитівського району Львівської області) на кислих 

темно-сірих опідзолених поверхнево оглеєних ґрунтах, які 

характеризуються низьким забезпеченням азотом і калієм, з вмістом 

гумусу 1,2%. 

Селекційний матеріал козлятнику східного оцінювали за 

господарсько-біологічними ознаками: ростом і розвитком рослин за 

фазами вегетації, їх висотою і густотою, вегетативною і насіннєвою 

продуктивністю, якісними показниками зеленої маси та насіння, 

ураженістю хворобами та шкідниками.  

Метеорологічні показники в 1, 2 і 3 роки користування траво-

стоєм (2007, 2008, 2009) значно різнилися між собою. Так, вегетацій-

ний період 2007 р. характеризувався спекотними, посушливими 

умовами. В усі місяці, за винятком вересня - жовтня, температура 

повітря була вищою від середньобагаторічної. Протягом вегетаційного 

періоду випала недостатня кількість опадів – на 74,4 мм менше від 

норми. Крім того, спека у травні - червні (+30 … +35 
о
С)  та менша на 

44,6% кількість опадів стали причиною засихання пилку, внаслідок 

чого був низький відсоток зав’язування насіння у козлятнику східного. 

Вегетаційний період 2008 р. визначався досить складними 

погодними умовами. Протягом весни - літа проходили часті дощі, 

температура повітря була нижчою від середньої багаторічної на 1,0 - 

2,5 
о
С.  
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Навесні та в першій половині літа 2009 р. кількість опадів 

значно перевищувала середню багаторічну, а температура повітря була 

на 1,7 - 2,3 
о
С нижчою від норми. Сильні зливові дощі стали причиною 

збільшення щільності та об’ємної маси ґрунту, що негативно 

позначилося на біологічній азотфіксації козлятнику східного.   

Проте такі різні несприятливі погодні умови дали змогу 

встановити, що новостворений сортозразок козлятнику східного 

характеризувався більшою адаптивністю  до ґрунтово-кліматичних 

умов, ніж стандарт – сорт Кавказький бранець.  

Так, рослини сортозразка № 7 протягом всіх років досліджень 

були значно вищими порівняно зі стандартом, кількість розгалужень, 

бобиків на стеблі та насінин у бобику теж була більшою. Важливо 

також, що відсоток облиствленості та величина листків у 

новоствореного сортозразка були значно більшими (табл. 1) незалежно 

від погодних умов. 
 

1. Зміна елементів структури врожаю сортозразків козлятнику 

східного (2007 - 2009 рр.) 

Варіанти Роки 

Висота 

рослин, 

см 

Кіль-

кість 

розгалу-

жень на 

1 стеб-

лі, шт. 

Величина 

листка, см 

Кіль-

кість 

бобиків 

на 1 

стеблі, 

шт. 

Кіль-

кість 

насінин 

у 

бобику, 

шт. 

шири-

на 

дов-

жина 

Стандарт 

1-й 68,2 3,0 2,2 4,0 69,0 3,0 

2-й 126,6 7,8 3,1 5,4 119,2 3,3 

3-й 82,0 8,2 3,25 6,0 107,3 3,7 

Сортозра-

зок № 7 

1-й 80,4 3,5 2,4 4,7 86,0 3,2 

2-й 129,7 8,8 3,8 7,3 153,5 3,6 

3-й 137,8 8,9 4,4 7,3 178,7 5,7 
 

Підвищення показників елементів структури дало можливість 

сортозразку № 7 сформувати вищу від стандарту вегетативну та 

насіннєву продуктивність. Результати, представлені в табл. 2, 

засвідчують, що врожай зеленої маси (602,5 - 774,2 ц/га) та сухої 

речовини (139,2 – 216,6 ц/га) у сортозразка № 7 зростав від першого до 

третього року користування травостоєм. 

У стандарту, навпаки, спостерігали зниження вегетативної 

продуктивності (554,7 – 442,3 ц/га). У середньому за три роки стандарт 

сформував врожай зеленої маси 527,6 ц/га або 127,9 ц/га сухої 

речовини. Перспективний сортозразок № 7 забезпечив 670,5 ц/га 
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зеленої маси або 167,7 ц/га сухої речовини. Приріст до стандарту 

відповідно становив 142,9 і 39,8 ц/га, тобто 27,1 і 31,1 % (табл. 2).  
 

2. Вегетативна продуктивність сортозразків козлятнику східного 

(2007 - 2009 рр.), ц/га  

Варіанти 

Роки користування травостоєм 

Середнє 

Приріст 

врожаю до 

стандарту, 

% 
1-й 

(2007) 

2-й 

(2008) 

3-й 

(2009) 

Стандарт 
554,7 

118,7 

585,9 

129,6 

442,3 

135,0 

527,6 

127,9 

- 

Сортозразок 

№ 7 

602,5 

139,2 

634,9 

147,3 

774,2 

216,6 

670,5 

167,7 

+27,1 

+31,1 
НІР0,05 26,0 28,0 37,0   

Примітка: у чисельнику – урожайність зеленої маси, у знаменнику – збір сухої 

речовини. 

 

Отримані результати вивчення насіннєвої продуктивності 

засвідчують, що перспективний сортозразок № 7 перевищує стандарт 

за врожаєм насіння від першого до третього року користування 

травостоєм – відповідно 3,0 - 4,9 ц/га проти 3,2 - 3,6 ц/га (табл. 3). 

Такий приріст врожаю насіння (30%) у новоствореного сортозразка є 

закономірним, оскільки його рослини формували значно більшу 

кількість бобиків на 1 стеблі – 86,0 - 178,7 шт. проти 69,0 - 107,3 шт. у 

стандарту. Крім того, бобики у рослин сортозразка № 7 були більшими 

і у них формувалося від 3,2 до 5,7 насінин проти 3,0 - 3,7 шт. насінин у 

стандарту (табл. 1). Маса 1000 насінин у сортозразка № 7 становила 

7,2 - 8,3 г, тоді як у стандарту – 7,0 - 7,3 г (табл. 3). 
 

3. Насіннєва продуктивність сортозразків козлятнику східного (в 

середньому за 2007 - 2009 рр.), ц/га  

Варіанти 

Роки користування 

травостоєм 

 

Середнє 

Маса  

1000 насінин, г 

1-й 

(2007) 

2-й 

(2008) 

3-й 

(2009) 
2007 2008 2009 

Стандарт 
2,2 

- 

3,2 

- 

3,6 

- 

3,0 

- 
7,0 7,3 7,2 

Сортозра-

зок № 7 

3,0 

+0,8 

3,8 

+0,6 

4,9 

+1,3 

3,9 

+0,9 (+30 %) 
7,2 7,6 8,3 

НІР0,05 0,35 0,28 0,41   

         Примітка: у чисельнику – врожай насіння, у знаменнику – приріст до стандарту. 
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Отже, трирічні результати конкурсного сортовипробування 

новоствореного перспективного сортозразка № 7 козлятнику східного 

достовірно засвідчують його перевагу за адаптивністю та 

продуктивністю щодо до стандарту – районованого сорту Кавказький 

бранець, що дає підставу для передачі його на Державне 

сортовипробування.  

Висновки 
1. Результати досліджень з інтродукції козлятнику східного в 

специфічних ґрунтово-кліматичних умовах Західного Лісостепу 

України, які ми проводили в ІЗіТЗР НААН з 1988 р., засвідчили, що 

дана кормова культура добре росте і продукує на кислих 

перезволожених оглеєних ґрунтах важкого гранулометричного складу 

протягом 8 - 15 років без застосування удобрення. 

2. У результаті селекційних досліджень створено і 

підготовлено для передачі на Державне сортовипробування новий 

високопродуктивний екологічно пластичний сортозразок козлятнику 

східного, який в конкурсному сортовипробуванні в середньому за три 

роки достовірно перевищив стандарт за вегетативною та насіннєвою 

продуктивністю – відповідно на 27,1 та 30,0%. 
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МЕТОДИ ДОБОРУ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ                                      

В СЕЛЕКЦІЇ НА СТІЙКІСТЬ  

ДО ОСНОВНИХ ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ  

В УМОВАХ БУКОВИНИ 

 

Впродовж 2004 – 2008 рр. проведено фітопатологічну оцінку 

селекційного матеріалу (гібриди кукурудзи) на природному та 

провокаційному фонах основних хвороб (фузаріоз, бактеріоз, біль, 

червона гниль, пухирчаста сажка, стеблова гниль). Визначено 

пошкодженість стебловим метеликом. 

Підсумком багаторічних досліджень і співробітництва із 

селекціонерами інших установ стало створення нових високо-

продуктивних і стійких до хвороб і шкідників гібридів кукурудзи - 

Садгір, Стіжок 192 СВ, Кіцманський 215 СВ, Яровець 243 СВ, які 

успішно пройшли Державне сортовипробування і внесені до Реєстру 

сортів рослин України. 

Ключові слова: гібриди кукурудзи, селекція, природний і 

провокаційний фони, штучне зараження, хвороби, шкідники. 

 

Кукурудза є важливою продовольчою і кормовою культурою, 

що має значний попит на ринку завдяки високим якостям зерна і 

зеленої маси. Вона займає одне з провідних місць у підвищенні 

показників економічної ефективності господарств України. 

Проблема захисту рослин у країні значно ускладнюється через 

порушення умов використання земельних угідь. Так, замість 

багатопільних сівозмін з науково обґрунтованим чергуванням культур 

практикують короткоротаційні, допускають повторні посіви. Все це 

призводить до погіршення фітосанітарного стану ґрунту і посівів 

більшості вирощуваних культур, і зокрема кукурудзи. Водночас 

зростає зараженість ґрунту шкідниками, патогенними грибами та 

бактеріями, які пошкоджують кореневу систему рослин і знижують їх 

продуктивність. На території України нараховують близько 150 видів 

шкідливих комах, понад 100 видів грибів та бактерій, а також деякі 

віруси, які можуть уражати кукурудзу як на полі, так і в сховищах [1]. 
 

© Черномиз А.М, Микуляк І.С.,  

Лінська М.І., Заплітний Я.Д., 2010  

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2010. Вип. 52. Ч. ІІ. 
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Втрати врожаю від хвороб та шкідників значно коливаються за 

роками. Це залежить від погодних умов, які можуть  пригнічувати 

розвиток  шкідливих організмів або сприяти йому [2, 3]. 

Метеорологічні умови в роки досліджень мали свої особливості. 

Впродовж 2004 – 2008 рр. середньодобова температура з травня до 

жовтня була вищою на 0,5 – 2,1 ºС від середньої багаторічної (15,5 ºС), 

тоді як кількість опадів за вегетаційний період у 2004 р. була меншою 

на 32,8 мм від середньої багаторічної, що знизило ураження качанів 

кукурудзи збудником пухирчастої сажки. У 2005 і 2006 рр. кількість 

опадів була набагато більшою від середньої багаторічної норми. 

Особливо вологим виявився серпень, коли випало відповідно на 180,6 і 

127,1 мм (за норми 74,0 мм) більше опадів. У 2007 р. кількість опадів 

була на 103,6 мм більшою (за норми 435 мм) від середньої 

багаторічної. Часта зміна сухої і вологої погоди у 2008 р. призвела до 

ураження качанів кукурудзи хворобами. За вегетаційний період випало 

на 130,0 мм опадів більше від середньої багаторічної норми. Такі 

погодні умови протягом 2004 – 2008  рр. сприяли  поширенню хвороб 

та шкідників на посівах кукурудзи. Тому створення та впровадження у 

виробництво гібридів, які поряд з високою продуктивністю та іншими 

цінними господарськими властивостями були б стійкими до хвороб, є 

найефективнішим заходом з тих, що спрямовані на зменшення втрат 

врожаю [4]. 

У Буковинському інституті агропромислового виробництва для 

створення скоростиглих гібридів кукурудзи проводиться відбір 

матеріалу, стійкого або  менш ураженого хворобами.  

Виходячи з цього, було поставлено завдання вивчити ступінь 

прояву основних хвороб і пошкодження кукурудзи стебловим 

метеликом, зокрема у гібридів попереднього і конкурсного 

сортовипробувань в умовах південно-західної частини лісостепової 

зони. 

Дослідження проводили впродовж 2004 – 2008  рр. на полях 

селекційної сівозміни інституту. Агротехніка вирощування кукурудзи 

– загальноприйнята для зони. Збирали врожай  при повній стиглості 

зерна. Досліди проведено згідно з методичними рекомендаціями [5]. 

Оцінювали гібриди на стійкість до хвороб в умовах природного 

(без добрив, посів – до 60 тис. рослин на 1 га, строк збирання – третя 

декада вересня), провокаційного фонів до стеблових гнилей (азотних 

добрив – 300 кг/га д. р., загущений посів – 90 тис. рослин на га, на 25 

діб пізніший строк збирання) та штучного зараження (місцева 

популяція патогена пухирчастої сажки)  [6]. 
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У період збирання врожаю визначали частку уражених качанів  

найбільш поширеними хворобами. Розподіл вивчених гібридів за 

групами стійкості (висока, середня та низька) проти хвороб проводили 

відповідно до відсотків ураженості [7]. 

Пошкодження зразків кукурудзяним метеликом визначали перед 

збиранням  за „Класифікатором-довідником виду Zea mays L.” [7].  

Оцінку стійкості гібридів кукурудзи до пухирчастої сажки, 

хвороб качанів, кукурудзяного метелика на природному фоні за період 

2004 – 2008 рр. проведено на 577 зразках F1. 

Аналізуючи середні дані стійкості за п’ять років, ми виявили, що 

на природному фоні качани кукурудзи всіх зразків конкурсного та 

попереднього сортовипробування були уражені фузаріозом, бактері-

озом, біллю, червоною гниллю, пухирчастою сажкою. Середньо-

зважений показник ураження  коливався  від 5,4 до 85,9 % (табл. 1). 

Найбільш поширеною грибковою хворобою у вологих 2005, 

2008 рр. був фузаріоз, а в умовах сухої і теплої осені 2004 та 2008 рр. – 

бактеріоз, коли ураження сортозразків становило відповідно 2,0 – 60,0 

та 2,0 – 56,0 %. Часта зміна сухої і надмірно вологої погоди (2008 р.) 

сприяла розвитку такого захворювання, як біль  (2,0 - 20,0 %). У 2005, 

2007 рр. невисоким був відсоток ураження качанів червоною гниллю 

(2,0 – 16,0 %). На природному фоні пухирчастою сажкою було 

уражено 21,6 % гібридів, зокрема вегетативних органів від 4,0 до       

16,0 % і  качанів від 2,0 до 12,0 %. У середньому за роки вивчення 

виділено 78,4 % зразків, стійких до цієї хвороби. 

Із рис. 1 видно, що протягом 2004 – 2008 рр. найменше уражені 

гібриди (качани) кукурудзи збудником фузаріозу були у 2006 р.        

(73,5 %),  а найбільше – в 2005 р. (99,0 %). У 2008 р. ураження 

фузаріозом становило  95,7 %. 

Найбільшу ураженість качанів кукурудзи бактеріозом 

спостерігали у 2008 р. – 91,4 %, а найменшу – у 2005 р., яка 

дорівнювала 46,0 %. Біллю качани  були уражені від 4,9 у 2007 р. до  

49,4 % у 2008 р. 

Менш інтенсивним  був розвиток червоної гнилі і пухирчастої 

сажки. В 2006 р. качани гібридів кукурудзи як конкурсного, так і 

попереднього сортовипробування зовсім не були уражені червоною 

гниллю. Найбільшу ураженість качанів кукурудзи цією хворобою 

спостерігали у 2005 р. – 38,0 %. Незначно були уражені качани  

збудником пухирчастої сажки (від 0,2 % у 2004 р. до 15,0 % у 2008 р.). 

Вивчаючи стійкість качанів кукурудзи до хвороб, ми виділили 

такі групи стійкості: високу, середню та низьку  (рис. 2). 
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1. Результати оцінки стійкості гібридів кукурудзи до хвороб та шкідників на природному фоні зараження  

(2004 – 2008 рр.), % зразків 

Розсадники  

Кіль-

кість 

проана-

лізова-

них 

зразків 

Пухирчаста сажка  Хвороби качанів 
Стебловий 

метелик 

неура-

жені 

уражені 
не-

ура-

жені 

уражені непо-

шкод-

жені 

качани 

по-

шкод-

жені 

качани 

вегета-

тивні 

органи 

качани 
фуза-

ріоз 

бакте-

ріоз 
біль 

черво-

на 

гниль 

Конкурсне  

випробування 180 77,2 15,5 7,3 0 2,0 - 60,0 2,0 - 42,0 2,0 - 14,0 2,0 - 12,0 50,6 49,4 

Попереднє  

випробування 397 79,6 16,9 35 0 4,0  - 56,0 4,0  - 56,0 4,0 - 20,0 4,0 - 16,0 72,8 27,2 

Всього 577 452 94 31 - - - - - 380 197 

Середньозваже-

ний показник 

ураження хворо-

бами та пошко-

дження качанів 

шкідником 

 

 

 

- 

 

 

 

78,4 

 

 

 

16,2 

 

 

 

5,4 

 

 

 

100 

 

 

85,9 

 

 

 

66,7 

 

 

 

22,9 

 

 

 

17,2 

 

 

 

61,7 

 

 

 

38,3 
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Рис. 1. Хвороби качанів у гібридів кукурудзи (2004 – 2008 рр.) 
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Рис. 2. Розподіл гібридів (качанів) за групами стійкості (середнє за 

2004 - 2008 рр.)                                                 
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При проведенні оцінки виявилося, що 14,2 % зразків були 

стійкими до збудника фузаріозу. В групи з високою (ураження до 10  %) 

та середньою (11 – 25 %) стійкістю качанів  ввійшли відповідно 36,4 і 

32,7 % гібридів. З низькою (>25 %)  було 16,7 % зразків. 

Не уражених бактеріозом качанів  було 33,3, з високою стійкістю 

– 35,4, середньою – 26,0, низькою – 5,3 %. Стійких до ураження біллю 

виявилося 77,1 % качанів. У групу з високою стійкістю (ураження до     

5 %) віднесено 15,2 %, середньою (6 - 10 %) – 4,4 %,  низькою (>10 %) –  

3,3 % гібридів. 

Оцінюючи качани на стійкість до збудника червоної гнилі, 

виділено 82,8 % стійких зразків. До груп з високою та середньою 

стійкістю  віднесено 17,2 % гібридів. Стійких до пухирчастої сажки 

було 94,6 %. У групи з високою (ураження до 5 %) та середньою (6 -        

10 %) стійкістю качанів ввійшли 5,4 % гібридів. 

Із шкідників найбільш поширеним в умовах Буковини є 

стебловий (кукурудзяний) метелик.  

Для зменшення заселення посівів шкідниками, крім застосування 

комплексу захисних заходів, що включає агротехнічні, хімічні прийоми, 

потрібно використовувати порівняно стійкі гібриди кукурудзи [8]. 

Пошкодження качанів кукурудзяним метеликом визначали перед 

збиранням врожаю. При проведенні оцінки виявлено, що в середньому 

за 2004 – 2008 рр. непошкодженими були качани у 61,7 % гібридів 

(табл. 1). Дуже високу (пошкодження до 5 %) та високу (6  - 15 %) 

стійкість мали 36,8 % гібридів. До груп з середньою (пошкодження 16 –  

25 %) та низькою (26 – 50 %) стійкістю віднесено відповідно 1,5 та          

0,2 % гібридів. 

Вивчаючи стійкість до пухирчастої сажки при штучному 

зараженні 158 гібридів, ми виявили, що без симптомів хвороби було 

34,8 %, які в першу чергу заслуговують на передачу в Державне 

сортовипробування. В групу стійких (ураження до 25 %) віднесено        

32,3 %, середньостійких (26 – 50 %) – 24,0 % зразків. 

У групи сприйнятливих (ураження 51 – 75 %) та високо-

сприйнятливих (>75 %) ввійшли 8,9 % гібридів кукурудзи (табл. 2). 

До стеблових гнилей на провокаційному фоні були 

високостійкими (ураження 0 – 5 %) та стійкими (до 10 %) 28,5 % 

гібридів. У групу середньостійких (ураження 11 – 25 %) віднесено         

35,6 % гібридів кукурудзи. Середньосприйнятливими (ураження 26 –       

50 %) та сприйнятливими ( > 50 %) виявилися 35,9 % зразків (табл. 3). 
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2. Ступінь ураження гібридів кукурудзи конкурсного та 

попереднього випробування збудником пухирчастої сажки при 

штучному зараженні (2004 – 2008 рр.) 

Роки 

Вивчено 

зразків, 

шт. 

Група стійкості (кількість уражених рослин, %) 

високо-

стійка  

(0 - 5%) 

стійка  

(до 25%) 

середньо-

стійка  

(26 - 50%) 

сприйнят-

лива  

(51 - 75%) 

високо-

сприйнят-

лива  

(> 75%) 

2004 31 25,8 29,0 35,5 9,7 0 

2005 30 36,7 26,7 27,5 5,7 3,4 

2006 33 41,5 32,3 20,1 6,1 0 

2007 34 34,5 35,3 18,2 8,8 3,2 

2008 30 35,3 38,0 19,1 4,2 3,4 

Середнє  34,8 32,3 24,0 6,9 2,0 

 

Таким  чином, у результаті  проведених  досліджень протягом 

2004 – 2008 рр. виділено стійкі і середньостійкі до хвороб гібриди, які  

можна рекомендувати до передачі в Державне сортовипробування:  до 

збудника  фузаріозу – 83,3 % гібридів, до бактеріозу – 94,7, білі – 96,7, 

червоної гнилі, пухирчастої сажки – 100, стеблового метелика – 99,8 %. 

За рахунок залучення в процес гібридизації матеріалу з високою 

стійкістю проти хвороб та шкідників можна одержувати гібриди 

кукурудзи з стабільною врожайністю. 

 

3. Ступінь ураження гібридів кукурудзи конкурсного та 

попереднього випробування збудниками стеблових гнилей на 

провокаційному фоні  (2004 – 2008 рр.) 

Роки 

Вивче-

но зраз-

ків, шт. 

Група стійкості,  кількість уражених рослин, % 

високо-

стійка  

(0 - 5%) 

стійка  

(до 10%) 

середньо-

стійка  

(11 - 25 %) 

середньо-

сприйнят-

лива  

(26 - 50 %) 

сприйнят-

лива  

(>50 %) 

2004 31 11,3 14,3 37,5 26,8 10,1 

2005 30 9,5 16,9 31,6 33,6 8,4 

2006 33 11,2 15,8 28,4 31,6 13,0 

2007 34 10,2 19,3 41,5 22,0 7,0 

2008 30 11,8 22,2 39,0 20,0 7,0 

Середнє  10,8 17,7 35,6 26,8 9,1 

 

Висновки. У результаті селекційної роботи в інституті, а також у 

співавторстві з селекціонерами Інституту зернового господарства   
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НААН створено нові скоростиглі гібриди кукурудзи, які пройшли   

Державне сортовипробування і занесені до Реєстру сортів рослин 

України – Садгір, Стіжок 192 СВ, Кіцманський 215 СВ, Яровець 243 

СВ. Новостворені гібриди характеризуються високою продуктивністю і 

стійкістю до ураження хворобами та пошкодження стебловим 

метеликом. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНГІЦИДІВ  

НА ПОСІВАХ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО  

В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО  

 

 Визначено ефективність фунгіцидів при застосуванні їх на 

посівах льону олійного в ґрунтово-кліматичних умовах Лісостепу 

Західного. 

 Ключові слова: льон олійний, агротехніка, фунгіциди. 
 

Підвищення врожайності та покращання якості продукції льону 

олійного в ґрунтово-кліматичних умовах Лісостепу Західного є 

важливою умовою розвитку галузі льонарства. Досягнути високих 

показників можна завдяки вдосконаленню наявних базових моделей 

технологій на основі поєднання засобів хімізації та всебічного аналізу 

агробіологічних основ формування продуктивності.  

Значної шкоди посівам льону-довгунцю можуть завдати 

хвороби, які знижують урожай та погіршують якість продукції. В 

окремих випадках вони призводять до значного зрідження посівів або 

повної їх загибелі. На культурі льону найчастіше трапляються інфек-

ційні хвороби, викликані мікроскопічними грибами. Серед них значне 

поширення мають грибні (фузаріозне в’янення, антракноз, бактеріоз), 

які є найбільш шкодочинними хворобами льону у зоні Лісостепу 

Західного.  Ураженість рослин фузаріозом у цих умовах може сягати       

30 – 50 %, що спричинює погіршення якості волокна та насіння [1], 

зокрема фузаріозне в’янення знижує врожай соломи на 48,7 %, 

насіння – на 82,6 %, вихід волокна – на 77 % [2, 3].   

Дослідження щодо вивчення ефективності фунгіцидів на 

посівах льону олійного проводили за методиками [4, 5] в польовому 

стаціонарі лабораторії рослинництва на сірому лісовому поверхнево 

оглеєному ґрунті з такими агрохімічними показниками: вміст гумусу (за 

Тюріним) – 1,85 %, лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) –         

91,6 мг/кг ґрунту, рухомого фосфору і обмінного калію (за Кірсановим) 

– відповідно 69,0 і 68,0 мг/кг ґрунту, сума увібраних основ – 23,2 мг-екв 

на 100 г ґрунту. За чинною градацією такий ґрунт має дуже низьке 

забезпечення азотом, середнє - фосфором і низьке – калієм. Реакція 
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ґрунтового розчину (рН сольове – 5,75) слабокисла з наближенням до 

нейтральної.  Попередником льону у роки досліджень була пшениця 

озима. Обробіток ґрунту складався із таких заходів: лущення стерні, 

зяблевої оранки на глибину 22 – 26 см, двократної весняної культивації 

(перша на 8 – 10 см, а друга – на глибину загортання насіння з 

боронуванням) і коткування кільчасто-шпоровими котками. Під 

передпосівну культивацію вносили мінеральні добрива в дозі N30P60K90 

на 1 га під всі варіанти досліду. Схема досліду передбачала такі 

варіанти: 1 - контроль (обприскування водою), 2 – позакореневе 

обприскування фунгіцидом фундазол - 1 кг/га (хімічний контроль), 3 – 

позакореневе обприскування фунгіцидом фалькон, 0,5 л/га, 4 – 

позакореневе обприскування фунгіцидом альто-супер – 0,5 л/га, 5 – 

позакореневе обприскування фунгіцидом рекс дуо – 0,5 л/га, 6 – 

позакореневе обприскування фунгіцидом містик – 1 л/га. 

Сорт льону – Орфей. Площа ділянки: посівна – 15 м
2
, облікова – 

10 м
2
. Повторність досліду чотирикратна. Норма висіву – 8 млн схожих 

насінин на 1 га. 

Погодні умови 2009 р. були сприятливими для розвитку 

основних хвороб льону олійного. Середньодобова температура повітря 

під час вегетації за місяцями дещо перевищувала середньобагаторічний 

показник. Сумарна кількість опадів незначно переважала багаторічну 

норму. Нехарактерною була червнева кількість опадів, яка перевищила 

середньобагаторічну більш ніж на 60 %. 

Розвиток хвороб за фазами росту та розвитку рослин льону 

наведено в табл. 1. 

 

1. Динаміка розвитку основних хвороб льону олійного залежно від 

застосування фунгіцидів (2009 р.) 

Обробка  

посіву 

Норма 

внесен-

ня фун-

гіциду, 

л/га, 

кг/га 

Ступінь розвитку хвороб за фазами, % 

сходи бутонізація рання жовта стиглість 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контроль  

(обприскува- 

ння водою) 

 

- 

 

1,8 

 

1,9 

 

11,7 

 

5,8 

 

26,2 

 

13,3 

 

10,2 

Фундазол  1,0 2,2 2,4 9,8 4,7 19,6 9,6 8,7 

Фалькон  0,5 2 2 9,6 4 18,2 9,4 7,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Альто супер 0,5 1,7 1,9 7,6 3,2 16,6 8,3 6,6 

Рекс дуо 0,5  2,1 2,1 7,1 2,7 16,4 7,5 5,2 

Містик 1,0 2,2 2,6 7 3,6 17,1 7,8 5,8 
НІР 0,95, ц/га                                   4,7       2,7          0,9 

 

Ми виявили незначний ступінь розвитку як антракнозу, так і 

фузаріозного в’янення під час проходження рослинами фаз сходи – 

“ялинка” (табл. 1). Найбільш ефективними у 2009 р. виявилися такі 

препарати, як рекс дуо, містик та альто супер. Так, під їх дією розвиток 

антракнозу на початку фази ранньої жовтої стиглості перебував у межах 

16,4 – 17,1 % (на контролі 26,2 %), фузаріозного в’янення 7,5 – 8,3 % (на 

контролі 13,3 %) та фузаріозного побуріння коробочок 5,2 – 6,6 % (на 

контролі 10,2 %). 

Відповідно до наведених у табл. 2 даних, найбільш ефективним за 

роки досліджень виявилося застосування фунгіцидів рекс дуо в дозі         

0,5 л/га та альто супер (0,5 л/га) позакоренево у фазу “ялинки” на сорті 

Орфей за умови висіву 8 млн шт./га насінин. Зокрема на даних варіантах 

приріст врожайності льоносоломи щодо контролю (24,9 ц/га) становив 

3,5 та 3,3 ц/га, насіння – 1,2 та 0,9 ц/га (на контролі 13,3 ц/га). 

Застосування препаратів фалькон (0,5 л/га) та містик (1 л/га) дозволило 

отримати приріст врожаю насіння льону в межах 0,3 – 0,5 ц/га та 

льоносоломи в межах 2,0 – 2,4 ц/га. 

 

2. Вплив фунгіцидів на продуктивність льону олійного (середнє за 

2008 - 2009 рр.) 

Обробка посіву 
Урожайність, ц/га 

солома +/- насіння +/- 

Контроль 24,9 - 13,3 - 

 Фундазол, 1 кг/га 25,7 0,8 13,8 0,4 

Фалькон, 0,5 л/га 27,3 2,4 13,6 0,3 

Альто супер, 0,5 л/га 28,2 3,3 14,2 0,9 

Рекс дуо,  0,5 л/га 28,4 3,5 14,4 1,2 

Містик, 1 л/га 26,9 2,0 13,7 0,5 
НІР 0,95, ц/га                       1,4            0,4 

 

Висновки. Найбільш ефективним на культурі льону олійного в 

ґрунтово-кліматичних умовах Лісостепу Західного є застосування 

фунгіцидів рекс дуо та альто супер у дозі 0,5 л/га позакоренево у фазу 

“ялинка”. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЯДВЕНЦЕВО-ЗЛАКОВОГО ТРАВОСТОЮ 

ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ  

В УМОВАX ПЕРЕДКАРПАТТЯ 

 

Наведено результати досліджень продуктивності бобово-

злакового травостою залежно від застосування агротехнічних і 

біологічних факторів, що забезпечує підвищення виходу кормових 

одиниць і перетравного протеїну. 

Ключові слова: бобово-злакові травостої, біологічні препарати, 

продуктивність, удобрення. 

 

Рекомендовані раніше в ґрунтозахисних сівозмінах травосумішки 

на основі конюшини лучної не завжди забезпечують високу 

продуктивність при вирощуванні на схилових землях, бо в умовах 
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Передкарпаття через значну кислотність ґрунтів вона росте і 

розвивається незадовільно і, крім того, часто випадає з травостою. Тому 

виникла потреба ширшого вивчення бобово-злакових компонентів для 

залуження орних схилових земель, які виводять з активного обробітку, 

на основі малопоширеного лядвенцю рогатого, який має значний 

адаптивний потенціал до різних умов навколишнього середовища, може 

давати високі і сталі врожаї, відзначається високою кормовою якістю, 

довше зберігається у травостої. Це має особливо важливе значення в 

регіонах з кислими ґрунтами, до яких належить зона Передкарпаття [1, 

4]. 

Як і всі бобові трави, лядвенець рогатий здатний засвоювати азот 

з повітря за допомогою симбіотичних бульбочкових бактерій. В останні 

роки такі бактерії використовують все ширше, і технології їх 

застосування потребують удосконалення. Для посилення діяльності 

азотфіксуючих мікроорганізмів важливе комплексне забезпечення 

багатьма природними і агротехнічними факторами (оптимальною 

кількістю вологи, тепла, фосфорно-калійних і окремих мікродобрив). 

У ґрунтах західного регіону далеко не завжди наявна достатня 

кількість бульбочкових бактерій, здатних продуктивно зв'язувати 

молекулярний азот, а в районах, де раніше не вирощували певних видів 

бобових культур, такі мікроорганізми взагалі відсутні. Тому підсилити 

ефект фіксації атмосферного азоту в цих умовах можна лише завдяки 

застосуванню бактеріальних добрив. Інокуляція насіння активними 

штамами азотфіксаторів та інтенсифікація їх життєдіяльності збільшує 

врожайність бобово-злакового сінокосу на 10 - 30%, що може бути 

еквівалентно внесенню 60 кг/га діючої речовини азотних мінеральних 

добрив [2, 5]. 

Дослідження проводили на експериментальній базі 

Передкарпатської дослідної станції Інституту землеробства і 

тваринництва західного регіону УААН за методикою [3].  

Дослід закладено весняним строком сівби безпокривно на 

дерново-підзолистих ґрунтах.  

Облік врожаю проводили поділяночно, одержані дані оброблено 

методом дисперсійного аналізу. Для визначення ботанічного складу, 

структури урожаю, щільності травостою відбирали проби зеленої маси 

з 4 площадок по 0,25 м
2
, які розбирали на ботаніко-господарські групи 

(злаки, бобові, різнотрав’я). За цими ж зразками визначали щільність 

травостою шляхом підрахунку кількості пагонів, структуру врожаю – 

поділом на фракції (листя, стебла). 

За результатами наших досліджень (табл. 1), найпродуктивнішим 

виявився варіант за комплексного застосування фосфорно-калійних 
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добрив (Р60К90), стартової дози азоту та обробки насіння комплексним 

біологічним добривом (КБД), полімінеральним розчинним добривом 

(ПМРД), який забезпечив одержання 5,38 т/га сухої маси. Незначно 

поступився за збором сухого корму травостій, де разом з вказаними 

агротехнічними заходами проведено обробку насіння КБД та 

передпосівне вапнування ґрунту (3 т/га) - 5,31 т/га. Дещо нижчою 

виявилася урожайність сінокосу на аналогічному варіанті, але без 

вапнування грунту – 5,13 т/га. Внесення нітроамофоски як стартового 

азоту на фоні Р60К90 дало можливість одержати 4,47 т/га сухого корму, 

що на 0,92 т/га більше від фонового удобрення. Додаткова бактеризація 

насіння ризобофітом збільшила урожайність до 4,78 т/га. Без 

застосування добрив одержано лише 2,67 т/га корму, а фосфорно-

калійне удобрення в середньому за роки досліджень на всіх варіантах 

підвищило збір корму на 0,88 т/га. 

 

1. Приріст урожаю бобово-злакового травостою залежно від 

застосування агротехнічних та окремих біологічних факторів 

(середнє за 2004 – 2006 рр.) 

Варіант  

Урожай 

сухої 

маси,  т/га 

Приріст до 

контролю 
Вид 

добрив  

Приріст від 

інтенсифіка-

ції удобрення 

т/га % т/га % 

Бобово-злаковий травостій 

Контроль 

(без добрив) 2,67 - - - - - 

Р60К90 - фон 3,55 0,88 33,0 фон 0,88 33,0 

N30Р60К90 4,47 1,80 67,4 N30 0,92 25,9 

Фон + інокуляція 

ризобофітом 4,78 2,10 78,7 

Ризо-

бофіт 1,23 34,6 

N30Р60К90 + 

інокуляція КБД 5,13 2,46 92,1 КБД 0,66 14,8 

N30Р60К90 + КБД 

+ 3 т/га вапняку 5,31 2,64 98,9 Вапно 0,18 3,5 

N30Р60К90 + 

КБД + ПМРД 5,38 2,71 101,5 ПМРД 0,25 4,9 

Злаковий травостій 

Р60К90 - фон 2,40 - - - - - 

Р60К90 (N120) 5,59 3,19 133,0 N120 3,19 133,0 

 

Злаковий травостій навіть за внесення фосфорно-калійного 

удобрення в нормі Р60К90 забезпечив невисокий збір сіна (2,40 т/га). 
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Застосування додаткового азотного добрива в дозі 60 кг/га під кожен 

укіс підвищувало збір корму більше як у два рази (5,59 т/га). Потрібно 

відзначити, що участь лядвенцю рогатого в травостої на фоні Р60К90 

сприяла збільшенню урожайності на 1,15 т/га проти такого ж удобрення 

на злаковому фітоценозі. 

Стартовий азот добрив на бобово-злаковому травостої виявився 

менш ефективним, ніж фосфорно-калійне удобрення. Якщо приріст 

врожайності сіна від 30 кг/га становив 25,9 %, то без стартового азоту 

він дорівнював 33,0 %. За інокуляції насіння бобових трав ризобофітом 

на фоні Р60К90 одержано найвищий приріст врожаю сухої маси (34,6%). 

Від передпосівного внесення вапна (СаСО3) продуктивність травостою 

збільшилася лише на 3,5% порівняно з варіантом без вапнування 

ґрунту. Низькі прирости урожайності одержано за передпосівної 

обробки насіння ПМРД (4,9%), а від використання КБД – 14,8%. 

На варіанті із злаковими травами найбільшу віддачу отримано за 

внесення N120 на фоні Р60К90 (133%), що ще раз підтверджує позитивну 

дію азотних добрив на врожайність злакового травостою. 

Частка бобових в травостої значно збільшилася за внесення 

Р60К90 і становила в першому укосі 27% і в другому – 32% (табл. 2). 

Слід відзначити, що обробка полімінеральними добривами та 

інокуляція штамами азотфіксуючих і фосформобілізуючих бактерій 

забезпечила найвищий вміст бобового компонента в травостої першого 

(40%) і другого (47%) укосів. 

Інші варіанти, на яких застосовували агротехнічні та біологічні 

фактори, теж відзначалися високим вмістом бобових у травостої (29 –

32%) в першому укосі. Особливо помітний вплив біологічних добрив 

проявився в другому укосі, де частка бобових у травостої на варіантах з 

інокульованим насінням зросла до 41 - 47% від загального врожаю. На 

ділянках без обробки насіння вміст бобових становив лише 20 - 32%. 

Внесення 30 кг діючої речовини азоту на фоні Р60К90 (вар. 3) 

фактично не вплинуло на вміст бобових у травостої. Проте це зумовило 

збільшення кількості злакових компонентів як у першому, так і другому 

укосах. Потрібно відзначити, що за стартового азоту відсоток злаків був 

найвищим. На інших варіантах удобрення бобово-злакового травостою 

(4 – 7 вар.) частка злаків виявилася дещо нижчою (47 – 50%), причому 

кількість внесеного азоту залишилася незмінною. Це можна пояснити 

перевагою бобового компонента в урожаї внаслідок використання 

біологічних та полімінеральних препаратів. 
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2. Ботанічний склад урожаю бобово-злакового травостою залежно 

від застосування агротехнічних та окремих біологічних факторів, % 

Варі-

анти  

І укіс ІІ укіс 

бобові злаки різно-

трав’я 

бобові злаки різно- 

трав’я 

Бобово-злаковий травостій 

1 19 50 31 20 50 30 

2 27 52 21 32 55 13 

3 25 66 9 30 62 8 

4 34 54 12 41 50 9 

5 29 63 8 41 53 6 

6 32 59 9 44 47 9 

7 40 55 5 47 48 5 

Злаковий травостій 

8 - 83 17 - 59 41 

9 - 96 4 - 75 25 

 

Зміна поживності корму на бобово-злаковому травостої 

відбувалася за рахунок застосування добрив та окремих агробіологічних 

заходів (табл. 3). За природної родючості ґрунту корм на контрольному 

варіанті був найменше забезпечений перетравним протеїном (85,3 г на   

1 к. од.), що не відповідало зоотехнічним нормам годівлі тварин. 

Внесення фосфорних і калійних добрив (Р60К90) підвищило 

вміст перетравного протеїну в кормовій одиниці до 90,0 г, а 

застосування додатково стартового азоту в нормі 30 кг/га діючої 

речовини забезпечило зростання цього показника до 100 г на 1 к. од. 

Додаткова інокуляція насіння на фоні тих же добрив сприяла 

поліпшенню якості корму, причому обробка комплексним біологічним 

добривом підвищила забезпеченість перетравним протеїном до 103 г/к. 

од., а збір кормових одиниць - до 4,6 т/га. 

За внесення стартової дози мінерального азоту та обробки 

насіння КБД і ПМРД насиченість кормової одиниці перетравним 

протеїном виявилася дещо нижчою (101 г). Передпосівне вапнування 

ґрунту також підвищило даний показник. За використання 

агротехнічних і біологічних факторів відзначено найвищі збори 

кормових одиниць (4,0 - 4,9 т/га). 

Корм злакового травостою, удобрений лише фосфорно-калійним 

добривом, відзначився дещо меншим вмістом кормових одиниць (0,76) 

і невисоким їх збором (2,2 т/га). За внесення 120 кг/га д. р. азотних 

добрив забезпеченість 1 к. од. перетравним протеїном зросла до 102 г, 

відповідно збільшився і загальний збір кормових одиниць (5,0 т/га). 
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3. Поживність лучного корму бобово-злакового травостою залежно 

від впливу агротехнічних і окремих біологічних факторів 

Варіанти удобрення 

Міститься  Вихід, т/га  

в 1 кг сухо-

го корму, 

к. од. 

в 1 к. од. 

перетрав-

ного про-

теїну, г 

кормових 

одиниць 

перетрав-

ного 

протеїну 

Контроль (без добрив) 0,76 85 2,3 0,20 

Р60К90 - фон 0,81 90 3,5 0,30 

Фон (Р30К60) + N30Р30К30 0,81 100 4,0 0,38 

Фон (Р30К60) + іноку-

ляція ризобофітом 0,83 95 4,4 0,40 

Фон (Р30К60) + іноку-

ляція КБД + N30Р60К90 0,81 103 4,6 0,45 

Фон (Р30К60) + інокуля-

ція КБД + N30Р60К90 +  

3 т/га вапняку 0,80 103 4,7 0,45 

Фон (Р30К60) + обробка 

ПМРД + N30Р60К90 + 

інокуляція КБД 0,83 101 4,9 0,45 

Злаковий травостій 

Р60К90 - фон 0,76 72 2,2 0,16 

N120(60+60)Р60К90 0,80 102 5,0 0,50 

 

Висновки. Використання фосфорних і калійних добрив на 

бобово-злаковому травостої забезпечує 33% приросту сухого корму, а 

інокуляція насіння азотфіксуючими бактеріями підвищує цей показник 

до 78 – 101,5%. Частка бобових за внесення фосфорно-калійного 

добрива становила в першому укосі 27 і другому – 32%. Застосування 

азотфіксуючих бактерій підвищило вміст бобових до 40 і 47%. 

Забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном зросла від 85 

до 103 г. 
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ПРОФІЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ РУХОМИХ ФОРМ  

ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ 

В ЗОНІ ВПЛИВУ ВУГЛЕВИДОБУТКУ 

(НА ПРИКЛАДІ ШАХТИ «ЧЕРВОНОГРАДСЬКА») 

 
Вивчено вертикальний розподіл важких металів у чорноземі 

типовому в зоні впливу шахти «Червоноградська». Встановлено, що для 

досліджуваного типу ґрунту характерний промивний тип водного 

режиму, оскільки більшість рухомих форм важких металів (Cd, Pb та 

Со) накопичується в нижніх горизонтах ґрунтового профілю. Cu та Zn 

акумулюються у верхніх гумусових шарах. 

 Ключові слова: важкі метали, чорнозем, ґрунтовий профіль, 

відвал шахти. 
 

Видобування вугілля у Червоноградському гірничопромис-

ловому регіоні (ЧГПР), його збагачення і використання створює 

передумови для надходження екотоксикантів в агроландшафти. Ґрунт – 

це депонуюче  і буферне  середовище  на  шляху  техногенних  потоків 

шкідливих  речовин,  зокрема  важких  металів (ВМ).  

Розподіл та переміщення токсичних елементів у ґрунтах 

територій в зоні впливу шахтних комплексів ЧГПР вивчено ще 

недостатньо. Особливий інтерес становлять чорноземи, зокрема типові, 

які є домінуючим фоном ґрунтового покриву території в межах 

діяльності шахти «Червоноградська». 
 
* Науковий керівник – академік НААНУ В.В. Снітинський. 
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Породні відвали шахт здійснюють негативний вплив на 

навколишнє природне середовище, основними факторами якого є: 

порушення ландшафту земної поверхні і рівноважного геологічного 

стану гірських порід; зміни гідрогеологічного режиму прилеглих 

територій; хімічна та радіологічна токсикація ґрунтів і вод [12]; 

пилогазове забруднення атмосфери. 

Шкідливі компоненти породи, які здувають вітри і вимивають з 

відвалів дощові потоки і талі води, переносяться з ґрунтовими і 

підземними водами у прилеглі ґрунти та поверхневі водойми. Ці 

забруднення здійснюють екологічно шкідливий вплив на флору [11] і 

фауну регіону [8].  

Токсиканти - речовини, що надходять на поверхню ґрунту і 

проникають в його глибину, - диференціюються в межах генетичного 

профілю, в якому різні горизонти виступають як геохімічні бар’єри, що 

затримують частину техногенного потоку.  

Розподіл важких металів за профілем ґрунту залежить від 

багатьох факторів, і щонайперше, від особливостей самих хімічних 

елементів, характеру та джерел їх надходження в ландшафти, фізико-

хімічних властивостей ґрунту, хімічного і гранулометричного складу 

ґрунтоутворювальних порід, наявності ґрунтово-геохімічних бар’єрів, 

дренажу [1, 4, 9].  

З метою дослідження вертикального перерозподілу ВМ у 

чорноземі типовому, що знаходиться в зоні впливу вуглевидобутку, ми 

заклали ґрунтовий профіль у північно-західному напрямі від терикона 

шахти «Червоноградська». 

Аналіз ґрунтових зразків проводили на базі Львівського центру 

«Облдержродючість». Для виявлення рухомих форм Cd, Pb, Cu, Zn та 

Co у ґрунті застосовували метод атомно-абсорбційної 

спектрофотометрії, попередньо провівши кислотну екстракцію 1 М 

HNO3 [5].  

Чорноземи типові – найбільш характерний, поширений підтип 

чорноземів на території Українського Лісостепу. Ці ґрунти представлені 

в основному звичайним родом, що формується на карбонатних 

незасолених лесах різного гранулометричного складу (від 

легкосуглинкового до глинистого) з глибокими прісними ґрунтовими 

водами (10 - 20 м) [10].  

Для них характерне інтенсивне нагромадження азоту та зольних 

елементів, неглибоке вимивання карбонатів, відсутність різкої 

диференціації ґрунтового профілю [6].  

Рельєф досліджуваної території – шлейф схилу південно-східної 

експозиції крутизною 2º. Угіддя – рілля, скошена стерня пшениці. 



 116 

Закипання від 10% НСl  - з 51 см.  

Морфологічна характеристика профілю чорнозему типового 

малогумусного неглибокого середньосуглинкового на лесовидних 

суглинках (рис. 1): Н (0 - 38 см) – гумусовий горизонт; Нр(к) (38 -         

50 см) – гумусовий перехідний слабокарбонатний; РНк (50 - 79 см) – 

перехідний, малогумусний, карбонатний; Р(h)к (79 - 95 см) – перехідний 

до материнської породи горизонт, карбонатний, середній суглинок; Рк 

(>95 см) – материнська порода – лесоподібний суглинок з накопиченням 

карбонатів. 

 
Рис. 1. Профіль чорнозему типового  

 

Внаслідок проведених аналізів щодо розподілу концентрацій 

рухомих форм ВМ (рис. 2) виявлено збільшення кількостей рухомих 

цинку та міді в горизонті H (0 - 38 см), що пояснюється накопиченням 

цих елементів рослинністю, а також енергійною взаємодією з 

органічною речовиною ґрунту [7]. Також цинк є геохімічним 

супутником основного типоморфного елемента – кальцію, що 

приводить до накопичення даного важкого металу в гумусному 
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горизонті. Однак визначена кількість токсикантів не перевищує ГДК 

для цих елементів. Мінімальні концентрації Zn та Cu зафіксовано в 

гумусовому перехідному горизонті. 

 

 
Рис. 2. Розподіл вмісту рухомих форм важких металів за профілем 

чорнозему типового, мг/кг  

 

Аналіз розподілу рухомих кадмію та свинцю за генетичними 

горизонтами чорнозему типового показав, що досліджувані елементи 

слабо акумулюються в гумусовому шарі. Внаслідок міграційної 

здатності важкі метали накопичуються у нижніх горизонтах чорнозему і 

материнській породі, перевищуючи в ній значення ГДК: для Cd в 1,7 та 

Pb в 1,3 рази.  

Аналогічну закономірність спостерігали щодо рухомого 

кобальту: із глибиною його вміст збільшується, концентруючись у 
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материнській породі (3,50 мг/кг). Це можна пояснити зв’язуванням 

металу з карбонатами [3].  

Встановлено, що більшість елементів під впливом геохімічного 

перерозподілу вимивається з верхнього горизонту і накопичується в 

нижній частині розрізу [2].  

Дослідження показують, що найнижчі коефіцієнти перерозподілу 

хімічних елементів (Кф) [2] у вертикальному розподілі характерні для 

Cd та Co, що свідчить про їх високу здатність до виносу (табл.). Така 

мобільність елементів пов’язана з низьким вмістом органічної речовини 

у гумусових горизонтах, завдяки якій відбувається зв’язування важких 

металів [1, 9].  

 

Коефіцієнти перерозподілу важких металів у ґрунті  

Горизонт, см Cd Pb Zn Cu Co 

Н (0 - 38) 0,27 0,39 1,06 1,10 0,19 

Нр(к) (38 - 50) 0,23 0,36 0,74 0,90 0,26 

PНк (50 - 79) 0,54 0,45 0,85 0,91 0,51 

P(h)k (79 - 95) 0,82 0,91 0,89 0,99 0,97 

 

Кф свинцю у верхніх горизонтах чорнозему також нижчі 

порівняно з глибшими.  

 Zn та Cu мають найвищі коефіцієнти перерозподілу в 

гумусовому шарі (більше 1). В нижніх горизонтах акумулятивна 

здатність елементів зменшується, оскільки вони утворюють комплекси з 

великою кількістю різних органічних сполук ґрунту [3].   

Висновки. За результатами дослідження профілю чорнозему 

типового Червоноградського гірничопромислового регіону встанов-

лено, що орний шар ґрунту не забруднений рухомими формами Cd,  Pb, 

Cu, Zn та Co.  

Основна частка важких металів (Cd, Pb та Со) накопичується в 

нижніх шарах, перевищуючи значення ГДК в найглибшому для кадмію 

та свинцю. 

Щодо Cu та Zn, то вони найбільше акумулюються у гумусових 

горизонтах ґрунтового профілю.    

За розрахованими коефіцієнтами перерозподілу хімічних 

елементів виявлено закономірності акумуляції важких металів у 

чорноземі типовому, які за низхідними величинами представлені таким 

рядом: Co > Cd > Pb > Zn > Cu.  

Для чорнозему типового в зоні впливу шахти «Червоноградська» 

характерний промивний тип водного режиму. 
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 Подано результати досліджень протруйників вітавакс 200 ФФ, 

максим 025 FS, вінцит 050 CS, кінто Дуо, ламардор проти кореневих 

гнилей пшениці озимої. Найбільш ефективні з них рекомендовано 

виробництву.  
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ефективність. 

 

           Пшениця - важливе джерело енергії для людини і тварин. В Ук-

раїні вона є основною продовольчою культурою. Одним із чинників, що 

стримують одержання високих врожаїв пшениці озимої, є кореневі гни-

лі, втрати від яких можуть сягати 15 - 32%, а в роки з епіфітотійним роз-

витком  - 50% і більше [1]. 

Протруювання насіння – першочерговий етап інтегрованого за-

хисту зернових культур, що впливає на формування оптимального 

фітосанітарного стану посівів, і зокрема динаміку  розвитку кореневих 

гнилей. Дуже важливим є те, що і хімічне навантаження на довкілля, і 

вартість обробки одного гектара посівів  при застосуванні протруйників 

є найнижчими [2, 3]. Цей захід дає змогу знезаразити посівний матеріал 

від збудників хвороб, розміщених як на поверхні, так і всередині зерна, і 

частково в ґрунті і рослинних рештках [4]. Застосування захисних 

засобів проти інфекції насіння дозволить збільшити урожай до 12% [5]. 

При використанні сучасних препаратів протруювання насіння 

відповідає основному принципу інтегрованої системи захисту рослин – 

безпечне для навколишнього середовища і дає максимальний ефект. У 

“Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в 

Україні” для знезараження зерна рекомендовано близько 20 препаратів, 

з якими проведено ряд досліджень в різних зонах України   [6 – 16]. 
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  Вивчення ефективності протруйників пшениці озимої проти 

кореневих гнилей, які найбільш часто використовують  у даній  зоні, 

проводили на полі Інституту землеробства і тваринництва західного 

регіону УААН Пустомитівського району Львівської області. 

Висівали сорт Крижинка, ґрунт - темно-сірий опідзолений. Вміст 

гумусу   становив 2,5 - 2,8 %, рН - 5,7 – 5,8. 

Попередником пшениці озимої у 2008 р. була  кукурудза на зер-

но, в 2009 р. – картопля. Обробіток ґрунту: оранка на глибину 20 -            

22 см, дві передпосівні культивації. Вносили 2,0 ц/га нітроамофоски. 

Дата  протруювання -  30 вересня   2007 р.  і 28 вересня  2008 р., дата 

сівби - 10 жовтня 2007 р. і 30 вересня 2008 р., норма висіву – 270 кг/га, 

спосіб сівби – суцільний, ширина міжрядь – 15 см. 

Дослід польовий виробничий,   площа кожного варіанта – 0,5 га. 

Схема закладки досліду: 

1) контроль - не оброблене насіння; 

2) вітавакс 200 ФФ, 34% в.с.к. - 3,0 л/т; 

      3) максим  025 FS, т.к.с. – 1,0 л/т; 

       4) вінцит 050 CS, к.с. - 2,0 л/т; 

5) кінто Дуо, к.с. – 2,0 л/т; 

     6) ламардор, т.к.с. – 0,2 л/т. 

Розхід робочої рідини - 10 л/т. Заходи щодо догляду за посівами - 

загальноприйняті для даної зони.  

   У лабораторних умовах визначали енергію проростання насіння 
пшениці озимої за методикою М.О. Майсуряна [17]. Облік ураження 

рослин  хворобами проводили згідно з методиками [18]. Математичну 

обробку врожайних даних здійснювали  на комп’ютері. 
Протягом всього вегетаційного періоду вели окомірні 

спостереження за станом посівів пшениці озимої на оброблених 

ділянках і на контролі. 

   Погодні умови 2008 - 2009 рр. мали свої особливості. Так,  у 

травні 2008 р. температура повітря  була на  1,2 С  вищою від  норми, а 

кількість опадів – на 39,6 мм більшою за  норму. Слід відзначити, що 

протягом перших двох декад місяця кількість опадів була нижчою від 

норми і тільки в третій декаді випало 85,7 мм, що на 276% більше за 

норму. Червень  характеризувався порівняно теплою і сухою погодою 

(опадів випало на 19,7 мм менше від норми і температура повітря – на 

2,6 С вища за норму). Температура повітря в липні була на 1,0 С  вища 

від багаторічної, а кількість опадів – на 21,5 мм  більша за норму. Тем-

пература повітря в серпні була на 2,7 С вища від норми, а кількість 

опадів – на 57,7 мм більшою за норму. 
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Травень 2009 р. характеризувався порівняно теплою та вологою 

погодою (температура повітря  була на  0,6 С  вищою від норми, а кіль-

кість опадів – на 16,3 мм більшою за норму). Слід відзначити, що протя-

гом перших двох декад місяця кількість опадів була нижчою від норми і 

тільки в третій декаді випало 61,2 мм, що на 97,4% більше за норму. 

Червень  відзначався порівняно теплою і вологою погодою (опадів ви-

пало на 68,9 мм більше від  норми і температура повітря – на 1,7 С 

вища за норму). Температура повітря в  липні була на 2,1 С  вища від  

багаторічної, а кількість опадів – на 20,3 мм  менша за норму. Темпе-

ратура повітря в серпні була на 1,3 С вища від  норми, а кількість опа-

дів – на 45,2 мм більшою за норму.  

  Початок сходів пшениці озимої за роки досліджень найшвидше  

відзначено на варіанті, де насіння було оброблене вітаваксом 200 ФФ, 

34% в.с.к. Сходи дружні, рівномірні. На цьому варіанті виявлено і  най-

вищу  енергію проростання насіння пшениці озимої (табл. 1, 2). Вона 
становила 89,4 – 92,2%, на інших варіантах – 88,0 – 90,1%. 

Найнижчий розвиток  кореневих гнилей на пшениці озимій в  

2008 р. відзначено на 2 варіанті, де насіння обробляли вітаваксом 200 

ФФ, 34% в.с.к. (3,0 л/т),  і він становив: у фазі кущіння  -  рослини не 

уражені, перед збиранням врожаю – 13,0%.  Ефективність препарату ві-

тавакс 200 ФФ проти збудників кореневих гнилей перед збиранням уро-

жаю становила 80,9%. Розвиток даного захворювання на пшениці ози-

мій в інших варіантах  дорівнював: у фазу кущіння – 0 – 3%, перед 

збиранням врожаю – 16 – 26%. Ефективність дії решти препаратів проти 

кореневих гнилей перед збиранням врожаю становила:  максиму  025 FS 

(1,0 л/т) - 72,1%, вінциту 050 CS (2,0 л/т) -  76,5%, кінто Дуо (2,0 л/т) - 

66,2%,  ламардору  (0,2 л/т) – 61,2% (табл. 1). 

 Найнижчий розвиток кореневих гнилей на пшениці озимій в     

2009 р. відзначено на 2 варіанті, де насіння обробляли  вітаваксом  200 

ФФ, 34% в.с.к., і він становив: у фазі кущіння - рослини не уражені, пе-

ред збиранням врожаю - 10,0%. Ефективність препарату вітавакс 200 

ФФ, 34% в.с.к. проти збудників кореневих гнилей перед збиранням 

урожаю становила 85,3%. Розвиток цієї хвороби на пшениці озимій у  

вар. 3 – 6 дорівнював: у фазу кущіння –  0 – 4%, перед збиранням 

врожаю 16 – 21%. Ефективність дії інших препаратів проти кореневих 

гнилей перед збиранням врожаю становила: максиму 025 FS (1,0 л/т) – 

76,5%, вінциту  050 CS (2,0 л/т) - 76,4%, кінто Дуо  (2,0 л/т) – 70,6%, 

ламардору (0,2 л/т) - 69,1% (табл. 2). 
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1. Ефективність протруйників проти збудників кореневих гнилей на посівах пшениці озимої (2008 р.) 

Варіант досліду (препарат, 

норма витрати, л/т) 

Енергія 

пророс-

тання, 

% 

Схожість, % 
Густота 

рослин, 

шт./м
2 

Ураженість рослин у 

балах, шт. 
Поши-

реність 

хворо-

би, % 

Сума 

частот 

балів 

Розви- 

ток 

хво- 

роби, 

% 

Ефек-

тив- 

ність, 

% 

лабо-

ратор-

на 

польо- 

ва 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Фаза кущіння  - 30.04.08 

Контроль 91,2 87,7 80,1 354 13 12 0 0 0 48 12 7,0 - 

Вітавакс 200 ФФ,  

34% в.с.к. - 3,0  

 

92,8 

 

92,4 

 

92,2 

 

378 

 

25 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

100 

Максим 025 FS, т.к.с. – 1,0  91,8 91,0 89,0 366 23 2 0 0 0 8 2 2,0 83,3 

Вінцит 050 СS, к.с. – 2,0 91,9 91,4 90,1 370 25 0 0 0 0 0 0 0 100 

 Кінто Дуо, к.с. – 2,0  92,2 90,9 88,0 368 22 3 0 0 0 12 3 3,0 75,0 

Ламардор, т.к.с. –  0,2  91,7 91,3 88,9 365 22 3 0 0 0 12 3 3,0 75,0 

Перед збиранням врожаю – 24.07.08 

Контроль 91,2 87,7 80,1 354 0 2 9 8 6 100 68 68,0 - 

Вітавакс 200 ФФ,  

34%  в.с.к. - 3,0  

 

92,8 

 

92,4 

 

92,2 

 

378 

 

12 

 

13 

 

0 

 

0 

 

0 

 

52 

 

13 

 

13,0 

 

80,9 

Максим 025 FS, т.к.с. – 1,0  91,8 91,0 89,0 366 8 15 2 0 0 68 19 19,0 72,1 

Вінцит 050 СS, к.с. – 2,0  92,2 91,4 90,1 370 10 14 1 0 0 60 16 16,0 76,5 

Кінто Дуо, к.с. - 2,0  91,9 90,9 88,0 368 7 14 3 1 0 72 23 23,0 66,2 

Ламардор, т.к.с. – 0,2  91,7 91,3 88,9 365 6 14 3 2 0 76 26 26,0 61,2 
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2. Ефективність протруйників проти збудників кореневих гнилей на посівах пшениці озимої (2009 р.) 

 

Варіант досліду (препарат, 

норма витрати, л/т) 

 

Енер- 

гія про-

ростан-

ня, % 

Схожість, % 
Густота 

рослин, 

шт./м
2 

Ураженість рослин у 

балах, шт. 
Поши-

реність 

хворо-

би, % 

Сума 

частот 

балів 

Роз- 

виток 

хво- 

роби, 

% 

Ефек- 

тив- 

ність, 

% 

лабо- 

ра- 

торна 

по- 

льо- 

ва 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Фаза кущіння  - 29.04.09 

Контроль 89,7 87,6 81,2 345 10 15 0 0 0 60 15 815,0 - 

Вітавакс 200 ФФ, 34%  

в.с.к. - 3,0 

 

91,2 

 

90,1 

 

89,4 

 

386 

 

25 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

100 

Максим 025 FS, т.к.с. – 1,0  90,6 89,9 89,0 369 22 3 0 0 0 12 3 3,0 80,0 

Вінцит 050 СS, к.с. – 2,0 91,1 90,0 89,1 370 24 1 0 0 0 4 1 1,0 93,3 

Кінто Дуо, к.с. – 2,0 90,7 90,0 89,2 372 21 4 0 0 0 16 4 4,0 73,3 

Ламардор, т.к.с. – 0,2  90,8 90,1 89,1 371 22 3 0 0 0 12 3 3,0 80,0 

Перед збиранням врожаю – 29.07.08 

Контроль 89,7 87,6 81,2 345 0 1 8 12 4 100 69 69,0 - 

Вітавакс 200 ФФ, 34%  

в.с.к. - 3,0  

 

91,2 

 

90,1 

 

89,4 

 

386 

 

15 

 

10 

 

0 

 

0 

 

0 

 

40 

 

10 

 

10,0 

 

85,5 

Максим 025 FS,  т.к.с. – 1,0  90,6 89,9 89,0 369 8 16 1 0 0 68 18 18,0 73,9 

Вінцит 050 СS, к.с. – 2,0 91,1 90,0 89,1 370 9 16 0 0 0 64 16 16,0 76,8 

Кінто Дуо,  к.с. – 2,0  90,7 90,0 89,2 372 6 16 3 0 0 76 22 22,0 68,1 

Ламардор,  т.к.с. – 0,2  90,8 90,1 89,1 371 4 16 4 1 0 84 27 27,0 60,9 

 



 125 

Приріст врожаю пшениці озимої в 2008 р. на вар. 2 (вітавакс 200 

ФФ) становив  6,5 ц/га, маса 1000 насінин  -  43,4 г (табл. 3). На варіан-

тах  3 - 6 надбавка врожаю дорівнювала   4,0 - 5,4 ц/га, маса 1000 насі- 

нин – 40,0 - 42,9 г (проти   37,1 г на контролі) (табл. 3). 

Приріст врожаю пшениці озимої в 2009 р. при застосуванні 

протруйника  вітавакс 200 ФФ (3 л/т) становив 5,8 ц/га, маса 1000 

насінин - 50,2 г. На варіантах з іншими препаратами надбавка врожаю 

дорівнювала від 4,2 до 4,8 ц/га, маса 1000 насінин – 45,0 - 47,3 г (проти 

41,0 г на контролі) (табл. 3). 

 

3. Господарська ефективність протруйників на пшениці озимій 

  

Варіанти 

Норма 

витра-

ти, л/т  

Урожай Маса 

1000 

насінин, 

г 

 

ц/га 

Приріст  до 

контролю 

 ц/га  % 

2008 

Контроль - 32,7 - - 37,1 

Вітавакс 200 ФФ, 34% в.с.к. 3,0 39,2 6,5 19,9 43,4 

Максим  025 FS, т.к.с. 1,0 37,9 5,2 15,9 41,8 

Вінцит 050 СS, к.с. 2,0 38,1 5,4 16,5 42,2 

Кінто Дуо, к.с. 2,0 37,5 4,8 14,7 40,7 

Ламардор, т.к.с 0,2 36,7 4,0 12,2 40,0 

НІР05                                                                 0,6    

2009 

Контроль - 36,0 - - 41,0 

Вітавакс 200 ФФ, 34% в.с.к. 3,0 41,8 5,8 16,1 50,2 

Максим  025 FS, т.к.с. 1,0 40,6 4,6 12,8 47,1 

Вінцит 050 СS, к.с. 2,0 40,8 4,8 12,3 47,3 

Кінто Дуо, к.с. 2,0 40,5 4,5 12,5 47,0 

Ламардор, т.к.с. 0,2 40,2 4,2 11,7 45,0 

 НІР05  0,5    

 

Висновки. На основі лабораторних і польових досліджень 

можна стверджувати, що  вітавакс 200 ФФ, 34 % в.с.к. у нормі 3,0 л/т в 

умовах Львівської області максимально зберігає рослини пшениці 

озимої від ураження кореневими гнилями, що у поєднанні з 

відповідним рівнем агротехніки гарантує одержання високих урожаїв. 
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ВМІСТ СЕЛЕНУ В КОРМАХ НИЗИННОГО ЗАКАРПАТТЯ 

 

Визначено вміст селену в кормах низинного Закарпаття та 

обґрунтовано потребу оптимізації раціонів молодняку ВРХ за 

вказаним мікроелементом шляхом використання селеновмісних 

сполук. 

Ключові слова: корми, селен, біогеохімічна зона. 

 

Важливим біотичним елементом у життєдіяльності організму 

тварин є селен. Він входить до складу ферментів глютатіон-

пероксидази, тіредоксинредуктази, селенофосфатсинтетази, глютатіон-

редуктази та ряду селенопротеїнів [3, 5]. 

До фізіолого-біохімічного спектра дії селену слід віднести його 

позитивний вплив на продуктивність сільськогосподарських тварин, 

імунну систему, відтворювальну функцію, а також на концентрацію, 

активність і запліднювальну здатність сперматозоїдів [3]. Крім того, 

вважають, шо цей мікроелемент каталізує окисно-відновні 

перетворення сульфгідрильних груп [2, 6]. 

За своєю дією селен близький до вітаміну Е, а один атом цього 

елементу здатний замінити 700 - 1000 молекул вітаміну Е, при цьому 

антиоксидантна активність білків, що містять селен, в 500 разів вища, 

ніж вітаміну Е. 

Тому в нових нормах годівлі сільськогосподарських тварин та 

птиці передбачено балансування раціонів за такими біотичними 

елементами, як селен, молібден, хром, літій. Програми з оптимізації 

рецептів комбікормів, БМВД, преміксів дозволять встановити науково 

обґрунтовані норми мікроелементів у кормах та забезпечити ними 

тварин різних статево-вікових груп з урахуванням їх продуктивності та 

фізіологічних потреб. 

Селен стимулює інтенсивність розвитку тварин, ріст вовни 

овець, використовується як антидот при отруєнні важкими металами, 

мікотоксинами (афлатоксин В1, вомітоксин, токсин Т-2) [1, 5]. 
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Низький рівень селену в раціоні молодняку тварин викликає 

білом’язову хворобу, а високий вміст є причиною лужної хвороби. 

У деяких господарствах Берегівського району (Закарпаття) було 

зареєстровано захворювання ягнят на білом’язову хворобу (1994 -    

1995 рр.), що є свідченням клінічного прояву дефіциту селену в 

кормах. Встановлено, що порушення росту тварин настає за вмісту 

вказаного елемента 0,02 мг/кг сухої речовини корму [4]. 

Через відсутність аналітичного матеріалу щодо рівня селену в 

кормах низинного Закарпаття немає можливості оптимізувати цей 

показник при виготовленні преміксів, БМВД та комбікормів, до складу 

яких включають мінеральні та хелатні сполуки селену. Вважають, що 

біологічна доступність мікроелементів для організму тварин з 

неорганічних сполук коливається в межах 20 - 30 %, а з органо-

мінеральних - 98 % [7]. 

Для визначення вмісту селену відбирали середню пробу кормів 

у господарствах низинної зони Закарпаття, висушували її, 

подрібнювали, наважку сухого корму змочували дистильованою 

водою і перемішували до отримання однорідної маси. 

Наступний етап – це проведення автоклавної мінералізації 

сумішшю азотної кислоти і перекису водню в герметично закритому 

аналітичному автоклаві за умов підвищеної температури і тиску. 

Сухий білий мінералізат переводили у розчин і досліджували на 

атомно-абсорбційному спектрометрі марки AASHS при довжині хвилі 

– 1960 Ǻ [8].  

У відібраних пробах кормів порівняно високий вміст селену 

спостерігали в зерні пшениці, ячменю, а також зеленій масі люцерни, 

де він відповідно становмв 3,0; 2,8 і 2,1 мг/кг сухої речовини. 

Відносно невисоку концентрацію селену визначено в зерні 

кукурудзи – 0,052 мг/кг сухої речовини. В зерні гороху, відібраному з 

різних господарств низинної зони регіону, вміст селену коливався в 

межах 1,30 - 0,079 мг/кг сухої речовини, в соєвому шроті він становив  

0,18, а в соняшниковій макусі – 0,113 мг/кг сухої речовини. 

Незначну різницю за концентрацією селену спостерігали в 

зеленій масі конюшини та сіні з різнотрав’я (0,063 – 0,095 г/кг сухої 

речовини). 

Співвідношення селену в зеленій масі люцерни і пасовищної 

трави становило 50,9 : 1,0, а в зеленій масі люцерни і сіна з різнотрав’я 

22,5 : 1,0. 

Дефіцит селену спостерігається як при пасовищному утриманні 

ВРХ, так і в зимово-стійловий період, коли основою раціону є 

кукурудзяний силос. Крім цього, слід наголосити, що нестача 
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вказаного мікроелементу збільшується у силосованих кормах 

внаслідок зниження його біологічної доступності.  

 

Вміст селену в кормах низинної зони регіону 

Назва корму 
Вміст селену, мг/кг 

сухої речовини 

Співвідношення 

селену (пшениця до 

інших кормів) 

Зерно пшениці  3,0 - 

Зерно ячменю 2,8 1,07 : 1,0 

Люцерна (зелена маса) 2,1 1,43 : 1,0 

Зерно гороху 1,3 2,31 : 1,0 

Зерно кукурудзи 0,05 60,0 : 1,0 

Шрот соєвий 0,18 16,7 : 1,0 

Макуха соняшнику 0,11 27,3 : 1,0 

Сіно з різнотрав’я 0,09 33,3 : 1,0 

Конюшина (зелена маса) 0,06 50,0 : 1,0 

Сінаж із різнотрав’я 0,06 50,0 : 1,0 

Силос кукурудзяний 0,05 60,0 : 1,0 

Сіно з конюшини 0,05 60,0 : 1,0 

Вико-овес (зелена маса) 0,057 52,6 : 1,0 

Еспарцет (зелена маса) 0,05 60,0 : 1,0 

 

Дослідженнями вчених, які вивчали обмін мікроелементів в 

організмі, доведено, що як компенсаторна добавка більшості з них 

найкраще зарекомендували себе хелатні комплекси металів з 

органічними кислотами - як біологічно найбільш доступні. 

Крім того, встановлено, що селеновмісні сполуки є 

нерівноцінними за ступенем засвоєння селену в метаболічних 

процесах. 

Найнижчий вміст селену визначено в траві пасовищ та силосі з 

кукурудзи - 0,042 та 0,047 мг/кг сухої речовини. 

Причиною виникнення захворювання ягнят на білом’язову 

хворобу було випасання на природних пасовищах з низьким вмістом 

селену в траві. Крім того, слід відзначити, що засвоєння селену із 

ґрунтів рослиною залежить від рівня розташування селеновмісних 

сполук, довжини кореневої системи та кислотності ґрунтів. Найкраще 

засвоюються рослинами водорозчинні форми селеновмісних сполук. 

Визначення концентрації селену в кормах регіону дає 

можливість оптимізувати раціони молодняку ВРХ за цим 

ультрамікроелементом та поліпшувати господарські показники тварин 

і їх відтворювальну здатність. 
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Висновки. Встановлено значні коливання вмісту селену в 

кормах низинного Закарпаття, дефіцит якого проявляється при годівлі 

молодняку ВРХ вегетативними та консервованими кормами з низьким 

рівнем цього мікроелементу, що вказує на потребу балансування 

раціонів шляхом введення селеновмісних сполук. 
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згодовуванні експериментального преміксу в складі силосно-

концентратних раціонів. 

Ключові слова: понадремонтні бугайці, жива маса, премікс, 

комбікорм, макро- і мікроелементи. 

 

Реалізація закладеного генетичного потенціалу м’ясних порід 

ВРХ вимагає науково обґрунтованої годівлі тварин з урахуванням 

регіональних особливостей кормової бази. 

Система годівлі м’ясної худоби, яка існує сьогодні, базується 

на застарілих вітчизняних рецептах комбікормів і преміксів 

(розроблених у наукових установах колишнього СРСР) та імпортних, в 

яких дуже часто не враховано структуру кормової бази регіонів, їх 

біогеохімічну ситуацію, типи раціонів, що призводить до порушення 

мінерального живлення тварин [1]. При використанні стандартних 

комбікормів та преміксів у годівлі м’ясної худоби у західному регіоні 

не завжди беруть до уваги нестачу в раціонах фосфору, сірки, міді, 

кобальту, йоду тощо, специфіку структури кормового клину, що 

призводить до зниження продуктивності тварин, зумовлює високу 

собівартість м’яса, низьку рентабельність м’ясної галузі скотарства. 

Виходячи з наведеного вище, нашим завданням було 

розробити рецептуру преміксу на основі дефіцитних для зони макро- і 

мікроелементів та вивчити вплив його згодовування в складі силосно-

концентратних раціонів на м’ясну продуктивність понадремонтних 

бугайців в зимово-стійловий період утримання. 
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Науково-господарський дослід проведено у ТзОВ “Літинське” 

Дрогобицького району Львівської області на двох групах 8-місячних 

понадремонтних бугайців симентальської м’ясної породи, по 10 голів 

у кожній. 

Тварин підбирали за принципом аналогів, враховуючи 

походження, вік і живу масу (250,3 – 250,8 кг). Утримання бугайців 

безприв’язне. Тривалість досліду – 180 днів. 

У раціон піддослідних тварин обох груп входило сіно злаково-

бобове (по 1,5 кг/голову за добу), солома пшенична (по 0,5 кг), силос 

злаково-бобових трав (по 20,0 кг) та меляса (по 1,0 кг). Крім цього, 

бугайці контрольної групи отримували по 2,5 кг комбікорму із 

стандартним преміксом П68-1-89, а дослідної – таку ж кількість 

комбікорму із преміксом нової рецептури. Годівлю тварин проводили 

відповідно до загальноприйнятих норм [2]. 

Матеріалом для дослідження слугували корми, кров, вміст 

рубця і зразки м’яса. У період досліду провели облік приростів живої 

маси тварин. Забій тварин здійснювали в 14-місячному віці, по 3 

голови з кожної групи. При цьому визначали передзабійну живу масу, 

масу парної туші і внутрішнього жиру, забійну масу, вихід туші і 

забійний вихід. Одночасно зважували внутрішні органи (печінку, 

селезінку, нирки, серце, легені), а також відбирали середню пробу 

м’яса. В м’ясі визначали вміст води, білка, жиру і золи. М’ясну 

продуктивність піддослідних тварин вивчали за методикою 

Д. Л. Левантіна [3]. На основі одержаних даних у кожній групі 

визначали оплату корму приростами живої маси. 

Статистичну обробку отриманих результатів досліджень 

проведено за методикою, яку описав М.О. Плохінський [4]. 

За обліковий період досліду понадремонтні бугайці обох груп 

споживали практично однакову кількість корму. Тваринам І і ІІ груп 

згодовували комбікорми, які за набором компонентів не відрізнялися 

між собою. При цьому поживність раціонів для тварин обох груп щодо 

вмісту у них органічної речовини була однаковою при зміні 

мінеральних компонентів за рахунок згодовування різних преміксів у 

складі комбікорму. Так, кількість сухої речовини в раціоні на 100 кг 

живої маси становила в середньому 2,6 кг, а обмінної енергії – 

25,36 МДж. Концентрація обмінної енергії в сухій речовині раціону 

сягала 9,75 МДж. Забезпеченість основного раціону сирим і 

перетравним протеїном та сирою клітковиною відповідала нормам, 

встановленим для бугайців м’ясного напряму продуктивності. 

У раціоні тварин контрольної групи, де використовували 

стандартний премікс П68-1-89, спостерігали дефіцит таких 
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мінеральних елементів: сірки – 15,6 г (50,32%), міді – 13,7 г (17,56%), 

цинку – 134,0 г (34,18%), марганцю – 128,7 г (29,12%) та вітаміну D – 

1690 МО (24,85%). Нестачу перерахованих макро- та мікроелементів, 

яку відзначено у контрольній групі, у дослідній поповнювали за 

рахунок відповідних солей, які включали до складу 

експериментального преміксу. Ці біологічно активні компоненти 

раціонів сільськогосподарських тварин беруть активну участь у всіх 

видах обміну речовин як організму жуйних у цілому [5, 6], так і їх 

передшлунків зокрема [7]. У свою чергу той чи інший рівень 

метаболізму в організмі відповідно позначається і на продуктивності 

тварин (табл. 1). 

 

1. Інтенсивність росту піддослідних бугайців 

Показники  
Групи 

І (контрольна) ІІ (дослідна) 

Тривалість досліду, днів 180 180 

Жива маса, кг:   

на початку досліду 250,8±0,63 250,3±0,56 

в кінці досліду 416,2±1,46 431,4±1,10*** 

Приріст:   

загальний, кг 165,4±2,14 181,1±0,62*** 

середньодобовий, г 919±11,87 1006±3,47*** 
Примітка. Ступінь вірогідності: *** Р<0,001. 

 

Так, жива маса бугайців у 14-місячному віці в першій групі 

становила 416,2 кг, а в другій – 431,4 кг. За 180 днів експерименту 

середньодобовий приріст у дослідній групі сягав 1006 г і був вищим на 

9,5% порівняно з контролем. 

Згідно з отриманими даними (табл. 2) передзабійна жива маса 

була більшою у тварин дослідної групи і переважала контрольних 

аналогів на 4,4%.  

Відповідна закономірність зберігається і щодо свіжозабитої 

парної туші, маса якої була на 12,5 кг, або на 5,3% більша, ніж у 

бугайців контрольної групи. Кількість внутрішнього жиру в обох 

групах знаходилася на однаковому рівні. За забійною масою тварини 

дослідної групи переважали своїх контрольних ровесників на 12,4 кг, 

або на 5,2%. Забійний вихід був високий у бугайців обох груп і 

становив відповідно 58,71 та 59,14%. 

При дослідженні внутрішніх органів забитих тварин ми не 

виявили патологічних змін. Маса серця, легенів, печінки, нирок і 

селезінки у всіх тварин практично не відрізнялася. 
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2. М’ясна продуктивність бугайців 

Показники  
Групи 

І (контрольна) ІІ (дослідна) 

Передзабійна жива маса, кг 410±2,42 428±0,91*** 

Маса парної туші, кг 234,6±1,05 247,1±0,68*** 

Маса внутрішнього жиру-сирцю, кг 6,10±0,10 6,00±0,04 

Забійна маса, кг 240,7±1,72 253,1±0,83*** 

Забійний вихід, % 58,71±0,05 59,14±0,11** 

Маса внутрішніх органів, кг:   

серця 1,61±0,03 1,57±0,05 

легенів 4,99±0,11 4,97±0,07 

печінки 5,12±0,06 5,16±0,06 

нирок 0,827±0,02 0,863±0,01 

селезінки 0,797±0,01 0,830±0,02 
Примітка. Ступінь вірогідності: ** Р<0,02; *** Р<0,001. 

 

Поживна цінність м’яса визначається його хімічним складом, 

калорійністю, смаковими та іншими якостями (табл. 3). 

 

3. Хімічний склад м’яса піддослідних бугайців, % 

Показники  
Групи 

І (контрольна) ІІ (дослідна) 

Вода 75,37±0,05 74,28±0,19*** 

Білок 21,17±0,15 21,97±0,12** 

Жир 2,24±0,05 2,38±0,12 

Зола 1,22±0,05 1,36±0,11 
Примітка. Ступінь вірогідності: ** Р<0,02; *** Р<0,001. 

 

Результати досліджень показали, що вміст води у м’ясі 

бугайців дослідної групи в 14-місячному віці був менший ніж у 

контрольних. Адже кількість в ньому вологи, білка, жиру і 

мінеральних речовин впливає на харчову цінність. Відповідне 

співвідношення їх у яловичині надає продукту кулінарних і смакових 

якостей. Важливими показниками м’якоті є рівень білка і жиру. За 

вмістом білка в м’ясі кращими виявилися понадремонтні бугайці 

дослідної групи, які переважали аналогів контрольної групи на 0,8%. 

За кількістю жиру і золи в середній пробі м’яса між порівнюваними 

групами бугайців істотних відмінностей не встановлено. 

Висновки 
1. Оптимізація метаболізму в рубці та крові забезпечує 

підвищення середньодобових приростів живої маси на 9,5%. 
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2. Згодовування преміксу нової рецептури бугайцям дослідної 

групи сприяє підвищенню вмісту сухої речовини на 1,09% і білка на 

0,8% при майже однакових рівнях жиру і золи. 
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ЛІНІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧОРНО-РЯБОЇ ХУДОБИ  

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ ПОПУЛЯЦІЇ 

 

Подано аналіз результатів досліджень молочної 

продуктивності та екстер’єрної оцінки корів-дочок лінійних бугаїв, 

яких використовували в стаді племрепродуктора “Селекціонер” для 

подальшого удосконалення власної структури створюваних 

ектер’єрних типів – міцного молочного та комбінованого.  Визначено 

ефективні варіанти міжлінійних поєднань. 

Ключові слова: поголів’я, стадо, чорно-ряба порода, молочна 

продуктивність, екстер’єр, міжлінійні поєднання. 

 

Виробництво конкурентоспроможної продукції є однією з 

важливих умов підвищення ефективності скотарства, яка залежить від 

багатьох факторів. Одним із них є генетичний потенціал великої 

рогатої худоби. Тільки тварини з високими племінними та 

продуктивними якостями можуть забезпечити відповідну віддачу від 

затрачених ресурсів. 

За даними К. Й. Прозори [9], В. П. Бурката [3], І. В. Гон-

чаренко [4], М. Я. Єфіменка та ін. [5], І. С. Бородая [2], А. В. Но-

воставської [6], підвищення ефективності молочного скотарства при 

інтенсивному  виробництві молока можливе за використання в першу 

чергу високопродуктивних порід і типів худоби. 

У західному регіоні України створено західний 

внутрішньопородний тип чорно-рябої молочної породи. Для 

подальшого удосконалення його заплановано використання багатьох 

селекційних прийомів, і зокрема відбору за конституційними та 

екстер’єрними типами. На даному етапі триває робота зі створення 

двох екстер’єрних заводських типів – молочного міцного та 

комбінованого. Одним із базових господарств у селекційному процесі 

є племрепродуктор “Селекціонер” Сокальського району Львівської 

області. Дослідження здійснюємо в таких напрямах: 

- формування оптимальної структури стада, оцінка та відбір 

тварин за розробленими цільовими стандартами відповідних типів; 

- визначення комплексних екстер’єрно-конституційних, 

продуктивних та технологічних параметрів маточного поголів’я. 
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 Лінійну оцінку екстер’єру тварин здійснювали за методикою 

М. І.  Бащенка, Л. М. Хмельничого [1], аналіз результатів вивчення 

молочної продуктивності – за загальноприйнятими методиками [8], 

коректування на умови годівлі та вік – за методикою З. С. Нікоро,       

Т. Д. Стакан, К. Н. Харитонової [7], біометричну обробку даних 

досліджень – на основі методів, які описав М. О. Плохінський [10]. 

Для визначення ефективності селекції ми проводили 

систематичний аналіз з урахуванням генеалогічної структури, що 

дозволяє виявити ступінь впливу генетичних факторів на формування 

бажаних селекційних ознак у тварин. У стаді використовували бугаїв 

лінії Фонд Мета 502096, Сейлінг Рокмена 275932, Рефлекшн Соверінга 

198998, Елевейшна 1491007,  Монтвік Чіфтейна 95679. 

Дослідженнями, проведеними в стаді племрепродуктора 

“Селекціонер”, встановлено, що плідники в межах основних ліній 

значною мірою відрізняються за особливостями екстер’єру. 

Характеризуючи екстер’єрні особливості дочок лінійних бугаїв, яких 

використовували в стаді (табл. 1), ми  виявили різницю між основними 

промірами будови тіла. Так, дочки плідника Євпаторія 1069 

(л. Сейлінг Рокмена  275932) – високорослі, дочки Хореза 1261 

(л. Рефлекш Соверінга 198998) – розтягнуті, дочки Монтера 2001 

(л. Фонд Мета 502096)  мають широкі та глибокі груди. 

Значний вплив бугаїв-плідників на особливості будови тіла 

їхніх дочок виявлено за висотою в холці, обхватом грудей за 

лопатками, косою довжиною тулуба, шириною в маклоках. 

Високопродуктивні корови в основному мають вищу оцінку 

екстер’єру. З віком у них збільшуються проміри глибини грудей, косої 

довжини тулуба, ширини в маклоках. 

Результати оцінки та визначення типу тварин показали, що 

найкращих дочок отримали від бугаїв Євпаторія 1069, Спартака 1547, 

Норда 903. Корови-дочки бугая Євпаторія 1069, віднесені до 

молочного міцного типу,  мали висоту в холці 130 см, ширину грудей – 

42,5 см, глибину грудей – 70,1 см, обхват грудей за лопатками - 186 см. 

Корови комбінованого типу були вищі  (132 см), з ширшими (44 см) і 

глибшими (71 см) грудьми, обхват грудей за лопатками у них становив 

191,5 см. 

Аналізуючи молочну продуктивність тварин (табл. 2), ми 

встановили, що від корів-дочок бугая Спартака 1547  лінії Елевейшна 

1491007 (n=68) за першу лактацію надоїли в середньому по 4105 кг 

молока жирністю 3,67%.  
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1. Основні проміри будови тіла дочок різних бугаїв, см  

Типи 
Висота 

в холці 

Гли-

бина 

грудей 

Ширина 

грудей 

Ширина 

в 

клубах 

Коса 

довжи-

на 

тулуба 

Обхват 

грудей 

за ло-

патками 

Обхват 

п’ястя 

Лінія Сейлінг Рокмена 275932, Євпаторій 1069  

Молочний 

міцний 

 

130,0 

 

70,1 

 

42,5 

 

49,6 

 

153,0 

 

186,0 

 

18,0 

Комбіно-

ваний 

 

132,0 

 

71,0 

 

44,0 

 

51,5 

 

160,0 

 

191,5 

 

18,6 

Молочний 

сухий 

 

130,0 

 

68,0 

 

41,0 

 

49,0 

 

151,0 

 

181,4 

 

17,8 

Норд 903 

Молочний 

міцний 

 

130,0 

 

70,0 

 

42,4 

 

51,0 

 

155,2 

 

186,7 

 

18,1 

Комбіно-

ваний 

 

132,3 

 

71,0 

 

44,1 

 

52,0 

 

158,9 

 

190,4 

 

18,5 

Молочний 

сухий 

 

129,1 

 

70,0 

 

39,6 

 

50,0 

 

149,1 

 

180,0 

 

17,4 

Лінія Фонд Мета 502096, Монтер 2001 

Молочний 

міцний 

 

129,9 

 

68,8 

 

41,9 

 

50,5 

 

156,0 

 

188,0 

 

18,0 

Комбіно-

ваний 

 

131,8 

 

70,5 

 

45,0 

 

52,0 

 

160,0 

 

192,0 

 

19,0 

Молочний 

сухий 

 

129,0 

 

66,9 

 

42,0 

 

48,0 

 

155,1 

 

180,2 

 

17,6 

Лінія Елевейшна 1491007, Спартак  1547 

Молочний 

міцний 

 

130,0 

 

70,1 

 

42,0 

 

52,0 

 

156,6 

 

190,0 

 

18,1 

Комбіно-

ваний 

 

131,9 

 

71,9 

 

42,5 

 

52,0 

 

159,5 

 

192,0 

 

18,9 

Молочний 

сухий 

 

131,0 

 

70,0 

 

41,1 

 

50,5 

 

156,0 

 

189,7 

 

17,3 

Лінія Рефлекшн Соверінга 198998, Хорез 1261 

Молочний 

міцний 

 

129,0 

 

70,0 

 

41,8 

 

50,1 

 

156,0 

 

190,0 

 

18,5 

Комбіно-

ваний 

 

131,0 

 

70,4 

 

43,0 

 

52,0 

 

161,1 

 

191,5 

 

19,5 

Молочний 

сухий 

 

129,2 

 

68,5 

 

41,1 

 

51,5 

 

155,0 

 

190,1 

 

18,0 



 139 

2. Молочна продуктивність дочок оцінених бугаїв різних ліній за І 

і ІІІ лактації в племрепродукторі “Селекціонер” 

Лак-

тації 
n 

Надій, кг % жиру Молочний жир, кг 

M±m Cv M±m Cv M±m Cv 

Лінія Сейлінг Рокмена 275932,   Євпаторій 1069 

І 37 4385±102 29,3 3,94±0,04 5,5 172,8±12,4 10,8 

ІІІ 37 4781±185 18,8 3,98±0,04 6,7 190,3±15,1 9,5 

Норд 903 

І 25 4151±180 16,8 3,74±0,06 9,0 155,2±15,3 13,1 

ІІІ 22 4882±156 21,4 3,77±0,05 9,9 184,0±14,5 11,0 

Терен 1133 

І 16 3900±121 17,0 3,66±0,05 6,1 142,7±14,0 10,5 

ІІІ 16 4411±185 14,4 3,70±0,05 5,4 163,2±12,1 9,8 

Лінія Фонд Мета 502096,  Монтер 2001 

І 25 3965±207 20,1 3,91±0,04 8,5 155,0±18,4 19,7 

ІІІ 20 4850±255 31,0 3,87±0,06 9,9 187,7±25,5 23,5 

Лимон 4409 

І 20 4509±145 10,9 3,98±0,04 6,7 179,5±9,8 15,2 

ІІІ 15 4910±132 18,0 4,01±0,04 5,2 196,9±16,6 14,8 

Лінія Рефлекшн Соверінга 198998, Хорез 1261 

І 20 3995±143 12,5 3,75±0,04 6,9 149,8±16,2 15,0 

ІІІ 20 4177±192 14,7 3,79±0,05 5,0 158,3±11,9 28,3 

Лінія Айвенго 1189870,  Альфред 1021 

І 9 4050±213 10,9 3,93±0,05 5,4 159,2±10,5 9,2 

ІІІ 9 4506±189 8,6 3,95±0,05 5,1 178,0±9,9 8,8 

Лінія Елевейшна 1491007, Спартак  1547 

І 68 4105±187 16,9 3,67±0,05 7,6 150,6±15,2 23,2 

ІІІ 68 4460±169 12,5 3,69±0,05 10,0 164,6±10,0 21,8 

Лінія Монтвік Чіфтейна 95679,  Мак 475 

І 11 3952±143 15,5 3,70±0,04 10,0 146,2±14,3 11,8 

ІІІ 10 4208±192 18,3 3,74±0,04 8,9 157,4±9,1 10,1 

 

Продуктивність дочок двох бугаїв (Монтера 2001 та Лимона 

4409)  лінії Фонд Мета 502096 за повновікову лактацію становить 

відповідно 4850 кг молока, 3,87% жиру та 4910 кг, 4,01% жиру. 

Високою продуктивністю  (4781 кг молока, 3,98% жиру за третю 

лактацію) характеризувалися дочки (n=37) бугая Євпаторія 1069 лінії 

Сейлінг Рокмена 275932. З даних аналізу видно, що корови-дочки 

лінійних бугаїв мають показники молочної продуктивності, наближені 

до бажаних параметрів. 
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Ефективність селекції у молочному скотарстві пов’язана з 

закономірностями формування, виявлення та змінами селекційних 

ознак. Ми встановили значну мінливість за надоєм (Сv = 8,6 – 31,0%) 

та вмістом жиру в молоці (Сv = 5,1 - 12,9%). Така варіабельність 

свідчить про великі можливості селекції щодо визначення найкращих 

варіантів підбору при консолідації бажаних екстер’єрних типів у 

західному внурішньопородному типі.  

Результативність одночасного відбору за декількома ознаками 

залежить від напряму і характеру зв’язків між ними. Аналіз динаміки 

коефіцієнтів кореляції між надоєм та іншими селекційними ознаками 

показав (табл. 3), що ці показники були неоднаковими. З  досліджень 

видно, що кореляційні зв’язки коливаються в широких межах. 

Коефіцієнт між надоєм та вмістом жиру і білка в усіх екстер’єрних 

типах є від’ємним, а між  вмістом жиру та білка - додатним (від r=0,33 

до r=0,42). Кореляція між надоєм та екстер’єрними показниками 

знаходиться в діапазоні r=+0,81 –  r= -0,64. 

 

3. Кореляція між основними селекційними ознаками у корів різних 

екстер’єрних типів у племрепродукторі “Селекціонер” 

Типи 

Надій  

х 

жир 

Надій 

х 

білок 

Жир 

х 

білок 

Надій 

х висоту 

в холці 

Надій х 

косу 

довжину 

тулуба 

Надій х 

обхват 

грудей за 

лопатками 

Молочний 

міцний -0,25 -0,16 +0,33 +0,81 +0,45 +0,11 

Комбінований -0,22 -0,20 +0,37 +0,32 +0,08 -0,64 

Молочний 

сухий -0,06 -0,02 +0,42 +0,18 +0,21 -0,29 

 

Для поліпшення худоби у західному внутрішньопородному типі 

використовують різні міжлінійні кроси. У практиці селекційно-

племінної роботи важливо знати, з якої лінії підбирати батьків, а з якої 

- матерів (табл. 4). Наприклад, при використанні бугаїв з лінії Сейлінг 

Рокмена 275932, а матерів - з лінії Фонд Мета  502096 надій дочок 

становив 4719 кг, вміст жиру 3,89%, а при поєднанні бугаїв цієї ж лінії 

з материнською лінією Елевейшна 1491007 надій дочок  дорівнював  

4588 кг, вміст жиру 3,85%. 

У племрепродукторі “Селекціонер” впродовж багатьох років 

триває цілеспрямована селекційна робота щодо поліпшення 

технологічних і фізіологічних властивостей вим’я (табл. 5). У 

селекційний процес впроваджено методи добору корів за придатністю 
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до машинного доїння та швидкістю молоковіддачі. Показники 

останньої у наших дослідженнях вищі у дочок бугаїв з лінії Фонд Мета 

502096  – Лимона 4409 і Монтера 2001− відповідно 2,05 та 1,99 кг/хв. 

 

4. Ефективність міжлінійних поєднань у племрепродукторі 

“Селекціонер” (M±m) 

Поєднання n 

Продуктивність 

надій, кг % жиру 
молочний 

жир, кг 

Фонд Мета х Елевейшна 20 4484±187 3,97±0,05 170,0±15,2 

Фонд Мета х  

Сейлінг Рокмена 

 

17 

 

4719±150 

 

3,89±0,06 

 

179,2±25,4 

Елевейшна х  

Сейлінг Рокмена 

 

18 

 

4588±177 

 

3,85±0,05 

 

176,6±12,9 

 

5. Швидкість молоковіддачі дочок бугаїв різних типів у 

племрепродукторі “Селекціонер” (M±m), кг/хв 

Бугаї n 
Молочний 

міцний 
n 

Молочний 

сухий 
n 

Комбіно-

ваний 

Євпаторій 1069 18 1,77±0,05 10 1,59±0,05 8 1,58±0,07 

Норд 903 12 1,55±0,05 6 1,49±0,07 6 1,50±0,05 

Монтер 2001 12 1,99±0,06 7 1,90±0,07 6 1,91±0,05 

Спартак 1547 42 1,68±0,04 16 1,60±0,05 9 1,51±0,06 

Хорез 1261 11 1,89±0,05 5 1,78±0,06 4 1,69±0,06 

Лимон 4009 8 2,05±0,06 5 1,98±0,06 5 2,01±0,07 

 

Висновки 
1. Визначено оптимальну лінійну структуру стада української 

чорно-рябої молочної породи в племрепродукторі “Селекціонер” 

Сокальського району Львівської області. 

2. Досліджено різні варіанти міжлінійних поєднань та виявлено 

ефективні кроси в стаді для подальшого використання в селекційно-

племінній роботі. 
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Силосовані корми є основним компонентом різних типів 

раціонів для ВРХ у зимово-стійловий період утримання [1, 2]. До 

недавнього часу як у цілому в Україні, так і окремих її регіонах 

пріоритетною сировиною для цього виду корму вважали кукурудзу [3, 

4, 5]. На сьогодні, враховуючи високу енергоємність цієї культури при 

вирощуванні (мінеральні добрива, гербіциди), а в західному регіоні – 

вплив специфічних ґрунтово-кліматичних факторів (температурний 

режим, вологість тощо) на її врожайність, дефіцит у кукурудзяному 

силосі протеїну та ряду мінеральних елементів, дослідники ведуть 

пошук альтернативи кукурудзі. Однією із форм її заміни можуть 

слугувати злаково-бобові сумішки. Роботи із вирішення цієї проблеми 

спрямовані на розробку ефективних варіантів кормосумішок для 

заготівлі силосів, зокрема на основі селекції нових сортів кормових 

культур [6]. Одними із таких є сорт кормового ячменю Широколистий 

та вика Львів’янка. 

Метою нашої роботи було порівняльне вивчення впливу силосу, 

заготовленого із цих нововиведених кормових культур і з кукурудзи, 

на картину крові дійних корів та їх молочну продуктивність. 

Дослід, схему якого представлено в табл. 1, проведено у зимово-

стійловий період утримання впродовж 90 днів на двох групах корів 

чорно-рябої породи, по 30 голів у кожній. Тварин відбирали за 

принципом аналогів (походження, вік, жива маса, продуктивність). 

 

1. Схема науково-виробничого досліду 

Групи Періоди  

Трива-

лість 

досліду, 

днів 

Кіль-

кість 

тварин 

Характеристика годівлі 

I конт-

рольна, 

II до-

слідна 

Зрів-

няльний  
30 60 

Основний раціон (ОР): комбікорм К-

60-4-89, силос кукурудзяний, сіно 

злаково-бобове, буряки кормові, 

солома озимої пшениці, меляса 

I конт-

рольна 

Основ-

ний  
90 30 

Основний раціон (ОР): комбікорм К-

60-4-89, силос кукурудзяний, сіно 

злаково-бобове, буряки кормові, 

солома озимої пшениці, меляса 

II до-

слідна 

Основ-

ний  
90 30 

Основний раціон (ОР): комбікорм К-

60-4-89, силос вико-ячмінний, сіно 

злаково-бобове, буряки кормові, 

солома озимої пшениці, меляса 
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Спосіб утримання піддослідних корів стійлово-прив’язний. 

Годівлю тварин проводили згідно з загальноприйнятими нормами [7]. 

Тип годівлі корів, застосовуваний у досліді, характерний для більшості 

господарств різних організаційно-правових форм західного регіону 

України у зимово-стійловий період утримання. 

Як показують результати лабораторних досліджень, які 

представлені у табл. 2, концентрація еритроцитів у крові дійних корів І 

групи знаходиться на рівні 6,85 · 10
12

/л проти 7,38 · 10
12

/л у ІІ групі. 

Різниця досягає 0,53 · 10
12

/л, або 7,7%, і є статистично вірогідною 

(Р<0,05). Підвищення концентрації еритроцитів супроводжується 

зростанням зв’язаного із ними гемоглобіну. Так, його вміст у 

контрольній групі становить 96,75 г/л, а в дослідній – 105,5 г/л. За цим 

показником дослідні тварини переважають контрольних на 8,75 г/л 

(9,04%), хоча й невірогідно (Р>0,05). 

Вміст загального білка сироватки крові у тварин ІІ групи 

(82,0 г/л) більший на 8,0 г/л (10,81%) за аналогічний показник І групи 

(74,0 г/л). Різниця між групами є статистично вірогідною (Р<0,05). 

Концентрація амінного азоту у крові корів контрольної групи 

дорівнює 3,51 ммоль/л, а в дослідній – 3,71 ммоль/л, тобто є вищою на 

0,2 ммоль/л, або на 5,7%. Міжгрупова різниця є статистично 

вірогідною (Р<0,05). 

 

2. Гематологічні показники крові корів другого науково-

виробничого досліду (M±m, n=4) 

Показники  
Групи 

І ІІ 

Еритроцити, 10
12

/л 6,85±0,16 7,38±0,09* 

Гемоглобін, г/л 96,75±2,95 105,5±3,5 

Білок, г/л 74,0±1,35 82,0±1,96* 

Амінний азот, ммоль/л 3,51±0,042 3,71±0,055* 

Фосфор, ммоль/л:   

    РНК 646,4±5,4 683,0±7,4*** 

    ДНК 377,4±20,0 384,0±12,3 

    загальний кислоторозчинний 2,71±0,05 2,96±0,04*** 
Примітка. Ступінь вірогідності: * Р<0,05; *** Р<0,01. 

 

Концентрація фосфору РНК у дослідній групі тварин дорівнює 

683,0 ммоль/л проти 646,4 ммоль/л у контрольній. Різниця за цим 

показником становить 36,6 ммоль/л, або 5,66%, і є високовірогідною 

(Р<0,01). Кількість фосфору ДНК у І групі досягає 377,4 ммоль/л, а в 

ІІ – 384,0 ммоль/л. Різниця у відсотках дорівнює 1,75%, або у 
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абсолютній величині 6,6 ммоль/л і є статистично невірогідною 

(Р>0,05). Концентрація загального кислоторозчинного фосфору у 

дослідній групі (2,96 ммоль/л) переважає аналогічний показник 

контрольної групи (2,71 ммоль/л) на 0,25 ммоль/л, або на 9,23%. 

Статистична обробка даних засвідчує перевагу ІІ групи над І у рамках 

високої вірогідності (Р<0,01). 

Аналіз отриманих морфо-функціональних показників крові 

свідчить про інтенсифікацію метаболічних процесів в організмі дійних 

корів. 

Так, зростання концентрації еритроцитів й паралельно із цим  

гемоглобіну у крові вказує на посилення окисно-відновних реакцій у 

корів дослідної групи порівняно із контрольною [8, 9]. Високий рівень 

цих процесів (характерний, як правило, для високопродуктивної 

худоби) тісно пов'язаний із обміном речовин в організмі тварин у 

напрямі синтезу. Одним із факторів, які це підтверджують, є 

підвищена концентрація амінного азоту у дослідній групі. Останній, як 

відомо [10], слугує тестовим показником забезпечення організму 

тварин азотом (у нашому випадку ІІ група отримує більше азоту в 

раціоні, ніж І), і отже, створюються передумови для накопичення пулу 

вільних амінокислот. У свою чергу наявність значної кількості вільних 

амінокислот – показник, який визначає інтенсивність синтезу білка. У 

багатоетапному процесі побудови білкової молекули суттєву роль 

відіграють нуклеїнові кислоти, зокрема РНК [11]. У нашому досліді 

цей зв’язок підтверджується концентрацією фосфору РНК у ІІ групі. 

Водночас важливо відзначити, що вміст РНК у крові залежить від 

рівня білка в сироватці останньої, що і спостерігається у ІІ групі. 

Інтенсивність процесів синтезу знаходиться в тісному зв’язку з 

енергетичним забезпеченням клітини [12]. Підвищена кількість 

макроергів (загальний кислоторозчинний фосфор) у крові дійних корів 

ІІ групи сприяє, як було зазначено вище, зростанню фосфору РНК, 

амінного азоту та білка. Усі перераховані чинники вказують на 

інтенсивний перебіг окисно-відновних реакцій, а звідси і тісно 

зв’язаних з ними енергетичних в процесах синтезу білка у тварин 

дослідної групи. 

Вищий рівень обмінних процесів у крові дійних корів, які 

споживали вико-ячмінний силос, позитивно позначається на їх 

молочній продуктивності. Так, середньодобовий надій молока у 

дослідній групі дорівнює 20,3 кг проти 18,7 кг у контрольній. Різниця 

становить 1,6 кг, або 8,6%. 

Висновки. Використання в годівлі дійних корів у складі 

силосно-концентратно-коренеплідного раціону вико-ячмінного силосу 



 146 

із нових сортів озимої вики і озимого ячменю сприяє зростанню у 

крові тварин концентрації важливих морфо-фізіологічних метаболітів 

(еритроцитів, амінного азоту, білка, фосфору РНК, загального кислото- 

розчинного) порівняно із кукурудзяним аналогом. 
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ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ НАЩАДКІВ КОРІВ  

РІЗНИХ ЕКСТЕР’ЄРНИХ ТИПІВ 

 

Наведено результати досліджень продуктивних якостей 

телиць – нащадків корів різних екстер’єрних типів західної 

внутріпошньородної популяції української чорно-рябої молочної 

породи. 

              Ключові слова: порода, продуктивність, екстер’єрні типи, 

розвиток.   

 

               Інтенсифікація молочного скотарства вимагає виведення 

високопродуктивних, конституційно міцних тварин, здатних в умовах 

промислової технології поєднувати добру молочну продуктивність, 

відтворну здатність та тривалість господарського використання.  На 

створення тварин такого типу впливають гено- і паратипові фактори.  

Саме від генетичних особливостей та умов середовища, в якому 

розводять  худобу, залежить удосконалення продуктивних якостей 

молочних корів. Кожне нове покоління тварин повинно бути більш 

продуктивним і одночасно успадковувати кращі якості від  батьків. 

Серед  багатьох чинників, що мають вплив на продуктивність худоби, 

є результати розвитку молодняку в постембріональний період.                                                  

          Численними експериментами доведено, що на розвиток 

молодняку великої рогатої худоби за нормальних умов годівлі й 

утримання впливає породний фактор [1 - 4]. Ми ставили за мету 

вивчити дану ознаку у теличок  - нащадків корів різних екстер’єрних 

типів. Для проведення досліду за принципом аналогів було відібрано 

три групи теличок, по 30 голів у кожній. 

Вікову динаміку живої маси, середньодобові та відносні 

прирости і рівень молочної продуктивності вивчали за 

загальноприйнятими у зоотехнічній практиці методиками. При цьому 

живу масу телиць визначали у віці 3, 6, 9, 12 і 18 міс. і на основі 

одержаних результатів зважування вираховували середньодобовий і 

відносний прирости  в окремі вікові періоди і за період вирощування 

до 18-місячного віку.  

Умови годівлі та утримання піддослідного молодняку були 

однаковими. До I групи віднесли нащадків корів молочного міцного,                                                                                                              
 

  ©  Когут М.І.,  2010 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2010. Вип. 52. Ч. II. 
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до II – комбінованого та до  III групи  - молочного сухого екстер’єрних 

типів. Біометричну обробку матеріалів проводили за методикою     

М.О. Плохінського [5]. 

          Ріст піддослідних теличок в окремі вікові періоди проходив 

неоднаково й значною мірою залежав від їх типу. Як показали 

результати досліджень, зміна живої маси піддослідних тварин 

відбувалася по-різному (табл. 1). Вже при народженні телички всіх 

трьох груп за цим показником відрізнялися між собою. У 6-місячному 

віці тварини молочного міцного типу  переважали ровесниць 

комбінованого на 2,0 кг, а молочного сухого - на 10 кг, або на 6,2%, у 

віці 9 міс. – відповідно на 2,1 та 5,1 кг. У 12 міс. найбільшу живу масу 

мали нащадки комбінованого екстер’єрного типу, і аналогічна 

тенденція зберігалася і у 15  та 18-місячному віці. Слід відзначити, що 

телички III групи поступалися аналогам перших двох груп. 

 
1.  Зміна живої маси піддослідних телиць з віком (М±m, n=30), кг 

Вік, міс. 
Групи 

I II III 

При народженні 28,3±0,81 30,8±0,32 25,0±0,88 

6 170,0±0,82 168,0±2,34 160±2,60 

9 230,1±2,61 228,0±3,90 225±4,23 

12 280,0±4,61 283±7,35 270±7,36 

15 336,0±5,63 339±4,33 325±5,66 

18 382,0±3,47 390±2,34** 365±4,25 
 ** Р<0,01. 

             

             Більш детально характеризують ріст піддослідних тварин його 

абсолютні та відносні показники – середньодобові прирости й відносна 

швидкість росту (табл. 2). 

Встановлено, що від народження до 6-місячного віку 

найбільші середньодобові прирости були в теличок  I групи. Вони за 

даними показниками переважали тварин  II та III  груп відповідно на  

25 та 37 г (3,3 та  5,0%). У періоді 7 - 9 міс. вищі середньодобові 

прирости отримано від нащадків молочного сухого екстер’єрного типу 

(III група). Проте у подальших вікових періодах спостерігали 

тенденцію вищих середньодобових приростів у теличок - нащадків 

комбінованого екстер’єрного типу (II група). У цілому за період 

вирощування від народження до 18-місячного віку телички I та II 

піддослідних груп мали практично однакові середньодобові прирости 

– 655 – 665 г. Однак у III групі даний показник був нижчим  і становив 

630 г.       
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2. Інтенсивність росту піддослідних теличок  

Показники 
Вікові періоди, міс. 

0 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 15 16 - 18 0 - 18 

I група 

Середньодобові 

прирости, г 787±11,0 666±13 555±11 622±15 511±16 655±8 

Відносна швид-

кість росту, % 142,3 30 19,6 18,2 12,8 172,4 

II група 

Середньодобові 

прирости, г 762±9,0 666±10 611±14 622±14 567±13 665±15 

Відносна швид-

кість росту, % 138 30,3 21,5 18,0 14,0 170,7 

III група 

Середньодобові 

прирости, г 750±11,0 722±10 500±12 611±12 444±11 630±14 

Відносна швид-

кість росту, % 146 33,8 18,2 18,5 11,6 174 

 

             Абсолютні показники швидкості росту не можуть повністю 

характеризувати ступінь інтенсивності цього процесу, оскільки вони 

не відображають взаємозв’язку між величиною маси, що росте, та 

швидкістю росту. Тому ми визначили відносну швидкість росту за 

формулою С.Броді. За оптимальних умов годівлі та утримання цей 

показник більшою мірою обумовлений індивідуальними 

особливостями тварин, що підтверджується нашими даними. Так, від  

народження до 6-місячного віку відносна швидкість вагового росту 

найбільшою була у теличок III групи, найменш інтенсивно росли  у 

даний віковий період тварини II групи, а I група займала за цим 

показником проміжне місце.  

           У цілому від народження до 18-місячного віку спостерігається 

тенденція більш інтенсивного росту у тварин III групи. 

          У селекції важливо знати продуктивність дочок різних бугаїв. 

Тому було поставлено завдання вивчити цей показник у тварин, 

одержаних від матерів молочного міцного, комбінованого та 

молочного сухого екстер’єрних типів (табл. 3).    
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3. Продуктивність дочок різних бугаїв від матерів досліджуваних 

типів 

Кличка, інв. 

№ бугая 

Лак-

тація 

Продуктивність дочок Продуктивність матерів 

надій 

молока за 

305 днів 

вміст жиру 

в молоці, % 

надій 

молока за 

305 днів 

вміст  жиру 

в молоці, % 

Молочний міцний екстер’єрний тип 

Контакт 1375 
I 3620±120 3,6±0,08 3550±150 3,5±0,06 

III  4600±89 3,6±0,06 4280±88 3,6±0,04 

Гуталін 518 I 3750±70 3,7±0,04 3520±148 3,7±0,04 

Лимон 4409 
I 3680±112 3,6±0,01 3500±154 3,6±0,05 

III 4450±118 3,7±0,07 4500±169 3,7±0,06 

Комбінований екстер’єрний тип 

Рубін 921 
I 3468±115 3,7±0,07 3300±160 3,7±0,07 

III 4520±100 3,8±0,05 4300±112 3,7±0,08 

Контакт 1375 
I 3310±89 3,8±0,05 3318±116 3,7±0,08 

III 3800±93 3,8±0,02 3670±114 3,7±0,09 

Лимон 4409 
I 3218±67 3,6±0,05 3210±119 3,7±0,09 

III 3850±98 3,7±0,07 3750±100 3,6±0,07 

Молочний сухий  екстер’єрний тип 

Контакт 1375 
I 3255±122 3,6±0,07 3200±95 3,6±0,12 

III 3300±119 3,6±0,03 3280±98 3,6±0,08 

Лимон 4409 
I 3158±117 3,7±0,02 3100±112 3,6±0,08 

III 3350±117 3,7±0,01 3358±116 3,6±0.06 

Рубін 921 
I 3148±116 3,5±0,06 3280±116 3,5±0,05 

III 3400±115 3,6±0,04 3480±114 3,5±0,02 
 

             У результаті досліджень встановлено, що в однакових умовах 

годівлі, догляду й утримання корови порівнюваних груп мали різну 

молочну продуктивність. Вищі показники надою характерні для корів 

молочного міцного екстер’єрного типу. Щодо вмісту жиру в молоці, то 

суттєвої різниці між тваринами різних типів не встановлено. За I 

лактацію дочки бугая Гуталіна 518, одержані від матерів молочного 

міцного типу, переважали аналогів – дочок бугая Контакта 1375 на      

130 кг, Лимона 4409 та Рубіна 921 - відповідно на 950 та 282 кг. За III 

лактацію вищим надоєм характеризувалися нащадки бугая Контакта 

1375. Продуктивність дочок, одержаних від матерів комбінованого 

типу, була вищою за I лактацію у нащадків бугая Контакта 1375 та за 

III -  Лимона 4409.  

           Висновок.  Більша жива маса, а відповідно й середньодобові 

прирости були у теличок – нащадків комбінованованого екстер’єрного 
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типу. Вища молочна продуктивність характерна для корів молочного 

міцного екстер’єрного типу порівняно з аналогами комбінованого та 

молочного сухого типів.  
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СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ В УМОВАХ ПРИКАРПАТТЯ 

 

Наведено результати досліджень молочної продуктивності 

корів симентальської породи Прикарпаття та морфо-функціональні 

властивості їх вим’я. 

Ключові слова: симентали, молочна продуктивність,  

лактація, проміри вим’я, корови, молодняк ВРХ, жива маса. 

 
Області західного регіону досить різноманітні за природно-

кліматичними та господарсько-економічними характеристиками, тому 

вирішення проблеми збереження і вдосконалення внутрішньо-

породних типів ВРХ у наявних і створених породах з різними 

напрямами продуктивності є вкрай потрібним. 

 Місцеві симентали Прикарпаття відзначаються добрими 

відтворювальними якостями та молочною і м’ясною продуктивністю, 

стійкіші порівняно з іншими породами до таких хвороб, як 

туберкульоз і лейкоз, характеризуються високим вмістом білка у 

молоці та найкращими його показниками для  виготовлення сиру, 

добре пристосовані до місцевих природних  і господарських умов. 

Тому селекційно-племінна робота з симентальською породою 

Прикарпаття спрямована на збереження, поліпшення, створення 

високопродуктивних стад молочного і комбінованого напрямів 

продуктивності з використанням бугаїв австрійської та німецької 

селекції [1 - 4].  

Науково-дослідну роботу проведено у племрепродукторах 

“Літинське” Дрогобицького і “Бережниця” Жидачівського районів 

Львівської області. 

Молочну продуктивність корів визначали на підставі 

щомісячних контрольних надоїв протягом лактацій. 
 

© Колта М.М., Полуліх М.І., 

Зінкевич В.І., Даньків В.Я., 2010 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2010. Вип. 52. Ч. ІІ. 
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Екстер’єрну оцінку корів та молодняку проводили окомірно та 

шляхом зняття основних промірів і обчислення на їх основі індексів 

будови тіла протягом першої, другої і третьої лактації. 

Відбирали високопродуктивних корів у плем’ядро і 

бикопровідну групу на основі їх господарсько-корисних ознак. 

Вивчення морфо-функціональних характеристик вимені 

проводили шляхом окомірного визначення форми і зняття основних 

промірів (обхват, довжина, ширина і глибина чвертей, довжина 

передніх і задніх дійок і ін.). 

Вміст жиру в молоці визначали один раз на місяць у середній 

пробі за день за Гербером.  

Матеріали досліджень опрацьовано статистично за М. О. Пло-

хінським [5]. 

У ТзОВ “Літинське” поголів’я великої рогатої худоби 

симентальської породи молочно-м’ясного типу налічує 253 голови. 

Для селекційно-племінної роботи відібрано 118 корів та 124 

ремонтних телички різних вікових періодів, а саме: до одного року – 

31 голова, від одного до двох років – 77 голів і старших 2 років – 16 

голів. 

Для поліпшення генеалогічної структури стада відібраних 

корів та телиць парувального віку, згідно з нашими рекомендаціями, у 

2009 р. осіменяли спермою чистопородних симентальських елітних 

бугаїв-плідників німецької селекції Імаго 937169727/69727 та Вікхта 

932375771/75771 (табл. 1). 

 

1. Характеристика бугаїв-плідників, яких використовували у        

2009 р. 

Кличка та 

інвентарний 

номер бугая 

Продуктивність 
Комплекс-

ний клас 
надій, кг % жиру молочний 

жир, кг 

Матері 

Імаго 9727  9460 3,8 358 еліта рекорд 

Вікхт 75771 7963 3,94 314 еліта рекорд 

Батьки 

Імаго 9727  8064 4,6 277 еліта рекорд 

Вікхт 75771 10310 4,18 431 еліта рекорд 

 

Продуктивність 70 дочок бугая Імаго 69727 становила: надій 

молока 6103 кг, 4,12 % жиру, 251 кг молочного жиру, 3,59% білка. Від 

оцінених дочок бугая Вікхта 75771 отримали надій 5931 кг молока, 

4,2% жиру, 249 кг молочного жиру, 3,37% білка.   
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 На підставі даних зоотехнічного обліку 59 високопро-

дуктивних корів відібрано в плем’ядро, а 19 - в бикопровідну групу. 

Чисельність корів впродовж 2009 р. зросла на  16 голів. 

У племрепродукторі “Літинське” протягом 2009 р. 

продовжували формування генеалогічної структури стада на основі 

власного поголів’я, яке б відповідало цільовим параметрам і 

стандартам симентальської породи (дані щодо кровності, екстер’єру,  

молочної продуктивності та придатності до машинного доїння), 

відповідно було відібрано і сформовано стадо із 118 корів 

симентальської породи.  

 

2.  Молочна продуктивність і жива маса корів у племрепродукторі 

“Літинське” 

Лактації n Надій, кг Жир, % Жива маса, кг 

І 25 2183±134 3,79±0,05 465±14 

ІІ 23 2893±123 3,80±0,03 510±17 

ІІІ і ст. 70 3540±113 3,85±0,07 545±20 

У стаді 118 2872±109 3,80±0,03 505±16 

 

Аналізуючи молочну продуктивність стада корів (табл. 2), 

можна зробити висновок, що підвищення надоїв та використання 

генетичного потенціалу тварин може бути досягнуто тільки за умов 

поліпшення годівлі корів і молодняку та продовження племінної 

роботи з породою. 

 

3. Характеристика корів за надоями і вмістом жиру в молоці 

Надій за 305 

днів лактації, 

кг 

Кількість 

голів 

Вміст жиру в молоці, % 

3
,6

0
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 3
,6

9
 

3
,7

0
 –

 3
,7

9
 

3
,8

0
 –

 3
,8

9
 

3
,9

0
 –

 3
,9

9
 

4
,0

0
 і

  

в
и

щ
е
 

n % 

2000 - 2500   - - - - - 

2501 - 3000 25 21,2 3 18 4 - - 

3001 - 3500 10 8.5 - 4 6 - - 

3501 - 4000 54 45,8 7 28 7 12 - 

4001 - 4500 9 7,6 1 3 2 3 1 

4501 - 5000 14 11,9 1 5 3 2 2 

5001 - 5500 3 2,5 - 1 1 1 - 

5501 - 6000 2 1,7 - - 1 1 - 

6000 і більше 1 0,8 - - - - 1 

Всього 118 100 12 59 24 19 4 
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Відбір корів за розмірами молочної залози є одним із 

основних аспектів ведення селекційно-племінної роботи, адже відомо, 

що величина вимені прямо корелює із молочною продуктивністю 

(табл. 4).   

 

4. Морфо-функціональні властивості вимені корів за лактаціями, 

см 

Назва статей вимені 
Лактації 

І (n = 25)  ІІІ і ст. (n = 70) 

Обхват 87,4 92,9 

Довжина 23,6 27,5 

Ширина  20,3 24,9 

Глибина передніх чвертей 15,8 17,5 

Глибина задніх чвертей 21,4 24,6 

Висота вимені над землею 66,0 56,2 

Передня чверть:   

    довжина дійок 6,8 7,6 

    діаметр дійок в основі    2,5 2,8 

Задня чверть:   

    довжина дійок 6,3 6,9 

    діаметр дійок в основі    2,5 2,9 

Віддаль між дійками:   

    передніми 9,6 10,1 

    задніми 6,7 7,0 

 

Дослідження морфо-функціональних особливостей вимені 

корів за лактаціями у ТзОВ «Літинське» свідчать, що у більшості 

тварин воно є придатним до машинного доїння (табл. 4). Так, у 

господарстві 42 корови мали ванноподібну форму вимені, 53 – 

чашоподібну і 23 – округлу, тобто більша частина з них має бажану 

ванноподібну  та чашоподібну форму вимені (табл. 5). 

У ТзОВ “Літинське” 60% корів мають швидкість молоковіддачі 

більше 1 кг/хв і 25% - більше 1,20 кг/хв. 

У племрепродукторі ″Бережниця″ для поліпшення генеалогічної 

структури стада відібраних корів та телиць парувального віку 

осіменяли спермою чистопородного бугая-плідника симентальської 

породи німецької селекції Вікхта 932375771/75771 (М-ІІІ – 305 – 7963 - 

3,94 – 314 – 3,32 – 264). 

У господарстві утримують 146 голів великої рогатої худоби, з 

них 72 корови, 5 корів-первісток, 15 нетелей, 25 телиць до 1 року,      

28 телиць, старших 1 року. 
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5. Оцінка вимені корів 

Форма вимені 

Кількість 

голів 

Швидкість  

молоковіддачі, кг/хв Непри- 

датні до 

машинно-

го доїння 
n % 
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Ванноподібне 42 35,6 - 19 12 11 - - 

Чашоподібне 53 44,9 3 35 13 2 - - 

Округле 23 19,5 2 17 4 - - - 

Козяче - - - - - - - - 

Всього  118 100 5 71 29 13 - - 

 
У селекційне ядро відібрано 52 корови з продуктивністю більше 

3290 кг молока, 3,87% жиру, 127 кг молочного жиру. 

Ми провели оцінку корів за молочною продуктивністю. Так, 

надій у стаді в середньому становив 3120 кг молока, 3,85% жиру,     

120 кг молочного жиру, середня жива маса корів 570 кг. 

У 2009 р. ми взяли під контроль поголів’я тварин 

симентальської породи в одноосібних господарствах селян Львівської 

області. Так, в індивідуальному секторі Дрогобицького району (46 

сільських рад) нараховано 14 566 голів ВРХ, з них  9341 корів, 1359 

теличок від 1 до 2 років, 420 - від 2 років і старших, 3315 телят до 

одного року, 14 бугаїв-плідників, 117 бичків, старших 1 року. У 

Жидачівському районі (31 сільська рада) – 11 258 голів ВРХ, з них  

7450 корів, 726 теличок від 1 до 2 років, 156 - від 2 років і старших, 

1994 телят до 1 року, 32 бугаї-плідники. 

У більшості одноосібних господарств Жидачівського і 

Дрогобицького районів, де збереглися пункти штучного осіменіння, 

закріплено тих бугаїв-плідників, яких використовують у громадському 

секторі. Це питання узгоджується з племслужбою області, оскільки 

поставлено завдання зберегти, поліпшити генофонд симентальської 

породи, нарощуючи поголів’я. 

Висновки 

1. У двох базових господарствах симентальської породи для 

подальшої селекційно-племінної роботи відібрано 111 високопро-

дуктивних корів. 

2. У племрепродукторі “Літинське” 5% корів мають молочну 

продуктивність більше 5000 кг, 65,3% - понад 3500 кг і 29,7% - від 

2501 до 3500 кг. 
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3. Аналізуючи морфо-функціональні властивості вимені, ми 

встановили, що у 35,0% корів воно мало ванноподібну форму, в    

46,0% - чашоподібну і в 19,0% - округлу. 
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СУМІСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ  

ГУМІНОВИХ КОРМОВИХ ДОБАВОК ТА ПРОБІОТИКІВ 

У ГОДІВЛІ СВИНЕЙ 

 

Розглянуто ефективність сумісного застосування гумінової 

кормової добавки (гумату натрію з мікроелементами та смаковим 

компонентом) та пробіотика (біфідумбактерину) в годівлі підсисних 

свиноматок та їхніх поросят до 75-добового віку, а також у годівлі 

самих поросят до 75-добового віку. Встановлено вищу ефективність 

використання цієї комбінації кормових добавок у годівлі підсисних 

свиноматок та їх поросят, що забезпечило у 75-добовому віці 

збільшення збереженості поросят на 13,1 %, їх середньої живої маси  
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на 0,89 кг, середньодобових приростів з 1 до 75 дня на 11,7 г та 

середньої молочності свиноматок на 10,24 кг порівняно з контролем. 

Ключові слова: годівля свиней, біологічно активні добавки, 

гумінові сполуки, мікроелементи, смакові добавки, біфідобактерії. 

 

У 2008 - 2009 рр. в ІТ УААН було розроблено кормову 

біологічно активну добавку (БАД), яка включала гумінові сполуки 

(ГС), біфідобактерії, лактобактерії та Bacillus subtilis, мікроелементи в 

формі комплексних сполук і смаковий компонент (сахарин або 

глутамат натрію), та проведено випробування цієї БАД (Гумісол ТМЕ) 

на підсисних свиноматках, їх поросятах-сисунах, відлучених 

поросятах та ремонтних свинках до 210-добового віку [1] (БАД 

вводили до раціонів підсисних свиноматок та їх поросят до 84-ї доби, а 

до раціонів ремонтних свинок - з 121 до 174-ї доби життя, з періодами 

“післядії” відповідно з 85 до 120 та з 175 до 210-ї діб життя). Пізніше 

було також досліджено вплив цих БАД за такої технологічної схеми їх 

застосування на репродуктивні показники [2]. Перевагою Гумісолу 

ТМЕ перед гуміновими БАД іншого походження є більша 

екологічність (виробляється з вермикомпосту, отриманого з гною 

великої рогатої худоби, має сертифікат екологічно чистого препарату), 

що дозволяє використовувати його для отримання екологічно чистої 

продукції тваринництва; внаслідок такої технології виробництва 

мікробіологічну частину Гумісолу ТМЕ було перенесено з 

вермикомпосту у складі так званої бактеріальної суспензії. Однак у 

2010 р. опубліковано результати перевірки мікрофлори вермикомпосту 

на антагоністичну активність щодо тест-культур патогенних 

мікроорганізмів [3], яка виявилася практично нульовою. Тому виникла 

потреба розробки та випробування БАД типу Гумісол ТМЕ, яка 

поєднувала б переваги розробленої раніше БАД з високою 

антагоністичною активністю мікрофлори (Пробогумат-1). Треба 

враховувати, що хоча ще у 1980-ті роки було проведено дослідження 

щодо стимулюючої дії ГС на ріст та антагоністичну активність 

пробіотичної мікрофлори [4], але до останнього часу резистентність 

мікроорганізмів до ГС та їх похідних вивчали, як правило, лише на 

прикладі тест-культури інфузорій Paramecium caudatum [5], а не на 

культурах, що входять до складу Гумісолу ТМЕ. 

Мета роботи - визначити ефективність сумісної дії ГС (які 

містять комплексні форми мікроелементів і смаковий компонент) та 

пробіотичного препарату (біфідумбактерину) на ріст поросят при 

застосуванні цієї комбінації в їх годівлі з 10 до 75 дня життя, а також 
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одночасно в годівлі цих поросят у ті ж терміни та їх свиноматок з 2 до 

60 дня підсисного періоду. 

Гумінова БАД (надалі – гумат) містила гумат натрію з 

мікроелементами в комплексній формі (концентрації у % від маси 

сухої речовини гумату): мідь – 0,5 %, цинк – 0,5 %, марганець –       

0,35 %, кобальт – 0,05 %. До раціонів свиней її вводили у вигляді 1-

процентного  розчину у кип’яченій воді, до якого додавали 0,1 % від 

маси глутамату натрію. Пробіотична БАД складалася з культури 

живих біфідобактерій (Bifidobacterium bifidum) та з живильного 

середовища, які зберігали та вводили до раціонів свиней окремо від 

гумінової БАД та після змішування останньої з комбікормом або 

сухою підкормкою. Вісімнадцять підсисних свиноматок великої білої 

породи та їх новонароджені поросята-сисуни за методом пар-аналогів 

були розподілені на три групи, по 6 гнізд, які отримували додатково до 

основного раціону (ОР): 1 група – ніяких БАД свиноматкам і їх 

поросятам (контроль); 2 група – ОР свиноматок без БАД, ОР поросят + 

10,0 мг гумату натрію на 1 кг живої маси (ж. м.) з 15 до 75 дня життя + 

10
8
 – 10

9
 колонеутворюючих одиниць (КУО) біфідобактерій на голову 

на добу; 3 група – ОР свиноматок з 2 до 60 дня підсисного періоду + 

10,0 мг гумату натрію + 10
10

 КУО біфідобактерій на голову на добу, 

ОР поросят з 15 до 75 дня життя аналогічно до групи 2. Привчання до 

комбінації БАД здійснювали: у свиноматок - в останні 4 дні 

поросності, збільшуючи дозу на 33 % кожні 2 доби, у поросят – з 10 до 

14 дня життя аналогічним шляхом. За рахунок гумату можливо 

задовольнити частину потреб свиноматок та поросят у 

мікроелементах, а саме (у % від загальної потреби): міді –  відповідно 

на 8,6 та  5,7 %, цинку – на 1,9 і 1,2 %, марганцю – на 1,2 та 1,9 %, 

кобальту – на 10,0 і на 8,0 %. Відлучали поросят у 60-добовому віці. 

Результати дослідження наведено у таблиці. 

 

Вплив комбінації ГС та пробіотика (Пробогумату-1) на 

життєздатність і продуктивність піддослідних поросят 

Показники 1 група 2 група 3 група 

1 2 3 4 

Кількість поросят у гнізді, голів 

при народженні 10,16±0,48 10,00±0,45 10,33±0,50 

у 21-добовому віці 9,00±0,68 8,84±0,48 10,00±0,52 

у 60-добовому віці 8,00±0,63 8,50±0,43 9,50±0,62 

у 75-добовому віці 7,84±0,60 8,33±0,42 9,33±0,56 
х
 

Збереженість (% від кількості поросят, народжених живими) 

у 21-добовому віці 88,5±4,2 88,4±5,5 96,8±2,0 
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1 2 3 4 

у 60-добовому віці 78,7±5,3 85,0±5,1 92,0±2,9 
х
 

у 75-добовому віці 77,2±5,0 83,3±5,1 90,3±2,4 
а
 

Середня жива маса поросят, кг 

при народженні 1,18±0,02 1,19±0,02 1,19±0,01 

у 21-добовому віці 6,21±0,12 6,53±0,08 
б
 6,62±0,06 

в
 

у 60-добовому віці 16,13±0,24 16,35±0,22 16,63±0,18 
х
 

у 75-добовому віці 21,33±0,28 21,95±0,24 
в
 22,22±0,20 

б
 

Середньодобові прирости поросят, г 

з 1 до 60 доби життя 249,2±3,9 252,7±3,5 257,3±2,8 
х
 

з 61 до 75 доби 344,0±6,8 368,7±5,3 
в
 372,7±5,1 

в
 

з 1 до 75 доби життя 268,7±3,6 276,8±2,9 
х 

280,4±2,5 
б
 

Середні витрати корму на 1 кг приросту поросят, МДж ОЕ свиней 

з 1 до 60 доби * 18,75±0,28 18,36±0,25 18,51±0,19 

з 61 по 75 доби життя 45,55±0,98 44,09±0,66 43,05±0,57 
а
 

Середня жива маса гнізда, кг 

при народженні 12,01±0,38 11,86±0,43 12,26±0,48 

у 21-добовому віці“ 55,93±3,77 57,67±3,05 66,17±2,72 
х
 

у 60-добовому віці 129,00±8,74 139,00±6,81 158,00±9,55 
а
 

у 75-добовому віці 167,0±11,9 182,9±8,7 207,42±11,9 
а 

Умовно чистий дохід від застосування порівняно з контролем, грн 

за 1 - 60 доби життя** - 250,66 / 29,49 728,28 / 76,66 

за 75 діб досліду *** - 47,70 109,11 
Примітки: * без врахування молока свиноматок; “ середня молочність 

свиноматок; ** на гніздо / на порося; *** на порося; х Р<0,10; а Р<0,05; б Р<0,01;                   
в Р<0,001. 

 

Група 2. Згодовування Пробогумату-1 лише підсисним 

поросятам практично не впливало на їх збереженість у 21-добовому 

віці, а в 60-добовому віці (на 6,3 % більше за контроль) та у 75-

добовому віці (на 6,1 % більше) цей вплив також був невірогідним. 

Внаслідок цього у 60- та 75-добовому віці кількість поросят на опорос 

зростала порівняно з контролем невірогідно (на 0,50 гол., або на 6,3 %, 

та на 0,49 гол., або на 6,3 % відповідно). Хоча середня жива маса 

поросят у 21-добовому віці збільшувалася порівняно з контролем 

вірогідно (на 0,32 кг, або на 5,1 %, Р<0,01), але внаслідок вторинного 

ураження шлунково-кишковими захворюваннями (зокрема неінфекцій-

ним гастроентеритом) у більш дорослому (60-добовому) віці при 

відлученні  підвищення середньої живої маси на 0,22 кг, або на 1,4 %, 

порівняно з контролем було невірогідним. Однак наприкінці періоду 

відлучення (у 75-добовому віці) збільшення середньої живої маси 
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поросят на 0,62 кг, або на 2,9 %, порівняно з контролем знову було 

вірогідним (Р<0,001). Середньодобові прирости у цій групі вірогідно 

підвищувалися порівняно з контролем лише з 61 до 75 дня життя (на 

24,7 г, або на 7,2 %, Р<0,001), тоді як з 1 до 75 доби вони мали лише 

тенденцію до збільшення (на 8,1 г, або на 3,0 %). Середня жива маса 

гнізда при відлученні та у 75-добовому віці зростає порівняно з 

контролем невірогідно (відповідно на 10,00 кг, або на 7,8 %, та на 

15,84 кг, або на 9,5 %). Невірогідним також було підвищення середньої 

молочності свиноматки порівняно з контролем (на 1,74 кг, або на         

3,1 %). Умовно чистий дохід від застосування Пробогумату-1 за цією 

схемою становив порівняно з контролем 250,66 грн на гніздо, або  

29,49 грн/голову у 60-добовому віці та 47,70 грн/голову у 75-добовому 

віці. Цей варіант застосування Пробогумату-1 можна рекомендувати 

лише для зменшення негативного впливу стресу при відлученні 

поросят на їх середньодобові прирости (і як неповноцінну заміну 

застосування за технологією групи 3). 

Група 3. Позитивний вплив цієї технологічної схеми на 

збереженість поросят у 21-добовому віці (на 8,3 % порівняно з 

контролем) ще є невірогідним, однак при відлученні він проявляється 

вже як тенденція (на 13,3 %), а у 75-добовому віці – як вірогідне 

збільшення на 13,1 % (Р<0,05). Внаслідок цього у 60- та 75-добовому 

віці має місце тенденція до зростання середньої кількості поросят на 

опорос відповідно на 1,50 гол. (на 18,8 %) та на 1,49 гол. (або на         

19,0 %) порівняно з контролем, незважаючи навіть на загрозу 

ураження поросят шлунково-кишковими захворюваннями (зокрема 

внаслідок перебування зі свиноматками та через їхні корми). Це 

підтверджується тим, що на відміну від попередньої групи середня 

жива маса поросят при відлученні має тенденцію до зростання 

порівняно з контролем на 0,50 кг, або на 3,1 %; у 21- та 75-добовому 

віці підвищення середньої живої маси поросят порівняно з контролем 

у цій групі становило відповідно 0,42 кг (або 6,6 %, Р<0,001) та 0,89 кг 

(або 8,5 %, Р<0,01). Середньодобові прирости мали тенденцію до 

зростання порівняно з контролем вже протягом підсисного періоду (на 

8,1 г, або на 3,3 %), а з 61 до 75 дня збільшення було вірогідним (на 

28,7 г, або на 8,3 %, Р<0,001), тоді як за увесь період з 1 до 75 дня 

життя середньодобові прирости підвищилися на 11,7 г (або на 4,4 %, 

Р<0,01). Середні витрати корму на 1 кг приросту за 61 - 75 доби життя 

вірогідно знизилися на 2,50 МДж ОЕ свиней (на 5,5 % порівняно з 

контролем). Середня жива маса гнізда при відлученні зросла порівняно 

з контролем на 29,00 кг (на 22,5 %, Р<0,05), у 75-добовому віці – на 

40,34 кг (на 24,1 %, Р<0,05), середня молочність свиноматок мала 
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тенденцію до збільшення на 10,24 кг (на 18,3 %, Р<0,10). Умовно 

чистий дохід від застосування Пробогумату-1 за цією схемою становив 

при відлученні 728,28 грн на гніздо, або 76,66 грн на порося, та у 75-

добовому віці – 109,11 грн на порося. Зроблено висновок про 

доцільність застосування Пробогумату-1 за наведеною схемою в усіх 

випадках, коли наявна достатня кількість цієї БАД, особливо в умовах 

загрози спалахів неінфекційного гастроентериту та інших шлунково-

кишкових захворювань, зокрема таких, що можуть передаватися через 

контакти поросят-сисунів зі своїми свиноматками чи при споживанні 

кормів цих свиноматок. 

Застосування Пробогумату-1 за схемою групи 3 має такі 

переваги перед групою 2 (у 75-добовому віці): збільшення 

збереженості на 7,0 %, середньої кількості поросят на опорос - на     

1,00 гол., середньої живої маси поросят - на 0,27 кг (або на 1,2 %) та 

середньодобових приростів за період до 75-добового віку - на 3,6 г 

(або на 1,3 %), зниження середніх витрат корму на 1 кг приросту з 61 

до 75 дня життя на 1,04 МДж ОЕ свиней, збільшення середньої живої 

маси гнізда на 34,50 кг (або на 13,4 %), умовно чистого доходу на 

порося - на 61,41 грн. Результати застосування Пробогумату-1 у 

годівлі підсисних свиноматок та їх поросят до 75-добового віку 

вказують на те, що ця БАД і така схема її використання можуть 

слугувати однією з альтернатив заборонених на цей час антибіотиків, а 

також розповсюджених схем застосування пробіотиків у годівлі самих 

лише поросят, починаючи з перших годин їх життя. 

Висновки 

1. Використання Пробогумату-1 в годівлі самих поросят з 10 до 

75 дня життя вірогідно збільшує порівняно з контролем їх середню 

живу масу у 75-добовому віці (на 0,62 кг, або на 2,9 %, Р<0,001) та 

середньодобові прирости з 61 до 75 дня (на 24,7 г, або на 7,2 %, 

Р<0,001), але не може вірогідно підвищити збереженість поросят та 

середню живу масу гнізда при відлученні. Умовно чистий дохід на 75-

ту добу життя поросят становив 47,70 грн/голову. 

2. Одночасне застосування Пробогумату-1 у годівлі свиноматок 

з 2 до 60 дня підсисного періоду і їх поросят з 10 до 75 дня життя 

дозволяє у 75-добовому віці вірогідно збільшити порівняно з 

контролем: збереженість поросят - на 13,1 % (Р<0,05), їх середню живу 

масу – на 0,89 кг (на  8,5 %, Р<0,001), середньодобові прирости з 1 до 

75 доби життя – на 11,7 г (на 4,4 %, Р<0,01), середню живу масу гнізда 

при відлученні – на 29,00 кг (на 22,5 %, Р<0,05); також наявна 

тенденція до збільшення середньої молочності свиноматок – на     
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10,24 кг (на 18,3 %, Р<0,10). Умовно чистий дохід на 75-ту добу життя 

поросят становив 109,11 грн/голову. 
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БАЛАНС ЖИРНИХ КИСЛОТ В ОРГАНІЗМІ ГУСОК  

ЗА ЗГОДОВУВАННЯ СУЛЬФАТУ НАТРІЮ 

 

Наведено результати досліджень балансу жирних кислот в 

організмі гусок при згодовуванні сульфату натрію.  

Встановлено, що при тривалому використанні цієї солі в складі 

раціону збільшується надходження жирних кислот загальних ліпідів в 

організм 270-денних гусок порівняно з 60-денними, що зумовлено 

кількістю спожитих кормів, та зменшується  середньодобове 

виділення вказаних вище кислот з їх організму. 

Ключові слова: сульфат натрію, жирні кислоти, загальні 

ліпіди, гуси. 

 

Раціони птиці в більшості випадків є дефіцитними за 

неорганічними сполуками сірки [3, 5, 6, 10]. Останні потрібні для 

синтезу сульфгідрильних груп, які виконують важливі функції в 

молекулах білка [4, 7, 11]. Крім того, неорганічні сполуки сірки 

потрібні в організмі птиці для синтезу сірчаної кислоти [2, 11], яка 

виконує в печінці дуже важливу функцію. Вона причетна до 

зв’язування фенолів і утворення кон’югатів [1, 9, 11]. Останні у свою 

чергу легко виводяться з організму птиці через нирки [1, 9]. Крім того, 

неорганічні сполуки сірки використовуються для синтезу ряду 

замінних сірковмісних амінокислот [7, 8], що відбувається як у 

травному каналі, так і в тканинах організму [1, 7, 9]. У товстому відділі 

кишківника птиці, зокрема в сліпій кишці, цей процес проходить за 

рахунок мікроорганізмів, які його населяють, насамперед бактерій [8]. 

Треба відзначити, що синтез замінних сірковмісних амінокислот 

у травному каналі птиці йде через таку проміжну речовину, як таурин, 

який є складовою частиною жовчі [9, 11]. Зокрема в жовчі містяться 

таурохолева та дезокситаурова кислоти. Останні беруть активну участь 

у всмоктуванні жирних кислот у тонкому відділі кишківника птиці [9].  

Виходячи з наведеного вище, метою нашої роботи було 

вивчення тривалого згодовування сульфату натрію на баланс жирних 

кислот загальних ліпідів в організмі гусей.  
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Експериментальні дослідження проведено на базі ПАФ 

“Дністер”. 

Із гусенят 10-денного віку сформували контрольну та дослідну 

групи. У кожну із груп відібрали по 60 гусок. Гусенят утримували на 

літньому та зимовому раціонах. Літній раціон складався із 

стандартного комбікорму та пасовищної трави, а зимовий – тільки із 

стандартного комбікорму. Однак у склад комбікорму гусенят дослідної 

групи входив сульфат натрію в кількості 1%. 

У 60- і 270-денному віці провели балансовий дослід на 3 

самках із кожної групи, який складався із підготовчого (5 днів) та 

дослідного (7 днів) періоду. При цьому враховували кількість з'їденого 

корму та виділених калових мас. Для лабораторних досліджень 

відібрали зразки кормів та калу, в яких за методиками Й.Ф. Рівіса та ін. 

[12 − 14] визначали вміст жирних кислот загальних ліпідів. 

У 60-денних гусок дослідної групи, які до основного раціону 

додатково отримували сульфат натрію, порівняно з самками 

контрольної групи, які споживали корми основного раціону, 

зменшується середньодобове надходження в організм з кормом всіх 

досліджуваних жирних кислот загальних ліпідів (табл. 1). Зниження 

рівня насичених жирних кислот загальних ліпідів у гусок відбувається 

за рахунок жирних кислот з парним (554,53 проти 573,27 мг/голову) і 

непарним (8,67 проти 9,53 мг/голову) числом вуглецевих атомів у 

ланцюгу. Надходження мононенасичених жирних кислот загальних 

ліпідів зменшується за рахунок жирних кислот родин n-7 (28,60 проти 

31,33 мг/голову) і n-9 (658,47 проти 723,10 мг/голову), а 

поліненасичених - родин n-3 (808,70 проти 877,03 мг/голову) і n-6 

(1214,60 проти 1298,40 мг/голову). Зокрема в організмі 60-денних 

гусок дослідної групи порівняно з самками контрольної групи 

вірогідно зменшується надходження пальмітоолеїнової, олеїнової, 

лінолевої, ліноленової та ейкозатетраєнової-арахідонової кислот 

загальних ліпідів (табл. 1).  

 

1. Середньодобове надходження жирних кислот загальних ліпідів з 

кормом в організм 60-денних гусок (M±m, n=3), мг/голову 

Жирні кислоти  

та їх код 

Самки 

Контроль Дослід 

1 2 3 

Каприлова, 8:0 0,23±0,17 0,13±0,10 

Капринова, 10:0 0,57±0,40 0,47±0,03 

Лауринова, 12:0 1,50±0,06 1,40±0,06 

Міристинова, 14:0 23,17±0,46 21,23±0,58* 
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1 2 3 

Пентадеканова, 15:0 9,53±0,23 8,67±0,24* 

Пальмітинова, 16:0 435,90±8,90 428,73±33,31 

Пальмітоолеїнова, 16:1 31,33±0,41 28,60±0,61* 

Стеаринова, 18:0 99,43±2,28 91,0±2,23* 

Олеїнова, 18:1 723,10±2,17 658,47±2,10*** 

Лінолева, 18:2 1294,9±11,75 1211,37±8,69** 

Ліноленова, 18:3 877,03±6,91 808,70±4,46** 

Арахінова, 20:0 12,47±0,38 11,57±0,49 

Ейкозатетраєнова-арахідонова, 20:4 3,50±0,06 3,23±0,03* 

Загальна кількість жирних кислот 3512,66 3273,57 

насичені 582,80 563,20 

мононенасичені 754,43 687,07 

поліненасичені 2021,50 1873,07 

n-3/n-6 0,68 0,67 

 

Із табл. 1 видно, що в 60-денних гусок дослідної групи 

порівняно з контрольною, крім того, вірогідно зменшується 

надходження в організм міристинової, пентадеканової та  стеаринової 

кислот загальних ліпідів. Слід відзначити, що при цьому в організмі 

гусок дослідної групи порівняно з контрольною дещо знижується 

рівень поліненасичених жирних кислот родини  n-3. На наведене вище 

вказує відношення в раціоні поліненасичених жирних кислот  родини 

n-3 до поліненасичених жирних кислот  родини n-6 (0,67 проти 0,68). 

 

2. Середньодобове виділення жирних кислот загальних ліпідів з 

калом у гусок 60-денного віку (M±m, n=3), мг/голову 

Жирні кислоти 

та їх код 

Самки 

Контроль Дослід 

1 2 3 

Каприлова, 8:0 0,27±0,03 0,37±0,03* 

Капринова, 10:0 0,50±0,06 0,63±0,03 

Лауринова, 12:0 0,90±0,06 1,20±0,03* 

Міристинова, 14:0 6,63±0,15 5,83±0,15* 

Пентадеканова, 15:0 1,70±0,23 1,03±0,09* 

Пальмітинова, 16:0 209,90±4,67 145,90±7,13** 

Пальмітоолеїнова, 16:1 2,90±0,17 3,70±0,23* 

Стеаринова, 18:0 105,53±2,43 75,37±1,39*** 

Олеїнова, 18:1 291,07±8,09 266,43±7,05* 

Лінолева, 18:2 273,33±6,96 366,83±8,32*** 
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1 2 3 

Ліноленова, 18:3 85,5±1,99 74,3±1,62* 

Арахінова, 20:0 6,83±0,15 4,97±0,15*** 

Ейкозаєнова, 20:1 3,40±0,06 2,97±0,09* 

Ейкозадиєнова, 20:2 2,80±0,06 2,40±0,10* 

Ейкозатриєнова, 20:3 2,20±0,06 1,90±0,06* 

Ейкозатетраєнова-арахідонова, 20:4 10,37±0,26 8,20±0,23** 

Ейкозапентаєнова, 20:5 3,43±0,09 2,80±0,06** 

Докозадиєнова, 22:2 2,10±0,06 1,70±0,06** 

Докозатриєнова, 22:3 1,80±0,06 1,57±0,03* 

Докозатетраєнова, 22:4 4,33±0,09 4,0±0,06* 

Докозапентаєнова, 22:5 3,60±0,06 3,20±0,06** 

Докозагексаєнова, 22:6 4,30±0,15 3,70±0,12* 

Загальна кількість жирних кислот 1023,39 979,00 

насичені 332,26 235,30 

мононенасичені 297,37 273,10 

поліненасичені 393,76 470,60 

n-3/n-6 0,35 0,24 

 

Зниження середньодобового надходження жирних кислот 

загальних ліпідів в організм 60-денних гусок дослідної групи, які до 

основного раціону додатково отримували сульфат натрію, порівняно з 

самками контрольної групи, які споживали корми основного раціону, 

зумовлено зменшенням їх кількості. 

У 60-денних гусей контрольної та дослідної груп у 1,52 − 2,39, 

2,06 − 2,60 і 3,98 − 5,13 рази знижується виділення з калом відповідно 

насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних кислот 

загальних ліпідів. У самок дослідної групи порівняно з контрольною 

зменшується середньодобове виділення з організму з калом жирних 

кислот загальних ліпідів (табл. 2). Це зумовлено зниженням рівня 

насичених і мононенасичених жирних кислот загальних ліпідів. При 

цьому зростає середньодобове виділення поліненасичених жирних 

кислот загальних ліпідів з калом.  

Зменшення кількості насичених жирних кислот загальних 

ліпідів в організмі гусок відбувається за рахунок жирних кислот з 

парним (234,27 проти 330,56 мг/голову) і непарним (1,03 проти 

1,70 мг/голову) числом вуглецевих атомів у ланцюгу. Виділення з 

калом мононенасичених жирних кислот загальних ліпідів зменшується 

в основному за рахунок жирних кислот родини n-9 (269,40 проти 

294,47 мг/голову). При цьому у гусок дослідної групи порівняно з 

контрольною зростає середньодобове виділення з калом 
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мононенасичених жирних кислот родини n-7 (3,70 проти 

2,90 мг/голову). 

Збільшення виділення поліненасичених жирних кислот 

загальних ліпідів з калом у гусок дослідної групи порівняно з 

контрольною зумовлено в основному жирними кислотами родини n-6 

(381,03 проти 290,80 мг/голову). При цьому у них зменшується 

середньодобове виділення з калом поліненасичених жирних кислот 

родини n-3 (89,57 проти 102,96 мг/голову). Зокрема в 60-денних гусок 

дослідної групи порівняно з контрольною вірогідно знижується 

виділення з організму з калом міристинової, пентадеканової, 

пальмітинової, стеаринової, олеїнової, ліноленової, арахінової, 

ейкозаєнової, ейкозадиєнової, ейкозатриєнової, ейкозатетраєнової-

арахідонової, ейкозапентаєнової, докозадиєнової, докозатриєнової, 

докозатетраєнової, докозапентаєнової та докозагексаєнової кислот 

загальних ліпідів, але зростає – каприлової, лауринової, 

пальмітоолеїнової та лінолевої (табл. 2). Слід відзначити, що при 

цьому сильно зменшується середньодобове виділення з організму 

гусок дослідної групи порівняно з контрольною поліненасичених 

жирних кислот родини n-3. На наведене вище вказує відношення в калі 

поліненасичених жирних кислот  родини n-3 до поліненасичених 

жирних кислот  родини n-6 (0,24 проти 0,35). 

Зниження середньодобового виділення жирних кислот 

загальних ліпідів з організму 60-денних гусок дослідної групи, які до 

основного раціону додатково отримували сульфат натрію, порівняно з 

самками контрольної групи, яким згодовували корми основного 

раціону, зумовлено не тільки зменшенням кількості спожитих кормів, 

а й всмоктуванням їх у травному каналі.  

У 270-денних гусок дослідної групи порівняно з контрольною 

вже зростає середньодобове надходження в організм з кормом жирних 

кислот загальних ліпідів (табл. 3). 

 

3. Середньодобове надходження жирних кислот загальних ліпідів з 

кормом в організм 270-денних гусок (M±m, n=3), мг/голову 

Жирні кислоти 

та їх код 

Самки 

Контроль Дослід 

1 2 3 

Каприлова, 8:0 0,4±0,03 0,5±0,03* 

Капринова, 10:0 0,8±0,03 0,9±0,03* 

Лауринова, 12:0 1,9±0,12 2,1±0,06 

Міристинова, 14:0 15,0±0,64 16,4±0,70 
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1 2 3 

Пентадеканова, 15:0 4,4±0,21 4,7±0,24 

Пальмітинова, 16:0 612,5±11,44 662,8±12,55* 

Пальмітоолеїнова, 16:1 3,6±0,24 3,9±0,29 

Стеаринова, 18:0 167,5±7,23 178,8±6,93 

Олеїнова, 18:1 1350,3±10,60 1459,7±20,23** 

Лінолева, 18:2 3315,8±34,76 3480,9±79,26 

Ліноленова, 18:3 332,9±3,64 363,3±3,56** 

Арахінова, 20:0 24,4±1,06 26,2±0,81 

Ейкозатетраєнова-арахідонова, 20:4 21,4±0,61 23,3±0,64 

Загальна кількість жирних кислот 5850,90 6223,50 

насичені 826,90 892,40 

мононенасичені 1353,90 1463,60 

поліненасичені 3670,10 3867,50 

n-3/n-6 0,100 0,104 

 

Із табл. 3 видно, що це зумовлено збільшенням кількості 

насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних кислот 

загальних ліпідів. Зростання надходження насичених жирних кислот 

загальних ліпідів у гусок відбувається за рахунок жирних кислот з 

парним (887,70 проти 822,50 мг/голову) і непарним (4,70 проти 

4,40 мг/голову) числом вуглецевих атомів у ланцюгу. Рівень 

мононенасичених жирних кислот загальних ліпідів збільшується за 

рахунок жирних кислот родин n-7 (3,90 проти 3,60 мг/голову) і n-9 

(1459,70 проти 1350,30), а поліненасичених − родин n-3 (363,30 проти 

332,90) і n-6 (3504,20 проти 3337,20 мг/голову). Зокрема в 270-денних 

гусок дослідної групи порівняно з контрольною вірогідно 

збільшується надходження в організм каприлової, пальмітинової, 

олеїнової та ліноленової кислот загальних ліпідів (табл. 3). У 270-

денних гусок дослідної групи порівняно з контрольною, крім того, 

вірогідно зростає надходження в організм капринової кислоти. Слід 

відзначити, що при цьому в організмі гусок дослідної групи порівняно 

з контрольною дещо збільшується кількість поліненасичених жирних 

кислот родини n-3. На наведене вище вказує відношення в раціоні 

поліненасичених жирних кислот родини n-3 до поліненасичених 

жирних кислот  родини n-6 (0,104 проти 0,100). 

Зростання середньодобового надходження жирних кислот 

загальних ліпідів в організм 270-денних гусок дослідної групи, які до 

основного раціону додатково отримували сульфат натрію, порівняно з 

самками контрольної групи, яким згодовували корми основного 

раціону, зумовлено збільшенням їх кількості. 
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У 270-денних гусок контрольної та дослідної груп у 2,29 − 

3,90, 4,26 − 6,15 і 9,38 − 14,97 рази зменшується виділення з калом 

відповідно насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних 

кислот загальних ліпідів. У самок дослідної групи, які до основного 

раціону додатково отримували сульфат натрію, порівняно з гусками 

контрольної групи, які споживали корми основного раціону, значно 

зменшується середньодобове виділення з організму з калом жирних 

кислот загальних ліпідів (табл. 4). 

 

4. Середньодобове виділення жирних кислот загальних ліпідів з 

калом у гусок 270-денного віку (M±m, n=3), мг/голову 

Жирні кислоти 

та їх код 

Самки 

Контроль Дослід 

Каприлова, 8:0 0,37±0,03 0,23±0,03* 

Капринова, 10:0 0,57±0,03 0,43±0,03* 

Лауринова, 12:0 1,03±0,03 0,93±0,03* 

Міристинова, 14:0 6,70±0,06 6,40±0,06* 

Пентадеканова, 15:0 1,90±0,06 1,20±0,06** 

Пальмітинова, 16:0 213,53±4,82 145,13±5,15*** 

Пальмітоолеїнова, 16:1 1,60±0,12 1,20±0,06* 

Стеаринова, 18:0 128,07±4,40 70,77±2,12*** 

Олеїнова, 18:1 308,33±4,91 234,60±13,51** 

Лінолева, 18:2 324,43±9,04 225,10±11,14** 

Ліноленова, 18:3 42,93±1,73 28,83±1,35** 

Арахінова, 20:0 4,30±0,15 3,73±0,09* 

Ейкозаєнова, 20:1 2,77±0,09 2,07±0,07* 

Ейкозадиєнова, 20:2 1,97±0,09 1,50±0,06* 

Ейкозатриєнова, 20:3 1,80±0,06 1,40±0,06** 

Ейкозатетраєнова-арахідонова, 20:4 3,27±0,09 2,53±0,09** 

Ейкозапентаєнова, 20:5 2,37±0,15 1,77±0,07* 

Докозадиєнова, 22:2 1,70±0,06 1,27±0,09* 

Докозатриєнова, 22:3 1,80±0,06 1,47±0,09* 

Докозатетраєнова, 22:4 4,97±0,09 4,23±0,09** 

Докозапентаєнова, 22:5 2,77±0,09 2,07±0,07** 

Докозагексаєнова, 22:6 3,40±0,06 3,03±0,03** 

Загальна кількість жирних кислот 1060,58 739,89 

насичені 356,47 228,82 

мононенасичені 312,70 237,87 

поліненасичені 391,41 273,20 

n-3/n-6 0,175 0,179 
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Це зумовлено зниженням рівня насичених, мононенасичених і 

поліненасичених жирних кислот загальних ліпідів. Зменшення 

середньодобового виділення насичених жирних кислот загальних 

ліпідів у гусок відбувається за рахунок жирних кислот з парним 

(227,62 проти 354,57 мг/голову) і непарним (1,20 проти 1,90 мг/голову) 

числом вуглецевих атомів у ланцюгу. Кількість мононенасичених 

жирних кислот загальних ліпідів зменшується за рахунок жирних 

кислот родин n-7 (1,20 проти 1,60 мг/голову) і n-9 (236,67 проти 

311,10), а поліненасичених − n-3 (41,40 проти 58,24) і n-6 (231,80 проти 

333,17 мг/голову). Зокрема в 270-денних гусок дослідної групи 

порівняно з контрольною вірогідно знижується середньодобове 

виділення з організму з калом всіх досліджуваних жирних кислот 

загальних ліпідів (табл. 4). Відношення в калі поліненасичених жирних 

кислот родини n-3 до поліненасичених жирних кислот родини n-6 

становить 0,179 проти 0,175. 

Зменшення середньодобового виділення жирних кислот 

загальних ліпідів з організму 270-денних гусок дослідної групи, які до 

основного раціону додатково отримували сульфат натрію, порівняно з 

самками контрольної групи, які споживали корми основного раціону, 

зумовлено зростанням їх всмоктування в травному каналі. 

Висновки 

1. За згодовування сульфату натрію зменшується 

середньодобове надходження з кормом жирних кислот загальних 

ліпідів в організм 60-денних гусок та зростає – в 270-денних, що 

зумовлено рівнем споживання кормів.  

2. Тривале згодовування сульфату натрію приводить до 

зменшення середньодобового виділення більшості жирних кислот 

загальних ліпідів з організму 60-денних гусок і всіх − у 270-денних.  
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РОЛЬ КОМБІКОРМІВ І ПРЕМІКСІВ  

У ГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН  

 

Зроблено огляд резервів збільшення виробництва продуктів 

тваринництва, розглянуто роль комбікормів і преміксів у годівлі 

сільськогосподарських тварин.   

Ключові слова: комбікорми, премікси, біологічно активні 

речовини. 

 

Серед факторів, що сприяють підвищенню продуктивності 

сільськогосподарських тварин, важливе значення має повноцінна 

годівля, яку можна організувати за умови забезпечення в раціоні всіх 

елементів живлення. Кількість і якість продукції тісно пов’язана з 

рівнем виробництва і приготування кормів для різних видів тварин.  

Найвагомішою складовою у собівартості виробництва продукції 

тваринництва, як відомо, є витрати на корми. І традиційно при 

розрахунку кормосумішей для ВРХ, свиней та птиці за критерій 

оптимізації беруть мінімум вартості їх складників, не враховуючи при 

цьому втрат, викликаних невідповідністю поживності нормам годівлі. 

Але в реальних виробничих умовах, коли кількість нормованих 

компонентів сягає понад 30, здійснити годівлю згідно з науковими 

рекомендаціями часто не є можливим через обмежений набір кормів, 

які мають підприємства [1, 2]. Тому постає питання пошуку та 

розробки нових підходів до планування кормосумішей.  

Великі резерви збільшення виробництва продукції 

тваринництва криються в підвищенні коефіцієнта корисної дії 

згодовуваних тваринам кормів, поживні речовини яких переважно 

знаходяться у важкодоступній формі [2, 4]. Відомо, що тварини 

народжуються зі слаборозвиненою ферментною системою   травлення.  

Та й дорослі тварини перетравлюють у кращому випадку 60 - 70% 

поживних речовин корму, хоча їх травні залози  виробляють  достатню 

кількість пепсину, трипсину, целюлоз, амілаз, ліпаз та інших  

ферментів.  

Ефективність кормів визначається їх видовою (соковиті, 

концентровані, грубі тощо) та  технологічною (розсипні,  гранульовані,  
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брикетовані та ін.) формами. Важливе місце за продуктивною дією 

займають концкорми, рівень трансформації яких у продукцію у свою 

чергу залежить від виду використання в годівлі тварин (розсипні без 

балансуючих добавок чи повноцінні комбікорми) [3, 7]. 

 Комбікорми – це однорідні суміші очищених і подрібнених до 

відповідного розміру кормових засобів, складені за науково 

обґрунтованими рецептами і збалансовані за основними поживними 

речовинами та за комплексом БАР. Чим вища продуктивність тварин, 

тим більша їх потреба у таких  спецкомбікормах. 

У тваринництві як основні концентровані корми 

використовують ячмінь, овес, жито, непродовольчу пшеницю та 

продукти їх переробки, однак їх потенціал при годівлі тварин з 

однокамерним шлунком не повною мірою використовується 

організмом. Основні зернофуражні культури - овес і ячмінь - 

відрізняються високим вмістом клітковини (9 - 12 і 4 - 7% відповідно). 

Якщо їх змолоти, цей показник знизиться до 4 - 4,5% у вівсі й до 2,5 - 

3,5% у ячмені. При цьому перетравність речовин згаданих кормів хоча 

і збільшується, але проблема повністю не вирішується. Адже жито з 

вмістом клітковини в зерні всього 2,4 - 2,5% не є дорогим кормом. 

Низька поживність ряду зернових зумовлена тим, що в них у значних 

кількостях також наявні інші некрохмалисті полісахариди, до яких 

відносять бета-глюкан і пентозани. Вони містяться в клітинних стінках 

ендосперму зерна і при помелі не усуваються [3].  

Спецкомбікорми мають структуру, спеціально призначену для 

різних вікових та господарських груп тварин (телят, молочних корів, 

відгодівельної худоби). До їх складу  входять зернові, грубі корми, 

трав'яне і хвойне борошно, відходи риби і м'яса, продукти переробної 

промисловості, білково-вітамінно-мінеральні добавки, а також 

премікси, і це ще далеко не повний перелік компонентів. 

Комбікорми випускають у вигляді борошнистої суміші, 

крупок, гранул, брикетів. Найбільш зручною формою є гранули - 

округлі, циліндричні, кубічні розміром від 1 до 25 мм. У них добре 

зберігаються поживні речовини і вітаміни, вони не злежуються, не 

змерзаються, зручні для транспортування і механізованої роздачі [3].  

             Найбільшим у світі виробником комбікормів є США (близько 

чверті світового виробництва). Більше половини цієї кількості 

становлять комбікорми для птиці, майже третину - для м'ясної й 

молочної худоби, 13% - для свиней і 7% - для інших видів тварин. 

Питома вага корму у птахівництві становить 50 - 60% собівартості 

м'яса, а в свинарстві ще більше – 70 - 75%. 
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Чим інтенсивніше використовують концентрати для 

високопродуктивних тварин, тим більша потреба у застосуванні 

преміксів. До структури комбікорму їх додають від 0,3 до 3%, а 

середньостатистичний показник - 1%. Виходячи з нього і знаючи обсяг 

виробництва комбікормів, можна розрахувати, скільки 

використовується преміксів - у грошовому виразі вони становлять до 

10% вартості корму.  

Зростання попиту на премікси, очевидно, пояснюється 

розвитком «культури годівлі» худоби та птиці. Дешевими і менш 

насиченими кормами тепер не можна обійтися. Раціони тварин мають 

бути збалансованими за всіма поживними компонентами (в цілому за 

70 - 80 показниками). Вітаміни і мінерали, що входять до їх складу, 

сприяють більш повному засвоєнню корму і розкриттю генетичного 

потенціалу тварини. Маючи ефективний і поживний премікс, можна 

використовувати менше комбікорму: раніше на 1 кг приросту маси 

птахофабрики витрачали 2 кг кормів, а зараз більшість знизили їх 

кількість до 1,7 - 1,8 кг. Якщо правильно підібрати всі добавки, 

включаючи премікси, то собівартість м'яса вдасться зменшити на 5%. 

А ось без них продуктивність тварин може знизитися на 20% і навіть 

більше [5].  

Отже, премікси - збагачувальні суміші біологічно активних 

речовин мікробіологічного та хімічного синтезу, які застосовують для 

підвищення поживності комбікормів і поліпшення їх біологічної дії на 

організм сільськогосподарських тварин.  

При промисловому виготовленні комбікорму премікс додають 

у нього вже на стадії виробництва. Технологічні дослідження показали 

[5, 6], що пряме введення вітамінів і мікроелементів у комбікорм менш 

ефективне, ніж використання їх у вигляді попередньо підготовленої 

суміші (преміксу), що є найбільш ефективним технологічним 

прийомом, який забезпечує нормування, дозування і рівномірний 

розподіл мікродобавок. Це досягається за рахунок використання 

наповнювача, який має добре утримувати на своїй поверхні біологічно 

активні речовини, тобто мати високу адсорбційну здатність. Премікси 

можна застосовувати також як добавку до грубих і соковитих кормів 

(посипати сіно, сінаж, силос, буряк, картоплю тощо).   

Виробництво преміксів розвивається вже понад двадцять 

років. У нашій країні цим займаються сотні підприємств. Традиційні 

корми, вироблені на комбікормових заводах, не забезпечують потреби 

тварин і птиці у вітамінно-мінеральних речовинах. Необхідність 

введення до складу комбікормової продукції і однорідного розподілу в 

ній біологічно активних речовин і зумовила створення попередніх 
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сумішей. Однак для багатьох споживачів навіть саме слово «премікс» 

так і залишилося незрозумілим. Термін «премікс» складається з двох 

латинських слів - prae вперед, попередньо і micseo змішую. 

Розрізняють такі їх види: пре-премікси (концентрація в комбікормі до 

0,5%), премікси (до 5%), білково-вітамінні та білково-мінерально-

вітамінні добавки (від 5 до 30%) [6].  

Премікси класифікують і за іншими ознаками, наприклад, за 

складом вони поділяються на амінокислотні, мінеральні, вітамінні та 

комплексні; за призначенням - на продуктивні (вони містять речовини, 

що поліпшують стан здоров'я і зміцнюють імунну систему, їх 

використовують при виробництві корму для здорових тварин), 

лікувально-профілактичні (до їх складу входять ветпрепарати для 

профілактики різних захворювань), лікувальні (включають засоби для 

лікування хворих тварин і птиці).  

Як правило, до складу преміксів входять такі компоненти:  

- наповнювач (продукт, здатний утримувати і розчиняти 

активні речовини). Це може бути вівсяне, трав'яне борошно, висівки,  

макухи, дріжджі та ін.;  

- вітаміни (підвищують загальний тонус тварин, активізують 

діяльність ряду фізіологічних систем) - А, D, Е, К, С, групи В;  

- мінеральні речовини, макро- і мікроелементи (слугують   

структурним матеріалом у побудові скелета, беруть участь у синтезі 

клітин і тканин): кальцій, магній, залізо, фосфор, мідь і т. ін.;  

- ферментні препарати (поліпшують засвоєння поживних 

речовин, фактично підвищуючи ефективність раціону тварин) -

протосубтилін, амілосубтилін тощо;  

- кормові антибіотики (застосовують для профілактики 

інфекційних захворювань, стимуляції росту) - тетрациклін, гризин, 

вітаміцин  та ін.;  

- амінокислоти: лізин, метіонін, цистин, цистеїн тощо; 

- транквілізатори (усувають нервову напругу, відчуття страху 

та занепокоєння у тварин) феназепам, резерпін і т. ін.; 

- допоміжні речовини - антиоксиданти, консерванти, 

ароматизатори.  

Потреба введення до складу комбікормової продукції 

преміксів як додаткового джерела БАР у даний час у фахівців не 

викликає сумнівів [5, 7]. Це дозволяє забезпечувати збалансованість 

раціонів, підвищувати перетравність поживних речовин, сприяє  

повному їх засвоєнню організмом тварини, що дає можливість 

зменшити витрати кормів на одиницю продукції. Премікси мають 

позитивний вплив на процес відтворення, запобігають виникненню 
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захворювань, пов'язаних з нестачею вітамінів і мікроелементів. 

Завдяки активізації ферментної, гормональної та імунної систем 

відбувається зростання продуктивності поголів'я, підвищується 

збереженість молодняку, зміцнюється здоров'я тварин.  

Вміст БАР у преміксах становить 20 - 30%, решту маси займає 

наповнювач, здатний утримувати активні речовини (подрібнене зерно і 

продукти його переробки, макуха, шрот, кормові дріжджі, висівки, 

трав’яне борошно тощо). В Україні, Росії  та деяких країнах Європи 

використовують пшеничні висівки. Для підвищення агдезійної 

здатності, зменшення статичного заряду компонентів і зниження 

пилоутворення до складу преміксу вводять олії, сорбітол або гліцерин.  

             Премікси виготовляють на спеціалізованих заводах або на 

спеціальних лініях комбікормових підприємств. Як правило, кожен 

тип призначений для певного виду тварин, віку та напряму 

продуктивності (наприклад, є премікси для домашньої птиці, які 

сприяють підвищенню несучості або збільшенню маси). Механізм їх 

дії обумовлений наявністю речовин, потрібних домашнім тваринам, 

які вони не можуть отримати природним шляхом. Всі компоненти 

знаходяться в оптимальних кількостях і співвідношеннях. Премікси 

дозволяють економити основний корм – тварина споживає більше 

поживних речовин і швидше наїдається. Проте слід застерегти, що 

вони не є самостійним кормом, а лише добавкою до раціону. При 

неправильному застосуванні преміксу тварини можуть захворіти або 

навіть загинути [7].   

Незважаючи на те, що останнім часом виробництво преміксів 

бурхливо розвивається, галузь тваринництва знаходиться в занепаді. 

Тому ринок їх збуту базується в основному на великих тваринницьких 

господарствах або на приватних фермерських підприємствах. 

Висновок. У сучасних умовах питання економного 

використання корму, нормативні його витрати в тваринництві є 

особливо актуальними. Це диктує потребу переорієнтації наших 

господарств і переробних промислових підприємств на виробництво 

високоякісної енергетичної кормової продукції, зокрема 

збалансованих комбікормів.  
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Представлено основну термінологію маркетингової, 

інноваційної діяльності та методології підходів щодо комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності, оцінки конкурентоспроможності 

інноваційної продукції та інноваційного провайдингу. Йдеться про 

патентний і маркетинговий пошук на наукові дослідження 

інституту; моніторинг завершених науково-технічних розробок 

інституту на предмет придатності їх до комерціалізації; вивчення 

попиту на ринку інновацій України щодо завершених наукових 

розробок інституту та їх конкурентоспроможності; ємність ринку 

наукової продукції України та фінансову спроможність споживачів; 

цілі та напрями наукових досліджень щодо створення наукової 

продукції ринкового спрямування. 

Ключові слова: новації, інновації, інноваційний процес, 

інноваційний продукт, інноваційна діяльність, інтелектуальна 

власність, моніторинг, капіталізація, конкурентоспроможність, 

комерціалізація. 
 

Серед структурних підрозділів Українського науково-

дослідного інституту фізіології і біохімії сільськогосподарських 

тварин відділ координації і організації наукових робіт, створений у 

1979 р., спільно з науковою частиною формував зведений 

координаційний план науково-дослідних робіт, оформляв матеріали 

для республіканського і обласного планів впроваджень наукових 

розробок. Важливого значення надавалося патентуванню завершених 

наукових розробок та видавничій діяльності. У 2005 р. через 

реорганізацію наукових підрозділів відділ перейменовано у відділ 

координації, маркетингу та освоєння наукових розробок, робота якого 

була скерована на координацію науково-дослідних робіт, науковий  
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супровід патентування завершених наукових розробок, пропаганду 

наукових досягнень інституту, оформлення матеріалів на виставки, 

організаційно-технічне забезпечення проведення конференцій, 

видавничу діяльність. З 2007 р. у відділі є два сектори: сектор 

інтелектуальної власності та маркетингу інновацій і сектор 

аналітичних методів досліджень. 

Сектор інтелектуальної власності та маркетингу інновацій 

координує діяльність наукової бібліотеки інституту, редакції науково-

теоретичного журналу «Біологія тварин» та Науково-технічного 

бюлетеня, групи патентознавців; здійснює науковий і організаційно-

технічний супровід розроблення нормативних документів, патентів; 

обслуговування оргтехніки інституту, локальної мережі, формування  

веб-сторінки інституту в інтернеті. 

 Основні напрями наукової діяльності сектора: 

- співпраця з Інститутом інноваційного провайдингу Національної 

академії аграрних наук України за завданням «Розробити науково-

методологічні засади створення, трансферу інноваційної продукції та 

удосконалення маркетингової діяльності в бюджетних установах 

аграрної сфери» НТП 47 «Науково-методологічні засади інноваційного 

розвитку аграрної науки»; 

- проведення патентних досліджень;  

- забезпечення патентного захисту нових технічних рішень, 

виконаних на рівні винаходів;  

- формування патентного і комплектування довідкового фондів 

інноваційних розробок;  

- маркетинг науково-технічної продукції інституту;  

- апробація та інноваційний провайдинг завершених наукових 

розробок інституту;  

- формування електронного бібліотечного фонду інституту;  

- науковий супровід розроблення національних та галузевих 

стандартів;  

- експертиза розроблюваних нормативних документів (СОУ, 

ДСТУ, ДСТУ ISO); 

- підготовка до друку періодичних фахових наукових видань 

інституту: науково-теоретичного журналу «Біологія тварин» та 

Науково-технічного бюлетеня; 

- забезпечення участі інституту у міжнародних, всеукраїнських та 

регіональних виставках-ярмарках; 

- організаційно-технічне забезпечення проведення міжнародних 

конференцій, наукових семінарів та круглих столів в інституті. 
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Новизна наукових розробок інституту підтверджена 

авторськими свідоцтвами СРСР, патентами України на корисну модель 

і винахід. З часу створення відділу здійснено понад 150 наукових 

супроводів для оформлення і отримання авторських свідоцтв, патентів 

на винахід і корисну модель та один патент на створення української 

гірськокарпатської породи овець. На сьогодні інститут має понад 

70 конкурентоспроможних науково-прикладних розробок, які 

захищені патентами України, на деякі з них оформлені Технічні умови 

України («Імукор», «Овоген», «Утеротон», «Міметон», 

«Каротиновмісні кормові дріжджі», «Комбікорм для кролів»), 

науковий супровід яких здійснювали співробітники сектора.  

Об’єкт дослідження - теоретичні та науково-прикладні 

розробки інституту; нормативна, методична і технологічна 

документація, патенти, настанови, технічні умови, положення, звіти з 

патентного пошуку. Мета роботи - провести оцінку 

конкурентоспроможності інноваційної продукції інституту порівняно з 

вітчизняними і зарубіжними аналогами на основі наукового супроводу  

маркетингу наукових розробок, апробації та інноваційного провай-

дингу. Методи дослідження - науковий і економічний моніторинг та 

аналіз; маркетинг, орієнтований на продукт, вироби або послуги; 

маркетинг, орієнтований на споживача. Область застосування - 

Міністерство аграрної політики України, Міністерство освіти і науки, 

Національна академія аграрних наук України, органи державного 

управління, агроформування різних організаційно-правових форм, 

виставкові салони, рекламні агентства, центри агропромислового 

виробництва. 

Вперше визначення інновацій та інноваційної діяльності 

законодавчо сформульовано у Законі України «Про інвестиційну 

діяльність» від 18.09.1991 р. Перші спроби визначити нормативно-

правові засади наукоємного ринку зроблено в Законі України «Про 

державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», 

підписаному Президентом України 14 вересня 2006 р. Трансфер 

технологій - один із видів інноваційної діяльності. Застарілий ланцюг 

відносин «держава – наука – виробництво – споживач» працює 

неефективно в умовах сучасної ринкової економіки, а метою 

інноваційної діяльності є отримання прибутку, засадами - 

підприємництво [1]. 

Термін «інновація» (innovation) вперше запроваджений 

Й. Шумпетером та Г. Меншем і означає втілення наукового відкриття, 

технічного винаходу у новій технології або у новому виді виробу. 

Й. Шумпетер ввів у науковий обіг категорію «інновація» і створив 
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цілісну інноваційну теорію. Найважливіші характеристики інновацій: 

1) новизна (науково-технічний аспект); 2) комерційний успіх 

(економічний аспект). Кожна інновація повинна мати орієнтацію на 

кінцевий результат прикладного характеру [2]. 

Інновації - комплексний процес впровадження і використання 

результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторсько-техно-

логічних робіт, спрямований на задоволення конкретних суспільних 

потреб з метою отримання певного ефекту (економічного, 

екологічного, соціального, науково-технічного чи інтегрального), який 

потребує значної концентрації інвестиційних та управлінських 

ресурсів для свого здійснення. Інноваційний процес (продукт, 

продукція) на кожній стадії свого формування має закінчений вигляд і 

виступає на ринку самостійним товаром, який має вартість і якісні 

характеристики [1]. 

Синонімом інновації є термін «нововведення» [3, 4], а термін 

“новація” (новина) визначає лише обов’язкову складову інновації, 

тобто нове явище, метод (принцип), винахід чи новий порядок 

(правило). Інновація є економічним нововведенням і результатом 

практичного (науково-технічного та комерційного) освоєння новації, 

коли новизна споживчих властивостей вже переважає над технічною 

новизною. Це теоретичне положення використано при визначенні 

похідних від новації трьох окремих термінів: інновація, інноваційний 

продукт і інноваційна продукція [1].  

Інновації (впроваджені новації, оформлені результати 

фундаментальних, прикладних досліджень) - новостворені 

(застосовані) або вдосконалені технології; новостворені або 

вдосконалені продукція чи послуги; організаційно-технічні рішення 

виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, 

що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і соціальної 

сфери. Інноваційний продукт - нова технологія чи продукція на основі 

науково-дослідної чи дослідно-конструкторської розробки з 

виготовленням експериментального зразка чи дослідної партії, 

призначених для апробації та впровадження на ринку. Інноваційна 

продукція - продукція, що порівняно з іншою аналогічною, 

представленою на ринку, є конкурентоспроможною, має вищі техніко-

економічні показники. 

Основні функції інновацій в економічній системі такі: 

- забезпечення сталого макроекономічного зростання і 

підвищення конкурентоспроможності ключових галузей та 

забезпечення реалізації концепції сталого економічного розвитку 

країни;  
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- реалізація новітніх досягнень науково-технічного прогресу і 

підвищення на цій основі ефективності виробництва; 

- сприяння формуванню структури економіки, що відповідає 

реальним умовам початку ХХІ століття; 

- забезпечення підвищення продуктивності праці і якості 

життя [1]. 

Такі поняття, як новація, інновація, інноваційний процес та 

інноваційна діяльність, недостатньо чітко відображаються у 

нормативно-законодавчих документах України. У зв’язку з цим 

запропоновано використовувати розширене визначення поняття 

«інноваційна діяльність» - як функціонування організаційних структур 

на кожному етапі інноваційного процесу від створення новацій 

(маркетингових досліджень, проведення науково-дослідних і дослідно-

конструкторських розробок, їх експериментального освоєння й 

апробації, оформлення у вигляді звітів, матеріального стимулювання 

науковців і винахідників, охорони новацій як об’єктів інтелектуальної 

власності) до перетворення в інновації. 

Інноваційна діяльність у сільському господарстві має певні 

особливості: наявність живих організмів, сезонність та підвищений 

ризик. Із впровадженням новацій у галузь види продукції, як правило, 

не змінюються, тільки набувають поліпшених властивостей. 

Інноваційну діяльність у сільському господарстві запропоновано 

розглядати на чотирьох етапах: розробка новацій, їх апробація та 

перевірка, відтворення новацій, а також впровадження їх у 

виробництво. Основним продуцентом новацій для сільського 

господарства нині є мережа науково-дослідних інститутів НААН 

України та Міністерства аграрної політики України. Найбільш 

поширеними новаціями є: нові сорти та гібриди рослин і породи 

тварин, штами мікроорганізмів, марки і модифікації 

сільськогосподарської техніки, технології, хімічні та біологічні 

препарати (вакцини), економічні розробки (документально оформлені 

методики, різні рекомендації тощо) [5]. 

Інноваційна діяльність сектора інтелектуальної власності 

та маркетингу інновацій.  

Перше завдання «Розробити методичні підходи та 

інструментарій кон’юнктурних досліджень щодо оцінки 

конкурентоспроможності інноваційної продукції, що створюється з 

проблем розвитку, просування та реалізації інновацій на наукоємних 

ринках» включає: 

- моніторинг кількості поголів’я великої рогатої худоби, свиней, 

овець, кіз та птиці в Україні та формування бази даних щодо 
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регіонального розміщення різних видів сільськогосподарських тварин 

в Україні (табл. 1); 

- моніторинг захворюваності сільськогосподарських тварин і 

птиці (табл. 2); 

- визначення орієнтовної послідовності кроків інноваційного 

перетворення наукових досліджень у продукт, який стає товаром і 

приносить капітал.  

Як видно з даних, наведених у табл. 1, за кількістю поголів’я 

великої рогатої худоби, і зокрема корів, перше місце займає Вінницька 

обл. (381,0 та 191,6), друге - Львівська обл. (336,5 та 179,5), третє - 

Хмельницька обл. (відповідно 312,6 та 166,6 тис. гол.).  
За чисельністю поголів’я свиней перше місце займає 

Дніпропетровська обл. (457,2), друге - Київська обл. (427,4), третє - 

Черкаська обл. (413,8 тис. гол.). За кількістю поголів’я овець та кіз 

перше місце займає Одеська обл. (423,2), друге - Автономна 

Республіка Крим (380,8), третє - Закарпатська обл. (149,0 тис. гол.). За 

кількістю поголів’я птиці перше місце займає Київська обл. (19,6), 

друге - Дніпропетровська обл. (16,3), третє - Черкаська обл. (13,7 млн 

гол.). 

У табл. 2 представлені дані моніторингу захворюваності 

сільськогосподарських тварин в Європі, який проводили співробітники 

сектора з метою встановлення та коригування пріоритетних напрямів 

наукових досліджень і вивчення кон’юнктури ринку. 

Як видно із даних табл. 2, найбільш небезпечними є такі 

захворювання: африканська чума свиней, класична чума свиней, 

високопатогенний грип птиці, сибірка, губчаста енцефалопатія ВРХ, 

міксоматоз, виявлені у державах, що межують з Україною. 

Усі інноваційні розробки повинні забезпечувати збереження 

здоров’я та збільшення поголів’я худоби, птиці, підвищення 

виробництва молока, м’яса, вовни, яєць при їх високій 

конкурентоспроможності та енерго- і ресурсозберігаючій здатності. 

Схема кон’юнктурних досліджень для оцінки 

конкурентоспроможності інноваційної продукції: 1. Моніторинг 

зовнішнього та внутрішнього ринку науково-технічної продукції у 

галузі тваринництва: а) перевага розробок над вітчизняними та 

світовими аналогами; б) зростання попиту на продукт при зменшенні 

пропозиції; в) вивчення динаміки ємності вітчизняного і зарубіжних 

ринків; г) з’ясування конкурентного середовища на ринку; 
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1. Поголів’я худоби та птиці на 01.01.2009 р. в Україні, тис. гол. 

 

Велика рогата худоба Свині Вівці та кози Птиця 

усього зокрема корови 
тис. 

голів 

у % до 

2008 р. 

тис. 

голів 

у % до 

2008 р. 

млн 

голів 

у % до 

2008 р. тис. голів 
у % до 

2008 р. 
тис. голів 

у % до 

2008 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Україна 5348,0 93,6 2868,1 93,0 6682,6 99,8 1918,5 104,6 165,3 105,4 

Автономна 

Республіка Крим 199,3 95,8 90,4 97,7 163,5 98,7 380,8 111,8 10,5 105,1 

області           

Вінницька 381,0 97,0 191,6 91,9 381,2 97,5 37,0 94,4 8,5 105,9 

Волинська 238,6 94,8 135,4 94,2 318,6 96,0 16,0 99,4 5,4 144,6 

Дніпропетровська 158,5 92,5 88,9 92,8 457,2 111,1 66,2 118,0 16,3 113,4 

Донецька 166,2 89,0 78,3 92,7 384,5 114,8 94,0 104,2 11,1 104,6 

Житомирська 272,3 86,1 156,4 90,8 169,1 91,6 24,6 99,6 5,0 102,4 

Закарпатська 165,3 97,9 110,2 94,2 275,4 103,1 149,0 107,6 2,9 101,0 

Запорізька 124,8 91,4 66,5 90,8 315,4 105,8 50,8 106,5 4,9 111,2 

Івано-Франківська 223,0 93,1 132,6 93,8 168,6 92,1 23,7 96,3 5,0 107,4 

Київська 182,4 87,3 92,5 86,5 427,4 97,6 30,9 95,4 19,6 100,4 

Кіровоградська 142,0 93,3 75,0 92,6 220,6 95,4 46,8 100,4 3,7 104,0 

Луганська 127,9 93,2 66,5 93,8 120,0 91,4 66,4 92,1 5,4 105,5 

Львівська 336,5 93,0 179,5 92,8 276,6 103,4 25,1 98,4 7,5 108,6 

Миколаївська 163,8 93,9 95,1 95,0 127,4 116,3 59,1 127,1 3,3 133,4 

Одеська 192,8 94,6 105,1 91,7 286,5 91,5 423,2 103,1 5,1 103,8 

Полтавська 307,1 99,9 150,7 98,5 316,2 102,2 53,3 122,0 5,0 112,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Рівненська 233,4 96,0 127,1 93,7 316,3 89,3 16,0 97,0 4,7 107,4 

Сумська 197,7 91,4 112,1 90,9 177,3 87,9 42,2 90,9 2,9 90,4 

Тернопільська 218,2 94,3 122,3 91,9 300,1 98,1 11,8 96,7 4,0 97,2 

Харківська 201,0 92,1 101,4 92,4 208,3 107,4 72,0 105,9 7,5 103,1 

Херсонська 142,5 87,3 86,2 96,7 181,1 106,6 71,4 95,7 3,5 115,9 

Хмельницька 312,6 95,9 166,6 92,0 274,3 97,3 24,9 105,1 3,5 112,4 

Черкаська 234,1 96,7 105,2 93,4 413,8 103,7 42,0 93,3 13,7 92,2 

Чернівецька 144,8 95,5 75,7 91,8 173,4 93,2 55,9 100,0 2,9 106,3 

Чернігівська 282,2 91,9 156,8 92,6 229,8 98,5 35,4 95,9 3,4 94,0 
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2. Інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин в 

Європі з 01.12.2008 до 01.12.2009 рp.  

Назва Країна виникнення 

Африканська чума свиней Росія, Грузія, Вірменія 

Ящур Об’єднане Королівство 

Високопатогенний грип 

птиці 

Німеччина, Об'єднане Королівство, Польща, 

Румунія, Росія 

Ньюкасла Болгарія, Німеччина, Швеція, Італія, Бельгія, 

Хорватія, Азербайджан 

Класична чума свиней Угорщина, Росія, Хорватія, Литва, Болгарія 

Західнонильска лихоманка Австрія 

Катаральна лихоманка 

овець 

Чехія, Німеччина, Італія, Греція, Данія, 

Норвегія, Швеція, Іспанія, Об'єднане 

Королівство, Франція, Швейцарія, Австрія, 

Португалія, Угорщина 

Слабопатогений грип птиці  Норвегія, Німеччина, Франція, Румунія, 

Чехія, Бельгія, Іспанія 

Сказ Італія, Франція, Фінляндія  

Інфекційна анемія лосося  Великобританія 

Лихоманка Ку  Фінляндія 

Вірусна геморрагічна 

септицемія 

Великобританія, Болгарія, Бельгія, 

Словаччина 

Скрейпі  Португалія 

Эпізоотична геморрагічна 

хвороба  

Реюньон (Франція) 

Хвороба виснаження 

поросяти  

Грузія 

Контагіозний метрит коней  Об’єднане Королівство 

Інфекція Bonamia exitiosa  Іспанія, Норвегія 

Бруцельоз (Brucella suis)  Румунія, Хорватія, Німеччина, Швейцарія 

Інфекція Bonamia ostreae  Об’єднане Королівство 

Класична чума свиней Росія, Болгарія 

Хвороба Ауескі Румунія 

Сибірка  Румунія, Німеччина 

Інфекційна анемія коней Франція 

Губчаста енцефалопатія 

ВРХ 
Чехія 

Свинячий грип Іспанія, Велика Британія, Бельгія 

Міксоматоз  Люксембург, Росія 
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ВРХ  

Піроплазмоз коней Ірландія 

Грип А H1N1 пандемічний 

(2009)  

Ірландія 

 

д) зменшення затратності виробництва; е) комплексний підхід 

до вирішення поставлених завдань. 2. Теоретична розробка нових ідей: 

створення, аналіз та визначення виду новації. 3. Якісна оцінка та 

бізнес-оцінка новації. 4. Визначення конкурентоспроможності 

наукової продукції. 5. Привласнення: наявність охоронних документів 

для розробок. 6. Інноваційний провайдинг. 7. Розвиток та поєднання 

державної і комерційної структур з впровадження досягнень [1].  

Друге завдання «Провеcти патентно-кон’юнктурні 

дослідження згідно з вимогами стандарту та на предмет 

конкурентоспроможності інноваційної продукції порівняно з 

вітчизняними і зарубіжними аналогами» проводили за такими 

кроками: а) науковий супровід патентних досліджень за тематикою 

інституту, і зокрема аспірантських робіт; б) формування бази даних 

результатів інтелектуальної діяльності; в) науковий супровід розробки 

і затвердження нормативно-методичних документів; г) створення і 

впровадження технічних засобів, які б забезпечили діяльність з 

управління інтелектуальною власністю. 

За третім завданням «Скласти патентний формуляр на 

завершені наукові дослідження згідно з ДСТУ 3574-97, провести 

капіталізацію об’єктів права інтелектуальної власності, створити базу 

даних та забезпечити рекламні заходи з комерціалізації наукової 

продукції» патентні формуляри та патентно-кон’юктурні дослідження 

згідно з вимогами стандартів із завершених наукових досліджень на 

предмет конкурентоспроможності інноваційної продукції представ-

ляли як завершені розробки. 

Рекламні заходи щодо комерціалізації наукової продукції 

здійснювали через представлення на виставках-ярмарках у вигляді 

зразків і стендів; публікації методичних і практичних порад у 

періодичних виданнях; розповсюдження рекламних буклетів і прайс-

листів; надсилання до Науково-інформаційного бюлетеня НААН 

«Аграрна наука - виробництву» завершених розробок; формування 

бази даних інтелектуальної власності - винаходів та наукових розробок 

інституту; створення та вдосконалення «Каталогу винаходів Інституту 

біології тварин НААН». 

Капіталізація - перетворення додаткової вартості на капітал 

(перетворення майна на грошовий капітал). Комерціалізація 

інтелектуальної власності - перетворення її на товар. Від вирішення 
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цієї проблеми залежить досягнення кінцевих позитивних результатів 

інвестиційної та інноваційної діяльності. Трансфер технологій (ТТ) - 

одна з найважливіших частин інноваційного процесу і по своїй суті є 

реалізацією процедури передавання нових науково-технічних знань від 

власника (розробника) до виробника (замовника) [1]. 

Експонати інституту були представлені на таких виставках: у 

2009 р. - 1. Ярмарок інноваційних проектів «Інфраструктура підтримки 

бізнесу та формування інноваційних проектів в регіоні», 06 травня; 

2. Всеукраїнський конкурс «Інноваційний прорив-2009», 09 червня; 

3. VI Міжнародна промислова виставка «Агрофорум-2009», 10 – 13 

листопада, Київ, Міжнародний виставковий центр; 4. Обласна 

виставка до Дня працівника сільського господарства в м. Дубляни 

Жовківського р-ну Львівської обл., 12 листопада; у 2010 р. - 

1. Всеукраїнська виставка «Барвиста Україна», 17 – 20 серпня, м. Київ; 

2. Ярмарок інноваційних бізнес-проектів в агропромисловому 

комплексі України на XXII Міжнародній агропромисловій виставці 

«Агро-2010», 15 – 19 червня, м. Київ. 

За четвертим завданням «Провести кон’юнктурні 

дослідження щодо визначення попиту на ринку інновацій на наукову 

продукцію, що створюється в інституті, дослідити ємність 

вітчизняного ринку наукової продукції» вивчали попит на інноваційні 

наукові розробки Інституту біології тварин НААН:  

- на основі аналізу тенденцій розвитку агроформувань різних 

організаційно-правових форм у Львівській, Тернопільській, 

Волинській, Івано-Франківській, Вінницькій, Сумській та Київській 

областях, які використовують новації нашого інституту; 

- на основі аналізу тенденцій попередньої реалізації новацій. 

Моніторинг цін на сільськогосподарську продукцію і племінні 

ресурси у Львівській області проводили за статистичними даними 

виробництва та реалізації молока, яловичини, свинини, птиці та яєць за 

2009 р. 

Кон’юнктура (лат. conjuncture, від conjungo - з’єдную) - 

сукупність умов, стан речей, збіг обставин, що можуть впливати на хід 

і результат якоїсь справи або процесу (напр., економічна кон’юнктура) 

[6]. 

Продукт розумової праці стає об’єктом ринкового обміну 

лише тоді, коли він має суспільну споживчу вартість. Тому для оцінки 

конкурентоспроможності продукції аналізували потреби ринку, 

можливості постійних конкурентів, споживчі смаки на нову 

продукцію. Щодо прикладних досліджень, то це патентно-

кон’юнктурне обґрунтування програми досліджень на початковому 
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етапі і патентно-кон’юнктурний супровід усіх етапів створення 

новацій. Формування системи досліджень, розробка новацій, 

визначення форми їх захисту - найважливіші ефективні засоби 

просування продукції на ринки збуту, одержання гарантованих 

прибутків і економічної стабільності підприємства чи організації. 

За п’ятим завданням 47.03.234 «Формування та здійснення 

виробничої перевірки, маркетингових досліджень та комерціалізація 

інновацій» провели науковий супровід завершених наукових розробок 

(науково-технічні програми, договірні тематики), виробничі перевірки 

та інноваційний провайдинг, аналіз інформації. 

Оцінка об’єктів інтелектуальної власності потрібна при: 

- визначенні вартості внеску в статутний капітал;  

- інвентаризації і введенні у господарський обіг;  

- залученні інвесторів;  

- вирішенні майнових спорів;  

- передачі прав на об’єкти інтелектуальної власності;  

- складанні ліцензійних угод і договорів купівлі-продажу 

об’єктів інтелектуальної власності. 

Оскільки Інститут біології тварин НААН не має достатньо 

коштів для інноваційного провайдингу, то використання об’єктів 

інтелектуальної власності може здійснюватися як самим власником, 

так і третіми особами на підставі ліцензій, що видаються власником, а 

також в межах угод про передачу прав, франчайзингових договорів, 

шляхом створення спільних підприємств, господарських товариств.  

Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності має такі 

кроки: маркетингові дослідження щодо комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності; пошук покупців ліцензій на патенти, ноу-

хау, об’єкти авторського права; проведення переговорів щодо 

можливості придбання прав на використання; виявлення 

недобросовісних користувачів об’єктами інтелектуальної власності; 

спонукання суб’єктів до укладення ліцензійних угод; підготовка угод 

на передачу прав на використання об’єктів інтелектуальної власності; 

участь у семінарах; науковий супровід і подання матеріалів 

завершених наукових розробок на розгляд експертизи до Українського 

інституту промислової власності; на Всеукраїнські конкурси; бізнес-

проектів - до Національної академії аграрних наук України тощо. 

Комерціалізацію наукових розробок інституту слід 

здійснювати через:  

а) посилення маркетингових досліджень розробок через 

інформаційну мережу інституту, НААН України, Мінагрополітики 

України; 
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б) залучення коштів комерційних структур до апробації та 

освоєння наукових розробок; 

в) виробництво і впровадження експериментальних партій 

препаратів, кормових добавок, тест-систем; 

г) науково-консультативні, дорадницькі, лабораторно-

діагностичні послуги. 

Співробітники сектора здійснюють інноваційний провайдинг 

розроблених та створених науковцями інституту новацій (ветеринарні 

препарати, премікси, кормові добавки тощо) для профілактики і 

лікування сільськогосподарських тварин, птиці та риб у господарствах 

різних організаційно-правових форм. 

Ключовими проблемами агропромислового комплексу є: 

відсутність пріоритетних напрямів розвитку тваринництва з 

урахуванням вимог СОТ і тенденцій на зовнішньому ринку; морально 

застарілі технологічні засоби виробництва молока та м’яса, висока 

собівартість більшості видів тваринницької продукції; відсутні 

інтеграційні процеси або їх низький рівень з розвинутими країнами; 

тенденція до зменшення поголів’я худоби, овець; недосконала система 

селекції сільськогосподарських тварин. 

Аналізуючи проблеми в галузі тваринництва, науковці 

Інституту біології тварин НААН, і зокрема співробітники сектора 

інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, на основі 

наукових досліджень у молочному та м’ясному тваринництві, 

вівчарстві, свинарстві, птахівництві, рибництві надають 

консультативні та практичні послуги; розробляють: препарати для 

профілактики та лікування сільськогосподарських тварин і поліпшення 

їх репродуктивної здатності; кормові добавки для підвищення 

продуктивності, стресостійкості, зміцнення імунного статусу тварин; 

методи діагностики для запобігання інфекційним захворюванням 

сільськогосподарських тварин та птиці; тест-системи для моніторингу 

негативного впливу екологічних чинників на організм тварин; 

біологічно активні речовини; адаптують чинне законодавство до 

європейського та розробляють нормативні документи, які 

відповідають вимогам СОТ. 

Висновки.  Маркетингові дослідження спрямовані на 

формування об’єктів інтелектуальної власності на основі науково-

технічних програм, на підготовку до трансферу інновацій, на 

постійний патентний пошук, на вивчення попиту на ринку інновацій 

на наукові розробки інституту та встановлення їх конкуренто-

спроможності, з’ясування ємності ринку наукової продукції та 

фінансової спроможності споживачів. З метою просування та 
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реалізації інновацій на наукоємних ринках розробляється методологія 

підходів щодо оцінки конкурентоспроможності інноваційної 

продукції: затрати на проведення досліджень з НТП; кількість 

завершених наукових розробок, монографій; термін виконання 

інноваційної розробки; економічна ефективність розробки; 

перспектива інноваційного провайдингу; отримання патентів України, 

міжнародних патентів та ліцензій. Співробітники сектора надавали і 

будуть надавати методичну допомогу щодо розроблення нормативних 

документів; поточної експертизи розроблюваних нормативних 

документів, а також щодо експертизи наукових праць співробітників 

інституту на придатність до комерціалізації та патентоздатності. 

Продовжиться співпраця з Львівською аграрною дорадчою службою, 

зокрема буде здійснюватися інноваційний провайдинг завершених 

розробок, методична і практична допомога з різних питань ведення 

тваринництва, участь у системі навчальних заходів з підвищення 

фахової кваліфікації. 

Перспективи подальших досліджень. Слід й надалі 

продовжувати вивчення проблем науки та виробництва; моніторинг 

ринку щодо пропозицій та реалізації препаратів, кормових добавок, 

послуг та аналіз інформації про попит і пропозицію наукової 

продукції; пошук господарств різних організаційно-правових форм для 

інноваційного провайдингу наукових розробок Інституту біології 

тварин НААН; маркетингові дослідження у молочному та м’ясному 

тваринництві, вівчарстві, свинарстві, птахівництві, рибництві; брати 

участь у семінарах, виставках-ярмарках, засіданнях дорадчих служб, 

що стосуються інноваційної діяльності.  

 
Література 

1. Володін С. А. Теоретико-методологічні та організаційні 

засади інноваційного провайдингу на наукоємному аграрному ринку        

/ С. А.  Володін. - К. : Нічлава, 2007. - 384 с.  

2. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шум-

петер. - М. : Прогресс, 1992. - 455 с. 

3. Бондаренко В. Л. Стратегии инновационной политики 

Украины в привлечении иностранных инвестиций / В. Л. Бондаренко  

// Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения 

иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. - 

Донецк, 1999. - С. 241 – 244. 

4. Інноваційна стратегія українських реформ / А. С. Гальчин-

ський, В. М. Геєць, А. К. Кінах, В. П. Семиноженко. - К. : Знання 

України, 2002. - 336 с. 



 193 

5. Міщенко І. М. Інноваційна діяльність у сільському 

господарстві : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. екон. наук 

: спец. 08.02.02 «Економіка та управління науково-технічним    

процесом» / І. М. Міщенко. - К., 2005. - 20 с. 

6. Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. – К. :  

Головна редакція Української радянської енциклопедії Академії наук 

Української РСР, 1975. - С. 361. 

 



 194 

ЗМІСТ 
 

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО 
 

Бугрин Л.М., Булка Б.І. Хімічний склад і вміст алкалоїдів  

у зерні люпину вузьколистого за різних  

технологічних прийомів вирощування ...................................................3 

 

Голець І.М. Урожайність і якість зерна сортів вівса 

залежно від добрив і норм висіву.............................................................10 

 

Дорота Г.М., Шувар А.М., Кабай О.І., Терешко Р.В. 

Характеристика генетичних ресурсів льону 

за комплексом господарсько-цінних ознак..............................................17 

 

Дубицький О.Л., Ткачук К.С. Регуляція цукрами активності 

глутамінсинтетази і аспарагінсинтетази листків в онтогенезі озимої 

пшениці за різних умов забезпечення поживними речовинами ...........23 

 

Іванюк В.Я., Качмар О.Й. Продуктивність трав і поживний режим 

еродованих ґрунтів залежно від способу залуження  

та експозиції схилу.....................................................................................32 

 

Ільчук Р.В., Ільчук Л.А. Вплив способів і строків застосування 

регулятора росту вермистим на врожайність і якісні показники  

сортів картоплі різних груп стиглості…………………………………..39 

 

Карпенко В.П. Вплив гербіциду Хармоні 75  

і мікробіологічного препарату Агат 25К  

на врожайність ячменю ярого...................................................................48 

 

Любченко Л.М., Бугрин Л.М., Бугрин О.М. Продуктивність 

різночаснодостигаючих пасовищних травостоїв 

залежно від диференціації застосування  

стимулятора росту і удобрення.................................................................53 

 

Петрина Г.І., Рудавська Н.М., М’єскало М.С., Глива В.В.,  

Гавриляк Я.Я., Зрада М.С. Порівняльна оцінка нових гібридів 

кукурудзи за різних строків сівби в умовах Передкарпаття .................62 

 

 



 195 

Погорецький А.В., Случак О.М., Глива В.В.,  Хархаліс О.Є.,  

Зрада М.С. Азотне живлення ріпаку озимого  

та шляхи його поліпшення.......................................................................68 

 

Сидорчук С.І., Мащак Я.І. Вплив рівня удобрення  

на врожай коренеплодів кормових буряків.............................................76 

 
Тітенко А.О. Вплив обробітку ґрунту в ланці  

з проміжною культурою на забур’яненість посіву  

ячменю ярого після стерньового попередника.......................................79 

 
Фурманець М.Г. Вплив сівозміни на продуктивність  

польових культур у Західному Лісостепу................................................87 

 

Царик З.О., Бугрин Л.М., Сметана С.І., Дідик  Г.М. Результати 

інтродукції та селекції козлятнику східного (Galega orientalis  

Lam.) в умовах Західного Лісостепу України..........................................91 

 

Черномиз А.М., Микуляк І.С., Лінська М.І., Заплітний Я.Д.  

Методи добору гібридів кукурудзи  в селекції на стійкість  

до основних хвороб і шкідників в умовах Буковини..............................97 

 

Шувар А.М. Ефективність фунгіцидів на посівах  

льону олійного в умовах Лісостепу Західного .....................................105 

 

Ярмолюк М.Т., Марцінко Т.І. Продуктивність  

лядвенцево-злакового травостою залежно від удобрення  

в умоваx Передкарпаття..........................................................................108 

 
Яцух О.М. Профільний розподіл рухомих форм важких металів  

у чорноземі типовому в зоні впливу вуглевидобутку  

(на прикладі шахти «Червоноградська»)...............................................114 

 

Яцух К.І., Ващишин О.А., Добровецька М.Р., Тимчук І.С.  

Ефективність протруйників проти кореневих гнилей  

на посівах пшениці озимої......................................................................120 

 



 196 

ТВАРИННИЦТВО 

 
Агій В.М. Вміст селену в кормах низинного Закарпаття......................127 

 

Братуняк Г.В., Вовк Я.С., Заяць О.І., Душара І.В.,  

Зінкевич В.І., Постол О.І. М’ясна продуктивність бугайців 

симентальської м’ясної породи при згодовуванні  

преміксу нової рецептури......................................................................131 

 

Воргач Л.Ю. Лінійна характеристика чорно-рябої худоби  

західноукраїнської популяції…………………………………………136 

 

Душара І.В., Вовк Я.С. Гематологічна картина 

за використання у годівлі дійних корів  

кукурудзяного та вико-ячмінного силосів……………………………142 

 

Когут М.І. Продуктивні якості нащадків корів  

різних екстер’єрних типів.......................................................................147 

 

Колта М.М., Полуліх М.І., Зінкевич В.І., Даньків В.Я.  
Молочна продуктивність корів симентальської породи  

в умовах Прикарпаття.............................................................................152 

 

Котляр О.С. Сумісне застосування  

гумінових кормових добавок та пробіотиків у годівлі свиней............157 

 

Петрів Б.М. Баланс жирних кислот в організмі гусок  

за згодовування сульфату натрію...........................................................164 

 

Федак Н.М., Вовк Я.С., Чумаченко С.П.  Роль комбікормів  

і преміксів у годівлі сільськогосподарських тварин ….......................173 
 

 

Грабовська О.С., Макогон Р.В., Пилипець А.З.,   

Чорненький Т.Я. Інноваційна діяльність сектора  

інтелектуальної власності та маркетингу інновацій  

Інституту біології тварин НААН…………………………………….179 

 



 197 

АННОТАЦИИ 
 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 
УДК 633.367:631.811:543.645.3 

Бугрын Л. М.  Химический состав и содержание алкалоидов  в зерне 

люпина узколистного при разных технологических приемах выращивания        

/ Л. М. Бугрын, Б. И. Булка // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2010. – Вып.  52 (II). – С. 3 – 10. 

Приведены литературные данные и результаты собственных 

исследований относительно влияния агротехнических приемов на химический 

состав и содержание алкалоидов в зерне узколистного люпина. 

Ключевые слова: азотно-фосфорно-калийное удобрение, зерно 

люпина узколистного, алкалоиды,  протеин. 

 
УДК 633.13:631.81:53.048 

Голец И. М. Урожайность и качество зерна сортов овса в зависимости 

от удобрений и норм высева / И. М. Голец // Предгорное и горное земледелие 

и животноводство. - 2010. – Вып. 52 (ІІ). - С. 10 – 16. 

Приведены результаты исследований по влиянию условий питания и 

норм высева на урожайность и качество зерна сортов овса. 

Ключевые слова: овес, сорта, условия питания, нормы высева, 

урожайность, качество зерна. 
 

УДК 633.521:631.527 

Характеристика генетических ресурсов льна по комплексу 

хозяйственно-ценных признаков / А. Н. Дорота, А. М. Шувар, О. И. Кабай,     

Р. В. Терешко // Предгорное и горное земледелие и животноводство. - 2010. - 

Вып. 52 (ІІ). - С. 17 – 23. 

Приведены данные исследований интродуцированных образцов льна из 

питомника исходного материала, которые в условиях Лесостепи Западной 

выделились по отдельным хозяйственно-ценным признакам. Установлена 

целесообразность их применения в селекционной работе. 

Ключевые слова: сорт, интродукция, лён, питомник. 

 
УДК 581.133.134  

Дубицкий А. Л. Регуляция сахарами активности глутамин- и 

аспарагинсинтетазы листьев в онтогенезе озимой пшеницы в различных 

условиях обеспечения питательными веществами / А. Л. Дубицкий, 

Е. С. Ткачук // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2010. – 

Вып. 52 (II). – С. 23 – 31. 

Исследовали активность глутамин- и аспарагинсинтетазы верхних 

листьев озимой пшеницы в онтогенезе, в зависимости от содержания в них 

сахаров (сахароза, фруктоза, глюкоза), в разных условиях обеспечения 

питательными веществами. Между активностью глутаминсинтетазы и уровнем 

сахарозы в верхних листьях растений установлено тесные негативные 
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корреляционные связи при оптимальном уровне питания (достаточное 

содержание основных элементов, pHKCl почвенного раствора – 5,36). 

Активность аспарагинсинтетазы при этом не зависит от содержания сахаров в 

листьях. Неблагоприятные условия (повышенная кислотность почвенного 

раствора (pHKCl 3,70 – 4,02) и низкое или достаточное содержание основных 

элементов питания) сопровождаются преимущественно тесными негативными 

корреляционными связями между активностью обоих ферментов и уровнем 

сахаров в листьях озимой пшеницы. Предлагается гипотеза о том, что в 

природных условиях вегетации этой культуры сахара могут функционировать 

только как негативные регуляторы активности глутамин- и 

аспарагинсинтетазы.  

Ключевые слова: озимая пшеница Triticum aestivum L., сахароза, 

фруктоза, глюкоза, глутаминсинтетаза, аспарагинсинтетаза.          

 
УДК 631.6:632.125:631.811 

Иванюк В. Я. Производительность трав и питательный режим 

эродированных почв в зависимости от способа залужения и экспозиции склона 

/ В. Я. Иванюк, О. И. Качмар // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2010. – Вып. 52 (ІІ). - С. 32 – 39. 

Представлены результаты изучения влияния способов залужения и 

экспозиции склона на производительность трав и питательный режим 

эродированных серых лесных почв. Установлено, что при естественном 

самозарастании почв фитомасса составляет 22 – 35 ц/га сухого вещества, что 

на 34 – 45 ц/га меньше по сравнению с люпиново-злаковой травосмесью. 

Содержание щелочногидролизированного азота и обменного калия в почве на 

склоне юго-западной экспозиции является высшим по сравнению с северо-

восточной. 

Ключевые слова: эрозия, экспозиция склона, люпин многолистовой, 

злаковые травы, продуктивность, элементы питания. 

 
УДК 635.21:631.811.98 

Ильчук Р. В. Влияние способов и сроков применения регулятора роста 

вермистим на урожайность и качественные показатели сортов картофеля 

различных групп спелости / Р. В. Ильчук, Л. А. Ильчук // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2010. – Вып. 52 (ІІ). – С. 39 – 48. 

Приведены результаты исследований по влиянию способов и сроков 

применения регулятора роста вермистим на урожайность и качество сортов 

картофеля разных групп спелости. 

Установлено, что предпосадочная обработка клубней содействовала 

ускоренному появлению всходов, уменьшению изреженности растений, 

увеличению ассимиляционной поверхности и продуктивности. 

Наивысшую урожайность раннеспелого сорта Кобза (30,4), 

среднеспелого сорта Легенда (40,3) и среднепозднего сорта Оксамыт-99      

(35,3 т/га) получено при троекратном опрыскивании растений регулятором 

роста вермистим в фазы полных всходов + бутонизации + цветения. 
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Независимо от группы спелости сорта более эффективной является обработка 

растений, нежели  клубней. 

Ключевые слова: картофель, регулятор роста вермистим, 

урожайность, качество, экономическая эффективность. 

 
УДК 632.954:633.16 

Карпенко В. П. Влияние гербицида Хармони 75 и микробиоло-

гического препарата Агат 25К на урожайность ярового ячменя / В. П. Кар-

пенко // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2010. – Вып. 52 

(ІІ). –  С. 48 – 52. 

Исследовано действие разных норм гербицида Хармони 75, внесенного 

отдельно и в баковых смесях с микробиологическим препаратом Агат 25К, на 

урожайность ярового ячменя. Установлено, что формирование более высокой 

зерновой продуктивности обеспечивает смесь гербицида Хармони 75 в норме 

15 г/га + Агат 25К, что обусловлено положительным влиянием этой 

композиции на прохождение физиолого-биохимических процессов в растениях 

ярового ячменя. 

Ключевые слова: ячмень яровой, гербициды, микробиологические 

препараты. 

 
УДК 633.2:631.81 

Любченко Л. М. Продуктивность разновременносозревающих 

пастбищных травостоев в зависимости от дифференциации применения 

стимулятора роста и удобрения / Л. М. Любченко, Л. М. Бугрин, О. М. Бугрин 

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2010. – Вып. 52 (ІІ). – 

С. 53 – 61. 

Приведены результаты трехлетних исследований влияния удобрения и 

стимулятора роста на продуктивность и питательность корма разновременно-

созревающих травостоев. Установлено положительное влияние агростимулина 

и полного минерального удобрения в норме N100Р60К90 на рост и развитие 

ценных видов трав. 

Ключевые слова: пастбища, травостои, удобрение, продуктивность, 

питательность корма, стимулятор роста.  

 
УДК 633.15:581.522.4 

Сравнительная оценка новых гибридов кукурузы при разных сроках 

сева в условиях Предкарпатья / Г. И. Петрина [и др.] // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2010. – Вып. 52 (ІІ). – С. 62 – 67. 

Проведена оценка продуктивности зерна и зеленой массы новых 

гибридов кукурузы селекции Института зернового хозяйства УААН. 

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, сроки сева, урожай, зерно, зеленая 

масса. 

 



 200 

УДК 631.461.5:633.85 

Азотное питание рапса озимого и пути его улучшения 

/ А. В. Погорецкий [и др.] // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2010. – Вып. 52 (ІІ). – С. 68 – 75. 

Приведены результаты исследований по влиянию микробных 

препаратов азотфиксирующего действия при разных уровнях минерального 

питания на урожайность рапса озимого. 

Ключевые слова: рапс, биопрепарат, азотфиксация, инокуляция, азот, 

фосфор, калий. 

 
УДК 633.416:631.81 

Сидорчук С. И. Влияние уровня удобрения на урожай корнеплодов 

кормовой свеклы / С. И. Сидорчук, Я. И. Мащак // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2010. – Вып. 52 (ІІ). – С. 76 – 79. 

Приведены результаты трехлетних исследований по влиянию доз и 

соотношений различных видов удобрений при основном и внекорневом 

питании на урожайность корнеплодов кормовой свеклы. Установлено, что 

оптимальным уровнем основного питания в уcловиях Лесостепи Западной есть 

40 т/га навоза +  N90P80K40 и внекорневого – кристалон коричневый, 4 кг/га в 

фазе смыкания листьев. 

Ключевые слова: урожай, удобрения, корнеплоды, кормовая свекла. 
 
УДК 633.1:631.5 

Титенко А. А. Влияние обработки почвы в звене с промежуточной 

культурой на засоренность посева ячменя ярового после стерневого 

предшественника / А. А. Титенко // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2010. - Вып. 52 (ІІ). – С. 79 – 86. 

Приведены данные относительно изучения влияния промежуточной 

культуры и системы обработки почвы при использовании на удобрение 

соломы предшественника на засоренность посева ячменя ярового. Изложены 

результаты исследований конкурентных отношений между культурными 

растениями ячменя ярового и сорняками. 

Ключевые слова: конкурентные отношения, сорняки, система 

обработки почвы, промежуточная культура. 

 
УДК 631.582:631.559 

Фурманец М. Г. Влияние севооборота на продуктивность полевых 

культур в Западной Лесостепи / М. Г. Фурманец // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2010. – Вып. 52 (ІІ). – С. 87 – 90. 

Приведены результаты трехлетних исследований по изучению 

зависимости продуктивности сельскохозяйственных культур от уровня 

насыщения ими короткоротационных севоборотов. 

Ключевые слова: севооборот, предшественник, урожайность, 

продуктивность, зерновые культуры. 

 



 201 

УДК 631.52:633.36/.37 

Результаты интродукции и селекции козлятника восточного (Galega 

orientalis Lam.) в условиях Западной Лесостепи Украины / З. А. Царик,             

Л. М. Бугрын, С. И. Сметана, Г. М. Дидык // Предгорное и горное земледелие 

и животноводство. – 2010. – Вып. 52 (ІІ). – С. 91 – 96. 

Представлены результаты конкурсного сортоиспытания (2007 –          

2009 гг.) новосозданного перспективного сортообразца козлятника восточного, 

который в специфических почвенно-климатических условиях Западной 

Лесостепи Украины вероятно превышал стандарт сорт Кавказкий бранец по 

продуктивности и экологической пластичности в течение 1-3-го годов 

пользования травостоем, что дает основание для передачи его на 

Государственное сортоиспытание. 

Ключевые слова: козлятник восточный, интродукция, селекция, 

сортообразец, урожай, зеленая масса, сухое вещество, семена, адаптивность. 

 
УДК 633.15:631.52:632 

Методы отбора гибридов кукурузы в селекции на устойчивость к 

основным болезням и вредителям в условиях Буковины / А. М. Черномыз,         

И. С. Мыкуляк, М. И. Линская, Я. Д. Заплитный // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2010. – Вып. 52 (ІІ). – С. 97 – 104. 

На протяжении 2004 – 2008 гг. проведена фитопатологическая оценка 

селекционного материала (гибриды кукурузы) на естественном и 

провокационном фонах основных болезней (фузариоз, бактериоз, бель, 

красная гниль, пузырчатая головня, стеблевая гниль). Определена 

поврежденность стеблевым мотыльком. 

Итогом многолетних исследований и сотрудничества с селекционерами 

других учреждений было создание новых высокопродуктивных и устойчивых 

к болезням и вредителям гибридов кукурузы –  Садгир, Стижок 192 СВ, 

Кицманский 215 СВ, Яровец 243 СВ, которые успешно прошли 

Государственное сортоиспытание и внесены в Реестр сортов растений 

Украины. 

Ключевые слова: гибриды кукурузы, селекция, естественный и 

провокационный фоны, искусственное заражение, болезни, вредители. 

 
УДК 633.52:632.952 

Шувар А. М. Эффективность фунгицидов на посевах льна масличного 

в условиях Западной Лесостепи / А. М. Шувар // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. - 2010. - Вып. 52 (ІІ). - С. 105 – 108. 

Определена эффективность фунгицидов при применении их на посевах 

льна масличного в почвенно-климатических условиях Западной Лесостепи. 

Ключевые слова: лен масличный, агротехника, фунгициды. 

 
УДК 633.2.03:631.82:631.461.5 
Ярмолюк М. Т. Продуктивность лядвенцево-злакового травостоя в 

зависимости от удобрения в условиях Предкарпатья / М. Т. Ярмолюк,               

Т. И. Марцинко // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2010. 

– Вып. 52 (ІІ). – С. 108 – 114. 
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Приведены результаты исследований производительности лядвенцево-

злакового травостоя в зависимости от применения агротехнических и 

биологических факторов, что обеспечивает повышение выхода кормовых 

единиц и перетравного протеина. 

Ключевые слова: бобово-злаковые травостои, биологические 

препараты, продуктивность, удобрение. 
 

УДК 504:631.445.4:546.3(477.83) 

Яцух О. Н. Профильное распределение подвижных форм тяжелых 

металлов в черноземе типичном в зоне влияния угледобычи (на примере 

шахты «Червоноградская») / О. Н. Яцух // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2010. - Вып. 52 (ІІ). – С.  114 – 119.  
Изучено вертикальное распределение тяжелых металлов в черноземе 

типичном в зоне влияния шахты «Червоноградская». Установлено, что для 

исследуемого типа почвы свойственный промывной тип водного режима, 

поскольку большинство подвижных форм тяжелых металлов (Cd, Pb и Со) 

накапливаются в нижних горизонтах почвенного профиля. Cu та Zn 

аккумулируются в верхних гумусовых слоях. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, чернозем, почвенный профиль, 

отвал шахты. 

 
УДК 632.16:632.9:633.11  

 Эффективность протравителей против корневых гнилей на посевах 

пшеницы озимой  / Е. И. Яцух, О. А. Ващишин, М. Р. Добровецкая, И. С. Тым-

чук // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2010. – Вып. 52 

(ІІ). – С. 120 – 126. 

Приведены результаты исследований протравителей витавакс 200 ФФ, 

максим 025 FS, винцит 050 СS,  кинто Дуо,  ламардор  против корневых 

гнилей пшеницы озимой. Наиболее эффективные из них  рекомендованы 

производству. 

Ключевые слова: протравители, корневые гнили,  пшеница озимая, 

эффективность. 

 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

 
УДК 636.2.084:631.81.095.338 

Агий В. М. Содержание селена в кормах низинного Закарпатья                    

/ В. М. Агий // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2010. – 

Вып. 52 (ІІ). – С. 127 – 130. 

Определено содержание селена в кормах низинного Закарпатья и  

обоснована необходимость оптимизации рационов молодняка КРС по 

упомянутому микроэлементу путем использования селеносодержащих 

соединений. 

Ключевые слова: корма, селен, биогеохимическая зона. 
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УДК 636.2.033:636.087.7 

Мясная продуктивность бычков симментальской мясной породы при 

скармливании премикса новой рецептуры / Г. В. Братуняк [и др.] // Предгорное 

и горное земледелие и животноводство. – 2010. – Вып. 52 (ІІ). – С. 131 – 135. 

Представлены результаты изучения мясной продуктивности 

сверхремонтных бычков симментальской мясной породы при скармливании 

экспериментального премикса в составе силосно-концентратных рационов. 

Ключевые слова: сверхремонтные бычки, живая масса, премикс, 

комбикорм, макро- и микроэлементы. 

 
УДК 636.2 

Воргач Л. Ю. Линейная характеристика черно-пестрого скота 

западноукраинской популяции / Л. Ю. Воргач // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2010. - Вып. 52 (ІІ). - С. 136 – 142. 
 Приведен анализ результатов исследований молочной продуктивности 

и экстерьерной оценки коров-дочерей линейных быков, которых использовали 

в стаде племрепродуктора «Селекционер» для дальнейшего усовершен-

ствования собственной структуры создаваемых экстерьеных типов  – крепкого 

молочного и комбинированного. Определены эффективные варианты 

межлинейных сочетаний. 

Ключевые слова: поголовье, стадо, черно-пестрая порода, молочная 

продуктивность, экстерьер, межлинейные сочетания. 

 
УДК 636.2:636.084 

Душара И. В. Гематологическая картина при использовании в 

кормлении лактирующих коров кукурузного и вико-ячменного силосов 

/ И. В. Душара, Я. С. Вовк // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2010. – Вып. 52 (ІІ). – С. 142 – 146. 

Приведены физиологические показатели крови при скармливании 

коровам в зимне-стойловый период кукурузного и вико-ячменного силосов. 

Установлена высшая концентрация ряда гематологических метаболитов на 

фоне вико-ячменного силоса в сравнении с кукурузным. 

Ключевые слова: коровы, вика, ячмень, силос, кровь. 

 
УДК 636.2:636.061 

Когут М. И.  Продуктивные качества потомков коров разных 

экстерьерных типов / М. И. Когут // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2010. -  Вып. 52 (II). – С. 147 – 151. 

Приведены результаты исследований продуктивных качеств телок -  

потомков коров разных экстерьерных типов западной внутрипородной 

популяции украинской черно-пестрой молочной породы. 

Ключевые слова:  порода, продуктивность, экстерьерные типы,  

развитие. 
 

УДК 636.2:636.082                                                 
 Молочная продуктивность коров симментальской породы в условиях 

Прикарпатья / М. Н. Колта, М. И. Полулих, В. И. Зинкевич, В. Я. Данькив               
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// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2010. – Вып. 52  (ІІ). – 

С. 152 – 157. 

Приведены результаты исследований молочной продуктивности  коров 

симментальской породы Прикарпатья и морфо-функциональные свойства их 

вымени. 

Ключевые слова: симменталы, молочная продуктивность, лактация, 

промеры вымени, коровы,  молодняк КРС, живой вес. 

 
УДК 636.4.087.7/8 

Котляр А. С. Совместное применение гуминовых кормовых добавок и 

пробиотиков в кормлении свиней / А. С. Котляр // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2010. – Вып. 52 (ІІ). -  С. 157 – 163. 

Рассматривается эффективность совместного применения гуминовой 

кормовой добавки (гумата натрия с микроэлементами и вкусовым 

компонентом) и пробиотика (бифидумбактерина) в кормлении подсосных 

свиноматок и их поросят до 75-суточного возраста, а также в кормлении одних 

поросят до 75-суточного возраста. Установлено высшую эффективность 

использования этой комбинации кормовых добавок в кормлении подсосных 

свиноматок и их поросят, что обеспечило в 75-суточном возрасте увеличение 

сохранности поросят на 13,1 %, их средней живой массы на 0,89 кг, 

среднесуточных приростов с 1 по 75 сутки на 11,7 г и средней молочности 

свиноматок на 10,24 кг по сравнению с контролем. 

Ключевые слова: кормление свиней, биологически активные добавки, 

гуминовые соединения, микроэлементы, вкусовые добавки, бифидобактерии. 

 
УДК 636.598:577.125 

Петрив Б. М. Баланс жирных кислот в организме гусынь при 

скармливании сульфата натрия / Б. М. Петрив // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2010. – Вып. 52 (ІI). – С. 164 – 172. 

Приведены результаты исследований баланса жирных кислот в 

организме гусынь при скармливании сульфата натрия.  

Установили, что при длительном использовании этой соли в составе 

рациона увеличивается поступление жирных кислот общих липидов в 

организм 270-суточных гусынь в сравнении с 60-суточными, что обусловлено 

количеством употребляемых кормов, и уменьшается среднесуточное 

выделение вышенаведенных кислот из их организма. 

Ключевые слова: сульфат натрия, жирные кислоты, общие липиды, 

гуси. 

 
УДК 636.085.55:636.087.7 

Федак Н. Н. Роль комбикормов и премиксов в кормлении 

сельскохозяйственных животных / Н. Н. Федак, Я. С. Вовк, С. П. Чумаченко       

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2010. – Вып. 52 (ІІ). – 

С. 173 – 178. 
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Сделан обзор резервов увеличения производства продуктов 

животноводства, рассмотрена роль комбикормов и премиксов в кормлении 

сельскохозяйственных животных.   

Ключевые слова: комбикорма, премиксы, биологически активные 

вещества. 

 

 
УДК 339.138:001.76 

Инновационная деятельность сектора интеллектуальной собственности 

и маркетинга инноваций Института биологии животных НААН                              

/ А. С. Грабовская, Р. В. Макогон, А. З. Пилипец, Т. Я. Чорненький               

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2010. -  Вып. 52 (II). – 

С. 179 – 193. 

Представлена основная терминология маркетинговой, инновационной 

деятельности и методологии подходов к коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности, оценки конкурентоспособности 

инновационной продукции и инновационного провайдинга. Речь идет о 

патентном и маркетинговом поиске на научные исследования института; 

мониторинге завершённых научно-технических разработок института на 

предмет пригодности их к коммерциализации; изучении спроса на рынке 

инноваций Украины на завершённые научные разработки института и их 

конкурентоспособности; емкости рынка научной продукции Украины и 

финансовой способности потребителей; целях и направлениях научных 

исследований для создания научной продукции рыночного направления. 

Ключевые слова: новации, инновации, инновационный процесс, 

инновационный продукт, инновационная деятельность, интеллектуальная 

собственность, мониторинг, капитализация, конкурентоспособность, 

коммерциализация. 
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RESUME 
 

AGRICULTURE AND PLANT GROWING 
 

UDC 633.367:631,811:543.645.3 

L. Bugryn.  Chemical composition and content of alkaloids in the grain of 

Lupinus angustifolius L. at different technologic methods of  

cultivation / L. Bugryn, B. Bulka  //  Pre-mountain and mountain agriculture and 

stock-breeding. - 2010. - V. 52 (II). –  P. 3 – 10. 

The data and results of personal research about the influence of agrotechnical 

methods on chemical composition and content of alkaloids in the grain of Lupinus 

angustifolius L. are given. 

Key words: nitric-phosphoritic-potasic fertilizer, grain of Lupinus  

angustifolius, alkaloids, protein. 

 
UDC 633.13:631.81:53.048 

I. Golets. The productivity and quality of grain oats varieties depending on 

mineral fertilizers and sowing rates / I. Golets // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2010. – V. 52 (II). – P. 10 – 16. 

Results of investigation about influence of the conditions feeding and sowing 

rates on yield quality of grain oats varieties are given. 

Key words: oats, varieties, conditions feeding, sowing rates, yield, quality of 

grain. 

 
UDC 633.521:631.527 

Description of flax genetic resourses on the row of economic-valuable signs   

/ А. Dorota, А. Shuvar, O. Kabay, R. Tereshko // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. - 2010. - V. 52 (ІІ). – P. 17 – 23. 

The data of researches of introductive samples of flax in the nursery of initial 

material, which in the conditions of western Forest-Steppe zone separated on 

economic-valuable signs are given. Expediency for the use its in plant-breeding 

work are established. 

 Key words: variety, introduction, flax, nursery. 

 
UDC 581.133.134  

A. Dubytsky. Regulation by sugars of leaves glutamine and asparagine 

synthetases activities in ontogenesis winter wheat upon different conditions of 

nutrition provision / A. Dubytsky, K. Tkachuk // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2010. – V. 52 (II). – P.  23 – 31. 

The glutamine and asparagine synthetases activities within winter wheat top 

leaves in ontogenesis, depending on the contents in them of sugars (sucrose, 

fructose, glucose) upon different conditions of nutrition provision were investigated. 

It was established, that dependence between glutamine synthetase activity and 

sucrose level in the plants top leaves characterized by close negative correlation 

upon optimum conditions of nutrition provision (sufficient contents of basic 

nutritious elements, pHKCl of soil solution – 5,36). Asparagine synthetase activity in 
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such conditions does not depend on the sugars contents in leaves. Unfavorable soils 

nutritious regime (abnormally high soil solution acidity, pHKCl 3,70 – 4,0, and low 

or sufficient content of basic nutrition elements) are accompanied by mainly close 

negative correlation connections between activity of both enzymes and winter wheat 

leaves sugars levels. The hypothesis is offered, that sugars can function only as 

negative regulators of glutamine and asparagine synthetases activities under 

naturally winter wheat vegetation.  

Key words: winter wheat Triticum aestivum L., sucrose, fructose, glucose, 

glutamine synthetase, asparagine synthetase.      

 
UDС 631.6:632.125:631.613 

V. Ivanyuk. The productivity of the herbs and nutritious regime of eroded 

soils depending of the grassing method and slope exposition / V. Ivanyuk,              

O. Kachmar // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2010. – 

V. 52 (ІІ). – P. 32 – 39. 

The results of studying of the grassing method and slope exposition 

influence on the productivity of the herbs and nutritious regime of eroded gray forest 

soils have been given. It was found that for l samozarostannya A phytomass of the 

natural grasses on the eroded soils is 22-35 kg/ha of dry matter and is less at 34-45 

kg/ha compared with lupine-cereal grass mixture have been determined. The content 

of hydrolyzable nitrogen and exchange potassium are higher on the slope of the 

south-eastern exposition. 

Key words: erosion, flank, Lupinus polyphyllus, perennial grass, 

productivity, nutritive elements.  

 
UDC 635.21: 631.811.98 

R. Ilchuk. Influence methods and dates application of growth regulator 

Vermystym on yield and qualitiful indices of potatos varieties of different maturing 

groups / R. Ilchuk,  L. Ilchuk // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2010. – V. 52 (ІІ). – P. 39 – 48. 

The results of investigation on influence of methods and dates application of 

growth regulator Vermystym on yield and quality of potatos varieties of different 

maturing groups are given. 

It is established that before-planting treatment of tubers are contributed to 

sprouting, decreasing of plant density, increasing of assimilating surface and yield. 

The highest yield 30,4 of early-maturing variety Kobza, 40,3 – medium-

maturing variety Legenda i 35,3 t/ha – medium-late variety Oksamyt-99 was 

received for three treatments of plants with grouth regulator Vermystym in phase of 

full sprouts + before blomming + flowering. The treatment of plants with 

Vermystym is more effective than tubers undependly from group of variety 

maturing.  

Key words: potato, growth regulator Vermystym, yield, quality, economical 

effectivity. 

 



 208 

UDC 632.954:633.16 

V. Karpenko. The influence of herbicide Harmony 75 and microbiologic 

preparation Agat 25K on the yield capacity of spring barley / V. Karpenko // Pre-

mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2010. – V. 52 (ІІ). – P. 48 

– 52. 

The impact of different rates of herbicide Harmony 75 applied separately and 

in tank mixtures with microbiologic preparation Agat 25K on spring barley was 

studied. It is found that the mixture of herbicide Harmony 75 at the rate of 15 g/ha + 

Agat 25K provides higher grain gain. This confirms that this mixture exerts a 

positive influence on physiological and biochemical processes in the plants of spring 

barley. 

Key words: spring barley, herbicide, microbiologic preparation. 
 
UDC 633.2:631.81 

L. Lyubchenko. Productivity of different-time-ripening pasture grass-stands 

depending on differentiation use of growth regulator and fertilizer  / L. Lyubchenko, 

L. Bugryn, O. Bugryn // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. 

– 2010. – V. 52 (ІІ). – P. 53 – 61. 

The results of three-year researches of influence of fertilizer and growth 

regulators on productivity and nutritive value of  fodder of different-time-ripening 

grass-stands are given. Positive influence of agrostimulin and complete mineral 

fertilizer in the rate of N100Р60К90 on growth and development of valuable types of 

grasses are established. 

Key words: pasture, grass-stands, fertilizer, productivity, nutritive value of  

fodder, growth stimulator. 
 
UDC 633.15:581.522.4 

Comparative estimation of new hybrids of corn for different terms of sowing 

at conditions of Pre-Carpathians / G. Petryna [et al.] // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2010. – V. 52 (ІІ). – P. 62 – 67. 

The estimation of efficiency of grain and green mass of new hybrids of corn 

of selection of Institute of Grain Husbandry UААS is carried out. 

Key words: corn, hybrid, sowing dates, crop, grain, green mass. 

 
UDC 631.461.5:633.85 

Nitric nutrition of winter rape and ways of its improvement / A. Pogoretsky 

[et аl.] // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2010. – V. 52 

(ІІ). – P. 68 – 75. 

Results of researches on influence of microbic preparations nitrogen-fixing 

actions are given at different levels of mineral nutrition on productivity of winter 

rape. 

Key words: rape, biological preparation, nitrogen fixation, inoculation, 

nitrogen, phosphorus, potassium. 
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UDС 633.416:631.81 

S. Sydorchuk. Influence of level fertilization on yield of forage beet roots          

/ S. Sydorchuk, Ya. Mashchak //  Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. - 2010. - V. 52 (II). –  P. 76 – 79. 

The results of three-year investigation about influence of doses correlation of 

different kinds of fertilizer for basic and out-roots on yield of forage beet roots are 

shown. It is established that optimum level of basic feeding for fodder beet at 

conditions of western Forest-Steppe of Ukraine is application 40 t/ha manure  + 

N90P80K40 and out-roots feeding of brown krystalon 4 kg/ha at phase of leaves 

closing.  

Key words: harvest, fertilizer, root crops, fodder beet. 

 
UDC 633.1:631.5 

A. Titenko. Influence of tillage soil in link with intermediate crop of on 

weed infestation of spring barley sowings after stubbles forecrop / A. Titenko // Pre-

mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2010. – V. 52 (ІІ). – Р. 79 

– 86. 

The results of researches of with the influence intermediate crop and system 

tillage of soil with using on fertilizer straw forecrop on weed infestation of spring 

barley sowing are given. The results of researches of competition relations between 

culture crops spring barley and weeds are shown.  

Key words: competition relations, weeds, system tillage of soil, intermediate 

crop. 

 
UDC 631.582:631.559 

M. Furmanets. Influence of crop rotation on the productivity of the field 

cultures in the western Forest-Steppe / M. Furmanets // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2010. –  V. 52 (ІІ). – P. 87 – 90. 

The results of three-year researches are resulted in relation to the study of 

dependence of the productivity of agricultural cultures from the level of satiation by 

them shortly rotary crop rotations. 

Key words: crop rotation, forecrop, yield, productivity, grain crops. 
 
UDC 631.52:633.36/.37 

Results of introduction and breeding of goats-rue (Galega orientalis Lam.) at 

the conditions of western Forest-Steppe of Ukraine / Z. Tsaryk, L. Bugrin,                

S. Smetana, H. Didyk // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. 

– 2010. – V. 52 (II). – P. 91 – 96. 

The three-year results of competitive variety test (2007 - 2009) of newly 

created perspective variety-sample of goats-rue eastern are presented, which confirm 

that in specific soil-climatic terms of western Forest-Steppe of Ukraine this variety-

sample substantially exceeds  a variety of Kavkazkiy branets on the productivity and 

ecological plasticity during 1-3th years of using grass stand, that grounds for the 

transmission of him on State variety test. 

Key words: goats-rue eastern, introduction, breeding, variety-sample, yield, 

green mass, dry matter, seed, adaptiveness. 
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UDC 633.15:631.52:632 

Methods for selection of corn hybrids in breeding for resistance to major 

diseases and pests in Bukovyna / A. Chernomyz, I. Mykulyak, M. Linskaya,              

Ya. Zaplitny // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2010. – 

V. 52 (ІІ). – P.  97 – 104. 

 During 2004 - 2008 the phytopathological estimation of plant-breeding 

material (hybrids of corn) is conducted on natural and provocative backgrounds of 

basic illnesses (fusarium, backteriosis, whites, red rot, bladdery charred log, stem 

rot). The damage of stem moth are defined. 

The result of long-term researches and collaboration with the breeders of 

other establishments was creation of new highly productive and steady to illnesses 

and to pests the hybrids of corn - Sadgir, Stizhok 192 SV, Kitsmanskiy 215 SV, 

Yarovets 243 SV. These hybrids well went the State test and brought in Register of 

sorts of plants of Ukraine. 

Key words: hybrids of corn, breeding, natural and provocative backgrounds, 

artificial infection, illnesses, pests. 

 
UDC 633.52:632.952 

A. Shuvar. Efficiency of fungicides influence on oil flax in the conditions of 

western Forest-Steppe / A. Shuvar // Pre-mountain and mountain agriculture and 

stock-breeding. - 2010. - V. 52 (II). – P. 105 – 108. 

Efficiency of fungicides is set at application of them on sowing of oil flax in 

ground-climatic terms of western Forest-Steppe. 

Key words: oil flax, agrotechnics, fungicides. 

 
UDC 633.2.03:631.82: 631.461.5 

M. Yarmolyuk. Productivity of lotus-grass stands depending on fertilizer at 

the conditions of Pre-Carpathians / M. Yarmolyuk, T. Martsinko // Pre-mountain 

and mountain agriculture and stock-breeding. – 2010. - V. 52 (ІІ). – P. 108 – 114. 

The results of researches on the productivity of lotus-grass stands depending 

on application of agrotechnical and biological factors, that provides the increase of 

output of forage units and digestible protein are given. 

Key words: legume-grass stands, biological preparations, productivity, 

fertilizer. 

 
UDС 504:631.445.4:546.3(477.83) 

O. Yatsukh. Heavy metals mobile forms profile distribution in the 

chernozem typical within affected zone of coal mining (by example of mine 

«Chervonohradska») / O. Yatsukh // Pre-mountain and mountain agriculture and 

stock-breeding. – 2010. - V. 52 (ІІ). – Р. 114 – 119. 

Vertical distribution of heavy metals in the chernozem typical of soil cover 

on territory within  affected zone of coal mining «Chervonohradska» were 

investigated. It was determined,  that for chernozem typical was representative the 

scrubbing type of water regime, whereas the most mobile forms of heavy metals 

(Cd, Pb and Со) accumulate in the bottom horizons of soils profile. Cu and Zn are 

accumulated in the upper humus layers. 

Key words: heavy metals, chernozem, soils profile, mine  dump.  



 211 

UDC 632.16:632.9:633.11 

Effective seeds-treatment  to  root rots on sowings of  winter wheat                 

/ K. Yatsuch, O. Vashchyshyn, M. Dobrovetska, I. Tymchuk  // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. – 2010. – V. 52 (ІІ). – P. 120 – 126. 

There are stated the results of  the investigation of  seeds-treatment  vitavax 

200 FF, maksym  025 FS, vintsyt 050 СS,  kinto Duo, lamardor, against of  root rots 

winter wheat. The most effective seeds-treatment  are recommended to production. 

Key words: seeds-treatment, root rots,  winter wheat, effeciency. 
 

STOCKBREEDING 

 
UDC 636.2.084:631.81.095.338 

V. Agiy. Contents of selen in forages of Transcarpatian low ground               

/ V. Agiy // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2010. –  

V. 52 (ІІ). – P. 127 – 130. 

The selen concentration in forages of Transcarpathian low ground are 

defined and optimization necessity of young cattle rations on above-mentioned 

microelement by the way of using selen content combinations are proved. 

Key words: forages, selen, biogeochemical zone. 
 

UDC 636.2.033:636.087.7 

Meat productivity of Simmenthaler meat breed bull at feeding premix of new 

recipes / A. Bratunyak [et al.] // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2010. – V. 52 (II). – Р. 131 – 135. 

The results of the study of meat production of Simmenthaler bulls species at 

feeding of experimental premix in composition of silage-concentrate rations are 

given. 

Key words: superremount bulls, live weight, premix, mixed fodder, macro- 

and microelements. 

 
UDC 636.2 

L.  Vorgach. Linear description of black-motley cattle of western Ukrainian 

population / L. Vorgach // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2010. – V. 52 (II). –  Р. 136 – 142. 

The analysis of investigation results of milk productivity and exterior 

estimation of cows-daughters of linear bulls that utillized in the herd of reproduction 

“Selektsiоner” for the improvement of own structure of the created gabitus types – 

strong milk and combined are given. The effective variants of interlinear 

combinations are defined. 

Key words: total number of livestock, herd, black-motley breed, milk 

productivity, exterior, interlinear. 

 
UDC 636.2:636.084 

I. Dushara. Haematological picture for the use in feeding of lactating cows 

of corn and vetch-barley silages / I. Dushara, Ya. Vovk // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. – 2010. – V. 52 (II). – Р. 142 – 146. 
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The physiology indexes of blood for at feeding cows in a winter-stall period 

of corn and vetch-barley silages are given. The higher concentration of row of 

haematological metabolism on background vetch-barley silage comparatively with  

corn is established. 

Key words: cows, vetch, barley, silo, blood. 

 
UDC 636.2 : 636.061 

M. Kogut. Productive qualities of descendants of cows of different exterior 

types / M. Kogut // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 

2010. – V. 52 (II). – P. 147 – 151. 

The results of investigations of productive qualities of heifers -  descendants 

of cows of different exterior types of western interbreeding population of the 

Ukrainian black-motley suckling breed are shown. 

Key words:  breed, productivity, exterior types,  development. 

 
UDC 636.2:636.082 

Milk productivity of Simmenthaler breed cows at conditions of Pre-

Carpathians / M. Kolta, M. Polulikh, V. Zinkevych, V. Dankiv // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. – 2010. – V. 52 (II). – P. 152 – 157. 

The results of researches of milk productivity of cows of Simmenthaler breed 

of Pre-Carpathians and morpho-functhional its udder are given. 

Key words: simmenthalers, milk productivity, lactation, measurings of 

udder, cows,  youngsters of cattle, live weight. 

 
UDC 636.4.087.7/8 

O. Kotlyar. Joint use of the humic fodder additives and probiotics in pig 

feeding / O. Kotlyar // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 

2010. – V. 52 (ІІ). – P. 157 – 163. 

The effectiveness of joint use of the humic food additive (sodium humate 

with microelements and taste component) and probiotic (bifidobacterin) in the 

feeding of piglets up to 75-days age or in the feeding of such piglets and theirs 

lactating sows had been observed. It was concluded that such a combination of food 

additives was more effective in the feeding of lactating sows and theirs piglets till 

the 75-days age. Use of this combination in 75-days age increased the percent of 

alive piglets by 13,1 %, average live mass of piglet on 0,89 kg, average daily gains 

from 1st till 75th days on 11,7 g and average milk production of the sow by 10,24 kg 

comparing with the control. 

Key words: pig feeding, biologically active substances, humic substances, 

microelements, taste components, bifidobacterium.  
 

UDC 636.598:577.125  

B. Petriv. Balance of the fatty acids in organism of geese for long feeding of 

sodium sulfate / B. Petriv // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2010. – V. 52 (ІI). – P. 164 – 172. 

Results of investigation of fat acids balance in organism of geese for feeding 

of sodium sulfate are given.  
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It was established that for long-term use this salt in ration composition is 

grows approaching of fat acids of general lipids in organism of 270-days geese 

compare with 60-days that caused of quautity of consumed forages and decreases 

average-days separation of these acids with organism. 

Key words: sodium sulfate,  fatty acids, general lipids, geese. 

 
UDC 636.085.55:636.087.7 

N. Fedak. Role of mixed fodders and premixes in feeding of agricultural 

animals  / N. Fedak, Ya. Vovk, S. Chumachenko // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2010. – V. 52 (ІІ). – P. 173 – 178. 

The review of reserves increase production of product  stock-breeding is 

done, role of the mixed fodders and premixes in feeding of agricultural animals is 

scrutinized. 
Key words: mixed fodders, premixes, biologically active matters. 

 
 

UDC 339.138:001.76 

Innovative activity of intellectual property and innovation marketing sector 

of the Institute of Animal Biology NAAS / A. Grabovska,  R. Makohon, 

A. Pylypets, T. Chornenky // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2010. – V. 52 (II). – P. 179 – 193. 

General terminology of marketing and innovative activity, approaches 

methodology to commercialization of intellectual property objects, evaluation of 

intellectual production competitiveness and innovative providing are presented in 

this article. The matter is about patent and marketing search for scientific researches 

of the Institute; monitoring of complete scientific and technical elaborations of the 

Institute on subject of their fitness for commercialization, study of demand on the 

market of Ukraine innovations of complete scientific elaborations of the Institute on 

subject of their competitiveness; volume of scientific production market of Ukraine 

and financial ability of the consumers, goals and directions of scientific researches 

for creating scientific production of market direction.  

Key words: novations, innovations, innovative processes, innovative 

product, innovative activity, intellectual property, monitoring, capitalization, 

competitiveness, commercialization. 
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