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ВПЛИВ СІВОЗМІННОГО ФАКТОРА  

НА ПОТЕНЦІЙНУ ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ РІЛЛІ  

 
Наведено результати досліджень щодо впливу сівозмін з різним 

насиченням зерновими культурами та систем удобрення на 

потенційну забур’яненість ґрунту в посівах пшениці озимої. 

Ключові слова: сівозміна, мінеральні добрива, пшениця озима, 

потенційна забур’яненість, сегетальна рослинність. 

 

Чергування культур у сівозміні впливає на динаміку 

проростання і розвитку різних видів бур’янів, що зумовлює зниження 

запасів їх насіння в ґрунті. Кількість життєздатного насіння бур’янів в 

орному шарі зменшується з часом. На третій рік перебування в ґрунті 

життєздатного насіння з однорічних бур’янів залишається менше 5 %. 

За два роки, коли поле зайняте озимими та ранніми ярими культурами, 

в ґрунт не надходить насіння пізніх ярих бур’янів, оскільки в 

бур’яновому угрупованні холодостійких культур вони майже відсутні. 

За цей період насіння тих видів, що є в ґрунті, в основному втрачає 

життєздатність. Внаслідок цього фактичний рівень забур’яненості 

ними наступних пізніх ярих культур різко знижується [8]. 

Ґрунтовий потенціал бур’янів пов’язаний з наявністю запасів 

насіння і вегетативних органів розмноження. В умовах 

сільськогосподарського виробництва він практично необмежений: 

досягає мільярдів і десятків мільярдів штук на гектар [3]. За даними 

О. О. Іващенка [1, 2], у зоні достатнього зволоження в орному шарі 

ґрунту його величина становить до 1,71 млрд шт./га. За таких запасів  

кількість сходів бур’янів завжди перевищуватиме поріг шкодочинності 

в посівах всіх культур. С. С. Рубін і ін. [7] зазначають, що на 1 га в 

орному шарі міститься в середньому 700–800 млн насінин бур’янів. 

Надходженню насіння бур’янів і вегетативних зачатків у ґрунт 

сприяє їх осипання з рослин, внесення неякісних органічних добрив, 
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використання для сівби некондиційного насіння, порушення технології 

обробітку ґрунту, метеорологічні умови тощо. 

Метою досліджень було визначення потенційної і актуальної 

забур’яненості в посівах пшениці озимої. 

Вивчення проводили в умовах стаціонарного довготривалого 

двофакторного досліду, закладеного на сірому лісовому поверхнево 

оглеєному ґрунті в 2001 р. на полях Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН. Вивчали вплив сівозмінного фактора на 

посівах пшениці озимої сорту Миронівська 61 в короткоротаційних 

сівозмінах з різним насиченням зерновими культурами (50, 75, 100 %). 

Досліджували такі системи удобрення: 1 – без добрив (контроль), 2 – 

N90P90K90 – у сівозмінах з 50–75-відсотковим насиченням; 1 – без 

добрив (контроль), 2 – гній, 40 т + N90P90K90 за 100-відсоткового 

насичення зерновими культурами. Обробіток ґрунту – 

загальноприйнятий для умов Лісостепу Західного. 

Встановлено, що на запаси насіння бур’янів в орному шарі 

ґрунту значно впливає чергування культур у сівозмінах та ступінь їх 

насичення одновидовими рослинами. В наших дослідженнях 

найвищий насіннєвий фонд сегетальних видів у посівах пшениці 

озимої сформувався після пшениці озимої і становив понад 

47 і 92 тис. шт./м
2
, після гречки і конюшини в 1,4 і 1,7 разу менше. 

Збільшення доз мінеральних добрив у посівах пшениці озимої в 

плодозмінній і зерно-просапній сівозміні спричинило зростання 

забур’яненості ґрунту на 83–96 % щодо контролю (табл. 1). 

 

1. Потенційна забур’яненість шару ґрунту 0–10 см та її реалізація у 

посівах пшениці озимої (2003–2005 рр.) 

Сіво-

зміна 

Варіант 

удобрення 

Кількість 

насіння 

бур’янів 

у ґрунті, 

шт./м
2 

Кількість 

бур’янів, 

пророслих у: 

Відсоток реалізації 

у кюветах від 

наявності в: 

польових 

кюветах, 

шт./м
2
  

посівах, 

шт./м
2 ґрунті посівах 

1 2 3 4 5 6 7 

Плодо-

змінна 

(50 %) 

Без добрив 

(контроль) 28 600 350 99 1,2 28,3 

N90P90K90 + 

післядія 

гною, 40 т 52 433 413 112 0,8 27,1 



 

 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Зерно-

просап- 

на 

(75 %) 

Без добрив 

(контроль) 34 233 459 108 1,3 23,5 

N90P90K90 + 

післядія 

гною, 40 т 67 167 544 124 0,8 22,8 

Зернова 

(100 %) 

Без добрив 

(контроль) 47 233 666 163 1,4 24,5 

Гній, 40 т + 

N90P90K90 91 867 809 208 0,9 25,7 
НІР05, шт./м2 для: 
попередників 8933,4 33,1 8,2 

 

удобрення 12633,7 46,8 6,7 

взаємодії попередників  
та удобрення 15473,1 57,3 11,6 

 

Ряд науковців вважає, що потенційна забур’яненість посівів 

збільшується при застосуванні системи удобрення, особливо органо-

мінеральної і органічної [6]. 

Потенційна забур’яненість ріллі є основним джерелом 

формування бур’янової рослинності в польових агрофітоценозах. Для 

розробок прогнозів забур’яненості полів, крім видового складу, 

ступеня розповсюдження вегетуючих бур’янів і наявності насіння в 

органічних добривах, важливе значення мають дані про запаси 

життєздатного насіння бур’янів у шарі ґрунту 0–10 см, з якого 

формується актуальна забур’яненість посівів. 

 
2. Розрахункова кількість потенційної забур’яненості в шарі 
ґрунту 0–10 см (за даними пророщування у чашках Петрі), шт./м

2
 

Попередник Варіант удобрення 
Роки досліджень 

Середнє за 
роки до-
сліджень 2003  2004  2005  

Конюшина 
лучна 

Без добрив (контроль) 15 600 26 000 23 400 21 667 
N90P90K90 + післядія 
гною, 40 т 23 400 28 600 62 400 38 133 

Гречка 
Без добрив (контроль) 18 200 31 200 33 800 27 733 
N90P90K90 + післядія 
гною, 40 т 28 600 39 000 80 600 49 400 

Пшениця 
озима 

Без добрив (контроль) 26 000 46 800 49 400 40 733 

Гній, 40 т + N90P90K90 39 000 62 400 85 800 62 400 
НІР05, шт./м2 для: попередників 7302,7 11977,6 7605,0  

удобрення 10327,5 16938,8 10755,1  
взаємодії попередників та удобрення 12648,6 20745,8 13172,2  
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За розрахунку загальної кількості насіння бур’янів, 

пророщуваних у чашках Петрі, встановлено найвищий відсоток його 

проростання в 2005 р. у ґрунтових зразках, відібраних у полі пшениці 

озимої (табл. 2). 

Спостереження за проростанням бур’янів з поля пшениці озимої 

показало, що їх кількість була максимальною після стерньового 

попередника. Дещо менший її рівень відзначено у полі після гречки і 

найменший – після конюшини лучної. Така закономірність обумовлена 

природною здатністю ґрунту до самоочищення. 

У польових умовах ми формували кювети безпосередньо на 

площах, приєднаних до стаціонарного досліду. Ґрунт, в якому 

містилося насіння, знаходився в аналогічних екологічних умовах за 

кількістю тепла, вологи, освітлення з ділянками польового 

досліду [4, 5]. 

Потенційну загрозу для культурних рослин становить та 

частина ґрунтового банку насіння бур’янів, яка здатна прорости 

протягом вегетаційного періоду. Найповніше динаміка реалізації 

ґрунтового потенціалу насіння бур’янів виявляється за тих самих 

екологічних умов, у яких перебуває насіння культури, його проростки і 

вегетуючі рослини. 

Спостереження за динамікою проростання бур’янів свідчить 

про те, що за перших тридцять днів після формування польових кювет 

з ґрунту ділянок пшениці озимої після попередника конюшини лучної 

і гречки на 30 %, а після пшениці озимої – на 35 % зреалізувалося 

насіння бур’янів від загальної кількості насінин, які проросли за 

вегетаційний період. Внесення мінеральних і органо-мінеральних 

добрив призводить до зростання кількості сходів бур’янів на 22 % 

порівняно до контролю (табл. 3).  

 

3. Динаміка проростання насіння бур’янів у польових кюветах у 

посівах пшениці озимої за вегетаційний період у шарі ґрунту 0–

10 см (2003–2005 рр.), шт./м
2
 

Поперед-

ник 
Варіанти удобрення 

Дні обліку Се-

реднє
 

30 60 90 120 150 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Коню-

шина 

лучна 

Без добрив (контроль) 99 77 55 76 43 350 

N90P90K90 + післядія 

гною, 40 т 130 91 69 73 50 413 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Гречка 

Без добрив (контроль) 145 107 73 94 40 459 

N90P90K90 + післядія 

гною, 40 т 157 120 87 122 58 544 

Пшени-

ця озима 

Без добрив (контроль) 237 175 108 99 47 666 

Гній, 40 т + N90P90K90 302 220 118 108 62 810 

 

Отже, вивчення закономірностей сезонної динаміки появи 

сходів сегетальної рослинності дає змогу прогнозувати забур’яненість 

посівів зернових культур. 

Висновки. Однією з основних причин забур’яненості посівів 

сільськогосподарських культур є потенційна забур’яненість ґрунту 

насінням бур’янів, здатним дати сходи в умовах певного вегетаційного 

періоду. Найвищий насіннєвий фонд сегетальних видів у посівах 

пшениці озимої сформувався після пшениці озимої. Збільшення доз 

мінеральних добрив у посівах пшениці озимої в плодозмінній і зерно-

просапній сівозміні спричинило зростання забур’яненості ґрунту на 

83–96 % щодо зернової сівозміни. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЗИМОСТІЙКОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ  

В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО 

 

Встановлено, що передпосівною обробкою насіння пшениці 

озимої рістрегулятором вимпел-К і позакореневим підживленням 

рослин вимпелом (в осінній період) можна підвищити їх 

зимостійкість.  

Ключові слова: пшениця озима, регулятори росту, польова 

схожість, перезимівля, показники структури рослин. 

 

Інтенсивні технології вирощування пшениці озимої, особливо в 

зоні надмірного зволоження Лісостепу Західного, не забезпечують 

формування високоякісного насіння. Тому впровадженням більш 

сучасних ефективних конкурентоспроможних технологій, які 

базуються на широкому використанні високопродуктивних сортів, 

регуляторів росту, мікро- та бактеріальних добрив і біологічних 

препаратів, можна досягнути високого рівня реалізації біологічного 

потенціалу культури та якості продукції. 

Удосконалення технологій вирощування пшениці озимої з 

метою одержання високих і стабільних врожаїв доброї посівної якості 

та здешевлення вартості елітного насіння є важливими умовами для 

розвитку зерновиробництва зони. 

Одним із елементів такої технології є застосування 

рістрегуляторів, які впливають на продуктивність рослин [1].      

 
© Волощук О.П., Волощук І.С., Біловус Г.Я.,  

Глива В.В., Герешко Г.С., Мокрецька Т.І., 2012 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2012. Вип. 54. Ч. І. 
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Метою нашої роботи було встановити ефективність нових 

регуляторів росту вимпел-К та вимпел у підвищенні стійкості рослин 

пшениці озимої до стресових факторів перезимівлі. 

Дослідження проводили в лабораторії насіннєзнавства Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону  НААН. 

Для передпосівної обробки насіння пшениці озимої сорту 

Романтика використовували вимпел-К (500 г/т) та протруйник вітавакс 

200 ФФ (2,5 л/т), для позакореневого підживлення – вимпел (500 г/га).  

Агротехніка вирощування культури – загальноприйнята для 

зони. Рівень мінерального живлення – N90P90K90 (з поетапним 

внесенням азоту). Спосіб сівби – звичайний рядковий. Норма висіву 

насіння – 5,5 млн шт./га. 

Загальна площа дослідної ділянки – 65 м
2
, облікова – 50 м

2
, 

розміщення варіантів – рендомізоване. 

 Ґрунт дослідних ділянок характеризувався такими 

агрохімічними показниками: вміст гумусу (за Тюріним) – 1,9 %, рН 

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

кислотність (за Каппеном-Гільковицем) – 2,91 мг-екв./100 г ґрунту, 

вміст рухомого фосфору і обмінного калію (за Кірсановим) – 

відповідно 98 і 87 мг на 1 кг ґрунту, лужногідролізованого азоту (за 

Корнфільдом) – 89 мг на 1 кг ґрунту. 

Ґрунтово-кліматичні умови є фактором, який постійно впливає 

на польову схожість насіння. Їх негативна дія залежить від 

температурного, водного і повітряного режимів ґрунту, тому 

створення оптимальних умов для проростання насіння є одним із 

шляхів підвищення польової схожості [2–5].  

За даними А.П. Федосєєва [6], в умовах підзолистих ґрунтів за 

останних 10 років сприятливими для появи сходів є лише 38 % років, 

коли польова схожість перевищує 80 %. У решту років вона є нижчою. 

Це зниження в 19 % років проходить за низьких температур, у 68 % – 

за низьких температур і надлишкової вологості, в 16 % – внаслідок 

нестачі вологи та в 9 % – через утворення кірки й сильного ущільнення 

ґрунту. Недостача вологи в період сівби – сходів у лісостеповій зоні 

проявляється в 38 % років, у степовій – 46 % та в сухому Степу – в 

53 % років.  

Західна частина Лісостепу, у якій проведено дослідження, 

належить до помірно теплої, достатньо зволоженої кліматичної зони, 

оскільки суми температур повітря понад 10 
0
С тут сягають 2300–

2600 
0
С, а ГТК за той самий період дорівнює 1,5–1,8. Перехід від 

одного сезону до іншого відбувається досить повільно. 
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Погодні умови третьої декада вересня 2010 р. мали деякі 

відхилення від середніх багаторічних, зокрема температура повітря 

була вищою на 1,0
 о

С, а сума опадів – меншою на 8,5 мм (відхилення 

від норми 55 %).  

У 2011 р. відзначено підвищені середньодобові температури 

повітря та практично відсутність опадів від ІІ декади вересня до кінця 

листопада, що спричинило посуху, ускладнило умови проведення 

сівби пшениці озимої в оптимальні строки.  

Для появи дружних сходів і доброго забезпечення рослин 

вологою в осінній період кількість доступної вологи в орному шарі 

ґрунту має знаходитися в межах 30–40 мм.  

Оптимального зволоження (коли б у шарі ґрунту 0–20 см 

містилося більше 30 мм продуктивної вологи) впродовж осіннього 

періоду не фіксували жодного разу, тобто спостерігали ґрунтову 

засуху.  

На початку сівби озимих зернових культур запаси продуктивної 

вологи дорівнювали 21–27 мм, а надалі знижувалися і до кінця 

допустимого періоду сівби становили 11–20 мм, а то й досягали 

критичних значень (3–7 мм). 

Відсутність опадів сприяла затягуванню появи сходів, їх 

зрідженості, тому польова схожість рослин на контролі була низькою 

(63,6 %) (табл. 1).  

При застосуванні регулятора росту вимпел-К (500 г/т) вона була 

вищою на 4,3–4,7 %.  

 

1. Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневого 

підживлення рослин біологічними препаратами на зимостійкість 

пшениці озимої (2010–2012 рр.)  

Обробка насіння та позакореневе 

підживлення  

Кількість 

рослин  

Польова 

схожість  

шт./га 
± до ко-

нтролю 
% 

± до ко-

нтролю 

1 2 3 4 5 

Контроль (без обробки) 350 – 63,6 - 

Вимпел-К   376 26 68,3 4,7 

Вимпел-К + діазофіт 380 30 69,1 5,5 

Вимпел-К + поліміксобактерин 382 32 69,5 5,9 

Вимпел-К + діазофіт + полі-

міксобактерин 391 41 71,1 7,5 
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1 2 3 4 5 

Вимпел-К + вимпел у фазі 3–4 

листків  373 23 67,9 4,3 

Вимпел-К + вимпел на початку 

кущіння 374 24 68,0 4,4 

Вимпел-К + вимпел за 15–20 діб 

до припинення осінньої вегетації  381 25 69,2 5,6 

Вимпел-К + вимпел на початку 

кущіння + вимпел у фазі виходу 

в трубку 377 27 68,5 4,5 
НІР05 14,19  1,91  

  

Поєднання рістрегулятора вимпел-К (500 г/т) з бактеріальними 

препаратами азотфіксуючої та фосформобілізуючої дії в передпосівній 

обробці насіння підвищувало польову схожість на 7,5 % порівняно з 

контролем (без обробки), на 2,8 % з варіантом обробки насіння лише 

вимпелом-К (500 г/т), на 2,0 % з обробкою насіння вимпел-К (500 г/т) 

+ діазофіт (100 мл/гектарну норму насіння) і на 1,6 % з вимпел-К 

(500 г/т) + поліміксобактерин (150 мл/гектарну норму насіння). 

Достатня кількість відкладених у вузлах кущіння вуглеводів 

сприяла високому відсотку перезимівлі рослин (92,2–98,8 % при 

87,9 % на контролі) (табл. 2). Достовірно рівноцінний показник 

перезимівлі рослин забезпечили варіанти вимпел-К (500 г/т) + діазофіт 

(100 мл/гектарну норму насіння) + поліміксобактерин (150 мл/гектарну 

норму насіння) та вимпел-К (500 г/т) + вимпел (500 г/га) за 15–20 діб 

до припинення осінньої вегетації (НІР05 = 3,8). 

 

2. Перезимівля рослин пшениці озимої сорту Романтика залежно 

від застосування передпосівної обробки й позакореневого 

підживлення (2010–2012 рр.) 

Обробка насіння та позакореневе 

підживлення рослин 

Кількість 

рослин, що 

перезимували 

Перезимівля 

рослин 

шт./га 
± до ко-

нтролю 
% 

± до ко-

нтролю 

1 2 3 4 5 

Контроль (без обробки) 308 - 87,9 – 

Вимпел-К   341 33 92,2 4,3 

Вимпел-К + діазофіт 351 43 93,6 5,7 

Вимпел-К  + поліміксобактерин 352 44 94,0 6,1 
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1 2 3 4 5 

Вимпел-К + діазофіт + полі-

міксобактерин 368 60 98,8 10,9 

Вимпел-К + вимпел у фазі 3–

4 листків  352 44 94,4 6,5 

Вимпел-К + вимпел на початку 

кущіння 359 51 95,9 8,0 

Вимпел-К + вимпел за 15–20 діб 

до припинення осінньої вегетації  366 58 97,6 9,7 

Вимпел-К + вимпел  на початку 

кущіння + вимпел у фазі виходу 

в трубку 367 59 97,4 9,5 
НІР05 14,72  3,80  

 

Погодні умови, які склалися в осінній період, спричинили 

затримку росту й розвитку рослин пшениці озимої. Тому на час 

припинення осінньої вегетації вони знаходилися у значно слабшому 

стані порівняно з попереднім 2010 р. 

Вплив регуляторів росту, застосовуваних у передпосівній 

обробці насіння та позакореневому підживленні рослин, був 

очевидним навіть в аномальних погодних умовах 2011 р.   

Якщо на абсолютному контролі висота рослини становила          

12,0 см, довжина кореневої системи – 7,2 см, кількість пагонів – 

1,5 шт., кількість листків – 5,0 шт., то із застосуванням регуляторів 

росту ці показники зростали відповідно на: 2,4–3,6 см, 4,7–6,4 см, 1,0–

1,5 шт., 2,2–4,3 шт. (табл. 3). 

Відзначено різницю між варіантами досліду за повітряно-сухою 

масою рослин і їх кореневої системи, збільшенням вмісту цукрів (за 

Бертраном). Це підтверджує ефективність застосування таких 

агрозаходів у технології вирощування даної культури. 

Висновок. Використання регуляторів росту на пшениці озимій в 

передпосівній обробці насіння та позакореневому підживленні рослин 

сприяє підвищенню польової схожості на 4,7–7,5 %, перезимівлі – на 

4,3–10,9 % (за рахунок кращого росту й розвитку) та збільшенню на 

3,9–11,0 % вмісту цукрів. 
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3. Розвиток рослин пшениці озимої та вміст цукрів на час припинення осінньої вегетації 

Обробка насіння та позакореневе 

підживлення  

Висота 

рослини, 

см 

Довжина 

кореневої 

системи, 

см 

Кількість на 

рослині, шт. 

Повітряно-суха 

маса  рослини, г Вміст 

цукрів, 

% пагонів листків 

надзем-

ної 

частини 

корене-

вої 

системи 

Контроль (без обробки) 12,0 7,2 1,5 5,0 2,1 1,1 15,4 

Вимпел-К   14,8 11,9 2,5 8,3 3,5 1,8 19,3 

Вимпел-К + діазофіт 14,4 12,4 2,3 7,6 3,2 1,9 20,4 

Вимпел-К  + поліміксобактерин 15,0 13,0 2,5 8,4 3,5 2,0 21,6 

Вимпел-К + діазофіт + полі-

міксобактерин 16,4 14,5 3,0 9,3 4,6 2,7 26,1 

Вимпел-К + вимпел у фазі 3–4 листків  14,5 12,6 2,7 8,0 3,5 1,9 22,4 

Вимпел-К + вимпел на початку кущіння 14,7 13,0 2,4 7,9 3,8 2,0 23,1 

Вимпел-К + вимпел за 15–20 діб до 

припинення осінньої вегетації  15,6 13,6 2,9 8,9 4,1 2,8 26,4 

Вимпел-К + вимпел на початку 

кущіння + вимпел у фазі виходу в 

трубку 14,9 12,8 2,2 7,2 3,1 1,9 22,9 
НІР05 1,28 0,94 0,37 0,65 0,47 0,41 0,88 
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Встановлено, що передпосівна обробка насіння ріпаку озимого 

рістрегулятором вимпел-К й позакореневе підживлення в осінній 

період вимпелом позитивно впливають на показники структури 

рослин та їх зимостійкість.  

Ключові слова: ріпак озимий, регулятори росту, польова 

схожість, перезимівля, показники структури рослин. 

 

Потенційні можливості сортів можуть бути реалізовані тільки 

через насіння. Тому одержання насіння з високими врожайними і 

посівними якостями залишається важливою проблемою для зони 

ризикованого ведення насінництва.  

Збільшення біологічної активності насіння, стимулювання 

проростання і підвищення схожості можна досягнути передпосівною 

його обробкою біологічними препаратами.  

Значний внесок у розвиток теорії передпосівної обробки насіння 

зробили А.В. Благовєщенський, К.П. Генкель, Б.А. Ягодин,                     

Я.В. Пейве, Ю.В. Ракітін, І.Г. Строна [1]. Дані ряду авторів свідчать 

про її позитивний вплив  на врожай  і якість насіння [2–5].  

Ефективність застосування регуляторів росту залежить як від 

зовнішніх умов, так і біологічного складу тканин, тому не всі рослини 

однаково реагують на цей агрозахід. Фізіологи дійшли висновку, що 

рістактивні речовини діють на певну частину апарату нуклеїнових 

кислот ДНК і РНК, впливаючи на проростання насіння, ріст, 

диференціацію органів і тканин, цвітіння, формування, дозрівання 

плодів.   

Наші дослідження у цьому плані показали великі можливості 

використання біологічно активних речовин і їх значення при  
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Случак О.М., Пристацька О.Н., Мокрецька Т.І., 2012 
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2012. Вип. 54. Ч. І. 
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швидкому впровадженні сортів і гібридів у сільськогосподарське 

виробництво.  

Дослід проведено в лабораторії насіннєзнавства Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону НААН. 

Для передпосівної обробки насіння ріпаку озимого сорту Атлант 

(Інституту олійних культур НААН) використовували рістрегулятор 

вимпел-К (500 г/т) та протруйник вітавакс 200 ФФ (2,5 л/га), для 

позакореневого підживлення – вимпел (500 г/га).  

Агротехніка вирощування культури – загальноприйнята для 

зони. Рівень мінерального живлення – N120P90K180 (з поетапним 

внесенням азоту). Спосіб сівби – звичайний рядковий. Норма висіву 

насіння – 1,0 млн шт./га. 

Загальна площа дослідної ділянки – 60 м
2
, облікова – 50 м

2
, 

розміщення варіантів – рендомізоване. 

 Ґрунт дослідних ділянок характеризувався такими 

агрохімічними показниками: вміст гумусу (за Тюріним) – 1,9 %, рН 

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

кислотність (за Каппеном-Гільковицем) – 2,91 мг-екв./100 г ґрунту, 

вміст рухомого фосфору і обмінного калію (за Кірсановим) – 

відповідно 98 і 87 мг на 1 кг ґрунту, лужногідролізованого азоту (за 

Корнфільдом) – 89 мг на 1 кг ґрунту. 

Погодні умови 2010 р. ранніх строків сівби (15.08, ІІ декада 

серпня) характеризувалися порівняно з середніми багаторічними 

даними вищою на 3,9 
о
С температурою повітря, але на 35 % нижчою 

кількістю опадів, умови ІІІ декади (оптимальні строки сівби – 25.08) 

були в межах норми, проте випала майже подвійна кількість опадів. 

Забезпеченість ґрунту продуктивною вологою в шарі 0–10 см 

становила 10–17 см. Перша декада вересня (допустимі строки) була на 

3,9 
о
С холоднішою порівняно з середньою багаторічною нормою. При 

середніх багаторічних даних кількості опадів 16 мм випало 51 мм, що 

втричі перевищувало норму.  

Висока посівна якість насіннєвого матеріалу та сприятливі 

погодні умови в період сівби – сходів позитивно вплинули на 

проростання насіння та польову схожість (78,5–89,2 %). 

У 2011 р. період сівби ріпаку озимого характеризувався 

достатньою кількістю опадів. У ІІ і ІІІ декадах серпня випало 110,6 мм 

опадів за норми 58,0 мм, що забезпечило продуктивну вологість 

орного шару ґрунту (0–10 см) на рівні 10–17 мм, а висока температура 

повітря (19,2 
о
С за норми 16,9 

о
С) сприяла дружним сходам ріпаку 

озимого на 5–6-й день після сівби.  
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Одним із головних чинників одержання стійких врожаїв 

сільськогосподарських культур є польова схожість і пов’язаний з нею 

процес проростання насіння. Статистичні дані свідчать, що половина 

висіяного насіння не дає сходів, тому в більшості господарств норму 

висіву визначають з урахуванням її страхової частки, а це призводить 

до більших витрат насіннєвого матеріалу та підвищує його вартість. 

У наших дослідах польова схожість рослин ріпаку озимого 

залежала від посівних якостей висіяного насіння, погодних умов в 

період сівби – сходів та строків сівби (табл. 1). Так, при ранніх строках 

сівби на контролі (насіння, протруєне вітаваксом 200 ФФ) вона 

становила 76,9 %, при оптимальних – 74,2, а при пізніх – 72,1 %, або 

знижувалася на 2,7–4,8 %.   

Із застосуванням регулятора росту вимпел-К спостерігали 

підвищення польової схожості в середньому на 5,2 % при ранніх 

строках сівби, на 8,7 % – при оптимальних і на 13,5 % – при пізніх.  

 

1. Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневого 

підживлення рістрегуляторами на продуктивність рослин ріпаку 

озимого (2010–2012 рр.) 

Обробка насіння та позакореневе 

підживлення  

Польова 

схожість 

Перезимівля 

рослин 

% 

± до 

конт-

ролю 

% 

± до 

конт-

ролю 

1 2 3 4 5 

Строк сівби – 15.08, обробки – 18.10 

Контроль (без обробки) 76,9 - 78,9 - 

Вимпел-К (500 г/т) 82,3 5,4 85,3 6,4 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел 

(500 г/га) восени в фазу 4–5 листків 81,8 4,9 87,1 8,2 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел 

(1,0 кг/га) восени в фазу 4–5 листків 82,6 5,7 89,9 11,0 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел 

(500 г/га) восени в фазу 4–5 листків + 

вимпел (500 г/га) в фазу стеблування 82,0 5,1 88,4 9,5 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел 

(1,0 кг/га) восени в фазу 4–5 листків + 

вимпел (1,0 кг/га) в фазу стеблування 81,9 5,0 89,7 10,8 
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1 2 3 4 5 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел 

(500 г/га) восени в фазу 4–5 листків + 

вимпел (500 г/га) в фазу стеблування 

+ вимпел (500 г/га) в фазу бутонізації 82,0 5,1 88,9 10,0 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел 

(1,0 кг/га) восени в фазу 4–5 листків + 

вимпел (1,0 кг/га) в фазу стеблування 

+ вимпел (1,0 кг/га) в фазу бутонізації 82,4 5,5 90,1 11,2 

Середнє 81,5 5,2 86,5 8,7 

Строк сівби – 25.08, обробки – 29.10 

Контроль (без обробки) 74,2 - 80,6 - 

Вимпел-К (500 г/т) 82,9 8,7 88,1 7,5 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел 

(500 г/га) восени в фазу 4–5 листків 82,7 8,5 91,2 10,6 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел 

(1,0 кг/га) восени в фазу 4–5 листків 82,8 8,6 96,4 15,8 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел 

(500 г/га) восени в фазу 4–5 листків + 

вимпел (500 г/га) в фазу стеблування 83,1 8,9 91,0 9,4 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел 

(1,0 кг/га) восени в фазу 4–5 листків + 

вимпел (1,0 кг/га) в фазу стеблування 82,7 8,5 96,9 16,3 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел 

(500 г/га) восени в фазу 4–5 листків + 

вимпел (500 г/га) в фазу стеблування 

+ вимпел (500 г/га) в фазу бутонізації 83,0 8,8 91,3 10,7 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел 

(1,0 кг/га) восени в фазу 4–5 листків + 

вимпел (1,0 кг/га) в фазу стеблування 

+ вимпел (1,0 кг/га) в фазу бутонізації 82,9 8,7 97,0 16,4 

Середнє 82,9 8,7 91,0 11,7 

Строк сівби – 05.09, обробки – 09.11 

Контроль (без обробки) 72,1 - 77,5 - 

Вимпел-К (500 г/т) 84,7 12,6 86,1 8,6 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел 

(500 г/га) восени в фазу 4–5 листків 85,6 13,5 88,8 11,3 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел 

(1,0 кг/га) восени в фазу 4–5 листків 85,5 13,4 93,9 16,4 
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1 2 3 4 5 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел 

(500 г/га) восени в фазу 4–5 листків + 

вимпел (500 г/га) в фазу стеблування 85,8 13,7 88,4 10,9 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел 

(1,0 кг/га) восени в фазу 4–5 листків + 

вимпел (1,0 кг/га) в фазу стеблування 85,4 13,3 94,6 17,1 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел 

(500 г/га) восени в фазу 4–5 листків + 

вимпел (500 г/га) в фазу стеблування 

+ вимпел (500 г/га) в фазу бутонізації 86,0 13,9 88,5 11,0 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел 

(1,0 кг/га) восени в фазу 4–5 листків + 

вимпел (1,0 кг/га) в фазу стеблування 

+ вимпел (1,0 кг/га) в фазу бутонізації 85,9 13,8 95,0 17,5 

Середнє 85,5 13,5 88,4 12,5 
НІР05 фактор А (строки сівби)   

          фактор В (обробка насіння)    
          взаємодія факторів АВ 

1,05 

0,64 
1,81 

 

1,21 

0,74 
2,09 

 

 

Збільшення норми внесення вимпелу (1,0 кг/га) при 

позакореневому підживленні рослин у фазу 4–5 листків сприяло 

кращій їх перезимівлі на 1,8–3,0 % при ранньому строку сівби, на 5,2–

5,7 % – при оптимальному і на 5,5–6,6 % – при пізньому порівняно з 

нормою 500 г/га. Застосування такого агрозаходу підвищувало 

відсоток перезимівлі ріпаку озимого, особливо при пізніх строках 

сівби, що підтверджується даними структури рослин та вмісту цукрів у 

кореневій шийці на час припинення осінньої вегетації (табл. 2). 

Теплим і сухим був вересень 2011 р. (температура повітря вища 

на 2,8 
о
С, а кількість опадів менша на 38 %). Температурний режим, 

який на кінець жовтня становив 750 
о
С за норми 641 

о
С ефективних 

температур, сприяв доброму росту й розвитку рослин. 

На час припинення осінньої вегетації, яка, за багаторічними 

даними, наступає у даній ґрунтово-кліматичній зоні 17.11, рослини 

оптимальних строків сівби (15–25.08) розвинули розетку з 6–8 листків, 

діаметр кореневої шийки становив 6–8 мм, а допустимих строків сівби 

(05.09) – відповідно 5–6 листків і 5–6 мм. 

Ураження рослин хворобами було незначним і становило: 

пероноспорозом – 1,5–9,0 %, альтернаріозом – 0,5–4,5 %; шкідника-  

ми – ріпаковим пильщиком 0,25–1,0 %, хрестоцвітими блішками 2–

3 екз./м
2
, спостерігали поодинокі гнізда мишей. 
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2. Розвиток рослин ріпаку озимого та вміст цукрів на час припинення осінньої вегетації залежно від 

строків сівби та обробки насіння й посіву регуляторами росту 

Обробка насіння та позакореневе 

підживлення  

В
и

со
та

 р
о

сл
и

н
и

, 
см

 

Д
о

в
ж

и
н

а 
к
о

р
ен

ев
о

ї 

си
ст

ем
и

, 
см

 

Листки 
Коренева 

шийка 

П
о

в
іт

р
я
н

о
-с

у
х

а 
м

ас
а 

 

р
о

сл
и

н
и

, 
г 

Вміст 

цукрів 

к
іл

ь
к
іс

ть
  

н
а 

р
о

сл
и

н
і,

 ш
т.

 

д
о

в
ж

и
н

а 
п

о
в
ер

х
н

і,
  

см
 

д
іа

м
ет

р
, 

м
м

 

в
и

со
та

 н
а
д

 р
ів

н
ем

 

ґр
у

н
ту

, 
см

 

% 

±
 д

о
 к

о
н

тр
о

л
ю

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сівба – 15.08, обробка  – 18.10 

Контроль (без обробки) 26,2 12,0 8,1 9,0 7,1 2,5 23,2 23,3 – 

Вимпел-К (500 г/т) 30,4 14,2 9,4 10,2 8,3 2,8 25,4 26,2 2,9 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел (500 г/га) 

восени в фазу 4–5 листків 35,7 18,3 10,6 11,5 8,5 3,0 27,1 28,8 5,5 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел (1,0 кг/га) 

восени у фазу 4–5 листків 38,8 21,0 12,5 11,8 9,2 3,2 28,6 31,5 8,2 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел (500 г/га) 

восени в фазу 4–5 листків + вимпел 

(500 г/га) в фазу стеблування 36,0 19,6 10,9 12,4 8,6 3,1 26,5 29,4 6,1 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел (1,0 кг/га) 

восени в фазу 4–5 листків + вимпел 

(1,0 кг/га) в фазу стеблування 39,3 20,8 13,4 13,6 9,4 3,2 28,9 31,2 7,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел (500 г/га) 

восени в фазу 4–5 листків + вимпел 

(500 г/га) в фазу стеблування + вимпел 

(500 г/га) в фазу бутонізації 36,2 20,4 11,7 12,2 8,6 3,1 27,0 30,0 6,7 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел (1,0 кг/га) 

восени у фазу 4–5 листків + вимпел 

(1,0 кг/га) в фазу стеблування + вимпел 

(1,0 кг/га) в фазу бутонізації 39,1 20,9 14,0 14,0 9,6 3,2 29,0 31,0 7,7 

Строк сівби – 25.08, обробки – 29.10 

Контроль (без обробки) 21,5 10,1 8,1 9,2 6,2 2,5 21,3 22,8 – 

Вимпел-К (500 г/т) 24,7 13,4 10,3 10,5 7,4 2,7 22,5 25,4 2,6 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел (500 г/га) 

восени в фазу 4–5 листків 26,3 15,6 11,5 10,2 7,8 3,1 24,1 26,7 3,9 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел (1,0 кг/га) 

восени в фазу 4–5 листків 27,1 17,9 12,9 11,7 8,6 3,6 25,6 27,1 4,3 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел (500 г/га) 

восени в фазу 4–5 листків + вимпел 

(500 г/га) в фазу стеблування 26,0 14,3 11,4 10,6 8,2 3,4 25,2 28,4 5,6 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел (1,0 кг/га) 

восени в фазу 4–5 листків + вимпел 

(1,0 кг/га) в фазу стеблування 27,5 16,6 12,8 11,4 8,9 3,7 27,6 29,9 7,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел (500 г/га) 

восени в фазу 4–5 листків + вимпел 

(500 г/га) в фазу стеблування + вимпел 

(500 г/га) в фазу бутонізації 27,2 14,5 11,8 10,9 8,4 3,5 25,6, 28,7 5,9 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел (1,0 кг/га) 

восени в фазу 4–5 листків + вимпел 

(1,0 кг/га) в фазу стеблування + вимпел 

(1,0 кг/га) в фазу бутонізації 27,6 16,2 12,6 11,8 8,5 3,8 27,9 30,0 7,2 

Строк сівби – 05.09, обробки – 09.11 

Контроль (без обробки) 18,3 7,3 4,0 7,4 5,4 1,5 11,3 20,1 – 

Вимпел-К (500 г/т) 20,9 8,7 5,2 8,2 6,3 1,8 15,4 21,5 1,4 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел (500 г/га) 

восени у фазу 4–5 листків 22,4 10,5 5,6 8,6 6,6 2,0 19,2 22,7 2,6 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел (1,0 кг/га) 

восени у фазу 4–5 листків 23,5 13,1 5,9 9,4 7,4 2,1 20,6 23,2 3,1 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел (500 г/га) 

восени в фазу 4–5 листків + вимпел 

(500 г/га) в фазу стеблування 23,0 11,3 5,4 9,0 7,5 2,1 18,4 24,6 4,5 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел (1,0 кг/га) 

восени в фазу 4–5 листків + вимпел 

(1,0 кг/га) в фазу стеблування 24,2 14,5 5,5 9,3 7,7 2,2 20,5 25,6 5,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел (500 г/га) 

восени в фазу 4–5 листків + вимпел 

(500 г/га) в фазу стеблування + вимпел 

(500 г/га) в фазу бутонізації 23,6 11,8 5,7 9,2 7,8 2,0 18,7 25,0 4,9 

Вимпел-К (500 г/т) + вимпел (1,0 кг/га) 

восени в фазу 4–5 листків + вимпел 

(1,0 кг/га) в фазу стеблування + вимпел 

(1,0 кг/га) в фазу бутонізації 24,4 14,4 5,8 9,0 7,5 2,1 20,6 25,1 5,0 
 НІР05 фактор А (строки сівби)   

          фактор В (обробка насіння)    
          взаємодія факторів АВ  

1,03 

0,63 
1,78 

1,17 

0,72 
2,03 

0,51 

0,31 
0,88 

0,52 

0,32 
0,91 

0,35 

0,21 
0,60 

0,20 

0,12 
0,35 

0,74 

0,46 
1,29 

0,98 

0,60 
1,70 

- 
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Оптимальна тривалість утворення осінньої розетки рослин 

(строків сівби 15–25.08) становила 55–65 діб, що сприяло доброму 

розвитку кореневої системи і надземної маси.  

За осінній період рослини пройшли дві фази загартування: 

першу – при зниженні температури повітря до 5–7 
о
С, другу – при 

незначних мінусових температурах.  

У першій декаді січня 2012 р. денна температура повітря була в 

межах 0–7 
о
С, нічна –1…+5 

о
С. Спостерігали опади у вигляді снігу. 

Промерзання ґрунту було незначним у нічний час з відтаюванням 

вдень, але льодова кірка не утворювалася. Такі погодні умови не мали 

негативного впливу на посіви ріпаку озимого. У ІІІ декаді січня 

спостерігали сніговий покрив висотою 11–16 см, який випав на 

незамерзлий та подекуди слабопромерзлий ґрунт, що спричинило 

нульову температуру ґрунту на рівні кореневої шийки (2,0–3,3 см) при 

критичних її значеннях –14…–18 
о
С. 

У третій декаді січня мінімальна температура повітря становила 

–10…–15 
о
С, максимальна 5–7 

о
С, а середньодобові температури 

повітря на 2–3 
о
С перевищували норму. Запаси продуктивної вологи у 

сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтах були достатніми і 

становили в горизонті 0–20 см 35,6–35,8 мм, у 20–40 мм – 33,8–

34,5 мм.  

Висновок. Включенням у технологію вирощування ріпаку 

озимого таких важливих агрозаходів, як протруювання насіння 

вітаваксом 200 ФФ (2,5 л/т) та передпосівна обробка й позакореневе 

підживлення рослин рістрегуляторами вимпел-К (0,5–1,0 кг/т) і вимпел 

(0,5–1,0 кг/га), можна впливати на морфо-фізіологічні елементи 

продуктивності рослин й підвищувати їх стійкість до стресових 

факторів. 
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ВПЛИВ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ  

НА СЕГЕТАЛЬНУ РОСЛИННІСТЬ  

У ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

 

Наведено результати експериментальних досліджень щодо 

впливу систем основного обробітку ґрунту на гербологічний стан 

посівів пшениці озимої у зерновій сівозміні. 

Ключові слова: пшениця озима, мінеральні добрива, обробіток 

ґрунту, забур’яненість.  

 

Обробіток ґрунту здавна розцінювали як важливий спосіб 

обмеження чисельності та поширення шкідливих організмів. З точки 

зору сучасних вимог до заходів обробітку ґрунту це лише одне з 

найважливіших його завдань, оскільки він є багатоцільовим процесом, 

що одночасно вирішує низку завдань, дуже часто суперечливих за 

метою, агротехнічною, екологічною, біологічною та технологічною 

суттю [2, 5]. 

А. Ф. Одріховський і В. Г. Сирота [4] відзначають суттєвий 

вплив систем основного обробітку на кількість насіння бур’янів у 

ґрунті. За їхніми дослідженнями, значно більше сегетальної 

рослинності проростало з рівної поверхні ущільненого ґрунту, ніж з 

розпушеного. За поверхневого обробітку ґрунту підвищувалася 

інтенсивність проростання насіння бур’янів і зменшувалася  
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забур’яненість ґрунту, за умов глибокого розпушування знижувалося 

проростання, проте збільшувалася потенційна забур’яненість. За 

відмови від полицевого обробітку ґрунту в землеробстві виникає ряд 

додаткових проблем, одна з яких – значне підвищення забур’яненості 

посівів із збільшенням кількості багаторічних видів [6]. 

Метою досліджень було вивчити вплив систем основного 

обробітку ґрунту на формування фітоценозів бур’янів у посівах 

пшениці озимої та удосконалення агротехнічних прийомів зниження 

шкодочинності сегетальної рослинності на формування врожаїв. 

Трифакторний стаціонарний дослід з обробітками закладено на 

сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті. Орний (0–20 см) шар 

ґрунту характеризувався такими агрохімічними показниками: вміст 

гумусу (за Тюріним) становив 1,37–1,50 %, рухомого фосфору і 

обмінного калію – відповідно 7,6–9,1; 6,8–8,8 мг/100г ґрунту, рН (КCl) 

4,5–5,1, гідролітична кислотність 3,3–3,6, сума увібраних основ 4,6–

5,0 мг-екв/100г ґрунту. 

Під зяблевий обробіток ґрунту вносили фосфорно-калійні 

добрива, під передпосівну культивацію – азотні. 

Основний обробіток ґрунту проводили плугом ПН-4-40, 

дискування стерні – дисковою бороною БДТ-3, оранку з поглибленням 

орного шару – плугами з ґрунтопоглиблювачами, передпосівний 

обробіток ґрунту – культиватором КПС-4 в агрегаті з кільчасто-

шпоровими котками 3КК-6. Дослідження проводили в 

високонасиченій (100 %) сівозміні. 

За літературними даними, одноразове застосування заходів 

безполицевого обробітку під ячмінь на фоні оранки під картоплю 

підвищує забур’яненість цієї культури в 1,5–2 рази. Якщо ж їх 

використовувати в сівозміні щорічно, то вона зростає в 4–5 разів 

порівняно з різноглибинною оранкою. Пшениця озима, завдяки 

швидкому наростанню вегетативної маси у весняний період, має 

досить високу конкурентоспроможність проти основних видів 

бур’янів. Негативний вплив щорічного дискування і фрезування тут 

майже відсутній, проте після плоскорізного обробітку забур’яненість 

посівів вища. Подальша мінімалізація за рахунок одночасного 

виключення передпосівного та вегетаційного (на просапних) 

обробітків зумовлює масовий розвиток пирію повзучого (Elytrigia 

repens (L.) Nevski). Ще більше він поширюється на беззмінному 

плоскорізному обробітку. У боротьбі з пирієм повзучим певної уваги 

заслуговує фрезерний обробіток [3]. 

У наших дослідженнях вивчення ефективності різних систем 

обробітку ґрунту та їх гербологічної ролі показало, що вони по-



 

 

 27 

різному впливали на забур’яненість пшениці озимої. Серед варіантів 

найефективнішою в плані зменшення забур’яненості посівів була 

оранка на 20–22 см (табл. 1). 

 

1. Забур’яненість посівів пшениці озимої під впливом способів 

обробітку ґрунту (в середньому за 2007–2009 рр.) 

Способи обро-

бітку ґрунту 

Варіанти 

удобрення 

Кількість бур’янів Маса бур’янів 

шт./м
2
 % г/м

2
 % 

Фаза кущення 

Оранка на 

20–22 см 

N22P15K15 61 100 - - 

N90P60K60 81 100 - - 

Поверхневий на 

10–12 см 

N22P15K15 94 151 - - 

N90P60K60 123 152 - - 

Мілкий на 

14–16 см  

N22P15K15 78 128 - - 

N90P60K60 102 126 - - 

Фаза воскової стиглості 

Оранка на 

20–22 см 

N22P15K15 156 100 67,4 100 

N90P60K60 84 100 96,3 100 

Поверхневий на 

10–12 см 

N22P15K15 274 176 118,1 175 

N90P60K60 164 195 134,3 139 

Мілкий на 

14–16 см  

N22P15K15 215 138 105,1 156 

N90P60K60 131 156 112,7 117 

 

Найвищий відсоток пророслих бур’янів у фазі кущення 

становили ефемери (14–33 %), зимуючі (38–57 %) і ранні ярі (21–42 %) 

види, в кінці вегетації відсоток ефемерів (4–10 %) і зимуючих (15–

24 %) видів зменшився за рахунок масового проростання пізніх ярих 

бур’янів (37–48 %) (табл. 2). 

 

2. Вплив систем основного обробітку на формування фітоценозу 

бур’янів під пшеницею озимою (середнє за 2007–2009 рр.), % 

Способи 

обробітку 

ґрунту 

 

Варіанти 

удоб-

рення 

Однорічні Багаторічні Ефе-

мери ярі 
зиму-

ючі 

корене-

парост-

кові 

коре-

невищ-

ні 
ранні пізні 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Фаза кущення 

Оранка на 

20–22 см 

N22P15K15 21 - 46 - - 33 

N90P60K60 27 - 49 1 6 18 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Поверхневий 

на 10–12 см 

N22P15K15 42 - 41 - - 17 

N90P60K60 41 - 38 1 4 14 

Мілкий на 

14–16 см  

N22P15K15 25 - 57 2 - 16 

N90P60K60 27 - 54 1 - 18 

Фаза воскової стиглості 

Оранка на 

20–22 см 

N22P15K15 24 42 16 9 4 5 

N90P60K60 15 44 17 5 9 10 

Поверхневий 

на 10–12 см 

N22P15K15 27 48 15 3 3 4 

N90P60K60 27 44 20 1 2 6 

Мілкий на 

14–16 см  

N22P15K15 23 37 23 1 12 4 

N90P60K60 26 37 24 4 4 5 
 

За даними ряду науковців, щоб зменшити потенційну 

забур’яненість ґрунту, потрібно своєчасно спровокувати проростання 

життєздатного насіння бур’янів у період, коли на полі немає 

культурних рослин. Метод провокації проростання насіння полягає в 

створенні для нього сприятливих агрофізичних і гідротермічних 

режимів у теплий період року шляхом ущільнення або зволоження 

сухого ґрунту, вирівнювання або розпушування верхнього шару 

вологого ґрунту, інших способів з наступним механічним знищенням 

проростків [7]. 

Спостереження за проростанням бур’янів на мікроділянках 

протягом вегетаційного періоду пшениці озимої показало, що 

найбільша їх кількість проросла на поверхневому обробітку – 1371–

1548 шт./м
2
, що на 37–41 % більше, ніж на відповідних варіантах 

оранки. На ділянках з мілкою оранкою ця різниця становила 24–26 % 

(табл. 3). 
 

3. Вплив способів обробітку ґрунту на проростання насіння 

бур’янів у мікроплощадках у посівах пшениці озимої в шарі 

ґрунту 0–10 см (середнє за 2007–2009 рр.), шт./м
2
 

Способи 
обробітку 

ґрунту 

Варіанти 
удобрен-

ня 

Строки обліку 
Сума 

1 2 3 4 5 

Оранка на 
20–22 см 

N22P15K15 97 159 206 193 153 807 
N90P60K60 125 189 197 261 200 972 

Поверхневий на 
на 10–12 см 

N22P15K15 208 290 252 349 271 1371 
N90P60K60 235 326 293 416 278 1548 

Мілкий на 
14–16 см  

N22P15K15 138 195 263 258 218 1071 
N90P60K60 189 251 292 294 255 1282 
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Різні способи обробітку ґрунту через неоднакове перемішування 

окремих його шарів створюють відмінні умови для формування 

потенційної і актуальної засміченості посівів. Так, при оранці на 20– 

22 см зменшувалася кількість пророслих бур’янів як у посівах, так і на 

мікроділянках, але збільшувалася потенційна забур’яненість, 

поверхневий обробіток і мілка оранка зменшували кількість насіння в 

ґрунті за рахунок більш інтенсивного проростання бур’янів з 

верхнього його шару.  

Найвищою потенційна забур'яненість була на варіанті з 

оранкою на 20–22 см з низькою дозою добрив і становила 

60 620 шт./м
2 
 (табл. 4). 

 

4. Забур’яненість ґрунту і посівів пшениці озимої залежно від 

системи основного обробітку (середнє за 2007–2009 рр.) 

Способи 

обробітку 

ґрунту 

Варіанти 

удобрен-

ня 

Кількість 

насіння 

бур’янів  

у ґрунті, 

шт./м
2
 

Кількість бур’я-

нів, пророслих на: 

Процент реалі-

зації від  наявних: 

мікро-

площад-

ках, 

шт./м
2 

в посівах 

культури, 

шт./м
2
 

в ґрунті в посіві 

Оранка на 

20–22 см 

N22P15K15 60 620 807 156 1,3 19,3 

N90P60K60 52 498 972 84 1,9 8,6 

Поверхневий 

на 10–12 см 

N22P15K15 40 010 1371 274 3,4 20,0 

N90P60K60 40 640 1548 164 3,8 10,6 

Мілкий на 

14–16 см  

N22P15K15 49 125 1071 215 2,2 20,1 

N90P60K60 46 062 1282 131 2,8 10,2 

 

Ідеальними культурами для успішної боротьби з бур’янами є ті, 

які відзначаються швидким ростом на початку розвитку, 

випереджають сходи бур’янів і за короткий час дають більшу масу [1].  

Співвідношення мас культур і бур’янів залежало від систем 

обробітку ґрунту та удобрення. В посівах пшениці озимої вегетативна 

маса культури як без бур’янів (907,6–1202,2 г/м
2
), так і в сумісному 

розвитку з бур’янами (760,2–1104,6 г/м
2
) була найбільшою на оранці 

на 20–22 см. Найбільший тиск бур’янів спричинив поверхневий 

обробіток ґрунту. Одночасно він зменшив конкурентоспроможність 

культури в 5,8–6,9 разів (табл. 5). 
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5. Особливості конкурентних відносин між пшеницею озимою і 

бур’янами залежно від способів основного обробітку ґрунту (в 

середньому за 2007–2009 рр.) 

Способи  

обробітку 

ґрунту 

Варіанти 

удобрен- 

ня 

Культу- 

ра без 

бур’я- 

нів, г/м
2
 

Сумісний роз-

виток культури 

і бур’янів, г/м
2
 
Бур’яни 

без 

культу-

ри, 

 г/м
2
 

Співвідноше- 

ння мас 

культу-

ра 

бур’я-

ни 

культу- 

ри і 

бур’я- 

нів 

бур’янів 

у куль-

турі і 

без неї 

Оранка 

на  

20–22 см 

N22P15K15 907,6 760,2 67,4 196,0 11,2 0,34 

N90P60K60 1202,2 1104,6 96,3 260,8 11,5 0,37 

Поверх-

невий на  

10–12 см 

N22P15K15 856,1 680,1 118,1 182,7 5,8 0,65 

N90P60K60 1060,2 935,3 134,3 239,7 6,9 0,56 

Мілкий 

на  

14–16 см  

N22P15K15 889,1 733,2 105,1 238,1 7,0 0,44 

N90P60K60 1172,7 1063,2 112,7 291,9 9,4 0,39 

 

Однією з проблем захисту рослин є недостатнє вивчення 

взаємовідносин між компонентами агрофітоценозу, які можуть носити 

позитивний і негативний характер. Так, при невеликій щільності 

бур’янів підмареннику чіпкого (Galium aparine L.) відзначено 

позитивний вплив його на ріст пшениці.  

Істотне зниження урожаю в середньому за роки досліджень 

відзначено на поверхневому обробітку при низькій дозі добрив 

(N22P15K15), де цей показник становив 20,6 %, а на мілкій оранці 

аналогічного варіанта – 17,6 % (табл. 6). 

 

6. Шкодочинність бур’янів у посівах сільськогосподарських 

культур залежно від обробітків ґрунту (середнє за 2007–2009 рр.) 

Система 

обробітку 

ґрунту 

Варіанти 

удобрення 

Середня врожайність, ц/га Зниження 

врожаю від 

присутності 

бур’янів у 

посіві, % 

на фоні 

гербіциду 

без 

гербіциду 

1 2 3 4 5 

Оранка на 

20–22 см 

N22P15K15 45,4 38,0 16,3 

N90P60K60 60,1 55,2 8,2 
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1 2 3 4 5 

Поверхневий  

на 10–12 см 

N22P15K15 42,8 34,0 20,6 

N90P60K60 53,0 47,0 11,3 

Мілкий на 

14–16 см  

N22P15K15 44,4 36,6 17,6 

N90P60K60 58,6 53,0 9,6 

 

Висновки. Найефективнішою системою обробітку ґрунту в 

зменшенні забур’яненості посівів та кількості пророслих бур’янів у 

мікроділянках в умовах Західного Лісостепу є оранка на 20–22 см, яка 

забезпечує зниження цих показників у 1,5–2 рази порівняно з 

поверхневою і мілкою оранкою. Однак найвищу потенційну 

забур’яненість ґрунту було відзначено на варіанті полицевого 

обробітку з мінімальним внесенням мінеральних добрив.  
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МІНЛИВІСТЬ КОМПОНЕНТНИХ ОЗНАК ПРОДУКТИВНОСТІ 

ТА ЇХНІ ЗВ’ЯЗКИ З УРОЖАЙНІСТЮ  

СЕЛЕКЦІЙНИХ ГЕНОТИПІВ ВІВСА 
 

Розраховано та проаналізовано показники мінливості рівнів 

урожайності і її структурних елементів на прикладі сортозразків 

конкурсного сортовипробування. Встановлено кореляційні зв’язки 

компонентних кількісних ознак з продуктивністю сортозразків вівса 

залежно від основних факторів зовнішнього середовища. 

Ключові слова: мінливість, варіація, кореляція, овес, генотип, 

сортозразок. 

 

Головне завдання селекції на продуктивність полягає у 

формуванні генотипів з оптимальними параметрами компонентних 

кількісних ознак, які визначають продуктивний потенціал 

сільськогосподарських культур. Значний вплив на прояв кількісних 

ознак мають абіотичні і біотичні фактори навколишнього середовища. 

Вивчення мінливості продуктивності селекційних генотипів, 

кореляційних зв’язків між її структурними компонентами та 

урожайністю дає можливість встановити і виділити результуючі 

ознаки. Поліпшення і модифікування таких ознак дозволить 

підвищити ефективність селекційної роботи у напрямі створення 

генотипових моделей з правильно модифікованими компонентами 

кількісних ознак. 

Вважають, що урожайність має дві основні складові: 

продуктивність однієї рослини та густоту стеблостою в посіві. Значно 

складніше контролювати та прогнозувати продуктивність, оскільки 

вона є кількісною ознакою, яка має складну структуру та 

функціональну організацію і контролюється полігенно. Формування 

елементів структури продуктивності рослин залежить від генотипу та 

умов вирощування [1, 2].  

Процес селекції у визначеному напрямі розвитку ознак 

продуктивності є з генетичної точки зору не індивідуальним відбором 
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кращих організмів, а тривале формування певного генофонду, у якому 

утворюються комплекси генних асоціацій [3]. 

Метою наших досліджень було визначення мінливості  

продуктивності та її основних структурних елементів, а також 

встановлення кореляційних зв’язків у складній функціональній системі 

формування урожайності селекційних генотипів вівса на етапі 

конкурсного сортовипробування. 

Дослідження проводили на полях лабораторії селекції і 

насінництва сільськогосподарських культур Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону НААН у 2009–2011 рр. 

Попередник озимі стерньові, агротехніка загальноприйнята для 

вирощування вівса в зоні досліджень. Площа облікової ділянки 25 м
2
, 

повторність чотириразова. Сівбу проводили селекційною сівалкою 

СКС-6-10 з центральним апаратом висіву, збирання – комбайном 

«Сампо-130». Обліки і спостереження здійснювали згідно з 

відповідною методикою державного сортовипробування [4]. 

Статистичний аналіз даних проводили за Б. А. Доспеховим (1985) [5] і 

в Microsoft Exсel [6]. 

Погодні умови вегетаційного періоду вівса в роки проведення 

досліджень відзначалися надмірною кількістю опадів та високими 

температурами. 2009 р. характеризувався сприятливими метеороло-

гічними умовами, середньодобова температура повітря під час 

вегетації дещо перевищувала багаторічні показники. Сумарна кількість 

опадів незначно перевищувала багаторічний показник, хоча за 

місяцями вегетації зафіксовано певні відхилення. Нехарактерною була 

відсутність опадів на початку травня, що спричинило певну затримку 

появи сходів, а червнева кількість опадів перевищила середньо-

багаторічну більш ніж на 60 %. 

Вегетаційний період 2010 р. характеризувався надмірною 

кількістю опадів впродовж травня – початку липня і середини серпня 

(під час жнив) та підвищеними середньодобовими температурами 

повітря. Такі погодні умови дещо знижували продуктивність 

фотосинтезу, формування репродуктивних  органів, врожайність. 

Метеорологічні умови вегетаційного періоду вівса 2011 р. 

відзначалися високою температурою повітря порівняно з 

багаторічними показниками. Найбільш суттєве перевищення 

середньомісячних температур спостерігали в червні (+2,4 
0
С до норми) 

і серпні (+2,3 
0
С до норми). Температура повітря в травні наближалася 

до норми і лише на 0,7 
0
С перевищувала її. Період від 3-ї декади 

травня до 1-ї декади червня виділявся найбільшим перевищенням 

середньодекадних норм – відповідно на 4,2 і 5,3 
0
С. 
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 Щодо суми опадів потрібно відзначити деякий дефіцит у 

травні – червні (відповідно -14,4…10,8 мм до багаторічної норми) та 

значну їх кількість у липні і серпні (+34,8 і +36,1 мм). Загальна сума 

опадів у зазначений період була на 45,7 мм вища від багаторічних 

показників. Зважаючи на підвищені вимоги рослин вівса до вологи, 

можна вважати, що погодні умови були сприятливими для росту, 

розвитку і формування генеративних органів. 

Урожайність залишається основним мірилом господарської 

цінності сорту, і стабільність прояву цього показника в умовах 

мінливих факторів зовнішнього середовища вказує на рівень 

адаптивних можливостей та визначає здебільшого масштаби 

поширення сорту у виробництві. У зв’язку з цим мета селекціонера –

створити сорт як біологічний засіб виробництва, придатний для 

майбутніх технологій ведення сільського господарства, в яких буде 

закладено ознаки протидії несприятливим кліматичним умовам і 

можливості реакції на позитивні дії господаря поля [7]. 

Для більш повної характеристики середніх величин 

продуктивності додатково визначено показники мінливості 

урожайності: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсію, 

середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації (табл. 1). 

Розмах варіації характеризує різницю між крайніми 

показниками комплексної ознаки урожайності, але не показує її 

коливання у варіаційному ряді. У наших дослідженнях цей показник 

був у межах від 5,2 ц/га у 2010 до 14,8 ц/га у 2011 р., що свідчить про 

те, що він зростає при більших значеннях середньої арифметичної. У 

2011 р. середня урожайність сортозразків конкурсного 

сортовипробування становила 44 ц/га при її максимальному значенні 

52,0 ц/га у Leanda / Caxias і мінімальному показнику 37,2 ц/га у 14229 / 

Скакун. Отже, при великому розмаху варіації здійснюється більш 

виражений розподіл генотипів вівса за ознакою урожайності. Для 

детальнішої характеристики мінливості та оцінки відхилень окремих 

значень ознаки від середньої величини використовують інші 

показники. Середнє лінійне і середнє квадратичне відхилення 

показують абсолютну міру варіації, тоді як дисперсія є її відносною 

мірою. Можна вважати, що ці три показники є взаємопов’язані і 

повторюють коливання середньої арифметичної та розмаху варіації. 

Мінімальні значення показників мінливості були у 2010 р., а 

максимальні – у 2011 р. Цінність показників мінливості значно 

підвищиться при порівнянні різних груп генотипів вівса, які 

сформовані за ознаками тривалості вегетаційного періоду, стійкості до 

захворювань, довжини стебла та іншими. 
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1. Урожайність та показники її мінливості у сортозразків 

вівса, ц/га 

№ 

п/п 

Назва сортозразка та 

показники мінливості 

Урожай зерна 

2009 2010 2011 середнє 

1 Чернігівський 27 26,0 21,4 40,6 29,3 

2 Ант 31,2 21,8 43,6 32,2 

3 Аркан 32,4 23,0 42,2 32,5 

4 Хосен 29,8 23,6 44,5 32,6 

5 Alma 113 / Caxias 26,0 22,8 39,2 29,3 

6 Kulish 612 / Скакун 31,1 21,2 43,9 32,1 

7 Ставчанський / СІ 7697 27,4 23,4 46,6 32,5 

8 AC Marie / Komes 25,2 24,2 41,9 30,4 

9 Komes / Calibre 29,6 19,6 48,6 32,6 

10 14229 / Скакун 30,4 21,2 37,2 29,6 

11 Leanda / Скакун 37,2 24,4 48,1 36,6 

12 Львівський 23 / Буг // Leanda 25,4 21,6 46,6 31,2 

13 Leanda / Caxias 33,5 24,8 52,0 36,8 

14 Cofi / Львівський 1 // Буг 33,1 23,2 39,9 32,1 

15 Ставчанський / AC Marie 26,2 21,9 45,3 31,1 

Середня арифметична 29,6 22,5 44,0 32,1 

Мінімальне значення 25,2 19,6 37,2 29,3 

Максимальне значення 37,2 24,8 52,0 36,8 

Розмах варіації 12,0 5,2 14,8 7,4 

Середнє лінійне відхилення 2,88 1,21 3,15 1,51 

Дисперсія 11,86 1,95 14,86 4,58 

Середнє квадратичне відхилення 3,44 1,40 3,85 2,14 

Коефіцієнт варіації 11,62 6,20 8,76 6,67 

НІР05 3,3 2,2 2,9  

 

Завершальним етапом у розрахунках мінливості є визначення 

коефіцієнта варіації, який показує відношення середнього 

квадратичного відхилення до середньої арифметичної у відсотках. У 

2010–2011 рр. коефіцієнти варіації урожайності були низькими – 

відповідно 6,20 і 8,76 %. Дані урожайності сортозразків вівса 2009 р. 

характеризувалися середнім коефіцієнтом варіації – 11,62 % (табл. 1). 

Проведений аналіз показників мінливості свідчить про те, що у деяких 
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випадках зміни коефіцієнта варіації не відповідають коливанням 

інших показників мінливості варіаційного ряду урожайності. 

Крім визначення мінливості урожайності, проведено аналіз 

мінливості елементів структури урожаю (табл. 2). 

Такі ознаки, як кількість продуктивних стебел на 1 м
2
, кількість 

зерен у волоті і маса зерна у ній, які є основними елементами 

формування продуктивності, в деяких випадках мають характер 

коливань, аналогічний урожайності. Так, розмах варіації густоти 

продуктивного стеблостою був найнижчий у 2010 р. і найвищий в 

наступному році, що відповідає показникам урожайності. Щодо 

елементів продуктивності волоті, тобто її маси і кількості зерен, 

зв'язок з урожайністю залежно від умов вегетаційного періоду в окремі 

роки не простежується. Мінімальний розмах варіації кількості зерен  у 

волоті і маси зерна у ній спостерігали у 2009 р., але максимальний 

розмах варіації у 2011 р. збігався з характером мінливості урожайності. 

Характер мінливості маси 1000 зерен, довжини стебла та волоті, 

судячи з розмаху варіації, не мав прямого зв’язку з урожайністю 

залежно від абіотичних і біотичних факторів вегетаційного періоду. 

Розмах варіації був найвищим у 2009 р. і однаковим у наступні роки 

досліджень. Довжина стебла максимально варіювала у 2011 р., а 

довжина волоті – у 2010 р. 

Найбільш стабільним показником, згідно з коефіцієнтом 

варіації, була маса 1000 зерен – від 3,99 до 4,85 % і в середньому         

2,47 %. Низькою мінливістю також характеризувалися:  довжина 

стебла з коефіцієнтом варіації від 6,78 до 9,90 %, кількість 

продуктивних стебел – від 7,39 до 9,89 %. Довжина волоті з низькою 

мінливістю  у 2009 і 2011 рр. досягала середньої мінливості у 2010 р. – 

коефіцієнт варіації становив 11,95 %. Кількість зерен у волоті і маса 

зерна у ній володіли середньою мінливістю, коефіцієнти варіації за 

першим показником становили від 12,94 до 18,58 % і за другим – від 

10,28 до 17,32 %. Мінливість проаналізованих показників за середніми 

трирічними даними завжди була нижчою від показників за окремі 

роки, що має суто математичне пояснення (табл. 2). 

Для встановлення достовірності і міцності зв’язків 

продуктивності з її окремими структурними елементами був 

проведений кореляційний аналіз, результати якого подано в табл. 3. 

Найбільш сильна пряма кореляційна залежність урожайності зерна 

була зафіксована з густотою продуктивного стеблостою – від 0,617 у 

2010 р. до 0,885 у 2011 р., тобто з підвищенням рівня урожайності цей 

зв'язок збільшувався.  
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2. Мінливість кількісних ознак продуктивності сортозразків вівса 

Елементи структури 
урожаю 

Роки 
Середні 

арифметичні 
значення 

Мінімальні 
значення 

Максималь-
ні значення 

Розмах 
варіації 

Коефіцієнт 
варіації, % 

Кількість 
продуктивних 
стебел на 1 м

2
 

2009 270,5 245,0 315,0 70,0 7,58 
2010 246,7 208,0 270,0 62,0 7,39 
2011 285,4 245,0 345,0 100,0 9,89 
сер. 267,5 248,0 307,3 59,3 6,25 

Кількість зерен у 
волоті, шт. 

2009 56,2 46,4 74,3 27,9 12,94 
2010 50,3 33,3 70,0 36,7 18,58 
2011 71,4 54,8 95,3 40,5 13,76 
сер. 59,3 47,7 73,6 25,9 11,90 

Маса зерна з волоті, 
г 

2009 1,6 1,3 1,9 0,6 10,28 
2010 1,5 1,0 2,0 1,0 17,32 
2011 2,3 1,9 3,1 1,2 16,37 
сер. 1,8 1,6 2,2 0,7 10,20 

Маса 1000 зерен, г 

2009 29,5 27,2 32,3 5,1 4,85 
2010 29,4 27,1 31,9 4,8 4,85 
2011 35,5 32,6 37,4 4,8 3,99 
сер. 31,5 30,2 33,6 3,4 2,47 

Довжина стебла, см 

2009 98,2 86,3 109,3 23,0 6,78 
2010 87,8 79,5 105,5 26,0 7,65 
2011 88,2 76,9 103,1 26,2 9,90 
сер. 91,4 82,1 102,9 20,8 6,25 

Довжина волоті, см 

2009 18,5 16,2 22,0 5,8 8,37 
2010 18,9 15,6 24,1 8,5 11,95 
2011 17,4 15,1 20,5 5,4 8,42 
сер. 18,3 15,9 21,6 5,7 7,93 
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Кореляційна залежність між урожайністю та кількістю зерен у 

волоті була від низької (0,166) до середньої (0,444). Аналогічну пряму 

кореляційну залежність спостерігали між урожайністю і масою зерна у 

волоті. 

Аналіз кореляційних зв’язків урожайності з густотою 

продуктивного стеблостою та елементами продуктивності волоті 

дозволяє простежувати використання компенсаторних механізмів 

рослинних фітоценозів для посилення їх генеративних функцій. 

 

3. Кореляційні зв’язки урожайності з її структурними елементами 

у сортозразків вівса 

Елементи структури урожаю 
Коефіцієнти кореляції 

2009 2010 2011 

Кількість продуктивних стебел на 1 м
2 

0,766 0,617 0,885 

Кількість зерен у волоті 0,311 0,444 0,166 

Маса зерна з волоті 0,511 0,315 0,288 

Маса 1000 зерен 0,641 -0,403 0,259 

Довжина стебла -0,430 0,131 0,262 

Довжина волоті -0,490 -0,022 0,128 

 

У 2011 р. сформувалася сильна кореляційна залежність 

урожайності з густотою продуктивного стеблостою і водночас 

послабилися зв’язки з показниками продуктивності волоті, а саме 

кількості зерен і маси зерна у ній. У роки з меншою міцністю 

кореляційних зв’язків урожайності з продуктивним стеблостоєм 

підвищувалася важливість інших кількісних ознак продуктивності, у 

2009 р. маси зерна з волоті, а у 2010 р. кількості зерен у ній. Це 

свідчить про те, що рослини вівса можуть включати компенсаторні 

механізми регулювання продуктивності при зміні абіотичних і 

біотичних факторів середовища. До деякої міри нелогічною була 

залежність між урожайністю та масою 1000 зерен, про що свідчать 

коефіцієнти кореляції від 0,641 у 2009 р. до -0,403 у 2011 р. Водночас 

маса 1000 зерен була найбільш стабільною кількісною ознакою серед 

елементів продуктивності з варіюванням від 3,99 до 4,85. Найбільш 

вірогідним поясненням цього факту може бути середня негативна 

залежність між урожайністю і висотою рослин у 2009 р. і слабка 

позитивна – у 2011 р. У даному випадку наявний певний протилежний 

зв'язок між висотою рослин і масою 1000 зерен. Збільшення висоти 

стебла рослин вівса здебільшого призводить до вилягання посівів, що 

в свою чергу викликає зниження величини і маси зерна. 
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Кореляційні зв’язки урожайності вівса з довжиною волоті 

змінювали напрям і міцність залежно від умов вегетаційного періоду. 

У  2009 р.  відзначено  середню   обернену   пропорційну   залежність 

(-0,490), тоді як у 2011 р. – слабку пряму (0,128), що свідчить про 

непередбачуваність характеру зв’язку між цими ознаками (табл. 3). 

Висновки 

1. Аналіз показників мінливості варіаційного ряду даних 

урожайності вказує на їх тісний взаємозв’язок і повторюваність 

коливань середніх арифметичних значень та розмахів варіації. Зміни 

коефіцієнта варіації не викликають відповідних змін інших показників 

мінливості. 

2. Мінливість густоти продуктивного стеблостою має 

аналогічний характер з урожайністю сортозразків вівса. Варіювання 

кількості зерен у волоті та маси зерна у ній в окремі роки не збігалося з 

характером мінливості урожайності. 

Найбільш стабільним структурним елементом продуктивності 

була маса 1000 зерен. Низькою мінливістю характеризувалися густота 

продуктивного стеблостою і висота рослин. Кількість зерен у волоті і 

маса зерна у ній володіли середньою мінливістю. 

3. Встановлення кореляційних зв’язків між урожайністю і її 

компонентними кількісними ознаками виявило сильну прямо 

пропорційну залежність з густотою продуктивного стеблостою і 

здебільшого середню з кількістю зерен у волоті і масою зерна в ній. 
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Якщо такі угіддя окультурити, систематично доглядати і 

раціонально використовувати, з них можна одержувати 6,0–7,0 т к.од. 

або заготовляти 7,0–8,0 т сіна з 1 га. 

 Якщо не поліпшувати якісний склад кормів, дефіцит білка у 

міру збільшення поголів’я худоби та її продуктивності зростатиме і 

гальмуватиме подальший розвиток тваринництва. Наукові 

дослідження та передовий  досвід переконливо свідчать, що одним з 

найкращих способів підвищення продуктивності природних кормових 

угідь і якості корму є створення на них культурних сіножатей і 

пасовищ. Дослідженнями Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН і практикою передових господарств зони 

доведено, що поверхневе поліпшення таких угідь дає змогу підвищити 

їхню продуктивність у 2–3 рази [1]. 

У гірських умовах Карпат на луках з природним травостоєм 

неполонинного типу важливою умовою є внесення добрив. 

Найефективнішою є норма мінеральних добрив N120P60K90, що 

забезпечує врожайність сіна за один укіс 4,2 т/га, тоді як без удобрення 

вона становить лише 0,65 т/га. 

 Важливе значення для поверхневого поліпшення гірських лук 

має внесення органічних і мінеральних добрив. Найефективніше 

виявляють себе добрива на південно-західних, південно-східних 

схилах. На луках, де у травостої є бобові компоненти (навіть у 

невеликих кількостях – 15–20 %), добрий ефект забезпечують 

фосфорно-калійні добрива. При їх систематичному застосуванні 

(Р90К60) урожайність сіна становила у перший рік 4,8 т/га, на третій рік 

використання – 5,0 т/га. Найбільші прирости врожаю сіна одержують 

при внесенні повного мінерального добрива (N60Р90K60). Легкорозчинні 

добрива краще застосовувати рано навесні – до початку вегетації 

багаторічних трав. При внесенні добрив під час вегетації приріст 

врожаю сіна зменшується на 0,5–0,9 т/га. 

У Карпатському регіоні галузь лукопасовищного 

кормовиробництва є екстенсивною, слаборозвиненою, значні 

досягнення науки повільно впроваджують у виробництво. Доводиться 

констатувати, що рівень  виробництва кормів у тваринництві 

залишається низьким. Це особливо ненормально за наявності 

достатніх площ сільськогосподарських угідь. Аналіз стану пасовищ у 

цілому показує, що всі вони до недавнього часу створювалися на 

основі укісних трав (тимофіївки, грястиці збірної і конюшини). 

Урожай таких травосумішей без внесення мінеральних добрив 

(аміачної селітри) низький. Як наслідок, через 2–3 роки в травостої 

залишаються в основному грястиця збірна та пирій повзучий, які і 



 

 

 42 

забезпечують довголіття цього пасовища. Поживність такого 

травостою низька, до того ж його використовують для випасу лише на 

третій рік при двох-трьох циклах відведення.   Отримати надій молока 

понад 3 тис. кг на голову в рік без додаткових кормів на укісних 

пасовищах неможливо. Як правило, у більшості сільгосппідприємств 

пасовища мають низьку продуктивність, є постійними і незмінними з 

термінами використання від 9 до 15 років. Недогодована тварина, що 

часто трапляється при використанні таких пасовищ з травостоєм 

грястиці збірної, є збитковою для господарника [3]. 

В останні роки практично припинилися роботи з поверхневого 

поліпшення пасовищ. Але ж тут закладені значні резерви. Поліпшення 

підвищить врожайність травостоїв, а також якість корму в 1,5–2 рази. 

Якими б не були екстремальними ґрунтово-кліматичні умови 

Карпатського регіону, а резерви підвищення продуктивності ферм є. 

Так, вміст у травосумішці 50 % конюшини  повзучої повністю вирішує 

білкову проблему, а 20 % вуглеводів у пажитниці багаторічної (замість 

8 % у грястиці збірної) замінюють дорогі вуглеводисті корми 

(кукурудзу, буряк, мелясу і частково концентрати) [4]. 

Хоча в лісостеповій зоні рівень заболоченості території 

низький, але у 60–80-ті рр. минулого століття і тут на значній площі 

були проведені гідромеліоративні роботи: осушені болота і 

перезволожені ґрунти. Внаслідок зниження рівня ґрунтових вод, на 

меліорованих землях зникли гідрофільні і гіпергідрофільні види осок, 

злаків, мохів та їх угруповання. Натомість з’явилися види мезофільної 

екології, а на кавальєрах і відкосах меліоративної мережі – 

синантропні види та рудералізовані угруповання. 

Внаслідок гідромеліорації з боліт зникло понад 40 видів 

гідрофільної та гігрофільної рослинності. На сучасний стан 

біорізноманіття Лісостепу помітним чином впливає фрагментація 

рослинного покриву, зумовлена густою гідрофітною системою, 

пересічністю рельєфу й особливо мережею нафтогазових 

трубопроводів, прокладанням ліній електропередач, залізничними і 

автомобільними дорогами тощо. Внаслідок цього тут мало збереглося 

великих природних рослинних та лісових комплексів, незайманих 

болотних систем, степів. Здебільшого вони почленовані і віддалені 

один від одного або вкраплені в агроландшафти [2]. 

На території Лісостепу склалася ситуація, коли внаслідок 

освоєння родючих земель, рівень розораності сільськогосподарських 

угідь досяг 70 % у всій зоні, а в окремих регіонах – 80–85 % і більше. 

Одночасно із зростанням площі орних земель у структурі 

рослинного покриву зменшувалася питома вага природних екосистем. 
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За орієнтовними підрахунками, за останні 50 років внаслідок 

трансформації зеленого фонду площа природних кормових угідь за 

рахунок сінокосів і пасовищ скоротилася майже на 3 млн га і сьогодні 

становить близько 5,5 млн га. Це, головним чином, заплавні, низинні, 

балкові і галофільні луки і пасовища, частково болотні (меліоровані), 

водно-болотні,  водні та ін. 

Внаслідок інтенсифікації сільськогосподарського виробництва 

на великих територіях, а особливо в Лісостепу, зросла площа 

еродованих земель. Це явище призвело не тільки до скорочення 

землекористування, але й до зниження рослиннопокритості, 

почленування масивів рослинних комплексів. У такий спосіб 

скорочується площа для розвитку природної рослинності, що 

спричиняє збіднення рослинного, тваринного та іншого 

біорізноманіття. 

Зміна видового складу певним чином позначається на 

флористичному покритті, рясності, структурі та інших показниках 

фітоценозів та їх різноманітті. Завдяки випаданню окремих видів 

флористична насиченість ценозів знижується на 10–15 %, а за 

інтенсифікації антропогенного впливу – на 20–25 %. Внаслідок цього 

травостій зріджується, покриття помітно скорочується. Одночасно 

спрощується ярусна диференціація рослинних угруповань, а також 

співвідношення едифікаторів і співедифікаторів, видів господарських 

груп рослин. 

Отже, сучасний стан рослинного покриву природних 

кормових угідь під впливом антропогенного навантаження настільки 

змінюється, що під загрозою зникнення або помітного зменшення 

частки в травостої нині є близько 60 видів. При цьому знижується 

кількість цінних кормових злаків, бобових і різнотрав’я, внаслідок 

чого зменшується продуктивність пасовищ і сінокосів, а також 

погіршується кормова цінність рослинницької продукції. Як наслідок, 

рослинний покрив збіднюється і ценотично, а причиною цього є або 

зникнення виду з числа домінантів рослинних угруповань, або 

зменшення кількості місцезростань і скорочення території розселення 

асоціації. 

У цьому регіоні для поновлення вироджених травостоїв 

сіножатей і пасовищ застосовують пряме всівання багаторічних 

бобових трав при мінімальній або нульовій обробці дернини. 

Особливо перспективний цей прийом у Західному регіоні, оскільки він 

дає змогу значно зекономити насіння (у 2–3 рази) і паливо (до 5 разів). 

Перспективність цього прийому в луківництві пояснюється тим, що 

мінімальний обробіток ґрунту більше відповідає біологічним 
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особливостям кормових рослин, що мають здатність до інтенсивного 

насіннєвого розмноження у природних умовах [2]. 

 Для всівання насіння при мінімальному обробітку дернини 

використовують конюшину повзучу, гібридну й лучну, лядвенець 

рогатий тощо. Збагачення лучних травостоїв бобовими компонентами 

дає змогу підвищити якість і збір пасовищного корму, особливо білка, 

та значно зменшити витрати мінеральних добрив. 

Норми висіву окремих видів багаторічних бобових трав при 

всіванні з мінімальним обробітком такі (кг/га): конюшини лучної – 5–

6, конюшини повзучої – 4–5, конюшини гібридної – 5–6. Норма висіву 

залежить від конкретного травостою, в який всівають насіння бобового 

компонента. 

Пасовищне утримання молочної худоби домінує в усіх країнах 

світу. У Європі пасовищна трава є основою річної годівлі ⅔ всього 

поголів’я жуйних тварин. У Великобританії, де економічна 

ефективність цієї галузі дуже висока, приблизно 65–70 % фермерів 

країни використовують лучне кормовиробництво як основне джерело 

доходу. 

У загальному балансі сільськогосподарських угідь країн ЄС 

сінокіси і пасовища становлять понад 40 %. З огляду на скорочення 

площі сільськогосподарських угідь під впливом урбанізації, 

зберігається їх велика роль і відносна стабільність. 

В Ірландії, де запас пасовищного корму в першому циклі 

відведення вдвічі більший від потреби для випасання тварин, 50 % із 

загального числа загонів у першому циклі використовують на випас, 

решту скошують. 

У Нідерландах звичайно виділяють для відведення 75 % 

загальної площі під пасовища, а для скошування – відповідно 25 %. 

Надлишок пасовищного корму на початку сезону в Ірландії дозволяє 

щорічно виділяти постійні загони для скошування, в Нідерландах ж у 

зв’язку з дещо меншим запасом пасовищного корму до першого циклу, 

більш ефективна система, за якої всі загони протягом сезону по черзі 

стравлюють і скошують. Одноразове скошування здійснюють на всіх 

загонах, половину загонів скошують двічі. Досвід окремих країн ЄС 

(Великобританія) показує, що створення культурних 

високопродуктивних пасовищ навіть на 50 % загальної їх площі 

дозволяє забезпечити потребу великої рогатої худоби на добу за 

обмінною енергією та протеїном більш ніж на 80 %. 

Висновки. Підвищити продуктивність природних і сіяних лук 

Карпатського регіону можна за рахунок створення культурних 

сіножатей і пасовищ, сівби бобових трав, бобово-злакових 
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травосумішок, прямого всівання насіння в нерозроблену дернину та 

внесення мінеральних добрив. 
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Одним із головних завдань сучасної сільськогосподарської 

науки є збереження та підвищення родючості ґрунту, що забезпечує 

стале ведення землеробства та раціональне використання добрив [1].  
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У зоні Карпатського регіону України близько 20 % ріллі 

займають сірі та ясно-сірі лісові ґрунти, які характеризуються низькою 

природною родючістю, підвищеною кислотністю (зумовленою 

наявністю високих концентрацій іонів водню і алюмінію) та перезво-

ложеністю в окремі періоди, що супроводжується оглеєністю [2]. 

Підвищити рівень родючості сірих лісових ґрунтів від вихідних 

до оптимальних параметрів і забезпечити високу продуктивність 

сільськогосподарських культур та охорону довкілля можна лише 

шляхом науково обґрунтованого застосування добрив і вапна [3].  

Найбільшу інформативність щодо розробки теоретичних основ і 

практичних рекомендацій для збереження сталої родючості та високої 

продуктивності ґрунту можна одержати лише на основі досліджень, 

що ґрунтуються на глибоких наукових розробках, отриманих у 

базових тривалих дослідах. 

Одним із них є діючий стаціонарний дослід, закладений в            

1965 р. в Інституті сільського господарства Карпатського регіону 

НААН на ясно-сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті з різними 

дозами та співвідношеннями мінеральних добрив, гною та вапна. 

На даному досліді протягом 35 років застосовували семипільну 

сівозміну. Починаючи з 2000 р. після закінчення п’ятої ротації 

проведено його часткову реконструкцію, що полягає у вивченні 

ефективності та тривалості післядії вапнування, залишкового фосфору 

і калію при помірному азотному живленні (вар. 11–18).  

Агрохімічна характеристика орного шару ґрунту до закладки 

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

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

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

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

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

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

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

площі. Вапнування проводили на початку п’ятої ротації під картоплю. 

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

ротації – під кукурудзу (10 т/га). Посівна площа ділянок – 162 м
2
, 

облікова – 100 м
2
, повторність досліду триразова.  

Представляємо результати досліджень у варіантах: без внесення 

добрив (контроль, вар. 1), вапнування 1,0 н СаСО3 + гній, 10 т/га           

(вар. 4), 1,0 н СаСО3 + 10 т/га гною + NPK (вар. 7), N65  (2 NPK 

післядія) (вар. 15), 1,5 н СаСО3 + N65  (2 NPK післядія) (вар. 17). 

Після закінчення кожної ротації відбирали зразки з орного шару 

ґрунту й готували до аналізів згідно з ДСТУ ІSО 11464-2001. У зразках 
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визначали: рН сольової витяжки – потенціометричним методом (ДСТУ 

ІSО 10390-2001), гідролітичну кислотність – за Каппеном у 

модифікації ЦІНАО (ГОСТ 26212-91), вміст загального гумусу за 

Тюріним (ГОСТ 26213-91), лужногідролізованого азоту – за 

Корнфілдом, доступного фосфору та обмінного калію – за Чиріковим у 

витяжці 0,5 н СН3СООН (ДСТУ 4115-2002), рухомого алюмінію – за 

Соколовим (методи ЦІНАО, ГОСТ 26485-85), валовий вміст важких 

металів, а також їх рухомих форм визначали атомно-абсорбційним 

методом на спектрофотометрі С-115 М1. 

Заміна семипільної сівозміни на чотирипільну в умовах 

стаціонарного досліду, виключення з обробітків енергозатратних 

сільськогосподарських культур, зокрема буряків цукрових та картоплі, 

привели до зміни структури посівної площі, в якій на просапні 

припадає 25 %. Це супроводжується зниженням інтенсивності 

обробітків, а значна кількість пожнивних кореневих решток, що 

нагромаджується за чотири роки сівозміни кукурудза на силос - ячмінь 

ярий - конюшина лучна - пшениця озима (протягом VI–VIII ротації), 

суттєво вплинула на кругообіг поживних речовин і фізико-хімічні 

властивості в першу чергу варіантів контролю, післядії вапна та 

низьких рівнів удобрення. Так, на кінець VІІI ротації порівняно з 

кінцем п’ятої у варіанті контролю відзначено зростання рН сольового з 

4,02 до 4,28, що наближалося до генетично притаманного даному типу 

ґрунту (рис. 1).  

Варіанти з органо-мінеральною системою удобрення на фоні 

післядії 1,0 н СаСО3 за г.к. характеризуються зниженням показника рН 

сольової витяжки з 5,36–5,90 в кінці п’ятої ротації до 4,94–5,4 в кінці 

восьмої.  

У варіанті тривалого застосування одних мінеральних добрив 

кислотність ґрунтового розчину в кінці п’ятої ротації становила              

3,7 одиниці рНКСl. Після припинення внесення високих доз 

мінеральних добрив показник рНКСl зростав до 3,89 (кінець VІ ротації) 

і до 4,15 в кінці VІІІ ротації.  

Щодо гідролітичної кислотності, то вона на варіанті контролю 

без добрив протягом останніх чотирьох ротацій зменшується з 6,4 мг-

екв/100 г ґрунту на кінець п’ятої ротації до 4,96 мг-екв/100 г ґрунту на 

кінець восьмої. Таку саму закономірність спостерігали у варіанті 

застосування протягом 47 років лише мінеральних добрив: 

гідролітична кислотність знизилася з 7,3 мг-екв/100 г ґрунту в кінці V 

ротації до 5,2–5,37 мг-екв/100 г ґрунту на кінець VІІІ ротації (рис. 2). 
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У варіанті застосування органо-мінеральної системи удобрення з 

внесенням повної (N65P68K68) дози мінеральних добрив, 10 т/га 

сівозмінної площі гною на фоні післядії вапнування 1,0 н СаСО3 

спостерігали поступове незначне зростання гідролітичної кислотності 

з 2,6 до 3,31 мг-екв/100 г ґрунту. 

Важливе значення в системі всіх факторів родючості належить 

органічній речовині (гумусу) [4]. Простежуючи динаміку зміни вмісту 

гумусу за ротаціями, починаючи з кінця п’ятої, слід акцентувати на 

тому, що за чотири роки VІ ротації вміст гумусу на всіх варіантах 

досліду, крім контролю, зріс на 0,04–0,24 %, залежно від систем 

удобрення і вапнування.  Це, очевидно, пов’язане із виключенням з 

обробітків інтенсивних сільськогосподарських культур (цукрових 

буряків та картоплі), а відтак більшою кількістю органічних решток як 

головних гумусоутворювачів та коротким терміном (чотири роки) 

кругообігу речовин та процесів мінералізації-гуміфікації.                           

В подальшому у VІІ–VІІІ ротаціях ці процеси стабілізувалися (рис. 3). 
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Найвищий вміст гумусу в орному шарі на кінець восьмої ротації 

сівозміни стаціонарного досліду (1,89–1,93 %) отримано у варіанті 

органо-мінеральної системи удобрення за умови систематичного 

сумісного внесення повної дози мінеральних добрив (N65P68K68),               

10 т/га сівозмінної площі гною на фоні післядії 0,5 і 1,0 н СаСО3 за г.к., 

що на 0,37–0,41 % перевищує вміст гумусу варіанта без добрив. 

За систематичного внесення протягом 45 років одних 

мінеральних добрив у подвійній дозі вміст гумусу в ґрунті на кінець 

восьмої ротації зріс лише на 0,12 % в орному і 0,05 % в підорному 

шарах і становив відповідно 1,64 і 1,57 %. Дана система удобрення на 

фоні вапнування сприяла підвищенню вмісту гумусу до 1,86 в орному 

та 1,62 % в підорному шарах ґрунту, що свідчить про те, що на кислих 

ясно-сірих лісових ґрунтах ефективність мінеральних добрив значно 

зростає на фоні вапнування. 

Проведені дослідження якісного складу гумусу показали, що 

гумус ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту 

характеризується переважанням вмісту фульвокислот над гуміновими і 

їх кількість на контролі в орному шарі ґрунту становить 0,54 % проти 

0,26 % вуглецю гумінових кислот. Відношення вуглецю гумінових 

кислот до вуглецю фульвокислот (Сгк : Сфк) дорівнює 0,48.  

Тривале внесення самих мінеральних добрив супроводжується 

погіршенням якісного складу гумусу, подальшою його фульватизацією 

і зниженням співвідношення Сгк : Сфк  до 0,41 за рахунок підвищення 

вмісту вуглецю фульвокислот до 0,63 %. Оскільки фульвокислоти 

характеризуються більшою рухомістю та здатністю утворювати з 

залізом, алюмінієм, марганцем комплексні сполуки, токсичні для 

рослин, що характерно для поверхнево перезволожених та підзолистих 

ґрунтів, то в цьому випадку ми можемо констатувати суттєве 

погіршення якості гумусу, що веде до втрати структури і деградації 

ґрунту. 

Довготривале сумісне внесення 10 т/га сівозмінної площі гною, 

половинної дози мінеральних добрив і 1,0 н за г.к. вапна сприяє 

підвищенню вмісту гумусу до 1,99 % проти 1,49 % на контролі без 

добрив з одночасним покращанням його якісного складу і 

розширенням співвідношення Сгк : Сфк до 0,81, що свідчить про 

зростання окультуреності ґрунту.  

Систематичне сумісне внесення протягом восьми ротацій на 

ясно-сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтах 10 т/га сівозмінної 

площі гною, повної та половинної доз мінеральних добрив на фоні 

післядії вапнування найбільшою мірою поліпшує поживний режим: 

вміст лужногідролізованого азоту зростає до 123 проти 105 мг/кг 
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ґрунту варіанта контролю без добрив, легкодоступних фосфатів – до 

155 проти 38 мг/кг ґрунту контролю, обмінного калію – до 165 проти 

76 мг/кг ґрунту на контролі (рис. 4).  

Проведені дослідження показали, що у варіантах післядії 

високих доз фосфорно-калійного удобрення і вапнування вміст 

доступних елементів живлення, особливо рухомого фосфору, 

достатньо високий і становить 141–155 мг/кг ґрунту. Очевидно, азотні 

добрива, внесені на фоні післядії високих доз фосфорно-калійних, є 

важливим фактором мобілізації і використання рослинами залишкових 

фосфатів ґрунту. 

Достатньо високим вмістом легкодоступних поживних речовин 

в орному шарі ґрунту відзначається варіант інтенсивного мінерального 

удобрення (вар. 15). Однак, внаслідок зростання кислотності (рНKCl  

дорівнює 4,15, а Нг становить 5,37 мг-екв/100 г ґрунту), рослини не 

здатні засвоювати поживні речовини ґрунту та трансформувати їх у 

врожай. 
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оглеєного ґрунту, кінець VIII ротації 
 

Основною діагностичною характеристикою кожного типу 

ґрунту є будова ґрунтового профілю. Серед головних причин втрати 

ґрунтової родючості від незбалансованих техногенних навантажень 
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вчені визначають патологію ґрунтового профілю та генетичних 

горизонтів [5]. Наші дослідження показали диференційованість 

ґрунтового профілю ясно-сірого лісового ґрунту, укорочений 

гумусовий горизонт та наявність оліготрофних і несприятливих для 

проникнення кореневої системи рослин горизонтів. 

У морфологічній будові ясно-сірого лісового поверхнево 

оглеєного ґрунту варіанта інтенсивного мінерального удобрення 

виділяється ілювіальний сильноелювійований горизонт Іegl-і, що 

характеризується значною щільністю, грубою структурою та низькою 

фільтраційною здатністю. 

Під впливом довготривалого внесення високих доз мінеральних 

добрив вміст сполук рухомого алюмінію у горизонті НЕgl зріс до 113–

116 проти 79,9–81,0 мг/кг ґрунту контролю без добрив, гідролітична 

кислотність зросла до 4,04–4,76 проти 3,16–3,96 мг-екв/100 г ґрунту 

контролю, а показник рНКCl – до 3,85–3,9 проти 4,1–4,0 контролю без 

добрив. Такі зміни фізико-хімічних властивостей за дуже низького 

вмісту гумусу ведуть до розвитку деградаційних процесів. 

У цьому ж варіанті порівняно з контролем без добрив 

довготривале внесення високих доз мінеральних добрив, посилюючи 

процеси ілювіювання, веде до нагромадження у горизонті Іеgl сполук 

рухомого алюмінію до 130,9 мг/кг ґрунту з одночасним зростанням 

суми увібраних основ до 6,2 мг-екв/100 г ґрунту. При цьому показник 

рНКCl знижується до 3,8, гідролітична кислотність зростає до 5,28 мг-

екв/100 г ґрунту. 

За довготривалого внесення на ясно-сірому лісовому ґрунті 

високих доз мінеральних добрив спостерігається тенденція до 

нагромадження за генетичними горизонтами валових і рухомих форм 

Mn, Co, Zn, Cd, Pb, однак без перевищення ГДК.  

Щодо вмісту рухомих форм важких металів за генетичними 

горизонтами відзначено таку ж закономірність. Однак різко 

виділяється вміст рухомої міді, концентрації якої у верхніх генетичних 

горизонтах значно перевищують ГДК. Причому за довготривалого 

внесення подвійної дози мінеральних добрив вміст рухомої міді у 

горизонтах НЕ gl зріс до 5,77–6,52, у варіанті контролю без добрив за 

40-річний період вміст рухомої міді теж перевищує ГДК і становить 

3,26–3,49 мг/кг ґрунту. 

Слід звернути увагу на значне (майже у два рази – 9,27 мг/кг 

ґрунту) підвищення вмісту сполук рухомої міді варіанта 

довготривалого внесення подвійної дози мінеральних добрив у 

горизонті Іе gl, що характеризується високою щільністю, низькою 
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фільтраційною здатністю, грубою структурою та високою кислотністю 

(рНКСl становить 3,8).  

Висновки. Сумісне внесення на 1 га сівозмінної площі 

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

вапнування 1,0 н СаСО3  за г.к. найбільшою мірою поліпшує родючість 

та агроекологічну якість ясно-сірих лісових поверхнево оглеєних 

ґрунтів Карпатського регіону.  
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Кукурудза – одна із найпродуктивніших зернових культур 

сучасного світового землеробства, її посіви у світі займають близько 

140 млн га. За валовим виробництвом зерна вона займає третє місце 

після озимої пшениці та рису. З кожним роком площа посівів 

кукурудзи в Україні зростає. Цьому сприяють перш за все кліматичні 

умови вирощування культури, а також рівень урожайності, який 

значною мірою зумовлений біологічними особливостями гібридів, 

стійкістю до шкідників, хвороб і стресів, високою екологічною 

пластичністю, тобто адаптивністю до того чи іншого діапазону 

факторів середовища, здатністю максимально реалізовувати потенціал 

продуктивності [1].  

Останніми роками в Інституті сільського господарства степової 

зони НААН створено та зареєстровано у Реєстрі сортів рослин України 

понад 30 гібридів кукурудзи різних груп стиглості (ФАО 150–450), 

серед яких можна відзначити такі: ранньостиглі – Ушицький 167 СВ, 

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

СВ, Почаївський 190 МВ; середньоранні – Хмельницький, Любава 279 

МВ, Подільський 274 СВ, Білозірський 295 СВ, Розівський 311 СВ, 

Збруч, Моніка 350 МВ, Бистриця 400 МВ, Козацький 442 СВ. Генетич-

ний потенціал урожайності цих гібридів становить 10,0–14,0 т/га [2]. 

Метою наших досліджень було вивчення продуктивності нових 

гібридів кукурудзи різних груп стиглості селекції  Інституту сільського 

господарства степової зони НААН за вирощування в ґрунтово-

кліматичних умовах Західного Лісостепу. 

Дослідження проводили у польовій сівозміні лабораторії 

селекції і насінництва сільськогосподарських культур Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону НААН на сірих лісових 

поверхнево оглеєних ґрунтах. 

Технологія вирощування гібридів кукурудзи в досліді 

загальноприйнята для ґрунтово-кліматичної зони. Попередник – 

чорний пар. Площа посівної ділянки 39 м
2
, облікової – 25 м

2
. 

Повторність чотириразова. Мінеральні добрива вносили під 

передпосівну культивацію з розрахунку N90P90K90 у формі 

нітроамофоски. 

Гібриди кукурудзи висівали 13 травня широкорядним способом 

з шириною міжрядь 60 см за норми: ранньостиглі – 60 тис. шт./га (зі 

страховою надбавкою 15 % – 74 тис. шт./га), середньоранні – 55 тис. 

шт./га (69 тис. шт./га), середньостиглі – 50 тис. шт./га (63 тис. шт./га). 

Спостереження, обліки, збирання врожаю проводили згідно з 

прийнятими методиками [3, 4]. 
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Статистичний аналіз одержаних результатів здійснено методом 

дисперсійного аналізу за Б.А. Доспеховим [5]. 

Погодні умови вегетаційного періоду росту і розвитку гібридів 

кукурудзи у 2011 р. характеризувалися такими показниками: темпера-

тура повітря другої декади травня була на 1,6 
о
С вища від норми     

(13,4
 о

С) з пониженою кількістю опадів (12,4 мм за норми 20 мм). 

Третя декада травня відзначалася підвищеною температурою повітря 

на 4,2 
о
С та сумою опадів 32,9 мм за норми 31 мм. 

Червень – липень сприяли росту і розвитку гібридів кукурудзи, а 

серпень характеризувався підвищеною температурою повітря на 2,3 
о
С 

та великою кількістю опадів (112,1 мм за норми 82 мм), що впливало 

на формування зерна гібридів кукурудзи. Вересень відзначався 

підвищеною температурою повітря на 2,8 
о
С із пониженою кількістю 

опадів (21,0 мм за норми 55 мм). 

У ранньостиглих гібридів (ФАО 150–200) Дніпровський 181 СВ, 

Квітневий 187 МВ, Заліщицький 191 СВ польова схожість становила 

83,7–99,5 %, у середньоранніх (ФАО 200–300) Кіцманський 215 СВ, 

Липовець 225 МВ, Ізяслав 220, Яровець 243 МВ, Батурин 287 МВ – 

87,6–91,3 %, у середньостиглого гібрида (ФАО 300–400) Збруч –       

82,7 %. 

Динаміка росту рослин та формування продуктивності гібридів 

кукурудзи змінювалася залежно від морфологічних та індивідуальних 

особливостей їх ростових процесів. 

Із наших спостережень видно, що висота (відстань від поверхні 

ґрунту до верхівки волоті) рослин гібридів кукурудзи змінювалася 

протягом вегетаційного періоду й на кінець вегетації становила: у 

ранньостиглих гібридів Дніпровський 181 СВ 203,7 см, Квітневий 187 

МВ – 219,2, Заліщицький 191 СВ – 226,0, Немирів – 237,0 см, у 

середньоранніх Кіцманський 215 СВ – 227,5 см, Липовець 225 МВ – 

226,0, Ізяслав 220 МВ – 220,0, Яровець 243 МВ – 210,0, Батурин 287 

МВ – 231,0 см і у середньостиглого гібрида Збруч висота рослин 

дорівнювала 217,0 см (табл. 1). 

Висота прикріплення нижнього розвинутого (з зерном) качана 

(відстань від поверхні ґрунту до місця прикріплення його стебла) 

становила: у ранньостиглих гібридів Дніпровський 181 СВ 47,7 см, 

Квітневий 187 МВ – 63,3, Заліщицький – 191 СВ – 63,1, Немирів –  

62,4 см, у середньоранніх Кіцманський 215 СВ – 56,1 см, Ізяслав 220 

МВ – 67,7, Липовець 225 МВ – 60,1, Яровець 243 МВ – 68,0, Батурин 

287 МВ – 64,0 см, а у середньостиглого гібрида Збруч висота 

прикріплення нижнього качана була на відстані 60,0 см від поверхні 

ґрунту. 
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1. Показники гібридів кукурудзи 

Гібрид 

Висота 

рослин, 

см 

Висота 

прикріп-

лення 

нижнього 

качана, см 

Довжина 

качана, 

см 

Маса 

1000 

зерен, г 

Ранньостиглі (ФАО 150–200) 

Дніпровський 181 СВ 203,7 47,7 19,0 245,0 

Квітневий 187 МВ 219,2 63,3 15,0 230,0 

Заліщицький 191 СВ 226,0 63,1 15,9 260,0 

Немирів 237,0 62,4 14,1 250,0 

Середньоранні (ФАО 200–300) 

Кіцманський 215  СВ 227,5 56,1 16,7 240,0 

Липовець 225 МВ 220,0 67,7 15,0 200,0 

Ізяслав 220 МВ 226,0 60,1 15,8 240,0 

Яровець 243 МВ 210,0 68,0 16,0 273,0 

Батурин 287 МВ 231,0 64,0 14,5 230,0 

Середньостиглі (ФАО 300–400) 

Збруч 217,0 60,0 16,4 220,0 

 

Важливими структурними показниками, які характеризують 

господарсько-цінні ознаки гібридів кукурудзи, є довжина качана та 

маса 1000 зерен. 

Як видно з табл. 1, довжина качана у ранньостиглих гібридів  

Дніпровський 181 СВ становила 19 см, Заліщицький 191 СВ – 15,9,  

Квітневий 187 МВ – 15,0 та Немирів – 14,1 см; середньоранніх: 

Кіцманський 215 СВ – 16,7 см, Яровець 243 МВ – 16,0, Липовець 225 

МВ – 15,8, Ізяслав 220 МВ – 15,0, Батурин 287 МВ – 14,5 см. 

У середньостиглого гібрида Збруч довжина качана дорівнювала 

16,4 см. Маса 1000 зерен у ранньостиглих гібридів становила 230–   

260 г, середньоранніх – 230–273 г, у середньостиглого – 220 г. 

У наших дослідженнях найвищий урожай зерна відзначено у 

ранньостиглого гібрида  Дніпровський 181 СВ (8,5 т/га), нижчу 

врожайність забезпечили гібриди Квітневий 187 МВ (7,4 т/га), 

Заліщицький 191 СВ (7,2 т/га), Немирів (6,7 т/га). 

Високий урожай зерна у середньоранніх гібридів сформували 

Яровець 243 МВ (8,7 т/га), Липовець 225 МВ (7,7), Кіцманський 215 

СВ (7,6 т/га), дещо меншу зернову продуктивність забезпечили  

Ізяслав 220 МВ (6,8 т/га) і Батурин 287 МВ (6,2 т/га). 
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Гібрид середньостиглої групи Збруч сформував урожайність 

зерна 5,7 т/га. 

На основі експериментальних досліджень дано комплексну 

оцінку ефективності вирощування гібридів кукурудзи різних груп 

стиглості з врахуванням взаємодії рівня врожайності зерна та його 

вологості. 

   

2. Економічна оцінка результатів досліджень (2011 р.) 

Гібрид 

Урожай-

ність, 

т/га 

Воло-

гість 

зерна, 

% 

Вироб-

ничі 

витрати, 

грн/га 

Собівар-

тість 

зерна, 

грн/т 

Рівень 

рента-

бельно-

сті, % 

Ранньостиглі (ФАО 150–200) 

 Дніпровський 181 СВ 8,5 16,3 5450 641 102,8 

 Квітневий 187 МВ 7,4 15,8 5200 703 84,9 

 Заліщицький 191 СВ 7,2 16,2 5400 750 73,3 

 Немирів 6,7 15,9 5300 791 64,3 

Середньоранні (ФАО 200–300) 

 Кіцманський 215 СВ 7,6 16,2 5400 711 82,8 

 Липовець 225 МВ 6,8 16,8 5550 816 59,3 

 Ізяслав 220 МВ 7,7 16,0 5300 688 89,0 

 Яровець 243 МВ 8,7 16,6 5500 632 105,7 

 Батурин 287 МВ 6,2 17,4 5700 919 41,4 

Середньостиглі (ФАО 300–400) 

 Збруч 5,7 18,2 5750 1009 28,8 

 

При визначенні ефективності виробництва гібридів кукурудзи за 

основні критерії було прийнято виробничі витрати в розрахунку на      

1 га, собівартість одиниці продукції та прибуток. Концентрованим 

виразом усіх цих факторів є рівень рентабельності, який визначається 

відношенням прибутку до собівартості. 

Аналіз даних табл. 2 показує, що в групі ранньостиглих гібридів 

(ФАО 150–200) собівартість 1 т зерна та рівень рентабельності 

становлять: Дніпровський 181 СВ – 641 грн і 102,8 %;  Квітневий 187 

МВ – відповідно 703 грн і 84,9 %; Заліщицький 191 СВ – 750 грн і    

73,3 %; Немирів – 791 грн і 64,3 %. 

У середньоранніх (ФАО 200–300) гібридів собівартість 1 т зерна 

та  рівень рентабельності становили: Кіцманський 215 СВ – 711 грн і 

82,8 %; Липовець 225 МВ – відповідно 816 грн і 59,3 %; Ізяслав 220 

МВ – 688 грн і 89,0 %; Яровець 243 МВ – 632 грн і 105,7 %; Батурин 
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287 МВ – 919 грн і 41,4 %. А у середньостиглого (ФАО 300–400) 

гібрида Збруч собівартість 1 т зерна дорівнювала 1009 грн, рівень 

рентабельності – 28,8 %. 

Висновки. На основі проведених досліджень в умовах Західного 

Лісостепу на сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтах встановлено 

особливості росту і розвитку рослин та формування продуктивності 

нових гібридів кукурудзи різних груп стиглості. Визначено придатні 

для вирощування на зерно гібриди: ранньостиглі Дніпровський 181 

СВ, Квітневий 187 МВ, Заліщицький 191 СВ, Немирів; середньоранні - 

Кіцманський 215 СВ, Липовець 225 МВ, Яровець 243 МВ, Батурин 287 

МВ. 
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ВПЛИВ СКЛАДУ ТРАВОСУМІШОК НА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ 

ПРИ СІНОКІСНОМУ ВИКОРИСТАННІ* 

 

Наведено результати трирічних досліджень продуктивності 

травостоїв при різному поєднанні бобових і злакових компонентів у 

травосумішках за сінокісного використання.  

Ключові слова: травосумішки, урожайність, суха речовина.  

 

При створенні високопродуктивного травостою однією з 

основних умов є правильний підбір трав, які б забезпечували високу 

врожайність та кормову цінність і характеризувалися продуктивним 

довголіттям, стійкістю до несприятливих погодних умов. 

Травосумішки за участю як бобових, так і злакових трав у сприятливих 

гідротермічних умовах при внесенні оптимальної кількості 

мінеральних добрив здатні забезпечувати тваринництво 

високопоживними кормами. Використання багаторічних культурних 

сіножатей значно здешевлює собівартість одиниці корму і сприяє 

підвищенню рентабельності тваринницької продукції.  

Більшість науковців вважають, що змішані посіви, які 

складаються із декількох видів трав, як правило, дають більш високі і 

сталі врожаї зеленої маси протягом всього періоду використання, вони 

довговічніші, а корми з них мають вищу якість [1, 2]. Рослини різної 

висоти з добре розвинутою кореневою системою найкраще 

використовують світло, поживні речовини і воду, тому забезпечують 

вищу продуктивність і знижують забур’яненість посіву [3]. 

У сумісних посівах бобові трави мають характеризуватися 

високою життєздатністю, добре утримуватися в травостої та 

забезпечувати високу продуктивність, а злакові – сприяти формуванню 

міцної дернини, збалансованості корму та не пригнічувати бобові 

трави [4]. 

Метою нашої роботи було виявити кращі травосумішки для 

сінокісного використання. Дослідження проводили в лабораторії 

кормовиробництва Інституту сільського господарства Карпатського 

регіону НААН. 
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Ґрунт дослідної ділянки – темно-сірий опідзолений, який 

характеризувався такими агрохімічними показниками: реакція 

ґрунтового розчину (рН сольової витяжки) 5,3, вміст гумусу (за 

Тюріним) – 2,8 %, лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 

155 мг/кг ґрунту, рухомих форм фосфору (за Чиріковим) – 59 мг/кг 

ґрунту, обмінного калію (за Чиріковим) – 91 мг/кг ґрунту. 

Погодні умови вегетаційних періодів були характерними для 

зони Лісостепу Західного. 

Дослід  закладено у 2009 р. весняним строком сівби. 

Були висіяні бобова, злакова і бобово-злакові травосумішки. В 

склад бобових травосумішок включали люцерну посівну, конюшину 

гібридну і козлятник східний; злакових – очеретянку звичайну, 

кострицю східну, стоколос безостий і пажитницю багаторічну. До 

складу бобово-злакових травосумішок включали бобові і злакові трави 

у різних відсоткових співвідношеннях. 

Дослід включав сім варіантів, з яких 2 – злакова і бобова 

травосумішки, п’ять варіантів – бобово-злакові травосумішки. 

Удобрення травостоїв проводили в нормі N60P60K90. Азотні 

добрива вносили у два прийоми під перший і третій укоси. 

Усі обліки, виміри, спостереження здійснювали за методикою 

Інституту кормів НААН [5]. 

При проведенні досліджень за умовний контроль прийнято 

травосумішку, яка складається із 50 % злакових і бобових трав. 

У середньому за вегетаційний період 2009–2011 рр. врожайність 

сухої маси на умовному контролі становила 6,6 т/га (табл. 1).  

Найбільший збір сухої маси (7,3 т/га) забезпечила бобово-

злакова травосумішка, яка на 60 % складалася із бобових трав і на 

40 % із злакових, що становило 11 % приросту до умовного контролю. 

Урожайність інших варіантів бобово-злакових травосумішок була в 

межах 6,5–7,0 т/га сухої маси. 

 

1. Урожайність сухої маси травосумішок при сінокісному 

використанні травостоїв (середнє за 2009–2011 рр.) 

Варіанти 
Збір сухої маси, т/га 

Приріст до 

контролю 

2009 2010 2011 середнє т/га % 

1 2 3 4 5 6 7 

Бобові, 100 % 4,4 9,5 5,5 6,5 -0,1 -1,5 

Злаки, 100 % 5,0 9,1 6,9 7,0 0,4 6 

Бобові, 40 % + 

злаки, 60 % 4,6 7,9 7,0 6,5 -0,1 -1,5 
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1 2 3 4 5 6 7 

Бобові, 50 % + 

злаки, 50 %  
4,8 8,7 6,3 6,6 - - 

Бобові, 60 % + 

злаки, 40 % 5,0 10,1 6,8 7,3 0,7 11 

Бобові, 70 % + 

злаки, 30 % 5,2 9,3 6,1 6,9 0,3 5 

Бобові, 80 % + 

злаки, 20 % 4,9 9,4 6,7 7,0 0,4 6 
НІР05                         0,4            0,2            0,25 

 

Найменший врожай сухої маси забезпечив посів сумішки 

бобових трав (6,5 т/га).  

Погодні умови протягом досліджень були сприятливими для 

росту і розвитку злакових трав, тому урожайність злакового травостою  

була високою (7,0 т/га). 

Ботаніко-господарський аналіз бобово-злакових травостоїв в 

середньому за три роки досліджень показав, що в першому укосі 

сінокісного використання частка злаків становила 20–92 %, а бобових 

– 27–75 % залежно від складу травосумішок (табл. 2). 

У третьому укосі кількість злакових трав зросла на всіх 

варіантах досліду і досягала 24–97 % урожаю. 

Процентний вміст бобових трав залежно від складу 

травосумішок в третьому укосі становив 25–70 %.  

Частка різнотрав’я в першому укосі була в межах 5–15 %, а в 

третьому – 3–7 %. 

 

2. Вплив складу травосумішок та строків збирання на ботанічний 

склад урожаю при сінокісному використанні травостоїв (середнє за 

2009–2011 рр.), % 

Варіанти 
Злаки Бобові Різнотрав’я 

Укоси 

I III I III I III 

Бобові, 100 % 20 24 65 70 15 6 

Злаки, 100 % 92 97 - - 8 3 

Бобові, 40 % + злаки, 60 % 67 69 27 25 6 6 

Бобові, 50 % + злаки, 50 %  58 62 31 33 11 5 

Бобові, 60 % + злаки, 40 % 42 57 45 36 13 7 

Бобові, 70 % + злаки, 30 % 50 50 40 44 10 6 

Бобові, 80 % + злаки, 20 % 39 40 48 53 13 7 
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Щільність травостою – один із важливих показників, який 

безпосередньо впливає на урожайність багаторічних трав. Вона в 

першу чергу залежить від інтенсивності пагоноутворення, завдяки якій 

рослини утворюють більш розвинену кореневу систему і повніше 

використовують поживні речовини ґрунту, утворюють більше 

вегетативної маси.  

При проведенні підрахунків густоти пагонів встановлено 

найвищу їх щільність в першому укосі – 2053 шт./м
2
 на варіанті з 

злаковим травостоєм, а найменшу – з бобовими травами – 851 шт./м
2 
. 

У третьому укосі за рахунок інтенсивного відростання щільність 

пагонів злакових трав зросла до 2522 шт./м
2
, а на бобовому – до           

997 шт./м
2
.  

Щільність пагонів на бобово-злакових травостоях становила 

1327–1843 шт./м
2
 в першому укосі і 1221–1909 шт./м

2
 у третьому. 

Висновки. За даними трирічних досліджень, найбільший збір 

сухої маси (7,3 т/га) забезпечила бобово-злакова травосумішка, яка на 

60 % складалася із бобових трав і на 40 % із злакових.  

Триразове сінокісне використання даної травосумішки при 

мінеральному удобренні в нормі N60P60K90 сприяло приросту сухої 

маси на 11,0 % до умовного контролю. 
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ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ЗЕРНА ЖИТА ОЗИМОГО  

ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ 

 

 Викладено результати трирічних досліджень (2008−2010) 

щодо впливу рівня мінерального живлення на якість зерна, зокрема 

масу 1000 зерен, вміст білка, крохмалю, як у період його формування, 

так і у повній стиглості жита озимого та його врожайність. Азотні 

добрива застосовували роздрібно за етапами органогенезу у формі 

аміачної селітри та сечовини (карбаміду) позакореневим способом. 

 Ключові слова: жито озиме, дози мінеральних добрив, якість 

зерна, білок, крохмаль, вміст важких металів. 

 

 Актуальною проблемою в аграрному секторі України є 

отримання високих та сталих врожаїв високоякісного зерна. За останні 

двадцять років пріоритет в інтенсифікації зернового господарства був 

наданий озимій пшениці, навіть у зонах традиційного вирощування 

жита. Внаслідок цього площі його у структурі зернових скоротилися. 

 Ця культура менш вимоглива до умов живлення, ніж пшениця 

озима, що зумовлено добрим розвитком її кореневої системи, яка 

здатна засвоювати поживні речовини з глибинних шарів та 

важкодоступних сполук, поліпшувати родючість ґрунту та 

підвищувати екологічну безпеку навколишнього середовища. За 

вкладами засобів у технологію жито озиме є економічно вигідним, 

оскільки витрати на вирощування значно менші порівняно з озимою 

пшеницею [1−4]. 

 Всебічний аналіз продуктивності різних зернових культур 

свідчить, що жито має багато цінних особливостей щодо меншої 

вибагливості до реакції ґрунтового розчину і засоленості, 

попередників, удобрення і відзначається вищою інтенсивністю 

кущіння, посиленим розвитком навесні, тобто має вищу 

конкурентоспроможність за виживання в агрофітоценозі, забезпечує 

зниження забур’яненості, тому й створює кращі умови для наступних 

культур сівозміни, менше уражується хворобами і шкідниками, більш 

стійке до стресових факторів [5, 6]. 

  
© Свідерко М.С., Беген Л.Л., 2012 
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У підвищенні врожайності і якості зерна жита озимого 

важливу роль відіграють мінеральні добрива. Найвищу продуктивність 

можна отримати при внесенні повних доз мінеральних добрив з 

оптимальним співвідношенням елементів живлення. У зоні Лісостепу 

Західного на сірих лісових ґрунтах із збільшенням норми добрив з 

N30P30K30 до N90P90K90 врожайність жита зростала з 3,15 до 4,87 т/га. 

При цьому поліпшувалася якість зерна, зокрема збільшувалася маса 

1000 зерен, натура зерна, кількість білка, підвищувався об’єм хліба [7]. 

Метою наших досліджень було вивчення впливу рівня 

мінеральних добрив з внесенням азотних за етапами органогенезу на 

якість жита озимого у період його формування і повної стиглості. 

Дослідження проводили впродовж 2008−2010 рр. у 6-пільній 

сівозміні лабораторії рослинництва інституту. Ґрунт сірий лісовий 

поверхнево оглеєний. Агрохімічна характеристика ґрунту (до закладки 

досліду) у шарі 0−20 см така: вміст гумусу (за Тюріним) – 1,5−1,6 %, 

рН (сольове) – 5,9−6,0, лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 

98−106 мг, рухомого фосфору (за Кірсановим) – 111−116 мг, 

обмінного калію (за Кірсановим) – 101−104 мг на 1 кг ґрунту. 

Польовий дослід закладали згідно із загальноприйнятою 

методикою, облікова площа ділянки становила 25 м
2
 у чотириразовій 

повторності. Жито озиме сорту Інтенсивне 95 висівали в оптимальний 

строк (третя декада вересня) нормою 5,0 млн схожих зерен на 1 га 

після вико-вівсяної суміші на сидерат. Агротехніка вирощування 

відповідна для зони. 

Інтегрований захист рослин включав: обробку насіння 

вітаваксом 200 ФФ, 34 % в.с.к. (70 % рекомендованої норми) та 

комплексним універсальним добривом тенсо-коктейль, збалансованим 

мікроелементами, 100 г/т насіння; проти бур’янів застосовували 

гербіцид гранстар, 75 % в.г. (25 г/га), за потреби проти хвороб – 

фунгіцид альто Супер (0,6 л/га) з врахуванням ЕПШ (економічного 

порогу шкодочинності). 

Аналізи проводили за загальноприйнятими методиками. 

Схема досліду: 

1) контроль (без добрив); 

2) N30P60K60 – під культивацію; 

3) N30P60K60 – під культивацію + N30 – підживлення рослин у 

кінці кущіння - на початку виходу в трубку (III−IV етапи органогенезу) 

+ N30 – підживлення рослин на початку колосіння (VІІІ етап) аміачною 

селітрою; 

4) N30P60K60 – під культивацію + N30 – підживлення рослин у 

кінці кущіння - на початку виходу в трубку (III−IV етапи органогенезу) 
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+ N30 – підживлення рослин на початку колосіння (VІІІ етап) 

сечовиною позакореневим способом. 

У роки досліджень встановлено, що нагромадження сухих 

речовин у зерні жита озимого на удобрених варіантах завершилося за 

вологості зерна 25,2−34,2 %, майже у кінці воскової стиглості. Маса 

1000 абсолютно сухих зерен у 2008 р. від молочної до кінця воскової 

стиглості збільшилася на 1,6−1,7 г на варіанті живлення аміачною 

селітрою і на 1,3−1,4 г на варіанті заміни останнього підживлення 

сечовиною, тобто досягнула оптимальної величини 39,8−39,9 г і 

39,7−39,8 г. У період повної стиглості вона зменшилася від 

оптимальних показників на 2,2−2,5 г, через 5 днів після повної 

стиглості – на 2,7 і 2,6 г, через 10 – на 4,8 і 4,7 г. На контролі без 

добрив нагромадження сухої речовини проходило слабше, а показник 

маси 1000 абсолютно сухих зерен був нижчим. Проростання зерна на 

корені становило 1,0−3,2 %, збільшуючись на варіанті з сечовиною. 

На контролях під плівковим покриттям у молочно-восковій 

(9.07), восковій (14.07; 18.07) і повній стиглості (31.07) маса 1000 

абсолютно сухих зерен була вищою відповідно на 1,7; 1,6; 1,5; 1,5 г 

(варіант 3 – внесення добрив у формі аміачної селітри). 

В умовах 2009 р. абсолютно суха маса 1000 зерен була 

близькою до показників попереднього року. Під плівковим покриттям 

у молочно-восковій (8.07; 15.07), восковій (19.07), повній стиглості 

(31.07) майже за відсутності опадів маса 1000 зерен зростала лише на 

0,4−0,6 г. 

Найнижчою маса 1000 зерен у період формування зерна була у 

2010 р., коли відзначено запал зерна і його щуплість через складні 

погодні умови. На удобрених варіантах на час припинення 

накопичення сухих речовин вона була в межах 39,4−39,7 г проти 

контролю (без добрив) 37,3 г. Через 5 днів після повної стиглості зерна 

вона знизилася на 4,0−4,3 г, а через 10 – на 6,4−6,6 г при видимому 

проростанні зерна на корені (1,2−1,3 %). 

Такі результати свідчать про те, що жито серед озимих 

найбільш чутливе до змін погодних умов. Як тільки зерно на 

материнській рослині досягає повної стиглості, то за достатньої 

кількості тепла і вологи починає проростати. Тому збирання озимого 

жита потрібно проводити у стислі строки від початку повної стиглості 

до 5 днів після неї. 
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1. Якість зерна жита озимого у період його формування (2008–2010 рр.) 

Дата відбору 

зразків 

Кількість 

опадів за 

попередній 

період, мм 

Фаза 

розвитку 

№ варіанта 

1 3 4 

Білок, % Крох-

маль, % 

Білок, % Крох-

маль, % 

Білок, % Крох-

маль, % 

 

8.07−12.07 

 

0−12,7 

молочно-

воскова 

стиглість 

 

7,5 

 

52,4 

 

8,9 

 

61,1 

 

8,7 

 

56,6 

 

14.07−15.07 

 

7,5−15,6 

воскова 

стиглість 

 

7,8 

 

53,9 

 

9,9 

 

64,5 

 

9,3 

 

60,2 

21.07−23.07 3,5−53,4 -//- 8,4 54,0 10,8 61,2 10,4 57,7 

 

27.07−1.08 

 

22,2−46,0 

повна 

стиглість 

 

8,1 

 

54,0 

 

10,6 

 

60,1 

 

10,0 

 

64,4 

1.08−6.08 15,7−37,8 5
*
 7,6 54,7 10,0 61,1 9,5 61,6 

6.08−11.08 16,8−78,3 10
* 

7,5 53,7 8,8 59,7 8,7 59,2 
* Кількість днів після повної стиглості. 
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Слід відзначити, що кількість білка (табл. 1) у зерні жита 

озимого за період його формування зростала від молочно-воскової до 

другої половини воскової стиглості і найвищою була на варіанті з 

використанням лише аміачної селітри. Дальше від повної стиглості, 

через 5 і 10 днів після її настання відбулося її зниження. На контролі 

(без добрив) і варіанті із заміною останнього підживлення сечовиною 

кількість білка була дещо меншою. За вмістом крохмалю чіткої 

закономірності не виявлено, що пояснюється різними погодними 

умовами, які викликали проростання зерна не лише за зовнішніми 

ознаками, але й, очевидно, приховане, що пов’язано з підвищеною 

ферментативною активністю жита. Кращою дозою мінеральних 

добрив для формування вищої якості зерна жита була N30P60K60 під 

культивацію + N30 – підживлення рослин у III−IV етапах + N30 у VІІІ 

етапі органогенезу з використанням аміачної селітри. 

 Отже, фізіологічні процеси, які проходять у перестояних на 

корені рослинах, пов’язані з втратою сухої речовини, ведуть до 

зниження маси 1000 зерен, вмісту білка. 

 За трирічними результатами досліджень, найвищу 

врожайність (4,43 т/га) також отримали при внесенні дози добрив 

N30P60K60 під культивацію + N30 – підживлення рослин у кінці кущіння 

- на початку виходу в трубку (III−IV етапи органогенезу) + N30 на 

початку колосіння (VІІІ етап) за використання аміачної селітри (табл. 

2). 

 

2. Продуктивність жита озимого залежно від умов живлення 

(2008−2010 рр.) 

№ варіанта 
Врожай-

ність, т/га 

Приріст до 

контролю, т 

Якість зерна 

маса 1000 

зерен, г 

натура 

зерна, г/л 

1 2,66 - 33,8 668 

2 3,29 0,63 34,3 677 

3 4,43 1,77 35,5 688 

4 4,27 1,61 34,4 784 
НІР05                                 0,26 

  

Приріст зерна до контролю (без добрив) становив 1,77 т. На 

варіанті заміни останнього підживлення сечовиною (N30) врожайність 

знижувалася на 0,16 т до згаданої комбінації, а приріст до контролю 

дорівнював 1,61 т. Маса 1000 зерен і натура зерна зростали на 1,7 г і 

20,0 г/л до контролю (33,8 г і 668 г/л). 
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 На зазначених вище дозах удобрення вміст нітратів і важких 

металів (Cu, Zn, Pb, Cd) у зерні не перевищував ГДК (гранично 

допустимої концентрації) (табл. 3). 

 

3. Вміст нітратів і важких металів у зерні жита озимого у фазі 

повної стиглості (2008−2010 рр.) 

№ 

варіанта 

Кількість 

нітратів, 

мл на 1 кг 

Вміст важких металів, мг на 1 кг 

мідь цинк свинець кадмій 

1 66 3,32 3,61 сліди 0,003 

2 66 4,98 3,62 0,002 0,002 

3 69 4,99 3,66 0,002 0,003 

4 68 5,01 3,72 0,001 0,003 
Примітка: ГДК для нітратів 300, міді 10, цинку 50, свинцю 0,5, кадмію 0,1 мг 

на 1 кг. 

  

Висновки. На основі досліджень виявлено, що в умовах 

Лісостепу Західного формування якості зерна значною мірою залежить 

від рівня мінеральних добрив та погодних умов конкретного року. 

Показано, що за збирання жита озимого у повній стиглості і впродовж 

5 днів після неї зменшуються втрати зерна та підвищуються якісні 

показники. 
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ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ЖИТА ОЗИМОГО 

ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ ЗАХИСТУ РОСЛИН 

 

Наведено результати досліджень щодо впливу системи 

захисту рослин на врожайність та якість зерна жита озимого. 

 Ключові слова: жито озиме, врожайність, якість зерна, 

система захисту. 

 

В останні роки зерновим колосовим культурам в Україні 

суттєвої шкоди завдають понад 20 хвороб, збудниками яких є різні 

патогенні мікроорганізми (гриби, бактерії, віруси та ін.). Понад 30 

видів найпоширеніших бур’янів конкурують за світло, воду, поживні 

речовини та мають спільні шкідливі організми. Втрати рослинницької 

продукції від них становлять 30 %, а в періоди спалахів хвороб та при 

сильному засміченні полів бур’янами вони можуть перевищувати           

50 %. Усе це вимагає застосування різних методів захисту рослин з 

тим, щоб зменшити частку втрат врожаю. Так, без здійснення заходів 

щодо захисту навіть на високому агротехнічному фоні можна 

одержати врожай зерна зернових культур лише в межах 3−4 т/га та ще 

й низької якості, тимчасом як при належному захисті – 7−10 т/га [2]. 

Система захисту сільськогосподарських культур від 

шкідливих організмів становить досить складний технологічний 

процес і здійснюється послідовним проведенням комплексу        

заходів [2]. 

Жито озиме – це культура, яка схильна до вилягання більше, 

ніж інші зернові [1]. Використання ретардантів на посівах цієї  
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культури дало б змогу зменшити втрати врожаю та підвищити якість 

зерна, адже після вилягання жита зерно можна використовувати в 

основному як фуражне. А це призводить до зниження економічної 

ефективності вирощування жита озимого. Тому в системі захисту 

рослин, крім гербіциду та фунгіциду, доцільно використовувати 

ретардант. 

Вивчення впливу системи захисту рослин на високому 

агротехнічному фоні дає можливість підвищити врожайність та якість 

зерна жита озимого. 

Польові досліди проводили впродовж 2009−2011 рр. у 

сівозміні лабораторії рослинництва Інституту землеробства і 

тваринництва західного регіону УААН. 

Дослід було закладено за методикою Б.А. Доспехова [3] на 

фоні N30P60K90 з підживленням N30 (II), N60 + еколист (IV), N30 + 

еколист (VIII етап органогенезу).  

Висівали жито озиме сорту Синтетик 38. 

Ґрунт дослідного поля сірий лісовий поверхнево оглеєний. 

Агрохімічні показники орного шару дослідної ділянки такі: вміст 

гумусу (за Тюріним) – 1,5–1,6 %, рухомого фосфору та обмінного 

калію (за Кірсановим) – відповідно 100–106 і 98–105 мг/кг ґрунту, 

легкогідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 102–104 мг/кг ґрунту, 

рН (сольове) – 5,9–6,0. 

Технологія вирощування жита озимого – загальноприйнята 

для умов Львівської області [5]. При сівбі цієї культури після 

стерньових попередників проводять лущення стерні на 8–10 см з 

оранкою та обов’язковим боронуванням і ущільненням ґрунту 

важкими котками. Передпосівний обробіток полягає в боронуванні та 

культивації на глибину загортання насіння, а при недостатньому 

осіданні ґрунту – і в коткуванні кільчастими котками. 

Схема досліду: 

1) контроль (без захисту); 

2) гербіцид прима; 

3) гербіцид прима + ретардант хлормекватхлорид; 

4) гербіцид прима + ретардант хлормекватхлорид + фунгіцид 

імпакт; 

5) гербіцид прима + ретардант хлормекватхлорид + фунгіцид 

імпакт + фунгіцид імпакт; 

Гербіцид прима вносили нормою 0,6 л/га, ретардант 

хлормекватхлорид – 2 л/га, фунгіцид імпакт, 12,5 % - 1,0 л/га. 

Погодні умови 2009−2011 рр. були сприятливими для 

вирощування жита озимого, хоча в деякі періоди спостерігали різку 
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зміну температури повітря та проливні дощі, які чергувалися з 

посухою. 

Фенологічні спостереження та облік структури врожаю 

проводили за методикою М.О. Майсуряна [4]. 

Врожайність зерна жита озимого сорту Синтетик 38 зміню-

валася залежно від рівня інтенсифікації технології (табл. 1). На 

контролі (без захисту), але з використанням удобрення за роки до-

сліджень вона коливалася в межах 4,5−4,7 т/га. Поступове збільшення 

рівня інтенсифікації, зокрема застосування гербіциду прима, 

забезпечило врожайність в межах 4,9−5,1 т/га, що дало приріст до 

контролю в середньому за три роки досліджень 0,4 т/га. На варіанті, де 

застосовували гербіцид та ретардант, врожайність становила 5,2 т/га, 

приріст дорівнював 0,6 т/га. Наступний варіант досліду включає 

гербіцид прима, ретардант хлормекватхлорид та фунгіцид імпакт. 

Врожайність за такої системи захисту залежно від років дослідження 

була в межах 5,4−5,7 т/га. Порівняно з контролем приріст становив         

0,9 т/га. Оптимальний варіант 5, де використовували таку систему 

захисту рослин: гербіцид + ретардант + фунгіцид + фунгіцид. Врожай-

ність на цьому варіанті в середньому за три роки досліджень дорів-

нювала 5,7 т/га, що дало приріст до контролю (без захисту) 1,1 т/га. 

 

1. Продуктивність жита озимого залежно від рівня інтенсифікації 

технології (2009−2011 рр.), т/га 

№ 

варіанта 

Врожайність Приріст 

до 

контролю 
2009 2010 2011 Середнє за 

три роки 

1 4,6 4,7 4,5 4,6 - 

2 5,0 5,1 4,9 5,0 0,4 

3 5,2 5,4 5,1 5,2 0,6 

4 5,5 5,7 5,4 5,5 0,9 

5 5,7 5,9 5,6 5,7 1,1 
НІР005, т/га                   0,22                0,25               0,21 

 

Для детального вивчення впливу систем захисту рослин на 

продуктивність жита озимого сорту Синтетик 38 потрібно розглянути, 

як змінюється якість зерна залежно від рівня інтенсифікації.  

Аналізуючи фізико-хімічні показники якості зерна жита 

озимого сорту Синтетик 38, ми бачимо, що при підвищенні рівня 

інтенсифікації технології, зокрема при внесенні гербіциду, ретарданту 

та фунгіциду в два етапи, підвищується і якість зерна (табл. 2). На 

варіанті, де застосовували таку систему захисту, маса 1000 зерен 
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дорівнювала 44,8 г, натура зерна – 636 г/л, вміст протеїну та білка – 

відповідно 13,0 та 10,9 %. Наступні варіанти досліду відзначаються 

поступовим зниженням цих показників залежно від рівня захисту 

рослин, а саме: 4-й вар. – маса 1000 зерен 44,6 г, натура – 625 г/л, 3-й – 

відповідно 43,8 г, 623 г/л, 2-й – 43,0 г та 620 г/л. На контролі (без 

захисту) ці показники були найнижчі. 

Вміст протеїну та білка також змінюється залежно від рівня 

захисту рослин.  

 

2. Фізико-хімічні показники якості зерна жита озимого залежно від 

рівня інтенсифікації технології (середнє за 2009–2011 рр.) 

№ 

вар. 

Маса 

1000 

зерен, г 

Натура 

зерна, 

г/л 

Вміст 

крохма-

лю, % 

Вміст 

протеї-

ну, % 

Вміст 

білка, 

% 

Вирів-

няність, 

% 

1 42,7 615 56,4 12,5 10,1 92,4 

2 43,0 620 56,0 12,6 10,2 94,5 

3 43,8 623 55,3 12,8 10,5 95,3 

4 44,6 625 55,2 12,9 10,7 96,6 

5 44,8 636 55,2 13,0 10,9 97,1 

 

Аналізуючи вміст крохмалю, ми бачимо, що ці показники із 

збільшенням рівня захисту навпаки зменшуються і є прямо 

пропорційними до кількості білка.  

Вирівняність зерна жита озимого також змінюється залежно 

від рівня інтенсифікації технології. Цю залежність ми можемо 

простежитити у табл. 2. 

Висновки. Важливу роль у підвищенні врожайності та якості 

зерна жита озимого відіграє комплексний хімічний захист рослин: 

гербіцид, який знищує бур’яни і тим самим забезпечує рослині кращий 

ріст і розвиток; ретардант, що збільшує стійкість стебел, зменшує 

висоту рослин, тим самим запобігаючи виляганню, та фунгіцид, який 

захищає рослину від хвороб. Використовуючи такий комплексний 

захист посівів, можна значно поліпшити врожайність та якість зерна 

жита озимого. 
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ЗМІНА БОТАНІЧНОГО СКЛАДУ ТА ЯКОСТІ КОРМУ 

ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ  

ТА РЕЖИМІВ СКОШУВАННЯ ТРАВОСТОЮ 

 

Подано результати трирічних досліджень впливу 

агромеліорантів, мінеральних добрив та режимів скошування на зміну 

ботанічного складу та якості корму.  

Встановлено, що поверхневе внесення на сіяні бобово-злакові 

травостої низинних лук кальцієвмісних матеріалів, фосфорних і 

калійних добрив та мікроелементів зберігає високий (28–57 %) 

відсоток бобових у травостої, завдяки чому поліпшується якість 

корму, оскільки вміст сирого протеїну зростає з 10,3 до 16,7 % за 

двократного та з 11,9 до 17,6 % за трикратного режиму 

використання. 

Ключові слова: мінеральні добрива, бобово-злакові травостої, 

режими скошування, протеїн. 

 

Важливу роль у формуванні лучних ценозів відіграє ботанічний 

склад травостою. Він характеризує стан агрофітоценозу, його 

біологічну повноцінність і господарську доцільність [4]. У зв’язку з 

відмінностями в біологічних і екологічних властивостях не всі види 

трав однаково реагують на внесення добрив. Використовуючи різні 

добрива, можна формувати травостої з домінуванням того чи іншого 

виду трав, які в подальшому будуть впливати і на якість отриманих  
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кормів [6]. 

Встановлено, що на бобово-злакових травостоях біохімічний 

склад урожаю суттєво змінюється під впливом бобових компонентів, 

частка яких зростає при внесенні фосфорних і калійних добрив. 

Водночас у травостої підвищується кількість сирого протеїну на 2–

5 %, а також збільшується в сухій речовині концентрація калію і 

кальцію. Частка сирого протеїну може зростати до 17,6 %, при цьому 

забезпеченість 1 кормової одиниці перетравним протеїном становить 

125–138 г, що робить корм високопоживним [2, 3, 5]. 

Важливим фактором, що значно впливає на зміну 

продуктивності лучних травостоїв, є частота скошування. Найкраще  

використовувати бобово-злакові травосумішки, коли бобові 

знаходяться у фазі початку цвітіння, а злакові – у фазі колосіння, 

початку цвітіння. Оскільки урожайність сухої маси основних видів 

багаторічних бобових і злакових трав продовжує зростати до повного 

їх цвітіння, після проходження цього фізіологічного процесу 

продуктивність травостою різко знижується [1]. 

Дослідження проводили на експериментальній базі Інституту 

землеробства і тваринництва західного регіону УААН. 

Двофакторний дослід закладено навесні 2003 р. безпокривним 

способом. Площа дослідної ділянки 24 м
2
, облікова 20 м

2
, повторність 

чотириразова. Залуження проводили травосумішкою такого складу: 

пажитниця багаторічна (Дрогобицька 16) – 10 кг/га, тимофіївка лучна 

(Люлінецька 1) – 5 кг/га, костриця лучна (Люлінецька 3) –   

8 кг/га, конюшина лучна (Агрос) – 4 кг/га, конюшина повзуча 

(Дрогобицька 6) – 5 кг/га. 

Ґрунт дослідної ділянки темно-сірий опідзолений 

легкосуглинковий поверхнево оглеєний, осушений гончарним 

дренажем з рН сольовим 5,5. Вміст рухомого фосфору (за Кірсановим) 

становив 115 мг/кг, обмінного калію (за Кірсановим) – 66 мг/кг ґрунту. 

Погодні умови протягом трьох років досліджень були в основному 

сприятливими для росту і розвитку трав. 

На контрольному варіанті (без добрив) як при дво-, так і при 

трикратному скошуванні травостою основну частку у формуванні 

урожаю займали злаки (табл. 1). У першому укосі за обох режимів 

використання злакові трави домінували на всіх варіантах (60–79 %), 

надалі із збільшенням кратності скошування травостою спостерігали 

деяке зменшення їх частки, зокрема в отаві другого укосу з 61 до 44 %, 

а третього – від 60 до 39 %. Відсоток бобових трав при цьому зростав 

незалежно від режиму використання травостою.   
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1. Частка ботаніко-господарських груп рослин у складі бобово-злакового травостою залежно від 

удобрення та частоти скошування (середнє за 2004–2006 рр.), % від загального урожаю 

Вид удобрення 
Кратність 

використання 

Злакові Бобові Різнотрав’я 

І укіс отава І укіс отава І укіс отава 

Без добрив 

(контроль) 

двократне 79 61 18 35 3 4 

трикратне 79 60 17 37 4 3 

Глауконіт (5 т/га) у 

ґрунт, Р60К90 щорічно 

двократне 69 53 25 43 6 4 

трикратне 76 51 21 46 3 3 

Р120К240 у ґрунт, 

Р60К90 щорічно 

двократне 60 51 34 45 6 4 

трикратне 73 44 23 52 4 4 

Глауконіт (5 т/га) 

поверхнево, Р60К90 

щорічно 

двократне 70 44 28 52 2 4 

трикратне 71 39 26 56 3 5 

Р120К240 + 1,2 т/га 

вапняку + мікросол 

поверхнево, Р60К90 

щорічно 

двократне 68 45 28 51 4 4 

трикратне 69 39 27 57 4 4 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 
Взаємодія АВ 

 

0,9 

0,6 
0,4 

 

0,8 

0,5 
0,3 

 

1,4 

0,9 
0,6 

 

1,0 

0,6 
0,4 

 

2,1 

1,3 
1,0 

 

0,7 

0,5 
0,3 
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2. Вміст органічних речовин у кормі бобово-злакового травостою залежно від застосування 

кальцієвмісних матеріалів та частоти скошування (середнє за 2004–2006 рр.), % до сухої маси 

Варіанти 

удобрення 

Кратність 

викорис-

тання 

Протеїн Білок Клітковина Жир БЕР 

І укіс отава І укіс отава І укіс отава І укіс отава І укіс отава 

Без добрив 

(контроль) 

двократне 10,3 13,0 7,6 11,2 31,7 32,4 1,8 2,9 49,5 41,8 

трикратне 11,9 13,8 9,9 10,4 29,4 32,0 2,5 2,3 48,2 41,7 

Глауконіт (5 т/га) 

у ґрунт, Р60К90 

щорічно 

двократне 11,2 15,6 7,9 11,5 32,3 33,0 2,3 3,2 46,3 39,0 

трикратне 12,5 16,0 10,0 11,7 27,8 29,0 3,0 3,2 47,1 42,0 

Р120К240 у ґрунт, 

Р60К90 щорічно 

двократне 10,6 15,6 7,7 11,4 32,2 31,9 2,3 3,0 46,8 39,9 

трикратне 14,1 16,3 9,6 12,2 28,1 30,4 3,2 3,3 44,4 38,5 

Глауконіт (5 т/га) 

поверхнево, 

Р60К90 щорічно 

двократне 10,2 16,7 7,1 12,1 34,2 30,3 2,6 3,1 39,5 44,0 

трикратне 14,0 17,6 10,7 13,3 27,6 29,1 3,3 3,4 45,6 40,0 

Р120К240 + 1,2 т/га 

вапняку + мікросол 

поверхнево,  

Р60К90 щорічно 

двократне 11,1 15,8 7,7 11,6 34,5 32,2 2,2 3,0 43,7 38,5 

трикратне 13,5 17,1 9,7 12,8 28,9 29,4 2,9 3,1 44,3 39,9 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 
Взаємодія АВ 

 

2,9 

1,8 
1,3 

 

2,6 

1,7 
1,2 

 

3,3 

2,1 
1,4 

 

1,7 

1,1 
0,79 

 

4,5 

2,8 
2,0 

 

6,4 

4,0 
2,8 

 

0,7 

0,4 
0,3 

 

0,5 

0,3 
0,2 

 

4,9 

4,2 
3,0 

 

3,8 

3,5 
2,4 
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Найменше злаків відзначали при застосуванні вапна, 

підвищених доз фосфорних і калійних добрив та глауконіту. Так, з 

внесенням 1,2 т/га вапняку, підвищеної дози фосфорних і калійних 

добрив та мікроелементів при дворазовому використанні в першому 

укосі вміст злаків становив 68 % та знижувався до 45 % в другому, при 

трикратному скошуванні у першому укосі – 69 %, а в третьому – 39 %. 

За внесення 5 т/га глауконіту поверхнево частка злаків залежно від 

укосу становила від 70 до 44 % при двократному та від 71 до 39 % при 

трикратному використанні.  

Поверхневе внесення 5 т/га глауконіту, який є джерелом макро- і 

мікроелементів, позитивно вплинуло на відсоток бобових у травостої. 

Їх вміст зростав за двократного скошування від першого до другого 

укосу на 24 % та за трикратного від першого до третього на 30 %. 

На якісні показники корму значно впливали режими 

скошування. При поверхневому внесенні глауконіту за двократного 

використання отримали 10,2 % сирого протеїну в першому та 16,7 % у 

другому укосі, за триразового скошування в першому укосі – 14,0 %, а  

в третьому – 17,6 % (табл. 2). 

Корм першого укосу на варіанті з поверхневим внесенням 

фосфорних і калійних добрив та вапняку за двократного використання 

містив 7,7 % сирого білка, а за трикратного цей показник зріс на 2 %. 

У наступних укосах вміст білка зростав до 11,4 % за дворазового і 

12,2 % за триразового скошування. Внесення 5 т/га глауконіту на 

сформованому травостої забезпечило найвищий відсоток сирого білка 

(7,1–12,1 % за двократного використання та 10,7–13,3 % – за 

трикратного), що пояснюється дією мікроелементів, які входять до 

складу цього мінералу, та поступовим їх надходженням у зону 

ризосфери. При двократному способі скошування частка клітковини в 

кормі була дещо підвищеною (31,7–34,5 % на суху речовину), оскільки 

травостій відчужували в більш пізні строки. За трикратного способу 

використання травостою цей показник становив 29,4–32,0 % сухого 

корму і відповідав зоотехнічним нормам годівлі (27–32 %).  

У міру старіння трав кількість жиру в них зменшується, 

відповідно спостерігали залежність вмісту жиру в отриманому кормі 

від режимів скошування. Із збільшенням кількості бобових у травостої 

відзначено зростання вмісту жиру в кормі до 3,3–3,4 % (при 

поверхневому внесенні глауконіту та трикратному скошуванні). 

Висновки. На основі проведених досліджень доведено, що 

поверхневе внесення кальцієвмісних матеріалів, фосфорних, калійних і 

мікродобрив та збільшення кратності використання з двох до трьох 
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укосів за сезон сприяє поліпшенню ботанічного складу травостою та 

якісних показників корму. 
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подано аналіз стану виробництва елітного насінного матеріалу 
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вірусними захворюваннями вирощеної еліти та репродукцій. 
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захворювання. 

 

Основною складовою системи насінництва картоплі є 

оригінальне і елітне насінництво, оскільки реалізація потенціалу сорту 

можлива лише на основі високопродуктивного садивного матеріалу. 

Це є надзвичайно важливо, тому що культура картоплі базується на 

вегетативному розмноженні і потребує постійного сортооновлення і 

сортозаміни [1]. 

Характерною особливістю сучасного інноваційного розвитку 

насінництва картоплі є виробництво садивного матеріалу нових 

високопродуктивних сортів, які відзначаються підвищеною 

адаптивною здатністю в певних ґрунтово-кліматичних та 

фітосанітарних умовах, а також їм властиві цінні господарські ознаки 

як основи передумов їхньої комерційної привабливості [2]. 

Вирощування картоплі майже в усіх регіонах України сприяє 

створенню й впровадженню в виробництво великої кількості сортів 

вітчизняної селекції, які належать до різних груп стиглості, напрямів 

вирощування, а також мають різноманітний адаптивний потенціал до 

ґрунтово-кліматичних умов нашої країни. 
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Разом з тим велика кількість сортів, при створенні яких 

використовують різні методи та вихідні форми, потребує їх ретельного 

та багатостороннього вивчення в певному регіоні, оскільки сорт – 

дешевий і доступний засіб підвищення урожайності [3]. 

Тобто за таких умов найбільш ефективний шлях рента-

бельного ведення картоплярства – використання високопродуктивного 

насіннєвого матеріалу сортів, що мають попит у виробництві в даних 

ґрунтово-кліматичних умовах. Таким садивним матеріалом є бульби 

високих репродукцій, отримані при розмноженні еліти, відтвореної на 

основі клонового добору або оздоровленого матеріалу. 

Водночас переважна більшість виробників картоплі вико-

ристовує для садіння несертифікований матеріал багаторічних 

репродукцій, який значною мірою уражений вірусами, бактеріями і 

грибами.  

У першу чергу це пов΄язано з виробництвом недостатньої 

кількості еліти та практично відсутністю репродукційного 

насінництва, що гальмує використання нових сортів, які відзначаються 

високою врожайністю завдяки підвищеній стійкості до фітопатогенів 

та шкідників картоплі [4, 5]. 

Науково-дослідні установи системи НААН здійснюють 

розробки, спрямовані на прискорення технологічного процесу та 

базових принципів відтворення елітного насінного матеріалу. 

Враховуючи зазначене вище, збільшення виробництва в 

короткі терміни садивних бульб високих репродукцій нових та 

комерційно привабливих сортів для сортооновлення та сортозаміни в 

науково обґрунтовані строки є актуальним і важливим завданням. 

Виробництво в 2008–2011 рр. еліти картоплі – основного 

чинника одержання репродукційного садивного матеріалу - становило 

від 5,3 до 10,7 тис. т (табл.). 

Аналізуючи дані таблиці, доходимо висновку, що актуальною 

у збільшенні обсягів виробництва репродукційного садивного 

матеріалу є інтенсифікація процесу елітного насінництва і 

насінницьких технологій, створених з урахуванням останніх наукових 

досліджень.  

За класифікацією забрудненості території України, Карпати 

належать до екологічно найчистішої зони найменшого виродження 

картоплі. Тому в гірських районах, що сприятливі за фітосанітарними 

умовами, і вирішено вирощувати вихідний матеріал і еліту картоплі в 

розсадниках первинного насінництва для забезпечення насіннєвою 

картоплею потреб Закарпатської області [6]. 
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Виробництво еліти картоплі в Україні в 2008–2011 рр. 

Виробники насіннєвої 

картоплі 

Вирощено еліти, тис. т 

2008 2009 2010 2011 

Науково-дослідні установи 1,2 0,9 0,3 0,8 

Базові елітгоспи 8,6 6,1 4,7 5,3 

Інші суб'єкти насінництва 0,9 1,5 0,3 3,7 

Разом 10,7 8,5 5,3 9,9 

 

Метою досліджень було визначити та окреслити напрями 

розвитку елітного насінництва картоплі за використання вихідного 

насіннєвого матеріалу, отриманого методом клонового добору в 

процесі відтворення еліти сортів, адаптованих до умов вирощування в 

гірській зоні Карпат. Проаналізовано результати власних досліджень 

та ряд публікацій. 

Для цього у Гірському підрозділі Закарпатської державної 

сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону НААН закладено розсадник з 

вирощування еліти картоплі, який працює за класичною схемою її 

виробництва, а саме: 

- 1-й рік – розсадник клонового добору; 

- 2-й рік – розсадник випробування клонів; 

- 3-й рік – розсадник супер-суперелітної картоплі; 

- 4 -й рік – розсадник суперелітної картоплі; 

- 5-й рік – розсадник елітної картоплі. 

Отриману еліту сортів картоплі Кобза (ранньостиглий), Сва-

лявська, Невська (середньоранні) та Гірська, Українська рожева 

(середньостиглі) в подальшому вивчали для визначення строків 

сортооновлення для умов вирощування в гірській зоні Карпат. 

Дослідження проводили у цьому ж Гірському підрозділі на 

дерново-буроземних ґрунтах з такими агрохімічними показниками: 

вміст гумусу (за Тюріним) 2,4–4,0 %, рухомого фосфору (за 

Кірсановим) 4–6 мг/100 г ґрунту, обмінного калію (за Масловою) – 

7,9–11,3 мг/100 г ґрунту, рН сольове – 4,0–5,2, гідролітична кислот-

ність 5,2–6,0 мг-екв на 100 г ґрунту. 

Мінеральні добрива вносили в вигляді нітроамофоски в 

попередньо нарізані гребені перед садінням картоплі. Площа живлення 

70 х 30 см, повторність – чотириразова. Облікова площа ділянки –     

25 м
2
. 

Вірусні хвороби – основний фактор, який зумовлює зниження 

якості насіннєвих бульб. Визначення ураження рослин картоплі різних 

сортів проведено візуально і серологічним методом. 
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Найменш уражені рослини були у сорту Свалявська (еліта – 

0,36, І репродукція – 0,45, ІІ – 0,74, ІІІ - 0,95, ІV – 1,34 %). Слід 

відзначити, що із зниженням репродукції зростає процент ураження 

рослин вірусними хворобами. 

Як і в попередні роки, найвищим згаданий показник був у сор-

ту Невська (еліта – 0,79, І репродукція – 1,03, ІІ – 1,08, ІІІ - 1,48, ІV –

1,59 %). 

Щодо зарубіжних сортів, то їх не включали в дослідження, але 

аналізували паралельно з сортами вітчизняної селекції. Вони є менш 

стійкі до вірусних захворювань, що призводить до швидкого виро-

дження. Тому сортооновлення потрібно проводити значно частіше, ніж 

у сортів української селекції, тому що останні більш адаптовані до 

ґрунтово-кліматичних та фітосанітарних умов зон вирощування. 

Ураження рослин вірусами Х, S, М визначали методом 

краплинної аглютинації на склі. Одержані дані свідчать про те, що в 

польових умовах в процесі репродукування збільшується відсоток 

уражених рослин І–ІV репродукції порівнянно з елітою. Серед сортів 

найменше ураження відзначено у с. Свалявська (еліта – 13,2, ІV репро-

дукція – 27,3 %), тоді як у с. Кобза цей показник був найвищим (еліта – 

18,3, ІV репродукція – 35,1 %). 

Висновки. Збільшення обсягів виробництва еліти як основ-

ного чинника репродукційного насінництва забезпечить насичення 

ринку високоврожайним, комерційно привабливим насіннєвим мате-

ріалом сортів, що придатні для вирощування в певних ґрунтово-

кліматичних умовах з відповідним фітосанітарним станом. 

Важливим елементом інноваційного розвитку елітного насін-

ництва є залучення комерційно привабливих високопродуктивних 

сортів, адаптивна здатність яких забезпечує динамічність реакції на 

різні чинники середовища вирощування. 

Ураження рослин картоплі у зоні найменшого виродження є 

мінімальним порівнянно з іншими, де проводили подібні досліджен-

ня, тому рекомендуємо ведення насінницької роботи щодо оздоров-

лення сортів картоплі в умовах гірської зони Карпат. 

Здійснення на сучасному науковому рівні насінницького 

процесу за одночасного збільшення обсягів виробництва насіннєвого 

матеріалу, налагодження тісних інтегрованих зв'язків між 

виробниками і споживачами даної продукції є надзвичайно важливим і 

актуальним. 
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ПОЖИВНІСТЬ ЛЯДВЕНЦЕВО-ЗЛАКОВОГО КОРМУ 

ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ 

 

Наведено результати досліджень з вивчення впливу норм 

добрив та інокуляції насіння біологічними препаратами на 

поживність сухого лядвенцево-злакового корму. 

Ключові слова: поживність, удобрення, інокуляція, кормові 

одиниці. 

 

Важливою характеристикою корму при згодовуванні тваринам є 

поживність. Вона залежить передусім від хімічного складу й якості 

органічних речовин, які містяться в ньому, та від їх співвідношення. 

Змінюється поживність корму також у різні фази розвитку [1]. Зібрані  
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в оптимальні строки лучні трави мають високий коефіцієнт 

перетравності поживних речовин. Цінність трав’яної маси обумовлена 

її хімічним складом і співвідношенням компонентів. 

В 1 кг доброякісного сіна міститься 0,45–0,55 корм. од., 65–75 г 

перетравного протеїну, 40–50 мг каротину, а також ряд вітамінів, 

гормонів та мінеральних і біологічно активних речовин [2]. 

Дослідження проводили на експериментальній базі 

Передкарпатської дослідної станції Інституту землеробства і 

тваринництва західного регіону УААН.  
Травостій створювали весняним безпокривним способом сівби 

на дерново-підзолистих ґрунтах.  

Дослідження проводили за методикою Інституту кормів УААН 

[3]. 

Поживну цінність лучного корму визначали на основі даних 

власних аналізів хімічного складу  за методикою А.П. Дмитроченка 

[4].  

У наших дослідженях зміна поживності лядвенцево-злакового 

корму відбувалася за рахунок застосування добрив та окремих 

агробіологічних прийомів (табл. 1). 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.  

 

1. Вплив агротехнічних прийомів на поживність лучного корму 

лядвенцево-злакової травосумішки (середнє за 2004–2006 рр.) 

Варіанти досліду 

Міститься Збір, т/га 

в 1 кг 

сухого 

корму,  

к. од. 

в 1 к. од. 

перетрав- 

ного про-

теїну, г 

кормових 

одиниць 

перетрав-

ного 

протеїну 

1 2 3 4 5 

Контроль (без добрив) 0,76 85,3 2,3 0,20 

Р60К90 – фон 0,81 90,0 3,5 0,30 

Фон (Р30К60) + N30P30K30 0,81 100,0 4,0 0,38 

Фон (Р60К90) + інокуляція 

ризобофітом 0,83 95,6 4,4 0,40 

Фон (Р30К60) + інокуляція 

КБД + N30P30K30 0,81 102,8 4,6 0,45 
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1 2 3 4 5 

Фон (Р30К60) + інокуляція 

КБД + N30P30K30 + 3 т/га 

вапняку 0,80 103,3 4,7 0,45 

Фон (Р30К60) + обробка 

ПМРД + N30P30K30 + 

інокуляція КБД 0,83 101,3 4,9 0,45 

 

Внесення фосфорних і калійних добрив (Р60К90) підвищило 

вміст перетравного протеїну в кормовій одиниці до 90,0 г, а 

застосування додатково стартового азоту в нормі N30 обумовило 

зростання цього показника до 100 г на 1 к. од. Проведення додатково 

інокуляції насіння на фоні того ж удобрення сприяло поліпшенню 

якості корму, комплексне біологічне добриво (КБД) підвищило 

забезпеченість перетравним протеїном до 102,8 г/к. од., а збір 

кормових одиниць – до 4,61 т/га. 

Насиченість кормової одиниці перетравним протеїном при 

внесенні стартової дози мінерального азоту на агрофоні Р60К90 з 

обробкою насіння КБД та ПМРД зростала до 101,3 г, а при 

додатковому вапнуванні ґрунту була найвищою (103,3 г). За удобрення 

і додаткових агротехнічних прийомів відзначено також  найвищі збори 

кормових одиниць (4,0–4,9 т/га). 

Співвідношення між поживними речовинами і мінеральними 

елементами було оптимальним за всіма показниками (табл. 2). 

На варіанті без добрив протеїнове співвідношення було 

найбільш сприятливим і становило 7,79, а із внесенням Р60К90 воно 

дещо звужувалося (до 6,94). З додатковим застосуванням 30 кг д. р. 

стартового азоту протеїнове відношення знаходилося в межах норми. 

Аналіз даних показує, що на лядвенцево-злаковому травостої за 

удобрення та інокуляції насіння протеїнове відношення було 

сприятливим для годівлі тварин. 

Відношення Са : Р виявилося достатньо високим на всіх 

варіантах за норми 1 : 1,2. В досліджуваному кормі даний показник 

був у межах від  1,6 до  2,8. Відношення калію до кальцію плюс 

магнію в цілому на варіантах становило 1,8–2,0 (за норми 2,2–2,4). 

Співвідношення в кормі між калієм та натрієм через вищий 

вміст калію та низький рівень натрію знаходилося в межах 48–66 за 

норми 5–10. 
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2. Вплив агротехнічних прийомів на співвідношення поживних 

речовин і мінеральних елементів лучного корму лядвенцево-

злакової травосумішки (середнє за 2004–2006 рр.) 

Варіанти досліду 

Співвідношення 

протеї-

нове 
Са : Р К : Na 

К : (Са 

+ Mg) 

Контроль без добрив 7,79 2,8 49 1,8 

Р60К90 - фон 6,94 2,0 59 1,9 

Фон (Р30К60) + N30P30K30 6,22 1,9 66 1,8 

Фон (Р60К90) + інокуляція 

ризобофітом 6,34 2,2 54 1,9 

Фон (Р30К60) + інокуляція КБД + 

N30P30K30 6,00 2,0 59 2,0 

Фон (Р30К60) + інокуляція КБД + 

N30P30K30 + 3 т/га вапняку 6,05 2,0 48 2,0 

Фон (Р30К60) + обробка ПМРД + 

N30P30K30 + інокуляція КБД 6,04 1,6 51 2,0 

   

Висновки. Корм досліджуваного травостою характеризується в 

основному високою якістю. Вміст кормових одиниць, залежно від 

варіантів досліду, становив 0,76–0,83 в 1 кг сухого корму з насиченням 

їх перетравним протеїном на рівні 85,3–103,3 г. Збір кормових одиниць 

закономірно був вищим на варіантах із внесенням азотних добрив на 

фоні фосфорно-калійних. 
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ПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ  

РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКУ КУРЕЙ-НЕСУЧОК  

ЗА ВИКОРИСТАННЯ У КОМБІКОРМІ ГЛАУКОНІТУ 

 

Згодовування молодняку курей-несучок глауконіту у складі 

комбікорму зумовило підвищення середньодобових приростів живої 

маси та зменшення витрат корму на 1 кг приросту. 

Ключові слова: ремонтний молодняк, кури-несучки, комбікорм, 

глауконіт, ріст, розвиток.  

 

Вивчення індивідуального розвитку ремонтного молодняку 

потрібне, насамперед, тому, що у процесі росту й розвитку птиця 

здобуває не тільки породні й видові ознаки, але й властиві тільки їй 

особливості конституції, екстер'єру і продуктивності. 

Із багатьох факторів зовнішнього середовища на процеси росту 

й розвитку молодняку курей значний вплив мають не лише 

температура й вологість повітря, світловий режим, щільність посадки, 

але й умови годівлі. Вплив останньої може мати двоякий характер: 

недогодівля птиці викликає сповільнення швидкості росту, 

недорозвиток організму, зниження продуктивних якостей, перегодівля 

ж прискорює її ріст і розвиток, що часто приводить до збільшення 

живої маси птиці, її ожиріння, зниження показників збереженості, 

несучості, заплідненості яєць, перевитрат корму на виробництво 

продукції [1–3, 6, 7]. 

Тому з метою вирощування міцного і здорового молодняку 

дуже важливо правильно організувати годівлю й забезпечити птицю 

повноцінними раціонами. 

Традиційні комбікорми та способи їх використання в годівлі 

птиці на сьогодні мають суттєві вади. Наявні технології у 

вітчизняному птахівництві досить застарілі і не відповідають вимогам 

сьогодення, що не дає змоги досягти високої ефективності 

використання кормів та підвищення рівня рентабельності птахівничої 
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галузі. Система використання кормів базується на рецептах, які були 

розроблені або ще в СРСР, або на базі рецептів, що рекомендовані 

іноземними фірмами-постачальниками кросів і зазвичай не 

враховують особливостей кормової бази, типів раціонів та зонального 

біогеохімічного статусу. Це в свою чергу негативно впливає на обмін 

речовин в організмі птиці, її продуктивність та економічні показники 

галузі птахівництва в цілому. Тому питання розробки нових рецептів 

комбікормів для птиці різних видів і вікових груп і з’ясування 

механізмів їх впливу на ріст, розвиток організму, обмін речовин та 

продуктивність є на сьогодні актуальним. 

Метою даної роботи було вивчення впливу додавання у 

комбікорм глауконіту на ріст, розвиток і збереженість ремонтного 

молодняку курей-несучок.  

Глауконіт є джерелом ряду мінеральних елементів і сприяє 

підвищенню ефективності використання поживних речовин 

комбікормів в організмі птиці [4–6, 8]. У складі глауконіту 

Хмельницького родовища найбільша частка серед мінеральних 

елементів припадає на кремній, калій, кальцій та магній, дещо менше 

міститься фосфору та натрію, а такі елементи, як залізо, марганець, 

мідь, цинк та кобальт, у глауконіті знаходяться у незначних  

кількостях [9]. 

Дослідження проведено у ФГ “Західптиця” Пустомитівського 

району Львівської області на трьох групах молодняку яєчних курей 

кросу Хайсекс коричневий (1 контрольна і 2 дослідні), аналогів за 

віком та живою масою, по 30 голів у кожній. Тривалість дослідного 

періоду – 98 днів. Схема, за якою проведено дослід, наведена у табл. 1. 

Молодняк курей усіх груп перебував в однакових умовах 

утримання, догляду та годівлі. Параметри мікроклімату у пташнику 

відповідали встановленим нормативам. 

 

1. Схема досліду 

Група 
Кількість 

голів 
Характер годівлі 

І (контрольна) 30 

ОР (стандартний комбікорм ПК 3-89 і 

ПК 7-2-89 із стандартним преміксом 

ПКК 6-1а) 

ІІ (дослідна) 30 
ОР (експериментальний комбікорм із 

преміксом) + 5 % глауконіту 

ІІІ (дослідна) 30 

ОР (експериментальний комбікорм з 

частковою заміною меленого зерна 

цілим та з преміксом) + 5 % глауконіту 
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Годівлю ремонтного молодняку впродовж досліду здійснювали 

сухими повнораціонними комбікормами, збалансованими згідно з 

чинними нормами, починаючи з 9-тижневого віку. Набір і кількість 

основних інгредієнтів у складі комбікормів регулювали залежно від 

періоду вирощування молодняку (9–17 тижнів і 18–23 тижні). 

У дослідний період (тривалість 98 днів) молодняку курей 

контрольної групи згодовували стандартний комбікорм ПК 3-89 і ПК 

7-2-89 (для птиці віком 9–17 та 18–23 тижнів відповідно), до складу 

яких входив стандартний премікс ПКК 6-1а, а молодки ІІ і ІІІ 

дослідних груп отримували експериментальні комбікорми з дослідним 

варіантом преміксу. У складі експериментальних варіантів 

комбікормів частка дорогих завізних джерел протеїну (соєвий і 

соняшниковий шрот) була замінена екструдованими кормовими 

бобами. Також до складу експериментального комбікорму було 

введено глауконіт Хмельницького родовища як джерело мінеральних 

речовин та природний адсорбент. Різниця між ІІ і ІІІ дослідними 

групами полягала в тому, що у структурі експериментального 

комбікорму ІІІ дослідної групи 30 % подрібненого зерна пшениці за 

масою замінювали аналогічною кількістю цілого. Раціони балансували 

згідно з деталізованими нормами [3, 7]. 

При розробці експериментальних варіантів преміксу 

враховували біогеохімічну особливість західного регіону, яка 

характеризується дефіцитом ряду макро- і мікроелементів (фосфор, 

сірка, мідь, цинк, кобальт, йод). 

Різниця за вмістом поживних речовин у комбікормах для 

ремонтного молодняку між контрольною і дослідними групами в 

межах періоду вирощування була незначною. 

З метою з’ясування післядії дослідних варіантів комбікормів 

проводили спостереження за загальним фізіологічним станом 

ремонтного молодняку курей. Протягом дослідного періоду 

враховували збереженість поголів'я, однорідність стада, живу масу – 

шляхом індивідуального щотижневого зважування. На основі даних 

живої маси визначали інтенсивність росту молодняку за абсолютними 

і середньодобовими приростами, використовуючи відповідні формули. 

Споживання корму обліковували щоденно, за кожний тиждень 

вирощування і за весь період досліду (у кінці досліду обчислювали 

витрату комбікорму на 1 кг приросту живої маси). 

Як свідчать результати досліджень, згодовування в складі 

комбікорму для курчат екструдованого зерна бобів кормових, цілого 

зерна пшениці (ІІІ група) і глауконіту відповідно у ІІ і ІІІ дослідних 

групах позитивно впливало на ріст і розвиток молодняку птиці.  
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Так, за обліковий період абсолютний приріст живої маси 

молодняку курей ІІ та ІІІ дослідних груп відповідно становив   

1108,97 г і 1124,23 г і у ІІІ дослідній групі був вірогідно вищим 

(р<0,01) порівняно з контролем. Динаміка інтенсивності росту курочок 

у перші 9–17 тижнів життя характеризується достатньо високими 

середньодобовими приростами живої маси – від 12,84 г у контрольній 

групі до 12,95 і 13,05 г в ІІ і ІІІ дослідних групах (табл. 2). 

Загалом за весь період досліджень середньодобовий приріст 

живої маси молодняку контрольної групи становив 11,15 г. У птиці ІІ і 

ІІІ дослідних груп даний показник дорівнював 11,32 і 11,47 г, що було 

вище від контролю відповідно на 1,5 та 2,9 % (р<0,01). 

 

2. Результати вирощування ремонтного молодняку (n = 30) 

Показники 
Групи 

І ІІ ІІІ 

Жива маса, г 

9 тижнів 630,27±7,48 690,37±11,49*** 670,03±11,47** 

17 тижнів 1349,27±9,36 1415,40±13,81*** 1400,97±12,14** 

23 тижні 1723,43±11,99 1799,33±15,11*** 1794,27±13,67*** 

Приріст живої маси, г 

абсолютний 1093,17±9,74 1108,97±7,79 1124,23±5,40** 

cередньодобовий 11,15±0,10 11,32±0,08 11,47±0,06** 

Однорідність 

стада, % 89,3 87,1 93,1 

Вік знесення пер-

шого яйця, днів 129 127 124 

Затрати корму на 

1 кг приросту, кг 7,35 7,21 7,10 

Збереженість, % 100 100 100 
Примітка. Вірогідність відмінностей у значеннях між контрольною і 

дослідними групами: ** Р<0,01, *** Р<0,001. 

 

Використання експериментальних варіантів комбікормів дещо 

зменшувало споживання корму птицею дослідних груп, яке становило 

8,03 кг/гол. у І контрольній групі та 7,99 і 7,98 кг/гол. відповідно у ІІ і 

ІІІ дослідних групах, що позначалося на зниженні затрат корму на 1 кг 

приросту живої маси молодок у дослідних групах. Так, на 1 кг 

приросту у ІІ дослідній групі витрачено 7,21 кг корму, що на 1,9 % 

менше порівняно із показником контролю. Найменші витрати корму 

були у птиці ІІІ дослідної групи, яка споживала ціле зерно у складі 
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комбікорму і глауконіт, що на 3,4 % менше порівняно з аналогічним 

показником у контролі. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що вік 

знесення першого яйця у групах практично не відрізнявся. Проте слід 

зазначити, що кури дослідних груп почали яйцекладку дещо швидше 

(на 2–4 дні) порівняно з птицею контрольної групи. Особливо це 

стосується молодняку, що споживав ціле зерно пшениці і глауконіт у 

складі комбікорму. 

Згодовування експериментальних варіантів комбікормів не 

впливало на збереженість курочок, яка в усіх групах становила 100 %. 

Наведені зміни в організмі молодняку птиці за згодовування 

експериментальних варіантів комбікормів є, очевидно, наслідком дії 

ряду факторів. У першу чергу це застосування у рецептурі дослідного 

комбікорму глауконіту (який є джерелом ряду мінеральних елементів) 

та експериментального преміксу, до складу якого були включені 

дефіцитні для західного регіону солі міді, цинку, кобальту, селену, 

йоду тощо), що забезпечило оптимальне мінеральне живлення. 

На нашу думку, при згодовуванні комбікормів із включенням 

цілого зерна в організмі птиці збільшується функціональне 

навантаження на всі органи травлення, підсилюється секреція травних 

соків, що сприяє більш тривалому його проходженню по травному 

тракті, зумовлює підвищення рівня всмоктування поживних речовин 

корму, дозволяє рівномірно задовольняти апетит птиці й одержати 

збільшення середньодобових приростів живої маси порівняно із 

контролем при високій однорідності поголів'я. 

Висновки. Використання дослідних варіантів комбікормів у ІІ і 

ІІІ групах зумовило підвищення середньодобових приростів живої 

маси молодняку курей відповідно на 1,5 і 2,9 % порівняно з контролем, 

зменшило витрати корму на 1 кг приросту живої маси на 1,9 і 3,4 % та 

не позначилося на збереженості птиці за період вирощування. 
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ВІКОВА ДИНАМІКА ВМІСТУ НЕЕТЕРИФІКОВАНИХ  

ЖИРНИХ КИСЛОТ У ПЛАЗМІ КРОВІ ГУСЕЙ  

ЗА ЗГОДОВУВАННЯ СУЛЬФАТУ НАТРІЮ 
 

У плазмі крові 30- і 60-денних гусок і гусаків дослідних груп, які 

додатково до основного раціону споживали сульфат натрію, 

зменшується загальна концентрація неетерифікованих форм жирних 

кислот. У плазмі крові 150- і особливо 270-денних гусок і гусаків 

дослідної групи, які додатково до основного раціону отримували 

сульфат натрію, підвищується загальний рівень неетерифікованих 

форм жирних кислот. При цьому у плазмі крові 150-денних гусок і 

гусаків дослідних груп достовірно збільшується кількість 

неетерифікованих форм ліноленової, ейкозатриєнової та докозадиє-

нової кислот, а 270-денних – більшості досліджуваних кислот.  
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Раціони птиці в більшості випадків є дефіцитними за 

неорганічними сполуками сірки [3, 5, 6, 10]. Останні потрібні для 

синтезу сульфгідрильних груп, які виконують важливі функції в 

молекулах білка [4, 7, 11]. Крім того, неорганічні сполуки сірки 

потрібні в організмі птиці для синтезу сірчаної кислоти [2, 11]. 

Остання виконує в печінці дуже важливу функцію. Вона причетна до 

зв’язування фенолів і утворення кон’югатів [1, 9, 11]. Останні у свою 

чергу легко виводяться з організму птиці через нирки [1, 9]. Крім того, 

неорганічні сполуки сірки використовуються для синтезу ряду 

замінних сірковмісних амінокислот [7, 8]. Це відбувається як у 

травному каналі, так і в тканинах організму [1, 7, 9]. У товстому відділі 

кишечника птиці, зокрема в сліпій кишці, цей синтез відбувається за 

рахунок мікроорганізмів, які його населяють, насамперед бактерій [8]. 

Треба відзначити, що синтез замінних сірковмісних амінокислот 

у травному каналі птиці йде через таку проміжну речовину, як таурин, 

який є складовою частиною жовчі [9, 11]. Зокрема в жовчі містяться 

таурохолева та дезокситаурова кислоти. Останні беруть активну участь 

у всмоктуванні жирних кислот у тонкому відділі кишечника птиці [9]. 

Разом з тим у літературі немає даних щодо впливу згодовуваних 

неорганічних сполук сірки на рівень жирних кислот загальних ліпідів у 

плазмі крові гусей.  

Виходячи з наведеного вище, метою нашої роботи було 

вивчення впливу тривалого згодовування сульфату натрію на рівень 

неетерифікованих форм жирних кислот у плазмі крові самок та самців 

гусей. 

Експериментальні дослідження проведено на базі ПАФ “Піски”. 

Із гусенят 10-денного віку сформували контрольні та дослідні групи. У 

кожну із груп відібрали по 60 самців і 60 самок. Гусенят утримували 

на літньому та зимовому раціонах. Літній раціон складався із 

стандартного комбікорму та пасовищної трави, а зимовий – тільки із 

стандартного комбікорму. Однак у склад комбікорму гусенят дослідної 

групи входив сульфат натрію в кількості 1 %. 

У 30-, 60-, 150- і 270-денному віці провели забій 3 самок і 3 

самців із кожної групи. Для лабораторних досліджень відібрали зразки 

крові, у яких за методиками Й.Ф. Рівіса та ін. [12, 13, 14] визначали 

концентрацію неетерифікованих форм жирних кислот. 

У 30-денному віці у плазмі крові самок і самців гусей дослідних 

груп порівняно з самками та самцями гусей контрольних груп є 
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тенденція до зменшення загальної концентрації неетерифікованих 

форм жирних кислот (табл. 1). Із згаданої таблиці видно, що це 

зумовлено тенденцією до зниження рівня неетерифікованих насичених 

і ненасичених жирних кислот, зокрема поліненасичених. Вміст 

неетерифікованих насичених жирних кислот зменшується в основному 

за рахунок жирних  кислот з парним числом вуглецевих атомів у 

ланцюгу (у самок 27,38 проти 28,16, а у самців 26,86 проти 27,96 г
-3

/л). 

Концентрація неетерифікованих ненасичених жирних кислот 

зменшується в основному за рахунок поліненасичених жирних кислот 

родини n-6 (у самок 31,16 проти 34,24, а у самців 30,46 проти         

33,41 г
-3

/л). Зокрема у плазмі крові гусок та гусаків дослідних груп 

порівняно з гусками та гусаками контрольних груп достовірно 

зменшується концентрація неетерифікованих форм стеаринової, 

лінолевої, докозапентаєнової та докозагексаєнової кислот. Одночасно 

у плазмі крові гусей дослідних груп порівняно з гусьми контрольної 

групи достовірно підвищується рівень неетирифікованих форм 

лауринової, міристинової, пальмітоолеїнової та ліноленової кислот. 

При цьому у плазмі крові гусей дослідних груп порівняно до гусей 

контрольних груп суттєво зростає відношення неетерифікованих форм 

поліненасичених жирних кислот родини n-3 до поліненасичених 

жирних кислот родини n-6 (у самок 0,52 проти 0,45, а у самців 0,55 

проти 0,46). 

У плазмі крові 60-денних гусей дослідних груп порівняно до 

гусей контрольних груп зменшується загальний вміст 

неетерифікованих форм жирних кислот (табл. 2). Із згаданої таблиці 

видно, що це зумовлено зменшенням кількості насичених і 

ненасичених неетерифікованих жирних кислот. Зменшення вмісту 

неетерифікованих  насичених жирних кислот проявляється за рахунок 

жирних кислот з парним (у самок 28,17 проти 30,49, а у самців 27,33 

проти 30,33 г
-3

/л) і непарним (у самок і самців однозначно 0,43 проти 

0,53 г
-3

/л) числом вуглецевих атомів у ланцюгу. Зниження рівня 

неетерифікованих ненасичених жирних кислот зумовлено як 

мононенасиченими (у самок 20,63 проти 23,74, а у самців 21,27 проти 

23,74 г
-3

/л), так і поліненасиченими (у самок 43,83 проти 48,18, а у 

самців 43,81 проти 46,82 г
-3

/л) жирними кислотами. Слід відзначити, 

що тенденція до зниження рівня неетерифікованих мононенасичених 

жирних кислот у плазмі крові гусей дослідних груп порівняно з гусьми 

контрольних груп спостерігається з боку як родини n-9 (у самок 19,00 

проти 21,67, а у самців 19,64 проти 21,74 г
-3

/л), так і родини n-7 (у 

самок 1,63 проти 2,07, а у самців 1,63 проти 2,00 г
-3

/л). Зниження рівня 

неетерифікованих поліненасичених жирних кислот у плазмі крові 
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гусей дослідних груп порівняно з гусьми контрольних груп 

спостерігається з боку жирних кислот родин n-3 (у самок 16,30 проти 

17,94, а у самців 15,84 проти 17,41 г
-3

/л) і n-6 (у самок 27,53 проти 

30,24, а у самців 27,93 проти 29,41 г
-3

/л). При цьому у плазмі крові 

гусок дослідної групи порівняно з гусками  контрольної групи не 

змінюється відношення неетерифікованих форм поліненасичених 

жирних кислот родини n-3 до поліненасичених жирних кислот родини 

n-6 (воно становить однозначно 0,59), а у плазмі крові гусаків – 

зменшується (0,57 проти 0,59).  

У плазмі крові 60-денних гусок і гусаків дослідних груп 

порівняно з самками та самцями контрольних груп достовірно 

знижується рівень пентадеканової,  пальмітоолеїнової, стеаринової, 

олеїнової, ейкозаєнової, ейкозадиєнової, ейкозатриєнової, ейкозапен-

таєнової, докозадиєнової, докозатриєнової, докозатетраєнової, 

докозапентаєнової та докозагексаєнової кислот (табл. 2). Крім того, в 

плазмі крові  гусок дослідної групи порівняно з гусками контрольної 

групи достовірно знижується також рівень лінолевої, ліноленової та 

ейкозатетраєнової-арахідонової кислот. 

У плазмі крові 150-денних гусок і гусаків дослідних груп 

порівняно з гусками та гусаками контрольних груп зростає загальний 

вміст неетерифікованих форм жирних кислот (табл. 3). Із  згаданої 

таблиці видно, що це зумовлено збільшенням кількості 

неетерифікованих форм насичених і ненасичених жирних кислот.  

Кількість неетерифікованих насичених жирних кислот у плазмі 

крові 150-денних гусей дослідних груп порівняно з гусьми 

контрольних груп збільшується за рахунок жирних кислот з парним (у 

гусок 35,00 проти 32,96, а у гусаків 35,64 проти 34,10 г
-3

/л) і непарним 

(у гусок і гусаків однозначно 0,67 проти 0,57) числом вуглецевих 

атомів у ланцюгу, а ненасичених – мононенасичених жирних кислот 

родин  n-7 (у гусок 2,40 проти 2,30, а у гусаків 2,30 проти 2,20) і n-9 (у 

гусок 22,70 проти 22,23, а у гусаків 24,17 проти 23,36) та особливо 

поліненасичених жирних кислот родин n-3 (у гусок 24,15 проти 20,76, 

а у гусаків 23,58 проти 21,63) і n-6 (у гусок 42,47 проти 40,64, а у 

гусаків 43,97 проти 42,57 г
-3

/л). При цьому у плазмі крові 150-денних 

гусей дослідних груп порівняно з гусьми контрольних груп  

підвищується відношення неетерифікованих форм поліненасичених 

жирних кислот родини n-3 до поліненасичених жирних кислот родини 

n-6 (у гусок 0,57 проти 0,51, а у гусаків 0,54 проти 0,51). 

Із табл. 3 видно, що у плазмі крові 150-денних гусок і гусаків 

дослідних груп порівняно з гусками та гусаками контрольних груп 

достовірно збільшується концентрація неетерифікованих форм 
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ліноленової, ейкозатриєнової та докозадиєнової кислот. Крім того, у 

плазмі крові гусаків достовірно підвищується рівень неетерифікованої 

форми докозагексаєнової кислоти. 

У плазмі крові 270-денних гусей дослідних груп порівняно з 

гусьми контрольних груп збільшується загальна кількість 

неетерифікованих форм жирних кислот (табл. 4). Як видно із згаданої 

таблиці, вона зумовлена в основному підвищенням рівня  

неетерифікованих форм ненасичених жирних кислот. 

Рівень неетерифікованих форм ненасичених жирних кислот у 

плазмі крові 270-денних гусей дослідних груп порівняно з гусьми 

контрольних груп  підвищується за рахунок мононенасичених жирних 

кислот родини n-9 (у гусок 27,17 проти 25,13, а у гусаків 29,44 проти 

27,30 г
-3

/л) і поліненасичених жирних кислот родин n-3 (у гусок 24,14 

проти 21,52, а у гусаків 21,94 проти 19,65) і n-6 (у гусок 46,98 проти 

42,59, а у гусаків 44,11 проти 39,89 г
-3

/л). При цьому у плазмі крові 

270-денних гусей дослідних груп порівняно з гусьми контрольних груп 

зростає відношення неетерифікованих форм поліненасичених жирних 

кислот родини n-3 до поліненасичених жирних кислот родини   n-6 (у 

гусок 0,51 проти 0,50, а у гусаків 0,50 проти 0,49). 

При цьому у плазмі крові 270-денних гусок дослідної групи 

порівняно з гусками контрольної групи збільшується загальна 

кількість неетерифікованих форм  насичених жирних кислот з парним 

числом вуглецевих атомів в ланцюгу (39,93 проти 35,65 г
-3

/л), а у 

плазмі крові гусаків – неетерифікованих форм мононенасичених 

жирних кислот родини n-7 (2,57 проти 2,30 г
-3

/л). 

Із табл. 4 видно, що у плазмі крові 270-денних гусок і гусаків 

дослідних груп порівняно з гусьми контрольних груп достовірно 

зростає вміст неетерифікованих форм насичених (каприлової, 

капринової, лауринової, міристинової та арахінової), мононенасичених 

(олеїнової та ейкозаєнової) і поліненасичених (лінолевої, ліноленової, 

ейкозадиєнової, ейкозатриєнової, ейкозатетраєнової-арахідонової, 

ейкозапентаєнової, докозадиєнової, докозатриєнової, докоза-

тетраєнової, докозапентаєнової та докозагексаєнової) жирних кислот.   

Зменшення загальної концентрації неетерифікованих форм 

жирних кислот у плазмі крові 30- і 60-денних гусок і гусаків дослідних 

груп, які додатково до основного раціону споживали сульфат натрію, 

порівняно до гусок і гусаків контрольних груп, які отримували тільки 

корми основного раціону, можливо, зумовлено зростанням їх 

використання в енергетичному забезпеченні синтезу білка в організмі, 

рості маси скелетних м’язів і маси тіла.  
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1. Вміст НЕЖК у плазмі крові гусей 30-денного віку (M ± m, n = 3), г
-3

/кг  

НЕЖК та їх код 
Самки Самці 

Контроль Дослід Контроль Дослід 
Каприлова, 8:0 0,33 ± 0,03 0,37 ± 0,03 0,33 ± 0,03 0,37 ± 0,03 
Капринова, 10:0 1,87 ± 0,03 1,97 ± 0,03* 1,87 ± 0,03 1,93 ± 0,03 
Лауринова, 12:0 1,33 ± 0,03 1,43 ± 0,03* 1,33 ± 0,03 1,43 ± 0,03* 
Міристинова, 14:0 1,10 ± 0,06 1,27 ± 0,03* 1,10 ± 0,06 1,23 ± 0,03* 
Пентадеканова, 15:0 0,47 ± 0,03 0,57 ± 0,03* 0,53 ± 0,03 0,57 ± 0,03 
Пальмітинова, 16:0 13,00 ± 0,17 12,40 ± 0,23 12,70 ± 0,17 11,83 ± 0,15* 
Пальмітоолеїнова, 16:1 1,93 ± 0,03 2,33 ± 0,12* 1,93 ± 0,03 2,33 ± 0,12* 
Стеаринова, 18:0 9,60 ± 0,17 8,97 ± 0,15* 9,70 ± 0,12 9,10 ± 0,17* 
Олеїнова, 18:1 20,67 ± 0,50 19,93 ± 0,41 20,70 ± 0,44 19,97 ± 0,42 
Лінолева, 18:2 26,73 ± 0,46 24,63 ± 0,35* 26,40 ± 0,35 24,40 ± 0,47* 
Ліноленова, 18:3 14,23 ± 0,20 15,27 ± 0,26* 14,03 ± 0,20 15,87 ± 0,49* 
Арахінова, 20:0 0,93 ± 0,03 0,97 ± 0,03 0,93 ± 0,03 0,97 ± 0,03 
Ейкозаєнова, 20:1 0,27 ± 0,03 0,27 ± 0,03 0,27 ± 0,03 0,27 ± 0,03 
Ейкозадиєнова, 20:2 0,27 ± 0,03 0,27 ± 0,03 0,27 ± 0,03 0,27 ± 0,03 
Ейкозатриєнова, 20:3 0,17 ± 0,03 0,13 ± 0,03 0,17 ± 0,03 0,13 ± 0,03 
Ейкозатетраєнова-арахідонова, 20:4 6,90 ± 0,23 6,00 ± 0,17 6,40 ± 0,23 5,53 ± 0,15* 
Ейкозапентаєнова, 20:5 0,27 ± 0,03 0,23 ± 0,03 0,27 ± 0,03 0,23 ± 0,03 
Докозадиєнова, 22:2 0,17 ± 0,03 0,13 ± 0,03 0,17 ± 0,03 0,13 ± 0,03 
Докозатриєнова, 22:3 0,13 ± 0,03 0,10 ± 0,00 0,17 ± 0,03 0,10 ± 0,00 
Докозатетраєнова, 22:4 0,17 ± 0,03 0,13 ± 0,03 0,17 ± 0,03 0,13 ± 0,03 
Докозапентаєнова, 22:5 0,27 ± 0,03 0,17 ± 0,03* 0,27 ± 0,03 0,17 ± 0,03* 
Докозагексаєнова, 22:6 0,37 ± 0,03 0,27 ± 0,03* 0,37 ± 0,03 0,27 ± 0,03* 
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2. Концентрація НЕЖК у плазмі крові гусей 60-денного віку (M ± m, n = 3), г
-3

/кг 

НЕЖК та їх код 
Самки Самці 

Контроль Дослід Контроль Дослід 
Каприлова, 8:0 0,33 ± 0,33 0,23 ± 0 0,33 ± 0,03 0,23 ± 0 
Капринова, 10:0 2,10 ± 0,06 1,93 ± 0,07 2,13 ± 0,07 1,97 ± 0,09 
Лауринова, 12:0 1,40 ± 0,06 1,20 ± 0,06 1,40 ± 0,06 1,23 ± 0,03 
Міристинова, 14:0 1,20 ± 0,06 1,07 ± 0,03 1,23 ± 0,03 1,13 ± 0,03 
Пентадеканова, 15:0 0,53 ± 0,03 0,43 ± 0,03* 0,53 ± 0,03 0,43 ± 0,03* 
Пальмітинова, 16:0 14,13 ± 0,26 13,60 ± 0,17 14,27 ± 0,29 13,10 ± 0,32* 
Пальмітоолеїнова, 16:1 2,07 ± 0,09 1,63 ± 0,09* 2,00 ± 0,06 1,63 ± 0,09* 
Стеаринова, 18:0 10,40 ± 0,23 9,37 ± 0,26* 10,0 ± 0,23 8,90 ± 0,15* 
Олеїнова, 18:1 21,40 ± 0,44 18,83 ± 0,50* 21,47 ± 0,58 19,47 ± 0,35* 
Лінолева, 18:2 22,20 ± 0,49 20,33 ± 0,35* 21,77 ± 0,49 20,87 ± 0,41 
Ліноленова, 18:3 16,63 ± 0,09 15,53 ± 0,30* 16,10 ± 0,15 15,07 ± 0,23 
Арахінова, 20:0 0,93 ± 0,03 0,77 ± 0,03 0,97 ± 0,03 0,77 ± 0,03 
Ейкозаєнова, 20:1 0,27 ± 0,03 0,17 ± 0,03* 0,27 ± 0,03 0,17 ± 0,03* 
Ейкозадиєнова, 20:2 0,27 ± 0,03 0,17 ± 0,03* 0,27 ± 0,03 0,17 ± 0,03* 
Ейкозатриєнова, 20:3 0,17 ± 0,03 0,10 ± 0,00* 0,17 ± 0,03 0,10 ± 0,00* 
Ейкозатетраєнова-арахідонова, 20:4 7,43 ± 0,20 6,83 ± 0,09* 7,03 ± 0,15 6,73 ± 0,18 
Ейкозапентаєнова, 20:5 0,27 ± 0,03 0,17 ± 0,03* 0,27 ± 0,03 0,17 ± 0,03* 
Докозадиєнова, 22:2 0,17 ± 0,03 0,10 ± 0,00* 0,17 ± 0,03 0,10 ± 0,00* 
Докозатриєнова, 22:3 0,17 ± 0,03 0,10 ± 0,00* 0,17 ± 0,03 0,10 ± 0,00* 
Докозатетраєнова, 22:4 0,17 ± 0,03 0,10 ± 0,00* 0,17 ± 0,03 0,10 ± 0,00* 
Докозапентаєнова, 22:5 0,27 ± 0,03 0,17 ± 0,03* 0,27 ± 0,03 0,17 ± 0,03* 
Докозагексаєнова, 22:6 0,43 ± 0,03 0,23 ± 0,03** 0,43 ± 0,03 0,23 ± 0,03** 
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3. Рівень НЕЖК  у плазмі крові гусей 150-денного віку (M ± m, n = 3), г
-3

/л 

НЕЖК та їх код 
Самки Самці 

Контроль Дослід Контроль Дослід 
Каприлова, 8:0 0,33 ± 0,03 0,33 ± 0,03 0,33 ± 0,03 0,33 ± 0,03 
Капринова, 10:0 2,27 ± 0,03 2,37 ± 0,03 2,20 ± 0,06 2,30 ± 0,06 
Лауринова, 12:0 1,53 ± 0,03 1,57 ± 0,03 1,63 ± 0,03 1,67 ± 0,06 
Міристинова, 14:0 1,33 ± 0,03 1,43 ± 0,03 1,37 ± 0,03 1,47 ± 0,03 
Пентадеканова, 15:0 0,57 ± 0,03 0,67 ± 0,03 0,57 ± 0,03 0,67 ± 0,03 
Пальмітинова, 16:0 15,07 ± 0,44 16,43 ± 0,32 15,60 ± 0,40 16,53 ± 0,29 
Пальмітоолеїнова, 16:1 2,30 ± 0,06 2,40 ± 0,06 2,20 ± 0,06 2,30 ± 0,06 
Стеаринова, 18:0 11,40 ± 0,29 11,80 ± 0,26 12,00 ± 0,29 12,27 ± 0,29 
Олеїнова, 18:1 21,90 ± 0,52 22,33 ± 0,46 23,03 ± 0,55 23,80 ± 0,52 
Лінолева, 18:2 31,80 ± 0,75 33,03 ± 0,54 33,27 ± 0,75 34,03 ± 0,68 
Ліноленова, 18:3 19,33 ± 0,43 22,40 ± 0,50** 20,20 ± 0,52 21,73 ± 0,41* 
Арахінова, 20:0 1,03 ± 0,03 1,07 ± 0,03 0,97 ± 0,03 1,07 ± 0,03 
Ейкозаєнова, 20:1 0,33 ± 0,03 0,37 ± 0,03 0,33 ± 0,03 0,37 ± 0,03 
Ейкозадиєнова, 20:2 0,33 ± 0,03 0,37 ± 0,03 0,33 ± 0,03 0,37 ± 0,03 
Ейкозатриєнова, 20:3 0,17 ± 0,03 0,27 ± 0,03* 0,17 ± 0,03 0,27 ± 0,03* 
Ейкозатетраєнова-арахідонова, 20:4 8,17 ± 0,20 8,53 ± 0,23 8,63 ± 0,20 9,03 ± 0,19 
Ейкозапентаєнова, 20:5 0,27 ± 0,03 0,37 ± 0,03 0,27 ± 0,03 0,37 ± 0,03 
Докозадиєнова, 22:2 0,17 ± 0,03 0,27 ± 0,03* 0,17 ± 0,03 0,27 ± 0,03* 
Докозатриєнова, 22:3 0,23 ± 0,03 0,27 ± 0,03 0,23 ± 0,03 0,27 ± 0,03 
Докозатетраєнова, 22:4 0,17 ± 0,03 0,27 ± 0,03 0,17 ± 0,03 0,27 ± 0,03 
Докозапентаєнова, 22:5 0,33 ± 0,03 0,37 ± 0,03 0,33 ± 0,03 0,37 ± 0,03 
Докозагексаєнова, 22:6 0,43 ± 0,03 0,47 ± 0,03 0,43 ± 0,03 0,57 ± 0,03* 
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4. Концентрація НЕЖК  у плазмі крові гусей 270-денного віку (M ± m, n = 3), г
-3

/л 

НЕЖК 
та їх код 

Самки Самці 
Контроль Дослід Контроль Дослід 

Каприлова, 8:0 0,33 ± 0,03 0,47 ± 0,03* 0,33 ± 0,03 0,47 ± 0,03* 
Капринова, 10:0 2,40 ± 0,06 2,77 ± 0,09* 2,60 ± 0,06 2,87 ± 0,03* 
Лауринова, 12:0 1,63 ± 0,03 1,90 ± 0,06* 1,73 ± 0,03 1,97 ± 0,03** 
Міристинова, 14:0 1,40 ± 0,06 1,73 ± 0,07* 1,47 ± 0,03 1,70 ± 0,06* 
Пентадеканова, 15:0 0,63 ± 0,03 0,53 ± 0,03 0,67 ± 0,03 0,63 ± 0,03 
Пальмітинова, 16:0 16,53 ± 0,38 18,20 ± 0,23* 16,70 ± 0,49 15,97 ± 0,49 
Пальмітоолеїнова, 16:1 2,40 ± 0,06 2,30 ± 0,06 2,30 ± 0,06 2,57 ± 0,03* 
Стеаринова, 18:0 12,23 ± 0,32 13,53 ± 0,29* 13,47 ± 0,26 12,63 ± 0,15* 
Олеїнова, 18:1 24,80 ± 0,53 26,70 ± 0,40* 26,97 ± 0,61 28,97 ± 0,35* 
Лінолева, 18:2 33,07 ± 0,71 35,50 ± 0,36* 30,70 ± 0,75 32,87 ± 0,24* 
Ліноленова, 18:3 19,87 ± 0,41 21,73 ± 0,41* 18,00 ± 0,35 19,63 ± 0,27* 
Арахінова, 20:0 1,13 ± 0,03 1,33 ± 0,03** 1,17 ± 0,03 1,33 ± 0,03* 
Ейкозаєнова, 20:1 0,33 ± 0,03 0,47 ± 0,03* 0,33 ± 0,03 0,47 ± 0,03* 
Ейкозадиєнова, 20:2 0,33 ± 0,03 0,47 ± 0,03* 0,33 ± 0,03 0,47 ± 0,03* 
Ейкозатриєнова, 20:3 0,23 ± 0,03 0,37 ± 0,03* 0,23 ± 0,03 0,37 ± 0,03* 
Ейкозатетраєнова-арахідонова, 20:4 8,73 ± 0,20 10,27 ± 0,37* 8,40 ± 0,03 10,03 ± 0,62* 
Ейкозапентаєнова, 20:5 0,33 ± 0,03 0,47 ± 0,03* 0,33 ± 0,03 0,47 ± 0,03* 
Докозадиєнова, 22:2 0,23 ± 0,03 0,37 ± 0,03* 0,23 ± 0,03 0,37 ± 0,03* 
Докозатриєнова, 22:3 0,23 ± 0,03 0,37 ± 0,03* 0,23 ± 0,03 0,37 ± 0,03* 
Докозатетраєнова, 22:4 0,23 ± 0,03 0,37 ± 0,03* 0,23 ± 0,03 0,37 ± 0,03* 
Докозапентаєнова, 22:5 0,33 ± 0,03 0,47 ± 0,03* 0,33 ± 0,03 0,47 ± 0,03* 
Докозагексаєнова, 22:6 0,53 ± 0,03 0,73 ± 0,03* 0,53 ± 0,03 0,63 ± 0,03* 
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У плазмі крові 150-денних гусок і гусаків дослідних груп 

порівняно до гусок і гусаків контрольних груп, можливо, вже 

нагромаджується загальна кількість неетерифікованих форм жирних 

кислот. Цей процес стає добре вираженим у 270-денних гусок і гусаків. 

Нагромадження неетерифікованих форм жирних кислот у плазмі крові 

150- і 270-денних гусок і гусаків, видно, зумовлене більш інтенсивним 

їх всмоктуванням із травного каналу. 

Висновки 

1. У плазмі крові 30- і 60-денних гусок і гусаків дослідних груп, 

які додатково до основного раціону споживали сульфат натрію, 

зменшується загальна концентрація неетерифікованих форм жирних 

кислот. При цьому у плазмі крові 30-денних гусок і гусаків дослідних 

груп достовірно зменшується концентрація неетерифікованих форм 

стеаринової, лінолевої,  докозапентаєнової та докозагексаєної кислот; 

60-денних – пентадеканової, пальмітоолеїнової, стеаринової, олеїнової, 

ейкозаєнової, ейкозадиєнової, ейкозатриєнової, ейкозапентаєнової, 

докозадиєнової, докозапентаєнової та докозагексаєнової кислот. 

2. У плазмі крові 150- і особливо 270-денних гусок і гусаків 

дослідних груп, які додатково до основного раціону отримували 

сульфат натрію, підвищується загальний рівень неетерифікованих 

форм жирних кислот. При цьому у плазмі крові 150-денних гусок і 

гусаків дослідних груп достовірно збільшується кількість 

неетерифікованих форм  ліноленової, ейкозатриєнової та 

докозадиєнової кислот, а 270-денних – більшості досліджуваних 

кислот.  
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ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ МОЛОДНЯКУ  

ОБРОШИНСЬКИХ СІРИХ ГУСЕЙ  

ПРИ СХРЕЩУВАННІ З ВЕЛИКОЮ СІРОЮ ПОРОДОЮ 

 

Встановлено, що схрещування оброшинських сірих гусей з гусьми 

великої сірої породи поліпшило показники росту і розвитку молодняку. 

Наведені в статті дані свідчать, що найкраще поєднання було в ІІІ 

групі (оброшинська сіра гуска х гусак великої сірої породи). 

Ключові слова: гуси, жива маса, обхват грудей, довжина 

тулуба, кіля і плюсни. 

 

Проблема вивчення росту і розвитку тварин і птиці – одна з 

найактуальніших у сучасній аграрній науці. Її розробка пов’язана з 

господарською діяльністю людини, оскільки виробництво продукції в 

сільському господарстві базується в основному на інтенсивності росту 

і розвитку тварин та птиці. 

Дослідження проводили в лабораторії дрібного тваринництва 

Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН та 

ПАФ “Піски” Миколаївського району Львівської області. 

Основним методом племінної роботи є відбір і підбір особин з 

високими продуктивними якостями з метою одержання однотипної 

птиці, яка б відповідала запланованим параметрам продуктивності.  

Селекційну роботу,  спрямовану на закріплення стандартних для 

кожної породної групи ознак, проводили шляхом індивідуально-

масового відбору. Перед початком племінного періоду самці та самки 

всіх породних груп були індивідуально оцінені за екстер’єром, 

типовістю оперення, живою масою. Протягом продуктивного періоду 

на груповому рівні проведено облік несучості, заплідненості, 

виводимості яєць, виводу молодняку. В добовому віці проведено 

жорсткий відбір гусенят за екстер’єром.  

З поголів'я гусей було сформовано три групи птиці, по 100 голів 

у кожній, які на період парування та яйцекладки (з січня до травня) 

знаходилися роздільно із забезпеченням належного рівня годівлі та 
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Хомик М.М., Тесак Г.В., 2012 
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режиму утримання. Облік несучості проводили щоденно з 

вирахуванням індексу форми яєць шляхом лінійного вимірювання та 

зважуванням і відбором за цим показником та масою їх для інкубації. 

Нагромадження інкубаційних яєць та контроль за їх зберіганням 

проводили щонайбільше до 14 днів, після чого їх відправляли на 

інкубацію. Останню проводили згідно з відповідними інструкціями.  

Молодняк, починаючи з одноденного віку, був помічений і 

поставлений на роздільне вирощування згідно з генотипом. Годівлю до 

3-тижневого віку здійснювали спецкомбікормом.  

Селекційно-племінну роботу проводили з використанням 

інструментальних методів та найновіших рекомендацій щодо 

застосування фізіолого-біохімічних маркерів (кров і перо-пухова 

сировина) з контролем екстер'єрних показників та аналізом їх методом 

варіаційної статистики. 

 

1. Схема досліду 

♀ 

 

                         ♂                               

Породи і породні групи 

І група ІІ група ІІІ група 

ОС ♂ ОС ♂ ВС ♂ 

ОС ♀   Х   

ВС ♀    Х  

ОС ♀     Х 
Примітка:  ОС – оброшинська сіра, ВС – велика сіра. 
 

Вивчення росту і розвитку гусей на різних стадіях онтогенезу є 

одним з найбільш  інформативних показників племінних і 

продуктивних якостей птиці. 

Вагові показники гусей дослідних груп у різні вікові періоди 

наведено в табл. 2. 
 

2. Динаміка живої маси гусей (М  m), г 

Група 

Вік гусей 

1 день 4 тижні 9 тижнів 

Самці 

І 101 ± 9 1548 ± 29 4320 ± 40 

ІІ 102 ± 5 1580 ± 35 4455 ± 53 

ІІІ 105 ± 3 1646 ± 20 4542 ± 41 

                   Самки 

І 97 ± 3 1480 ± 20 3850 ± 20 

ІІ 97 ± 8 1490 ± 13 3876 ± 13 

ІІІ 98 ± 3 1490 ± 17 3923 ± 40 
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З табл. 2 видно, що молодняк всіх дослідних груп у перший 

день мав порівняно однакову живу масу, однак вже в цьому віці 

проявляються ознаки статевого диморфізму. Достовірну різницю в 

живій масі було відзначено у 4-тижневому віці на користь самців ІІІ 

групи, які на 6,33 % переважали самців І групи та на 4,18 % самців ІІ 

групи, а самки ІІ і ІІІ груп мали вищі показники порівняно з самками І 

групи на 0,68 %. У 9-тижневому віці зберігалася така ж тенденція – 

самці ІІІ групи на 5,14 % переважали самців І групи і на 1,95 % – ІІ 

групи, а в самок ІІІ групи ці показники були на 1,90 % більшими ніж у 

самок І групи і на 1,21 % порівняно з самками ІІ групи. В подальшому 

швидкість росту гусей протягом всього періоду мала хвилеподібний 

характер. Найбільш інтенсивний ріст гусей всіх груп спостерігали в 

перші два місяці постембріонального розвитку, в подальшому цей 

показник різко знижувався до мінімальних величин у період статевої 

зрілості. 

Для більш повної характеристики процесів росту і розвитку 

гусей в різні вікові періоди було проведено виміри статей їх тіла. В 

своїй роботі ми використовували такі основні проміри статей тіла, як 

обхват грудей, довжина тулуба, кіля і плюсни. У всі вікові періоди 

гусенята ІІІ групи переважали своїх ровесників за даними 

показниками. Дані вимірювань наведено в табл. 3. 

У 9-тижневому віці самці ІІІ групи мали вищі показники від 

ровесників І і ІІ груп за обхватом грудей на 0,5 %. За довжиною тулуба 

самці ІІІ групи переважали самців І групи на 3,6 %, а ІІ – відповідно на 

2,38 %, довжина кіля в самців ІІІ групи була більшою порівняно з 

аналогами І групи на 3,68 %, ІІ групи – на 0,7 %. Така ж тенденція 

зберігалася і у промірах гомілки та плюсни: самці ІІІ та ІІ груп за 

першим показником переважали самців І групи на 1,8 %; другий 

показник у самців ІІІ групи був вищим ніж у самців І групи на 5,5 %, а 

ІІ – на 1,77 %. 

 

3. Проміри основних статей тіла (Мm), см   

Гру-

па 
Стать 

Обхват 

грудей 

Довжина 
Гомілка Плюсна 

тулуба кіля 

1 2 3 4 5 6 7 

1-й день 

І 
самці 11,9±0,11 11,6±0,17 2,4±0,14 5,0±0,12 4,0±0,19 

самки 9,5±0,18 10,7±0,14 2,2±0,15 4,3±0,20 3,4±0,13 

ІІ 
самці 12,1±0,46 11,5±0,20 2,5±0,10 5,2±0,09 3,9±0,20 

самки 11,1±0,44 10,3±0,10 2,3±0,20 4,9±0,13 3,7±0,10 
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1 2 3 4 5 6 7 

ІІІ 
самці 13,3±0,19 12,0±0,14 2,6±0,11 5,5±0,13 4,2±0,20 

самки 12,1±0,18 11,0±0,18 2,4±0,19 5,0±0,18 4,0±0,17 

4 тижні 

І 
самці 28,8±0,11 29,6±0,10 10,2±0,15 13,8±0,50 8,2±0,21 

самки 27,3±0,19 27,3±0,18 8,3±0,19 13,0±0,17 7,4±0,15 

ІІ 
самці 29,9±0,22 29,8±0,14 11,0±0,17 14,5±0,40 8,8±0,11 

самки 27,8±0,13 28,0±0,13 9,0±0,18 13,3±0,20 7,6±0,10 

ІІІ 
самці 29,9±0,21 29,7±0,08 10,9±0,09 14,8±0,15 9,2±0,13 

самки 28,3±0,19 28,4±0,10 9,6±0,11 11,2±0,18 8,4±0,19 

9 тижнів 

І 
самці 39,7±0,11 33,2±0,20 13,6±0,11 17,8±0,10 10,9±0,16 

самки 36,3±0,11 30,8±0,25 11,7±0,10 16,5±0,21 8,6±0,21 

ІІ 
самці 39,7±0,13 33,6±0,14 14,0±0,09 19,9±0,19 11,3±0,20 

самки 37,0±0,22 31,2±0,13 12,9±0,12 17,2±0,17 9,3±0,14 

ІІІ 
самці 39,9±0,15 34,4±0,50 14,1±0,14 19,9±0,25 11,5±0,10 

самки 38,2±0,29 32,0±0,25 13,0±0,11 17,9±0,20 9,4±0,20 

 

Слід відзначити і те, що самці І, ІІ і ІІІ груп у всі вікові періоди 

мали достовірно вищі показники екстер’єру, ніж самки (табл. 3). 

Так, у 9-тижневому віці самки ІІІ групи за обхватом грудей 

переважали ровесниць І групи на 5,23 %, а ІІ групи на 3,24 %, довжина 

тулуба самок ІІІ групи була більшою ніж у самок І групи на 3,9 %, а ІІ 

– на 2,56 %. За довжиною кіля самки ІІІ групи переважали ровесниць І 

групи на 1,11 %, ІІ групи – на 0,78 %. Проміри гомілки та плюсни у 

самок ІІІ групи були найбільші, їх перевага порівняно з самками І 

групи за першим показником становила 8,48 %, а самками ІІ – на 

4,07 %, за другим показником самки ІІІ групи переважали самок І 

групи на 9,30 %, а ІІ – на 1,08 %. 

Висновки  

1. У чотиритижневому віці було відзначено достовірну різницю 

у живій масі молодняку на користь самців ІІІ групи, які на 6,33 % 

переважали самців І групи і на 4,18 % ІІ групи. 

2. Після дослідження промірів статей тіла (обхват грудей, 

довжина тулуба, кіля і плюсни) визначено, що всі ці показники були 

найвищими в самців ІІІ групи. 

3. Самці всіх груп у всі вікові періоди мали вищі показники 

екстер’єру, ніж самки. 

4. Схрещування оброшинських сірих гусей з гусьми великої 

сірої породи підвищило відгодівельні якості помісей. 
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прийомів селекції, утримання та годівлі. Особливе місце у цьому 

переліку займає годівля, зокрема використання нових видів кормових 

добавок (БВМД, БМД, МД, преміксів тощо) у раціонах дійних корів, за 

рахунок яких можна забезпечити їх потребу як за протеїном, так і за 

біологічно активними речовинами (БАР): макро- і мікроелементами, 

вітамінами та ін. [1–3]. Останні відіграють в організмі тварин роль 

каталізаторів багатьох обмінних процесів, які у свою чергу причетні до 

того чи іншого рівня їх продуктивності [4, 5]. Апробація нових видів 

кормових  добавок має базуватися на моніторингу їх компонентного 

складу, коефіцієнта корисної дії, походження (рослинне, тваринне, 

синтетичне тощо),  локальності виробництва (завізні, місцеві), 

біогеохімічних особливостей зони, кінцевого економічного результату 

застосування. Виходячи із представленого, нашим завданням була 

розробка нового виду БВМД для жуйних на основі  екструдованих 

бобів кормових й нетоварного зерна ріпаку, гумату натрію та 

дефіцитних у кормах Передкарпаття макро- і мікроелементів й 

жиророзчинних вітамінів. Добавка призначена для годівлі 

високопродуктивних дійних корів у зимовий період утримання. 

Науково-виробничий дослід проведено в ПАФ “Бережниця” 

Жидачівського району Львівської області на двох групах корів-

аналогів (за віком, живою масою, лактацією та надоєм) симентальської 

породи, по 10 голів у кожній, із середньодобовою продуктивністю  

19,0–20,0 кг молока   на   зимово-стійловому етапі    утримання.  Тип 

годівлі корів силосно-концентратний. Схему досліду представлено в 

табл. 1. 

 

1. Схема досліду 

Групи Кількість тварин Умови годівлі 

І 10 ОР + стандартна БВД 60-1-89 

ІІ 10 ОР + експериментальна БВМД 

  

Основний раціон (ОР) – силос вико-ячмінний, сіно злаково-

бобове, комбікорм господарський, солома пшенична, меляса. 

 У зрівняльний період (20 днів) тварини обох груп отримували 

однаковий за складом господарський раціон (сіно злаково-бобове, 

солому пшеничну, силос вико-ячмінний, мелясу, комбікорм). До 

структури комбікорму входили дерть ячменю, пшениці, вівса, жита, 

кукурудзи, жом буряковий сухий та стандартна  БВД 60-1-89 

(рекомендована ВІТом для дійних корів), укомплектована такими 

високобілковими рослинними компонентами, як шроти соняшниковий 

і соєвий (завізні) тощо. 
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В основний період (90 днів) контрольну групу тварин 

утримували на такому ж раціоні, а коровам дослідної групи до складу 

комбікорму вводили експериментальну БВМД (25 % на зміну 

соняшникового і соєвого шротів тощо) із включенням до її структури 

екструдованих кормових бобів й нетоварного зерна ріпаку,  висівок 

пшеничних та відкоригованої кількості (згідно з нормою) дефіцитних 

для зони макро- і мікроелементів та жиророзчинних вітамінів (натрію, 

сірки, цинку, йоду, вітаміну D та інших). Крім цього, тварини ІІ групи 

додатково отримували біологічно активну добавку гумат натрію з 

розрахунку 20 мг/кг живої маси. 

Матеріалом для досліджень слугували корми, вміст рубця та 

молоко. Облік молочної продуктивності проводили шляхом 

щодекадних контрольних надоїв.  

Згодовування в складі силосно-концентратного раціону дійних 

корів контрольної та експериментальної БВМД по-різному 

позначилося на рівні молочної продуктивності тварин (табл. 2) та 

якісних показниках молока (табл. 3).  

 

2. Молочна продуктивність корів науково-виробничого досліду  

(М ± m, n = 10) 

Показники 

Групи Різниця (+, -) 

І ІІ 

натура-

льні 

величини 

% 

Середньодобовий надій молока, кг: 

натурального 19,6 ± 0,29 21,5 ± 0,31
*** 

+1,9 +9,7 

3,4 % жирності 20,7 ± 0,22 23,7 ± 0,44
*** 

+3,0 +14,5 

4 % жирності 17,6 ± 0,19 20,1 ± 0,38
*** 

+2,5 +14,2 

Загальний надій молока, кг: 

натурального 1764,0 ± 26,5 1935,0 ± 28,05
*** 

+171,0 +9,7 

3,4 % жирності 1866,0 ± 19,8 2133,0 ± 40,6
*** 

+267,0 +14,3 

4 % жирності 1586,0 ± 16,8 1813,0 ± 34,6
*** 

+227,0 +14,3 
 Примітка. Вірогідність відмінностей у значеннях між контрольною і 
дослідною групами: *** Р<0,001. Тривалість досліду – 90 днів. 

 

Як свідчать дані табл. 2, за 90 діб основного періоду 

експерименту середньодобовий надій натурального молока на 1 голову 

у дослідній групі переважав аналогічний показник контрольної на     

1,9 кг, або у відсотках на 9,7 % (Р<0,001). За перерахунку молока на 

базисну жирність добовий надій  у ІІ групі був вищим порівняно із І на 

3,0 кг, що у відсотковому відношенні становить 14,5 % (Р<0,01), а за 
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перерахунку на 4 % ці показники відповідно дорівнюють 2,5 кг і 14,2 

% (Р<0,001). Така ж закономірність за цими параметрами зберігається і 

за загальним надоєм за 90 днів основного періоду. Щодо якісних 

показників молока (табл. 3) вимальовується така картина: перевага за 

молочним жиром корів дослідної групи над контрольною дорівнює 

0,15 % і є статистично вірогідною (Р<0,05). Рівень білка у групі тварин 

на фоні експериментальної БВМД є вищим порівняно із групою, яка 

споживала контрольний аналог БВД 60-1-89, на 0,14 % (Р<0,001).  

 

3. Хімічний склад молока корів  науково-виробничого досліду (М ± 

m, n = 10) 

Показники 
Групи тварин 

І ІІ 

Суха речовина, % 12,0 ± 0,08 12,5 ± 0,07
*** 

Жир, % 3,6 ± 0,04 3,75 ± 0,05
* 

Білок, % 3,18 ± 0,02 3,32 ± 0,05
*** 

Молочний цукор, % 4,6 ± 0,02 4,7 ± 0,03
* 

Зола, % 0,73 ± 0,03 0,76 ± 0,03 

Кальцій, % 0,14 ± 0,006 0,17 ± 0,006
** 

Фосфор, % 0,13 ± 0,01 0,14 ± 0,01 

Густина, г/см
3
 1,026 ± 0,001 1,025 ± 0,001 

Кислотність, 
0
Т 17,2 ± 0,09 17,0 ± 0,12 

Примітка. Вірогідність відмінностей у значеннях між контрольною і 
дослідною групами: * Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001. 

 

Вміст сухої речовини у молоці корів ІІ групи є на 0,5 % вищий 

ніж у І (Р<0,001). Рівень кальцію в дослідному варіанті переважає 

аналогічний показник контрольного на 0,03 %  (Р<0,01). Вміст лактози 

у молоці корів дослідної групи є вищий порівняно із контрольними 

тваринами на 0,1 % (Р<0,05).  Кількісні величини інших показників 

хімічного складу молока (лактоза, зола, фосфор, густина, кислотність) 

знаходяться у межах фізіологічної норми. Наведені дані щодо рівня 

молочної продуктивності тварин та якісних параметрів молока є 

наслідком дії ряду важливих годівельних чинників, зумовлених 

згодуванням контрольної та експериментальної БВМД. Тут, очевидно, 

позначається позитивний вплив оптимального рівня ряду БАР у 

структурі нової БВМД у ІІ групі порівняно із І. Так, забезпеченість 

раціону корів ІІ групи сіркою згідно з нормою створює умови для 

ефективного використання цього макроелементу у формі різних 

метаболітів рубцевого та гематологічного обмінів і, як правило, 

супроводжується зростанням молочної продуктивності, якісних 
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показників молока [6–8]. Позитивний вплив сірки на перераховане, 

очевидно, пов’язаний із синтезом сірковмісних амінокислот 

(метіоніну, цистину, цистеїну). У свою чергу така амінокислота, як 

метіонін, є донатором важливої у фізіологічному відношенні 

метильної групи СН3  [9, 10] і в кінцевому підсумку позитивно 

позначається на лактогенезі. Підтвердженням цьому є подібні 

результати, отримані на дійних коровах із використанням у їх годівлі 

сірки у формі глауберової солі, синтетичного метіоніну [6, 11, 12].  

Оптимум міді, як свідчать літературні дані [13–15], теж позитивно 

позначається на рівні лактації, хімічному складі молока, і цей момент 

має місце в нашому експерименті у дослідній групі. Комплексне 

застосування у складі вітамінно-мінерального преміксу цинку, 

кобальту, йоду, селену, вітаміну D для дійних корів у зимово-

стійловий період утримання на фоні сінажно-концентратного раціону 

підвищує молочність корів, сприяє зростанню вмісту жиру і білка у 

молоці [15, 16].  

У загальному отримані дані нашого досліду вказують на 

позитивний вплив нової БВМД у складі силосно-концентратного 

раціону на молочну продуктивність корів та хімічний склад молока.  

Висновки. Експериментальний варіант БВМД порівняно із 

контрольним аналогом БВД 60-1-89 для високопродуктивних дійних 

корів у складі силосно-концентратного раціону в умовах 

Передкарпаття сприяє підвищенню молочної продуктивності тварин, 

поліпшенню якісних показників молока. 
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ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН КОРМІВ  

У МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ  

ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ПРОТЕЇНОВОГО ЖИВЛЕННЯ 

 

Встановлено, що згодовування молодняку кролів повнораціонних 

комбікормів з вмістом сирого протеїну та лізину у віці 45–90 діб 

відповідно 16 та 0,80 % та у віці 91–120 діб – 17 і 0,85 % сприяє 

підвищенню перетравності поживних речовин кормів. 

Ключові слова: молодняк кролів, комбікорм, перетравність 

поживних речовин. 

 

Для нормального перебігу фізіологічних процесів в організмі та 

високого рівня продуктивності кролі потребують детального 

балансування раціонів з метою забезпечення достатньою кількістю 

поживних речовин, передусім протеїну. Встановлено, що у кролів, як і 

у тварин з однокамерним шлунком інших видів, спостерігається 

зниження інтенсивності їх росту та споживання корму, якщо раціон 

незбалансований за амінокислотним складом [1, 5]. 

Потреби молодняку кролів у протеїні та окремих амінокислотах 

досить високі, не лише з причини високого рівня приросту м’язової 

тканини, а й через високу потребу в них на ріст органів травлення та 

забезпечення функціональних процесів слизової оболонки кишечнику 

[6, 7].  

Головними джерелами азоту, що використовується 

симбіотичною мікрофлорою сліпої кишки кролів, є протеїн (як 

ендогенний, так і екзогенний), сечовина та аміак. Надлишок протеїну у 

хімусі сліпої кишки призводить до інтенсивного росту патогенних 

мікроорганізмів, збільшення смертності тварин під час відгодівлі, 

зниження ефективності використання протеїну корму та збільшення 

забруднення навколишнього середовища аміачним азотом.  
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Концентрації кінцевих продуктів бактеріального бродіння у 

травному каналі кролів залежать від рівня діяльності мікрофлори, яка 

забезпечує належний перебіг травних процесів [3]. Зміни у режимі та 

техніці годівлі можуть впливати на інтенсивність процесу 

зброджування вмісту сліпої кишки, діяльність мікроорганізмів та 

стабільність бактеріальної флори [4].  

Для досягнення максимальної продуктивності молодняку кролів 

їхні раціони слід ретельно балансувати за основними незамінними 

амінокислотами. Зокрема коригування концентрації лізину в 

комбікормах молодняку кролів дає змогу оптимізувати ефективність 

використання кормів. 

Метою нашої роботи було дослідити вплив згодовування 

молодняку кролів комбікормів з різною кількістю сирого протеїну та 

лізину на перетравність поживних речовин кормів. 

Дослідження було проведено у проблемній науково-дослідній 

лабораторії кормових добавок Національного університету біоресурсів 

і природокористування України. 

Об’єктом дослідження був відгодівельний молодняк кролів 

породи сріблястий віком 30–120 діб. Дослідження проводили за 

методом груп, при формуванні яких враховували походження, вік, 

живу масу та стать.  

Зрівняльний період, тривалістю 14 діб, припадав на час 

утримання кроленят з матками у віковий період 30–44 доби. Обліковий 

період досліду, тривалістю 75 діб, був розділений на три вікові 

підперіоди: 45–60, 61–90, 91–120 діб.  

Відповідно до схеми досліду (табл. 1) за принципом аналогів 

було сформовано п’ять груп (одна контрольна і чотири дослідні), по  

20 голів у кожній (10 самців і 10 самок, яких утримували окремо). 

 

1. Схема науково-господарського досліду 

Група 

Вік, діб 

45–60 61–90 91–120 

Вміст у комбікормі, % 

сирий 

протеїн 
лізин 

сирий 

протеїн 
лізин 

сирий 

протеїн 
лізин 

1-ша контрольна 17 0,75 18 0,75 19 0,75 

2-га дослідна 16 0,80 17 0,80 18 0,80 

3-тя дослідна 16 0,85 17 0,85 18 0,85 

4-та дослідна 15 0,80 16 0,80 17 0,80 

5-та дослідна 15 0,85 16 0,85 17 0,85 
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За 10 діб до закінчення кожного з періодів були проведені 

фізіологічні дослідження з вивчення перетравності поживних речовин 

кормів. Для цього за принципом аналогів з кожної групи було 

відібрано трьох самців та трьох самок. Дослідження проводили 

відповідно до методології, яка була чітко визначена і стандартизована 

Всесвітньою організацією живлення кролів [2]. 

Молодняк кролів отримував гранульований повнораціонний 

комбікорм (табл. 2), рівень сирого протеїну та лізину в якому 

регулювали шляхом зміни маси окремих його інгредієнтів та 

додаванням синтетичного L-лізину. Рівень сирого протеїну становив у 

перший, другий та третій періоди вирощування відповідно 17, 18 та 

19 % за сталого рівня лізину 0,75 %. У межах окремих вікових періодів 

вирощування в дослідних групах порівняно з контрольною кількість 

протеїну у комбікормах була знижена на 1 та 2 %, а лізину – збільшена 

на 0,05 та 0,10 % згідно зі схемою досліду. 

 

2. Вміст основних поживних речовин та енергії у 100 г комбікорму 

Показник 
Вік кролів, діб 

45−60 61−90 91−120 

ОЕ, МДж 0,99 0,94 0,99 

Сирий протеїн, г 15–17* 16–18* 17–19* 

Лізин, г 0,75–0,85* 0,75–0,85* 0,75–0,85* 

Метіонін + цистин, г 0,86 0,88 0,89 

Кальцій, г 0,55 0,55 0,55 

Фосфор, г 0,43 0,48 0,47 
* Вміст сирого протеїну та лізину в комбікормах згідно зі схемою досліду  

(див. табл. 1). 

 

Встановлено, що за різних рівнів сирого протеїну та лізину у 

комбікормах молодняку кролів у різні вікові періоди відбуваються 

певні зміни у показниках перетравності окремих поживних речовин 

раціону (табл. 3). 

Зокрема у 54–60-добовому віці найвищий коефіцієнт 

перетравності органічної речовини виявився у кроленят 2-ї групи, які 

переважали за цим показником аналогів 1, 3, 4 і 5-ї груп відповідно на 

1,6; 0,5; 2,6 (p<0,05) та 2,2 %. Тварини 4-ї групи перевершували 

аналогів інших груп за коефіцієнтом перетравності протеїну на  

0,2–0,7 %, кроленята контрольної групи – за перетравністю жиру на 

0,2–1,0 %, а тварини 2-ї групи – за перетравністю клітковини і БЕР 

відповідно на 0,5–1,8 та 0,6–4,2 %. 
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3. Перетравність поживних речовин раціону, % 

Вік, діб Група 

Показник 

Органічна 

речовина 
Протеїн Жир Клітковина БЕР 

54–60 

1-ша 66,1 ± 0,59 66,6 ± 0,58 72,8 ± 0,47 12,4 ± 1,53 78,1 ± 0,38 

2-га 67,7 ± 0,79 67,1 ± 0,81 72,6 ± 0,67 13,1 ± 2,14 80,4 ± 0,48
*
 

3-тя 67,2 ± 0,76 66,4 ± 0,78 72,4 ± 0,64 12,6 ± 2,02 79,8 ± 0,47
*
 

4-та 65,1 ± 0,50 67,3 ± 0,47 71,9 ± 0,40 11,3 ± 1,27 76,2 ± 0,34
*
 

5-та 65,5 ± 0,76 67,0 ± 0,73 71,8 ± 0,63 11,5 ± 1,96 76,9 ± 0,51 

84–90 

1-ша 64,7 ± 0,48 66,5 ± 0,46 70,2 ± 0,40 23,4 ± 1,04 73,4 ± 0,36 

2-га 64,4 ± 0,48 67,8 ± 0,44 70,8 ± 0,40 23,6 ± 1,04 72,2 ± 0,38 

3-тя 65,2 ± 0,42 68,9 ± 0,38
**

 70,7 ± 0,35 24,2 ± 0,92 73,2 ± 0,32 

4-та 65,8 ± 0,24 70,5 ± 0,21
**

 71,1 ± 0,21 23,0 ± 0,55 73,7 ± 0,19 

5-та 65,5 ± 0,59 69,6 ± 0,52
**

 70,9 ± 0,50 23,2 ± 1,31 73,5 ± 0,45 

114–120 

1-ша 68,8 ± 0,29 63,7 ± 0,34 71,3 ± 0,27 29,5 ± 0,65 80,8 ± 0,18 

2-га 68,0 ± 0,35 62,3 ± 0,41
*
 70,9 ± 0,32 28,6 ± 0,79 79,6 ± 0,22

**
 

3-тя 68,1 ± 0,44 62,6 ± 0,52 71,0 ± 0,40 28,4 ± 1,00 79,8 ± 0,28
*
 

4-та 68,9 ± 0,25 64,9 ± 0,28
*
 71,1 ± 0,23 28,4 ± 0,56 80,0 ± 0,16

*
 

5-та 69,6 ± 0,55 65,3 ± 0,63 71,4 ± 0,52 28,8 ± 1,30 81,1 ± 0,34 
* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01 порівняно з контрольною групою. 
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У 84–90-добовому віці кроленята 4-ї групи переважали аналогів 

1, 2, 3 і 5-ї груп за коефіцієнтом перетравності органічної речовини 

відповідно на 1,1; 1,4; 0,6 та 0,3 %; протеїну – на 4,0 (p<0,01); 2,7; 1,6  

та 0,9 %; жиру – на 0,9; 0,3; 0,4 та 0,2 %; БЕР – на 0,3; 1,5 (p<0,05); 0,5 

та 0,2 %. Найвищий коефіцієнт перетравності клітковини відзначено у 

тварин 3-ї групи, у яких він був більший, ніж у аналогів інших груп на 

0,6–1,2 %. 

У віковий період 114–120 діб кроленята 5-ї групи за 

коефіцієнтом перетравності органічної речовини переважали аналогів 

1, 2, 3 і 4-ї груп відповідно на 0,8; 1,6; 1,5 та 0,7 %; протеїну – на 1,6; 

3,0 (p<0,05); 1,6 (p<0,05) та 0,9 %; жиру – на 0,1; 0,5; 0,4 та 0,3 %; БЕР 

– на 0,3; 1,5 (p<0,05); 1,3 (p<0,05) та 1,1 % (p<0,05). Тварини усіх 

дослідних груп за коефіцієнтом перетравності клітковини на 0,7–1,1 % 

поступалися перед аналогами контрольної групи. 

Висновки. Результати фізіологічних дослідів свідчать, що за 

згодовування молодняку кролів у 45–60-добовому віці комбікормів з 

вмістом 16 % сирого протеїну та 0,80 % лізину підвищується 

перетравність органічної речовини на 0,5–2,6 %, БЕР – на 0,6–4,2 %, а 

у 61–90-добовому віці – з вмістом 16 % сирого протеїну і 0,80 % лізину 

та віком 91–120 діб – із вмістом 17 % сирого протеїну і 0,85 % лізину 

підвищуються коефіцієнти перетравності протеїну на 0,9–4,0 та БЕР – 

на 0,2–1,5 %. 
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Наведено результати досліджень диско-дифузійним методом 

чутливості  збудників незаразних захворювань бактеріальної етіології 

у собак та котів до антибіотиків різних фармакологічних груп, а 

також показники мінімальної інгібуючої концентрації цефало-

споринового антибіотика першого покоління цефазоліну для цих 

мікроорганізмів. 

Ключові слова: цефазолін, собаки та коти, чутливість, 

збудники бактеріальних інфекцій, антибіотики. 
 

Бактеріальні хвороби незаразного характеру належать до  

найпоширеніших патологій у собак та котів. Антибіотики на сьогодні є 

найефективнішими хіміотерапевтичними засобами для лікування 

таких захворювань [1, 2]. Значною мірою їхня дія залежить від рівня 

чутливості патогенної мікрофлори до антибактеріальних препаратів 

[3]. Літературні дані останніх років свідчать про те, що антибіотики 

цефалоспоринового ряду не знизили своєї активності щодо 

мікроорганізмів - збудників незаразних захворювань у собак та котів 

[4, 5]. Так, цефалоспорини I покоління (цефалоридин, цефалотин,  
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цефалексин, цефазолін) ефективні проти грампозитивних коків 

(стафілококів, стрептококів, пневмококів), деяких грамнегативних 

бактерій. Застосування цефалоспоринів I покоління у клінічній 

практиці виправдане при доведеній або ймовірній стафілококовій 

інфекції, і вони є альтернативою пеніциліназостійким пеніцилінам. 

Бета-лактами цієї групи вважають ефективними засобами 

профілактики постхірургічних ускладнень [6].  

Результат лікування незаразних захворювань бактеріальної 

етіології у собак та котів значною мірою залежить від правильного 

вибору антибактеріального препарату. Часто складність такого кроку 

полягає в прояві опірності патогенної мікрофлори до дії 

антимікробного агента. Тому застосування антибіотикотерапії має 

базуватися на результатах встановлення чутливості збудників 

інфекційного процесу до антибіотиків [7].  

Метою нашої роботи було вивчити чутливість бактерій-ізолятів 

- збудників інфекційних захворювань у собак та котів до бета-

лактамного антибіотика цефалоспоринового ряду цефазоліну.  

У ветеринарних клініках м. Львова від хворих на бактеріальні 

інфекції собак та котів різних порід, віку та статі відбирали матеріал 

(кров, ексудат) для мікробіологічного дослідження.  

Визначення чутливості бактерій-ізолятів до цефазоліну 

проводили методом дифузії в агар за допомогою стандартних дисків з 

антибіотиками, а також шляхом встановлення мінімальної інгібуючої 

концентрації (МІК) цефазоліну для бактерій-ізолятів, отриманих від 

хворих собак та котів. Виділення та ідентифікацію мікроорганізмів 

проводили за загальноприйнятими мікробіологічними методиками 

(посів на звичайні та селективні середовища, мікроскопія мазків). Для 

визначення антимікробної чутливості диско-дифузійним методом 

використовували поживне середовище Мюллера-Хінтона та стандартні 

диски з антибіотиками виробництва фірми «Hi Media Laboratories Pvt. 

Limited» (Індія). Для визначення МІК застосовували препарат 

цефазолін (порошок для приготування розчину для ін'єкцій) 

виробництва ВАТ “Київмедпрепарат” та звичайний м'ясо-пептонний 

бульйон (МПБ). 

Ми дослідили диско-дифузійним методом чутливість до 

антибіотиків мікрофлори, виділеної з 24 зразків матеріалу, взятого від 

собак і котів, хворих на різні інфекційні захворювання бактеріальної 

етіології (ендометрит, баланопостит, риніт, перитоніт, екзема, артрит, 

гнійні рани) (табл. 1). 
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1. Чутливість мікрофлори, виділеної від собак і котів, до 

антибіотиків (n = 24) 

Антибіотики 
Чутливі Помірно чутливі Резистентні 

n % n % n % 

Ампіцилін — — 16 67 8 33 

Амоксицилін 4 17 14 58 6 25 

Бензилпеніцилін — — 3 12 21 88 

Норфлоксацин 20 83 — — 4 17 

Цефаклор 14 58 — — 10 42 

Стрептоміцин — — 5 21 19 79 

Цефатоксим 22 92 — — 2 8 

Гатіфлоксацин 23 96 — — 1 4 

Ципрофлоксацин 20 83 1 4 3 12 

Амікацин 13 54 2 8 9 38 

Еритроміцин 2 8 2 8 20 83 

Гентаміцин 12 58 — — 10 42 

Офлоксацин 21 88 1 4 2 8 

Оксацилін 7 29 — — 17 71 

Цефазолін 18 75 2 8 4 17 

Цефтріаксон 20 83 1 4 3 12 

Спектиноміцин 5 21 3 12 16 67 

Триметоприм 3 12 — — 21 88 

Тилозин — — 3 12 21 88 

Окситетрациклін — — — — 24 100 

Неоміцин — — 3 12 21 88 

Лінкоміцин — — 2 8 22 92 

 

Як видно з результатів, наведених у табл. 1, найбільш чутливою 

або помірно чутливою мікрофлора, виділена від хворих собак і котів, 

була до фторхінолонів (норфлоксацин - 83 %, ципрофлоксацин - 87 %, 

офлоксацин - 92 % і гатіфлоксацин - 96 %) та цефалоспоринів 

(цефаклор - 58 %,  цефтріаксон - 87 %, цефатоксим - 92 %), а найменш 

чутливою - до  стрептоміцину (21 %), еритроміцину (17 %), 

бензилпеніциліну (12 %), тилозину (12 %), неоміцину (12 %), 

триметоприму (12%), лінкоміцину (8 %) і окситетрацикліну (0 %). До 

цефазоліну чутливою та помірно чутливою була мікрофлора, виділена 

з 20 зразків матеріалу, тобто у 83 % від  їх загальної кількості.  

З матеріалу, відібраного від хворих собак та котів, було виділено 

і ідентифіковано 18 штамів Staphylococcus aureus, 12 штамів 
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Streptococcus pyogenes, 10 штамів Esherichіa coli, 3 штами Proteus 

vulgaris.   

Кількість бактерій-ізолятів у відсотках залежно від МІК 

цефазоліну наведено у табл. 2. 

 

2. Відсоток бактерій-ізолятів, які зупиняють свій ріст, відповідно 

до концентрації цефазоліну   

Бактерії-

ізоляти 

Кіль-

кість 

ізоля-

тів 

Концентрація цефазоліну, мкг/мл 

0,12 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64 

St. aureus  18 — 28 44 72 89 100 100 100 100 100 

Str. pyogenes  12 — 17 25 58 83 92 100 100 100 100 

E. coli 10 — — — — 20 50 70 80 90 100 

Pr. vulgaris  3 — — — — — — 33 100 100 100 

 

Середнє значення МІК цефазоліну для ізолятів Staphylococcus 

aureus становило 0,60 мкг/мл,  Streptococcus pyogenes - 0,96 мкг/мл,  

Esherichіa coli - 7,2 мкг/мл, Proteus vulgaris - 6,0 мкг/мл. 

Таким чином, високочутливими до цефазоліну виявилися 

виділені від собак і котів польові штами грампозитивних бактерій  

золотистого стафілокока та пірогенного стрептокока. Ізоляти 

грамнегативних бактерій (кишкової палички і протея) проявили 

помірну чутливість до вказаного антибіотика.  

Висновки. Для ефективного лікування незаразних захворювань 

бактеріальної етіології у собак та котів потрібне попереднє 

встановлення антимікробної чутливості збудників інфекційного 

процесу.   

Цефалоспориновий антибіотик цефазолін проявляє високу 

терапевтичну ефективність при лікуванні бактеріальних інфекцій у 

собак і котів, спричинених чутливими до його дії грампозитивними 

мікроорганізмами.  
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РІСТ МАСИ ТІЛА ТА ЛІНІЙНИЙ РОЗВИТОК 

БУГАЙЦІВ ВОЛИНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ   

РІЗНИХ ТИПІВ КОНСТИТУЦІЇ 

 

Наведено дані живої маси і лінійного розвитку бугайців 

волинської м’ясної породи різних типів конституції за оптимального 

рівня вирощування.  

Ключові слова: бугайці, жива маса, проміри статей тіла, 

індекси будови тіла, тип конституції. 

 

Волинську м’ясну породу великої рогатої худоби створено 

шляхом цілеспрямованої селекційно-племінної роботи, в її генотипі 

поєднано цінні якості вихідних порід: лімузинської – енергію росту,  
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високорослість, велику живу масу, масивність мускулатури, червону 

масть, повном’ясність і нежирність туш; абердин-ангуської – 

безрогість, легкість отелень, добрі материнські якості, плодючість, 

довговічність, невибагливість до кормів,  «мармуровість м’яса»; 

герефордської – витривалість, добре використання грубих і соковитих 

кормів та пасовищ, стійкість проти туберкульозу, міцність конституції, 

спокійний норов; місцевої худоби – молочність, пристосованість до 

природно-кліматичних умов зони. Ареал її розведення - Волинська, 

Рівненська, Тернопільська, Львівська та Івано-Франківська області. 

Вивчення постнатального розвитку худоби волинської м’ясної 

породи у розрізі різних типів конституції  не проводили з початку її 

затвердження (1993 р.). За методикою оцінки типів конституції великої 

рогатої худоби [2, 3], розробленою в Інституті сільського господарства 

Карпатського регіону НААН, у дослідних бугайців визначили 

фізіолого-селекційний індекс і розділили їх на дві групи - контрольну 

(низькоферментний тип) і дослідну (високоферментний тип). 

Експериментальну частину роботи виконано в ПП “Добросин” 

Жовківського району Львівської області впродовж 2008–2010 рр.  

Під час проведення досліду у бугайців вивчали ріст маси тіла 

(зважуванням) і  лінійний  розвиток  (взяття  основних  промірів статей  

тіла)  за   загальноприйнятими в зоотехнічній практиці методиками [1, 

4].  

На основі зважування визначали абсолютні (кг) й 

середньодобові прирости (г) та відносні показники росту (%), а на 

основі промірів (см) - індекси будови  тіла (%). 

Встановлено, що інтенсивність росту дослідних тварин була 

вищою в усі досліджувані періоди росту й розвитку (табл. 1). Так, у  9, 

12, 15 і 18 міс. різниця між групами на користь дослідних аналогів 

становила  15,2; 7,8; 22,8 і 31,0 кг.  

 

1. Динаміка живої маси бугайців (М ± m), кг  

Вік, міс. 
Група Дослід ± 

контроль контрольна дослідна 

9 265,6 ± 2,42 280,8 ± 7,26
*
 +15,2 

12 336,8 ± 3,31 344,6 ± 4,82
**

 +7,8 

15 415,8 ± 8,56 438,6 ± 6,44
**

 +22,8 

18 458,0 ± 7,80 489,0 ± 3,32
**

 +31,0 
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Інтенсивніший ріст маси тіла бугайців дослідної групи 

зумовив і більш високі середньодобові прирости живої маси  

порівняно з контрольними аналогами (табл. 2). 

 

2. Середньодобові прирости живої маси бугайців, г 

Група Вікові періоди, міс. 

0–8 9–12 13–18 0–18 

Контрольна 948 757 673 793 

Дослідна 1007 737 802 849 

 

Аналіз даних табл. 2 показує, що за середньодобовими 

приростами живої маси від 9 до 18-місячного віку бугайці дослідної 

групи переважали контрольних аналогів на 7,1 %. Слід відзначити, що 

у проміжку 9–12 міс. незначна перевага (2,7 %) була на боці тварин 

контрольної групи, що зумовлюється загальнобіологічним правилом: 

тварини, ріст яких сповільнений на певних етапах онтогенезу, в інші 

вікові періоди компенсують це відставання. 

Достатньо наочну картину інтенсивності росту піддослідного 

молодняку дають відносні прирости живої маси (табл. 3).  

За період вирощування від 9 до 18 міс. за цим показником 

тварини дослідної групи переважали контрольних ровесників на 5,0 %. 

Вірогідну їх перевагу зокрема відзначено у віковий період 13–18 міс.  

(16,7 %). 

 

3. Відносні прирости живої маси бугайців, % 

Група Вікові періоди, міс. 

0–8 9–12 13–18 0–18 

Контрольна 88 68 36 1427 

Дослідна 89 63 42 1498 
 

Вікова мінливість живої маси характеризує скороспілість 

тварин (табл. 4).  
 

4. Вікова мінливість живої маси, % 

Вік, міс. 

 

Група  

контрольна дослідна 

9 36,5 38,5 

12 61,2 62,6 

18 83,3 88,9 
Примітка. Стандарт породи за живою масою повновікових корів волинської 

м’ясної породи (III лактація) - 550 кг. 
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Аналіз даних табл. 4 показує, що бугайці контрольної групи в 

9, 12 і 18 міс. досягли відповідно 36,5; 61,2 і 83,3 % живої маси 

повновікових корів, тоді як у дослідних аналогів цей показник 

становив 38,5; 62,6 і 88,9 %. 

Отже, бугайці дослідної групи відзначалися більш високою 

енергією росту живої маси в постнатальному онтогенезі, ніж 

контрольні аналоги.  

Показники живої маси не повністю характеризують ріст і 

розвиток тварин в онтогенезі. Для повноти картини ми визначали 

проміри статей тіла (табл. 5). У процесі розвитку за висотою в холці та 

крижах, шириною й глибиною грудей, косою довжиною тулуба, 

шириною в кульшах, півобхватом заду (вертикальним і 

горизонтальним), обхватом грудей і п'ястка бугайці дослідної групи в 

9, 12 і 18 міс.  переважали контрольних аналогів. За період 

вирощування дослідні тварини відрізнялися кращим розвитком тулуба 

в ширину, глибину й довжину  порівняно з контрольними 

ровесниками.          

Показники вікової мінливості промірів статей тіла 

характеризують енергію лінійного росту молодняку (табл. 6).   

 

5. Проміри статей тіла піддослідних бугайців (М ± m), см 

Проміри Група 

контрольна дослідна 

1 2 3 

9 міс. 

Висота в холці 97,8 ± 0,20 98,2 ± 0,73 

Висота в крижах 101,0 ± 0,32 102,2 ± 0,58** 

Ширина грудей 28,0 ± 0,55 28,4 ± 0,51 

Глибина грудей 44,8 ± 0,58 47,4 ± 0,51** 

Коса довжина тулуба 97,6 ± 0,93 100,4 ± 1,21* 

Ширина в кульшах 28,8 ± 0,20 30,0 ± 0,32** 

Півобхват заду (вертикальний) 96,8 ±2,27 100,4 ± 0,51 

Півобхват заду (горизонтальний) 75,2 ± 0,97 77,0 ± 0,55 

Обхват грудей 122,6 ± 1,60 123,6 ± 1,33 

Обхват п'ястка 14,6 ± 0,25 14,8 ± 0,20 

12 міс. 

Висота в холці 112,6 ± 1,69 113,2 ± 1,59 

Висота в крижах 119,0 ± 1,07 120,4 ± 0,51 

Ширина грудей 36,6 ± 0,75 37,4 ± 0,81 
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1 2 3 

Глибина грудей 56,2 ± 0,37 57,6 ± 0,57* 

Коса довжина тулуба 118,6 ± 1,21 125 ± 1,25** 

Ширина в кульшах 38,8 ± 0,49 39,4 ± 0,24** 

Півобхват заду (вертикальний) 121,4 ± 1,29 123,6 ± 1,86 

Півобхват заду (горизонтальний) 97,8 ± 2,22 99,4 ± 1,08 

Обхват грудей 159,8 ± 1,52 167,2 ± 0,58** 

Обхват п'ястка 19,6 ± 0,71 19,2 ± 0,27 

18 міс. 

Висота в холці 120,8 ± 1,43 122,2 ± 2,08 

Висота в крижах 127,2 ± 1,45 129;2 ± 0,37 

Ширина грудей 43,4 ± 0,51 44,6 ± 0,24* 

Глибина грудей 59,6 ± 0,49 60,4 ± 0,51 

Коса довжина тулуба 134,8 ± 1,07 139,0 ± 1,92* 

Ширина в кульшах 42,6 ± 0,40 44,0 ± 0,63* 

Півобхват заду (вертикальний) 140,4 ± 1,99 143,4 ± 1,03 

Півобхват заду (горизонтальний) 106,8 ± 0,97 112,8 ± 1,07** 

Обхват грудей 178,8 ± 0,92 183,6 ± 1,07** 

Обхват п'ястка 21,2 ± 0,37 21,8 ± 0,20 

 

6. Вікова мінливість промірів статей тіла бугайців, % 

Група 
Вік, 

міс. 

Висота 

в холці 

Коса  

довжина 

тулуба 

  Ширина 

грудей 

 Глибина 

грудей 

Обхват 

грудей 

Контрольна 
9 

80,96 72,40 64,52 74,92 68,67 

Дослідна 80,36 72,23 63,68 78,48 67,32 

Контрольна 
12 

93,21 87,98 84,33 93,98 89,37 
Дослідна 92,63 90,36 83,86 95,36 91,07 

Контрольна 
18 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Дослідна 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Як бачимо, піддослідний молодняк обох груп за косою 

довжиною тулуба, шириною й глибиною грудей розвивався 

пропорційно. Якщо за віковою мінливістю висотних промірів суттєвої 

різниці між групами не було виявлено, то за промірами глибини, 

ширини й обхвату грудей за лопатками, особливо в 12-місячному віці, 

тварини дослідної групи переважали контрольних ровесників. Це 

свідчить про те, що лінійний ріст тварин у ширину, глибину та 

довжину був більш інтенсивним, ніж у висоту, тому молодняк 
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дослідної групи в кінці досліду (18 міс.) характеризувався кращим 

розвитком грудної, спинної і задньої частини тулуба порівняно з 

контрольними аналогами. 

Особливості лінійного розвитку молодняку наочно 

відображають індекси будови тіла (табл. 7).   

 

7. Індекси будови тіла бугайців, % 

 

Індекси 

Група 

конт-

рольна 

дослід-

на 

конт-

рольна 

дослід-

на 

конт-

рольна 

дослід-

на 

9 міс. 12 міс. 18 міс. 

Довгоногості  54,2 51,7 50,1,21 49,1 50,5 50,6 

Розтягнутості  99,8 102,2 105,3 110,9 111,6 118,7 

Грудний  59,9 62, 5 64,9 65,1 72,6 73,8 

Збитості  123,1 125,6 133,1 134,7 132,1 132,6 

Костистості 14,9 15,1 16,9 17,0 17,5 17,6 

Масивності  125,4 125,9 141,9 147,7 148,0 150,2 

Широтний  105,4 106,7 144,3 145,7 179,2 187,2 

Індекс Грегорі  98,9 102,2 107,8 109,2 116,2 117,3 

Глибоко-

грудості 

 

45,81 

 

48,27 

 

49,91 

 

52,18 

 

49,34 

 

52,43 

 

За індексами формату, компактності, масивності, Грегорі, 

широтним, глибокогрудості та костистості в 9, 12 і 18 міс. бугайці 

дослідної групи мали вищі показники, ніж контрольні аналоги. Це 

свідчить про те, що дослідні тварини мали більш обмускулений тулуб, 

ніж контрольні ровесники. За індексом довгоногості суттєвої різниці 

між тваринами дослідної і контрольної груп не виявлено. 

Висновок. Підсумовуючи викладене вище, можна 

стверджувати, що за помірного рівня вирощування тварини дослідної 

групи (високоферментний тип) за ростом маси тіла й лінійним 

розвитком вірогідно переважали контрольних аналогів 

(низькоферментний тип).  
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МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ  

В ГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН 

 

Проведено огляд мінеральних речовин – макро- і 

мікроелементів, які входять до складу раціонів сільськогосподарських 

тварин, показано  роль кожного в організації повноцінної годівлі.  

Ключові слова: годівля, мінеральне живлення, макро- і 

мікроелементи. 

 

Стійке зростання виробництва продукції тваринництва можливе 

за рахунок організації повноцінної годівлі тварин. Серед факторів 

живлення важливе місце займають мінеральні речовини, основним 

джерелом яких є корми та вода, однак їх склад залежить від типу 

ґрунту, кліматичних умов, виду рослин, фаз вегетації, агрохімічних 

заходів, збереження, підготовки до згодовування та інших факторів   

[1, 2]. У зв’язку з цим часто спостерігається нестача одних і надлишок 

інших елементів, що завдає значних збитків тваринництву, затримує 

ріст поголів’я, зменшує продуктивність і плодючість, викликає 

захворювання та знижує якість продукції і ефективність використання 

кормів. Щоб цього не допустити, використовують різні неорганічні  
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сполуки й природні мінерали, біологічна доступність яких є 

неоднаковою. Мінеральні речовини мають надходити в організм 

тварин в оптимальних кількостях і співвідношеннях та відповідно до 

потреби продуктивних тварин.  

Дефіцит мінеральних елементів, який зазвичай є наслідком 

аліментарної неповноцінності, завдає особливо великих економічних 

збитків господарствам через масові захворювання тварин, які 

виникають внаслідок порушення обміну речовин, особливо наприкінці 

зимового і на початку весняного періоду утримання, що зумовлено 

диспропорцією в раціонах основних поживних та біологічно активних 

речовин, зокрема макро- і мікроелементів [2, 3]. 

 У склад раціонів сільськогосподарських тварин і птиці мають   

входити   макроелементи:   фосфор   (P),  кальцій   (Ca),   магній   (Mg), 

натрій (Na), калій (K), хлор (Cl), сірка  (S) і  мікроелементи: залізо (Fe), 

марганець (Mn), мідь (Cu), цинк (Zn),  йод (I), кобальт (Co),  селен (Se). 

Кожний з них виконує свої, властиві тільки йому важливі функції в 

обміні речовин. 

Зокрема фосфор у зерні знаходиться у формі фітинової 

кислоти і може засвоюватися тільки після розчинення і гідролізу 

фітазою до неорганічного фосфору. Всмоктування фітатного фосфору 

у жуйних відбувається так само, як і неорганічного, у свиней і птиці – 

обмежено і залежить від багатьох факторів (вмісту Ca і вітаміну D у 

раціоні, віку тварин тощо) [4, 5].  

Слід відзначити, що кількість фітатного фосфору в кукурудзі, 

ячмені і пшениці майже однакова,  проте біологічна доступність цього 

елемента в пшениці і ячмені значно вища, завдяки фітазі цих кормів. 

Доведено, що в поросят, які одержували раціон з включенням 89 % 

пшениці, ефективність використання фосфору була в 1,7 разу вищою, 

ніж на кукурудзяному раціоні [6]. Добрим джерелом вказаного 

елемента є м’ясо-кісткове і рибне борошно. Фосфор із зерна і дерті 

пшениці, гороху, вівса, соняшникового шроту і ячменю засвоюється 

значно краще, ніж із кукурудзи і соєвого шроту.    

 У раціонах сільськогосподарських тварин, особливо свиней і 

птиці, міститься  недостатньо кальцію, дефіцит якого, як правило, 

поповнюють за рахунок крейди, вапняку, кісткового борошна, 

фосфатів й інших добавок. Непоганим джерелом кальцію є сапропель, 

він сприяє підвищенню міцності кісток. Результати досліджень 

показують, що біологічна доступність кальцію із сіна люцерни чи 

вапняку в жуйних була значно нижча, ніж з кісткового борошна, 

хлориду монокальційфосфату, а свині і птиця засвоювали його із всіх 

добавок однаково [5]. У телят-молочників засвоюваність кальцію 
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становить 90–95 %, у молодняку живою масою 100–120 кг – 55 %, 

понад 300 кг – 45 %, а в дорослих тварин – нижче 40 %. 

 Магнію зазвичай в раціоні міститься достатня кількість. Його 

нестача відчувається в дещо екстремальних умовах – у перехідний 

період утримання, за різкої зміни погоди або раціону, при стресі тощо. 

Основним джерелом магнію для тварин є рослинні корми, в яких він 

зв’язаний з білком і аніонами органічних речовин, а також входить у 

склад хлорофілу і фітину. Згодовування коровам великої кількості 

легкостравних вуглеводів значно підвищує всмоктування магнію. 

Досліджено, що корови-первістки ефективніше засвоюють кальцій, 

фосфор і магній, ніж нетелі чи телиці [7 ,8]. У первісток на початку 

лактації засвоєння і ретенція цих елементів із зимових раціонів значно 

вищі, ніж у корів після 3–7 отелень. Проте в середині лактації 

ефективність використання кальцію, фосфору і магнію з літніх 

раціонів суттєво вища у повновікових тварин, ніж у первісток. 

Засвоюваність магнію молочними коровами в зимово-стійловий період 

у середньому становить 30 %. Біологічна доступність магнію з трави 

переважно нижча, ніж із сіна. У бобових цей елемент знаходиться в 

більш доступній формі, ніж у злакових. Для високопродуктивних корів 

у перехідний період утримання (травень – червень) до раціону слід 

додавати 50–60 г магнезії в день за достатнього рівня магнію в кормі 

(2,1–2,3 г/кг), а в період з липня до вересня – по 25–30 г. При цьому 

жирність молока підвищується на 0,1–0,15 %. Як джерело магнію 

застосовують сульфат, оксид, фосфат, карбонат. Засвоюваність магнію 

у свиней з окремих кормів і сполук становить: з кукурудзи – 55,7 %, 

вівса – 82,7 %, ячменю – 54,5 %, сєвого борошна – 60,3 %, карбонату – 

64,9 %, фосфату – 54 %. 

 В обміні речовин тваринного організму тісно взаємопов’язані 

натрій, калій і хлор. Вони беруть участь у процесах травлення, 

дихання, регулюють кислотно-лужний баланс, водний обмін тощо  

 [7, 9]. Тварини з рослинним кормом зазвичай споживають калію вдвічі 

більше за норму. Проте трапляються випадки нестачі цього елемента, 

зокрема при згодовуванні висококонцентрованих і грубих кормів, при 

стресах і високій температурі навколишнього середовища, тому в 

раціони з високим вмістом зерна слід додавати збагачені ним кормові 

добавки. Зокрема потреба корів щодо калію зростає у спеку (35 
о
С) – 

від 0,8 до 1,6 %, при цьому для збереження балансу електролітів 

потрібно підвищувати рівень натрію в раціоні до 0,7 % (норма 0,4 %)   

[7]. Молодняк худоби і птиці має значно більшу потребу калію, ніж 

дорослі особини. Достатня кількість калію є в сіні, силосі і траві 

пасовища. 
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 Дефіцит натрію в раціонах тварин трапляється доволі часто, 

тому контроль його вмісту має бути постійним. Нестачу вказаного 

елемента поповнюють, головним чином, за рахунок кухонної солі 

(хлориду натрію), яка повністю задовольняє потребу як натрію, так і 

хлору. Як показують дослідження, біологічна доступність хлору для 

птиці, свиней і жуйних з хлоридів натрію, калію, амонію і кальцію 

була висока [9]. 

 Важливе значення в годівлі тварин має сірка, її потребу 

задовольняють, головним чином, за рахунок сірковмісних 

амінокислот. Засвоюваність сірки з натуральних кормів є в межах     

25–70 % і залежить від якості протеїну, структури раціону і наявності в 

ньому небілкових сполук азоту. У дослідах на високопродуктивних 

коровах встановлено, що засвоювання сірки в них у середньому 

становить 58 %, при силосному типі відгодівлі у бугайців – 62 %, при 

сінажній відгодівлі на зелених кормах – 72–74 % [10]. 

 Значне місце в годівлі сільськогосподарських тварин займають 

мікроелементи. Вони впливають на функції кровотворення, 

ендокринних залоз, захисні реакції організму, мікрофлору травного 

тракту, регулюють обмін речовин, беруть участь у біосинтезі білка, 

проникності клітинних мембран тощо. Відомо, що при введенні в 

раціон дефіцитних елементів підвищується їх рівень в організмі, 

насамперед у печінці, позаяк вона першою сприймає мікроелементи 

після всмоктування в кишківнику, активуючи за їх впливу процеси 

обміну речовин [2, 3]. Так, при введенні в раціон молочних корів 

комплексу дефіцитних мікроелементів вже через 15 днів відзначається 

підвищення їх рівня в крові, а повне досягнення максимальних 

показників – лише через 1,5 міс. Навіть якщо добавки забезпечують 

тільки часткову потребу організму, то і їх рівень в крові зростає на 30–

50 %, а при глибокому дефіциті навіть у два-три рази порівняно з 

початковим рівнем, але ніколи не досягає оптимальних величин. 

 Рівень засвоєння тваринами і птицею мікроелементів із різних 

солей неоднаковий. Елементи в сірчанокислих і вуглекислих солях 

доступніші, але вони самі не є технологічними (гігроскопічні, 

злежуються при зберіганні), а елементи з оксидів менш доступні, 

проте більш технологічні у виробництві.  
 Нестача заліза у повновікових тварин буває рідко в зв’язку з 

його високим вмістом у рослинних кормах і доброю засвоюваністю. 

Заліза бракує тільним коровам і молодняку, особливо підсисним 

поросятам. Встановлено, що підгодівля свиноматок сульфатом заліза 

(2 г/кг з розрахунку на залізо) за тиждень до опоросу і протягом трьох 

тижнів підсисного періоду підвищує забезпеченість організму цим 
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елементом, збільшує вміст заліза і міді в молоці в 1,4–1,8 разу [11]. 

Збагачення комбікорму свиноматок залізом сприяє профілактиці 

анемії поросят, підвищує інтенсивність їх росту. Досліджено, що у 

птиці і свиней даний елемент добре засвоюється із сульфатів, хлориду, 

глюконату, погано всмоктується із карбонатів, пірофосфатів і 

практично недоступний з оксидів [12]. Слід відзначити, що залізо з 

кормів рослинного походження засвоюється гірше, ніж з тваринного.  

Мідь в організмі тварин входить до складу окислювальних 

ферментів (церулоплазміну, цитохромоксидази, тирозинази, 

амінооксидази та ін.), які каталізують окремі етапи тканинного 

дихання. Оксидази – ферменти, які містять не менше чотирьох атомів 

міді. Цитохромоксидазна активність у тварин з недостатнім вмістом 

міді у 8 разів нижча за норму. 

Мідь є також важливим елементом для кровотворення: вона 

посилює мобілізацію депонованого заліза, забезпечує перехід 

мінеральних форм заліза в органічні, чим каталізує включення його у 

структуру гема і сприяє дозріванню еритроцитів на ранніх стадіях 

розвитку. За нестачі міді залізо недостатньо використовується для 

синтезу гемоглобіну, порушується гемопоез, розвивається гіпохромна 

анемія. Брак міді призводить до дефектного синтезу колагену, що 

супроводжується ламкістю кісток і деформацією скелета. При 

недостатньому (0,012 мг) і надлишковому (0,36 мг) вмісті в організмі 

міді спостерігається ослаблення імунобіологічної реактивності, при 

цьому знижується фагоцитарна активність нейтрофілів [13]. 

Використання міді в організмі значно знижується при надлишку в 

кормах кальцію. Дефіцит міді у тварин може бути наслідком 

споживання підвищених доз молібдену і сульфатів, які блокують 

процес засвоєння, утворюючи нерозчинні сполуки. 

Важлива роль селену в організмі тварин зумовлена його 

багатостороннім впливом на обмін речовин і фізіологічні функції. 

Селен входить до складу багатьох білків і ферментів, стабілізує 

фізико-хімічну структуру плазматичних мембран клітин, здійснює 

ефективний антиоксидантний захист мітохондрій, потрібний для 

нормального функціонування імунної системи. У фуражі міститься 

недостатня кількість селену, зазвичай його вводять у корм у 

неорганічній формі (селеніт натрію), але він відзначається низькою 

біодоступністю і токсичністю. У природі селен існує у вигляді сполук 

з амінокислотами (селенометіонін), який є оптимально біодоступним 

для тварин. Досліджено, що специфічні штами дріжджів здатні 

адсорбувати мінеральний селен і конвертувати його в селенозбагачені 

амінокислоти за дотримання відповідних умов ферментації [14]. 
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Селенозбагачені дріжджі є добрим джерелом біодоступного селену для 

тварин. Денна норма навіть для сухостійних корів має становити 

щонайменше 1000 МО вітаміну Е і 6–7 мг селену у вигляді 

селенозбагачених дріжджів на корову для оптимізації захисних 

механізмів і запобігання маститу, адже відомо, що задоволення потреб 

дійних корів у селені веде до зниження рівня соматичних клітин у 

молоці. 

Такий мікроелемент, як кобальт, надходить в організм з 

кормами і добавками, частково у вигляді вітаміну В12. Він сприяє 

утворенню еритроцитів і синтезу гемоглобіну. Найбільшим є вплив 

кобальту на еритропоез за достатнього рівня в організмі заліза й міді. 

Активізуючи дію одних ферментів і гальмуючи дію інших, цей 

елемент регулює білковий, жировий, вуглеводний і мінеральний обмін, 

підвищує захисні властивості, стимулює ріст, розвиток і 

продуктивність тварин [2]. Низьку біологічну доступність кобальту з 

кормів тваринного походження вчені пов'язують з утворенням його 

комплексних сполук з пуриновими основами, ртуттю тощо.   
Від вмісту йоду значно залежить ріст і розвиток тварин, 

функціональний стан серцево-судинної і статевої систем, печінки. Він 

сприяє синтезу вітаміну А з каротину. Цей елемент у тваринний 

організм надходить з повітрям, водою, кормами і мінеральними 

добавками. Без розщеплення всмоктуються йодисті сполуки 

гормонального характеру, інші форми органічного йоду поглинаються 

після відновлення до йодидів. Для розчинних неорганічних сполук 

елемента характерним є швидке і повне всмоктування при 

надходженні їх per os або шляхом інгаляції, причому в йодидів цей 

процес відбувається інтенсивніше, ніж у йоду, зв’язаного з 

амінокислотами. Зон йодного дефіциту на території держави є багато, 

тому слід враховувати, що в процесі зберігання кормів його втрати 

можуть сягати 50 %, разом з тим надлишок призводить до порушення 

функціональної активності щитовидної залози  [15]. 

Всмоктування цинку відбувається в основному у верхньому 

відділі тонкого кишківника. Тісний зв'язок з гормонами, ферментами і 

вітамінами зумовлює його регулюючий вплив на відтворну функцію, 

обмін вуглеводів, білків, жирів, ріст і розвиток тварин, а також участь 

у процесах клітинного дихання  та окиснення вуглеводів. Встановлено, 

що хелатні комплекси цинку з гліцином, метіоніном або лізином 

мають більшу біологічну доступність для молодняку свиней і птиці 

порівняно із сульфатом [4]. Неорганічні солі (хлорид, нітрат, сульфат, 

карбонат) всмоктуються гірше, ніж органічні. Оксид і металічний цинк 
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можна використовувати в годівлі тварин лише з врахуванням вмісту в 

них свинцю і кадмію. 

Марганець зв’язаний з ферментами, гормонами та вітамінами, 

активізує фосфатази крові й тканин, виступає окиснювачем у багатьох 

біологічних системах організму. У малих дозах солі марганцю 

посилюють окиснювальні процеси, а у великих – знижують їх 

інтенсивність [2]. 

Біологічна доступність марганцю для тварин із сульфатів, 

хлоридів, оксидів, карбонату і перманганату калію  досить висока, так 

само як і з його хелатних сполук з метіоніном і молочною кислотою. 

Надлишок у раціоні кальцію, фосфору, заліза знижує використання 

цього елемента, а добавки гістидину, лимонної і аскорбінової кислот 

підвищують абсорбцію. Екскреція марганцю з жовчю і соком 

підшлункової залози є важливішим фактором підтримання гомеостазу, 

ніж інтенсивність всмоктування. 

Дослідженнями доведено, що солі мікроелементів, зокрема 

сірчано- і солянокислі, при змішуванні з вітамінами прискорюють 

руйнування останніх, тому мікроелементи доцільно вводити в 

премікси у вигляді або окисів металів, або гідроокисів і карбонатів. 

Найбільш придатні з точки зору біодоступності, фізико-хімічних і 

технологічних властивостей, економіки – оксиди (крім оксидів заліза і 

кобальту, які погано засвоюються). Досить перспективні хелатні 

сполуки. За відсутності хелатів, оксидів, карбонатів доцільно окремо 

готувати вітамінний і мінеральний премікси й вносити в комбікорми, 

послідовно змішуючи інгредієнти. 
Висновок. Проблему мінерального живлення тварин потрібно 

вирішувати комплексно, як за рахунок макро- і мікроелементних 

добавок, так і введення до раціону повноцінних кормосумішей в складі 

цілого комплексу елементів.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВЕДЕННЯ ОВЕЦЬ  

БУКОВИНСЬКОГО ТИПУ  

АСКАНІЙСЬКОЇ М’ЯСО-ВОВНОВОЇ ПОРОДИ 

 

Наведено результати досліджень щодо розведення овець 

буковинського типу асканійської м’ясо-вовнової породи, показники 

продуктивності, прийоми селекції, технологію використання 

вівцематок. Встановлено, що розведення цих овець забезпечує високу 

рентабельність галузі вівчарства. 

Ключові слова: буковинський тип, вівці, жива маса, молочність, 

середньодобові прирости, ефективність, бринза, м’ясо, 

відтворювальна здатність. 
 

Сучасний етап розвитку галузі вівчарства характеризується 

значною увагою до утримання порід овець, які відрізняються високим 

біологічним потенціалом продуктивності. Цим вимогам найбільшою 

мірою відповідають породи напівтонкорунного м’ясо-вовнового 

напряму продуктивності. Насамперед вони характеризуються 

високими показниками живої маси, настригу вовни, скороспілістю та 

оплатою корму. 

Відомо, що напівтонкорунне м’ясо-вовнове вівчарство здатне 

відігравати значну роль при одержанні високоякісної дієтичної 

ягнятини,  поєднувати м’ясну, вовнову і молочну продуктивність.  

Для західного регіону напівтонкорунне м’ясо-вовнове 

вівчарство може бути одним з основних напрямів економічного 

розвитку галузі та  супроводжуватися створенням відповідних порід, 

пристосованих до  місцевих кліматичних та  кормових умов.  

Враховуючи всі обставини, на заході України в 2008 р. було 

створено буковинський тип асканійської м’ясо-вовнової породи овець 

з кросбредною вовною. Ці тварини мають свої особливості в 

асканійській м’ясо-вовновій породі. Вони достатньо крупні,  живою 

масою вівцематок 58–65 кг, з настригом чистої кросбредної вовни 2,5–

3,0 кг, плодючістю 110–125 %, виходом товарного молока не менше   
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65 кг [1, 2]. 

М’ясо-вовнові вівці донедавна були основним поставником 

кросбредної і кросбредного типу вовни для легкої промисловості. 

Однак, у зв’язку з низькими цінами на вовну та відсутністю потреби в 

ній, галузь опинилася в скрутному становищі. 

Тому Програмою інтенсифікації галузі вівчарства на Буковині 

передбачено поряд з виробництвом ягнятини, баранини, вовни, 

надавати перевагу молочній продукції та її переробці на бринзу, попит 

на яку залишається високим. 

Слід відзначити, що в Україні до цього часу мало уваги 

приділяють підвищенню інтенсифікації галузі за рахунок виробництва 

молочної продукції овець (бринзи), молочних ягнят та ягнятини. 

Сучасна технологія розведення овець буковинського типу 

асканійської м’ясо-вовнової породи базується на весняному ягнінні 

вівцематок та  ранніх періодах відлучення ягнят (у 2–2,5-місячному 

віці), що створює певні передумови одержання товарного молока, 

ягнятини і забезпечує ефективність розведення тварин цієї породи. 

Роботу з вівцями буковинського типу асканійської м’ясо-

вовнової породи проводили в господарствах „Дана”, „Сервіс-СВС” 

Новоселицького і „Козеріг-2010” Сторожинецького районів 

Чернівецької області. 

В основу роботи з тваринами цього типу покладено класичну 

методику з удосконалення окремих ознак, характерних для породи, та 

підвищення її продуктивності. 

Основою селекції овець буковинського типу є відбір, який 

забезпечує розмноження тварин бажаного напряму. Особливу увагу 

приділяли міцності конституції, живій масі, плодючості, типу 

вовнового покриву з урахуванням показників не нижче І класу. 

Племінну роботу проводимо в напрямі інтенсивного 

використання тварин, одержання на кожну вівцематку якомога більше 

ягнят; систематично вибраковуємо тварин, що відхиляються від 

встановленої мети і непридатні для подальшого відтворення.  

Розроблено технологічну систему використання вівцематок для 

збільшення виробництва продукції при розведенні овець цього типу. 

Овець буковинського типу асканійської м’ясо-вовнової породи з 

кросбредною вовною (12,5 тис. голів) розводять у господарствах  

різних організаційно-правових форм лісостепової і частково 

передгірної зони Чернівецької області, що пов’язано з природно-

кліматичними умовами та традиціями населення. 

Жива маса – це один з важливих показників, що має 

господарську цінність у овець м’ясо-вовнового напряму (табл. 1). 
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Незважаючи на несприятливі погодні умови, що склалися на 

Буковині протягом останніх трьох років, показники продуктивності 

овець залишаються достатньо високими, що свідчить про генетичний 

потенціал породи. 

Жива маса вівцематок знаходиться в межах 56,8–65,0 кг 

(середня 57,7 кг), настриг чистої вовни – 2,7–3,2 кг (середній 2,8 кг). 

 

1. Показники продуктивності овець буковинського типу              

асканійської м’ясо-вовнової породи з кросбредною вовною 

Групи  

Кіль-

кість 

голів 

Жива 

маса, кг 

(Х ± Sх) 

Довжина 

вовни, см 

(Х ± Sх) 

Настриг вовни, кг Коефі-

цієнт 

вовно-

вості, 

г/кг 

немитої 

(Х ± Sх) 
митої 

Барани-

плідники 32 94,9 ± 0,8 14,7 ± 0,8 7,5 ± 0,06 4,7 50 

Баранці 40 51,9 ± 0,4 14,4 ± 0,2 4,6 ± 0,04 2,9 56 

Вівцематки 685 57,7 ± 0,2 12,6 ± 0,1 4,4 ± 0,02 2,8 49 

Ярки 171 43,6 ± 0,4 135 ± 0,3 4,1 ± 0,03 2,6 60 

Всього 928      

 

Показники продуктивності вівцематок племінних стад перева-

жають стандарт для тварин цього типу: за живою масою на 13,3 %, 

настригом вовни в чистому волокні – 17,9 %, довжиною вовни -               

12,7 %. Вони добре пристосовані до кліматичних умов Буковини. 

Ми встановили, що весною після ягніння в середньому в стадах 

утримували 61,4 % вівцематок з живою масою понад 55 кг, 6,3 % вище 

60 кг і тільки 1,6 % до 50 кг. Наявність більш крупних тварин дає 

можливість відібрати їх і формувати групи м’ясного напряму. 

Довготривале розведення овець буковинського типу свідчить, 

що вони протягом багатьох років утримують високу вовнову 

продуктивність у всіх повновікових групах. Так, настриг вовни в 

митому волокні у баранів-плідників становить 4,7 кг, у маток 2,8 кг, у 

баранців 2,9 кг. Ці високі показники продуктивності свідчать  про 

можливість подальшого підвищення даної ознаки шляхом  

цілеспрямованої селекції. 

Встановлено, що відбір за живою масою супроводжується 

незначним збільшенням настригу кросбредної вовни. 

У даний час у стадах знаходиться 74,6 % тварин з кросбредною 

вовною (11–15 см) і 25,4 % кросбредного типу (9–10 см). У овець 

цього типу вовна густа, еластична з люстровим блиском, шовковиста, 



 

 

 139 

руно вирівняне, тониною 48–50 якості (96,8 %), що свідчить про 

відповідність вибраному напряму та типу вовнового покриву. 

Ми встановили, що вовна має високий ступінь однорідності 

внаслідок цілеспрямованої селекції. 

Ефективність розвитку овець буковинського типу значною 

мірою залежить від показників відтворення, на які впливає генетичний 

фактор, умови утримання, жива маса тварин, вгодованість та ін. (табл. 

2). 

 

2. Відтворювальна здатність вівцематок 

Показник  
ФГ 

 „Дана” 

ПП 

„Сервіс- 

СВС” 

ФГ 

„Козеріг-

2010” 

Всього  

Спаровано вівцематок, гол. 205 312 168 685 

З них об’ягнилося, гол. 195 306 161 602 

Заплідненість, % 97,5 98,1 95,8 96,6 

Народилося ягнят, гол. 295 384 193 872 

Плодючість, % 151,3 125,5 119,9 131,7 

Вихід ягнят на 100 спа-

рованих вівцематок, гол. 144 123 115 127,3 

Відлучено ягнят, гол. 283 364 184 831 

Вихід відлучених ягнят на 

100 вівцематок, гол. 138,0 116,7 109,5 121,3 

Життєздатність ягнят, % 95,9 94,8 95,3 95,3 
 

Високий ступінь заплідненості (96,6 %), плодючості (131,7 %), 

життєздатності (95,3 %) пояснюється не тільки генетичними задатками 

тварин, а також технологічними прийомами селекції, голівлі і 

утримання. 

Відбір ярок з числа двійнят дозволив підвищити плодючість 

вівцематок у фермерському господарстві «Дана» до 144 %.  

Жива маса ягнят є однією з важливих селекційних ознак, що 

свідчить про їх життєздатність та міцність будови тіла вівцематок. Від 

вівцематок буковинського типу ягнята народжуються достатньо 

крупними, зокрема баранці-одинаки середньою масою 4,8 кг, ярочки –             

4,1 кг, двійнята - відповідно 4,4 і 3,8 кг. При вирощуванні ягнят жива 

маса ярочок до 2-місячного віку досягає 16,7 кг, баранців 17,8 кг, 

середньодобові прирости живої маси від народження до 2-місячного 

віку (відлучення) становлять у ярочок 205 г, у баранців – 216 г. 

У тварин буковинського типу інтенсивність росту, тобто 

скороспілість, достатньо висока. Так, ярки до 6-місячного віку 
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досягають 52,3 % від маси дорослих вівцематок, а двійневі – 51 %, що 

свідчить про доцільність відбору за цією  ознакою. Ми вважаємо, що 

при поліпшенні рівня годівлі ці показники можуть бути значно 

вищими. 

В останні роки на Буковині основним напрямом ведення 

вівчарства є молочно-м’ясо-вовновий, при цьому перевагу надають 

виробництву молока. 

Після відлучення ягнят в 1,5–2-місячному віці вівцематок доять, 

а ягнят переводять на інтенсивне вирощування та нагул. 

Ми встановили, що від вівцематки в середньому можна 

отримати по 60–80 кг товарного молока, з якого виробляють по 15–       

20 кг бринзи, яка користується великим попитом. 

Слід зазначити, що для підвищення ефективності галузі при 

розведенні овець цього типу змінено технологію використання 

вівцематок. Якщо раніше ягнят під вівцематками вирощували до 3–4 

місяців (загальноприйняте), то в більшості господарств при розведенні 

овець  близько 80 % ягнят забивають на м’ясо або реалізують 

населенню у віці 1–1,5 міс. 

Щорічно залишають 25–30 ягнят на 100 вівцематок, кращих за 

типом вовни, добре розвинутих, від високомолочних маток для 

поповнення стада. 

Ми вивчили технологічну схему використання вівцематок 

буковинського типу асканійської м’ясо-вовнової породи в 

господарстві «Дана» Новоселицького району (табл. 3). 

 

3. Технологічна схема використання вівцематок  

Найменування Показник 

1 2 

Всього овець, гол. 301 

з них вівцематок 205 

Кількість вівцематок у стаді, % 68,1 

Об’ягнилося вівцематок, гол. 205 

                                            % 100 

Одержано ягнят, гол. 295 

на 100 вівцематок, гол. 144 

Забито або продано у віці 1–1,5 міс., гол. 235 

                                                               % 79,7 

Залишено для відтворення власного стада, гол. 60 

                                                                          % 20,3 

Кількість дійних овець, гол. 190 
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1 2 

Кількість днів доїння 153 

Вироблено товарного молока  від вівцематки, кг 111,8 

Від дійної вівцематки одержано  бринзи, кг 27,9 

Середньодобові  надої, кг 0,731 

 

Так, у господарстві одержано 144 ягнят на 100 вівцематок, з них 

79,7 % продано або забито на м’ясо в 1–1,5-місячному віці, а 20,3 % 

тварин залишено для відтворення стада. Ця технологія дозволяє 

розпочати раннє доїння вівцематок для одержання товарного молока. 

Вівці буковинського типу високомолочні завдяки постійному відбору 

за цією ознакою. Період доїння розпочинається з 1 травня, коли на 

пасовищах багато соковитої трави, що дуже важливо для збільшення 

виходу товарного молока. 

Використання вівцематок для доїння сприятиме підвищенню 

рентабельності галузі вівчарства (табл. 4). 

 

4. Економічна ефективність розведення овець буковинського типу 

асканійської м’ясо-вовнової породи 

Найменування Показник  

Вироблено на вівцематку  

вовни немитої, кг 4,4 

м’яса-тушки, кг 6,0 

бринзи, кг 16,0 

Вартість 1 кг, грн  

вовни 6,0 

ягнятини (тушки) 40,0 

бринзи 50,0 

Одержано від реалізації, грн  

вовни 26,4 

ягнятини (тушки) 240 

бринзи 800 

Всього одержано від реалізації продукції, грн 1066,4 

Витрати на утримання (корми, зарплата, утримання  

приміщень, техніки, переробка і реалізація продукції) 

та інше, грн 535 

Прибуток, грн 531,4 

Рентабельність, % 99,3 
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Ми встановили, що в грошовому виразі від реалізації вовни 

одержано 2,4 %, м’яса - 22,5 %, бринзи - 75,1 % від валового доходу, 

що свідчить про високу ефективність виробництва товарного овечого  

молока. В цілому рентабельність галузі в середньому становить          

99,3 %.  

Висновок. Вівці буковинського типу можуть конкурувати з    

будь-яким видом сільськогосподарських тварин завдяки виробництву 

вовни, м’яса, молока, що забезпечує високу рентабельність галузі. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ  

ДЛЯ РОЗРОБКИ ЕЛЕКТРООГОРОДЖУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ  

НА БАЗІ ПОНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ  

ДЛЯ ВІДДАЛЕНИХ ПАСОВИЩ  

 

Проведено дослідження сонячної радіації в реальних 

кліматичних умовах Західного регіону та отримано табличні 

залежності ймовірнісної надійності роботи генератора імпульсів для 

живлення електроогорожі від різних факторів. 

Ключові слова: пасовища, поголів’я корів, виробництво 

молока, сонячна радіація, генератор імпульсів. 

 

            Для живлення електроогорож на віддалених пасовищах в 

умовах регіону можна використати такі види поновлюваних джерел 

енергії: швидкість вітру, перепади гірських річок, радіацію сонця [1, 

2]. Однак, як показали дослідження попередніх років, потенційні 

можливості вітрової енергії в Західному регіоні невеликі [3, 4]. В 

пасовищний період у низинній частині регіону 75 % часу припадає на 

спектр швидкостей вітру, середнє значення яких не перевищує                 

2,5 м/сек. У цьому спектрі недоцільно використовувати вітрову 

енергію для виробничих потреб. Для живлення пасовищних 

електроогорож вітровою енергією слід монтувати на пасовищах 

габаритні вітрові установки, що не завжди зручно і виправдано. 

Річкову енергію більш доцільно використовувати в гірській 

місцевості Карпат. Однак це прив’язує споживача до даної місцевості, 

зокрема до річки, і створює незручності при випасанні худоби на 

віддалених пасовищах. 

Найбільш універсальною та зручною енергією серед 

поновлюваних джерел для переносних споживачів є сонячна радіація. 

Причому в пасовищний період порівняно з вітровою вона більш  
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активно проявляється (рис. 1). 

Тому, виходячи із цих міркувань, автономне живлення 

генераторів електроогорож для віддалених пасовищ більш доцільно 

здійснювати від сонячних електричних батарей. 

Основними вихідними даними для розробки електроогороджу-

вальних засобів на базі поновлюваних джерел енергії для віддалених 

пасовищ є: 

– потужність перетворювачів цих джерел для забезпечення 

надійної та безвідмовної роботи генератора імпульсів протягом 

пасовищного періоду; 

– величина навантаження на генератор імпульсів, яким є 

комплексний опір пасовищної електроогорожі. 

 

 – сонячна енергія, сприйнята нерухомою сонячною 

батареєю; 

   – сонячна енергія, сприйнята рухомою за сонцем 

батареєю 

Рис. 1. Гістограма питомої сонячної енергії (q) за місяцями 

 

Потрібно також обґрунтувати площу сонячної батареї та 

ємність накопичувача енергії. 

Об’єктом дослідження був модуль сучасної сонячної батареї 

(рис. 2) з такими характеристиками: 

– потужність при максимальній віддачі енергії – 5 Вт; 
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– максимальна напруга  – 17 В; 

– коефіцієнт корисної дії модуля  – 0,17; 

– площа активної поверхні батареї – 360 см
2
. 

             Установка забезпечувала постійний кут нахилу світлочутливої 

поверхні батареї до горизонту α=36,6
0
, що відповідає середньому куту 

орієнтації її на сонце на даній широті за пасовищний період. Крім того, 

установка автоматично спрямовувала світлочутливу поверхню батареї 

за сонцем відносно вертикальної осі. Навантаженням на активну 

частину установки був опір R = 68 Ом, який відповідав оптимальному 

навантаженню при максимальній сонячній радіації і забезпечував 

потужність 0,52 Вт. Для більш точного вимірювання паралельно 

акумулятору була підключена стабілізована опорна напруга 6 В, яку 

забезпечувало джерело живлення ВИП-009. Різниця напруг між 

акумулятором і джерелом живлення реєструвалася дискретно через 

кожні півгодини  на діаграмну стрічку самопишучим приладом Н327-

5.        

 
R1 – опір навантаження; R2, R3 – дільник напруги акумулятора; R4 – 

дільник опорної напруги; Е1 – акумулятор «SUNGA»; Е2 – джерело 

опорної напруги ВИП-009; Е3 – модуль сонячної батареї; PV – 

самопишучий прилад Н327-5; VД1 – діод; VД2 – стабілітрон Д815В; 

SA1, SA2 – перемикачі      

 

Рис. 2. Електрична схема установки для дослідження потенційної 

можливості сонячної батареї з накопичувачем енергії 
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Рис. 3. Залежність потужності (Р), яку розвиває модуль сонячної   

батареї, від освітленості (L) та навантаження на неї (R) 

 

Із графіка видно, що максимальна енерговіддача даного 

модуля сонячної батареї при максимальній сонячній радіації 

(Lx=100000 лк) припадає на навантаження 65–70 Ом і становить 4,9 Вт. 

У міру зменшення сонячної радіації цей максимум переміщається в 

сторону більших опорів з одночасним зменшенням його величини і 

збільшенням його дисперсії по осі навантаження. Це викликано тим, 

що із зменшенням дії сонячної радіації на чутливу поверхню сонячної 

батареї збільшується її внутрішній опір. Згідно з літературними 

джерелами теоретичних основ електротехніки,  максимальна передача 

енергії від джерела живлення до споживача відбувається за умови 

рівності вихідного опору джерела живлення і вхідного опору 

споживача, тобто: 

Rвих.дж = Rвх сп. 

Тому для забезпечення максимальної енерговіддачі сонячної 

батареї потрібно розраховувати споживач так, щоб його вхідний опір 

був близький до внутрішнього опору батареї. 

Результати математичної обробки статистичних даних з 

сонячної радіації, отриманих у результаті її дослідження в світловий 

час доби протягом пасовищного періоду (15 квітня – 15 жовтня),  

подано у вигляді табличних залежностей (табл.).  
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Залежність коефіцієнта надійності (Р) роботи сонячної установки в 

світлий час доби від площі сонячної батареї (S) та ємності 

акумулятора (С) при різних потужностях споживання (N) 

S, 

см
2
 

С, 

А·го

д 

N, Вт 

0,25 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 10 25 

200 

0 0,460 0,430 0,350 0,280 0,160 0,110 0,091 0,000 0,000 

2,5 0,513 0,474 0,414 0,318 0,264 0,218 0,103 0,05 0,000 

5,0 0,722 0,666 0,570 0,441 0,366 0,326 0,284 0,088 0,000 

7,5 0,870 0,792 0,678 0,580 0,426 0,361 0,300 0,108 0,010 

10 1,000 1,000 0,882 0,662 0,492 0,401 0,338 0,126 0,030 

25 1,000 1,000 1,000 0,842 0,586 0,468 0,390 0,150 0,050 

400 

0 0,615 0,575 0,503 0,374 0,290 0,230 0,152 0,000 0,000 

2,5 1,000 0,966 0,912 0,720 0,606 0,492 0,398 0,090 0,000 

5,0 1,000 1,000 0,988 0,819 0,666 0,542 0,432 0,147 0,021 

7,5 1,000 1,000 1,000 0,961 0,778 0,654 0,555 0,206 0,072 

10 1,000 1,000 1,000 1,000 0,883 0,733 0,612 0,232 0,110 

25 1,000 1,000 1,000 1,000 0,961 0,813 0,682 0,252 0,140 

600 

0 0,705 0,691 0,540 0,512 0,343 0,291 0,260 0,153 0,010 

2,5 1,000 1,000 0,961 0,844 0,720 0,600 0,518 0,205 0,052 

5,0 1,000 1,000 1,000 0,972 0,855 0,746 0,625 0,264 0,101 

7,5 1,000 1,000 1,000 1,000 0,943 0,805 0,696 0,340 0,140 

10 1,000 1,000 1,000 1,000 0,985 0,867 0,745 0,348 0,180 

25 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0929 0,803 0,385 0,210 

800 

0 0,780 0,715 0,650 0,510 0,422 0,350 0,330 0,191 0,021 

2,5 1,000 1,000 1,000 0,850 0,738 0,642 0,526 0,231 0,080 

5,0 1,000 1,000 1,000 1,000 0,891 0,779 0,690 0,384 0,150 

7,5 1,000 1,000 1,000 1,000 0,945 0,840 0,350 0,422 0,241 

10 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,939 0,794 0,445 0,300 

25 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,994 0,815 0,470 0,350 

1000 

0 0,923 0,751 0,692 0,563 0,491 0,452 0,420 0,263 0,080 

2,5 1,000 1,000 1,000 0,954 0,523 0,733 0,648 0,378 0,180 

5,0 1,000 1,000 1,000 1,000 0,926 0,834 0,757 0,504 0,280 

7,5 1,000 1,000 1,000 1,000 0,966 0,870 0,798 0,543 0,371 

10 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,930 0,840 0,366 0,392 

25 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,950 0,869 0,582 0,421 

 

У таблиці наочно показано, як змінюється імовірність 

надійності енергозабезпечення споживача сонячною енергією  залежно 
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від площі сонячної батареї, ємності акумулятора та потужності 

споживання. 

Із таблиці видно, що надійність енергозабезпечення споживача 

зменшується із збільшенням його потужності споживання та 

зменшенням активної площі сонячної батареї і ємності акумулятора. І, 

навпаки, при зменшенні потужності споживання та збільшенні площі 

сонячної батареї і ємності акумулятора імовірність енергозабезпечення 

споживача збільшується і за відповідних умов переходить до одиниці, 

тобто стовідсоткової надійності його роботи. 

Висновки. Отримані табличні залежності дають можливість 

обґрунтувати величину сонячної батареї і ємність накопичувача енергії 

при проектуванні споживача відповідної потужності для роботи в 

даних кліматичних умовах з даною імовірністю надійності. Так, щоб 

забезпечити безвідмовну роботу генератора імпульсів потужністю 

споживання 1 Вт при площі сонячної батареї 400 см
2
 в даних 

кліматичних умовах, потрібно застосовувати накопичувач енергії 

ємністю не менше 5 А·год. 
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ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ОБРОБКИ БУЛЬБ КАРТОПЛІ  

ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ ПІД ЧАС САДІННЯ 

 

Наведено результати досліджень і практичного застосування 

енергозберігаючих технологій і засобів механізованої обробки 

картоплі захисними і стимулюючими речовинами під час садіння. 

Ключові слова: картопля, хвороби, шкідники, протруйник, 

біостимулятор, картоплесаджалка, перистальтичний насос, 

еластичний шланг. 
 

 В Україні  існує багато господарств, які вирощують картоплю,  

одержуючи  досить низькі врожаї. Тому постала потреба розробки 

заходів щодо збільшення урожайності та поліпшення якості бульб 

картоплі.  

Врожайність картоплі значною мірою залежить від впливу 

шкідників та хвороб. Тому слід застосовувати  заходи обробки бульб 

картоплі, щоб запобігти значному зниженню врожайності культури. 

На даний час система захисту картоплі спрямована в основному на 

захист від колорадського жука та фітофторозу шляхом багаторазового 

обприскування пестицидами під час вегетації культури, що зумовлює 

значні витрати коштів та праці і забруднення довкілля, порушення 

правил  охорони праці і техніки безпеки. Захист картоплі від хвороб та 

шкідників методом обробки насіннєвих бульб протруйниками 

застосовували лише окремі великі спеціалізовані господарства, 

використовуючи  для цієї мети стаціонарні протруювачі. Але при 

цьому часто висока концентрація розчину протруйника на бульбах 

зумовлює зниження схожості  через пошкодження частини вічок. 

Переважна більшість збудників хвороб і шкідників знаходиться в 

ґрунті, тому доцільно проводити одночасно обробку бульб і ґрунту в 

зоні садіння [1, 2].  

На світовому ринку з’явилися комбіновані інсекто-фунгіцидні 

протруйники, такі як престиж, шедевр, мататор супер, а також  
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універсальні протифітофторозні фунгіциди дітан М-45, пенкоцеб та 

ін.,  отже, відкривається перспектива захисту картоплі  від шкідників і 

ґрунтових хвороб шляхом одночасної  обробки  бульб  і ґрунту  під час 

садіння [3]. 

За рахунок обробки насіннєвих бульб біостимуляторами росту 

існує можливість значного збільшення врожайності картоплі. Одним із 

таких недорогих і доступних є біостимулятор вермистим [4], який 

дозволяє при передпосадковій обробці бульб (8 л/т робочого розчину) 

підвищити їх врожайність до 30 %, а також поліпшити товарну якість. 

Цей препарат рекомендовано вносити разом з пестицидами при 

обробці бульб під час садіння [5, 6].  

Відсутність засобів механізації для обробки бульб захисно-

стимулюючими препаратами під час садіння стримує  впровадження у 

виробництво наведених вище способів підвищення врожайності 

картоплі.    

Для вирішення цієї проблеми було розроблено спеціальне 

пристосування до картоплесаджалок. При його роботі одночасно 

відбувається протруювання бульб картоплі і внесення розчину 

протруйника в борозну, в зону висадки бульб. Це сприяє більш 

ефективному знищенню шкідників і збудників хвороб  під час 

вегетації картоплі.  

Внаслідок проведених наукових досліджень розроблено та 

запатентовано енергоощадну технологічну схему модернізованої 

картоплесаджалки для обробки бульб картоплі під час садіння (рис. 1).  

Обробка  бульб проводиться на шляху від їх випадання із 

садильного апарата і в борозні - до моменту накриття ґрунтом. За 

даними досліджень, така схема дозволяє наносити на поверхню бульб  

близько 50 % робочої рідини (р. р.), а решту – на дно борозни, в зону 

росту кореневої системи рослин [7]. 

Іншою перевагою цього способу обробки бульб є те, що 

робоча рідина може приготовлятися безпосередньо в місткості, 

встановленій на садильному агрегаті, що усуває забруднення довкілля 

та поліпшує санітарні умови праці. 

Новизною в запропонованій технології обробки бульб є 

використання спеціально розробленого і запатентованого насоса-

дозатора перистальтичного типу НДП-2-4 (рис. 2) з приводом від осі 

опорних коліс або трансмісії саджалки, що дозволяє автоматично 

змінювати норму внесення робочого розчину  пропорційно  до зміни 

швидкості руху агрегату.   
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1 - резервуар; 2 - насос-дозатор перистальтичний; 3 - розпилювач;                      

4 - привод насоса; 5 - борозноутворювач; 6 - бункер для бульб;                   

7 - загортач дисковий 

 

Рис. 1. Технологічна схема картоплесаджалки з пристосуванням 

для обробки бульб протруйниками під час садіння 

 

 
 

Рис. 2.  Загальний вигляд насоса-дозатора НДП-2-4 

 

Насос-дозатор недорогий у виготовленні, зручний в 

експлуатації та обслуговуванні. Конструкція насоса-дозатора  з 

підпружиненою декою дозволяє використовувати два або чотири 
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еластичні шланги залежно від кількості садильних апаратів у 

картоплесаджалці. Конструктивна схема насоса-дозатора НДП-3-4 

захищена патентом. 

Вибір продуктивності насоса-дозатора визначається із 

залежностей: 

GNq ган    або  aкган nСVNq  ,        (1) 

де qн – продуктивність насоса-дозатора, л/год; 

Nга – норма витрати робочої рідини, л/га; 

G  – продуктивність картоплесаджалки, га/год;  

Vк – швидкість руху картоплесаджалки, км/год; 

С  – ширина міжрядь, м; 

nа – кількість садильних апаратів. 

У свою чергу продуктивність насоса-дозатора при обробці 

бульб залежить від кількості обертів ротора та норми витрати робочої 

рідини на 1 га. Якщо врахувати, що насос-дозатор за один оберт 

ротора одним шлангом видає об'єм рідини W1, то кількість обертів на  

1 га, при яких один шланг забезпечить норму видачі робочої рідини, 

становить 

                             

1W

N
n га

н  ,                                                  (2) 

де nн – кількість обертів ротора насоса на 1 га, об./га; 

W1 – об'єм робочої рідини, виданий одним шлангом за один 

оберт ротора, л. 

Враховуючи те, що насос-дозатор приводиться в дію від 

опорних коліс, то кількість обертів осі на площі 1 га становить: 
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,                               (3) 

де nк - кількість обертів коліс, об./га; 

Вга – площа посадки, м
2
;  

Dк – діаметр опорних коліс, м; 

в – ширина захвату саджалки, м. 

Таким чином, знаючи кількість обертів осі коліс саджалки при 

садінні картоплі,  визначимо передаточне число приводу насоса  
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Пристосування для обробки бульб захисно-стимулюючими 

препаратами під час садіння може використовуватися з різними 

типами саджалок (рис. 3). 

 

 
Л-207 

 
КС-2М 
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КСМ-4А 

 
СН-4Б 

1 - резервуар; 2 - насос-дозатор перистальтичний; 3 – привод насоса;   

4 - розпилювач   
 

Рис. 3. Схеми переобладнання різних типів картоплесаджалок 

пристосуванням для внесення захисно-стимулюючих препаратів 
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Висновки   
1. Визначено, що технологічне обладнання для механізованої 

обробки бульб картоплі захисно-стимулюючими препаратами під час 

садіння  потребує незначних додаткових енергетичних затрат (20–            

40 Вт), має високу експлуатаційну надійність та забезпечує якісне 

виконання агровимог до процесу. 

2. Провівши виробничу перевірку модернізованої 

картоплесаджалки КС-2М, ми встановили, що обробка бульб та ґрунту 

під час садіння за даною технологією 2-процентним розчином 

протруйника престиж за норми 50 л/га стовідсотково знищує таких 

шкідників, як колорадський жук, дротяник та личинки хруща, 

внаслідок чого товарна врожайність картоплі зросла майже удвічі. 
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М'ЯСОПЕРЕРОБНА ГАЛУЗЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

 Здійснено аналіз основних показників господарсько-

економічної діяльності м'ясопереробних підприємств Львівської 

області та обґрунтовано ключові фактори зростання ефективності 

функціонування м'ясопереробної галузі регіону. Акцентовано  увагу на 

вагомій ролі інтеграційних процесів у її забезпеченні.   

Ключові слова: галузь, ринок, продукція, якість, підприємство, 

конкурентоспроможність. 

 

М'ясопродуктовий підкомплекс займає вагому роль в економіці 

регіону. Зокрема його агровиробничий сегмент у 2011 р. забезпечив  

виробництво 19 % валової продукції тваринництва. На даний час у 

Львівській області функціонує 25 м'ясопереробних підприємств різних 

організаційно-правових форм, які постачають свою продукцію на 

ринок в асортименті. За результатами аналізу, в 2011 р. 11 підприємств 

із наявних наростили обсяги виробництва продукції порівняно до           

2010 р. Треба віддати належне тим підприємствам, які зуміли в 

непростій економічній і ринковій ситуації забезпечити виробництво 

продукції без особливих збоїв. Серед них - ТзОВ “Пустомити-м'ясо”, 

ТзОВ “Барком”,  ТзОВ “Західно-Українська аграрна фірма”, ТзОВ 

“Дунай”, ПФ ”Білаки”, ЗАТ “Дрогобицький м'ясокомбінат”, ТзОВ 

“Ходорівський м'ясокомбінат”, ТзОВ “Євро-Вік” (Сколівський р-н), 

ТзОВ “Самбірська птахофабрика” і ін. Названі підприємства не тільки 

не знижують рівень виробництва продукції, а й обновляють і 

розширяють свої фонди, забезпечуючи стабільну роботу своїх 

колективів. У досягнутих успіхах у їх діяльності важливе місце 

відводиться кропіткій економічно-аналітичній роботі, що дозволяє 

економити матеріальні та фінансові ресурси, раціонально 

використовувати обладнання і трудовий потенціал, оперативно 

реагувати на ринкову ситуацію. Свідченням цього є результати 
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економічного аналізу і оцінки сучасного стану діяльності 

м'ясопереробних підприємств області, їх результативності в ринкових 

умовах (табл.). 

 

Показники виробництва товарної продукції підприємств 

м'ясопереробної галузі Львівської області 

Підприємство 

Товарна продукція в цінах 

на 01.01.2012, тис. грн 

Січень – грудень 

2010 р. 2011 р. % 

МПП “КРІС” 3033,4 1689,6 55,7 

ЗАТ “Дрогобицький м'ясокомбінат” 23209 25294 109,0 

ПФ “Білаки” (Самбір) 13939 16051 115,2 

ТзОВ “Плай” (Пустомити) 8010,4 2879,7 35,9 

ТзОВ “Барком” (Пустомити) 59701,9 89571,8 150,0 

ТзОВ “Пустомити-м'ясо” 5340,8 9965 186,6 

ТзОВ “Ходорівський м'ясокомбінат” 69152,3 71081,2 102,8 

ТзОВ “Дукат” (Мостиська) 2837,8 3803,7 134,0 

ТзОВ “Акцент” (Яворів) 18032 11938 66,2 

ПП “Гал-м'ясо” (Дрогобицький р-н) 18291 17275,0 94,4 

ТзОВ “Самбірська птахофабрика” 88936 91346 102,7 

ФГ “Бекас” (м'ясо птиці) (Пустомити) 29381,1 25662,8 87,3 

ТзОВ “Євро-Вік” (Сколе) 37263 53580 143,8 

СМП “Барс-прод” ЛТД (Радехів) 27284 21633 79,3 

КП “Інтеркомерс” (Жовква) 39284,9 16045 40,8 

ПВФ “М'ясопром” (Рава-Руська) 1215 436 35,9 

ТзОВ “Галичпродукт” (Червоноград) 1291,5 546,0 42,3 

ТзОВ “Богатир” (Сокальський р-н) 13917,7 2054 14,8 

ПП “СміО” (м. Стрий) 28021 29022 103,6 

ТзОВ “Рута” (м'ясо) (Бродівський р-н) 8652 4892 56,5 

ТзОВ “Довір'я” (Городоцький р-н) 2207 2028 91,9 

ТзОВ “Західно-Українська аграрна 

фірма” 44046 62419,2 141,7 

ТзОВ “Трембіта-Інвест” 4034,4 4221,6 104,6 
 

 Запровадження наведених нижче факторів, на нашу думку, 

спроможне забезпечити зростання ефективності виробничо-

економічної діяльності підприємств м'ясопереробної галузі. 

 1. В умовах ринку потрібно більше уваги приділяти 

удосконаленню економічних механізмів діяльності підприємств. Адже 
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від результатів їх роботи залежать обсяги і якість продукції, суми 

затрат, економії, і, звичайно, прибуток. 

 2. Важливим є також розкриття потенціалу кооперування і 

інтеграції з підприємствами і господарствами, які виробляють 

сировину та реалізують готову продукцію. Наявність таких структур 

дозволила б зняти бар'єри у забезпеченні м'ясопереробних підприємств 

сировиною і запобігти монополізації торгівлі. Економічна 

зацікавленість учасників таких об'єднань має бути пріоритетною 

умовою у спільній діяльності. 

 В інтегрованих об'єднаннях реальною є координація 

діяльності учасників у виробництві, переробці і реалізації продукції 

споживачу. Перспектива розвитку підприємств м'ясопродуктового 

підкомплексу в інтеграції, кооперуванні, що дозволить ефективніше 

використовувати виробничі потужності, забезпечувати належний 

рівень якості і безпечності продукції, визнання товарної марки на 

ринку. Доцільні елементи організаційно-виробничої структури 

інтегрованого формування в регіональному м'ясопродуктовому  

підкомплексі схематично представлено на рисунку. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Організаційно-виробнича структура інтегрованого 

формування (розробка автора - А. В. Гримак) 

  

3. Важливою складовою зростання економічної 

результативності господарської діяльності підприємств є 

прогнозування виробництва м'ясопродукції на основі вивчення попиту, 

пропозиції та кон'юнктури ринку, що потребує запровадження системи 

маркетингових досліджень. Її функціонування сприятиме більш 

оперативній і гнучкій адаптації господарських структур до зміни умов 

конкурентного середовища.   

 4. Фактором ефективного функціонування підприємств 

м'ясопереробної галузі є розвиток їх матеріально-технічної бази, 

Асоціація 

М'ясопереробні 

підприємства 

Сільськогосподарські 

підприємства, зокрема 

фермерські 

господарства 

Заготівельні 

пункти 

Торговельні 

підприємства 

Кінцевий споживач 



 

 

 159 

здійснення модернізації з орієнтацією на нові, сучасні, енергоощадливі 

технології виробництва продукції, високу технологічну дисципліну. 

Іншим важливим аспектом вирішення  означеної проблеми є 

запровадження механізму економічної відповідальності кожної 

виробничої структури підприємства за загальні результати діяльності. 

 Таким чином, оскільки особливістю діяльності 

м'ясопереробних підприємств є те, що вони є специфічною галуззю, 

яка створює суспільний продукт повсякденного споживання, для  

розвитку галузі слід залучати всі наявні стимулюючі фактори, і  

зокрема інвестиції. Впровадження ж у практику виробництв 

м'ясопереробної галузі досягнень науки забезпечить змогу вирішення  

проблем підвищення рівня ефективності виробництва, його 

прибутковості, розширеного відтворення, стабільності на ринку 

продукції. 

 Висновки. Ринок продукції м'ясопереробних підприємств є 

визначальним  фактором, вплив якого обумовлює потребу підвищення 

ефективності виробництва. Розробка прогнозів, і зокрема 

довготермінових, щодо вірогідних напрямів його розвитку сприятиме 

подальшому вдосконаленню організації, технології виробництва і 

забезпеченню якості продукції.   

 У поєднанні економічних факторів виправдано на основі 

єдності організаційних, технологічних і економічних інтересів, 

розвивати інтеграційні  відносини із виробниками сировини, 

підприємствами торгівлі, науковою сферою, що позитивно 

позначатиметься на результатах діяльності всіх учасників інтегрованої 

структури. 
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АННОТАЦИИ 
 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВО 
 

УДК 631.582.2:632.51 

Вавринович О. В. Влияние севооборотного фактора на потенциальную 

засоренность пашни / О. В. Вавринович // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2012. – Вып. 54 (I). – С. 3–8. 

Приведены результаты исследований влияния севооборотов с разным 

насыщением зерновыми культурами и систем удобрения на потенциальную 

засоренность почвы в посевах пшеницы озимой. 

Ключевые слова: севооборот, минеральные удобрения, пшеница 

озимая, потенциальная засоренность, сегетальная растительность. 

 
УДК 631.53.027:633.11 

Повышение зимостойкости пшеницы озимой в условиях Лесостепи 

Западной / А. П. Волощук [и др.] // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2012. – Вып. 54 (I). – С. 8–14. 

Установлено, что предпосевной обработкой семян пшеницы озимой 

рострегулятором вымпел-К и внекорневым удобрением растений вымпелом (в 

осенний период) можно увеличить их зимостойкость. 

Ключевые слова: пшеница озимая, регуляторы роста, полевая 

всхожесть, перезимовка, показатели структуры растений. 

 
УДК 631.53.027:633.85 

Влияние предпосевной обработки семян и внекорневого питания 

растений рострегуляторами на перезимовку рапса озимого / А. П. Волощук [и 

др.] // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2012. – Вып. 54 

(I). – С. 15–25. 

Установлено, что предпосевная обработка семян рапса озимого 

рострегулятором вымпел-К и внекорневое питание в осенний период 

вымпелом положительно влияют на показатели структуры растений и их 

зимостойкость.  

Ключевые слова: рапс озимый, регуляторы роста, полевая всхожесть, 

перезимовка, показатели структуры растений. 

 

УДК 631.512:632.51:633.11 

Магоцкая Л. В. Влияние систем основной обработки почвы на 

сегетальную растительность в посевах озимой пшеницы / Л. В. Магоцкая, 

О. В. Вавринович, О. И. Качмар // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2012. – Вып. 54 (I). – С. 25–31. 

Приведены результаты экспериментальных исследований влияния 

систем основной обработки почвы на гербологическое состояние посевов 

озимой пшеницы в зерновом севообороте. 
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Ключевые слова: озимая пшеница, минеральные удобрения, 

обработка почвы, засоренность. 

 
УДК 633.13:631.52 

Изменчивость компонентных признаков продуктивности и их связи с 

урожайностью селекционных генотипов овса / А. Я. Марухняк, А. О. Дацко,  

Г. И. Марухняк, Ю. А. Лисова // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2012. – Вып. 54 (I). – С. 32–40. 

Рассчитаны и проанализированы показатели изменчивости уровней 

урожайности и ее структурных элементов на примере сортообразцов 

конкурсного сортоиспытания. Установлены корреляционные связи 

компонентных количественных признаков с продуктивностью сортообразцов 

овса в зависимости от основных факторов внешней среды. 

Ключевые слова: изменчивость, вариация, корреляция, овес, генотип, 

сортообразец. 

 
УДК 633.2.031:631.8 

Агробиологическое обоснование улучшения продуктивности 

природных кормовых угодий / Я. И. Мащак, Л. Я. Слобода, О. М. Слобода,    

И. В. Выговский // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2012. 

– Вып. 54 (I). – С. 40–45. 

Приведены результаты изучения мероприятий повышения 

продуктивности естественных лугов в Западном регионе Украины. 

Рекомендовано нормы удобрений, соотношения компонентов и набор трав, 

особенности подсева травостоев, перезалужения вырожденных лугов, 

коренного улучшения горных лугов региона Карпат, систему рационального  

использования травостоев. 

Ключевые слова: вырожденные травостои, бобовые и злаковые 

многолетние травы, урожайность, удобрения. 
 

УДК 631.452:631.445.3 

Олифир Ю. Н. Экологически безопасные системы воссоздания и 

сохранения плодородия светло-серой лесной поверхностно оглеенной почвы             

/ Ю. Н. Олифир, А. И. Габриэль, О. М. Германович // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2012. – Вып. 54 (I). – С. 45–53. 

Отражены результаты исследований, полученные в долговременном 

стационарном опыте по изучению влияния применения разных систем 

удобрения и известкования на показатели плодородия светло-серой лесной 

поверхностно оглеенной почвы.  

Ключевые слова: почва, минеральные удобрения, навоз, известь, 

кислотность, гумус, питательный режим почвы.  
 

УДК 633.15:581.522.4  
Формирование продуктивности гибридов кукурузы в условиях 

Западной Лесостепи / Г. И. Петрина [и др.] // Предгорное и горное земледелие 

и животноводство. – 2012. – Вып. 54 (I). – С. 53–58. 
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Приведены результаты изучения формирования продуктивности новых 

гибридов кукурузы разных групп спелости на серых лесных почвах Западной 

Лесостепи. 

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, урожай, зерно, зеленая масса. 

 
УДК 633.2.031 

Рудавская Н. Н. Влияние состава травосмесей на их продуктивность 

при сенокосном использовании / Н. Н. Рудавская // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2012. – Вып. 54 (I). – С. 59–62. 

Приведены результаты трехлетних исследований продуктивности 

травостоев при разном сочетании бобовых и злаковых компонентов в 

травосмесях при сенокосном использовании. 

Ключевые слова: травосмеси, урожайность, сухое вещество.  

 
УДК 633.14:631.8 

Свидерко М. С. Формирование качества зерна ржи озимой в 

зависимости от уровня минерального питания / М. С. Свидерко, Л. Л. Беген              

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2012. – Вып. 54 (I). – 

С. 63–69. 

Изложены результаты трёхлетних исследований (2008−2010) по 

влиянию уровня минерального питания на качество зерна, в частности массу 

1000 семян, содержание белка, крахмала, как в период его формирования, так 

и в полной спелости ржи озимой и её урожайность. Азотные удобрения 

применяли дробно по этапах органогенеза в форме аммиачной селитры и 

мочевины (карбамида) внекорневым способом. 

Ключевые слова: рожь озимая, дозы минеральных удобрений, 

качество зерна, белок, крахмал, содержание тяжелых металлов. 

 
УДК 633.14:632.913 

Ткаченко Л. Ю. Урожайность и качество зерна ржи озимой в 

зависимости от системы защиты растений / Л. Ю. Ткаченко // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2012. – Вып. 54 (I). – С. 69–73. 

Приведены результаты исследований по влиянию системы защиты 

растений на урожайность и качество зерна ржи озимой. 

Ключевые слова: рожь озимая, урожайность, качество зерна, система 

защиты. 

 
УДК 633.2:631.82 

Шевчук Р. В. Изменение ботанического состава и качества корма в 

зависимости от удобрения и режимов скашивания травостоя / Р. В. Шевчук, 

Г. М. Шевчук // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2012. – 

Вып. 54 (I). – С. 73–78. 

Представлены результаты трехлетних исследований влияния 

агромелиорантов, минеральных удобрений и режимов скашивания на 

изменение ботанического состава и качества корма. 
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Установлено, что поверхностное внесение на сеянные бобово-злаковые 

травостои низинных лугов кальцийсодержащих материалов, фосфорных и 

калийных удобрений и микроэлементов сохраняет высокий   

(28–57 %) процент бобовых в травостое, благодаря чему улучшается качество 

корма, поскольку содержание сырого протеина возрастает с 10,3 до 16,7 % при 

двукратном и с 11,9 до 17,6 % при трехкратном режиме использования. 

Ключевые слова: минеральные удобрения, бобово-злаковые 

травостои, режимы скашивания, протеин.  
 

УДК 635.21:632.38 

Воспроизводство оригинального семенного материала и элиты сортов 

картофеля в условиях горной зоны Карпат / В. М. Шуста [и др.] // Предгорное 

и горное земледелие и животноводство. – 2012. - Вып. 54 (I). – С. 79–83. 

Отображены общие вопросы семенной работы по Украине и 

представлен анализ состояния производства элитного посадочного материала 

сортов картофеля в условиях горной зоны Карпат и поражение вирусными 

заболеваниями выращенной элиты, а также репродукционного семенного 

материала. 

Ключевые слова: картофель, семеноводство, элита, вирусное 

заболевание. 

 
УДК 633.2.03:631.816.1:631.461.5 

Ярмолюк М. Т. Питательность лядвенцево-злакового корма в 

зависимости от удобрений / М. Т. Ярмолюк, Т. И. Марцинко // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2012. – Вып. 54 (I). – С. 83–86. 

Приведены результаты исследований по изучению влияния норм 

удобрений и инокуляции семян биологическими препаратами  на 

питательность сухого лядвенцево-злакового корма. 

Ключевые слова: питательность, удобрение, инокуляция, кормовые 

единицы. 

 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

 
УДК 636.52/.58:636.084 

Заяц О. И. Продуктивные показатели ремонтного молодняка кур-

несушек при использовании в комбикорме глауконита / О. И. Заяц, В. Е. Попов   

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2012. – Вып. 54 (I). – 

С. 87–92. 

Скармливание молодняку кур-несушек глауконита в составе 

комбикорма обусловило повышение среднесуточных приростов живой массы 

и уменьшение затрат корма на 1 кг прироста. 

Ключевые слова: ремонтный молодняк, куры-несушки, комбикорм, 

глауконит, рост, развитие.  
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УДК 636.598:577.125 

Петрив Б. М. Возрастная динамика содержания неэтерифицированных 

жирных кислот в плазме крови гусей при скармливании сульфата натрия                    

/ Б. М. Петрив, Г. М. Седило, И. Ф. Ривис // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2012. – Вып. 54 (I). – С. 92–102. 

В плазме крови 30- и 60-дневных самок и самцов исследуемых групп, 

которые дополнительно к основному рациону употребляли сульфат натрия, 

уменьшается общая концентрация неэтерифицированных форм жирных 

кислот. В плазме крови 150- и особенно 270-дневных самок и самцов опытной 

группы, которые дополнительно к основному рациону получали сульфат 

натрия, повышается общий уровень неэтерифицированных форм жирных 

кислот. При этом в плазме крови 150-дневных самок и самцов опытных групп 

достоверно увеличивается количество неэтерифицированных форм 

линоленовой, эйкозатриеновой и докозадиеновой кислот, а 270-дневных – 

большинства исследуемых кислот. 

Ключевые слова: гуси, сульфат натрия, жирные кислоты, плазма 

крови. 
 

УДК 636.598:636.082 

Интенсивность роста и развития молодняка  оброшинских серых гусей  

при скрещивании с большой серой породой / М. Д. Петрив [и др.] // Предгор-

ное и горное земледелие и животноводство. – 2012. – Вып. 54 (I). – С. 103–107. 

Установлено, что скрещивание оброшинских серых гусей  с гусьми 

большой серой породы улучшило показатели роста и развития молодняка. 

Приведенные в статье данные свидетельствуют, что самое лучшее сочетание  

было в ІІІ группе (оброшинская серая самка х самец большой серой породы). 

Ключевые слова: гуси, живая масса, обхват груди, длина туловища, 

киля и плюсны. 
 

УДК 636.2.084:636.087.7 

Полулих М. И.  Молочная продуктивность коров при использовании в 

кормлении новой белково-витаминно-минеральной добавки в условиях 

Предкарпатья / М. И. Полулих // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2012. – Вып. 54 (I). - С. 107–113. 

Представлены данные относительно уровня молочной продуктивности 

и химического состава молока при скармливании дойным коровам 

экспериментальной БВМД и контрольного аналога БВД 60-1-89.  

Ключевые слова: коровы, БВМД, надой, химический состав  молока. 
 

УДК 636.92:085.125 

Попов В. Е. Переваримость питательных веществ кормов у молодняка 

кроликов при разных уровнях протеинового питания / В. Е. Попов                            

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2012. – Вып. 54 (I). – 

С. 113–118. 

Установлено, что скармливание молодняку кроликов полнорационных 

комбикормов с содержанием сырого протеина и лизина в возрасте 45–90 суток 
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соответственно 16 и 0,80 % и в возрасте 91–120 суток - 17 и 0,85 % 

способствует повышению переваримости питательных веществ кормов. 

Ключевые слова: молодняк кроликов, комбикорм, переваримость 

питательных веществ.  
 

УДК 636.7.8:616-022.7/615.015.8 

Стецько Т. И. Чувствительность к цефазолину возбудителей 

бактериальных инфекций у собак и кошек / Т. И. Стецько // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2012. – Вып. 54 (I). – С. 118–122. 

Приведены результаты исследований диско-диффузионным методом 

чувствительности возбудителей незаразных заболеваний бактериальной 

этиологии у собак и кошек к антибиотикам различных фармакологических 

групп, а также показатели минимальной ингибирующей концентрации 

цефалоспоринового антибиотика первого поколения цефазолина для этих 

микроорганизмов.  

Ключевые слова: цефазолин, собаки и кошки, чувствительность, 

возбудители бактериальных инфекций, антибиотики. 
 

УДК 636.2:636.082 

Федак В. Д. Рост  массы тела и линейное развитие бычков волынской 

мясной породы разных типов конституции / В. Д. Федак, Н. Н. Федак,             

О. И. Чорна // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2012. – 

Вып. 54 (I). – С. 122–128. 

Приведены данные живой массы и линейного развития бычков 

волынской мясной породы разных типов конституции при оптимальном 

уровне выращивания.  

Ключевые слова: бычки, живая маса, промеры статей тела, индексы 

телосложения, тип конституции. 
 

УДК 636.084:636.087.7 

Минеральные вещества в кормлении сельскохозяйственных животных  

/ Н. Н. Федак, Я. С. Вовк, С. П. Чумаченко, И. В. Душара // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2012. – Вып. 54 (І).  – С. 128–135. 
Проведен обзор минеральных веществ – макро- и микроэлементов, 

входящих в состав рационов сельскохозяйственных животных, показана  роль 

каждого в организации полноценного кормления.  

Ключевые слова: кормление, минеральное питание, макро- и 

микроэлементы. 
 

УДК 636.32/38.082 

Черномыз Т. А. Эффективность разведения овец буковинского типа 

асканийской мясо-шерстной породы / Т. А. Черномыз, О. Б. Лесик, М. В. По-

хивка // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2012. – Вып. 54 

(I). – С. 136–142. 

Приведены результаты исследований разведения овец буковинского 

типа асканийской мясо-шерстной породы, показатели продуктивности, приëмы 
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селекции, технология использования овцематок. Установлено, что разведение 

этих овец обеспечивает высокую рентабельность отрасли овцеводства. 

Ключевые слова: буковинский тип, овцы, живой вес, молочность, 

среднесуточные привесы, эффективность, брынза, мясо, воспроизводительная 

способность. 
 

МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
УДК 633.2.033 

Пйонтык Ю. Л. Обоснование исходных данных для разработки 

электроограждающих  средств на базе возобновляемых источников энергии 

для отдаленных пастбищ / Ю. Л. Пйонтык, Б. И. Добрянский,                                    

В. А. Матвиевский // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 

2012. – Вып. 54 (I). – С. 143–148. 

Проведены исследования солнечной радиации в реальных 

климатических условиях Западного региона и получены табличные 

зависимости вероятностной надежности работы генератора импульсов для 

питания электроограды от различных факторов. 

Ключевые слова: пастбища, поголовье коров, производство молока, 

солнечная радиация, генератор импульсов. 
 

УДК 631.347 

Списак А. В. Технологическое обеспечение обработки клубней 

картофеля средствами защиты во время посадки / А. В. Списак,                                   

М. С. Закорчемный, Г. Б. Пйонтык // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2012. – Вып. 54 (I). – С. 149–155. 

Приведены результаты исследований и практического применения 

энергосберегающих технологий и средств механизированной обработки 

картофеля защитными и стимулирующими веществами во время посадки. 

Ключевые слова: картофель, болезни, вредители, протравитель, 

биостимулятор,  картофелесажалка, перистальтический насос, эластический 

шланг. 
 

ЭКОНОМИКА 
 

УДК 338.439.5 

Гримак А. В. Мясоперерабатывающая отрасль Львовской области в 

условиях рыночной экономики / А. В. Гримак // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2012. – Вып. 54 (I). – С. 156–160. 

Осуществлен анализ основных показателей хозяйственно-

экономической деятельности мясоперерабатывающих предприятий Львовской 

области и обоснованы ключевые факторы роста эффективности 

функционирования мясоперерабатывающей отрасли региона. Акцентируется 

внимание на весомой роли интеграционных процессов в ее обеспечении.                                       

Ключевые слова: отрасль, рынок, продукция, качество, предприятие, 

конкурентоспособность. 
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RESUME 
 

AGRICULTURE AND PLANT GROWING 

 
UDC 631.582.2:632.51 

O. Vavrynovych. Impact of crop rotation factor to potential weeds clogging 

of arable lands / O. Vavrynovych // Pre-mountain and mountain agriculture and 

stock-breeding. – 2012. – V. 54 (I). – P. 3–8. 

The results of studies on the influence of crop rotation with different 

saturation of crops and fertilization systems on potential weeds clogging of soil in 

sowings of winter wheat are given. 

Key words: crop rotation, mineral fertilizers, winter wheat, potential weeds 

clogging, segetal vegetation. 

 
UDC 631.53.027:633.11 

Ways of increase of wheat winter nardiness at conditions of Forest-Steppe 

Western / A. Voloshchuk [et al.] // Pre-mountain and mountain agriculture and 

stock-breeding. – 2012. – V. 54 (I). – P. 8–14. 

It is established, that preseeding processing of wheat winter seeds to growth 

regulators vympel-K and out-of-root fertilizer of plants to vympel (in the autumn 

period) it is possible to increase their winter hardiness. 

Key words: wheat winter, regulators of growth, field germination, wintering, 

parameters of plants structure. 

 
UDC 631.53.027:633.85 

Influence of preseeding seeds processing and out-of-root feeding of plants by  

growth regulators on winter hardiness rape winter / A. Voloshchuk [et аl.]                 

// Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2012. – V. 54 (I). – 

P. 15–25. 

It is established, that preseeding processing of seeds of rape winter by growth 

regulators Vympel-K and out-of-root feeding of plants at the autumn period the 

Vympel positively influences on parameters of plants structure and their winter 

hardiness.  

Key words: rape winter, regulators of growth, field germination, wintering, 

parameters of plants structure. 
  

UDC 631.512:632.51:633.11 

L. Magotska. Іmpact of primary tillage systems of soil on segetal vegetation 

in sowing of winter wheat / L. Magotska, O. Vavrynovych, O. Kachmar // Pre-

mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2012. – V. 54 (I). – P. 25–

31. 

The results of experimental studies on the influence of soil primary tillage 

systems on herbalogical condition of winter wheat sowings in grain crops rotation. 

Key words: winter wheat, mineral fertilizers, tillage of soil, weeds clogging. 
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UDC 633.13:631.52 

Variation of componental features of productivivty and its links with yield 

of oats breeding genotypes / A. Marukhnyak, A. Datsko, G. Marukhnyak, Y. Lisova 

// Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2012. – V. 54 (I). – 

P. 32–40. 

The indexes of variation of yield levels and its structural elements on 

example of test variety – samples are calculated and analyzed. The correlative links 

of componential quantitave features with productivity of oats variety-samples 

depending on basis factors of outside environment are established. 

Key words: changeability, variation, correlation, oat, genotype, variety-

sample. 
 

UDC 633.2.031:631.8 

Agrobіologіcal reasoning about improvement of productivity naturalized  

fodder lands / Ya. Mashchak, L. Sloboda, О. Sloboda, I. Vigovsky // Pre-mountain 

and mountain agriculture and stock-breeding. – 2012. – V. 54 (I). – P. 40–45. 

The  results of the study measures of productivity increasing of naturalized 

meadows in western Ukraine are showed. There are recommendations about rates of 

fertilizer, alignment of components and enlistment of herbs, features of aftersowing 

grasslands, reestablishment of degenerate meadows, amelioration of mountain 

meadows of Carpathian regions, system of rational using of grass stands. 

Key words: degenerate grass stands, legume and cereal perennial grasses, 

yield, fertilizer. 
 
UDС 631.452:631.445.3 

Yu. Olifir. Ecologically safe systems of recreation and preservation of 

fertility of light-grey forest superficially gleied soil / Yu. Olifir, A. Gabriel,                         

О. Hermanovytch // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 

2012. – V. 54 (I). – P. 45–53. 

The results of researches, got in of long duration stationary experience from 

the study of influence of application of the different systems of fertilizer and liming 

on the indexes of fertility of light-grey forest superficially gleied soils, are reflected.  

Key words: soil, mineral fertilizers, pus, lime, acidity, humus, nourishing 

mode of soil. 

 
UDC 633.15:581.522.4  

Formation of maize hybrids productivity in the western Forest-Steppe             
/ G. Petryna [et al.] // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 

2012. – V. 54 (I). – P. 53–58. 

It is carried out the results of the study of the formation productivity of new 

maize hybrids of different maturity groups on grey forest soils of the western Forest-

Steppe. 

Key words: corn, hybrid, crop, grain, green weight. 
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UDC 633.2.031 

N. Rudavskа. Influence of grass mixtures structure on their productivity at 

haying use / N. Rudavskа // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2012. – V. 54 (I). – P. 59–62. 

The results of three-year researches of grass stands productivity at different 

connection of leguminous and cereal components in grass mixtures at haying use are 

given. 

Key words: grass mixtures, yield, dry matter. 

 
UDC 633.14:631.8 

M. Sviderko. Formation of grain quality of winter rye depending on level of 

mineral feeding / M. Sviderko, L. Begen // Pre-mountain and mountain agriculture 

and stock-breeding. – 2012. – V. 54 (I). – P. 63–69. 

The results of three-year investigation (2008−2010) concerning influence of 

mineral feeding level on grain quality, separately 1000 grain mass, contents of  

protein, starch as in period its formation so and in full ripeness of winter rye, yield 

are presented. The nitrogen fertilizers were used apart for stages of organogenesis in 

form of nitrogen niter and urea (carbamid) with out-root method. 

Key words: winter rye, doses of mineral fertilizer, grain quality, protein, 

starch, contents of heavy metals. 

 
UDC 633.14:632.913 

L. Tkachenko. The productivity and grain quality of winter rye depending 

on the crop protection system / L. Tkachenko // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2012. – V. 54 (I). – P. 69–73. 

The results of the studies of the influence crop protection system in the 

productivity and grain quality of winter rye are given. 

Key words: winter rye, productivity, grain quality, crop protection system.  
 

UDC 633.2:631.82 

R. Shevchuk. Change the botanical composition and quality of fodder 

depending on fertilizer and mowing regimes of grass stand / R. Shevchuk,              

G. Shevchuk // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2012. 

– V. 54 (I). – Р. 73–78. 

The results of a three-year studies on the effect of agromeliorantives, 

fertilizer and mowing regimes on change the botanical composition and quality of 

food are presented. 

There are found that the surface application on seeded legume-grass stands 

of lowland meadows of calcium materials, phosphate and potash fertilizers and 

microelements remains high (28–57 %) percentage of legume in the grass stand, thus 

improving the quality of food, since the content of protein increased from 10,3 to 

16,7 % for the double, and from 11,9 to 17,6 % for the three-time usage. 

Key words: mineral fertilizer, legume-grass stands, mowing regimes, 

protein. 
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UDC 635.21:632.38 

The reproduction of original seed material and elite of potatoes varieties at 

the condition of Carpathians mountain zone / V. Shusta [et al.] // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breеding. – 2012. – V. 54 (I). - P. 79–83. 

The universal questions of seed work in Ukraine are reflected and 

represented and analysis of state production of elites seed of potatoes varieties at the 

condition of Carpathians mountain zone and effect virus of diseases growing elite 

and also reproductive seed material are presented. 

Key words: potatoes, seed growing, elite, virus disease. 

 
UDC 633.2.03:631.816.1:631.461.5 
M. Yarmolyuk. Nutrition of trefoil-cereal forage depending on fertilizers             

/ M. Yarmolyuk, T. Martsinko // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2012. – V. 54 (I). - P. 83–86. 

The results of researches on studying of influence of fertilizers norms and 

inoculation of seeds by biological preparations on nutrition of dry trefoil-cereal 

forage are given. 

Key words: nutrition, fertilizer, inoculation, fodder units. 

 

STOCKBREEDING 

 
UDC 636.52/.58:636.084 

O. Zayats. Productive indexes of remontant chickens of laying hens for the 

use of glauconite in the mixed fodder / O. Zayats, V. Popov // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. – 2012. – V. 54 (I). – Р. 87–92. 

Feeding of young laying hens with glauconitein in composition of mixed 

fodder resulted in increasing average daily live weight increases and lower costs of 

feed per 1 kg of growth. 

Key words: remontant chickens, laying hens, mixed fodder, glauconite, 

growth, development.  
 

UDC 636.598:577.125 

B. Petriv. Aged dynamics concentration of nonethereal fatty acids in blood 

plasma of geese for long feeding of sodium sulpfate / B. Petriv, G. Sedilo, I. Rivis          

// Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2012. – V. 54 (I).  – 

P. 92–102. 

In article shown, that in blood plasma 30-, 60-, 150- and 270- days of goose 

– ganders of experimental group, whose to basic ration additionally consumed 

sodium sulphate, is tendency to decreasing concentration of nonethereal forms of 

fatty acids. In blood plasma 150- days geese of experimental group yet is tendency 

to increasing content of nonethereal forms of fatty acids. These concentration are 

increased reliablle in blood of plasma 270- geese of experimental group. 

Key words: geese, sodium sulfate, fatty acids, blood plasma. 
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UDC 636.598:636.082 

Intensity of the growth of the young stock of Obroshynska grey geese in the 

crossing with the large grey breed / M. Petriv [et al.] // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2012. – V. 54 (I).  – P. 103–107. 

It was established that crossing of Obroshynska grey geese with geese of 

large grey breed improved rates of growth and development of young geese. Data 

presented on the article suggest that the best combination was in III group 

(Obroshynska grey goose x large grey gander). 

Key words: geese, live weight, measurements of body, lengh of trunk, breast 

and back. 
 

UDC 636.2.084:636.087.7 

M. Polulikh.  Milk productivity of cows for use in feeding of new protein-

vitamin mineral addition at the conditions of Pre-Carpathians / M. Polulikh // Pre-

mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2012. – V. 54 (I). – P. 

107–113. 

It was presented information in relation to the level of the milking 

productivity and chemical composition of milk for feeding the milk cows of 

experimental PVMA and control analogue of PVA 60-1-89.  

Key words: cows, PVMA, milk yield, chemical composition of milk. 

 
UDC 636.92:085.25 

V. Popov. Digestibility of fodder nutrients in youngsters of rabbits at 

different levels of protein supply / V. Popov // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2012. – V. 54 (I). – Р. 113–118. 

It was established that the feeding of rabbits youngsters of full-ration mixed 

fodders containing crude protein and lysine at the age of 45–90 days, respectively, 

16 and 0.80 %, and 91–120 days of age – 17 and 0,85 % improves digestibility of 

feed nutrients . 

Key words: rabbits youngsters, mixed fodder, digestibility of feed nutrients. 

 
UDC 636.7.8:616-022.7/615.015.8 

T. Stetsko. Sensitivity of bacterial pathogens in dogs and cats to cefazolin        

/ T. Stetsko // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2012. – 

V. 54 (I). – P. 118–122. 

The results of sensitivity studies of micro-organisms, pathogens non-

communicable diseases of bacterial etiology in dogs and cats, to antibiotics of 

different pharmacological groups, disco-diffusion method and the results of 

determining the minimum inhibitory concentration cephalosporin antibiotic 

cefazolin for the first generation of thеse microorganisms are given.   

Key words: cefazolin, dogs and cats, sensitivity, bacterial pathogen, 

antibiotics. 

 
UDC 636.2:636.082 

V. Fedak. Growth of living mass and liner development of bulls of Volynska 

meat breed of different constitution types / V. Fedak, N. Fedak, O. Chorna // Pre-
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mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2012. – V. 54 (I). – P. 

122–128. 

The data about living mass, liner development of bulls of Volynska meat 

breed of different constitution types under conditions of optimal growing level are 

given.  

Key words: bulls, living mass, linear body data, body complection indexes, 

type of constitution. 

 
UDC 636.084:636.087.7 

Mineral substances in the feeding of farm animals / N. Fedak, Ya. Vovk,                             

S. Chumachenko, I. Dushara // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2012. – V. 54 (І). – P. 128–135. 

It was conducted review of mineral substances - macro- and micronutrients 

included in the rations of farm animals, showed the role of each in organization of 

full feeding. 

Key words: feeding, mineral nutrition, macro- and microelements. 
 
UDC 636.32/38.082 

T. Chernomyz. Efficiency of breeding sheep of Bukovyna type of Ascania 

meat and wool breed / T. Chernomyz, O. Lesik, M. Pohivka // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. – 2012. – V. 54 (I). – P. 136–142. 

The results of studies of breeding sheep of Bukovyna type of Ascania meat-

wool breed, production rates, breeding methods, technology of ewes using are given. 

It was established that the breeding of sheep secured the high profitability of sheep 

farming industry. 

Key words: Bukovyna type, sheep, live weight, milk yield, average weight 

increases, efficiency, cheese, meat, reproductive ability. 

 

MECHANIZATION OF AGRICULTURE 
 

UDC 633.2.033 

Y. Pyontyk. Justification of input data for the development of  electric fence 

based on renewable energy for remote pastures / Y. Pyontyk, B. Dobriansky,            

V. Matviyevsky // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 

2012. – V. 54 (I). – P. 143–148. 

Studies of solar radiation in real climatic conditions of the Western region 

are conducted and table dependings on probabilistic reliability of pulse generator to 

power electric fence of various operating factors are received. 

Key words: pastures, livestock of cows, milk production, solar radiation, 

pulse generator. 

 
UDC 631.347 

A. Spisak. Technological providing of potato tubers processing by means of 

protection during planting / A. Spisak,  M. Zakorchemny, G. Pyontyk // Pre-

mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2012. – V. 54 (I). – P. 

149–155. 
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The results of research and practical use of energy-saving technology and 

means of  mechanized potato  treatment by protective and stimulating substances 

during the planting are given. 

Key words: potato, diseases, pests, dresser, biostimulant, potato-planter 

peristaltic pump, elastic hose. 

 
ECONOMICS 

 
UDC 338.439.5 

A. Grymak. Meat industry of Lviv region in a market economy                           

/ A. Grymak // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2012. – 

V. 54 (I). – P. 156–160. 

The analysis of major economic indicators of economic activity meat 

processing enterprises in Lviv region are realised and the key factors increase the 

efficiency of meat processing industry in the region are proved. The attention is 

stressed on weighty role of integration processes in its maintenance.  
Key words: branch, market, production, quality, enterprise, 

competitiveness. 
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