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УДК 631.636 
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гібридних популяцій вівса та продуктивності колекційних зразків льону, 

особливостей формування врожаю нових гібридів кукурудзи, ярого ячменю, 

ярої пшениці, квасолі, картоплі, тимофіївки лучної, конюшини гібридної. 

Подано результати досліджень з впливу травосумішок, удобрення, строків 
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ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО 
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Л. Є. АНДРЕЙКО, аспірант  

А. Г. ДЗЮБАЙЛО, доктор сільськогосподарських наук  

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 

 
УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА СОРТІВ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ 

ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ І НОРМ ВИСІВУ 

НАСІННЯ В УМОВАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ* 

 

Наведено результати досліджень щодо впливу біологічних 

особливостей сорту, строків сівби та норм висіву насіння  на 

структурні показники урожаю пшениці ярої (Triticum aestivum) в 

умовах Передкарпаття. 

Ключові слова: урожайність, сорти, пшениця яра, строки сівби, 

норми висіву насіння. 

 

Пшениця яра у Передкарпатті може бути цінною страховою 

культурою для пересіву загиблих посівів озимої пшениці. Зерно її має 

високі хлібопекарські і круп’яні якості. Воно  містить більше білка 

(м’яка 14–16 %, тверда 15–18 %) і клейковини (28–40 %), ніж зерно 

озимої пшениці. Яра пшениця має також певне  кормове значення: її 

використовують для виготовлення комбікорму, висівок, як 

концентрований корм, солому і полову – як грубі корми [5]. 

За останні роки вітчизняна та іноземна селекція створили ряд 

сортів, які забезпечують високі і сталі урожаї зерна. Однак в умовах 

Передкарпаття пшениця яра поширена ще мало. Причиною цього є її 

низька зернова продуктивність через відсутність науково 

обґрунтованої технології вирощування. На нашу думку, основними 

технологічними прийомами підвищення врожайності пшениці ярої є 

добір інтенсивних сортів, а також встановлення оптимальних для цієї 

зони строків сівби та норм висіву насіння. Сорти пшениці ярої мають 

характеризуватися високою здатністю поглинати поживні речовини з 

органічних і мінеральних добрив, ґрунту, фізіологічно збалансованими 

системами адсорбції, транспортування й метаболізму іонів, високою 

стійкістю до зміни абіотичних і антропогенних стрес-факторів, 

стабільністю внутрішнього середовища, незважаючи на коливання 

 
© Андрейко Л. Є., Дзюбайло. А. Г., 2013 
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зовнішнього, якщо ці коливання сумісні з життям, високим 

коефіцієнтом енергетичної ефективності [3–5]. 

Передкарпаття – специфічний регіон, що має свої ґрунтово-

кліматичні умови, які вимагають дотримання всіх елементів технології 

вирощування, зокрема строків сівби і норм висіву насіння.  

 Це і слугувало мотивацією для проведення польових і лабораторних 

досліджень для вивчення дії цих факторів на урожай пшениці ярої. 

Експериментальну роботу виконували на дослідному полі         

Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН (с. 

Лішня Дрогобицького р-ну Львівської обл.) протягом 2012–2013 рр. на 

дерново-підзолистому поверхнево оглеєному середньокислому 

суглинковому ґрунті. Орний (0–20 см) шар характеризувався такими 

агрохімічними показниками родючості: вміст гумусу (за Тюріним) – 

2,0–2,2 %, рН сольової витяжки – 4,8–5,1, гідролітична кислотність – 

3,6–4,0, сума ввібраних основ - 7,1–11,6  мг-екв на 100 г ґрунту, 

рухомого фосфору (за Кірсановим) – 68–72 і обмінного калію (за 

Кірсановим) – 80–84 мг на 1 кг ґрунту. 

Схема досліду включала вивчення дії на урожай зерна трьох 

факторів: А – сорти пшениці ярої Струна Миронівська і Елегія 

Миронівська; Б – строки сівби: ранній, при настанні фізичної стиглості 

ґрунту (5 квітня), середній, через 10 днів після раннього (15 квітня) і 

пізній, через 20 днів після раннього (25 квітня); В – норми висіву 

насіння (4,5; 5,5; і 6,5 млн шт./га схожих насінин). 

Площа ділянки: посівна – 42,0 м
2
, облікова – 25,0 м

2
. Повторність 

чотириразова. Розміщення варіантів за схемою розщеплених ділянок. 

Досліди супроводжувалися відповідними спостереженнями і 

вимірами на основі “Методики державного сортовипробування 

сільськогосподарських культур” (2000 р.): фенологічні спостереження; 

урожайність зерна визначали поділяночно прямим комбайнуванням 

кожної облікової ділянки з перерахунком на 100-відсоткову чистоту і 

стандартну вологість (14 %); виживання рослин – шляхом їх 

підрахунків на 1 м
2 

(на трьох пробних ділянках розміром 1 м
2
 в двох 

несумісних повтореннях). Попередник – конюшина лучна на насіння, 

після збирання якої проводили лущення стерні на 6–8 см дисковою 

бороною БДН-3,0. Зяблеву оранку здійснювали на глибину 20–22 см 

плугом ПЛН-4-35. Під оранку вносили фосфорно-калійні добрива у 

нормі Р60К90 у вигляді суперфосфату гранульованого та калімагнезії. 

Навесні проводили культивацію з боронуванням у два сліди 

культиваторами КПС-4 в агрегаті з боронами БЗСС-1. Передпосівну 

культивацію виконували на глибину 4–5 см. Висівали насіння пшениці 

ярої сівалкою СН-1,6 рядковим способом з шириною міжрядь 15 см.  
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Строки сівби і норми висіву насіння встановлювали згідно зі схемою 

досліду. Догляд за посівами передбачав регулювання чисельності 

бур’янів шляхом хімічного прополювання препаратом гранстар з 

нормою витрати 20 г/га. Також проводили обприскування сходів 

інсектицидом кінфос (300 г/л диметоат + 40 г/л бета-циперметрин) з 

нормою витрати препарату 0,5 л/га. Збирали урожай зерна у фазі 

повної стиглості комбайном „Сампо-500”. Облік урожаю проводили 

окремо з кожної ділянки [1, 2]. 

У наших дослідах на польову схожість насіння впливало багато 

факторів, найважливішими серед яких були показники посівної якості 

насіння, вологоємність ґрунту і мінімальна температура повітря. 

Польова схожість насіння знижувалася при зміщенні строків сівби від 

оптимальних та при збільшенні норми висіву насіння. Схожість 

насіння сорту Елегія Миронівська була дещо вищою ніж сорту Струна 

Миронівська. При сівбі сорту Елегія Миронівська в період настання 

фізичної стиглості ґрунту (ранній строк) схожість насіння становила 

93,0 %, при сівбі через 10 днів (середній строк) – 85,3 %, а при сівбі 

через 20 днів після раннього строку – лише 68,0 %, або відповідно на 

8,3 і 25,0 % менше. Таку ж закономірність спостерігали і у сорту 

Струна Миронівська. На цих ділянках схожість насіння знижувалася 

від 87,7 % при ранньому строку сівби до 82,9 % при середньому 

строку і до 56,4 % при пізньому строку, або відповідно на 5,5 і 29,5 %.  

Щодо впливу норм висіву на схожість насіння пшениці ярої, то 

тут спостерігали обернену залежність – із збільшенням першого 

показника останній  знижувався. Так, у сорту Елегія Миронівська при 

ранньому строку сівби і нормі висіву 4,5 млн шт. схожого насіння на         

1 га схожість становила 95,1 %, при збільшенні норми висіву до                

5,5 млн вона знижувалася до 93,8 %, а при нормі 6,5 млн шт. – до          

90,8 %, або відповідно на 1,4 і 4,8 %. Зниження польової схожості 

насіння пшениці ярої від збільшення норм висіву відзначено при більш 

пізніх строках сівби, зокрема при сівбі 25 квітня. Аналогічну законо-

мірність спостерігали і на варіантах з сортом Струна Миронівська.  

Біологічні особливості сорту, строки сівби і норми висіву насіння 

значною мірою впливали на збереження рослин пшениці ярої до 

збирання урожаю. При цьому рослини сорту Елегія Миронівська були 

більш стійкими до несприятливих умов вирощування ніж сорту 

Струна Миронівська. Якщо у першого сорту цей показник залежно від 

норм висіву і строків сівби  становив 91,7–94,3 %, то у другого – 90,1–

92,6 %.  

Із збільшенням норми висіву насіння з 4,5 до 6,5 млн схожих 

насінин на 1 га виживання рослин пшениці ярої сорту Елегія 
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Миронівська знижувалося з 94,3 до 90,9 %, у сорту Струна 

Миронівська – з 92,6 до 90,9 %.  Це в свою чергу впливало на густоту 

стеблостою рослин пшениці ярої. Як показали наші дослідження, 

найбільше рослин пшениці ярої (590 шт./м
2
) збереглося на період 

збирання урожаю на ділянках, де вирощували сорт Елегія Миронівська 

за раннього строку сівби і норми висіву 6,5 млн шт./га схожого 

насіння. У сорту Струна Миронівська 556 рослин на 1 м
2
 на період 

збирання урожаю збереглося на ділянках з раннім строком сівби 

(настання фізичної стиглості ґрунту) і нормою висіву 6,5 млн шт. 

схожих насінин на 1 га. Біологічні особливості сорту, строки сівби і 

норми висіву впливали і на збір зерна пшениці ярої (табл.). 

 

Урожайність  пшениці ярої (2012–2013 рр.) 

Строки 

сівби 

Норма висіву 

насіння, 

млн шт./га 

Урожайність зерна за роки 

досліджень, т/га 

2012 2013 середнє 

1 2 3 4 5 

Сорт Струна Миронівська 

05.04 

4,50 2,38 2,05 2,22 

5,50 2,76 2,23 2,5 

6,50 3,21 3,00 3,11 

Середнє для строку 2,78 2,43 2,60 

15.04 

4,50 1,97 1,65 1,81 

5,50 2,33 2,01 2,17 

6,50 2,41 2,15 2,28 

Середнє для строку 2,24 1,94 2,09 

25.04 

4,50 0,99 0,82 0,90 

5,50 1,2 1,10 1,15 

6,50 1,23 1,14 1,18 

Середнє для строку 1,14 1,02 1,08 

НІР05   2,1 

Сорт Елегія Миронівська 

05.04 

4,50 2,57 2,39 2,48 

5,50 3,13 2,65 2,89 

6,50 3,58 2,91 3,24 

Середнє для строку 3,09 2,65 2,87 

15.04 

4,50 2,15 1,98 2,06 

5,50 2,54 2,11 2,32 

6,50 2,59 2,25 2,42 

Середнє для строку 2,43 2,11 2,27 
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1 2 3 4 5 

25.04 

4,50 1,07 0,98 1,03 

5,50 1,27 1,10 1,18 

6,50 1,43 1,23 1,33 

Середнє для строку 1,26 1,10 1,18 

НІР05   2,2 

 

Як видно з даних таблиці, сорт Елегія Миронівська забезпечує 

дещо вищий урожай зерна порівняно з сортом Струна Миронівська. 

На ділянках з вирощуванням цього сорту отримано залежно від 

строків сівби і норм висіву 1,18–3,24 т/га, тоді як з вирощуванням 

сорту Струна Миронівська – лише 1,15–3,11 т/га. Найвищий урожай 

зерна пшениця яра обох сортів забезпечує за раннього строку сівби (5 

квітня). На цих ділянках зібрано в середньому 2,87 т/га зерна сорту 

Елегія Миронівська, тоді як на ділянках з середнім і пізнім строками 

сівби – відповідно лише 2,27 і 1,18 т/га або на 20,9 і 58,9 % менше. У 

сорту пшениці ярої Струна Миронівська ці показники становили 2,60;  

2,09 і 1,08 т/га. 

Збільшення норм висіву насіння приводило до зростання урожаю 

зерна. При цьому найвищий урожай зерна пшениці ярої обох сортів 

отримано на ділянках з нормою висіву 6,5 млн шт. схожого насіння на 

1 га. 

Висновки. В умовах Передкарпаття найвищу урожайність зерна 

пшениця яра забезпечує при ранньому строку сівби (5 квітня) за норми 

висіву 6,5 млн шт./га схожого насіння. Продуктивнішим виявився сорт 

Елегія Миронівська. 
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Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 

 

ВПЛИВ УДОБРЕННЯ І РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ 

НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТРАВОСТОЇВ У  ПЕРЕДКАРПАТТІ 

 

Представлено результати досліджень щодо впливу різних 

норм удобрення та режимів використання пасовищних бобово-

злакових травосумішок на їх продуктивність. 

Ключові слова: травосумішки, удобрення, продуктивність, 

ефективність. 

 

Технології створення і раціонального використання 

культурних пасовищ  і сінокосів застосовують залежно від 

географічної зони і конкретних умов господарства. 

Передкарпаття – зона достатнього зволоження. Клімат –

помірно-континентальний, характеризується м’якою зимою, вологим 

теплим літом, що поступово переходить в довгу теплу осінь. Опадів 

достатньо для отримання високих урожаїв багаторічних трав. Так, за 

даними метеопоста м. Дрогобича, в середньому за рік випадає 755 мм 

опадів, з них до 70 % у теплий період року, довжина вегетаційного 

періоду із середньодобовими температурами +5 °С становить 190–   

215 діб. Тому ведення тваринництва слід базувати на основі лучного 

кормовиробництва. 

До найвагоміших факторів інтенсифікації енергоощадного 

кормовиробництва належить створення культурних пасовищ, які б 

забезпечували 6–8 т/га сухих речовин [2, 3, 5]. Однією з вимог до 

культурних пасовищ є висівання певної групи трав, зокрема якщо мова 

йде про лактуючих корів, то тут важливе значення має бобово-злакова 

група. Основна орієнтація при цьому робиться на науково 

обґрунтований добір видів трав з урахуванням ґруново-кліматичних 

умов і режимів використання. Важливими критеріями є інтенсивний 

ріст, висока адаптивна здатність, продуктивне довголіття, швидке 

відновлення запасів вуглеводів. 

Регулярне застосування добрив в оптимальних дозах, які 

відповідають характеру травостою та ґрунтовим особливостям, 

створює надійні умови для збереження продуктивного довголіття 

лучних трав [1, 4]. 
 

© Бегей С. С., 2013 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2013. Вип. 55 (ІІ). 
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За умов низької економічної спроможності господарств 

залуження виведених з обробітку земель травосумішками, 

адаптованими до місцевих умов інтенсивного використання, дасть 

змогу підвищити питому вагу пасовищних  кормів у раціоні тварин у 

системі ґрунтозахисного землеробства. 

Дослідження проводили на експериментальній базі Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону НААН (с. Лішня 

Дрогобицького р-ну Львівської обл.) на дерново-підзолистих 

поверхнево оглеєних слабозмитих ґрунтах зі схилом 3–5°. 

У досліді вивчали дві бобово-злакові травосумішки, які 

включали конюшину повзучу (4 кг/га), конюшину гібридну (2 кг/га), 

лядвенець рогатий (2 кг/га). До складу злакового компонента в 

травосумішці 1 входили: пажитниця багаторічна (10 кг/га), костриця 

лучна (8 кг/га), тимофіївка лучна (6 кг/га), в травосумішці 2 - 

пажитниця багаторічна (10 кг/га), костриця червона (7 кг/га), костриця 

східна (7 кг/га). 

Дослідження проводили на трьох фонах удобрення: Р60К90, 

Р60К90N60 та Р60К90N60 + триман за трьох режимів використання – 

п’ятиразового (середній період відпочинку), чотириразового 

(подовжений), триразового (довгий). 

Погодні умови в роки проведення досліджень були 

сприятливими для росту і розвитку багаторічних трав. Так, кількість 

опадів за квітень – вересень становила 503–730 мм при середній 

багаторічній за цей період 533 мм, а температура повітря була дещо 

вищою (на 5,4–10,3 %) порівняно із середньою багаторічною. 

Проведені дослідження показали, що на врожайність 

травосумішок  мали вплив норми удобрення, кратність використання 

та видовий склад (табл. 1). Так, за триразового використання внесення 

Р60К90 забезпечило урожайність сухих речовин в травосумішці 1       

6,87 т/га, тоді як при повному мінеральному удобренні (Р60К90N60) – 

8,08 т/га, а при Р60К90N60 + триман – 8,51 т/га; за чотириразового 

використання травостою – відповідно 7,32; 8,06 та 9,17 т/га,  за 

п'ятиразового – 6,16; 7,46 і 7,57 т/га. Отже, за три- і п'ятиразового 

використання внесення повних мінеральних добрив забезпечувало 

істотний приріст сухих речовин, тоді як за чотириразового  

використання ця різниця була в межах похибки. Внесення  Р60К90N60 + 

триман забезпечило істотний приріст урожайності за всіх режимів 

використання порівняно з варіантами, де вносили Р60К90, а з 

варіантами, де застосовували Р60К90N60, – тільки за чотириразового 

використання. 
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1. Продуктивність травосумішок залежно від режимів використання та удобрення  (в середньому за 

2007–2009 рр.),  т/га 

                НІР05,  т/га                   1,60                           
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1 3-разове 6,87 5,70 0,58 8,08 6,87 0,65 8,51 7,14 0,71 

4-разове 7,32 6,08 0,66 8,06 6,60 0,65 9,17 7,06 0,80 

5-разове 6,16 5,29 0,46 7,46 6,10 0,57 7,57 6,28 0,60 

2 3-разове 6,54 5,50 0,52 7,60 6,38 0,67 8,41 6,89 0,71 

4-разове 6,48 5,38 0,57 7,31 6,14 0,50 8,22 6,66 0,69 

5-разове 5,54 4,59 0,48 6,53 5,16 0,55 7,35 6,03 0,67 
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2. Ботанічний склад травостою залежно від режимів використання та удобрення (в середньому за 2007–

2009 рр.), %  

 

 

 

    Варіанти                    P60K90                   P60K90N60           P60K90N60 + триман 

Т
р

ав
о

су
м

іш
к
а 

К
р

ат
н

іс
ть

 

в
и

к
о

р
и

с
та

н
н

я
 бобові злаки 

 

бобові злаки бобові злаки 

к
о

н
ю

ш
и

н
а 

п
о

в
зу

ч
а 

к
о

н
ю

ш
и

н
а 

гі
б

р
и

д
н

а
 

л
я
д

в
ен

е
ц

ь
 

р
о

га
ти

й
 

к
о

н
ю

ш
и

н
а 

п
о

в
зу

ч
а 

к
о

н
ю

ш
и

н
а 

гі
б

р
и

д
н

а
 

л
я
д

в
ен

е
ц

ь
 

р
о

га
ти

й
 

к
о

н
ю

ш
и

н
а 

п
о

в
зу

ч
а 

к
о

н
ю

ш
и

н
а 

гі
б

р
и

д
н

а
 

л
я
д

в
ен

е
ц

ь
 

р
о

га
ти

й
 

1 3-разове 18,6 6,1 8,4 61,0 13,1 6,9 3,9 68,0 15,5 6,6 3,9 65,0 

4-разове 23,2 8,8 4,9 51,0 21,7 4,5 2,6 60,0 20,0 4,1 3,4 61,0 

5-разове 24,4 7,7 3,3 47,0 20,0 4,1 3,4 55,0 20,3 7,2 2,4 57,0 

2 3-разове 17,3 5,9 4,1 65,0 11,8 7,8 4,6 65,0 11,3 6,9 4,3 67,0 

4-разове 23,1 3,0 5,7 52,0 21,2 3,3 3,6 65,0 19,1 3,2 4,5 61,0 

5-разове 24,4 7,6 4,0 45,0 19,1 3,2 4,5 58,0 19,2 3,6 3,6 60,0 
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Травосумішка 2 при внесенні N60 на фоні Р60К90 не 

забезпечила істотного приросту урожайності сухих речовин за всіх 

режимів використання порівняно з варіантами, де вносили Р60К90, тоді 

як приріст сухих речовин від застосування стимулятора росту триман 

на фоні повних мінеральних добрив був істотний. 

Відомо [1, 2], що на ефективність удобрення травостоїв 

впливає не тільки їх склад, але і кратність використання. Так, при 

внесенні на травосумішку 1 Р60К90 урожайність сухих речовин 

становила 6,16–7,32 т/га і була вищою за чотириразового 

використання, причому істотну різницю відзначено порівняно з 

варіантом, де проводили п’ятикратне використання. При внесенні 

повних мінеральних добрив істотної різниці приросту сухих речовин 

за всіх режимів використання не виявлено. Внесення стимулятора 

росту триман на фоні Р60К90N60 забезпечило отримання врожайності 

7,57–9,17 т/га сухих речовин, яка була вищою за чотирикратного 

використання, причому істотну різницю відзначено порівняно з 

варіантом, де проводили п’ятикратне використання. 

Для  травосумішки 2 при внесенні Р60К90 кратність 

використання не мала істотного впливу на урожайність сухих речовин, 

аналогічно на варіантах з внесенням Р60К90N60 і Р60К90N60 + триман. 

Ботанічний склад фітоценозу на культурному пасовищі є 

одним з основних і найбільш динамічних показників біологічної 

цінності травостою. На співвідношення компонентів у травостої 

істотно впливає режим удобрення, кратність та роки використання 

(табл. 2). 

Вищий вміст бобових трав відзначено при внесенні Р60К90,  і в 

середньому за три роки використання він становив у травосумішці 1 за 

триразового використання 33,1 %, за чотириразового – 36,9 % і 

п’ятиразового - 35,4 %, тоді як внесення Р60К90N60 і Р60К90N60 + триман 

знижувало вміст бобових у травостої відповідно до 23,9–26,0 %, 28,8–          

27,5 % та 27,5–29,9 %. Аналогічну закономірність відзначено і в 

травосумішці 2. Основну частку серед бобових трав незалежно від 

режимів використання та удобрення займала конюшина повзуча, 

причому із збільшенням інтенсивності використання вміст її в 

травостої зростав. 

Вегетаційний період від початку відростання до проведення 

останнього укосу за трикратного використання становив у середньому 

190 діб, причому на формування врожаю першого циклу використано 

36,8 %, другого – 36,3 % і третього 26,8 % вегетаційного періоду, а 

частка урожаю становила відповідно 54,3–58,1 %, 25,1–26,5 % та 16,8–

19,3 %; за чотирикратного – 193 доби, з них  на формування  першого 
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циклу використано 30,5 %, другого – 24,3 %, третього – 23,3 % і 

четвертого – 21,8 % вегетаційного періоду, а частка урожаю становила 

відповідно 45,6–49,6 %, 19,4–22,6 %, 17,7–19,8 % і 11,0–13,8 %; за 

п'ятикратного – 191 добу, і на формування  першого циклу 

використано 23,6 %, другого та третього по 18,8 %, четвертого 21,5 та 

п'ятого 17,3 % вегетаційного періоду, частка урожаю  становила 

відповідно 30,6–34,0 %, 21,6–25,2 %, 17,6–20,6 %, 13,8–15,2 % та 9,6–

11,3 %. 

Отже, застосовуючи різні режими використання, можна 

формувати травостої з різними темпами наростання біомаси. 

Висновки 

              1. Травосумішка 1 забезпечує істотний приріст сухих речовин 

при внесенні Р60К90N60 за три- і п'ятиразового використання  порівняно 

з варіантом, де вносили Р60К90, а додаткове застосування стимулятора 

росту триман забезпечило істотний приріст сухих речовин за всіх 

режимів використання. 

              2. Травосумішка 2 при внесенні Р60К90N60  не забезпечила 

істотного приросту сухих речовин за всіх режимів використання  

порівняно з варіантами, де вносили Р60К90, тоді як приріст сухих 

речовин від внесення Р60К90N60 + триман був істотний. 

              3. Суттєву різницю урожайності сухих речовин на фоні Р60К90 

травосумішка 1 забезпечила за чотириразового використання, тоді як 

на травосумішку 2 режими використання не мали істотного впливу; 

при внесенні Р60К90N60  урожайність травосумішок 1 та 2 за всіх 

режимів використання була в межах істотної різниці;  при внесенні 

Р60К90N60 + триман травосумішка 1 забезпечила вищу врожайність за 

чотирикратного використання, причому істотну різницю відзначено  

порівняно з варіантом, де проводили п’ятикратне використання, тоді 

як на травосумішку 2 режими використання не мали істотного впливу. 

              4. Вищий вміст бобових у травостоях  1 та 2 за всіх норм 

удобрення відзначено за чотири- та п’ятикратного використання, 

причому серед бобових домінувала конюшина повзуча. 

              5. Застосовуючи різні режими використання, можна 

формувати травостій з різними темпами наростання біомаси. 
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ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРА РОСТУ ТА УДОБРЕННЯ ТРАВ  

НА ЯКІСТЬ КОРМУ ПАСОВИЩНОГО ТРАВОСТОЮ 

 

Подано результати досліджень різночаснодостигаючих 

травостоїв щодо впливу удобрення та стимулятора росту на вміст у 

пасовищній траві мінеральних елементів.  

Ключові слова: пасовища, травостої, удобрення, стимулятор 

росту, якість корму, мінеральні елементи.  

 

Мінеральний склад пасовищних трав має важливе значення для 

здоров’я і розвитку тварин та їх продуктивності. Кількість 

мінеральних елементів у кормі значно змінюється залежно від виду 

трав, типу ґрунтів, удобрення. Різниця їх вмісту в пасовищній траві 

пов’язана в основному із фізіологічними особливостями рослин і 

залежить від їх здатності накопичувати певні хімічні сполуки [1]. 

Дефіцит тих чи інших мінеральних речовин у траві обумовлений в 

першу чергу нестачею їх у ґрунті, погодними умовами і надходженням 

із добривами [2]. 

Створення оптимальних умов для росту фітоценозів має 

важливе значення для одержання корму високої якості. Порівняно із 

злаковими бобові трави поглинають з ґрунту більше фосфору, магнію, 

кальцію, злакові ж – більше калію і азоту [3].  
 

© Бугрин Л. М., Любченко Л. М., 

Бугрин О. М., Виговський І. В., 2013 
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2013. Вип. 55 (ІІ). 
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Оптимального використання тваринами органічних поживних 

речовин можна домогтися тільки в тому випадку, якщо корми містять 

достатню кількість мінеральних речовин. За даними П. І. Ромашова             

[4], при внесенні фосфорних та калійних добрив на пасовищах і 

сінокосах вміст фосфору слабо підвищувався у всіх групах рослин 

(злаки, бобові, різнотрав’я), при цьому дещо знижувався відсоток 

кальцію, а калію, навпаки, збільшувався. Повне мінеральне удобрення  

сприяє зниженню частки калію і кальцію у злаках і майже не впливає 

на кількість фосфору в травах. 

              За даними Г. Т. Кліценка [9], чим краще збалансований раціон 

за мінеральним складом корму, тим якісніше використовуються 

азотовмісні сполуки. 

На даний час актуальними є питання використання синтетичних 

регуляторів розвитку рослин, які на різних етапах онтогенезу 

підвищують врожайність та якість лукопасовищного корму [8]. 

Метою нашої роботи є визначення вмісту мінеральних елементів 

корму в  травах різних строків достигання для ранньовесняного та 

пізноосіннього конвеєрного надходження зеленої маси із 

диференціацією мінерального удобрення і застосування стимулятора 

росту для забезпечення сталої продуктивності і якості пасовищних 

травостоїв в умовах Лісостепу Західного.  

Дослід закладено літньою сівбою 2001 р. Реконструкцію було 

проведено в 2007 р. на темно-сірих опідзолених глеюватих 

легкосуглинкових ґрунтах. Дослід включає 8 варіантів, з яких 3 

варіанти – одновидові посіви злакових трав (удобрення ділянок у 

нормі N100P60K90), п’ять варіантів – бобово-злакові травосумішки 

(удобрення – N60P60K90): 

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

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

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

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

- P60K90 - ранньою весною. 

Кожен варіант досліду використовували без обробки травостою 

та з обробкою бобово-злакових травосумішок і одновидових злакових 

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

представлено в табличному матеріалі.  

У наших дослідженнях  на пасовищному травостої під впливом 

застосування мінеральних добрив і стимулятора росту змінювався 

мінеральний склад корму (табл.). Вміст сирої золи у пасовищному 

кормі злакових трав і бобово-злакових травосумішок був майже 

однаковий на всіх варіантах досліду (відповідно 9,62–9,9 % і 9,62–
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10,75 % без використання стимулятора росту і 9,42–9,9 % та 9,83– 

10,68 % – з агростимуліном). До складу золи входять такі елементи, як 

фосфор, калій, натрій, кальцій, магній та ін. 

Мінеральний склад пасовищного травостою за роки досліджень 

був оптимальний на варіанті, де висівали травосумішку, яка 

складалася з очеретянки звичайної, грястиці збірної, костриці 

тростинної, пажитниці багаторічної, лядвенцю рогатого, конюшини 

лучної і конюшини повзучої, при удобренні в нормі N60Р60К90 та 

використанні стимулятора росту агростимуліну. 

Для нормального живлення тварин у пасовищних травах має 

бути 0,26–0,35 % фосфору на суху масу [6]. Лучний ґрунт, на якому 

проведено наші дослідження, був бідний на рухомі форми фосфору, 

тому внесення навіть невисокої його норми (60 кг/га) збагатило корм 

цим елементом. Найбільше його (0,49 % на суху речовину) було 

відзначено в пасовищному кормі, де висівали бобово-злакову 

травосумішку, до складу якої входили такі трави:  очеретянка 

звичайна, грястиця збірна, костриця тростинна, пажитниця 

багаторічна, лядвенець рогатий, конюшина лучна, конюшина повзуча, 

при удобренні варіанта мінеральними добривами в нормі N60Р60К90 та 

із застосуванням стимулятора росту. Дещо менше (0,45 %) 

спостерігали нагромадження фосфору в злаково-бобовій травосумішці, 

де висівали  грястицю збірну, кострицю тростинну, лядвенць рогатий, 

конюшину лучну, конюшину повзучу. Серед злакових трав найвищий 

вміст фосфору був у кормі з грястицею збірною і становив 0,48 % на 

суху речовину із стимулятором росту та 0,41 % – без стимулятора. 

Вміст калію в кормі великою мірою залежить від ботанічного 

складу травостою, строку використання. Повноцінний корм, за даними 

академіка М. Г. Андреєва, має містити не більше 2 % калію, а               

П. І. Ромашов вважає, що не більше 3 % на суху речовину [4, 5]. Наші 

дослідження показали, що в кормі злакового травостою культурного 

пасовища не виявлено перевищення зоотехнічної норми калію (1,87–

2,02 % на суху речовину на варіантах без застосування стимулятора 

росту і 1,80–1,87 % – із застосуванням). Більше за зоотехнічну норму 

нагромаджувалося цього елементу на бобово-злаковому травостої при 

безпосередньому його внесенні, особливо в першому циклі 

використання. Від весни до осені вміст калію зменшувався в міру його 

виносу з урожаєм попередніх циклів використання. Рослинна маса на 

більшості варіантів досліду мала однаковий вміст калію як при 

внесенні стимулятора росту, так і без нього - відповідно 1,67–2,15 % і 

1,84–2,20 % на суху речовину. 
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Вміст золи та мінеральних елементів у кормі різночаснодостигаючих пасовищних травостоїв (середнє за 

2007–2009 рр.) 

№ 

вар. 

Без стимулятора росту Стимулятор росту 

% на суху речовину 

Зола P K Ca Mg Na Зола P K Ca Mg Na 

1 10,51 0,38 1,87 0,46 0,28 0,12 9,64 0,40 1,80 0,47 0,25 0,13 

2 9,62 0,41 1,90 0,48 0,29 0,11 9,90 0,48 1,87 0,51 0,30 0,12 

3 9,70 0,35 2,02 0,49 0,34 0,11 9,42 0,46 1,84 0,52 0,33 0,12 

4 10,75 0,38 2,20 0,46 0,32 0,10 9,83 0,39 2,15 0,50 0,30 0,10 

5 10,33 0,42 1,99 0,43 0,27 0,11 10,54 0,45 1,97 0,54 0,25 0,11 

6 10,33 0,43 1,90 0,46 0,27 0,11 10,68 0,44 2,02 0,48 0,31 0,11 

7 9,62 0,38 1,84 0,47 0,26 0,12 10,40 0,39 1,67 0,54 0,27 0,11 

8 10,12 0,41 1,93 0,49 0,30 0,11 10,51 0,49 1,89 0,52 0,27 0,11 
Примітка: 1 – очеретянка звичайна; 2 – грястиця збірна; 3 – костриця тростинна; 4 – очеретянка звичайна + грястиця збірна + 

лядвенець рогатий + конюшина лучна + конюшина повзуча; 5 – грястиця збірна + костриця тростинна + лядвенець рогатий + конюшина 
лучна + конюшина повзуча; 6 – костриця тростинна + очеретянка звичайна + лядвенець рогатий + конюшина лучна + конюшина повзуча;             

7 – очеретянка звичайна + грястиця збірна + костриця тростинна + лядвенець рогатий + конюшина лучна + конюшина повзуча;                        

8 –  очеретянка звичайна + грястиця збірна + костриця тростинна + пажитниця багаторічна + лядвенець рогатий + конюшина лучна + 
конюшина повзуча. 
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Для нормального проходження процесів травлення в організмі 

тварин у лучних кормах має бути не менше ніж 0,4 % кальцію на суху 

речовину [6]. У наших дослідженнях на всіх варіантах досліду в 

зеленій масі відзначено достатню кількість кальцію, проте на 

травостоях із внесенням стимулятора росту його нагромаджувалося 

найбільше (0,47–0,55 % на суху речовину). 

За зоотехнічними нормами, вміст магнію в трав’яному кормі має 

бути в межах 0,12–0,26 % на суху речовину. Нестача магнію в зеленій 

масі погіршує якість корму, знижує врожайність. За недостатньої 

кількості його у тварин можуть проявлятися розлади травного тракту, 

трав’яна тимпанія [10]. У наших дослідах частка магнію в кормі 

виявилася дещо вищою від зоотехнічної норми. Нагромадження 

магнію спостерігали на всіх варіантах досліду, де висівали злакові 

трави, які під впливом добрив  збільшують кількість хлорофілу, до 

складу якого входить магній. У вологі роки рівень цього елемента був 

нижчий, ніж у сухі, що пояснюється вимиванням магнію з ґрунту. 

Натрій потрібний для оптимального росту і розвитку рослин. 

Обмінного і доступного для рослин натрію у ґрунті знаходиться 

відносно небагато. За зоотехнічними нормами в кормі вміст натрію 

має бути 0,20 % на суху речовину [7]. У наших дослідженнях у 

пасовищному травостої частка натрію  не відповідала зоотехнічній 

нормі і становила 0,10–0,12 % на варіантах без обробки злакових трав 

та бобово-злакового фітоценозу і 0,10–0,13 % на суху речовину з 

обробкою стимулятором росту агростимуліном. 

Висновки 

1. Аналіз одержаних даних хімічного складу корму показав у 

середньому за роки досліджень достатній рівень забезпечення зеленої 

маси сіяних бобово-злакових травостоїв мінеральними елементами, 

який в основному відповідав зоотехнічним нормам годівлі великої 

рогатої худоби. 

2. Якість корму, одержаного на сінокосах, залежить від багатьох 

факторів, зокрема таких, як типи травостоїв, способи їх використання, 

мінеральне удобрення і на даний час стимулятори росту.  

3. Найбільший вміст фосфору, калію, кальцію, магнію і натрію 

був на варіанті, де висівали травосумішку, яка складалася з очеретянки 

звичайної, грястиці збірної, костриці тростинної, пажитниці 

багаторічної, лядвенцю рогатого, конюшини лучної, конюшини 

повзучої, при удобренні мінеральними добривами в нормі N60Р60К90 та 

із застосуванням стимулятора росту агростимуліну - відповідно він 

становив 0,49; 1,89; 0,52; 0,27; 0,11 % на суху масу. 
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КОРМОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ  

ПАСОВИЩНИХ АГРОЦЕНОЗІВ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ                                

ТА ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ 

 

Наведено результати дворічних досліджень впливу удобрення 

та застосування бактеріальних препаратів і стимулятора росту на 

продуктивність пасовищних травостоїв. Встановлено, що 

застосування комплексу досліджуваних факторів забезпечує 

одержання 9,72 т/га сухої речовини пасовищного корму, 8,06 т/га 

кормових одиниць та 0,89 т/га перетравного протеїну. 

Ключові слова: бобово-злакова травосумішка, удобрення, 

продуктивність, бактеріальні препарати, стимулятор росту. 

 

Трав’янисті корми з сінокосів і пасовищ як енергетично 

найменш затратні на сучасному етапі розвитку економіки набувають 

пріоритетного значення в системі годівлі тварин і часто є основою 

рентабельного ведення галузі м’ясо-молочного скотарства. В даний час 

розвиток м’ясного скотарства є можливим за рахунок використання 

наявних молочних корів як бази поступового розведення м’ясного 

поголів’я. Створення спеціалізованих м’ясних стад зробить можливим 

скорочення витрат на виробництво яловичини за рахунок зменшення 

витрат на працю, обладнання, годівлю, накладних витрат, пов’язаних з 

виробництвом молока. 

У Карпатському регіоні України найбільш енергозберігаючою 

технологією, яка забезпечує одержання екологічно чистої продукції, є 

утримання м’ясної худоби на культурних пасовищах. Тому підбір 

травосумішок, видів і сортів багаторічних трав, своєчасний режим 

використання в поєднанні з різними рівнями удобрення є одним з 

основних способів підвищення продуктивності пасовищ для 

вирощування і відгодівлі ВРХ. Економічно доцільніше для утримання 

м’ясної худоби на пасовищах вирощувати бобово-злакові 

травосумішки з довшим періодом продуктивного довголіття.  

Регулярне застосування добрив в оптимальних нормах і 

співвідношеннях, використання стимуляторів росту, які відповідають 

характеру травостою та ґрунтовим особливостям, створює надійні
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умови збереження продуктивного довголіття лукопасовищних трав та 

подовження пасовищного періоду.  

Перспективним технологічним способом поновлення травостою 

є всівання інокульованого насіння багаторічних трав у наявний 

травостій при мінімалізації обробітку дернини, яке забезпечує  

економію добрив, енергетичних ресурсів та насіння. При цьому площа 

лукопасовищних угідь виключається лише на короткий період, в 

деяких умовах всього на 3–4 тижні проти одного сезону при 

загальноприйнятій технології перезалуження.  

Враховуючи цілодобове перебування м’ясної худоби на 

пасовищі, стає потрібним підбір видів і сортів багаторічних трав і 

травосумішок, які формують міцну лучну дернину, здатну протистояти 

витоптуванню. 

Через низьку продуктивність природних кормових угідь частка 

зелених кормів у структурі раціонів молочної і м’ясної худоби 

становить лише 5–8 %, тим часом як у країнах з розвинутим сектором 

аграрного виробництва – 40–45 % [1]. 

Результати наукових дослідів та практика свідчать, що 

виробництво яловичини і молока може бути рентабельним за умови, 

коли у середньорічному раціоні тварин зелені корми займають понад 

30 %. Але нині пасовищні корми у річному раціоні поголів’я 

становлять лише 10–12 %. Основна причина – мала частка лук та 

пасовищ у структурі сільськогосподарських угідь [2]. 

Максимальне використання зелених кормів за рахунок 

пасовищ є основною вимогою до системи годівлі м’ясної худоби. 

Підбір видів і сортів багаторічних кормових трав та їх сумішок, 

своєчасний біологічно обумовлений режим використання в поєднанні з 

різними рівнями удобрення є одним з основних способів підвищення 

продуктивності пасовищ для вирощування і відгодівлі великої рогатої 

худоби [3]. Компоненти травосумішок мають відповідати місцевим 

кліматичним і гідрокліматичним умовам та забезпечувати задану 

тривалість використання. Завдання продовження продуктивного 

довголіття сіяних травостоїв особливо актуальне в сучасних умовах, 

коли через високі ціни на енергетичні і матеріальні ресурси великі 

витрати на перезалуження сінокосів і пасовищ часто не окуповуються 

отриманими прибавками врожаїв [4]. 

У практиці кормовиробництва відомі різні підходи і принципи 

підбору рослин для травосумішок. Однак у сучасних умовах вони не 

завжди відповідають вимогам виробництва, бо не відображають 

характеру алелопатичної взаємодії рослин, внаслідок якої один вид 

пригнічує ріст і розвиток іншого виду, що впливає на об’єктивність 
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підбору культур для травосумішок. Конкурентоспроможність видів 

трав може істотно змінюватися залежно від факторів середовища та 

режимів використання [3, 5]. 

Розробка і впровадження у виробництво технологічних 

прийомів підвищення продуктивності природних кормових угідь та 

принципи їх адаптації до системи ефективного пасовищного 

утримання м’ясної худоби забезпечать одержання 5–7 ц/га 

високоякісної яловичини без додаткової підгодівлі кормами протягом 

пасовищного періоду. При утриманні м’ясної худоби на пасовищі із 

бобово-злаковим травостоєм продуктивністю 5–6 т/га кормових 

одиниць собівартість яловичини зменшиться на 25–30 % порівняно з 

яловичиною в молочному скотарстві.  

Польові дослідження проводили в лабораторії польового та 

лучного кормовиробництва на експериментальній базі Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону НААН (Лісостеп 

Західний). Досліди закладено на темно-сірих опідзолених глеюватих 

середньосуглинкових осушених гончарним дренажем ґрунтах з такими 

агрохімічними показниками в горизонті 0–20 см: рН сольове - 4,7–5,0, 

гумус - 3,2–3,6 %, вміст легкогідролізованого азоту (за Корнфільдом) - 

16,0–18,2 мг/100 г ґрунту, рухомого фосфору (за Кірсановим) - 5,6–6,2, 

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

Дослідження проводили за методикою Інституту кормів 

УААН [6]. Обліковували урожай поділяночно. Урожайні дані 

оброблено методом дисперсійного аналізу [7]. 

Для визначення ботанічного складу і структури урожаю 

відбирали проби зеленої маси з 4 площадок по 0,25 м
2
 з поділом на 

ботаніко-господарські групи: злаки, бобові, різнотрав’я. За цими ж 

зразками встановлено щільність травостою підрахунком кількості 

пагонів, структуру врожаю – поділом на фракції – листкові пластинки, 

стебла. Хімічні аналізи ґрунту та визначення якості корму проведено 

за загальноприйнятими методиками. 

У 2011 р. весняним строком підсіву (15.04) проведено 

реконструкцію вихідних пасовищних травостоїв з використанням 

бобово-злакової травосумішки: пажитниця багаторічна (2 кг/га) + 

костриця східна (2) + конюшина повзуча (1) + лядвенець рогатий (2) + 

козлятник східний (3 кг/га). Обробку злакових компонентів проведено 

препаратами діазофіт та ФМБ 32-3 згідно зі схемою досліду, 

представленою у табл. 1. Діючою речовиною бактеріального 

препарату діазофіт є живі бактерії Agrobakterium radiobakter, здатні 

асоціюватися з кореневою системою злакових культур та засвоювати 

азот ґрунтового повітря. Біопрепарат ФМБ 32-3, розроблений в 
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Інституті сільськогосподарської мікробіології НААН, представляє 

собою штам 32-3 фосфоромобілізуючих бактерій Enterobakter 

nimipressuralis, які активно трансформують важкодоступні сполуки 

фосфору у доступну для рослин форму.  

У середньому за 2011–2012 рр. загальна урожайність 

травостоїв становила 5,35–9,72 т/га сухої маси (табл. 1). Достовірний 

приріст урожаю до контролю як у 2011, так і у 2012 р. забезпечили всі 

варіанти удобрення пасовищних ценозів та застосування 

біопрепаратів. Проте обробка насіння злакових трав бактеріальними 

препаратами діазофіт та ФМБ при внесенні N90P45K60 у середньому за 

два роки дозволила одержати найвищий врожай сухої речовини (9,27–

9,72 т/га), причому приріст до контролю 73,3 % (3,92 т/га) відзначено 

на варіанті повного мінерального удобрення в нормі N60P45K60, 

обробки насіння злакових трав на фоні без застосування 

обприскування вегетуючої маси стимулятором росту екостим. 

Застосування всього комплексу досліджуваних факторів, 

забезпечивши максимальний вихід сухої маси з одиниці площі           

(9,72 т/га), дало на фоні стимулятора росту екостим надвишку врожаю 

над контрольним варіантом 67,6 %, хоча вплив його застосування на 

продуктивність пасовищних травостоїв як у 2011, так і в наступному 

знаходиться у межах помилки досліду. Слід також відзначити загальне 

збільшення урожайності вихідних травостоїв у 2012 р. порівняно з 

попереднім, що пояснюється насиченням фітоценозів бобовими 

травами, їх розвитком та комплексним впливом мінерального та 

бактеріального удобрення у другому році їх продуктивного довголіття. 

Лабораторними аналізами встановлено залежність біохіміч-

ного складу пасовищного корму від застосування біологічних 

препаратів, обробки вегетуючих рослин у поєднанні з повним 

мінеральним удобренням (табл. 2). Найбільш суттєву різницю між 

досліджуваними варіантами виявлено за вмістом у кормі сирого 

протеїну і білка. Максимальним насиченням сухої маси сирим 

протеїном (14,12–14,34 %) характеризувався бобово-злаковий 

травостій, удобрений фосфорно-калійним добривом як при обприску-

ванні пасовищної маси стимулятором росту, так і з виключенням 

обробки. Ці ж варіанти відзначилися і найвищим насиченням корму 

білком (9,98–10,11 % на суху речовину), що пояснюється впливом 

насиченості фітоценозів бобовими компонентами. Повне мінеральне 

удобрення пасовищних травостоїв забезпечило нагромадження у сухій 

речовині корму дещо меншої кількості сирого протеїну (13,45–      

14,11 %) та білка (9,34–9,78 %), проте компенсує це виходом з одиниці 

площі за рахунок збільшення урожайності трав.                 
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1. Урожайність пасовищних фітоценозів залежно від удобрення та застосування біопрепаратів (середнє за 

2011–2012 рр.) 

№ 

вар. 

Удобрення 

(фактор А) 

Обробка 

вегетуючих 

посівів 

(фактор Б) 

Урожай сухої маси, т/га 
Різниця до 

контролю 

2011 2012 Сер. т/га % 

1 Контроль (без удобрення) 

Без обробки  

4,96 5,74 5,35 - - 

2 P45K60 5,39 8,12 6,76 1,41 26,4 

3 N60P45K60 5,48 10,4 7,94 2,59 48,4 

4 
N60P45K60 + обробка насіння злакових 

компонентів бактеріальним добривом діазофіт 5,58 11,77 8,68 3,33 62,2 

5 

N60P45K60 + обробка насіння злакових 

компонентів бактеріальним добривом діазофіт 

та біопрепаратом ФМБ 5,82 12,71 9,27 3,92 73,3 

6 Контроль (без удобрення) 

Екостим 

5,05 6,55 5,80 - - 

7 P45K60 5,41 8,30 6,86 1,06 18,3 

8 N60P45K60 5,48 12,02 8,75 2,95 50,9 

9 
N60P45K60 + обробка насіння злакових 

компонентів бактеріальним добривом діазофіт 5,62 12,85 9,24 3,44 59,3 

10 

N60P45K60 + обробка насіння злакових 

компонентів бактеріальним добривом діазофіт 

та біопрепаратом ФМБ 5,83 13,60 9,72 3,92 67,6 
 НІР05, т/га  0,13 1,30    
 НІР05, А, т/га  0,26 1,97    

 НІР05, АБ, т/га  0,20 0,94    
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2. Хімічний склад корму залежно від поєднаного застосування стимулятора росту і удобрення (середнє за 

2011–2012 рр.), % на абсолютно суху речовину 

№ 

вар. 

Удобрення 

(фактор А) 

Обробка 

вегетуючих 

посівів 

(фактор Б) 

Про- 

теїн 
Білок 

Клітко-

вина 
Жир Зола БЕР 

1 Контроль (без удобрення) 

Без обробки 

10,76 7,45 28,25 3,55 10,68 46,76 

2 P45K60 14,34 9,98 26,29 3,24 10,05 46,08 

3 N60P45K60 14,11 9,75 25,37 3,20 8,94 48,38 

4 

N60P45K60 + обробка насіння злакових 

компонентів бактеріальним добривом 

діазофіт 13,64 9,57 25,68 3,45 8,68 48,55 

5 

N60P45K60 + обробка насіння злакових 

компонентів бактеріальним добривом 

діазофіт та біопрепаратом ФМБ 13,83 9,79 25,21 3,27 8,35 48,84 

6 Контроль (без удобрення) 

Екостим 

10,96 7,88 28,96 3,22 11,06 45,80 

7 P45K60 14,12 10,11 26,56 3,15 10,44 45,73 

8 N60P45K60 13,95 9,34 25,57 3,32 9,18 47,98 

9 

N60P45K60 + обробка насіння злакових 

компонентів бактеріальним добривом 

діазофіт 13,76 9,69 25,49 3,61 8,34 48,80 

10 

N60P45K60 + обробка насіння злакових 

компонентів бактеріальним добривом 

діазофіт та біопрепаратом ФМБ 13,45 9,58 25,20 3,45 8,99 48,91 
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3. Продуктивність пасовищних фітоценозів залежно від удобрення та застосування біопрепаратів 

(середнє за 2011–2012 рр.) 

№ 

вар. 

Удобрення 

(фактор А) 

Збір з 1 га, т Вміст 

перетрав-

ного 

протеїну 

в 1 к. од., 

г 

Протеїнове 

співвідно-

шення 
сухої 

маси 

кормових 

одиниць 

перетрав-

ного 

протеїну 

1 Контроль (без удобрення) 5,35 4,26 0,39 91,9 7,30 

2 P45K60 6,76 5,41 0,66 121,8 5,28 

3 N60P45K60 7,94 6,53 0,76 116,7 5,48 

4 
N60P45K60 + обробка насіння злакових 

компонентів бактеріальним добривом діазофіт 8,68 7,18 0,81 112,2 5,73 

5 

N60P45K60 + обробка насіння злакових 

компонентів бактеріальним добривом діазофіт 

та біопрепаратом ФМБ 9,27 7,73 0,87 112,7 5,66 

6 Контроль (без удобрення) 5,80 4,57 0,43 94,7 7,09 

7 P45K60 6,86 5,47 0,66 120,35 5,34 

8 N60P45K60 8,75 7,17 0,83 115,82 5,54 

9 
N60P45K60 + обробка насіння злакових 

компонентів бактеріальним добривом діазофіт 9,24 7,69 0,86 112,4 5,7 

10 

N60P45K60 + обробка насіння злакових 

компонентів бактеріальним добривом діазофіт 

та біопрепаратом ФМБ 9,72 8,06 0,89 110,28 5,8 
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Найвищу продуктивність лучного травостою (8,06 т/га 

кормових одиниць, 0,89 т/га перетравного протеїну) при 

забезпеченості 110,28 г/к.од. перетравного протеїну одержано при 

обробці пасовищної трави стимулятором росту екостим у поєднанні з 

повним мінеральним удобренням та обробкою насіння злакових трав 

бактеріальними препаратами діазофіт та  ФМБ 32-3 на базі штаму 32-3 

фосфоромобілізуючих бактерій Enterobakter nimipressuralis (табл. 3). 

Висновки. Застосування комплексу досліджуваних факторів, 

зокрема обробки насіння злакових трав бактеріальними препаратами 

діазофіт та ФМБ при внесенні N90P45K60, дозволило одержати 

найвищий у середньому за два роки урожай сухої речовини (9,72 т/га) 

з приростом до контролю 3,92 т/га (67,6 %) на фоні обприскування 

вегетуючої маси стимулятором росту екостим.  

Продуктивність лучного пасовищного травостою становила        

8,06 т/га кормових одиниць, 0,89 т/га перетравного протеїну при 

забезпеченості 110,28 г/к.од. перетравного протеїну.  
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ВПЛИВ УДОБРЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ 

НА ЗМІНУ БОТАНІЧНОГО ТА ВИДОВОГО СКЛАДУ 

ПАСОВИЩНИХ АГРОЦЕНОЗІВ 

 

Наведено результати досліджень впливу удобрення та 

застосування стимулятора росту агростимулін на зміну ботанічного 

та видового складу пасовищних травостоїв. Встановлено, що після 

трирічного використання травостоїв різних строків пасовищної 

стиглості відсоток сіяних трав з віком травостою збільшився, 

зокрема на варіантах з низьким рівнем мінерального удобрення та 

обробкою вегетативної маси стимулятором росту агростимулін. 

Ключові слова: злакові трави, бобово-злакова травосумішка, 

удобрення, продуктивність, стимулятор росту, ботанічний та 

видовий склад. 

 

Завдання продовження продуктивного довголіття сіяних 

травостоїв особливо актуальне в сучасних умовах, коли через високі 

ціни на енергетичні і матеріальні ресурси великі витрати на 

перезалуження сінокосів і пасовищ часто не окуповуються 

отриманими прибавками врожаїв [1]. В практиці кормовиробництва 

відомі різні підходи і принципи підбору рослин для травосумішок. 

Однак у сучасних умовах вони не завжди відповідають вимогам 

виробництва, бо не відображають характеру алелопатичної взаємодії 

рослин, внаслідок якої один вид пригнічує ріст і розвиток іншого виду, 

що впливає на об’єктивність підбору культур для травосумішок. 

Конкурентоспроможність видів трав може істотно змінюватися 

залежно від факторів середовища та режимів використання [2].  

Ботанічний склад травостоїв – один з основних показників 

якості корму, стабільності врожаю та довголіття травостою. Від нього 

залежить поживність, біологічна цінність кормової маси, поїдання та її 

перетравність [3, 4]. 

Численними дослідженнями встановлено, що видовий склад 

створених агрофітоценозів не залишається постійним, а змінюється 

залежно від складу травосумішок і ґрунту, на якому їх вирощують, 
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погодних умов, системи удобрення, догляду, від тривалості їх 

використання [5]. За цим показником можна судити про 

взаємовідносини видів у агрофітоценозах, конкурентоспроможність 

окремих з них, співвідношення бобових і злакових рослин, довголіття 

травостою. Враховуючи те, що ботанічний склад - важливий показник 

формування фітомаси та якості корму, в своїх дослідженнях ми 

вивчали його зміну залежно від складу травосумішок, удобрення та 

застосування стимулятора росту агростимулін.  

Польові досліди проводили в лабораторії кормовиробництва 

на експериментальній базі Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН протягом 2007–2009 рр. Досліди 

закладено на темно-сірих опідзолених глеюватих середньосуглинкових 

осушених гончарним дренажем ґрунтах з такими агрохімічними 

показниками в горизонті 0–20 см: рН сольове - 4,7–5,0, гумус - 3,2–         

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

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

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

Дослідження проводили за методикою Інституту кормів    

УААН [6]. 

Обліковували урожай поділяночно. Урожайні дані оброблено 

методом дисперсійного аналізу [7]. 

Для визначення ботанічного складу і структури урожаю 

відбирали проби зеленої маси з 4 площадок по 0,25 м
2
 з поділом на 

ботаніко-господарські групи: злаки, бобові, різнотрав’я.  

Погодні умови не завжди сприяли росту лучних трав. 

Вегетаційний період 2007 р. відзначався теплими посушливими 

умовами. 2008 р. характеризувався наднормовою зволоженістю, за 

винятком червня, коли кількість опадів була нижчою від норми на  

24,7 мм. А вегетаційний період 2009 р. відзначено як сприятливий для 

росту та розвитку багаторічних трав.  

Дослід включав 8 варіантів, з яких 3 варіанти – одновидові 

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

варіантів – бобово-злакові травосумішки (удобрення – N60P60K90). 
Кожен варіант досліду використовували без обробки травостою 

та з обробкою бобово-злакових травосумішок і одновидових злакових 

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

представлено в табличному матеріалі. За умовний контроль прийнято 

травосумішку, яка складається із злакової трави раннього і пізнього 

строків достигання і трьох видів бобових трав. 

У середньому за три роки досліджень найвищий збір сухої маси 

(70,9 ц/га) забезпечила бобово-злакова травосумішка, яка складається з 
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очеретянки звичайної, грястиці збірної, костриці тростинної, лядвенцю 

рогатого, конюшини лучної та конюшини повзучої, при мінеральному 

удобренні в нормі N60P60K90. Ця ж травосумішка виявилася найкращою 

при обробці трави стимулятором росту - врожайність становила 69,8 

ц/га сухої маси. Додаткове введення в травосумішку пажитниці 

багаторічної на варіантах без обробки стимулятором росту сприяло 

формуванню дещо вищого врожаю сухої маси (76,7 ц/га), обробка 

травосумішки стимулятором росту агростимулін при мінеральному 

удобренні в дозі N60P60K90 забезпечила найвищий збір сухої маси (78,5 

ц/га). У наших дослідженнях пажитниця багаторічна сприяла 

підвищенню врожайності пасовищ незалежно від погодних умов і 

застосування стимулятора росту.  

Ми встановили, що для отримання високих урожаїв при 

диференційованому застосуванні стимулятора росту агростимулін і 

удобрення в нормі N100P60K90 для злакових трав та N60P60K90 – бобово-

злакових травосумішок, безперебійного надходження високоякісного 

пасовищного корму і подовження періодів випасання ВРХ потрібно в 

склад травосумішок включати злакові і бобові трави з різними 

строками достигання та пристосовані до погодних умов західного 

регіону.  

Залежно від природно-кліматичних умов і способу 

використання ботанічний склад травостою зазнає змін за рахунок 

витіснення одних видів трав іншими, більш пристосованими до даного 

місцезнаходження пасовища (табл. 1, 2). 

У середньому за 3 роки досліджень вміст у травостої злакових 

компонентів становив 79,9–93,9 % без стимулятора росту і 75,1–95,1 % 

- зі стимулятором росту. Із трьох злакових трав найменша частка 

припадала на грястицю збірну в І і ІІІ циклах використання (91,8–   

91,9 % без стимулятора росту та 93,0–94,2 % із стимулятором). На 

бобово-злакових травостоях злакові компоненти займали основну 

частку на варіантах без стимулятора росту та з обприскуванням 

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

вегетації насичення травостою бобовими спостерігали більше у 

третьому циклі. Позитивного впливу застосування стимулятора росту 

агростимулін на збільшення відсотка бобових компонентів не 

виявлено. Частка їстівного різнотрав’я протягом пасовищного 

використання знизилася. 
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1. Ботанічний склад різночаснодостигаючих пасовищних травостоїв залежно від диференціації удобрення 

без застосування стимулятора росту (середнє за 2007–2009 рр.) 

№ 

вар. 
Травосумішки 

Ботаніко-господарські групи, % 

злаки бобові різнотрав׳я 

І ІІІ І ІІІ І ІІІ 

1 Очеретянка звичайна 93,1 91,3 - - 6,9 8,7 

2 Грястиця збірна 91,9 91,8 - - 8,1 8,2 

3 Костриця тростинна 93,9 92,5 - - 6,1 7,5 

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

рогатий (2) + конюшина лучна (2) + конюшина повзуча (2) 86,6 79,9 9,0 11,8 4,4 8,3 

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

рогатий (2) + конюшина лучна (2) + конюшина повзуча (2) 85,4 79,0 9,4 11,1 5,2 9,9 

6 

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

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

повзуча (2) 82,6 82,7 11,9 10,1 5,4 7,1 

7 

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

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

(2) + конюшина повзуча (2) 78,5 78,3 13,7 12,9 7,5 8,8 

8 

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

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

рогатий (2) + конюшина лучна (2) + конюшина повзуча (2) 82,5 75,3 12,4 13,9 5,2 10,8 
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2. Ботанічний склад різночаснодостигаючих пасовищних травостоїв залежно від диференціації удобрення 

та застосування стимулятора росту (середнє за 2007–2009 рр.) 

№ 

вар. 
Травосумішки 

Ботаніко-господарські групи, % 

злаки  бобові різнотрав׳я 

І ІІІ І ІІІ І ІІІ 

1 Очеретянка звичайна 95,1 94,2 - - 4,9 5,8 

2 Грястиця збірна 94,2 93,0 - - 5,8 7,0 

3 Костриця тростинна 94,5 96,5 - - 5,5 3,5 

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

рогатий (2) + конюшина лучна (2) + конюшина повзуча (2) 87,8 83,2 5,6 7,0 6,6 9,8 

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

рогатий (2) + конюшина лучна (2) + конюшина повзуча (2) 85,5 84,2 8,5 6,9 6,1 8,9 

6 

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

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

повзуча (2) 82,3 78,2 9,7 12,6 6,7 9,2 

7 

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

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

(2) + конюшина повзуча (2) 81,3 82,1 11,6 10,5 7,2 7,4 

8 

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

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

рогатий (2) + конюшина лучна (2) + конюшина повзуча (2) 82,5 75,1 12,6 15,6 4,9 9,3 
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3. Видовий склад травостою пасовища залежно від підбору трав та їх сумішок різних строків достигання 

(2006 р.), % 

№  

вар. 
Травосумішки 
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1 Очеретянка звичайна 77,4 - - - - - - 6,4 16,2 

2 Грястиця збірна - 85,3 - - - - - 4,2 10,5 

3 Костриця тростинна - - 82,0 - - - - 5,0 13,0 

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

рогатий (2) + конюшина лучна (2) + конюшина повзуча (2) 33,5 47,5 - - 2,2 - 1,5 3,3 12,0 

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

рогатий (2) + конюшина лучна (2) + конюшина повзуча (2)  - 55,6 19,6 - 2,7 - 2,6 4,7 14,8 

6 

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

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

повзуча (2) 36,9 - 37,7 - 2,9 0,5 3,1 2,8 16,1 

7 

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

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

+ конюшина повзуча (2) 16,4 47,8 13,9 - 1,9 - 2,5 4,5 13,0 

8 

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

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

рогатий (2) + конюшина лучна (2) + конюшина повзуча (2) 13,5 44,7 18,3 3,5 2,0 - 3,0 3,6 11,4 
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За результатами аналізу видового складу пасовищних 

травостоїв 2006 р. встановлено, що із висіяних у 2001 р. згідно зі 

схемою досліду трав у травосумішках збереглися в основному ранньо- 

та пізньостиглі злакові трави (табл. 3). Зокрема грястиця збірна як 

найбільш агресивна злакова трава домінувала в  усіх бобово-злакових 

травостоях (44,7–55,6 %). Частка пажитниці багаторічної протягом 

років використання травостою 8 варіанта знизилася до 3,5 %. Бобові 

трави представлені у травосумішках невисокою часткою (3,7–6,5 %), в 

основному лядвенцем рогатим та конюшиною повзучою. 

Їстівне різнотрав’я та несіяні злакові трави заповнили зріджені 

травостої на 14,7–22,6 %. Теоретичні передумови підвищення 

продуктивного довголіття сіяних травостоїв, які формуються на основі 

травосумішок з вдало підібраними травами, порівняно з одновидовими 

посівами поширюються не тільки на злакові, а й на бобові компоненти. 

Але у зв’язку з неоднаковою віолентністю компонентів сумісних 

посівів не завжди досягається ценотична повночленність сформованих 

ценозів. З роками домінуюче положення в них займають віоленти, які 

пригнічують  слабкіші види в даних еколого-фітоценотичних умовах і 

можуть навіть повністю витіснити їх з травостою [8]. 

У наших дослідженнях поєднане застосування стимулятора 

росту та мінерального удобрення пасовищних фітоценозів і 

використання різночаснодостигаючих трав суттєво вплинуло на зміну 

видового складу порівняно з вихідними травостоями (табл. 4, 5). 
Серед злакових трав у 2010 р. при застосуванні мінеральних 

добрив і стимулятора росту домінували грястиця збірна та костриця 
тростинна, які найбільш адаптовані до частого відчуження та здатні 
формувати щільну дернину. В одновидових посівах, не оброблених 
стимулятором росту, частка грястиці збірної становила 88,4 %, костри-
ці тростинної – 90,9 %. Застосування стимулятора росту агростимулін 
позитивно вплинуло на збереження у травостої грястиці збірної     
(94,7 %). За роки досліджень очеретянка звичайна збереглася 
найменше – 66,6 % у чистих посівах без стимулятора росту і 75,4 % 
при викорис-танні агростимуліну, відповідно у травосумішках – 8,6–
19,0 % та 11,6–32,1 %. Найвищий відсоток збереження висіяних 
культурних трав відзначено на травосумішці № 8, яка складалася з 
очеретянки звичай-ної, грястиці збірної, костриці тростинної, 
пажитниці багаторічної, лядвенцю рогатого, конюшини лучної, 
конюшини повзучої, при мінеральному удобренні та обробці рослин 
стимулятором росту. Вихідні бобові компоненти в бобово-злаковій 
травосумішці практично випали з травостою. Вони протягом 9 років 
використання збереглися на пасовищі лише від 0,9 до 8,3 % на 
варіантах без стимулятора росту і 0,5–6,4 % з обприскуванням рослин 
агростимуліном  із домінуванням у травостої лядвенцю рогатого. 
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4. Видовий склад різночаснодостигаючих пасовищних травостоїв залежно від диференціації удобрення і 

без застосування стимулятора росту (2010 р.), % 
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1 Очеретянка звичайна 66,6 17,1    10,5   5,8 

2 Грястиця збірна  88,4 2,0   8,0   1,6 

3 Костриця тростинна  1,9  90,9  3,0   4,2 

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

рогатий (2) + конюшина лучна (2) + конюшина повзуча (2) 19,0 43,6  0,6 4.6 15,2 2.7 4,5 9,8 

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

рогатий (2) + конюшина лучна (2) + конюшина повзуча (2)   44,8  41,2  9,0 1.5 0,9 2,6 

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

рогатий (2) + конюшина лучна (2) + конюшина повзуча (2) 10,8 41,6  18,1  9,6 2,5 4,4 13,0 

7 

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

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

конюшина повзуча (2) 11,2 37,5  12,9  5,8 3,9 8,1 20,6 

8 

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

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

(2) + конюшина лучна (2) + конюшина повзуча (2) 8,6 44,3 1,2 23,8  6,4 5,0 8,3 2,4 
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5. Видовий склад різночаснодостигаючих пасовищних травостоїв залежно від диференціації удобрення та 

застосування стимулятора росту (2010 р.), % 
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1 Очеретянка звичайна 75,4 16,2  0,3 0,6 1,7 3,1    2,7 

2 Грястиця збірна 2,9 94,7    1,3     3,8 

3 Костриця тростинна 4,5   91,9  2,9     0,7 

4 

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

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

конюшина повзуча (2) 30,4 53,5    5,9  3,0 1,4  5,8 

5 

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

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

конюшина повзуча (2)   42,6  35,0  9,4  1,5 0,5  11,0 

6 

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

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

конюшина повзуча (2) 32,1 22,9  34,5  0,9  3,6 2,1 0,7 3,2 

7 

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

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

конюшина лучна (2) + конюшина повзуча (2) 11,6 36,8  33,7  5,6  6,3 2,9  3,1 

8 

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

костриця тростинна (6) + пажитниця багаторічна (6) + 

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

конюшина повзуча (2) 14,1 36,1 5,2 27,1 0,7 2,9  6,4 3,5  4,0 
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Висновки 

1.  Підвищити повночленність, а звідси й продуктивність 

сіяних ценозів можна шляхом використання різночаснодостигаючих 

пасовищних травостоїв та низької дози мінеральних добрив і 

стимулятора росту агростимулін. 

2.  При сівбі  в одному масиві бобово-злакових травосумішок, 

компонентами яких були види трав різних строків дозрівання, в 

середньому за вегетаційний період трирічного використання найвищу 

урожайність (78,5 ц/га сухої маси) забезпечила травосумішка, яка 

складалася з очеретянки звичайної, грястиці збірної, костриці 

тростинної, пажитниці багаторічної, лядвенцю рогатого, конюшини 

лучної, конюшини повзучої, при мінеральному удобренні в нормі 

N60P60K90 та застосуванні стимулятора росту агростимулін. 

3.  За результатами трирічних досліджень ранньовесняного та 

пізноосіннього конвеєрного надходження зеленої маси із диферен-

ціацією мінерального удобрення і застосування стимулятора росту 

відсоток сіяних видів трав підвищився з віком травостою. Найбільше 

це спостерігали на варіантах з низьким рівнем мінерального удобрення 

та обробкою травостою стимулятором росту агростимулін. 
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ВПЛИВ УДОБРЕННЯ ТА ВАПНУВАННЯ  

НА ВИДІЛЕННЯ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ  

У ЯСНО-СІРОМУ ЛІСОВОМУ  

ПОВЕРХНЕВО ОГЛЕЄНОМУ ҐРУНТІ*  

 

Висвітлено результати досліджень у довготривалому 

стаціонарному досліді з впливу різних систем удобрення і 

періодичного вапнування на виділення діоксиду вуглецю у ясно-сірому 

лісовому поверхнево оглеєному ґрунті.  

Ключові слова: ґрунт, емісія СО2, мінеральні добрива, гній, 

вапно, кислотність. 

 

Вирішальну роль у відтворенні та збереженні родючості ясно-

сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтів, підвищенні врожайності 

сільськогосподарських культур відіграє раціональне застосування 

систем удобрення. Однак сільськогосподарське використання ґрунтів 

порівняно із цілинними аналогами супроводжується посиленням 

мінералізаційних процесів та зниженням швидкості гуміфікації [1].  

Чутливим індикатором цих змін, що миттєво реагує на наявність 

порушень врівноважених природних циклів кругообігу речовин, 

зокрема вуглецю, та об’єктивно відображає агроекологічний стан 

ґрунту, є накопичення у ґрунтовому повітрі та безперервне 

надходження в атмосферу діоксиду вуглецю, який використовується 

рослинами для фотосинтезу [2]. 

Значний вплив на вміст СО2 у ґрунтовому повітрі мають 

дихання кореневої системи рослин, зумовлене біологічними 

процесами, окиснення органічної речовини, життєдіяльність ґрунтової 

біоти, процеси міграції та акумуляції багатьох хімічних сполук [3–5]. 

Метою наших досліджень було вивчити динаміку виділення 
 

* Науковий керівник – доктор біологічних наук, академік НААН В. В. Снітинський. 
© Германович О. М., 2013 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2013. Вип. 55 (ІІ). 
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діоксиду вуглецю в ясно-сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті 

залежно від різних систем удобрення та вапнування. 

Науково-дослідну роботу проводили у стаціонарному досліді 

лабораторії землеробства і відтворення родючості ґрунтів Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону НААН, закладеному в 

1965 р. на кислому ясно-сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті 

з різними дозами і співвідношеннями мінеральних добрив, гною та 

вапна у семипільній сівозміні.  

Починаючи з 2000 р., після закінчення п’ятої ротації проведено 

часткову реконструкцію даного досліду, що полягає у вивченні 

ефективності та тривалості післядії вапнування, залишкового фосфору 

і калію при помірному азотному живленні варіантів інтенсивних рівнів 

удобрення з таким чергуванням культур: кукурудза на силос – ячмінь 

ярий з підсівом конюшини – конюшина лучна – пшениця озима. Гній у 

I–V ротаціях вносили двічі – під картоплю і буряки цукрові, 

починаючи з VI ротації – під кукурудзу. Посівна площа ділянок –           

168 м
2
, облікова – 100 м

2
, повторність досліду триразова. 

У даній статті представлено результати досліджень емісії СО2 

під час вегетації кукурудзи на силос у ІХ ротації, перед початком якої 

проведено черговий тур вапнування та відкореговано дози добрив. 

Дослідження проводили у варіантах контролю без добрив, органо-

мінеральної системи удобрення і вапнування з внесенням на гектар 

сівозмінної площі 10 т/га гною + N65Р68К68 + 1,0 н СаСО3, мінеральної 

(N65Р68К68) та мінеральної системи удобрення на фоні вапнування 

(N65Р68К68 + 1,5 н СаСО3 за г.к.).  

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.  

Вміст СО2  у ґрунтовому повітрі визначали за методом Макарова 

[6] та на двоканальному інфрачервоному газовому аналізаторі СО2-

метрі К-30 Probe. 

Проведені дослідження показали, що у полі кукурудзи на силос 

емісія СО2 була найнижчою у варіанті контролю і у фазі 5 листків 

становила 40,0 мг СО2/м
2
 за 1 год за температури 28 

о
С. У міру росту і 

розвитку рослин на початку липня за температури 30 
о
С емісія СО2 

становила 56,1, в кінці липня при підвищенні температури до 38 
о
С на 

контролі без добрив зросла до 72,9 мг СО2/м
2
 за 1 год.  
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Як правило, у міру зростання температури жива фаза ґрунту 

функціонує інтенсивніше, тому на початок і середину літа припадає і 

період максимальної біологічної активності, внаслідок чого ґрунтове 

повітря найбільше збагачене СО2.  

Слід відзначити, що подібні зміни динаміки СО2 залежно від 

температури спостерігали на всіх варіантах досліду, однак вони були 

найбільш значними у варіантах органічної та органо-мінеральної 

систем удобрення на фоні вапнування. Так, при безпосередньому 

внесенні під кукурудзу гною з розрахунку 10 т/га сівозмінної площі 

динаміка емісії СО2 становила 84,2–95,4–101,0 мг СО2/м
2
 за 1 год. У 

варіанті мінеральної системи удобрення (N65P68K68) показники емісії 

були нижчими і становили 68,1–78,6–98,4 мг СО2/м
2
 за 1 год та 

зростали за органо-мінеральної системи удобрення на фоні вапнування 

до 84,9–89,8–112,2 мг СО2/м
2
 за 1 год (рис. 1). 
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Рис 1. Динаміка емісії СО2 залежно від удобрення, вапнування                           

та температури повітря під кукурудзою,  мг СО2/м
2
 за 1 год 

 

Очевидно, незадовільні фізичні властивості ґрунту варіантів 

контролю та мінерального удобрення, зумовлені низьким значенням 

рНКСl (4,1–4,3), високим вмістом сполук рухомого алюмінію (60–            

118 мг/кг ґрунту), дефіцитом кальцію (18,0–20,0 мг/кг ґрунту), 

несприятливим груповим складом гумусу (співвідношення Сгк:Сфк 

0,64), не тільки негативно впливають на кореневу систему рослин, 
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сповільнюючи її ріст і розвиток, але й на біологічні властивості та 

газовий режим ґрунту, знижуючи тим самим рівень виділення діоксиду 

вуглецю. 

У дослідженнях Б. В. Матвійчука, Ю. В. Осовець використання 

органічних та мінеральних добрив у короткоротаційних сівозмінах 

Полісся також суттєво підвищувало інтенсивність виділення діоксиду 

вуглецю [7]. 

Спостереження за динамікою інтенсивності нагромадження СО2 

під кукурудзою на варіантах досліду з допомогою інфрачервоного 

газового аналізатора також показали залежність цього показника від 

системи використання ґрунту, температури повітря та періоду 

спостереження.  

У варіантах контролю без добрив та тривалого мінерального 

удобрення у період спостережень (11.07 за температури повітря 30 
о
С) 

показники інтенсивності нагромадження діоксиду вуглецю на поверхні 

ґрунту були найвищими і становили 25,3–29,3 ррm/хв, різко 

знижувалися до 10,0–11,6 ррm/хв при зниженні температури до 18 
о
С 

та зростали до 18,0 і 13,3 ррm/хв порівняно з іншими варіантами після 

зяблевої оранки (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Інтенсивність виділення СО2 при мінеральній системі 

удобрення (І = 13,3 ррm/хв) 
 

Такі зміни динаміки інтенсивності виділення СО2 свідчать про 

активний перебіг процесів мінералізації органічної речовини та 

зниження швидкості процесів гумусоутворення на кислих ясно-сірих 

лісових поверхнево оглеєних ґрунтах як під впливом інтенсивного 
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мінерального удобрення, так і за умов використання в системі 

землеробства даного ґрунту без добрив. Відомо, що за сильнокислої 

реакції ґрунтового розчину у складі гумусу відбувається переважне 

нагромадження менш цінних для ґрунтової родючості фульвокислот, 

що здатні до швидкої мінералізації [5].  

У варіанті органо-мінеральної системи удобрення на фоні 

вапнування найбільш інтенсивне виділення СО2 спостерігалося теж за 

температури 30 
о
С і становило 18,0 ррm/хв, при зниженні температури 

до 18 
о
С інтенсивність виділення діоксиду вуглецю знижувалася до 

12,0 ррm/хв і після зяблевої оранки становила 11,0 ррm/хв. 

При внесенні мінеральних добрив на фоні вапнування 

інтенсивність нагромадження діоксиду вуглецю на поверхні ґрунту у 

перший період спостережень становила 22,0, знижувалася до                  

18,0 ррm/хв у період інтенсивного росту та розвитку рослин за 

температури 18
 о

С та після проведення зяблевої оранки становила                    

6,33 ррm/хв (рис. 3, 4). 

 

 
Рис. 3. Інтенсивність виділення СО2 при мінеральній системі 

удобрення на фоні вапнування (t 28 
о
С, І = 22,0 ррm/хв) 

 

Зменшення показника інтенсивності виділення діоксиду 

вуглецю в осінній період після зяблевої оранки у варіантах органо-

мінеральної та мінеральної систем удобрення на фоні вапнування 

свідчить про зниження мінералізаційних процесів у ґрунті 

агроекосистеми та інтенсифікацію гумусоутворення, що підтверджує 

виключно важливу роль хімічної меліорації та внесення гною у 
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відтворенні і збереженні родючості та підтриманні агроекологічної 

стабільності кислих ясно-сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтів.  

 

 
Рис. 4. Інтенсивність виділення СО2 при мінеральній системі 

удобрення на фоні вапнування (І = 6,33 ррm/хв) 

 

Висновки. Тривале застосування мінеральних добрив та 

включення ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту в 

систему землеробства без них найбільшою мірою відображає 

негативні наслідки антропогенного впливу, підвищуючи виділення 

діоксиду вуглецю, та сприяє інтенсифікації мінералізаційних процесів. 

Органо-мінеральна система удобрення і вапнування найбільшою 

мірою забезпечують умови раціонального використання, збереження 

родючості та агроекологічної стабільності ясно-сірого лісового 

поверхнево оглеєного ґрунту.  
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Проведено оцінку нових зразків льону за продуктивністю 

насіння, соломи та волокна. Встановлено доцільність їх застосування 

у селекційній роботі з метою створення сорту льону-довгунцю із 

заданими параметрами. 
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Широке використання світового генофонду зразків льону сприяє 

підвищенню ефективності процесів селекції та насінництва при 

створенні сортів, які забезпечують високий урожай та якість продукції  
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і впливають на стійкість до абіотичних чинників середовища. 

Інтродукція рослин є важливим джерелом збагачення колекцій 

рослинних ресурсів. Введення в культуру нових сортів дозволяє 

значно підвищувати як продуктивність та якість, так і отримати 

заплановані показники в зразках, повніше використовувати 

біологічний потенціал. Головними напрямами роботи є залучення 

нових зразків льону, збереження колекційного матеріалу з високою 

життєздатністю і сортовою чистотою насіння, всебічне вивчення, 

виділення джерел і донорів цінних ознак, розмноження для передачі на 

зберігання у Національному сховищі та забезпечення ефективного 

використання колекції генетичних ресурсів льону [6]. 

Виконання нових чергових селекційних програм зі створення 

сортів сільськогосподарських культур, і зокрема льону, викликає 

підвищення вимог до повноти інформації про вихідний матеріал. 

Щорічно оцінка та відбір проводиться комплексно за результатами 

аналізів більше ніж 20 ознак і показників, основними з яких є 

продуктивність, стійкість до вилягання та хвороб, якість волокна. 

Накопичений генофонд льону ІСГКР НААН становить понад 

200 зразків, які походять з 27 країн світу, зокрема 50 селекційних 

сортів України, що становлять 25 % від загальної їх кількості. В 

інституті впродовж 2008–2010 рр. проводили вивчення двадцяти семи 

інтродукованих колекційних зразків льону, кращі за біологічними, 

господарсько цінними та технологічними ознаками з різних країн 

наведено у таблиці:  Білорусії – 4, Китаю – 3, України – 2 та по одному 

із Росії, Польщі і Румунії. 

Всі основні випробування проводили в польових умовах на 

високому агротехнічному фоні живлення після зернових попередників. 

Сівбу проведено в загальноприйняті строки для зони Західного 

Лісостепу. Догляд полягав в обприскуванні рослин льону у фазу 

“ялинка” інсектицидом Карате зеон 050 СS, мк.с. (0,15 л/га) та 

боротьбі з дводольними та злаковими бур’янами сумішшю гербіцидів 

Агрітокс, в. р. (1,0 л/га) + Фюзілат Форте, к. е. (1,8 л/га). 

Основним способом дослідження вихідного матеріалу є щорічне 

його порівняння за зазначеними показниками з кращими 

районованими сортами, якими в умовах Західного Лісостепу були 

Чарівний (за продуктивністю) та Зоря-87 (за якістю волокна). 

Дослідження проводили відповідно до методичних 

рекомендацій [1–4] лабораторно-польовим методом. Технологічні 

властивості волокна оцінювали в контрольно-технологічній 

лабораторії інструментальними методами [5]. 
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Погодні умови 2008–2010 рр. були сприятливі для росту та 

розвитку рослин льону впродовж проходження усіх фаз вегетації. 
Надмірні опади (понад 70 мм) на початкових фазах росту і розвитку 

значної шкоди рослинам не завдали. Вилягання льону становило 4,5 

бала (в окремих місцях ділянок). Внаслідок грози з градобоєм 10.08 

(жовта стиглість) при випаданні понад 60 мм опадів виявлено незначне 

пошкодження рослин. Значну затримку в проростанні насіння в зв’язку 

з недостатньою продуктивною вологістю в орному шарі (0–100 см) 

ґрунту спостерігали у квітні – травні 2009 р., що є нехарактерним для 

початку травня. Це спричинило затримку появи сходів та продовження 

вегетаційного періоду. Кількість опадів у червні перевищувала середні 

багаторічні показники більш ніж на 60 %. У 2010 р. вегетаційний 

період характеризувався надмірною кількістю опадів впродовж травня 

– початку липня і середини серпня (під час жнив) та підвищеними 

середньодобовими температурами повітря. Такі погодні умови 

знижували процеси продуктивності фотосинтезу, формування органів 

плодоношення, врожайність. 

Значна нестабільність за роки досліджень у забезпеченні як 

продуктивною вологою, так і теплом відобразилася на рості та 

розвитку рослин, їх резистентності до ураження основними 

хворобами, стійкості до вилягання та ін. 

У процесі вивчення досліджуваних сортів в умовах Західного 

Лісостепу ми виявили кращі зразки з високими показниками за 

окремими господарсько цінними ознаками та ряд зразків, які 

перевищили стандартні сорти за окремими ознаками. 

Так, період сходи - дозрівання рослин (табл.) становив 95–101 

добу, на що мали вплив сортові особливості і погодні умови. У роки з 

сухою і спекотною погодою вегетаційний період скорочувався до 90– 

95 діб, а при надмірному зволоженні та температурі повітря, нижчій за 

середньобагаторічний показник, продовжувався до 100 і більше діб. 

Коротшим вегетаційним періодом (на 1,0–5,0 діб) характеризувалися 

сорти Хейя-10, Хейя-11, Прамень порівняно із стандартом Чарівний. 

За прямою кореляційною залежністю між врожайністю волокна 

та загальною висотою рослин відзначилися сім зразків, зокрема Mures, 

К-65 та Василёк, які перевищили стандарт на 2,6–5,1 см. 

За урожайністю соломи виділилися вісім сортозразків 

(перевищили сорт Чарівний на 2,9–24,6 %). Кращими були російський 

сорт Л-1120 та китайський сорт Хейя-11, урожайність яких становила 

566,7 та 573,3 г. 
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Кращі колекційні зразки за комплексом господарсько-цінних ознак (2008–2010 рр.) 

 

№ 

IZT 

№  

Нац. 

каталогу 

 

Зразок 

 

Поход-

ження 

Вегетацій- 

ний період 

Висота 

рослин 

Урожайність 

насіння соломи волокна 

діб +/- до 

St 

см % до 

St  

г/м
2
 % до St г/м

2
 % до St г/м

2
 % до St 

St UF0400634 Чарівний Україна 100 0 73,4 100 120 100 460 100 29,9 100 

St UF0400635 Зоря 87 Україна 101 +1,0 71,1 96,9 134,3 111,9 460 100 32,8 109,7 

169 UF0400682 Л-1120 Росія 100 0 73,9 100,7 123,3 102,8 566,7 123,2 31,4 105 

172 UF0402008 Mures Румунія 100 0 76,0 103,5 117 97,5 476,7 103,6 32,2 107,7 

179 UF0401836 Хейя-10 Китай 98 -2,0 70,2 95,6 125 104,2 490 106,5 30,1 100,7 

180 UF0401856 Хейя-11 Китай 95 -5,0 74,1 101 117,7 98,1 573,3 124,6 29,1 97,3 

185 UF0401835 2004-1 Китай 100 0 75,1 102,3 115,3 96,1 413,3 89,9 31 103,7 

186 UF0401845 К-65 Білорусь 100 0 76,0 103,5 120 100 473,3 102,9 31,9 106,7 

187 UF0401942 Форт Білорусь 100 0 70,3 95,8 113,3 94,4 453,3 98,5 29,1 97,3 

188 UF0401877 Василёк Білорусь 100 0 78,5 107 115 95,8 460 100 30,4 101,7 

189 UF0401875 Прамень Білорусь 99 -1,0 69,7 95 145,3 121,1 500 108,7 35,2 117,7 

190 UF0402021 Jitka Польща 100 0 73,7 100,4 131,7 109,8 490 106,5 29,8 99,7 



 48 

За врожайністю волокна значно виділився білоруський сорт 

Прамень, який перевищив стандарт на 17,7 % (35,2 г). Також до 

зразків, що перевищили стандарт за даним показником, належали 

сорти Зоря-87, Л-1120, Mures, Хейя-10, 2004-1, К-65, Василёк (в межах 

9,7–1,7 %), які забезпечили продуктивність 32,8–30,4 г/м
2
. 

За роки досліджень урожайність насіння п’яти сортів 

перевищила стандарт (сорт Чарівний) на 3,3–25,3 г/м
2
, що становить 

2,8–21,1 % за урожайності 123,3–145,3 г/м
2
. 

До зразків, які мають перевагу над стандартом за комплексом 

ознак, належали російський сорт Л-1120 та білоруські сорти К-65 і 

Василёк. Зразки Зоря-87, Mures, Хейя-10, 2004-1, Прамень, Jitka, 

виділилися за чотирма ознаками, а саме за урожайністю насіння та 

соломи, загальною висотою рослин і стійкістю до вилягання.  

Висновки. Колекція льону в кількості понад 200 зразків з 27 

країн світу, зібрана в Інституті сільського господарства Карпатського 

регіону НААН, дає можливість використовувати наявний генетичний 

матеріал в селекційному процесі. Завдяки залученню кращих зразків 

різного еколого-географічного походження створені гібридні 

комбінації, які вивчають на перших етапах селекційного процесу з 

метою створення нових сортів. 

У результаті проведених досліджень виявлено зразки-джерела 

цінних господарських ознак, які поряд із зразками з комплексом 

господарсько-цінних ознак були залучені у селекційний процес з 

метою створення сорту льону-довгунцю із заданими параметрами.  

Подальші дослідження мають бути спрямовані на залучення 

кращих зразків льону різного еколого-географічного походження з 

метою визначення їх донорських властивостей та створення 

комерційних сортів. 
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ  

ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ 

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ  

 

Встановлено високу економічну ефективність локального вне-

сення мінеральних добрив та позакореневого підживлення насаджень 

картоплі мікродобривом Інтермаг-картопля.  

За локального внесення мікродобрива на кожну додатково 

затрачену гривню умовно чистий прибуток становить 13,5 грн, за 

позакореневого підживлення – 2,86 грн. При комплексному засто-

суванні локального внесення мінеральних добрив і позакореневого 

підживлення умовно чистий прибуток на кожну гривню додаткових 

затрат зростає до 13,7 грн. 

Ключові слова: картопля, приріст урожайності, економічна 

ефективність, чистий прибуток. 

 

Картопля – культура високої вимогливості до елементів 

живлення. Незалежно від ґрунтово-кліматичної зони, застосування 

різних видів і доз добрив та способів їх внесення є важливою умовою 

одержання високого врожаю бульб [1]. 

Система удобрення картоплі будується на основі виносу 

поживних речовин товарною і нетоварною частиною урожаю. Для 

отримання 35,0–40,0 т/га  бульб з відповідною масою бадилля 

потрібно: азоту – 200–300, фосфору – 33–37, калію – 320–380, кальцію 

45–50, магнію – 20–30 і сірки 8–10 кг/га. Біологічний винос кальцію і 

магнію в сумі в 2–2,2 рази перевищує витрату фосфору [2]. 
 

© Ільчук Р. В., Ільчук В. В., Альохін В. В., 2013  
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Система удобрення має будуватися з  таким розрахунком, щоб 

забезпечити оптимальне мінеральне живлення з моменту проростання 

бульб і до кінця вегетації. Досягнути цього можна оптимізацією доз, 

співвідношень, строків, способів внесення добрив [3, 4]. 

Застосування високих норм добрив при зростанні їх вартості 

вимагає пошуку шляхів, які сприяють підвищенню ефективності їх 

використання.  

Одним із факторів, які дають можливість вирішити цю 

проблему, є позакореневе підживлення мікродобривами та внесення 

мінеральних добрив локально. 

Для нормального розвитку картоплі та отримання високої 

врожайності бульб, крім азоту, фосфору і калію, має бути достатньою 

мірою забезпечення її кальцієм, магнієм, залізом, а також бором, 

марганцем, молібденом, міддю і цинком, що можливо досягти шляхом 

позакореневого внесення мікродобрив, які містять ці мікроелементи 

[7]. 

Позакореневе живлення зумовлює зростання врожайності 

картоплі, а це в свою чергу сприяє збільшенню економічної 

ефективності вирощування.  

Додатковою перевагою позакореневого живлення є 

можливість його комплексного застосування з деякими способами 

захисту рослин, що значною мірою впливає на зменшення затрат праці 

і коштів. 

Економічну ефективність застосування окремих елементів 

агротехніки вирощування картоплі було розраховано на основі 

досліджень, проведених у лабораторії картоплярства Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону протягом 2010–2012 рр. 

для сорту Диво для різних рівнів і способів внесення мінеральних 

добрив та позакореневого підживлення мікродобривом Інтермаг-

картопля. 

Мікродобриво Інтермаг-картопля. Розробник польська 

фірма “Інтермаг”, концентроване, багатоскладове, рідке мікродобриво, 

яке застосовують для позакореневого підживлення картоплі. Поліпшує 

якісні й кількісні показники урожаю і стійкість рослин до хвороб. Має 

збалансований набір мікроелементів, які відповідають вимогам даного 

виду рослин. Мікроелементи, які входять в його склад, знаходяться в 

легкозасвоюваній хелатній формі, що гарантує їх повне, якісне і 

ефективне поглинання поверхнею рослин. В його склад входить: N – 

15; MgO – 2,5; SO2 – 2,5; B – 0,4; Cu – 0,2; Fe – 0,3; Mn – 0,6; Mo – 

0,005; Zn – 0,65; T – 0,03 % маси [5]. 
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Встановлено найвищу ефективність мінеральних добрив за їх 

локального внесення, що сприяло зростанню урожайності картоплі на 

1,3–12,3 % порівняно з розкидним. 

При внесенні мінеральних добрив у дозі N60P60K90 врозкид 

урожайність картоплі сорту Диво в середньому становила 33,1 т/га, 

при застосуванні такої ж дози локально –  37,5 т/га, а при її збільшенні 

до N90P90K120 – відповідно 39,1 та 42,8 т/га. 

Приріст урожайності від внесення мінеральних добрив 

врозкид становив 10,2–15,9 т/га (43,9–68,5 %), при застосуванні їх 

локально – 14,3–19,6 т/га (61,6–84,5 %), або на 3,7–4,1 т/га (9,5–12,3 %) 

більше, що вказує на вищу ефективність локального їх застосування. 

 

1. Приріст урожайності картоплі сорту Диво за різних рівнів і 

способів внесення добрив (2010–2012 рр.) 

Рівні живлення, 

види та способи 

внесення добрив 

Середня 

урожайність за 

2010– 

2012 рр., т/га 

Приріст від  

доз добрив 
способів 

внесення 

позакорене-

вого 

живлення 

т/га % т/га % т/га % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контроль 23,2 - - - - - - 

Інтермаг-

картопля 

(позакореневе) 28,0 - - - - 4,8 12,0 

N60P60K90 

(врозкид) 33,1 10,2 43,9 - - - - 

N60P60K90 

(локально) 37,5 14,3 61,6 4,1 12,3 - - 

N60P60K90 (вроз-

кид) + Інтермаг-

картопля 

(позакореневе) 36,7 13,6 58,2 - - 3,6 10,8 

N60P60K90 (ло-

кально) + Інтер-

маг-картопля 

(позакореневе) 39,6 16,4 70,7 2,9 7,9 2,1 5,6 

N90P90K120 

(врозкид) 39,1 15,9 68,5 - - - - 

N90P90K120 

(локально) 42,8 19,6 84,5 3,7 9,5 - - 

N90P90K120  (вроз-

кид) + Інтермаг-

картопля 

(позакореневе) 42,5 19,3 83,2 - - 3,4 8,7 
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НІР05   добрива                   2,0–2,7      

            види і способи  

                    внесення          1,2–1,4 
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Рис. Приріст урожайності картоплі за різних рівнів і способів 

внесення мінеральних добрив (2010–2012 рр.) 

 

Встановлено високу ефективність позакореневого 

підживлення мікродобривом Інтермаг-картопля сорту Диво. Приріст 

урожайності на варіантах, де не вносили основне мінеральне 

живлення, становив 4,8 т/га, або 12,0 %. 

За внесення основного мінерального живлення в дозі N60P60K90 

приріст урожайності від позакореневого підживлення Інтермаг-

картопля був дещо вищим на варіантах, де мінеральні добрива вносили 

врозкид, і становив 3,6 т/га, або 10,8 %. 

Аналогічно більшою відзначено ефективність позакореневого 

підживлення мікродобривами за їх внесення врозкид порівняно з 

локальним і за внесення вищої дози мінерального живлення 

(N90P90K120). Приріст урожайності на цих варіантах становив 2,1 т/га, 

або 5,6 %. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

N90P90K120 

(локально) + 

Інтермаг-

картопля 

(позакореневе) 43,6 20,4 87,9 1,1 2,6 0,8 1,8 
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Ефективність позакореневого підживлення Інтермаг-картопля 

була вищою на варіантах за внесення нижчої дози основного 

мінерального живлення N60P60K90, де було отримано максимальний 

(4,8 т/га, або 12,0 %) приріст урожайності від застосування цього 

агротехнічного заходу. 

Аналіз отриманих даних щодо ефективності застосування різ-

них доз і способів внесення добрив показав, що приріст урожайності 

картоплі сорту Диво становив 10,2–20,4 т/га, або 43,9–87,9 %. 

Із збільшенням дози добрив урожайність картоплі зростала. 

Якщо на контролі (без добрив) вона становила в середньому 23,2 т/га, 

то при внесенні мінеральних добрив у дозі N60P60K90 – 33,0 т/га, при 

збільшенні дози добрив до N90P90K120 – 39,1 т/га, тобто зростала в 1,46–

1,68 разів (табл. 1, рис.). 

 

2. Економічна ефективність різних видів і способів внесення 

мінеральних добрив за вирощування картоплі 

Види і способи внесення 

мінеральних добрив 

Додат-

кова 

продук-

ція, т/га 

Вартість 

додат-

кової 

продук-

ції, тис. 

грн 

Умовно чистий 

прибуток 

з 1 га, тис.  

грн 

на 1 грн 

додатко-

вих за-

трат, грн 

Інтермаг-картопля 

(позакореневе) 4,8 9,6 8,2 2,86 

N90P90K120 (врозкид) 15,9 31,8 28,1 10,4 

N90P90K120 (локально) 19,6 39,2 36,5 13,5 

N90P90K120  (врозкид) + Інтер-

маг-картопля (позакореневе) 19,3 38,6 35,8 12,8 

N90P90K120 (локально) + Інтер-

маг-картопля (позакореневе) 20,4 40,8 38,0 13,7 

 

Економічним аналізом різних видів і способів застосування 

мінеральних добрив за вирощування картоплі встановлено найбільшу 

ефективність їх локального внесення. 

При дозі N90P90K90 (локально) вартість додатково отриманої 

продукції становила 39,2 тис. грн, умовно чистий прибуток з 1 га –     

36,5 тис. грн, умовно чистий прибуток на одну гривню додаткових 

затрат – 13,5 грн (табл. 2). 

За внесення N90P90K90 (локально) і позакореневого 

підживлення Інтермаг-картопля приріст додатково одержаної 

продукції з 1 га становив  20,4, вартість додатково одержаної продукції 
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– 40,8 тис. грн, умовно чистий прибуток з 1 га – 38,0 тис. грн, а на 

кожну гривню додаткових затрат отримано 13,7 грн чистого прибутку. 

Це вказує на високу ефективність локального внесення 

мінеральних добрив і застосування позакореневого підживлення 

рослин мікродобривом Інтермаг-картопля. 

Висновки. Більш ефективним способом внесення мінеральних 

добрив під картоплю сорту Диво є локальний, від застосування якого 

урожайність зростала на 2,9–4,1 т/га, або 7,9–12,3 %, економічна 

ефективність з 1 га становила 36,5 тис. грн, на кожну додатково 

затрачену гривню отримано 13,5 грн умовно чистого прибутку.  

Встановлено високу економічну ефективність позакореневого 

підживлення мікродобривом Інтермаг-картопля. Умовно чистий 

прибуток з 1 га при його застосуванні становив 8,2 тис. грн, умовно 

чистий прибуток на 1 грн додаткових затрат – 2,86 грн. 

При комплексному застосуванні локального внесення 

мінеральних добрив і позакореневого підживлення рослин Інтермаг-

картопля умовно чистий прибуток з 1 га зростає до 36,5–38,0 тис. грн і 

на кожну додатково затрачену гривню отримано 13,5–13,7 грн умовно 

чистого прибутку. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ КОРМОВОЮ І НАСІННЄВОЮ 

ПРОДУКТИВНІСТЮ ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТАМИ  

У СОРТОЗРАЗКІВ ТИМОФІЇВКИ ЛУЧНОЇ 

  

 Викладено результати досліджень взаємозв’язків між 

окремими морфо-біологічними властивостями і господарсько-цінними  

ознаками сортозразків тимофіївки лучної. Подані коефіцієнти 

кореляції (r) показують, наскільки одна ознака залежить від іншої і як 

вони тісно пов’язані. 

 Ключові слова: тимофіївка лучна, ознака, добір, 

взаємозв’язки, продуктивність. 

 

 Попри сучасні досягнення  в науці, в селекції  багаторічних  

трав і сьогодні застосовують методи добору. Добір  при створенні 

сортів є важливою ланкою селекційного процесу  в  роботі  будь-якими  

методами  селекції – гібридизацією, мутагенезом, поліплоїдією, 

полікросом і т. ін. У цьому випадку добір використовують для 

виділення вихідного матеріалу,  а також ним послуговуються і на 

наступних етапах селекції – при формуванні і доопрацюванні сорту  [2, 

3, 6, 7, 9]. 

 Наукове обґрунтування підвищення ефективності добору в 

селекції тимофіївки лучної належить до важливих теоретичних питань. 

У практичній селекції при доборі високопродуктивних рослин ми 

маємо    справу   з    фенотиповою  мінливістю ознак, яка є  наслідком 

взаємодії генотипу та умов середовища. Низька ефективність 

традиційних методів оцінки генотипів тимофіївки лучної за 

фенотипами значно знижує ефективність доборів. 

 Напрям добору завжди відповідав вимогам, які ставили перед  
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 56 

рослинами певні умови виробництва або потреби людини. Як свідчать 

літературні джерела, методи добору розвиваються, удосконалюються і 

їхні резерви далеко не вичерпані  [1, 4, 10, 11]. 

 У сучасних умовах зростає актуальність проведення селекції 

на підвищення продуктивності тимофіївки лучної. І тому знання 

взаємозв’язків між продуктивністю та іншими господарсько-цінними 

ознаками культур дуже важливе. Внутрішньосортові кореляції  певною  

мірою сприяють виявленню потенційних можливостей сортів, які 

можуть бути залучені до гібридизації з метою поліпшення тих чи 

інших ознак тимофіївки лучної, і уможливлюють концентрацію уваги 

на меншому числі селектуючих ознак. 

 Метою наших досліджень було виявити найбільш ефективні 

взаємозв’язки ознак продуктивності, виділити цінні генетичні джерела 

за селекційними ознаками. 

 Дослідження з тимофіївкою лучною проводили на дерново-

підзолистих поверхнево оглеєних середньокислих суглинкових 

ґрунтах у Інституті сільського господарства Карпатського регіону 

НААН впродовж 2009–2011 рр. 

У розсадниках добору вивчали два сортозразки тимофіївки 

лучної, які закладали з індивідуальним розміщенням рослин (площа 

живлення 0,40 х 0,40 м), де кожен сортозразок був представлений         

40 біотипами. 

Відповідно до методик проводили фенологічні спостереження 

[8]. Експериментальні дані обробляли з використанням кореляційно-

регресійного аналізу за В. Г. Вольфом [5].   

 У дослідженнях ми вивчали взаємозв’язки між окремими 

морфо-біологічними і господарсько-цінними ознаками рослин 

тимофіївки лучної при t табл. 2,04 (НІР05). 

Результати свідчать про наявність у  сортів  достатньо стійких 

зв’язків між ознаками за роками досліджень. Відомо, що за наявності 

між селектуючими ознаками високої прямої кореляції ефективність 

добору  за ними зростає.  

         У сортозразків тимофіївки лучної між результуючими ознаками 

«вага зеленої маси» і «маса насіння»  існували позитивні низькі та 

середні кореляційні зв’язки, що вказує на можливість поєднання 

згаданих ознак при проведенні доборів рослин для  зростання кормової 

і насіннєвої продуктивності (табл. 1). 

У сортозразка № 2806 існували позитивні низькі і середні 

взаємозв’язки між вагою зеленої маси і висотою рослин  (r = 0,03–

0,52), між вагою зеленої маси  і облиствленістю (r = 0,06–0,55)  та між 

висотою рослин і облиствленістю (r = 0,12–0,37).  
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1. Взаємозв’язки між елементами кормової продуктивності 

сортозразків тимофіївки лучної (2009–2011 рр.) 

Сортозразок 

Вага зеленої 

маси і висота 

рослин  

 

Вага зеленої 

маси  і  

облиствле-

ність 

Висота 

рослин і 

облиствле-

ність   

Маса насіння 

з колоса і вага 

зеленої маси 

r t r t r t r t 

2009 

№ 2806 0,46* 2,19 0,55* 2,77 0,37 1,69 0,03 0,13 

Підгірянка 0,89* 8,19 0,94 11,7  0,92* 10,0 0,31 1,38 

2010 

№ 2806 0,03 0,13 0,06 0,25 0,12 0,56 0,12 0,52 

Підгірянка  0,97* 17,1 0,43 2,02   0,98* 20,8 0,34 1,53 

2011 

№ 2806  0,52* 2,59 0,10 0,43 0,17 0,73 0,02 0,08 

Підгірянка  0,98* 20,8 0,95* 13,0 0,99* 10,2 0,38 1,75 
* Достовірні при 5-відсотковому рівні значимості.  

  

 У сорту тимофіївки лучної Підгірянка виявлено достовірні 

високі кореляційні зв’язки (r = 0,89–0,98) між вагою зеленої маси і 

висотою рослин та позитивні середні й достовірно високі – між вагою 

зеленої маси та облиствленістю (r = 0,43–0,95). Між ознаками «висота 

рослин» і «облиствленість» існують достовірні високі кореляційні 

зв’язки (r = 0,92–0,99). 

Невисокі значення коефіцієнтів кореляції і детермінації ознак 

кормової продуктивності у сортозразка № 2806 підкреслюють їхню 

високу генотип-середовищну взаємодію. Причиною високої 

множинної кореляційної залежності і детермінантності інтегральних 

ознак є наявність механізмів значної компесаторної дії ряду 

перемінних ознак продуктивності, що зумовлює незначний рівень 

генотип-середовищної залежності даних ознак (табл. 2). 

При  вивченні  кількісних  характеристик  продукційного  

процесу важливо виявити загальні механізми адаптації, які 

детермінують стабільність генотипів. Значну цінність становлять 

комбінації, що забезпечують найвищі достовірні показники 

аналізованих ознак кормової продуктивності у сорту Підгірянка 

(висота рослин – вага зеленої маси (r = 0,89–0,98); облиствленість – 

вага зеленої маси (r = 0,94–0,95); облиствленість – висота рослин (r = 

0,92–0,99)) і високі ранги їх селекційної цінності та спроможності 

стабільно реалізовувати свій генетичний потенціал.  
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2. Взаємозв’язки між елементами насіннєвої продуктивності 

сортозразків тимофіївки лучної (2009–2011 рр.) 

Сортозразок 

Маса насіння 

з султана і 

кількість 

генератив-

них стебел 

Маса насіння 

з султана і 

довжина 

султана  

 Маса насіння 

з султана і 

число насінин 

у султані 

Маса насіння 

з султана і 

маса 1000 

насінин 

r t r t r t r t 

2009 

№ 2806  0,79* 5,40  0,67* 3,84 0,94* 11,7 0,94* 11,7 

Підгірянка  0,95* 13,0  0,45* 2,15 0,86* 7,16 0,96* 14,5 

2010 

№ 2806  0,89* 8,19 0,75* 4,82 0,97* 17,1 0,95* 13,0 

Підгірянка  0,95* 13,0 0,82* 6,18 0,96* 14,5 0,97* 17,1 

2011 

№ 2806  0,56* 2,86  0,63* 3,42 0,93* 10,6 0,97* 17,1 

Підгірянка  0,95* 13,0  0,56* 2,86 0,95* 13,0 0,97* 17,1 
* Достовірні при 5-відсотковому рівні значимості.  

 

Отже, за результатами трирічних досліджень можна зробити 

висновок, що добір рослин сорту Підгірянка для поліпшення кормової 

продуктивності можна проводити за двома ознаками:  «висота рослин» 

та «облиствленість».  

За результатами аналізу сортозразка № 2806 впродовж трьох 

років  виявлено позитивний достовірний середній та високий зв’язок 

між масою насіння з султана і кількістю генеративних пагонів               

(r = 0,56–0,89) та позитивний середній зв'язок (r = 0,63–0,75)  між 

масою насіння з султана і довжиною султана, достовірний позитивний 

високий – між масою насіння з султана і числом насінин у султані            

(r = 0,93–0,97) та між масою насіння з султана і масою 1000 насінин    

(r = 0,94–0,97), що дає змогу проводити добори у даного сортозразка 

на насіннєву продуктивність за  такими ознаками: «число насінин у 

султані» і «маса 1000 насінин».   

  Висновки 

 1. Доведено ефективність добору для підвищення кормової і 

насіннєвої продуктивності у зв’язку з їх генетичною детермінацією. 

Встановлено окремі факторіальні ознаки тимофіївки лучної сорту 

Підгірянка, які корелюють з результуючою  ознакою  «вага   зеленої   

маси», –  «висота  травостою» (r = 0,89–0,98)  і  «облиствленість»           

(r = 0,94–0,95), «маса  насіння з рослини» – «число насінин у султані» 

(r = 0,86–0,96) і «маса 1000 насінин» (r = 0,96–0,97).  Між двома 



 59 

результуючими ознаками існують низькі позитивні кореляційні зв’язки  

(r = 0,31–0,38). 

 2. Селекційні ознаки «висота  травостою», «облиствленість» та 

«число насінин у султані» і «маса 1000 насінин» слід вважати 

ознаками, які дають змогу більш ефективно оцінити добори рослин 

тимофіївки лучної за генотиповою зумовленістю. 

 

 Література 

 1. Болотов А. Г. Избранные сочинения / А. Г. Болотов. – М. : 

МОНП, 1952. – 323 с. 

 2. Бугайов  В. Д.  Сучасні   проблеми   і   методи    селекції   

кормових культур в Україні / В. Д. Бугайов // Вісник аграрної науки. – 

2003. – № 10. – С. 36–38. 

 3. Власова К. С. Методы расчленения популяций многолетних 

трав и использование выделенных биотипов в селекции / К. С. Власова 

//  Земледелие и растениеводство БССР. – 1970. – Т. 14. –  С. 128–133. 

 4. Вожегова Р. А. Становлення та розвиток селекції сільсько-

господарських культур в Україні: історико-науковий аналіз                     

/ Р. А. Вожегова. – К. : [б. в.], 2007. – 266 с. 

 5. Вольф В. Г. Статистическая обработка опытных данных                           

/ В. Г. Вольф. – М. : Колос, 1966. – 236 с. 

 6. Гуляев Г. В. Селекція і насінництво польових культур з 

основами генетики / Г. В. Гуляєв, О. П. Дубінін. – К. : Вища шк., 1982. 

– 349 с. 

 7. Гуляев Г. В.  Селекция и семеноводство полевых культур с 

основами генетики / Г. В. Гуляев, П. А. Дубинин. – М. : Колос, 1980. – 

375 с. 

 8. Методика селекции многолетних трав / ВНИИ кормов 

имени В. Р. Вильямса ; [А. М. Константинова и др.]. – М. : [б. и.],   

1969. –  С. 110. 

 9. Новоселова А. С. Селекция и семеноводство клевера              

/ А. С. Новоселова. –  М. : Агропромиздат, 1986. – 199 с. 

 10. Спеціальна селекція польових культур / за ред.                  

М. Я. Молоцького. – Біла Церква : [б. в.], 2010. – 368 с. 

 11. Селекция и семеноводство люцерны и других трав  

/ И. К. Ткаченко [и  др.]. – Белгород : Крестьянское дело, 2005. – 392 с. 

 

 



     

 

  

60 

УДК 633.32:631.816.1 

Г. І. МАМЕНЬКО, старший науковий співробітник 

Г. С. КОНИК, доктор сільськогосподарських наук 

Л. З. БАЙСТРУК-ГЛОДАН, кандидат сільськогосподарських наук 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 
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              Подано результати дворічних досліджень продуктивності 

конюшини  гібридної та її структурних елементів залежно від 

застосування мінеральних і бактеріальних добрив. Сумісне внесення 

фосфорно-калійних та бактеріальних  добрив привело до зростання 

врожаю. 

              Ключові слова: конюшина гібридна, сорт, продуктивність, 

добрива, біопрепарати.   

 

Поряд з такими відомими культурами, як конюшина лучна,  

грястиця збірна,  пажитниця пасовищна,  велике народногосподарське 

значення має і  конюшина гібридна. Проте технології вирощування її 

на насіння  в умовах Західного  регіону вивчено недостатньо [1, 3, 5]. 

              Успішне впровадження у виробництво конюшини гібридної 

можливе лише через ефективне ведення  її насінництва. Для цього 

потрібно розробити сортові технології вирощування та збирання 

насіння даної культури щодо ґрунтово-кліматичних умов. Особливо 

ефективним є вивчення таких елементів насінництва, як застосування 

мінеральних добрив у поєднанні з бактеріальними.  

              Застосування мікробних препаратів у сучасних аграрних 

технологіях має все більше значення у формуванні урожаїв 

сільськогосподарських культур. Бактерії, що заселяють коріння, 

утворюють своєрідний біологічний «чохол» - ризосферу -  і є 

трофічними посередниками між ґрунтом і рослиною. Саме 

мікроорганізми є відповідальними за  перетворення низки складних 

сполук, доступних для живлення рослин. У системі «ґрунт – 

мікроорганізми – рослина» ґрунтові мікроорганізми є незамінною і 

невід’ємною складовою. Тому рослина в оточенні повноцінного 

комплексу мікроорганізмів одержує потрібне кореневе живлення і, як 

наслідок, реалізує свій генетичний потенціал врожайності. 
 

© Маменько Г. І., Коник Г. С.,  
Байструк-Глодан Л. З., 2013 
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             У зв’язку з цим виникає потреба в застосуванні агроприйомів, 

спрямованих на збільшення кількості агрономічно цінних 

мікроорганізмів у ґрунтах. Одним з таких заходів є використання 

біопрепаратів.  

            Експериментальну роботу з вивчення впливу добрив та 

біопрепаратів на продуктивність конюшини гібридної проводили на 

дослідному полі Інституту сільського господарства Карпатського 

регіону НААН (с. Лішня Дрогобицького району Львівської області). 

            Ґрунт дослідного поля типовий для даного регіону осушений 

гончарним дренажем дерново-середньопідзолистий поверхнево оглеє-

ний середньокислий суглинковий утворений на делювіальних відкла-

дах. Ґрунти характеризуються такими агрохімічними показниками: 

вміст ґумусу - 1,22–1,88 %, рН сольової витяжки - 4,6, гідролітична 

кислотність - 4,23, Нr (сума ввібраних основ) - 11,8 мг-екв. на 100 г 

ґрунту, рухомих форм фосфору - 11,8 мг, калію - 8,2 мг, азоту - 10,8 мг 

на 100 г ґрунту. Експериментальну роботу проводили шляхом заклад-

ки польових дослідів та відповідних лабораторних аналізів [2, 4]. 

Сівбу конюшини гібридної здійснювали за РТР ґрунту 10 
о
С 

на глибині 2–3 см, в 2011 р. - 26 травня, в 2012 р. - 29 травня з нормою 

висіву 9,6 млн шт. схожого насіння на 1 га. Для сівби використовували 

сорт конюшини гібридної Придністровська. Площа облікової ділянки  

– 20 м
2
. Повторність – чотириразова. Агротехніка вирощування 

культури – загальноприйнята для зони.  

Схема досліду: 

     - контроль (без добрив); 

     - Р60К90; 

     - Р60К90  + ризобофіт + фосфоромобілізатор ФМБ 32-3;    

 - Р60К90  +  ризобофіт + фосфоромобілізатор ФМБ 32-3 + 

планриз;   

     - Р60К90 +  планриз.   

Ми спостерігали позитивний вплив передпосівної обробки 

насіння біологічними препаратами на фоні фосфорно-калійних добрив, 

який проявлявся вже на ранніх фазах розвитку рослин. Так, дружні і 

рівномірні сходи  на варіантах інокуляції  з’являлися на 1–2 дні раніше 

порівняно з контролем і на 1 – з застосуванням фосфорно-калійних 

добрив, весняне відростання відбувалося на 1–3 дні раніше ніж на 

контролі, де добрива не вносили.  

Відповідну тенденцію спостерігали і при настанні наступних 

фаз розвитку конюшини гібридної.  

Застосування бактеріальних добрив у поєднанні з 

мінеральними мало суттєвий вплив і на її продуктивність. 
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Продуктивність конюшини гібридної залежно від удобрення (середнє за 2012–2013 рр.), т/га   

 

Варіанти досліду 

Зелена маса Суха речовина Насіння 

т/га приріст т/га приріст т/га приріст 

т/га % т/га % т/га % 

Контроль (без добрив) 24,0 - - 4,2 - - 0,15 - - 

Р60К90  29,1 +5,1 +21 6,0 +1,8 +43,2 0,22 +0,07 +46,7 

Р60К90  + ризобофіт + 

фосфоромобілізатор 

ФМБ 32-3 

 

33,8 

 

+9,8 

 

+41 

 

8,7 

 

+4,5 

 

+107,9 

 

0,29 

 

+0,14 

 

+93,3 

Р60К90  +  ризобофіт + 

фосфоромобілізатор 

ФМБ 32-3 + планриз   

 

 

42,4 

 

 

+18,4 

 

 

+77 

 

 

11,4 

 

 

+7,2 

 

 

+172,7 

 

 

0,30 

 

 

+0,15 

 

 

+100 

Р60К90 +  планриз   33,5 +9,5 +40 8,1 +3,9 +94,7 0,28 +0,13 +86,7 
НІР05 

            2012 

            2013 

 
7,9 

5,7 

   
0,2 

0,1 

   
0,01 

0,02 
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Так, при внесенні Р60К90  та  обробці насіння  бактеріальними 

добривами збільшувалася густота рослин конюшини гібридної на 1 м
2
 

і продуктивність стебел. Найвищою вона була на варіантах, де 

застосовували мінеральні добрива і обробляли насіння ризобофітом, 

фосфоромобілізатором ФМБ 32-3 і планризом. Кількість рослин на 

даному варіанті становила в середньому 580 шт./м
2
,  а продуктивних 

пагонів – 4,6 шт. на одній рослині, тоді як на контролі – відповідно  

406 шт./м
2
, 3,1 шт. Дещо меншу кількість продуктивних стебел 

забезпечили варіанти з обробкою насіння планризом і ризобофітом + 

фосфоромобілізатором ФМБ 32-3 – 4,6–4,1 шт. на одній рослині. 

Проведено оцінку фотосинтетичної активності рослин 

конюшини гібридної та симбіотичної продуктивності. Збільшення 

площі листової поверхні відбувалося до фази початку цвітіння. Якщо 

при відростанні площа листків конюшини гібридної на  1 м
2
 становила 

4,5–6,2 м
2
, при стеблуванні – 8,8–17,4 м

2
, то на початку цвітіння –              

20,1–25,7 м
2
. 

Кількість і маса бульбочок на корінні конюшини гібридної 

була різною як за фазами вегетації, так і на удобрених і неудобрених 

мінеральними добривами ділянках. На ділянках, де вирощували 

конюшину гібридну з необробленого насіння, на корінні рослин 

бульбочки утворювалися в незначній кількості, особливо в ранні фази 

вегетації. На цих варіантах загальна кількість бульбочок на одній 

рослині коливалася в межах 4–13 шт. На ділянках, де насіння 

обробляли і вносили мінеральні добрива, кількість бульбочок була в 

межах 65–115 шт. 

Відповідну тенденцію спостерігали і при визначенні кількості  

генеративних пагонів на 1 м
2
, головок на одній рослині, маси насіння з 

однієї головки і рослини. 

Насіннєву продуктивність рослин конюшини гібридної 

визначає урожай насіння, який також значною мірою змінюється 

залежно від умов живлення. 

Найвищий урожай насіння було одержано на варіантах 3, 4, 5, 

де насіння перед сівбою обробляли бактеріальними добривами в 

поєднанні з мінеральними. На вказаних варіантах одержано урожай 

насіння відповідно 0,29; 0,30; 0,28 т/га, порівняно з контролем 

надвишка урожаю становила 0,14; 0,15; 0,13 т/га, або 93,3; 100,0;     

86,7 %. Значне збільшення врожайності насіння спостерігали при 

внесенні  мінеральних добрив та  обробці насіння  ризобофітом, 

фосфоромобілізатором ФМБ 32-3 і планризом. 

Оптимальна  забезпеченість елементами живлення  протягом 

вегетації  позитивно впливала на вирівняність і вихід кондиційного 
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насіння конюшини гібридної. Результати досліджень показують, що 

насіння з високими якісними показниками формується завдяки 

оптимальним умовам живлення, і важливу роль в цьому відіграють 

бактеріальні добрива. 

Так, найвищу енергію проростання (81,6–83,3 %)  та лабо-

раторну схожість (95–96 %) мало насіння з варіантів сумісного  

внесення мінеральних добрив та обробки ризобофітом і фосфоро-

мобілізатором ФМБ 32-3. 

На контролі якісні показники насіння були найнижчі  (енергія 

проростання 75,4 %, лабораторна схожість – 88 %). 

Аналогічну закономірність спостерігали і щодо маси 1000 

насінин. Найнижчою вона була на контролі – 0,52 г, на фоні 

мінеральних добрив і інокуляції насіння бактеріальними добривами – 

0,67–0,76 г. 

Інокуляція насіння конюшини гібридної на фоні фосфорно-

калійних добрив має безпосередній вплив на структурні показники 

рослин. Під впливом інокуляції насіння  маса рослин збільшується на 

39–54 %, коренів – на 2–6 %, кількість бульбочок – на 39–45 %, маса 

бульбочок – на 42–72 % порівняно з контролем. 

Оптимізація умов живлення відповідно до конкретних 

агрокліматичних умов зони Передкарпаття є однією з найважливіших 

складових одержання високих врожаїв зеленої маси та сухої речовини. 

За результатами досліджень встановлено, що при поєднанні 

мінеральних добрив з бактеріальними підвищується врожай зеленої 

маси та сухої речовини. 

Передпосівна інокуляція насіння в поєднанні з мінеральними 

добривами забезпечує приріст урожаю зеленої маси на 9,8–18,4 т/га, 

сухої речовини – 4,0–7,2 т/га порівняно з контролем (табл.). 

Висновок. Передпосівна інокуляція насіння конюшини 

гібридної ризобофітом, фосфоромобілізатором ФМБ 32-3 та 

планризом є важливим технологічним заходом, який на фоні Р60К90  

забезпечує врожай насіння 0,30 т/га, сухої речовини 11,4 т/га, зеленої 

маси 42,4, що порівнянно з контролем більше відповідно на 0,15; 7,2 і 

18,4 т/га. 
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УСПАДКУВАННЯ ТА МІНЛИВІСТЬ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК 

ВОЛОТІ ГІБРИДНИХ ПОПУЛЯЦІЙ ВІВСА 
 

Представлено результати вивчення показників фенотипової 

мінливості та успадковуваності кількісних ознак волоті у гібридних 

популяціях вівса 3–4-го поколінь. Встановлено характер 

успадковування, прояв та розмах мінливості ознак «довжина волоті», 

«кількість зерен і колосків у волоті» 10 гібридних комбінацій. 

Проведено порівняльний аналіз мінливості та прояву кількісних ознак 

гібридів F3 i F4 та їхніх батьківських форм. 
Ключові слова: ознака, гібрид, успадкування, мінливість, сорт, 

овес, популяція. 

 

Еколого-генетична модель організації складних кількісних 

ознак показала, що будь-яка складна ознака детермінується 

«блукаючим» спектром генів, тобто при зміні лімітуючого чинника 

зовнішнього середовища змінюється кількість і набір генів, які 

детермінують генетичну мінливість кількісної ознаки у популяціях. Ця 

гіпотеза розкриває реальну природу взаємодії «генотип-середовище» 

[1], природу екологічно залежного гетерозису [2, 3], природу 

трансгресії [4] і дозволяє розробити підходи до прогнозування цих 

ефектів [5]. Звідси виникає питання про потребу оцінювати генотипові  
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особливості кожної культури у конкретній зоні селекції та ретельної 

кількісної типізації основних кількісних ознак продуктивності і якості 

продукції [6–10]. Успішне проведення селекційної роботи з будь-якою 

культурою неможливе без оперативної інформації про мінливість, 

успадкування і кореляції кількісних ознак [11–13]. 

Метою наших досліджень було встановлення показників 

фенотипової мінливості та успадковуваності кількісних ознак волоті у 

гібридів вівса F3 i F4. 

Дослідження проводили на полях лабораторії селекції 

зернових   та   кормових  культур   Інституту   сільського  господарства  

Карпатського регіону НААН у 2011–2012 рр. Вихідним матеріалом 

були   гібридні    популяції  F3  i  F4  вівса  та   їх   батьківські   форми. 

У дослідженнях мінливості і успадковуваності ознак довжини волоті, 

кількості колосків та зерен у ній використовували сорти вівса Багач 

(Білорусь, IZT00410), Універсал 1 (Росія, IZT00354), Теремок (Росія, 

IZT00324), зареєстровані у НЦГРРУ цінні селекційні лінії ІЗО 198-4 

(AC Marie / Komes, IZT00425), ІЗО-23 (Ставчанський / СІ 7697, 

IZT00415), ІЗО-14 (Львівський ранній // Львівський 23 / Буг, IZT00289) 

та 10 їхніх гібридних популяцій. Статистичний аналіз даних кількісних 

ознак проводили за Б. А. Доспеховим (1985) [14], коефіцієнт 

успадковуваності (Н
2
), яка характеризує частину загальної 

фенотипової мінливості, зумовленої генетичними відмінностями або 

спадковістю, визначали за формулою Махмуда і Крамера (Mahmud I., 

Kramer H. H., 1951) [16]. 

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 3-тя декада травня – 

1-ша декада червня виділявся найбільшим перевищенням 

середньодекадних норм – відповідно на 4,2 і 5,3 
0
С. 

Щодо суми опадів потрібно відзначити деякий дефіцит у 

травні – червні (відповідно -14,4 і -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. 

Погодні умови вегетаційного періоду вівса у 2012 р. 

відповідали тенденціям останніх років, тобто відзначено підвищення 

температури повітря та зниження кількості опадів. Середньомісячна 

температура повітря в усі місяці була вища за норму: від 1,7 у червні 
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до 3,8 °С у липні. Лише у других декадах травня і серпня температура 

повітря була нижчою за багаторічні показники. Негативний вплив 

високих температур на рослинах вівса спостерігали в період 3-тя 

декада квітня – 1-ша декада травня, що перешкоджало активному 

формуванню вегетативних пагонів, і в 1-й декаді липня, коли 

негативний вплив був на генеративні органи. 

Загальна кількість опадів за період квітень – серпень 

становила 351 мм, що на 52 мм менше за багаторічну норму. Однак у 

деякі періоди спостерігали відхилення за опадами в протилежному 

напрямі: у квітні сума опадів відповідала нормі (51 мм), а в червні була 

на 16 мм більша за норму. Липень відзначався посушливими умовами 

(-35 мм опадів до норми) порівняно із середньобагаторічними 

показниками. Такі значні коливання водного режиму спричинили 

негативний вплив на формування генеративних органів вівса. 

Довжина волоті не має безпосереднього прямого впливу на 

рівень продуктивності, але є важливою біометричною характерис-

тикою генотипів вівса. У 2011 р. сорти вівса Багач, Теремок і лінії ІЗО-

23, ІЗО-14 характеризувалися, згідно з міжнародним класифікатором  

роду Avena L. [17], середньою довжиною волоті (15–18 см), а сорт 

Універсал 1 і лінія ІЗО 198-4 мали довгу волоть. Вісім гібридних 

популяцій F3 формували волоть середньої довжини, крім гібридів Те-

ремок / ІЗО-23 і Універсал 1 / Багач з довгою волоттю (відповідно 18,1 

і 21,3 см). Мінливість довжини волоті у батьківських форм у 2013 р. 

була незначною (V = 6,22–8,23 %). Гібридні популяції відзначалися 

вищою мінливістю довжини волоті, і лише у гібридів Багач / ІЗО-23 та 

ІЗО 198-4 / ІЗО-23 вона була незначною, тобто менше 10 %. 

Довжина волоті майже в усіх батьківських форм в 2012 р. 

зросла від 0,7 см у сорту Універсал 1 до 2,5 см у лінії ІЗО-14, а в 

селекційної лінії ІЗО 198-4 відзначено зниження довжини волоті на 

1,5 см порівняно з попереднім роком. За всіма гібридними 

популяціями також спостерігали зростання довжини волоті у 2012 р. 

порівняно з 2011 р., за винятком комбінації Універсал 1 / Багач. Значно 

знизилася мінливість довжини волоті як батьківських форм, так і 

гібридних популяцій у 2012 р. Так, середній коефіцієнт варіації за 

батьківськими формами у 2011 р. становив 6,95 %, а наступного року – 

6,63 %, за гібридними популяціями F3 – 11,31, а F4 – 8,58 %. У 2012 р. 

всі гібридні популяції F4 характеризувалися незначною мінливістю 

ознаки «довжина волоті», крім Універсал 1 / ІЗО 198-4, де коефіцієнт 

варіації перевищив 10 % (табл. 1). Зниження мінливості пояснюється 

впливом зовнішніх факторів на фенотип рослин і зменшенням розмаху 

коливань ознак у вищих гібридних популяціях. 
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1. Прояв, мінливість та успадковуваність довжини  волоті в гібридів вівса 3 і 4-го поколінь 

Батьківські форми та 

гібриди 

F3 (2011 р.) F4 (2012 р.) 

х ± Sx V, % H
2
 х ± Sx V, % H

2
 

Багач 17,00 ± 0,35 6,44  18,60 ± 0,29 4,93   

Універсал 1 20,60 ± 0,40 6,22  21,30 ± 0,32 4,72   

Теремок 17,82 ± 0,44 8,23  19,36 ± 0,39 6,71   

ІЗО 198-4 22,00 ± 0,45 6,43  20,50 ± 0,47 7,32   

ІЗО-23 16,20 ± 0,34 6,65  17,60 ± 0,47 8,50   

ІЗО-14 16,20 ± 0,39 7,71  18,70 ± 0,45 7,58   

Багач / Теремок 17,10 ± 0,56 10,28 0,48 19,30 ± 0,47 7,70 0,46 

Багач / ІЗО 198-4 17,80 ± 0,73 13,01 0,71 19,20 ± 0,42 6,91 0,22 

Багач / ІЗО-23 17,20 ± 0,46 8,54 0,45 17,70 ± 0,43 7,60 0,24 

Універсал 1 / Багач 21,30 ± 0,89 13,29 0,82 20,70 ± 0,60 9,18 0,74 

Універсал 1 / ІЗО 198-4 15,50 ± 0,57 11,63 0,44 20,50 ± 0,65 10,06 0,65 

Універсал 1 / ІЗО-14 17,80 ± 0,60 10,60 0,55 21,60 ± 0,60 8,83 0,61 

Теремок / ІЗО 198-4 15,30 ± 0,62 12,76 0,46 17,70 ± 0,55 9,80 0,35 

Теремок / ІЗО-23 18,10 ± 0,71 12,46 0,69 19,40 ± 0,47 7,71 0,13 

Теремок / ІЗО-14 16,40 ± 0,59 11,31 0,47 20,60 ± 0,55 8,46 0,39 

ІЗО 198-4 / ІЗО-23 18,00 ± 0,53 9,30 0,46 23,50 ± 0,71 9,56 0,56 
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Коефіцієнт успадковуваності ознаки «довжина волоті» у 

2011 р. становив від 0,44 до 0,82, а у 2012 р. – від 0,13 до 0,74. Це вка-

зує на те, що генетично зумовлена мінливість у загальній фенотиповій 

у перший рік досліджень становила 44–82 %, а в наступний – 13–74 %. 

Високою генетично зумовленою мінливістю гібридних популяцій F3 

виділялися Універсал 1 / ІЗО-14, Теремок / ІЗО-23, Багач / ІЗО 198-4 і 

Універсал 1 / Багач (відповідно 55; 69; 71 і 82 %), а з гібридних 

популяцій F4 – ІЗО 198-4 / ІЗО-23, Універсал 1 / ІЗО-14, Універсал 1 / 

ІЗО 198-4 і Універсал / Багач (відповідно 56; 61; 65 і 74 %). 

Довжина волоті у більшої частини гібридних популяцій 

успадковувалася за проміжним типом. Більшу довжину волоті, ніж 

обидві батьківські форми у 2011 р. мали гібриди Багач / ІЗО-23 – на 1,2 

і 6,2 %, Універсал 1 / Багач – на 3,4 і 25,3 %, Теремок / ІЗО-23 – на 1,6 і 

11,7 %. У 2012 р. гібридна популяція Універсал 1 / ІЗО-14 переважала 

батьківські форми відповідно на 1,4 і 10,7 %, Теремок / ІЗО-23 – на 0,2 

і 10,2 %, а ІЗО 198-4 / ІЗО-23 – на 14,6 і 33,5 %. Рецесивним типом 

успадковування у 2011 р. характеризувалися гібридні популяції 

Універсал 1 / ІЗО 198-4 і Теремок / ІЗО 198-4. Отже, за ознакою 

«довжина волоті» з 10 гібридних комбінацій в F3 і F4 5 мали 

проміжний, 2 – рецесивний і 3 – домінантний тип успадковування. 

Ознака «кількість зерен у волоті» є важливим елементом 

структури урожаю, який завжди позитивно корелює із рівнем зернової 

продуктивності. Згідно із міжнародним класифікатором роду Avena L., 

кількість зерен у волоті батьківських форм в 2011 р. була вищою за 

середні значення у сортів Багач та селекційних ліній ІЗО-23 і ІЗО-14 і 

високою у ІЗО 198-4 (101,4 шт.). У 2012 р. 4 сортозразки (сорти Багач, 

Теремок, лінії ІЗО-23, ІЗО-14) увійшли в категорію високої кількості 

зерен у волоті, сорт Універсал 1 – від високої до дуже високої, а лінія 

ІЗО 198-4 – до дуже високої кількості зерен у волоті. Мінливість 

ознаки «кількість зерен у волоті» була незначна у лінії ІЗО 198-4, 

висока – у сорту Багач і лінії ІЗО-14 в 2011 р. та середня у всіх інших 

батьківських форм 2011 і 2012 рр. (табл. 2). 

Величина ознаки «кількість зерен у волоті» гібридних 

популяцій F3 була вище середньої (40–60 шт.) в комбінаціях Теремок / 

ІЗО 198-4, Теремок / ІЗО-14 і ІЗО 198-4 / ІЗО-23, високою (61–75 шт.) – 

Багач / Теремок, Багач / ІЗО 198-4, Багач / ІЗО-23, Універсал 1 / ІЗО-14, 

Теремок / ІЗО-23 та від високої до дуже високої (79–90 шт.) – за 

комбінаціями Універсал 1 / Багач і Універсал 1 / ІЗО 198-4. Серед 

гібридних комбінацій F4  до категорії від високих до дуже високих 

показників кількості зерен у волоті належали комбінації Універсал 1 / 

ІЗО 198-4, Універсал 1 / ІЗО-14, до категорії з дуже високими 
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показниками (>90 шт.) – ІЗО 198-4 / ІЗО-23, інші гібридні комбінації 

мали високі показники проаналізованої ознаки. 

Мінливість ознаки «кількість зерен у волоті» гібридних 

популяцій F3  була від 15,95 % в Універсал 1 / ІЗО 198-4 до 34,93 % – у 

Теремок / ІЗО-23, а в гібридних популяціях F4 – від 15,53 % – 

Універсал / ІЗО-14 до 26,10 % у Теремок / ІЗО-23. Середня мінливість 

кількості зерен у волоті за всіма гібридними популяціями F4 становила 

21,75 %, що на 5,59 % менше порівняно з F3. 

Коефіцієнт успадковуваності кількості зерен у волоті був 

високим у таких гібридних популяціях F3: Багач / ІЗО 198-4, Універ-

сал 1 / Багач, Універсал 1 / ІЗО 198-4, Універсал / ІЗО-14, Теремок  /  

ІЗО 198-4,  Теремок  /  ІЗО-23, Теремок  /  ІЗО-14, ІЗО 198-4 / ІЗО-23 та 

в гібридних популяціях F4: Багач / ІЗО 198-4, Багач / ІЗО-23, Універсал 

1 / Багач, Універсал 1 / ІЗО 198-4, Теремок / ІЗО 198-4, Теремок / ІЗО-

23 і ІЗО 198-4 / ІЗО-23, проміжний тип успадковування за даною 

ознакою виявили більшість з проаналізованих комбінацій – 6 у 2011 р. 

і 9 – у 2012 р., рецесивний тип успадковування показала комбінація 

Теремок / ІЗО 198-4, домінантним типом характеризувалися три 

комбінації у 2011 р. (Багач / ІЗО-23, Універсал 1 / Багач, і Теремок / 

ІЗО-23). Серед гібридних популяцій F4 не виявлено комбінацій з домі-

нантним типом успадковування за ознакою «кількість зерен у волоті». 

Ознака «кількість колосків у волоті» виявилася найбільш 

мінливою у батьківських форм 2011 р. і гібридних популяцій F3. Так, 

середня мінливість кількості колосків у волоті батьківських форм у 

2011 р. становила 18,74 %, а гібридних популяцій F3 – 30,11 %, тобто 

була значною. У 2012 р. середня мінливість даної ознаки у батьківсь-

ких форм дещо знизилася – до 14,33 %, тоді як у гібридних популяцій 

F4 зафіксовано досить значне зниження – до 18,95 %. Варіювання 

кількості колосків у волоті гібридних популяцій F4 було середнім, крім 

комбінацій Багач / ІЗО-23, Універсал 1 / Багач, Універсал 1 / ІЗО 198-4, 

де коефіцієнт варіації перевищив 20 % (табл. 3). 

Успадковуваність ознаки «кількість колосків у волоті» була 

нижчою за інші проаналізовані ознаки як у гібридних популяціях F3, 

так і в F4. При середньому коефіцієнті успадковуваності в гібридних 

популяціях F3 0,43 виявлено досить значний розмах його коливання – 

від 0,06 (комбінація ІЗО 198-4 / ІЗО-23) до 0,78 (комбінація 

Універсал 1 / Багач). Середній коефіцієнт успадковуваності кількості 

колосків у волоті гібридних популяцій F4  становив 0,31 і у п’яти 

комбінаціях був вищим порівняно з F3: Багач / ІЗО-23 (+0,06), 

Універсал 1 / ІЗО 198-4 (+0,10), Теремок / ІЗО 198-4 (+0,02), Теремок / 

ІЗО-14 (+0,04), ІЗО 198-4 / ІЗО-23 (+0,16). 
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2. Прояв, мінливість та успадковуваність кількості зерен у волоті гібридами вівса 3-го і 4-го поколінь 

Батьківські форми та 

гібриди 

F3 (2011 р.) F4 (2012 р.) 

х ± Sx V, % H
2
 х ± Sx V, % H

2
 

Багач 56,20 ± 3,77 21,23  65,70 ± 3,76 18,07  

Універсал 1 72,40 ± 2,99 13,08  77,40 ± 2,58 10,55  

Теремок 65,09 ± 3,78 19,27  74,27 ± 3,75 16,73  

ІЗО 198-4 101,40 ± 2,57 8,03  94,60 ± 2,55 8,54  

ІЗО-23 52,80 ± 2,63 15,75  61,80 ± 2,63 13,46  

ІЗО-14 52,70 ± 3,73 22,39  69,50 ± 3,70 16,84  

Багач / Теремок 61,70 ± 4,83 24,73 0,36 68,30 ± 4,65 21,52 0,32 

Багач / ІЗО 198-4 62,80 ± 5,86 29,50 0,72 71,40 ± 4,48 19,84 0,52 

Багач / ІЗО-23 61,20 ± 4,28 22,10 0,46 64,40 ± 5,08 24,96 0,62 

Універсал 1 / Багач 83,60 ± 6,83 25,85 0,76 73,90 ± 5,57 23,82 0,69 

Універсал 1 / ІЗО 198-4 80,20 ± 4,04 15,95 0,53 85,40 ± 5,03 18,63 0,74 

Універсал 1 / ІЗО-14 69,90 ± 6,95 31,45 0,77 76,60 ± 3,76 15,53 0,32 

Теремок / ІЗО 198-4 50,20 ± 4,84 30,48 0,56 64,80 ± 4,50 21,96 0,50 

Теремок / ІЗО-23 67,30 ± 7,43 34,93 0,81 71,10 ± 5,87 26,10 0,70 

Теремок / ІЗО-14 55,50 ± 6,05 34,44 0,60 71,30 ± 4,65 20,63 0,33 

ІЗО 198-4 / ІЗО-23 58,20 ± 4,96 26,95 0,72 90,50 ± 7,03 24,55 0,58 
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3. Прояв, мінливість та успадковуваність кількості колосків у  волоті в гібридів вівса 3 і 4-го поколінь 

Батьківські форми та 

гібриди 

F3 (2011 р.) F4 (2012 р.) 

х ± Sx V, % H
2
 х ± Sx V, % H

2
 

Багач 28,40 ± 1,48 16,53  35,60 ± 1,39 12,32  

Універсал 1 34,80 ± 2,46 22,33  41,30 ± 2,09 16,03  

Теремок 31,73 ± 1,81 18,96  32,36 ± 1,73 17,74  

ІЗО 198-4 49,50 ± 2,89 18,48  47,60 ± 1,39 9,26  

ІЗО-23 25,20 ± 1,88 23,60  32,40 ± 1,57 15,32  

ІЗО-14 28,30 ± 2,05 22,90  37,20 ± 1,80 15,29  

Багач / Теремок 29,80 ± 2,15 22,85 0,39 34,80 ± 1,78 16,14 0,20 

Багач / ІЗО 198-4 33,10 ± 3,28 31,38 0,60 35,90 ± 1,75 15,43 0,37 

Багач / ІЗО-23 31,90 ± 2,52 24,98 0,56 29,80 ± 2,40 25,46 0,62 

Універсал 1 / Багач 45,20 ± 4,08 28,57 0,78 33,50 ± 2,39 22,59 0,49 

Універсал 1 / ІЗО 198-4 24,30 ± 3,52 45,86 0,43 35,10 ± 2,48 22,34 0,53 

Універсал 1 / ІЗО-14 37,60 ± 3,68 30,93 0,63 39,90 ± 2,05 16,26 0,11 

Теремок / ІЗО 198-4 35,50 ± 2,42 21,57 0,06 34,30 ± 1,66 15,32 0,08 

Теремок / ІЗО-23 33,80 ± 3,02 28,22 0,61 33,20 ± 1,95 18,56 0,25 

Теремок / ІЗО-14 24,40 ± 2,16 27,99 0,16 35,60 ± 2,02 17,91 0,20 

ІЗО 198-4 / ІЗО-23 31,00 ± 2,40 24,48 0,06 40,60 ± 2,50 19,49 0,22 

 



 

 73 

У 2011 р. проміжний тип успадковування за ознакою 

«кількість колосків у волоті» було встановлено у комбінаціях Багач / 

Теремок, Багач / ІЗО 198-4, Теремок / ІЗО 198-4 і ІЗО 198-4 / ІЗО-23. За 

рецесивним типом відбувалося успадковування у комбінаціях 

Універсал 1 / ІЗО 198-4 та Теремок / ІЗО-14. Позитивну трансгресію за 

даною ознакою спостерігали у гібридів Багач / ІЗО-23, яка перевищила 

батьківські форми на 12,3 і 26,6 %, у комбінації Універсал 1 / Багач 

перевищення становило 29,9 і 58,5 %, Універсал 1 / ІЗО-14 – 8,1 і 

32,9 % та Теремок / ІЗО-23 – 6,5 і 34,1 % до батьківських форм. У 

гібридних популяціях F4  2012 р. шість комбінацій мали проміжний 

тип успадковування кількості колосків у волоті, три – рецесивний і 

одна – домінантний тип. Незначною трансгресією за даною ознакою у 

2012 р. виділилася гібридна популяція Теремок / ІЗО-23, перевищення 

над батьківськими формами становило 2,6 і 2,5 %. 

Висновки 

1. Із проаналізованих ознак найменшою мінливістю як у 

батьківських форм, так і у гібридних популяцій F3 і F4 виділялася 

ознака «довжина волоті». Частка генетично зумовленої мінливості в 

загальній фенотиповій за даною ознакою в гібридних популяціях F3 

становила 44–82 %, а в F4 – 13–74 %. 

2. У більшості гібридних популяцій F3 і F4 за ознаками 

«довжина волоті» і «кількість зерен і колосків у волоті» було 

встановлено проміжний тип успадковування. Для подальших доборів з 

метою селекційного поліпшення ознаки перспективними є комбінації з 

домінантним типом успадковування. 

3. Мінливість ознак у гібридних популяціях вівса 3 і 4-го 

поколінь залишається більшою, ніж у вихідних форм, але має стійку 

тенденцію до зменшення у вищих гібридних поколіннях. 

4. Прояв важливої компонентної ознаки структури врожаю 

«кількість зерен у волоті» з гібридних популяцій F3 виявився 

найвищим у гібридів Універсал 1 / Багач і Універсал 1 / ІЗО 198-4 при 

коефіцієнтах успадковуваності 0,53–0,76, а з гібридних популяцій F4  

виділилися комбінації Універсал 1 / ІЗО 198-4 і ІЗО 198-4 / ІЗО-23 з 

коефіцієнтами успадковуваності 0,58–0,74. 
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Створення близьких до природних фітоценозів із сінокісним 

використанням забезпечується залуженням ерозійно небезпечних 

земель. Інтенсивність ерозійних процесів значною мірою залежить від 

способів, якості і кількості обробітків [1, 2].  

На думку В. Ф. Сайка [4], відсутність механізму використання 

виведених із інтенсивного обробітку ґрунтів загрожує поширенням 

бур’янів і втратою третини поживних речовин та щорічним 

збільшенням площі деградованих схилових земель.  

Вирощування багаторічних сортів і видів лучних трав, 

особливо сумішок злакових і бобових, які добре адаптовані до 

місцевих умов, і удобрення є найважливішими чинниками у боротьбі з 

ерозією ґрунтів на схилах [3].  

Корм травосумішок, як правило, більш збалансований за 

вмістом білка, мінеральних солей, мікроелементів, амінокислот та 

інших поживних речовин і, як наслідок, забезпечує вищу якість 

тваринницької продукції [5]. 

Метою нашої роботи було встановлення передпосівного 

обробітку ґрунту еродованого схилу, виведеного із ріллі, для 

сінокісного використання із високою продуктивністю та якістю корму 

злаково-бобового травостою.    

Дослідження проводили на експериментальній базі Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону НААН на схилі 

південно-західної експозиції крутизною більше 5º. Двофакторний 

дослід закладено весняним строком сівби  2009 р.  

Підготовку ґрунту для передпосівного обробітку проводили 

трьома способами: нульовий обробіток, фрезування на глибину 10−     

12 см та дискування на 10−12 см. Для створення бобово-злакового 

травостою сінокісного використання було висіяно дві травосумішки: перша 

– костриця східна, очеретянка звичайна, стоколос безостий, пажитниця 

багаторічна, конюшина гібридна, люцерна посівна, козлятник східний; 

друга – тимофіївка лучна, мітлиця біла, костриця східна, пажитниця 

багаторічна, козлятник східний, конющина гібридна, люцерна посівна. 

Удобрення травостою проводили в нормі N60P60K90, азотні добрива 

вносили у два прийоми − під перший та третій укоси.  

Ґрунт дослідної ділянки − темно-сірий опідзолений, 

середньозмитий. Гранулометричний склад легкосуглинковий. Для 

нього характерні такі агрохімічні показники: рН(KCl) – 5,8, вміст гумусу 

(за Тюріним) − 1,75 %, рухомих форм фосфору (за Чиріковим) − 

74 мг/кг, вміст обмінного калію − 78 мг/кг ґрунту. Гідролітична 

кислотність (за Каппеном) становила 1,01 мг-екв на 100 г, а сума 

ввібраних основ − 37 мг-екв на 100 г ґрунту.  
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Погодні умови протягом досліджень (2009–2011 рр.) в 

основному  характеризувалися як сприятливі для росту та розвитку 

багаторічних трав.  

Всі обліки, виміри, спостереження здійснювали за методикою 

Інституту кормів НААН [6]. 

Проведені трирічні дослідження підтверджують залежність 

врожайності злаково-бобових травостоїв від передпосівного обробітку 

ґрунту та складу травосумішки.  

На схилових землях використання сінокісного травостою в 

оптимальні строки за достатнього вмісту в зеленій масі бобових трав 

позитивно вплинуло на поживність корму (табл. 1). 

Врожайність травостою на нульовому обробітку дещо нижча 

ніж при використанні сучасних методів традиційного землеробства. На 

цьому варіанті в середньому за три роки зібрано найменший урожай (9,6 та 

9,5 т/га сухої маси). На варіантах, де висівали першу і другу травосумішки, 

вихід кормових одиниць становив 7,95 і 7,80 т/га, а перетравного протеїну – 

0,62; 0,63 т/га.  

 

1. Кормова продуктивність сінокісного травостою залежно від 

передпосівного обробітку ґрунту 

Варіанти досліду Урожай-

ність 

сухої 

маси, 

т/га 

Вихід, т/га Міститься 

обробіток 

ґрунту 

траво-

сумішка 

кормових 

одиниць 

перетрав-

ного про-

теїну 

в 1 кг 

сухого 

корму,  

к. од. 

в к. од. 

перетрав-

ного про-

теїну, г 

Нульовий – 

пряме всі-

вання трав у 

нерозробле-

ну дернину 

перша 9,6 7,95 0,62 0,83 78 

друга 9,5 7,80 0,63 0,82 80 

Фрезування 

на глибину 

10–12 см 

перша 11,7 9,50 1,00 0,81 105 

друга 13,3 10,64 1,22 0,80 115 

Дискування 

на глибину 

12–14 см 

перша 10,9 8,81 0,87 0,81 99 

друга 11,1 8,84 0,95 0,80 108 

Примітка: перша травосумішка – костриця східна (7 кг/га), очеретянка звичайна (4), 

стоколос безостий (3), пажитниця багаторічна (4), конюшина гібридна (4), люцерна посівна (4), 

козлятник східний (4 кг/га); друга травосумішка – тимофіївка лучна (4 кг/га), мітлиця біла (4), 
костриця східна (6), пажитниця багаторічна (4), козлятник східний (4), конюшина гібридна (4), 

люцерна посівна (4 кг/га).    
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На дослідних ділянках з різними передпосівними обробітками 

ґрунту (дискування та фрезування) вихід кормових одиниць був вищим ніж 

на варіантах, де застосовували пряме всівання насіння трав у нерозроблену 

дернину (нульовий обробіток) та висівали другу злаково-бобову 

травосумішку, і становив 8,81; 10,64 т/га проти 7,80 т/га. 

На варіантах з різними обробітками ґрунту цей показник 

дорівнював 7,80–10,64 т/га. Найбільш якісним за виходом кормових 

одиниць і перетравного протеїну в середньому за роки досліджень (10,64 і 

1,22 т/га) був варіант, де як обробіток ґрунту проводили фрезування з 

триразовим скошуванням на сіно другої травосумішки, яка складалася з 

тимофіївки лучної, мітлиці білої, костриці східної, пажитниці багаторічної, 

козлятнику східного, конюшини гібридної, люцерни посівної. 

Суха маса злаково-бобового травостою була достатньо забезпечена 

перетравним протеїном для годівлі сільськогосподарських тварин. На 

варіантах з трьома способами передпосівного обробітку ґрунту в 1 кг корму 

містилося від 78 до 115 г перетравного протеїну. Найменше  його було           

(78 г) в кормі на нульовому варіанті – пряме всівання трав у нерозроблену 

дернину, де висівали першу травосумішку, що складалася з костриці 

східної, очеретянки звичайної, стоколосу безостого, пажитниці 

багаторічної, конюшини гібридної, люцерни посівної, козлятнику східного.  

За вегетаційний період сінокісне використання травостою 

характеризувалося достатнім насиченням корму бобовими травами 

при всіх обробітках ґрунту (від 15 до 30 %).  

Аналіз одержаних даних хімічного складу корму показав, що 

суха маса сіяних злаково-бобових травостоїв за роки досліджень була 

добре забезпечена органічними поживними речовинами і за загальним 

рівнем їх у кормі в основному відповідала  зоотехнічним нормам 

годівлі великої рогатої худоби.  

Суттєву різницю за вмістом поживних речовин у сінокісному 

кормі виявлено при використанні обробітків ґрунту і різних 

компонентів у травосумішках (табл. 2).  

У наших дослідженнях хімічний склад корму знаходився в 

суттєвій залежності від видової структури ценозу. Встановлено, що за 

наявності в травостоях значної кількості бобових у перші роки 

користування біомаса містила більше сирого протеїну, білка, сирого 

жиру, кращою була її перетравність. 

Одним із основних показників, що характеризують кормову 

цінність травостою, є вміст у ньому сирого протеїну.  

Найбільший вміст сирого протеїну (14,58 %) у сухій масі 

травостою був на варіанті, де проводили фрезування і висівали другу 

травосумішку, яка складалася з тимофіївки лучної, мітлиці білої, 
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костриці східної, пажитниці багаторічної, козлятнику східного, 

конюшини гібридної і люцерни посівної. Найнижчий рівень 

забезпеченості сирим протеїном був на варіанті з нульовим обробітком 

ґрунту при сівбі першої травосумішки (10,20 %). Майже однакову 

частку сирого протеїну відзначено на варіантах, де проводили 

дискування та висівали другу травосумішку (13,65 %) і фрезування з 

першою травосумішкою (13,60 %). 

Серед лучних трав високим вмістом кормового білка 

характеризуються бобові. Вони позитивно впливають на родючість 

ґрунтів. Через те, що бобові мають більший вміст білків, але мало 

вуглеводів, їх слід висівати у сумішці зі злаками [8]. 

 

2. Вміст органічних речовин у злаково-бобовому травостої залежно 

від передпосівного обробітку ґрунту та травосумішок (середнє за 

2009−2011 рр.), % на суху речовину  

Варіанти досліду 

Про-

теїн 
Білок Жир 

Кліт-

ко-

вина 

БЕР Зола 
обро-

біток 

ґрунту 

траво- 

суміш-

ка 

Нульовий 

– пряме 

всівання 

трав у 

нероз-

роблену 

дернину 

перша 10,20 6,04 1,86 25,4 54,53 8,01 

друга 10,45 7,20 1,97 26,6 52,48 8,50 

Фрезу-

вання на 

глибину 

10–12 см 

перша 13,60 10,54 2,15 26,5 48,82 8,93 

друга 14,58 11,08 2,24 27,4 46,88 8,90 

Диску-

вання на 

глибину 

12–14 см 

перша 12,72 8,18 1,98 25,8 50,88 8,62 

друга 13,65 8,68 2,16 27,6 48,55 8,04 

Примітка: перша травосумішка – костриця східна (7 кг/га), очеретянка 
звичайна (4), стоколос безостий (3), пажитниця багаторічна (4), конюшина гібридна (4), 

люцерна посівна (4), козлятник східний (4 кг/га); друга травосумішка – тимофіївка лучна 

(4 кг/га), мітлиця біла (4), костриця східна (6), пажитниця багаторічна (4), козлятник 

східний (4), конюшина гібридна (4), люцерна посівна (4 кг/га).    

 

За вмістом білка досліджувані варіанти різнилися аналогічно 

сирому протеїну на злаково-бобових травостоях, оскільки частка 
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білкового азоту в складі загального становила при нульовому 

обробітку ґрунту 59,21–68,9 %, фрезуванні – 77,5–76,0 %, дискуванні – 

64,31–63,6 %. 

На всіх ділянках досліду відсоток клітковини в сухій масі 

сінокісного корму незначно відрізнявся і становив 25,4–27,6 %.  

У середньому за роки досліджень найвищий вміст сирого 

жиру (2,16 %) був на варіанті, де проводили дискування ґрунту на 

глибину 12–14 см і висівали  другу травосумішку, яка складалася з 

тимофіївки лучної, мітлиці білої, костриці східної, пажитниці 

багаторічної, козлятнику східного, конюшини гібридної і люцерни 

посівної. 

Безазотисті екстрактивні речовини (БЕР), основу яких 

складають цукор, крохмаль, інулін, пектинові речовини, пентозени та 

ін., беруть участь у різних процесах обміну і визначають доступність 

валової енергії кормів для засвоєння організмами тварин [7]. У 

середньому за роки досліджень найменшу їх концентрацію 

спостерігали в сухій масі на варіанті, де як обробіток ґрунту 

проводили фрезування і висівали другу травосумішку (46,88 %). 

У наших дослідженнях зольність корму в основному залежала 

від складу травосумішки і менше – від передпосівних обробітків 

ґрунту. На еродованому схилі при сінокісному використанні відсоток 

золи відповідав зоотехнічним нормам годівлі ВРХ і знаходився в 

межах 8,01–8,93 % на суху речовину. 

Висновки. В умовах Лісостепу Західного для залуження 

еродованих земель слід висівати злаково-бобову травосумішку такого 

складу: тимофіївка лучна, мітлиція біла, костриця східна, пажитниця 

багаторічна, козлятник східний, конюшина гібридна, люцерна посівна, як 

передпосівний обробіток ґрунту проводити фрезування. Триразове 

сінокісне використання даної травосумішки за умови мінерального 

удобрення в нормі N60P60K90 забезпечує врожай сухої маси 13,3 т/га. 

Цей варіант був найбільш якісним за виходом кормових одиниць і 

перетравного протеїну (в середньому за роки досліджень відповідно 10,64 і 

1,22 т/га). 
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Кормова цінність травосумішок визначається вмістом потрібних 

для нормальної життєдіяльності тварин поживних речовин. Вміст 

сирого протеїну є одним із основних показників, який характеризує 

кормову цінність травостою, і нестача його в раціоні тварин знижує 

продуктивну дію інших поживних речовин. Для великої рогатої 

худоби оптимальним вмістом протеїну є 14–15 % до сухої маси [1, 2]. 

Включення багаторічних бобових трав до складу травосумішок 

підвищує продуктивність сіяних травостоїв, вміст у кормі сирого 

протеїну, забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном. 

Змішані посіви кількох видів бобових і злакових трав більш урожайні, 
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ніж чисті посіви, корм багатший на протеїн, жир, мінеральні речовини 

[3–5].  

Дослідження проводили в 2009–2011 рр. на полях 

експериментальної бази Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН на темно-сірих опідзолених 

легкосуглинкових осушених гончарним дренажем ґрунтах за 

методикою Інституту кормів УААН [2]. 

Для створення травостоїв сінокісного використання були висіяні 

бобова, злакова і бобово-злакові травосумішки. В складі бобової 

травосумішки висівали люцерну посівну, конюшину гібридну і 

козлятник східний; злакової – очеретянку звичайну, кострицю східну, 

стоколос безостий і пажитницю багаторічну. До складу бобово-

злакових травосумішок включали ці ж бобові і злакові трави у різних 

відсоткових співвідношеннях. Дослід включає сім варіантів, з яких 

2 варіанти – одновидові посіви злакових і бобових трав, п’ять варіан-

тів – бобово-злакові травосумішки. 

Удобрення травостоїв проводили в нормі N60P60K90. Азотні 

добрива вносили у два прийоми під перший і третій укоси. 

Ґрунт дослідної ділянки – темно-сірий опідзолений. Для нього 

характерні такі агрохімічні показники: реакція ґрунтового розчину (рН 

сольової витяжки) – 5,3, вміст гумусу – 2,8 %, лужногідролізованого 

азоту – 155 мг/кг ґрунту, рухомих форм фосфору – 59 мг/кг ґрунту, 

обмінного калію – 91 мг/кг ґрунту. 

Погодні умови протягом трьох років досліджень в загальному 

були сприятливими для росту і розвитку трав. 

У наших дослідженнях вміст органічних речовин змінювався 

залежно від складу травосумішок і ботанічного складу травостою 

(табл. 1). 

Встановлено, що вміст сирого протеїну був високим на всіх 

травосумішках і відповідав оптимальним показникам, що 

характеризують кормову цінність травостою.  

На всіх варіантах досліду в першому укосі використання якість 

корму була нижчою порівняно з наступними відчуженнями внаслідок 

домінування генеративних пагонів у структурі урожаю. В третьому 

укосі якісні показники поживності корму поліпшувалися. 

Амплітуда коливань вмісту протеїну в кормі бобово-злакових 

травостоїв була досить значною: від 14,65–15,06 % на варіанті, де в 

складі травосумішки бобові становили 40 %, а злаки 60 % (від повної 

норми висіву кондиційного насіння), до 15,34–15,42 % на варіанті, де 

висівали 80 % бобових трав і 20 % злакових.  
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1. Вміст органічних речовин у зеленій масі сіяних травостоїв 

(середнє за 2009–2011 рр.), % на суху речовину 

Варіанти Укоси 

Сирі речовини 

БЕР 
протеїн білок 

клітко-

вина 
жир 

Бобові, 100 % 
1 15,44 11,87 27,06 3,77 43,61 

3 16,96 12,49 27,00 4,06 41,71 

Злаки, 100 % 
1 14,76 10,53 29,85 3,30 43,36 

3 14,81 11,19 28,98 3,52 42,94 

Бобові, 40 % + 

злаки, 60 % 

1 14,65 10,03 28,72 3,80 43,56 

3 15,06 10,96 28,27 4,09 42,36 

Бобові, 50 % + 

злаки, 50 % 

1 14,81 10,09 28,67 3,93 43,17 

3 15,14 10,98 27,92 4,18 42,33 

Бобові, 60 % + 

злаки, 40 % 

1 14,93 11,01 27,22  3,97 44,24 

3 15,22 11,13 27,18 4,32 42,02 

Бобові, 70 % + 

злаки, 30 % 

1 14,18 10,60 26,67 3,64 45,68 

3 15,29 10,81 26,06 4,17 44,58 

Бобові, 80 % + 

злаки, 20 % 

1 15,34 11,26 26,30 3,94 44,57 

3 15,42 11,57 26,11 4,10 44,34 

 

Найвищим вмістом протеїну відзначався варіант із бобовим 

травостоєм – 15,44 і 16,96 % в першому і третьому укосах відповідно. 

Вміст протеїну на злаковій травосумішці був меншим, ніж на 

бобовій на 1,32 % в першому укосі і на 1,15 % в третьому. 

Найвищу частку білка в сухій речовині відзначено в кормі 

бобового травостою – 11,87 % в першому укосі та 12,49 % в третьому. 

За результатами наших досліджень, на бобово-злакових 

травостоях, де у видовому складі значна частка належала бобовим 

травам, вміст клітковини був значно нижчим ніж на злаковому 

травостої (26,3–28,72 % проти 29,85 %). На бобовому травостої вміст 

клітковини становив 27,06 %. 

До осені спостерігали зниження вмісту клітковини у третьому 

укосі до 26,06–28,27 % на бобово-злакових травосумішках і до 28,98 % 

на злаковій травосумішці, що пояснюється ущільненням травостою та 

збільшенням частки листя в урожаї. 

Корм сіяних травостоїв характеризувався високим вмістом 

жиру. На бобовому травостої вміст жиру був 3,77 % в першому укосі й 

4,06 % – в третьому. На бобово-злакових травостоях вміст жиру 

змінювався залежно від складу травосумішок і становив 3,64–3,97 % в 

першому укосі та 4,09–4,32 % в третьому. Найменший вміст жиру 
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відзначено на злаковій травосумішці – 3,30 і 3,52 %, в першому й 

третьому укосах відповідно. 

Відсоток безазотистих екстрактивних речовин, до яких входять 

цукри, крохмаль, органічні кислоти, глюкозиди та ін., коливався в 

межах 43,17–45,68 % в першому укосі і 41,71–44,58 % у третьому. 

Кормова цінність лучних трав визначається також їх 

поживністю, що відображається такими показниками, як вміст 

кормових одиниць і перетравного протеїну.  

У середньому за три роки досліджень вміст кормових одиниць у 

1 кг сухого корму сіяних травостоїв становив 0,70–0,77 залежно від 

складу травосумішок (табл. 2). 

 

2. Поживність корму сіяних травосумішок при сінокісному 

використанні (середнє за 2009–2011 рр.) 

Варіант 

Збір 

кормо-

вих 

оди-

ниць, 

т/га 

Збір 

пере-

травно-

го про-

теїну, 

т/га 

Вміст 

пере-

травно-

го про-

теїну в 

1 к. од. 

Протеї-

нове 

співвід-

ношен-

ня 

Вміст  

кормо-

вих 

оди-

ниць  

в 1 кг 

корму 

Бобові, 100 % 4,54 0,66 146,31 4,39 0,70 

Злаки, 100 % 5,11 0,63 123,65 5,34 0,73 

Бобові, 40 % + злаки, 60 %  4,81 0,59 122,16 5,41 0,74 

Бобові, 50 % + злаки, 50 % 4,85 0,62 128,49 5,13 0,73 

Бобові, 60 % + злаки, 40 % 5,40 0,69 128,35 5,06 0,74 

Бобові, 70 % + злаки, 30 % 5,29 0,61 115,33 5,80 0,77 

Бобові, 80 % + злаки, 20 % 5,28 0,68 128,54 4,99 0,75 

 

Сіяні травостої відзначалися також високим вмістом 

перетравного протеїну – 115,33–146,31 г/кг сухої речовини залежно від 

складу травосумішки. 

Найбільший збір перетравного протеїну і кормових одиниць 

відзначено на бобово-злаковій травосумішці (бобові, 60 % і злаки, 

40 %) – 0,69 і 5,40 т/га відповідно. 

Висновки. За даними проведених досліджень встановлено, що 

на всіх варіантах досліду вміст сирого протеїну в складі сухого корму 

був високим і відповідав оптимальним показникам, що 

характеризують кормову цінність травостою.  

Введення до складу травосумішок бобових трав сприяло 

поліпшенню якості корму, оскільки саме вони впливають на вміст у 
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кормі протеїну. Так, варіант із бобовим травостоєм відзначався 

найвищим вмістом сирого протеїну – 15,44 і 16,96 % в першому і 

третьому укосах відповідно. 

Вміст перетравного протеїну становив 115,33–146,31 г/кг сухої 

речовини залежно від складу травосумішки. 
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ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА ВРОЖАЙНІСТЬ  

БОБОВО-ЗЛАКОВОГО ТРАВОСТОЮ ТА ЯКІСТЬ КОРМУ 

ЗА ДОКОРІННОГО ПОЛІПШЕННЯ 
 

Наведено результати дворічних досліджень впливу різних норм 

та видів добрив на врожайність бобово-злакового травостою та 

якість корму. Проаналізовано шляхи одержання якісної і безпечної 

продукції рослинництва. Встановлено, що найвищі показники 

продуктивності бобово-злакового травостою забезпечує поєднане 

застосування органо-мінерального добрива “Добродій” із вапняковими 

матеріалами. На фоні фосфорно-калійних добрив урожайність 
 

© Огороднік М. В., Ярмолюк М. Т.,  
Панахид Г. Я. , Котяш У. О., 2013 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2013. Вип. 55 (II). 



 

 86 

зеленої маси становила в середньому 48 т/га, вихід сухої речовини –  

10,6 т/га. 

Ключові слова: бобово-злакові травосумішки, урожайність, 

удобрення, продуктивність, якість корму.  
 

Останніми роками особливої уваги при виробництві кормів 

надається якості та їх безпеці. Як свідчить досвід європейських країн, 

увага до безпеки кормів за своєю актуальністю не поступається 

ключовим проблемам захисту довкілля [5].  

На даний час перед аграрною наукою ставиться невідкладне 

завдання – інтенсифікації розробок і широкого впровадження у 

практику ефективних ресурсо- і енергозберігаючих екологічно 

безпечних технологій виробництва кормів. Цієї мети не можна 

досягнути без удобрення [5]. Світовий і вітчизняний   досвід   ведення    

інтенсивного   землеробства   впевнено показує, що добрива – це 

матеріальна основа кількості та якості отриманої рослинницької 

продукції, джерело біогенних елементів для рослин [1]. Раціональне 

застосування добрив біологічного та хімічного походження сприяє 

забезпеченню рослин поживними речовинами, активізації ростових 

процесів, високій біологічній активності мікрофлори ґрунту й, 

головне, продуктивності сільськогосподарських культур [1, 3]. 

Створення екологічно збалансованих систем виробництва 

високобілкових кормів  на сіяних луках прямо   пропорційно  залежить  

від встановлення оптимальних норм мінеральних добрив та 

правильного добору видів бобових і злакових багаторічних трав  [2].  

Досі недостатньо даних про вплив окремих агроекологічних 

факторів, особливо при їх взаємодії, на зміну лучних ценозів, 

продуктивність старосіяних і новостворених травостоїв і якість корму, 

зміну родючості ґрунту при  багаторічному застосуванні добрив, їх 

розподілі протягом вегетаційного періоду. 

Отже, виникла потреба вивчення вказаних питань для уточнення 

наявних технологій створення і використання високопродуктивних 

сінокісних травостоїв на низинних луках Західного Лісостепу. 

Дослідження проводили на експериментальній базі Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону НААН на низинній луці 

після докорінного поліпшення травостою. У склад травосуміші 

включили конюшину лучну, лядвенець рогатий, козлятник східний, 

тимофіївку лучну, кострицю лучну, стоколос безостий. 

Площа дослідної ділянки – 18 м
2
, облікова – 15 м

2
, повторність 

чотирикратна. Перед сівбою проводили інокуляцію насіння 

бульбочковими бактеріями. Дослідні ділянки удобрювали 

мінеральними добривами у формі гранульованого суперфосфату       
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(18 %), калійної солі (40 %), аміачної селітри (34 %). Під культивацію 

вносили по 3 т/га вапнякового борошна. Також під час сівби травостою 

було внесено новий препарат екостим С та ДОМ “Добродій”. 

Ґрунт під дослідом темно-сірий лісовий глеюватий 

середньосуглинковий осушений гончарним дренажем. В шарі 0–20 см 

ґрунт характеризувався дещо підвищеною кислотністю (рН 4,2–4,5), 

середнім вмістом гумусу (3,4–3,6 %), низьким вмістом рухомого 

фосфору (5,6–6,2 мг/100 г ґрунту) та обмінного калію (6,4–8,1 мг/100 г 

ґрунту). Проте окремі ділянки, на яких вивчали дію фосфорних та 

калійних добрив, мали підвищений вміст фосфору та калію (35,0 і   

10,8 мг/100 г ґрунту відповідно), і їх дія прирівнюється із контролем 

без добрив. Погодні умови протягом двох років досліджень були 

сприятливими для росту і формування врожаю трав. 

Під час  досліджень проводили такі аналізи: 

- облік урожаю – за методикою Інституту кормів УААН; 

- перерахунок на суху масу - висушуванням зразків вагою 0,5 кг 

зеленої маси за  температури 105 °С до постійної ваги. 

Визначення ботанічного складу, структури врожаю і щільності 

травостою проводили шляхом відбору проб зеленої маси із площадок 

кожного варіанта по 1,25 м
2
 із першого і третього повторень, які 

розібрали на ботаніко-господарські групи: злаки, бобові і      

різнотрав’я [4].  
 

1. Урожайність зеленої  маси новоствореного лучного травостою 

залежно від кратності використання і інтенсивності удобрення 

(середнє за 2011–2012 рр.) 

Варіанти 

Кратність 

викорис- 

тання 

Фази скошу-

вання за пер-

шим укосом 

    Урожай- 

ність, 

т/га 

Приріст до 

контролю 

т/га % 

1 2 3 4 5 6 

Контроль 

(без добрив) 
2 укоси бутонізація 21,9 – – 

Фон –  Р60К90 2 укоси бутонізація 33,2 11,3 51 

Ф + екостим С 2 укоси бутонізація 38,9 17,0 77 

Ф + екостим С 

+ вапно 
2 укоси бутонізація 47,1 25,2 115 

Ф + інокуляція 

насіння 
2 укоси бутонізація 38,3 16,3 74 

Ф + екостим С 3 укоси бутонізація 41,0 19,1 87 
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1 2 3 4 5 6 

Ф + ДОМ 

“Добродій” 
3 укоси цвітіння 40,2 18,3 83 

Ф + ДОМ “Доб-

родій” + екостим 

С + вапно 

3 укоси cтеблування 48,0 26,1 119 

НІР05                                                                                               0,67 

 

Урожайність новоствореного бобово-злакового травостою 

залежала від удобрення, стимулятора росту та інокуляції. Як показали 

результати досліджень, найвищий врожай зеленої маси (48,0 т/га) 

забезпечив варіант, де вносили фосфорні і калійні добрива та було 

поєднано застосування ДОМ “Добродій” із вапняковими матеріалами, 

а найнижчі показники урожайності зафіксовано на контрольному 

варіанті, де добрива не вносили. 

На фоновому варіанті одержано підвищення врожайності на     

51 %, а за внесення одного лише із біопрепаратів урожайність зростала 

на 74–83 %.  

 

2. Урожайність сухої  маси новоствореного лучного травостою 

залежно від кратності використання і інтенсивності удобрення 

(середнє за 2011–2012 рр.) 

Варіанти 

Розподіл за укосами, 

т/га 
Вихід, 

т/га 

Приріст до 

контролю 

I II III т/га % 

Контроль (без 

добрив) 2,56 1,96 – 4,5 – – 

Фон –  Р60К90 3,65 2,70 – 6,4 1,8 41 

Ф + екостим С 3,93 3,29 – 7,2 2,7 60 

Ф + екостим С 

+ вапно 4,70 3,90 – 8,6 4,1 90 

Ф + інокуляція 

насіння 3,81 3,17 – 7,0 2,5 54 

Ф + екостим С 3,24 3,20 2,33 8,8 4,3 94 

Ф + ДОМ 

“Добродій” 3,21 2,73 2,77 8,7 4,2 93 

Ф + ДОМ 

“Добродій” + 

екостим С + вапно 4,14 3,07 3,36 10,6 6,1 134 
 НІР05                                                                                             0,29 
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Так, при проведенні інокуляції збір зеленої маси становив      

38,3 т/га, а при обприскуванні стимулятором росту – 38,9 т/га за 

двохукісного використання та 41,0 т/га за трьохукісного. Поєднання 

вапнякових матеріалів із стимулятором росту екостим С сприяло 

зростанню урожайності зеленої маси до 47,1 т/га, а із мікродобривом 

“Добродій” – до 48,0 т/га зеленої маси. 

У першому укосі під впливом сприятливих погодних умов 

урожайність зеленої маси була досить високою, проте відсоток у ній 

сухої маси становив лише 16–20 %. Проте вже в другому укосі 

відсоток сухої маси став дещо вищим, що пояснюється недостатньою 

кількістю вологи у літні місяці. 

Більшу частину урожаю сіна за двохукісного використання було 

одержано в першому укосі.  

Найбільш рівномірно урожай сухої маси на травостої надходив 

на неудобрюваному варіанті. При внесенні фосфорних і калійних 

добрив, а також біопрепарату урожайність першого укосу значно 

відрізнялася від збору  корму отави. При трьохукісному використанні 

корм надходив більш рівномірно, і найменшу його частку через літню 

посуху було одержано в другому укосі. 

Висновки. Раціональне застосування добрив біологічного та 

хімічного походження сприяє забезпеченню рослин поживними 

речовинами, активізації ростових процесів, високій біологічній 

активності мікрофлори ґрунту й, головне, продуктивності сільськогос-

подарських культур. Найвищі показники продуктивності новостворе-

ного бобово-злакового травостою забезпечує поєднане застосування 

органо-мінерального добрива “Добродій” і стимулятора росту екостим 

С із вапняковими матеріалами. На фоні фосфорно-калійних добрив 

урожайність зеленої маси становить 48 т/га, вихід сухої речовини     

10,6 т/га за трьохукісного використання. Достовірні показники 

урожайності за двохукісного використання забезпечив варіант, де 

вносили фон + екостим С + вапно  – 47,1 і 8,6 т/га відповідно. На 

контрольному варіанті збір сухої маси був найменший (4,5 т/га). 
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 ВПЛИВ КОНСТРУКЦІЇ НАСАДЖЕНЬ 

 НА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ТОВАРНІ ЯКОСТІ ПЛОДІВ ЧЕРЕШНІ 

 

Подано результати досліджень впливу сорту, підщепи та 

форми крони на товарні якості плодів  та врожайність черешні. 

Ключові слова: конструкція насаджень, сорт, черешня, форма 

крони, підщепа. 

 

Серед кісточкових порід черешня - улюблені ягоди раннього 

строку достигання. Свіжі плоди черешні можна споживати протягом 

2,5 міс., з них також виготовляють компоти, варення, сухофрукти [1]. 

Підщепа і сорт виступають єдиним елементом основних засобів 

виробництва, а конструкція (тип, модель) сучасного інтенсивного 

насадження має відповідати екологічним умовам району і технології 

вирощування та забезпечувати високу врожайність і товарну якість 

плодів [2].   

Цінність плодів характеризується їхньою товарною якістю і 

вмістом хімічних речовин [4]. Якість плодів включає багато складових, 

у першу чергу зовнішній вигляд, форму, консистенцію м'якоті, 

здатність до зберігання та перероблення, смак, аромат [3].  

Основними проблемами при вирощуванні плодів черешні є 

велика сила росту дерев, що зумовлює значні витрати праці на їх 

обрізування та збирання врожаю. Актуальним для черешні 

залишається добір високозимостійких слаборослих сортів та підщеп, 

забезпечення належного агротехнічного догляду, що сприяє високій 
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продуктивності та довговічності дерев [1].  

Дослідження проводили в лабораторії садівництва Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону НААН, метою їх було 

встановити вплив конструкції насаджень на врожайність та товарні 

якості плодів черешні. Ґрунт дослідної ділянки - чорнозем опідзолений 

легкосуглинковий малогумусний на лесі з середнім рівнем 

забезпеченості рухомими формами фосфору і калію.  Вміст  ґумусу в   

пласті 0–40  см  - 1,55–1,79 %.  

Об’єктами досліджень є сорти  черешні Ніжність, Дончанка та 

підщепи  ВСЛ-2, Л-2, антипка. Дерева висаджено за схемою 5 х 3 та      

4 х 2,5 м. Форма крони веретеноподібна, округла і сплощена. Кількість 

облікових дерев у кожному варіанті - 15, повторність триразова. Обліки 

та спостереження  проводили згідно із загальноприйнятою методикою 

сортовивчення плодових, ягідних і горіхоплідних культур [5]. 

Ми встановили, що на врожайність черешні в умовах 

Львівщини впливають такі фактори: помологічний сорт - 34 %, 

підщепа - 18 %, взаємодія підщепи та форми крони - 16 %, взаємодія 

помологічного сорту, підщепи та форми крони - 15 %, форма  крони -  

6 %, взаємодія помологічного сорту та підщепи - 7 %, взаємодія  сорту 

та форми крони  - 4 % (рис. 1).  

 
                                                                            НІР загальне 7,63 

Рис. 1. Вплив сорту, підщепи та форми крони на врожайність 

черешні, % 
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НІР загальне  4,72 

Рис. 2. Вплив сорту, підщепи та форми крони на товарні якості 

черешні, % 

 

Також ми встановили вплив конструкції насаджень на товарні 

якості плодів черешні (рис. 2.). Так, на масу ягід черешні найбільший 

вплив мали такі фактори: помологічний сорт - 17 %, підщепа - 13 %, 

форма крони - 8 %, взаємодія сорту та підщепи - 11 %, сорту та форми 

крони - 1 %, підщепи та форми крони -  15 %, сорту, підщепи та форми 

крони - 35 %. 

Висновок. На врожайність і товарні якості плодів черешні  

впливає комплекс факторів, врахувавши які при закладанні 

промислових насаджень, можна отримувати стабільні врожаї з 

високими товарними якостями.  
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НОВИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ  

В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ 

 

 Наведено результати вивчення особливостей росту й розвитку 

нових гібридів кукурудзи, продуктивності зерна та зеленої маси в 

умовах Західного Лісостепу.  

Ключові слова: кукурудза, гібрид, ФАО, урожай, зерно, зелена 

маса. 

 

Зернове господарство України є стратегічною і найбільш 

ефективною галуззю. Зерно і вироблені з нього продукти завжди були 

ліквідними, оскільки вони становлять основу продовольчої бази і 

безпеки держави [1]. 

У теперішній час в умовах Лісостепу України обсяг 

виробництва зерна досягається переважно за рахунок озимої та ярої 

пшениці, ячменю і меншою мірою за рахунок кукурудзи. В успішному 

вирішенні зернової проблеми важлива роль належить кукурудзі – 

одній з найбільш високопродуктивних культур багатоплановго 

використання. Валові збори зерна кукурудзи в найближчі роки мають 

збільшитися за рахунок підвищення врожайності та оптимізації 

посівних площ [2]. 

Підвищення врожайності кукурудзи в лісостеповій зоні України  

 
© Петрина Г. І., Рудавська Н. М., 

Глива В. В., Гавриляк Я. Я., Федак В. В., 2013 
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в першу чергу залежить від створення та швидкого впровадження у 

виробництво гібридів з потенційною врожайністю 9,5–11,0 т/га і зі 

стабільним її проявом у різних екологічних умовах [3]. 

У зв’язку з цим створення і впровадження у виробництво нових 

гібридів кукурудзи різних груп стиглості з широким адаптивним 

потенціалом, які здатні формувати високий урожай у варіюючих 

умовах, є важливим завданням.  

Метою наших досліджень було вивчення особливостей росту і 

розвитку та формування продуктивності нових гібридів кукурудзи 

різних груп стиглості селекції Інституту сільського господарства 

степової зони НААН у ґрунтово-кліматичних умовах Західного 

Лісостепу. 

Польові дослідження проводили в сівозміні лабораторії селекції 

і насінництва сільськогосподарських культур Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону НААН на сірих лісових 

поверхнево оглеєних ґрунтах. 

Технологія вирощування гібридів кукурудзи – загальноприйнята 

для ґрунтово-кліматичної зони. Попередник – вика озима. Площа 

посівної ділянки – 39 м
2
, облікової – 25 м

2
. Повторність – 

чотириразова. Мінеральні добрива вносили під передпосівну 

культивацію з розрахунку N90Р90К90. 

Вивчали 6 гібридів кукурудзи різних груп стиглості:  

- ранньостиглі (ФАО 150–200) ДН Пивиха 57, ДН Синевір 131, 

Дніпровський 181 СВ, Почаївський 190 МВ, ДН Галатея 197; 

- середньоранні (ФАО 200–300) Збруч. 

Спостереження, обліки, збирання врожаю проводили згідно з 

прийнятими методиками [4, 5]. 

Статистичний аналіз одержаних результатів здійснено методом 

дисперсійного аналізу за Б. А. Доспеховим [6]. 

Погодні умови вегетаційного періоду рослин гібридів кукурудзи 

2012 р. характеризувалися такими показниками: температура повітря 

першої декади травня була на 4,7 
о
С вища від норми (11,5

 о
С), а сума 

опадів становила 25 мм за норми 24 мм. Друга декада травня 

відзначалася підвищеною температурою повітря на 1,2 
о
С та сумою 

опадів 13 мм за норми 30 мм; третя декада травня характеризувалася 

підвищеною температурою повітря на 2,2 
о
С та пониженою кількістю 

опадів (15 мм за норми 31 мм). 

Червень – липень були сприятливими для росту й розвитку 

гібридів кукурудзи. Формування зерна в серпні проходило за 

підвищеної температури повітря на 2,2
 о

С та пониженої кількості 

опадів (71 мм за норми 82 мм). Вересень відзначався підвищеною 
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температурою повітря (на 2,3 
о
С за норми 13,1 

о
С) та пониженою 

кількістю опадів (42,1 мм за норми 55 мм). 

Польова схожість  насіння гібридів кукурудзи ранньостиглої 

групи (ФАО 150–200) ДН Пивиха 57, ДН Синевір 131, ДН Галатея 177 

становила 98 %, а в гібрида Дніпровський 181 СВ та Почаївський 190 

МВ – 96 %; у середньораннього гібрида Збруч 299 вона дорівнювала 

98 %. 

Протягом вегетаційного періоду проводили фенологічні 

спостереження за настанням фаз росту та розвитку рослин (табл. 1). 

У ранньостиглих гібридів Дніпровський 181 СВ, ДН Пивиха 57, 

ДН Синевір 131, Почаївський 190 МВ, ДН Галатея 177 фаза викидання 

волоті наступила відповідно 16.07, 18.07, 19.07, 19.07, 25.07. Початок 

цвітіння волоті – 19.07, повне цвітіння волоті у гібрида Дніпровський 

181 СВ – 25.07, у ДН Синевір 131, Почаївський 190 МВ – 20.07,    

повне – відповідно 28.07; 26.07.  

У гібридів ДН Пивиха 57 початок цвітіння волоті – 21.07, повне 

– 25.07; у ДН Синевір 131 початок – 20.07, повне – 28.07; у ДН Галатея 

177 початок – 26.07, повне – 28.07. Початок і повне цвітіння качанів 

відзначено у гібридів Дніпровський 181 СВ – 19.07; 27.07; ДН Синевір 

131 – 23.07; 30.07; ДН Пивиха 57, Почаївський 190 МВ – 24.07; 30.07, а 

у гібрида ДН Галатея 177 – 26.07; 30.07. Фази стиглості зерна у гібрида 

Дніпровський 181 СВ: молочна – 05.08, молочно-воскова – 20.08, 

воскова – 01.09, повна – 15.10; у ДН Пивиха 57, ДН Синевір 131: 

молочна – 07.08, молочно-воскова – 20.08, воскова у гібрида ДН 

Пивиха 57 – 01.09, повна – 15.10; у ДН Синевір 131 воскова – 28.08, 

повна – 12.10. У гібрида ДН Галатея 177 молочна фаза стиглості зерна 

настала 11.08, молочно-воскова – 20.08, воскова – 03.09, повна – 15.10, 

у гібрида Почаївський 190 МВ – відповідно 09.08; 20.08; 03.09; 17.10. 

Настання фенологічних фаз росту і розвитку гібрида 

середньоранньої групи Збруч 299 відзначено: 25.07 – викидання 

волоті, 26.07 – початок цвітіння волоті, 30.07 – повне цвітіння волоті, 

26.07 – початок цвітіння качанів, 01.08 – повне цвітіння качанів, 20.08 

– молочна стиглість, 29.08 – молочно-воскова стиглість, 11.09 – 

воскова та 26.10 – повна стиглість зерна качанів. 

Біометричні показники рослин та формування продуктивності 

гібридів кукурудзи змінювалися залежно від морфологічних та 

індивідуальних особливостей ростових процесів. 

 

   



 

 96 

1. Настання фенологічних фаз росту й розвитку гібридів кукурудзи 

Гібрид 

Викидан-

ня 

волоті 

Цвітіння волоті Цвітіння качанів Фаза стиглості зерна 

початок повне початок повне молочна 
молочно-

воскова 
воскова повна 

Ранньостиглі (ФАО 150–200) 

ДН Пивиха 57 18.07 21.07 25.07 24.07 30.07 07.08 20.08 01.09 15.10 

ДН Синевір 131 19.07 20.07 28.07 23.07 30.07 07.08 20.08 28.08 12.10 

ДН Галатея 177 25.07 26.07 28.07 26.07 30.07 11.08 20.08 03.09 15.10 

Дніпровський 181 СВ 16.07 19.07 25.07 19.07 27.07 05.08 20.08 01.09 15.10 

Почаївський 190 МВ 19.07 20.07 26.07 24.07 30.07 09.08 20.08 03.09 17.10 

Середньоранні (ФАО 200–300) 

Збруч 299 25.07 26.07 30.07 26.07 01.08 20.08 29.08 11.09 26.10 
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З наших спостережень видно, що висота рослин гібридів 

кукурудзи змінювалася протягом вегетаційного періоду й на кінець 

вегетації становила: в ранньостиглих гібридів Почаївський 190 МВ – 

205,0, ДН Пивиха 57 – 228,7, ДН Синевір 131 – 236,2, Дніпровський 

181 СВ – 239,7, ДН Галатея 177 – 243,7 см. У середньораннього 

гібрида Збруч 299 висота рослин дорівнювала 241,2 см (табл. 2). 

Висота прикріплення нижнього розвинутого з зерном качана 

(відстань від поверхні ґрунту до місця прикріплення його до стебла) 

становила: в ранньостиглих гібридів Дніпровський 181 СВ 71,0, ДН 

Пивиха 57 – 72,2, ДН Синевір 131 – 75,0, Почаївський 190 МВ – 74,5, 

ДН Галатея 177 – 93,2 см, а в середньораннього гібрида Збруч 299 вона 

була на відстані 92,5 см від поверхні ґрунту. 

 

2. Показники нових гібридів кукурудзи 

Гібрид 

Висота, см 

Довжина 

качана, 

см 

Маса, г 

рослини 

прикріп-

лення 

нижнього 

качана 

качана 
1000 

зерен 

Ранньостиглі (ФАО 150–200) 

ДН Пивиха 57 228,7 72,2 17,0 164,2 276,0 

ДН Синевір 131 236,2 75,0 15,0 167,2 279,2 

ДН Галатея 177 243,7 93,2 16,7 174,7 321,5 

Дніпровський 181 СВ 239,7 71,0 16,6 173,2 297,0 

Почаївський 190 МВ 205,0 74,5 15,4 155,2 146,5 

Середньоранні (ФАО 200–300) 

Збруч 299 241,0 92,5 20,3 213,7 301,2 

 

Довжина качана в ранньостиглих гібридів становила: 17,0 см – 

ДН Пивиха 57; 16,7 см – ДН Галатея 177; 16,6 см – Дніпровський 181 

СВ; 15,4 см – Почаївський 190 МВ та 15,0 см – ДН Синевір 131; у 

середньораннього гібрида Збруч 299 – 20,3 см. 

Слід відзначити, що в ранньостиглих гібридів маса качана була 

155,2–174,7 г, маса 1000 зерен – 246,5–321,5 г; у середньораннього 

гібрида – відповідно 213,7 і 301,2 г. 

Високу врожайність зеленої маси кукурудзи виявлено в 

ранньостиглого гібрида ДН Галатея 177 – 44,6 т/га, нижчу – в гібридів 

Почаївський 190 МВ – 41,4, Дніпровський 181 СВ – 40,4, ДН Синевір 

131 – 38,3, ДН Пивиха 57 – 36,8 т/га. В середньораннього гібрида 

Збруч 299 врожайність зеленої маси досягнула 44,4 т/га.  

У наших дослідженнях найвищий урожай зерна відзначено в 

ранньостиглого гібрида Дніпровський 181 СВ – 9,4 т/га, нижчу 
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врожайність забезпечили такі гібриди, як ДН Синевір 131 – 8,9 т/га, 

ДН Пивиха 57 – 8,7, ДН Галатея 177 – 8,7, Почаївський 190 МВ – 7,8 

т/га. У середньораннього гібрида Збруч 299 урожайність зерна 

становила 9,5 т/га. 

Висновки. В умовах Західного Лісостепу на сірих лісових 

поверхнево оглеєних ґрунтах виявлено особливості росту й розвитку 

рослин, визначено продуктивність нових гібридів кукурудзи різних 

груп стиглості. За комплексом господарсько цінних ознак, 

пристосованістю до ґрунтово-кліматичних умов вирощування на зерно 

та зелену масу дані гібриди можна пропонувати 

сільськогосподарським агроформуванням.  
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Наведено результати досліджень щодо впливу норми удобрення  

на формування врожаю ячменю ярого голозерного сорту Козацький на 

темно-сірих опідзолених ґрунтах Західного Лісостепу України. 
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врожайність, економічна ефективність. 

 

Ячмінь ярий – цінна продовольча, кормова і технічна культура. 

Із зерна скловидного і крупнозерного дворядного ячменю 

виготовляють перлову і ячмінну крупи. Не так давно  в білку ячменю 

вчені виявили такі речовини, як тригліцерид і токотриенол, які здатні 

значно знижувати рівень холестерину в крові [1]. 

За посівними площами після пшениці, рису та кукурудзи ячмінь 

посідає четверте місце в світі (близько 80 млн га). В Україні ячмінь є 

другою зерновою культурою. Його площі сягають 2,5–4,5 млн га [2, 3], 

проте загальна потреба держави в зерні ячменю значно перевищує 

рівень сучасного виробництва. 

У літературі, присвяченій селекції ярого ячменю, в останні роки 

чільне місце займають  голозерні сорти.  Вони мають певні переваги з 

точки зору одержання відмінної продукції для використання у 

харчовій промисловості та кормовиробництві. Зерно голозерного 

ячменю не має баласту – плівки, яка у звичайного ячменю становить 

10–12 % від маси зерна. Як наслідок, відпадає потреба в додаткових 

технологічних операціях щодо відділення плівки від зернівки при 

виготовленні крупи,   пластівців, борошна для кондитерських виробів, 

дієтичних та оздоровчих сортів хліба, кави та інших  виробів. Вихід 

крупи із зерна голозерного ячменю підвищується на 15–20 %.   

Відсутність у голозерного ячменю плівки розширює його можливості 

при згодовуванні тваринам, оскільки наявність плівки в кормі  є не 

просто баластом, але й чинником, що погіршує процеси травлення під 

час споживання корму. У зв’язку з цим зерно голозерного ячменю є 

добрим кормом для свиней, а також компонентом комбікормів для 

вітчизняного птахівництва [4]. 

  
* Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент 

НААН В. В. Лихочвор. 

© Потопляк О. І., 2013 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2013. Вип. 55 (ІІ). 
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Успішне вирішення проблеми збільшення і стабілізації 

виробництва зерна можливе через підвищення врожайності провідних 

ярих культур, і зокрема ячменю. Дуже важливо, щоб основні елементи 

технології вирощування ячменю ярого діяли гармонійно, оскільки 

недотримання хоча б одного з них різко знижує ефективність інших 

заходів. Збалансоване живлення рослин є важливим чинником 

формування високої врожайності ячменю ярого, що не тільки 

позначається на продуктивності цієї культури, але й якості зерна, а в 

кінцевому результаті – на показниках економічної ефективності його 

вирощування. 

З огляду літературних джерел бачимо, що ці питання 

залишаються актуальними й сьогодні, оскільки впроваджуються у 

виробництво нові сорти, які вимагають вивчення окремих елементів 

технології в зональних системах землеробства [5–11].  

У 2010 р. у Реєстр сортів рослин України занесено сорт 

голозерного ячменю Козацький. Тому уточнення  окремих елементів 

сортової агротехніки в конкретній ґрунтово-кліматичній зоні, зокрема 

Західному Лісостепу, є актуальним. Дослідження, проведені 2010– 

2012 рр., були спрямовані на вивчення впливу мінерального удобрення 

голозерного ячменю ярого  сорту Козацький на  тривалість окремих 

фаз розвитку, польову схожість насіння і виживання рослин упродовж 

періоду вегетації, продуктивну кущистість рослин, структуру та 

врожайність.  

Експериментальні дослідження проведено в умовах  Навчально-

науково-дослідного центру Львівського національного аграрного 

університету. Ґрунт дослідних ділянок темно-сірий опідзолений 

легкосуглинковий, який характеризувався порівняно невисоким 

вмістом гумусу (2,39–2,63 % у шарі 0–20 см і 2,02 % у шарі 20–40 см). 

Реакція ґрунтового розчину - рН сольове – коливалася в межах 5,4–6,2, 

а гідролітична кислотність - від 1,91 до 2,45 мг-екв на 100 г ґрунту. 

Забезпеченість орного шару основними елементами живлення середня: 

на  1  кг  абсолютно сухого ґрунту в шарі 0–20 см припадає 

легкогідролізованого азоту 91–98 мг, рухомого фосфору – 93–118 мг та 

обмінного калію – 96–106 мг.  

Погодні умови за роки досліджень складалися по-різному, проте 

в цілому були характерними для зони Західного Лісостепу. 

Вегетаційний період ячменю ярого у 2010 р. характеризувався дещо 

вищими середньодобовими температурами ніж середні багаторічні дані. 

Дуже дощовим виявився травень (217 мм за норми 79 мм), у червні –

липні опади були на рівні норми. Погодні умови 2011–2012 рр. як за 

температурним режимом, так і за кількістю опадів були більш 

сприятливими, ніж у 2010 р. 
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Попередником ячменю ярого був ріпак озимий. Фосфорно-

калійні добрива у формі суперфосфату та хлористого калію вносили 

восени під зяблевий обробіток ґрунту, азотні добрива у формі аміачної 

селітри - у передпосівну культивацію, а також у  підживлення рослин у 

фазі кущіння на 4, 6 і 8 варіантах згідно зі схемою досліду. 

Норма висіву становила 4,0 млн шт./га схожих насінин. Для 

передпосівної обробки насіння використовували фунгіцидний 

протруйник Кінто Дуо, к.с. -  2,0 л/т. 

З метою контролю чисельності одно- і багаторічних дводольних 

бур’янів проводили обприскування посівів у фазі кущіння рослин 

ячменю розчином гербіциду Пріма, с.е. (0,5 л/га).  

Для захисту рослин від комплексу хвороб посіви обробляли у 

фазі виходу в трубку розчином фунгіциду Імпакт 25 SC, к.с. (0,5 л/га).  

Одночасно з фунгіцидом вносили  морфорегулятор Терпал С (2,0 л/га), 

який містить дві діючі речовини: хлормекват-хлорид – 305 г/л та 

етефон – 155 г/л. У фазі прапорцевого листка в ячменю проводили 

друге обприскування розчином  фунгіциду Абакус (1,25 л/га). Для 

боротьби з шкідниками застосовували інсектицид Карате 050 ЕС, к.е. 

(0,20 л/га). 

Фенологічні спостереження показали,  що тривалість періоду 

сівба – сходи ячменю ярого залежить не від досліджуваних чинників, а 

від погодних умов, що складаються за цей час: у 2010 р. він становив 

13 діб, а в 2011 і 2012 рр. – 10 діб на всіх варіантах досліду. Фази 

кущіння та виходу в трубку  ячменю ярого також наступали практично 

одночасно на всіх варіантах досліду: відповідно на 17 і 35-ту добу в 

2010 р. та 16–14 і 28-му добу в 2011–2012 рр.   

Вплив удобрення на проходження окремих фаз росту й розвитку 

рослин ячменю ярого був зафіксований в фазі колосіння і 

простежувався аж до збирання врожаю. У середньому за три роки на 

фоні N30P30K30 та N60P40K60 повна стиглість  ячменю ярого наступила 

через 84 доби після появи сходів, на варіантах N90P50K70, N45+45P50K70, 

N120P60K80, N60+60P60K80 – 87 діб, а на фоні N150P70K90 та N75+75P70K90 -  

90 діб. 

Польова схожість насіння є важливим чинником формування 

густоти продуктивного стеблостою, а відтак і врожаю зернових культур 

[12, 13].  Насіння  ячменю голозерного, зернівка якого не має квіткових 

лусок (плівок), є менш захищеним, а відтак більш вразливим  до  

несприятливих умов за період сівба – сходи, шкідників та інфекції 

хвороб.  У зв’язку з цим голозерні сорти ячменю мають на 5–10 % 

нижчу польову схожість, ніж сорти з плівчастим зерном [4].   

У наших дослідженнях польову схожість (%) визначали як 

відношення кількості рослин у фазі сходів до кількості висіяних схожих 
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насінин.  З наведених у табл. 1 даних досліджень видно, що в 

середньому за 2010–2012 рр. на 1, 2, 4  і 6 варіантах досліду, де азотні 

добрива вносили у передпосівну культивацію по 30–60 кг/га д. р., 

польова схожість насіння була практично однакова і коливалася у 

межах 83,2–83,6 %. На третьому і останньому варіантах, на яких доза 

азоту в передпосівну культивацію зросла відповідно до 90 і 75 кг/га, 

польова схожість була дещо нижчою і становила відповідно 80,4 та  

81,7 %. Значно нижча польова схожість насіння голозерного ячменю 

була на варіантах,  де азотні добрива вносили в передпосівну 

культивацію у високих дозах – 120 і 150 кг/га д. р. – відповідно  78,0 і 

77,7 %. 

 

1. Польова схожість насіння ячменю ярого голозерного залежно 

від рівня удобрення, % 

№ 

вар. 

Варіант 

удобрення 

Польова схожість 

2010 р. 2011 р. 2012 р. середнє 

1 N30P30K30 78,0 85,5 86,7 83,4 

2 N60P40K60 78,6 85,7 86,6 83,6 

3 N90P50K70 75,4 81,5 82,2 80,4 

4 N45+45P50K70 78,2 85,6 85,7 83,2 

5 N120P60K80 72,2 80,4 81,5 78,0 

6 N60+60P60K80 78,7 85,6 86,1 83,5 

7 N150P70K90 72,0 81,0 80,0 77,7 

8 N75+75P70K90 76,6 84,0 84,5 81,7 

 

На польову схожість насіння ячменю голозерного ще більший 

вплив мали погодні умови, що спостерігалися за період сівба – сходи. 

Зокрема в 2010 р., коли відносно рано почалися польові роботи і ячмінь 

сіяли 31 березня, польова схожість насіння була на 6–9 % (залежно від 

варіанта удобрення) нижча, ніж у 2011–2012 рр.  

Та кількість рослин, що зафіксована у фазі повних сходів, не 

залишається незмінною аж до збирання врожаю, оскільки частина з них 

гине за період вегетації з різних причин: під час догляду за посівами, а 

також  через низьку якість посівного матеріалу, нестачу вологи та 

елементів живлення, забур’яненість та загущеність  посівів, ураження 

рослин хворобами і шкідниками, несприятливі погодні умови тощо.  

Виживання рослин за період вегетації  (%) ми визначали як 

відношення кількості рослин, що збереглися на час збирання врожаю, 

до кількості рослин у фазі повних сходів. Ряд дослідників стверджує, 

що мінеральні добрива підвищують  виживання рослин на 5–10 % 

порівняно з контролем (без добрив) [6, 14].   
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Ми також відзначили позитивний вплив зростаючих норм 

мінеральних добрив на виживання рослин за період вегетації. 

Порівняно з варіантом, де вносили по 30 кг/га д. р. кожного з 

елементів живлення, виживання рослин за період вегетації на варіанті 

N75+75P70K90 підвищилося в середньому за три роки на  7,5 %.  Цим 

пояснюється той факт, що в середньому за роки досліджень густота 

рослин перед збиранням урожаю ячменю ярого на варіанті N75+75P70K90 

становила   284 шт./м
2
, або на 19 шт./м

2
 більше порівняно з варіантом 

N30P30K30, тоді як у фазі повних сходів різниця становила 7 шт./м
2 

на 

користь варіанта з мінімальною нормою удобрення. 

Урожайність зернових колосових культур, і зокрема ячменю 

ярого, залежить не стільки від густоти рослин, скільки від густоти 

продуктивного стеблостою. Останній залежить від інтенсивності 

кущіння рослин, а точніше  - продуктивного кущіння. Сорт Козацький, 

що належить до підвиду дворядного ячменю (Hordeum distichum), 

характеризується високим коефіцієнтом продуктивного кущіння. На 

варіанті з мінімальною нормою мінерального удобрення цей показник 

у середньому за три роки  становив 1,6, що забезпечило густоту 

продуктивного стеблостою перед збиранням урожаю ячменю ярого 

425 шт./м
2
. Із збільшенням норми мінерального живлення кількість 

продуктивних стебел на одиниці площі істотно зростала і на варіанті 

N75+75P70K90 становила 642 шт./м
2
, тобто на 51,1 % вище.  Коефіцієнт 

продуктивного кущіння зріс на 0,66 одиниці. Результати наших 

досліджень узгоджуються з даними, одержаними в подібних умовах 

лісостепової зони [7, 8, 14].   

Варто зауважити, що коефіцієнт продуктивного кущіння 

помітно відрізнявся за роками досліджень. У  2011–2012 рр. цей 

показник коливався в межах 1,52–1,56 та 2,21–2,23 відповідно на 

фонах  N30P30K30 та N75+75P70K90.  У 2010 р. фаза кущіння рослин 

ячменю ярого в нашому досліді тривала на тиждень довше, що 

зумовило підвищення коефіцієнта продуктивного кущіння залежно від 

варіанта удобрення на 0,15–0,20 одиниць. 

З табл. 2 видно, що голозерний ячмінь сорту Козацький, який 

належить до інтенсивного типу [4],  позитивно реагує на підвищені 

норми мінеральних добрив. За 2010–2012 рр. середня врожайність 

зерна на фоні N30P30K30 становила 3,92 т/га. Кожен наступний варіант 

удобрення в досліді характеризується вищою врожайністю, ніж 

попередній. Найвища врожайність  – 5,75 т/га - формувалася на  

варіанті з нормою удобрення N60+60Р60К80,
 
у якому фосфорно-калійні 

добрива вносили під основний обробіток, натомість   азотні – 50 % під 

культивацію, а решту 50 % - у фазі кущіння рослин. Надвишка врожаю 

порівняно з варіантом, де вносили по 30 кг/га д. р. кожного з елементів 
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живлення,   становила 1,83 т/га, або 46,7 %. Підвищення врожайності 

на фоні N75+75P70K90  до 5,84 ц/га було неістотним порівняно з 

попереднім варіантом. 

 

2. Урожайність ячменю ярого сорту Козацький за різних норм 

удобрення, т/га 

Варіант 

удобрення 

Рік Середня Відхилення, + 

2010 2011 2012 т/га % 

N30P30K30 3,53 4,01 4,23 3,92 - - 

N60P40K60 4,14 4,57 4,61 4,44 0,52 13,3 

N90P50K70 4,56 5,16 5,25 4,99 1,07 27,3 

N45+45P50K70 4,87 5,41 5,52 5,27 1,35 34,4 

N120P60K80 5,15 5,78 5,89 5,61 1,69 43,1 

N60+60P60K80 5,41 5,83 6,02 5,75 1,83 46,7 

N150P70K90 5,26 5,87 5,98 5,70 1,78 45,4 

N75+75P70K90 5,48 5,92 6,13 5,84 1,92 49,0 
НІР05 0,20 0,18 0,17 

 

Висновок. З метою оптимізації поживного режиму темно-сірого 

опідзоленого легкосуглинкового ґрунту при вирощуванні голозерного 

ячменю ярого сорту Козацький  рекомендується азотні добрива в 

складі повного мінерального живлення - N60+60Р60К80 - вносити в два 

прийоми: 50 % у передпосівну культивацію та  50 % для підживлення 

рослин у фазі кущіння. 
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Представлено результати аналізу біохімічного складу і 

смакових якостей ягід 13 перспективних сортів суниці. 
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Суниця – скороплідна і урожайна культура. Кращі її сорти 

при дотриманні загальноприйнятої технології вирощування здатні 

давати урожай до 300 ц/га і більше [1, 2]. 

Ягоди суниці – цінний десертний продукт,  який 

характеризується відмінним смаком, приємним ароматом, особливо 

ніжною м’якоттю, привабливим виглядом [3]. 

Смак є однією з основних генетично зумовлених ознак, що в 

сучасних умовах визначає популярність сорту. Харчова та лікувальна 

цінність і смак ягід суниці у свіжому та переробленому вигляді 

визначаються їх хімічним складом [5]. 

Хімічний склад ягід є досить стійкою сортовою ознакою. 

Вона змінюється лише при різких змінах погодних умов [4]. 

Мета наших досліджень полягала у вивченні хімічного 

складу, товарних і смакових якостей ягід перспективних сортів суниці. 

Предметом наших досліджень було визначення хімічного 

складу і якісних показників ягід суниці сортів Ольвія, Багряна, Розанна 

Київська, Русанівка, Фестивальна ромашка, Радославка, Стефанія, 

Ельсанта, Зенга Зенгана, Присвята, Пегас, Презент, Дукат за період з 

2011 до 2013 рр. Роботу виконано у лабораторії садівництва Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону НААН. Хімічний склад 

і смакові якості плодів вивчали в період оптимальної споживчої 

стиглості за “Методикою оцінки якості плодово-ягідної продукції” 

(2008). 

При оцінці сорту важливе значення має товарність (величина, 

щільність) та смак ягід. 

У наших дослідах маса ягід коливалася від 10,5 до 13,5 г 

(табл. 1). Максимальною вона була у сортів Презент (13,5 г), Ельсанта, 

Пегас (13,0 г). Названі сорти мають також щільні ягоди (8,5 бала). 

Найменшу середню масу (10,5 г) і нещільну ягоду (7,5 бала) мав сорт 

Русанівка. 

За смаковими якостями ягід сорти розмістилися у такому 

порядку: Ольвія, Багряна, Розанна Київська, Пегас, Присвята             

(8,5 бала); Презент, Русанівка, Радославка, Ельсанта, Стефанія, Дукат 

(8,0 балів); Фестивальна ромашка (7,5 бала), Зенга Зенгана (7,0 балів). 

Ягоди суниці споживають не тільки свіжими, а й також 

заморожують і виготовляють різні продукти переробки. Для цього 

важливе значення має хімічний склад ягід, а це вміст цукрів, сухих 

розчинних речовин, органічних кислот, вітаміну С. 

Лікувальні властивості суниці садової значною мірою 

пов’язані з вмістом у ягодах аскорбінової кислоти, який коливався від 

66,2 до 78,7 мг% (максимальний показник у сортів Присвята і 

Презент). 
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Якісні показники ягід суниці (середнє за 2011–2013 рр.) 

Сорт  Щільність, 

бал 

Середня 

маса 

ягоди, г 

Аскорбіно-

ва кислота, 

мг% 

Сухі 

речови-

ни, % 

Загальна 

кислот-

ність, % 

Сума 

цукрів, 

% 

Дегус-

таційна 

оцінка, бал 

Ранній строк достигання 

Ольвія 8,0 12,8 72,4 8,5 1,12 9,25 8,5 

Багряна 8,5 12,6 76,6 7,2 1,07 8,90 8,5 

Розанна Київська 8,0 11,2 74,5 7,5 1,05 8,59 8,5 

Русанівка 7,5 10,5 72,5 8,1 1,18 7,89 8,0 

Середній строк достигання 

Фестивальна ромашка 8,0 12,1 74,5 7,2 1,18 8,58 7,5 

Радославка 8,0 12,5 76,8 8,2 1,10 7,89 8,0 

Стефанія 8,5 11,2 77,4 8,2 1,05 7,15 8,0 

Ельсанта 8,5 13,0 72,5 7,3 1,36 8,64 8,0 

Пізній строк достигання 

Зенга Зенгана 8,5 12,0 68,3 7,0 1,13 7,53 7,0 

Присвята 8,0 12,7 78,7 8,0 1,20 9,23 8,5 

Пегас 8,5 13,0 68,3 7,5 1,13 8,43 8,5 

Презент 8,5 13,5 78,7 7,6 1,07 7,55 8,0 

Дукат 8,0 12,5 66,2 8,0 1,23 7,49 8,0 
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Сухих речовин і цукрів значно більше накопичувалося у 

сортів Ольвія (8,5 і 9,25 %), Присвята (8,0 і 9,23 %), Радославка (8,2 і 

7,89 %) та Дукат (8,0 і 7,49 %). 

Для переробки, і особливо для заморожування бажано, щоб 

ягоди мали кислотність більше 0,9 %. Загальна кислотність в сортів 

коливалася від 1,05 до 1,36 %. Найвищу кислотність відзначено у 

сортів Ельсанта (1,36 %), Дукат (1,23 %), Присвята (1,20 %). 

Максимальна кількість цукрів (9,25–8,43 %) накопичувалася у 

ягодах сортів Ольвія, Присвята, Багряна, Розанна Київська, Пегас. 

Крім цього, названі сорти володіють найбільш гармонійним смаком. 

Висновки. Аналіз біохімічного складу і смакових якостей ягід 

13 перспективних сортів суниці, вирощених в умовах Західного 

Лісостепу України, показав, що сорти Ольвія, Багряна, Розанна 

Київська, Присвята, Пегас характеризувалися найвищими смаковими 

якостями. 

До великоплідних з щільними ягодами віднесено такі сорти, як 

Багряна, Стефанія, Зенга Зенгана, Пегас, Презент. 
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Представлено результати досліджень щодо вивчення впливу 

удобрення на продуктивність і якість бобово-злакового травостою. 

 Ключові слова: ґрунт, удобрення, зелена маса, якість, корм, 

поживність.  

 

Сучасний рівень кормовиробництва в Україні не задовольняє 

потреби тваринництва. Дефіцит рослинного протеїну, за даними 

Мінагропрому, щорічно становить 2–3 млн т [1, 2]. Водночас у 

структурі польових площ питома вага високобілкових зернобобових 

кормових культур дорівнює лише 38 %. Збільшення виробництва 

протеїну за рахунок лише традиційних культур є малореальним, тому 

в останні роки значну увагу звертають на такі нові однорічні і 

багаторічні бобові культури, як люпин, лядвенець рогатий, козлятник 

східний [3, 4]. Рекомендації, які базувалися на поодиноких 

дослідженнях з місцевими популяціями перерахованих культур, на 

даний час є малоефективними. 

 Дослідну роботу виконувавали шляхом проведення польових та 

лабораторних досліджень  за загальноприйнятою методикою [5].  

Польовий дослід закладено весняним способом сівби у 2011 р. в 

кормовій сівозміні лабораторії кормовиробництва Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону НААН на темно-сірих опідзолених 

кислих (рН 4,8) перезволожених бідних ґрунтах з вмістом гумусу      

1,2 % та низьким вмістом азоту і калію.  

У 2011 р. протягом вегетації багаторічних трав склалися 

несприятливі погодні умови для їх росту і розвитку. У квітні, коли 

рослини інтенсивно наростали у висоту, стояла холодна погода, а 

травень – перша половина червня характеризувалися у Львівській 

області підвищеним температурним фоном та недостатньою кількістю 

опадів.  
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Найнижчий урожай зеленої маси (34,75 т/га) одержано на 

варіанті пажитниця однорічна с. Еней, грястиця збірна с. 

Дрогобичанка, райграс багатоукісний с. Київський, люпин 

багаторічний  з внесенням повного мінерального добрива в нормі 

N30Р30К30. 

На варіанті пажитниця однорічна с. Еней, грястиця збірна с. 

Дрогобичанка, райграс багатоукісний с. Київський, конюшина лучна с. 

Передкарпатська 6  з внесенням фосфорно-калійних добрив у нормі 

Р30К30 урожай зеленої маси становив 39,1 т/га, застосування повного 

мінерального добрива в нормі N30Р60К60 сприяло отриманню  урожаю  

45,0 т/га.  

Найвищу врожайність відзначено на варіанті  пажитниця 

однорічна с. Еней, грястиця збірна с. Дрогобичанка, райграс 

багатоукісний с. Київський, козлятник східний з удобренням N30Р60К60 

(51,75 т/га зеленої маси).  

Дані показали (табл.), що протягом вегетаційного періоду 

найнижча урожайність була на варіанті із внесенням фосфорно-

калійних добрив (7,9; 6,6 і 13,8 т/га сухої маси). Найвищий збір корму 

(11,9 і 15,4 т/га сухої маси) одержано при внесенні  повного 

мінерального добрива в нормі N30Р60К60. 

Нашими дослідженнями встановлено, що збір кормових 

одиниць на варіанті, де було висіяно травосумішку пажитниця 

однорічна с. Еней, грястиця збірна с. Дрогобичанка, райграс 

багатоукісний с. Київський,  конюшина лучна с. Передкарпатська 6, 

при внесенні  повного мінерального добрива в нормі N30Р60К60  

становив 5,8 т/га. Найвищий збір кормових одиниць (6,7 т/га) був на 

варіанті пажитниця однорічна с. Еней, грястиця збірна с. 

Дрогобичанка, райграс багатоукісний с. Київський,  козлятник східний 

при застосуванні  повного мінерального добрива в нормі N30Р60К60. 

Суха маса злаково-бобового травостою була достатньо 

забезпечена перетравним протеїном для годівлі ВРХ (від  109,1 до 

134,1 г/кг). 

Висновки 

1. Протягом вегетаційного періоду найнижча урожайність сухої 

маси була на варіанті з внесенням фосфорно-калійних добрив (7,9; 6,6 і 

13,8 т/га). Найвищий збір корму (11,9 і 15,4 т/га сухої маси) одержано 

при внесенні  повного мінерального добрива в нормі N30Р60К60. 

 2. Найвищий збір кормових одиниць (6,7 т/га) був на варіанті 

пажитниця однорічна с. Еней, грястиця збірна с. Дрогобичанка, 

райграс багатоукісний с. Київський,  козлятник східний при внесенні  

повного мінерального добрива в нормі N30Р60К60. 
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Продуктивність бобово-злакового травостою залежно від удобрення (середнє за 2011–2012 рр.) 

Склад бобово-злакових сумішок Удобрення 

Збір з 1 га, т Вміст 

перетравног

о протеїну в  

1 к. од., г 

зеленої 

маси 

сухої 

маси 

кормових 

одиниць 

пере-

травного 

протеїну 

Пажитниця однорічна с. Еней, 

грястиця збірна с. Дрогобичанка, 

райграс багатоукісний с. Київський, 

конюшина лучна с. 

Передкарпатська 6 

Р30К30 39,1 7,9 4,3 0,5 115,8 

N30Р30К30 35,3 8,7 5,1 0,6 119,0 

N30Р60К60 45,0 11,9 5,8 0,7 123,4 

Пажитниця однорічна с. Еней, 

грястиця збірна с. Дрогобичанка, 

райграс багатоукісний с. Київський, 

люпин багаторічний 

Р30К30 30,05 6,6 3,4 0,4 105,4 

N30Р30К30 36,45 8,2 3,9 0,4 109,1 

N30Р60К60 34,75 7,9 4,2 0,5 112,3 

Пажитниця однорічна с. Еней, 

грястиця збірна с. Дрогобичанка, 

райграс багатоукісний с. Київський, 

козлятник східний 

Р30К30 39,55 13,8 5,4 0,6 117,4 

N30Р30К30 44,3 11,8 6,3 0,8 127,5 

N30Р60К60 51,75 15,4 6,7 0,9 134,1 
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ВПЛИВ СКЛАДУ ТРАВОСУМІШЕЙ, УДОБРЕННЯ  

ТА СТРОКІВ СКОШУВАННЯ ТРАВ  

НА ФОРМУВАННЯ ЛУЧНИХ ФІТОЦЕНОЗІВ 

 

За результатами трирічних досліджень встановлено, що із 

збільшенням кількості компонентів у травосуміші відзначається 

зростання густоти та висоти бобових трав. Доведено вплив 

удобрення та строків скошування трав на формування 

високопродуктивного бобово-злакового травостою. 

Ключові слова: мінеральне удобрення, травосуміші, корм, 

травостій, строки скошування, фітоценоз. 

 

 У збільшенні виробництва дешевих трав’яних  кормів важлива 

роль належить інтенсифікації лучного кормовиробництва шляхом 

створення високоврожайних багатоукісних сіяних лучних травостоїв.             

При складанні сумішей з різних багаторічних трав бажано,  
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щоб компоненти їх були сумісними. Види, пристосовані до одних і тих 

же умов і які мають однакові смакові якості, складають стійку за 

продуктивністю і якістю корму травосуміш [1]. Як  правило, 

кореневищні і нещільнокущові  злаки несумісні. Слід враховувати 

також передбачуваний режим використання травостоїв [4]. 

Використання багаторічних трав є найбільш складною 

технологічною фазою в усьому процесі виробництва трав’яних кормів 

[2, 5] Режими  використання включають оптимальну частоту 

відчуження за сезон, черговість і строки використання, які 

визначаються багатьма факторами, зокрема видовими і сортовими 

особливостями трав, екологічними умовами, цільовим призначенням 

біомаси тощо [3]. В цьому зв’язку дуже важливо знати деякі біологічні 

особливості трав, зокрема формування урожаю за фазами вегетації. 

Одним із  завдань наших досліджень стало вивчення впливу 

складу травосумішей, удобрення та строків скошування трав на 

формування лучних фітоценозів. 

Польові досліди щодо формування бобово-злакового 

травостою  залежно від строків використання, мінерального удобрення 

й складу травосумішей  закладено  у  2005 р.  на  полях 

експериментальної бази Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН (с. Ставчани  Пустомитівського р-ну 

Львівської обл.).  

Найвищим відсотком бобових трав відзначався лучний 

травостій, залужений трикомпонентною бобовою сумішшю (люцерна 

посівна, лядвенець український та козлятник східний), – у середньому 

на всіх варіантах удобрення та за різних строків скошування частка 

бобових становила 84 %. 

На травостоях, залужених трикомпонентними сумішами, 

частка бобових трав коливалася в межах 27–39 %. Найменшу кількість 

бобового компонента відзначено на травосуміші з козлятником 

східним – у середньому вона становила 27 %. Такий низький показник 

пояснюється біологічними особливостями козлятнику східного, адже 

це культура, яка повільно розвивається в перший рік життя. 

Відповідно на першому році використання даного травостою частка 

бобових трав становила 20–25 % за удобрення фосфорно-калійними 

добривами, 17–24 % за повного мінерального удобрення та 24–28 % 

при поєднанні повного мінерального удобрення із стимулятором росту 

фумар. Повільним ростом у перший рік використання відзначався і 

лядвенець український, що  знизило середній трирічний показник 

(33 %)  (рис. 1). 
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Рис. 1. Частка бобових компонентів у багатоукісному фітоценозі 

залежно від складу травосумішей (середнє за 2005–2007 рр.), % 
 Примітка: 1 – люцерна посівна + лядвенець український + козлятник східний, 

2 – люцерна посівна + злаки (стоколос безостий + костриця тростинна + пажитниця 

багатоукісна), 3 – лядвенець український + злаки, 4 – козлятник східний + злаки, 5 – 

люцерна посівна + лядвенець український + злаки, 6 – люцерна  посівна  + козлятник  
східний + злаки, 7 – люцерна посівна + лядвенець український + козлятник східний + 

злаки. 

 

Використання п’ятикомпонентних травосумішей із двома 

видами бобових сприяло збільшенню їх кількості. За поєднання у 

травосуміші з люцерною посівною козлятнику східного частка 

бобових трав була в середньому на 7 % вищою, ніж за використання 

лядвенцю українського (44 % проти 37 %). 

Найвищим відсотком багаторічних бобових трав відзначався 

травостій, залужений багатокомпонентною травосумішшю (в 

середньому 51 %). 

Важливим біометричним показником травостою є його висота. 

Це один із факторів установлення укісної стиглості травостою та 

частково показник урожайності  (табл.). 

Для створення травосумішей було використано три види 

злакових трав – стоколос безостий, кострицю тростинну та пажитницю 

багатоукісну. Всі вони є травами верхового типу, що зумовило висоту 

травостою. Проте на висоту злакових компонентів значний вплив мали 

бобові види, які входили до складу травосумішей. Так, на 

чотирикомпонентній травосуміші із низовим лядвенцем українським, 

середня висота якого становила 30–32 см за фосфорно-калійного 

удобрення, 40–43 см за повного мінерального удобрення та 50–51 см 

при додатковому застосуванні стимулятора росту, висота злакових 

трав була більшою порівняно із сумішшю, де використовували 
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люцерну посівну та козлятник східний. Проте в усіх травостоях 

злакові трави розвивалися краще і займали верхній ярус. 

 

Висота рослин багатоукісного травостою залежно від складу 

травосумішей, удобрення та строків скошування (середнє за 2005–

2007 рр.) 

Травосуміші 

Строки 

скошу-

вання 

Удобрення 

Р60К90 N60Р60К90 
N60Р60К90 + 

фумар 

злаки бобові злаки бобові злаки бобові 

Люцерна посів-

на + лядвенець 

український + 

козлятник 

східний 

а 63 45 74 54 77 67 

б 65 47 76 55 80 68 

Люцерна посів-

на + злаки 

а 57 55 70 69 82 80 

б 60 56 73 70 84 85 

Лядвенець 

український + 

злаки 

а 64 30 74 40 85 50 

б 65 32 78 43 90 51 

Козлятник 

східний + злаки 

а 53 60 69 76 79 87 

б 55 62 72 77 81 91 

Люцерна посів-

на + лядвенець 

український + 

злаки 

а 60 40 76 59 89 67 

б 64 41 80 62 93 68 

Люцерна посів-

на + козлятник 

східний + злаки 

а 58 57 75 71 81 83 

б 60 58 77 72 82 84 

Люцерна посів-

на + лядвенець 

український + 

козлятник 

східний + злаки 

а 63 55 78 63 90 77 

б 66 57 80 64 92 79 

 

Із збільшенням кількості компонентів у травосуміші висота як 

злакових, так і бобових трав зростала.  
Як свідчать дані наших досліджень, краще розвивалися трави 

у багатокомпонентній травосуміші: середня висота бобових трав була 

вищою порівняно із трикомпонентною бобовою сумішшю (55–57 см 
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проти 45–47 за фосфорно-калійного удобрення, 63–64 см проти 54–

55 см за внесення повних мінеральних добрив та 77–79 см проти 67–

68 см при обприскуванні травостою стимулятором росту фумар). Ці 

дані пояснюються кількаярусним розміщенням трав і відповідно 

кращою освітленістю.  

Із внесенням азотних добрив висота рослин збільшилася на 7–

17 см порівняно із фосфорно-калійним удобренням, а за поєднаного 

застосування повних мінеральних добрив із стимулятором росту 

фумар – на 14–29 см.  

Із скошуванням трав у більш пізні строки їх висота зростала на 

1–2 см, що пояснюється викиданням суцвіть. 

Регулювати щільність та висоту травостоїв можна також 

строками скошування трав: за скошування злаків у фазі колосіння, а 

бобових у фазі бутонізації кількість пагонів злакових видів трав 

зростала, а бобових, навпаки, зменшувалася порівняно із більш пізнім 

скошуванням. 

Частка листя злакових трав на усіх травосумішах була досить 

високою і знаходилася у межах 46–58 % у першому укосі та 66–76 % – 

у другому.  

Найбільш облиствленими в середньому за три роки 

досліджень злакові трави були у травосумішах із козлятником 

східним: у чотирикомпонентній травосуміші відсоток листя сягав      

58 %. Найменшу частку листя злаків було виявлено в урожаї 

багатокомпонентної травосуміші – 46–53 %, що пояснюється їх 

пригніченням бобовими видами. Оптимальне співвідношення листків і 

стебел відзначено у багатокомпонентній травосуміші – частка листя 

злакових трав незначно зменшилася порівняно із менш 

компонентними, проте зріс відсоток листя бобових трав. Застосування 

оптимального удобрення N60Р60К90 у поєднанні із стимулятором росту 

фумар сприяє збільшенню частки листя бобових трав до 63 % в 

першому укосі та 69 % – в другому за відчуження трав у визначені 

строки (запізнення із скошуванням призводить до втрати 5–10 % листя 

в урожаї, зростання частки суцвіть та стебел, що погіршує якість 

корму). 

На структуру урожаю злакових і бобових трав впливав склад 

травосумішей, удобрення та строки скошування трав (рис. 2). 

Із даних статистичної обробки можна зробити висновок, що на 

облиствленість злакових видів трав найбільший вплив має взаємодія 

строків скошування трав із удобренням (частка впливу 40 %) та склад 

травосумішей (частка впливу 30 %). Для наростання листової поверхні 

у багаторічних бобових трав у складі травосумішей визначальними 
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факторами були строки скошування трав (частка впливу 32 %) і склад 

травосумішок (частка впливу 30 %). Вплив удобрення на структуру 

урожаю багатоукісних травостоїв був вагомим, оскільки частка впливу 

цього фактора на всі види трав становила 17 %. На листостеблову 

структуру впливали інші фактори – тепло, волога, освітленість тощо 

(залишкове, 1 %). 

Частка листя злакових трав на усіх травосумішах була досить 

високою і коливалася в межах  46–58 % в першому укосі та 66–76 % у 

другому укосі.  

листя бобових трав (1 укіс)

Фактор А 

30%

Фактор В 

17%
Фактор С

32%

Взаємодія 

ВС 

20%

Залишкове

1%

листя злакових трав (1 укіс)

Залишкове

1%

Взаємодія 

ВС 

40%

Взаємодія 

АС 

2%
Взаємодія 

АВ 

2%

Фактор С

8%
Фактор В 

17%

Фактор А 

30%

 
Рис. 2. Вплив травосумішей (фактор А), удобрення (фактор В), 

строків скошування (фактор С) та їх взаємодії на кількість листя в 

урожаї багатоукісного фітоценозу (результати дисперсійного 

аналізу за 2005–2007 рр.) 
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Висновки. Отже, на формування висоти та облиствленість 

травостою значний вплив має склад травосумішей. Ми довели, що при 

збільшенні кількості компонентів у травосумішах кількість пагонів 

злакових трав зменшується, проте відзначено зростання густоти 

бобових та збільшення висоти рослин. Внесення повних мінеральних 

добрив та обприскування лук стимулятором росту фумар сприяє 

кращому кущенню злаків та галуженню бобових, збільшуючи тим 

самим густоту та висоту травостою. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ КВАСОЛІ  

ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН  

 

Наведено результати трирічних досліджень з вивчення систем 

захисту рослин квасолі (Phaseolus vulgaris L.) в умовах Лісостепу 

Західного. Встановлено ефективність системи комплексного захисту 

від шкодочинних організмів (хвороб, шкідників, бур’янів), застосування 

якої на фоні оптимального живлення дозволяє отримати 

врожайність зерна на рівні 2,4 т/га. 

Ключові слова: квасоля, захист рослин, позакореневе живлення, 

врожайність. 

 

Квасоля – дуже поширена зернобобова культура, її вирощують у 

сільськогосподарських підприємствах, фермерських та селянських 

господарствах на харчові цілі. Цінність цієї культури обумовлена 

високим вмістом білка, незамінних амінокислот, вітамінів, каротину, 

мінеральних речовин [1]. 

Вона використовує важкорозчинні форми добрив з ґрунту 

завдяки добре розвиненій кореневій системі, раніше звільняє поле, ніж 

інші зернобобові, поліпшує структуру ґрунту, підвищує його 

мікробіологічну здатність, тому є добрим попередником для інших 

культур сівозміни. У технології вирощування квасолі має переважати 

комплексний набір елементів, зокрема вибір попередників, обробіток 

ґрунту, удобрення, норми висіву, строки сівби. Догляд за посівами має 

поєднуватися з агротехнічними заходами і системою захисту рослин 

[2]. 

В останні роки селекціонери створили сорти квасолі зернового 

напряму, стійкі до вилягання та осипання, придатні до механізованого 

збирання. Такими особливостями відрізняється сорт Мавка, зерно має 

високі смакові якості і характеризується доброю розварюваністю, 

вміст протеїну у насінні досягає 23 %. 

 
© Шувар А. М., Свідерко М. С., Беген Л. Л.,  

Тимків М. Ю., Купчак Л. Я., 2013 
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Дослідження проводили впродовж 2010–2012 р. Ґрунт сірий 

лісовий поверхнево оглеєний. Агрохімічна характеристика ґрунту (до 

закладки досліду) у шарі 0−20 см така: вміст гумусу (за Тюріним) – 

1,6−1,7 %, рН (сольове) – 5,9−6,0, лужногідролізованого азоту (за 

Корнфілдом) – 101−106 мг, рухомого фосфору (за Кірсановим) – 

112−116 мг, обмінного калію (за Кірсановим) – 103−106 мг на 1 кг 

ґрунту. 

Польові досліди закладали згідно із загальноприйнятою 

методикою [4]. Строк сівби – при настанні фізичної стиглості ґрунту 

(одночасно з вівсом, ярою пшеницею, ячменем). Спосіб сівби 

широкорядний, з міжряддям 45 см. Інокулянт – штам бульбочкових 

бактерій роду Rhizobium phaseoli, застосування – день сівби. Норма 

висіву – 400 тис. схожих насінин на 1 га. Сорт – Мавка, напрям 

використання  зерновий. Попередник – озима  пшениця.  

Обробіток ґрунту – загальноприйнятий для зони.  

 Фон живлення – N20P45K45.  

Мінеральні добрива вносили у формі нітроамофоски (N16P16K16), 

суперфосфату гранульованого амонізованого (марка 3:17), хлористого 

калію (К2О – 60 %), аміачної селітри (N – 34 %) згідно зі схемою 

досліду, Еколист-стандарт  (концентрат макро- і мікроелементів) – 

позакоренево згідно зі схемою досліду. Добриво містить азот (N –     

9,8 %), калій (К2О – 6,4 %), магній (MgO – 2,7 %) і мікроелементи (B, 

Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) у формі хелатів ЕДТА (етилендіамінтетраоцтова 

кислота), яка збільшує і прискорює їх засвоєння рослиною. 

 Схема досліду включає: 

1) контроль (без захисту рослин – обробка водою); 

2) обробка насіння Вітаваксом (2,5 л/т); 

3) обробка насіння Rhizobium phaseoli; 

4) обробка насіння Вітаваксом + Rhizobium phaseoli; 

5) обробка насіння Вітаваксом + Rhizobium phaseoli + Еколист 

(3 л/га) у фазі початку інтенсивного росту + Еколист (4 л/га) у фазі 

бутонізації. 

На зазначені варіанти накладається 2 системи захисту рослин:  

1 – обприскування рослин проти бур’янів гербіцидом Базагран (3 л/га); 

2 – обприскування рослин проти бур’янів гербіцидом Базагран (3 л/га), 

хвороб фунгіцидом Квадріс SC, к.е. (0,8 л/га), шкідників інсектицидом 

Денадим 400, к.е. (0,5–1 л/га). 

За результатами трирічних досліджень, такі показники, як 

наростання сирої і сухої маси 100 рослин в період вегетації квасолі 

сорту Мавка залежали від досліджуваних факторів (табл. 1). Маса 

рослин зростала від початку фази інтенсивного росту до формування 
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плодів і найвищою була на варіанті з обробкою насіння Вітаваксом та 

інокулянтом і дворазовим підживленням рослин Еколистом (3 і 4 л/га) 

при повному захисті рослин (гербіцид + фунгіцид + інсектицид), який 

застосовували на фоні мінерального живлення N20Р45К45. Маса 100 

рослин квасолі на цьому варіанті збільшувалася відповідно до фаз 

розвитку від 501 г (сирих) і 79 г (сухих) до 4835 і 925 г, а до контролю 

(без захисту – обробка водою) зростала на 56 і 14 г та 98 і 28 г. 

 

1. Наростання маси рослин квасолі залежно від елементів захисту 

(2010–2012 рр.) 

№ 

вар. 

Наростання маси 100 рослин у фази вегетації, г 

початок 

інтен-

сивного 

росту 

бутоні-

зація 

форму-

вання 

плодів 

початок 

інтен-

сивного 

росту 

бутоні-

зація 

форму-

вання 

плодів 

1 – обприскування рослин 

проти бур’янів 

2 - обприскування рослин 

проти бур’янів, хвороб, 

шкідників 

1 419 

61 

1199 

204 

4743 

889 

445 

65 

1169 

225 

4757 

897 

2 453 

65 

1240 

214 

4771 

898 

466 

67 

1276 

240 

4785 

903 

3 447 

64 

1254 

229 

4779 

900 

465 

67 

1286 

242 

4784 

907 

4 462 

68 

1270 

233 

4795 

906 

481 

71 

1327 

248 

4818 

919 

5 476 

70 

1305 

245 

4820 

910 

501 

79 

1375 

261 

4835 

925 
Примітка: в чисельнику маса сирих рослин, в знаменнику – сухих. 

 
Найвищу врожайність (2,43 т/га) отримали на варіанті повного 

захисту рослин: проти бур’янів (Базагран, 3 л/га) у фазі 3–6 листків, 

хвороб (Квадріс SC, к.е., 0,8 л/га), шкідників (Денадим 400, к.е.,         

0,7 л/га) за обробки насіння Вітаваксом 200 ФФ, 34 % в.с.к. (2,5 л/т) та 

інокулянтом і обприскування рослин комплексним добривом Еколист 

у фазі початку інтенсивного росту (3 л/га) і бутонізації (4 л/га) (табл. 

2). Приріст зерна квасолі від комплексної дії препаратів становив    

0,74 т/га, зокрема від Еколисту 0,21 т.  
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2. Врожайність квасолі залежно від елементів захисту рослин 

(2010–2012 рр.) 

№ вар. Врожайність, т/га Приріст, т 

2010 р. 2011 р. 2012 р. серед-

нє 

від дії 

пре-

паратів 

зокрема 

від Еко-

листу 

1 – гербіцид 

1 1,53 1,48 1,50 1,50 - - 

2 1,66 1,61 1,62 1,63 0,13 - 

3 1,64 1,67 1,63 1,65 0,15 - 

4 1,92 2,08 2,00 2,00 0,50 - 

5 2,08 2,24 2,20 2,20 0,70 0,16 

2 – гербіцид + фунгіцид + інсектицид 

1 1,72 1,68 1,67 1,69 - - 

2 1,82 1,77 1,76 1,78 0,10 - 

3 1,90 1,94 1,88 1,91 0,22 - 

4 2,17 2,28 2,21 2,22 0,54 - 

5 2,31 2,69 2,28 2,43 0,74 0,21 
А (комбінація 

препаратів)         0,11               0,12               0,17 
В (системи 

захисту)               0,09              0,10                0,14 

 

Від зазначених вище елементів технології поліпшувалися 

показники структури врожаю, це й сприяло підвищенню врожайності 

(табл. 3). На оптимальному за врожайністю варіанті кількість бобів на 

рослині дорівнювала 14,3 шт., зерен у бобі 5,7 шт., маса зерна з однієї  

рослини 17,4 г проти контролю (обробка водою) відповідно 12,8; 4,5; 

11,9. За використання у системі захисту лише гербіциду на всіх 

варіантах досліду показники структури врожаю були нижчими. 

 

3. Структура врожаю та біологічна врожайність квасолі залежно 

від досліджуваних факторів (2010–2012 рр.) 

№ 

вар. 

Кількість 

рослин 

на 1 м
2
, 

шт. 

Кількість 

бобів на  

1 рослині, 

шт. 

Кількість 

зерен у 

бобі, шт. 

Маса зер-

на однієї 

рослини, 

г 

Біологіч-

на вро-

жайність, 

т/га 

1 2 3 4 5 6 

1 – гербіцид 

1 31 12,8 4,5 11,9 3,7 
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1 2 3 4 5 6 

2 30 13,3 4,7 13,4 4,0 

3 32 13,3 4,7 13,4 4,3 

4 31 13,7 4,9 14,8 4,6 

5 31 13,8 5,0 15,1 4,8 

2 – гербіцид + фунгіцид + інсектицид 

1 31 13,2 4,9 14,1 4,5 

2 31 13,8 5,1 15,1 4,7 

3 31 13,8 5,3 15,9 5,0 

4 31 14,0 5,5 16,6 5,2 

5 32 14,3 5,7 17,4 5,6 

 

За показниками якості зерна дещо більше змінювалася маса 

1000 зерен і натура зерна, а сирий протеїн за 1-ї системи захисту 

(гербіцид) був у межах 19,2–19,5 %, 2-ї (гербіцид + фунгіцид + 

інсектицид) 19,4–19,8 %, сирий жир, сира клітковина також були 

близькими, а вміст важких металів (Cd, Pb,  Zn) не перевищував ГДК 

(гранично допустимої концентрації) (табл. 4). 

 

4. Якість зерна квасолі залежно від елементів захисту рослин 

(2010–2012 рр.) 

№ 

вар. 

Маса 

1000 

зерен, г 

Нату-

ра зе-

рна, г/л 

Сирий 

про-

теїн, 

% 

Сирий 

жир, 

% 

Сира 

кліт- 

кови- 

на, % 

Вміст важких металів, 

мг/кг повітряно-сухої 

речовини 

Cd 

(кад-

мій) 

Zn 

(цинк) 

Pb 

(сви-

нець) 

1 – гербіцид 

1 206 1121 19,2 1,5 6,3 Сліди 0,01 0,03 

2 216 1129 19,3 1,5 6,3 - 0,02 - 

3 212 1125 19,3 1,5 6,2 - 0,02 - 

4 221 1132 19,5 1,6 6,1 - 0,03 - 

5 221 1134 19,5 1,6 6,1 0,03 0,03 0,05 

2 – гербіцид + фунгіцид + інсектицид 

1 216 1125 19,3 1,5 6,3 0,01 0,04 0,07 

2 222 1132 19,3 1,6 6,2 0,01 0,04 - 

3 222 1136 19,3 1,6 6,1 - 0,03 - 

4 227 1141 19,6 1,6 6,1 - 0,04 - 

5 229 1142 19,7 1,6 6,1 0,03 0,04 0,09 
ГДК                                                                             0,1            50             0,50 
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Висновки. За результатами трирічних досліджень (2010–     

2012 рр.) з вивчення системи захисту рослин квасолі на фоні 

мінерального живлення N20P45K45 встановлено, що застосування проти 

бур’янів гербіциду Базагран (3 л/га), хвороб фунгіциду Квадріс SC, к.е. 

(0,8 л/га), шкідників інсектициду Денадим, 400 к.е. (0,7 л/га) на 

варіанті обробки насіння Вітаваксом 200 ФФ, 34 % в.с.к. (2,5 л/т) та 

інокулювання препаратом Rhisobium phaselium і позакореневого 

підживлення комплексним водорозчинним добривом Еколист у фазі 

початку інтенсивного росту рослин (3 л/га), бутонізації (4 л/га) 

забезпечило найвищу врожайність (2,43 т/га). Приріст від комплексної 

дії препаратів становив 0,74 т, зокрема від Еколисту 0,21 т.  

 

Література 

1. Шляхтуров Д. С. Особливості формування продуктивності 

квасолі залежно від технології вирощування в умовах Північного 

Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

спец. 06.01.09 “Рослинництво”/ Д. С. Шляхтуров. – К., 2009. – 26 с. 

2. Лихочвор В. Практичні поради з вирощування зернових та 

зернобобових культур в умовах Західної України / В. Лихочвор. – 

Львів : Українські технології, 2001. – 128 с. 

3. Каталог сортів і гібридів рослин селекції Інституту 

землеробства / УААН, Інститут землеробства, Центр наукового 

забезпечення АПВ Київської області. – К. : [Б. в.], 2005. – 54 с. 

4. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами 

статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. 

– Изд. 5-е, доп. и перераб. – М. : Агропромиздат, 1985. – 352 с. 



 

 125 

ТВАРИННИЦТВО 

 

 
УДК 636.082.26 

В. В. БУРЯ, кандидат біологічних наук  

Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція  

Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН  
В. П. ТЕРПАЙ, кандидат сільськогосподарських наук  

ВАТ «Закарпатське племпідприємство» 
О. І. ТЮПА, фахівець 

Головне управління агропромислового розвитку Закарпатської обласної 

державної адміністрації  
В. Д. ФЕДАК, кандидат сільськогосподарських наук 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 
 

СТАН ПОПУЛЯЦІЇ БУРОЇ КАРПАТСЬКОЇ ХУДОБИ  

В ЗАКАРПАТТІ ТА НАПРЯМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇЇ ГЕНОФОНДУ 

 

Встановлено стан популяції місцевої бурої карпатської 

породи великої рогатої худоби в Закарпатській області і визначено 

напрями збереження її генофонду.  

Ключові слова: генофонд, бура худоба, корови, бугаї, 

збереження.  

 

У Закарпатській області автохтонною, тобто місцевою 

породою є бура карпатська худоба, яку розводять у низинних і 

гірських районах Карпат [1].  

Походить вона від древньої бурої худоби, яка була поширена у 

всій середній Європі [2]. Дрібна бура карпатська худоба була 

розповсюджена по обидва боки Карпат та у значній частині 

передгірної зони Західної України [3]. Історію походження бурої 

карпатської худоби описано у публікаціях [1, 3] та в роботах В. Федака 

і ін. [4, 6] і В. Терпая [5].  

Метою роботи було вивчити стан популяції бурої карпатської 

худоби в Закарпатській області та на основі цього визначити напрями 

збереження її генофонду. Матеріалом дослідження була бура 

карпатська порода та наукові, статистичні і зоотехнічні дані щодо неї.  

Основною зоною розведення великої рогатої худоби бурої 

карпатської породи є Закарпатська область України. Невелика 

кількість її знаходиться в Середній Азії і Закавказзі, куди з Закарпаття 

 
© Буря В. В., Терпай В. П.,  

Тюпа О. І., Федак В. Д., 2013 
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у другій половині ХХ сторіччя щорічно вивозили близько 5 тисяч голів 

племінного молодняку.  

Проведений аналіз наявного поголів’я бурої карпатської 

породи  показав: з усієї кількості ВРХ чисельність бурої карпатської 

породи в області становить 129,26 тис. голів, тобто 80,9 % від 

загальної кількості, зокрема корови – 86,14 тис. голів – 84 %, нетелі – 

12,82 тис. голів - 83,2 %, молодняк до 6 міс. – 20,9 тис. голів – 79 %, 

молодняк 7–12 міс. – 6,1 тис. голів – 59,8 %, молодняк 13–18 міс. –    

3,2 тис. голів – 60,3 %  і відгодівля – 0,1 тис. голів  (табл. 1). 

  

1. Поголів’я великої рогатої худоби у господарствах усіх 

організаційно-правових форм та структура стада в Закарпатській 

області 

Порода  

Велика рогата худоба, тис. голів  

усьо-

го 

зокре-

ма 

корови  

нете-

лі 

молод-

няк  

0–6 

міс.  

молод-

няк  

7–12 

міс. 

молод- 

няк  

13–18  

міс. 

від-

го-

дівля  

Сільськогосподарські підприємства  

Чорно-ряба 1,0 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 - 

Бура карпатська  3,76 1,84 0,22 0,8 0,5 0,4 - 

М’ясні породи  0,24 0,16 0,08 - - - - 

Інші  - - - - - - - 

Всього 5,0 2,4 0,4 1,1 0,6 0,5 - 

Господарства населення  

Чорно-ряба 21,5 11,4 1,9 3,7 3,3 1,2 - 

 Бура карпатська  125,5 84,3 12,6 20,1 5,6 2,8 0,1 

М’ясні породи  - - - - - - - 

Інші  7,7 4,4 0,5 1,3 0,7 0,8 - 

Всього 154,7 100,1 15,0 25,1 9,6 4,8 0,1 

Усі категорії господарств  

Чорно-ряба 22,5 11,8 2,0 4,0 3,4 1,3 - 

 Бура  карпатська  129,3 86,1 12,8 20,9 6,1 3,2 1,0 

М’ясні породи  0,24 0,16 0,08 - - - - 

Інші  7,7 4,4 0,5 1,3 0,7 0,8 - 

Всього 159,7 102,5 15,4 26,2 10,2 5,3 0,1 

 

Зі всієї кількості бурої карпатської породи основна її маса 

знаходиться в господарствах населення. Всього у господарствах 

населення налічується 125,5 тис. голів (97,1 %) худоби, зокрема корів – 
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84,3 тис. голів (97,9 %), нетелей – 12,6 тис. голів (98,3 %), молодняку 

до 6 міс. – 20,1 тис. голів (96,2 %), молодняку 7–12 міс. – 5,6 тис. голів 

(91,8 %), молодняку 13–18 міс. – 2,8 тис. голів (87,5 %) і на відгодівлі – 

0,1 тис. голів (1,0 %). У сільськогосподарських підприємствах 

чисельність бурої карпатської породи становить всього 3,76 тис. голів  

(2,90 %), зокрема корови – 1,84 тис. голів (2,13 %), нетелі – 0,22 тис. 

голів (1,71 %), молодняк до 6 міс. – 0,8 тис. голів  (3,82 %), молодняк 

7–12 міс. – 0,50 тис. голів (8,19 %) і молодняк 13–18 міс. – 0,40 тис. 

голів (12,5 %). 

З наведених даних видно, що основне поголів’я бурої 

карпатської худоби знаходиться в господарствах населення. У 

господарських підприємствах чистопородна худоба збереглася тільки 

в племінному репродукторі ПСП «Ласточка» Ужгородського району, 

де налічується 297 голів ВРХ, зокрема 91 гол. корів, та незначна 

частина її в колишньому племрепродукторі ВАТ «Племзавод 

Закарпатський» Берегівського району. Тому і робота із збереження 

генофонду бурої карпатської породи  має бути спрямована на 

подворове обстеження масиву наявної бурої худоби з метою виявлення 

і взяття на облік найбільш типових тварин, які відповідають стандарту 

породи.  

У Закарпатській області розроблено селекційно-племінний 

план закріплення бугаїв за маточним поголів’ям бурої карпатської 

худоби, згідно з яким і ведеться робота з нею. З цією метою 

використовують бугаїв-плідників з високими продуктивними якостями 

їх матерів (табл. 2). 

 

2. Продуктивність матерів бугаїв, яких використовують на 

маточному поголів‘ї бурої породи великої рогатої худоби у 

суспільному та  індивідуальному секторі Закарпатської області 

Кличка, інвентарний 

номер плідника 
Порода 

Продуктивність матері 

надій, кг жир, % 

Діамант 9525 бура карпатська 9422 3,7 

Ромб 8829 бура карпатська 7457 3,8 

Цвіркун 5076 бура карпатська 7579 3,7 

 

При удосконаленні продуктивних якостей великої рогатої 

худоби бурої карпатської породи та окремих її генеалогічних структур, 

крім цього, широко використовують плідників зарубіжного 

походження. Згідно з аналізом отриманих результатів досліджень, 

використання плідників швіцької породи сприяло підвищенню 

молочних якостей, а також інших господарсько корисних ознак 
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породи. Так, використання бугаїв швіцької породи американської 

селекції у поєднанні з коровами низинного зонального типу бурої 

карпатської породи дало змогу підвищити молочність на 280–510 кг. 

Плідники австрійського генотипу поліпшують м’ясні і молочні якості 

тварин гірського зонального типу. З цією метою використовують лінії 

бугаїв бурої карпатської і швіцької порід (табл. 3). 

 

3. Продуктивність матерів плідників, яких використовують для 

поліпшення маточного поголів‘я бурої породи великої рогатої 

худоби у суспільному та  індивідуальному секторі Закарпатської 

області  

Кличка, інвентарний 

номер плідника 
Порода 

Продуктивність матері 

надій, кг жир, % 

Балет 3255985 швіцька 10278 4,4 

Голуб 373842437 швіцька 5813 3,9 

Драго ЕТ 758976242 швіцька 11967 4,3 

 

У спермобанку ВАТ «Закарпатське племпідприємство» на 

даний час  зберігається 90 976 спермодоз бурих карпатських 

чистопородних бугаїв, починаючи з генерації 1962 р. та 59,0 тис. доз 

швіцьких, що дає можливість відродитися поголів’ю бурої карпатської 

породи в нашій області.  

На жаль, якщо в громадському тваринництві дотримання 

плану осіменіння ще контролюють зоотехніки і техніки штучного 

осіменіння та ведуть певний облік, то в господарствах населення у 

зв’язку з слабо розвинутою мережею пунктів штучного осіменіння ця 

робота майже не ведеться. Це приводить до унеможливлення 

контролювати походження тварин, робити підбір та проводити з ними 

цілеспрямовану селекційно-племінну роботу. Важливим питанням у 

збереженні генофонду є створення відповідної інформаційної бази 

породи.   

Створення всередині породи ліній і родин, які 

характеризуються своїми індивідуальними якостями, робить породу 

пластичною і дозволяє більш ефективно здійснювати селекційну 

роботу, спрямовану на подальше вдосконалення груп тварин і породи 

в цілому.  

У теперішній час, коли осіменіння проводиться всього 

кількома плідниками, іде різке звуження генофонду породи. Тому 

збереження генетичного різноманіття породи можливе тільки при 

розділенні її на окремі структурні одиниці, якими є лінії.  
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Робота з лініями дозволяє не тільки закріпити наявні ознаки і 

поліпшити їх, але на основі поєднання родинних груп сприяє 

створенню нових ліній з ще більш збагаченою спадковістю.  

Основним методом розведення бурої карпатської худоби при 

вдосконаленні ліній було і є чистопородне розведення з широким 

використанням бугаїв класу еліта-рекорд. Робота з цих питань 

проводилася і має проводитися на племінних заводах, племінних 

репродукторах і племінних фермах, які потрібно створити. Слід 

проводити роботу згідно з селекційно-парувальними планами для 

індивідуального підбору бугаїв від кращих бико-виробничих корів з 

метою вирощування від них лінійних бугайців.  

За генеалогічною структурою маточне поголів’я бурої 

карпатської породи налічує п’ять ліній (табл. 4). 

 

4. Бугаї бурої карпатської породи, яких використовують у 

селекційному процесі  в Закарпатській області 

Кличка, 

інвентарний 

номер плідника  

Споріднена 

група, лінія  

Наявність нащадків  

Усього  

голів  

Зокрема  

корів  

Діамант 9525  

ЗКЗ-560 
Джек 169580 216 86 

Ромб 8829 

ЗКЗ-483 
Рупор 96807 354 135 

Цвіркун 5076 

ЗКЗ-539 

Концентрат 

106157 
286 128 

Салют 8741 

ЗКЗ-587 
Меридіан 90827 56 31 

Сокіл 9299 

ЗКЗ-607 
Меридіан 90827 49 24 

 

Найбільшу чисельність нащадків (354 гол., зокрема 135 голів 

корів) одержано від плідника Ромба 8829 ЗКЗ-483, який належить до 

лінії Рупора 96807. Нащадки плідника Цвіркуна 5076 лінії 

Концентрата 106157 становлять 286 голів, з них 128 корів, нащадки 

Діаманта 9525 лінії Джека – 169580 216 голів. Слід зауважити, що 

корови лінії Рупора 96807 відзначаються більш високими промірами, 

глибиною і шириною грудей та за молочною продуктивністю 

переважають на 15 % нащадків плідника Діаманта 9525. 

У племінній роботі з удосконалення тварин значне місце 

займають родини, які є складовою частиною породи. Робота з 
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родинами має важливе значення, оскільки вона являє собою 

генеалогічну оцінку племінних корів за якістю нащадків.  

Групування корів відповідно до їх походження від жіночих 

предків дозволяє виявити генеалогічні групи, які склалися, і виділити з 

них ті, які за своїми якостями представляють найбільшу цінність для 

селекційної роботи. Заводську цінність являють родини, які мають в 

своєму складі високопродуктивних корів, що однорідні  за екстер’єром 

і продуктивними показниками. Подібні якості жіночих потомків 

свідчать про високі задатки і є підтвердженням племінної цінності 

родини.  

Систематична і цілеспрямована робота з маточними родинами 

дозволяє створювати певну генеалогічну структуру в племінних 

стадах, а потім і цілого масиву породи. Внаслідок ефективного відбору 

тварин значно підвищуються і разом з цим створюються умови для 

більш обґрунтованого підбору тварин з урахуванням материнських 

родин і ліній.  

На жаль, на даний час робота з маточними родинами майже не 

ведеться і тому потребує відновлення. 

У збереженні генофонду бурої карпатської породи та роботі з 

удосконалення ліній і родин важливого значення набуває 

імунобіологічне маркування генеалогічних груп. Розведення за лініями 

на сучасному етапі має будуватися на використанні імуногенетичних 

маркерів. Селекція має бути спрямована на виявлення спеціальних 

маркерних факторів груп крові з селекційними ознаками 

продуктивності. При збереженні генофонду на даний час дуже 

важливу роль має уточнення походження тварин, особливо бичків, які 

надходять для племінних цілей, з допомогою груп крові.   

Збереження  генофонду бурої карпатської худоби залежить від 

ряду факторів, серед яких головними є: цілеспрямоване вирощування 

молодняку, розведення тварин бажаного типу,  удосконалення наявних 

і створення нових заводських ліній і родин, оцінка і ефективне 

використання бугаїв-поліпшувачів, високий рівень годівлі всіх груп 

тварин. 

Висновок. Кількість наявного поголів’я та генетичних 

ресурсів бурої карпатської породи великої рогатої худоби, а також 

поліпшення стану ведення галузі тваринництва в Закарпатській області 

вказують на те, що генофонд породи можливо зберегти за умови, що 

крім наукової, буде ще і державна підтримка.   
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Інтенсивне виробництво яловичини, свинини та птиці потребує 

на даний час зміцнення кормової бази, організації повноцінної годівлі і 

забезпечення тварин всіма потрібними поживними речовинами, і 

зокрема мінеральними.   

Для корекції мінерального живлення тварин  використовують 

макро- і мікроелементи (калій йодистий, кобальт хлористий, оксид 

цинку, мідь сірчанокислу, нікель сірчанокислий тощо), які сприяють 

зростанню середньодобових приростів у телят на 8–10 % і зниженню 

витрат кормів на 1 кг приросту живої маси на 7–8 % [3, 6, 10]. Крім 

цього, потрібно врахувати взаємодію мінеральних речовин між собою 

[2]. 

 На теперішній час природні мінерали, на які багата 

Закарпатська  область, містять певний ряд макро- і мікроелементів  і у 

декілька, а то і десятки разів дешевші від чистих хімічних елементів. 

Найбільш поширені - цеоліти, доломіти, алуніти, бентоніти, перліти та 

лігніти [8]. 

Цеоліти – це кристалічні пористі алюмосилікати, які при 

використанні у тваринництві значно поліпшують обмін речовин, 

стабілізують захисні функції організму, а в цілому збільшують 

продуктивність тварин та птиці.  

Результати досліджень Закарпатської державної сільськогоспо-

дарської дослідної станції ІСГКР НААН свідчать, що згодовування 

порошку цеолітових туфів, які містять  понад  70 %  діючої  речовини  

(цеоліту), у складі комбікормів в межах 3–5 % і інших в 

кормосумішках супроводжується активацією анаболітичних процесів в 

організмі жуйних тварин. Основна дія цеоліту проходить у травному 

тракті, і головним чином у рубцевому середовищі. Тут він завдяки 

своїм властивостям виконує роль позитивного регулятора метаболізму 

азотистих сполук, вуглеводів, різних поживних і біологічно активних 

речовин, зв’язує до 15–20 % азоту (NH4
+
), стримує відтік рідини в 

наступні відділи травного тракту, чим знижує всмоктування аміаку та 

інших токсичних речовин у кров. Потім цей ланцюг змін сприятливо 

діє на ріст і формування продуктивних якостей тварини. Разом з тим 

цеоліт в організмі тварини є джерелом макро- і мікроелементів, 

поліпшує їх засвоєння. Також  позитивною дією клиноптилоліту на 

організм тварин є виведення  із харчотравного тракту важких металів, 

таких як ртуть, свинець, кадмій тощо.  
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1. Коротка характеристика хімічного складу цеолітів 

Закарпатської області, %  

Хімічні сполуки 

та елементи 

Клиноптилоліт 

Сокирницький Галицький 

Вміст цеоліту в породі 

71–85 59–62 60–65 60–80 

Волога 7,56 4,7 3,17 4,64 

П.П.П. 7,46 7,58 5,63 6,58 

SiO2 70,97 72,04 69,97 71,18 

Al2O3 13,1 12,35 14,33 12,79 

F2O3 0,68 0,68 1,24 0,52 

FeO 0,21 0,34 0,36 0,7 

TiO2 0,15 0,15 0,23 0,12 

CaO 3,44 3,06 3,02 1,02 

MgO 0,68 1,18 1,08 0,46 

P2O5 0,014 0,028 0,02 0,036 

K2O 2,64 2,09 2,92 1,52 

Na2O 0,39 0,27 1,05 4,46 

F 0,025 0,025 0,025 Не визн. 

As 0,0015 0,0015 0,0015 -//- 

Sr 0,01 0,01 0,01 -//- 

 

Поряд із збільшенням приростів і зниженням затрат корму на 

одиницю приросту згодовування цеоліту поліпшує мікроклімат у 

приміщенні [7, 8]. 

При додаванні в комбікорм цеоліту збільшувалася його 

сипучість, що запобігає втратам поживних речовин. 

Доломіт, мінерал і порода, названий в честь французького 

мінералога і хіміка Д. Долом’є. Доломіт -  CaMg(CO3)2 – 

породоутворюючий мінерал, подвійний карбонат кальцію та магнію. 

Слабо закипає від кислоти. Має малу твердість (3,5–4) та відносно 

високу питому вагу (2,7). Блиск скляний, перламутровий. За даними  

Е. К. Лазаренко та ін. (1963), в доломітах  міститься 11,8–16,0 % MgO, 

30,9–37,6 % CaO, 0,7–8,9 FeO, 0,3–1,6 %  MnO.  

У Закарпатській області родовища доломіту розташовані у 

Рахівському районі в межах Рахівського кристалічного масиву. Тут 

виділено ряд порівняно великих родовищ із затвердженими запасами. 

Це такі родовища, як “Кузинське”,  “Малоросошське”,  “Карпати”, а 

також родовище чорних мармурів “Прибуй”. Хімічний склад всіх 

родовищ і проявлень майже однаковий - вміст CaO 29–34 % і MgO 16–

21 % (табл. 2). 
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2. Хімічний аналіз доломіту з родовища “Карпати” 

Хімічний склад Вміст в % до маси  

гранична переважна середня 

SiO2 5,86 2,86 2,1 

TiO2 0,07 0,03 0,03 

Al2O3 0,52 0,40 0,32 

CaO 30,84 30,22 30,18 

MgO 19,35 18,17 19,02 

Fe2O3 0,40 0,30 0,30 

 

При балансуванні раціонів і комбікормів за кальцієм переважно 

використовують крейду та вапняки. Ми пропонуємо для зони 

Закарпаття використовувати  маловивчений доломіт Рахівського 

родовища, що містить 29–33 % СаО. 

Дослідження проводили на двох групах тварин-аналогів бурої 

карпатської породи, по 8 голів у кожній, на яких вивчали вплив 

згодовування сумішки цеоліту та доломіту. 

Телята  контрольної групи отримували основний раціон (ОР), а 

тварини дослідної групи до основного раціону додатково одержували 

суміш цеоліту та доломіту  у таких співвідношеннях: 60 %  цеоліту + 

40 %  доломіту.  Суміш цеоліту та доломіту  додавали до комбікорму в 

межах 40–45 г/гол./добу. Раціони для тварин балансували згідно із 

загальноприйнятими зоотехнічними нормами.  

 Відбирали кров з яремної вени через 3 год після ранкової 

годівлі і визначали білок за Лоурі (Loury et al., 1951), сечовину - за 

кольоровою реакцією з діацетил-монооксимом (описаною Н. П. Конд-

рахіним і ін., 1985), глюкозу - за допомогою ортотолоїдину (Hultman, 

1959), кальцій – за Де Ваарду (П. Т. Лебедєв, А. П. Усович, 1976).   

Активність ферментів переамінування (АСТ і АЛТ) визначали 

за методикою, яку описала Г. С. Пасхіна (1959), каталазу в 

еритроцитах крові – за М. А. Королюк (1988).  

При поєднанні суміші порошків цеоліту та доломіту у 

піддослідних телят не спостерігали жодного випадку порушення 

роботи шлунково-кишкового   тракту.  

Згодовування суміші порошків цеоліту та доломіту сприяло 

вірогідному підвищенню середньодобових приростів у телят. Так, 

якщо в контрольній групі за 121 добу вирощування середьодобові 

прирости становили  550,4 г, то в дослідній  - 614,0 г  (на 11,5 % 

більше) (табл. 3). 
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3. Жива маса телят (M ± m, n = 8) 

Показники 

Група і умови досліду 

І (n = 8) 

ОР  

ІІ (n = 8) ОР + 

суміш цеоліту та 

доломіту 

Жива маса, кг: 

на початку досліду 73,7 ± 1,89 73,4 ± 1,95 

через 1 місяць  89,4 ± 2,63 90,6 ± 3,66 

через 2 місяці 105,8 ± 2,84 108,6 ± 3,49 

через 3 місяці 123,1 ± 2,79 127,2 ± 3,51 

через 4 місяці 140,3 ± 2,82 145,7 ± 3,42 

абсолютний приріст за 121 

добу, кг 66,6 74,3 

Середньодобові прирости, г: 

за 1-й місяць (30 діб) 523,3 ± 61,6 573,3 ± 89,1 

за 2-й місяць (31 добу) 529,0 ± 31,2 580,7 ± 38,3 

за 3-й місяць (30 діб) 576,6 ± 40,1 620,0 ± 57,2 

за 4-й місяць (30 діб) 573,3 ± 38,7  616,6 ± 42,3 

разом за 121 добу 550,4 (100 %) 614,0 (111,5 %) 

< 0,01 

Затрати  кормових одиниць  на 

1 кг приросту живої маси 7,60 6,93 

 

Разом з тим цеоліт, потрапляючи в організм тварини у 

поєднанні з доломітом, стає  джерелом макро- та  мікроелементів і  
поліпшує їх засвоєння. У зв’язку з цим  було відзначено тенденцію до 

збільшення вмісту в крові концентрації білка та підвищення 

концентрації кальцію, що свідчить про їх вплив на статус мінерального 

обміну (табл. 4). 

 

4. Біохімічні показники крові піддослідних телят через 3 год після 

годівлі (M ± m, n = 5) 

Показники 
Групи телят 

контрольна дослідна 

Загальний білок плазми, г% 8,15  0,29 8,86  0,31 

Сечовина, мг% 18,03  0,64 16,59  0,29 

Глюкоза, мг%  78,39  0,87 76,54  0,78 

Кальцій, мг%  9,58  0,17 10,09  0,16 

 

Більш інтенсивне використання глюкози (табл. 4) як високо- 

доступного енергетичного матеріалу спостерігали у тварин дослідної 
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групи після годівлі порівняно з контролем, що є свідченням більш 

ефективного використання каталази як антиоксидантного ферменту, 

який бере участь в оптимізації окисно-відновних процесів в організмі 

(табл. 5). Каталазу визначали в еритроцитах крові. 

 

5. Деякі біохімічні показники крові (M ± m, n = 5) 

Групи тварин 
Каталаза, 

мкат/л 

АСТ, 

ммоль/г/л 

АЛТ, 

ммоль/г/л 

І (контрольна) 
0,29 ± 0,001 

0,33 ± 0,002 

0,41 ± 0,05 

0,34 ± 0,07 

0,18 ± 1,14 

0,20 ± 1,29 

II (дослідна) 
0,28 ± 0,003 

0,35 ± 0,001* 

0,42 ± 0,01 

0,37 ± 0,04 

0,23 ± 1,68 

0,37 ± 1,28 
Примітка. В чисельнику біохімічні показники сироватки крові до годівлі, в 

знаменнику – через 3 год після годівлі. * Суттєва різниця показників у відношенні до 
контролю.  

 

Каталази окислюють сам перекис водню і етиловий спирт, але 

не діють на велику частину речовин, які окислюються пероксидазами 

[1]. Каталаза наявна переважно в печінці, нирках, еритроцитах, 

практично відсутня в м’язах. Каталаза – один з найбільш активних 

ферментів. Крім того, потрібно враховувати, що ферменти активні 

тільки в певному інтервалі рН і в більшості випадків для дії кожного 

фермента спостерігається певний оптимум рН. Активаторами 

ферментів слугують катіони деяких металів (Na
+
, K

+
, Rb

+
, Cs

+
, Mg

++
, 

Ca
++

, Zn
++

, Cd
++

, Cr
+++

, Cu
++

, Mn
++

, Co
++

  і ін.).  

У кожному живому організмі безпосередньо проходить синтез 

ферментів. Паралельно росту організму збільшується синтез кожного 

ферменту. За відсутності росту синтез ферментів теж потрібний для 

безперервного поповнення їх втрат внаслідок деструкції молекул 

ферментів.        

Висновки 

1. Суміш порошків цеоліту та доломіту не є інертною добавкою 

до раціону жуйних. 

2. Як дієтична мінеральна добавка суміш порошків цеоліту та 

доломіту бере участь у процесах регуляції мінерального живлення в  

організмі телят. 

3. Використання суміші порошків цеоліту та доломіту в годівлі 

телят сприяє збільшенню вмісту в крові концентрації білка та 

підвищенню концентрації кальцію, що свідчить про їх  вплив на статус 

мінерального обміну. 



 

 137 

4. Згодовування суміші порошків цеоліту та доломіту сприяло 

вірогідному підвищенню середньодобових приростів  телят дослідної 

групи порівняно з контролем. 

5. Доцільно розробляти комплексні мінеральні добавки на 

основі використання та поєднання дешевих  природних мінералів для 

повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСТЕР’ЄРУ КОРІВ  ОСНОВНИХ ЛІНІЙ 

ЗАХІДНОЇ ВНУТРІШНЬОПОРОДНОЇ ПОПУЛЯЦІЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОЧНОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ ПОРОДИ 

 

            Наведено результати досліджень особливостей екстер’єру 

корів західної внутрішньопородної популяції української чорно-рябої 

молочної породи. 

 Ключові слова: порода, продуктивність, лінія, проміри, 

екстер’єр.  

 

Основним завданням при веденні селекційно-племінної 

роботи в скотарстві є створення високопродуктивних стад, придатних 

до експлуатації в умовах промислової технології. Тому при відборі 

тварин потрібно враховувати міцну будову тіла, довгий тулуб при 

прямій спині, добре розвинену в глибину і ширину грудну клітку, 

пряму постановку кінцівок [1-4]. Сьогодні оцінці екстер’єру і 

конституції приділяють велику увагу у багатьох країнах з інтенсивним 

розвитком скотарства, адже зовнішні форми тіла знаходяться у зв’язку 

з продуктивністю, довговічністю, відтворною здатністю. Разом з тим 

зовнішня будова та характер продуктивності формують тип худоби, на 

який впливають генотип і середовище. Оцінку екстер’єру проведено 

шляхом взяття промірів [5].   

Ми ставили мету вивчити екстер’єрні особливості корів ДПДГ 

«Радехівське».  Біометричну обробку отриманих результатів здійснено 

за методкою М. О. Плохінського [6].  

Визначені проміри у корів-нащадків різих бугаїв та ліній були 

неоднаковими (табл. 1). Аналіз даних корів різних ліній показав певні 

індивідуальні та групові відмінності за промірами тулуба та індексами 

будови тіла, що свідчить про їх фенотипову та генетичну 

різноманітність. Так, у корів, які належать до лінії Дербі 1401803187, 

спостерігається тенденція більшої висоти в холці, глибини грудей та 

ширини в тазо-стегнових зчленуваннях. Якщо врахувати, що екстер’єр 

– породна ознака, то на формування будови тіла у корів усіх ліній 

більший вплив здійснив, очевидно, генотип тварин чорно-рябої або 

голландської порід.  
                                                                                            
                                                                                             ©  Когут М. І., Братюк В. М.,  2013 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2013. Вип. 55 (II). 
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1. Основні проміри корів різних ліній  (М ± m), см 

Проміри Лінія  Елевейшна Лінія Дербі 

I лактація III лактація I лактація III лактація 

Висота:     

    у холці 131,0±1,30 130,2±1,20 136,2±0,40 135,1±0,30 

   у спині 131,0±1,30 132,3±0,40 134,8±0,36 137,0±0,28 

   у крижах 134,0±1,25 134,3±0,32 139,7±0,32 138,0±0,25 

Глибина 

грудей 72,2±1,30 71,8±0,46 75,6±0,20 75,3±0,40 

Коса довжи-

на тулуба 155,0±1,22 155,6±0,50 164,8±0,90 163,2±0,73 

Коса довжи-

на заду 51,4±0,80 51,9±0,18 55,3±0,40 54,6±0,28 

Обхват 

грудей за 

лопатками 186,5±0,80 189,3±0,60 105,5±1,23 196,8±0,90 

Обхват 

п’ястка 18,0±0,50 18,5±0,19 19,9±0,18 20,3±0,13 

Ширина:     

    грудей 39,0±0,20 40,6±0,33 43,1±0,80 45,0±0,33 

    у клубах 49,4±0,80 49,0±0,26 55,0±1,09 54,4±0,26 

    у тазо- 

стегнових 

зчленуваннях 43,1±0,90 42,6±0,28 49,1±0,95 48,4±0,28 

у сіднич-

них горбах 31,1±1,09 31,4±0,28 37,0±0,59 36,6±0.33 

 

Для об’єктивної оцінки формування напряму продуктивності 

піддослідних тварин вираховували індекси будови їх тіла (табл. 2). 

 У зоотехнічній практиці визначення індексів ґрунтується на 

використанні таких промірів, які найбільш повно відображають 

особливості розвитку будови тіла в загальному екстер‘єрно-

конституційному типі [4]. 

Аналіз даних табл. 2 показує, що спостерігається тенденція до 

збільшення широтних індексів будови тіла – тазо-грудного, грудного, 

збитості. Так, грудний індекс, який характеризує відношення ширини 

до глибини грудей, у корів повновікової лактації збільшується  

порівняно з первістками.  
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2. Індекси будови тіла піддослідних тварин  (М ± m), % 

Індекси 

будови тіла 

Лінія Елевейшна Лінія Дербі 

I лактація III лактація I лактація III лактація 

Довгоногості 44,9±0,2 44,8±0,5 44,5±0,2 44,3±0,1 

Розтягнутості 118,3±0,4 119,5±0,7 121,0±0,1 120,8±0,1 

Перерослості 102,3±0,1 103,1±0,1 102,5±1,0 102,1±0,2 

Костистості 13,7±0,2 14,2±0,7 14,6±0,3 14,9±0,1 

Збитості 120,3±0,1 121,6±0,6 118,6±0,2 120,6±0,1 

Тазо-грудний 78,9±0,4 82,8±0,3 78,3±0,2 82,7±0,2 

Грудний 54,0±0,1 56,5±0,2 57,0±0,2 59,8±0,2 

Шилозадості 149,2±0,8 156,0±0,1 148,6±0,1 148,6±0,1 

 

Тазо-грудний індекс, який характеризує відносний розвиток 

передньої третини тулуба щодо задньої, з віком суттєво не змінюється, 

хоч у корів різних ліній він не є однаковим. Спостерігається тенденція 

до збільшення з віком індексу розтягнутості. Індекс довгоногості, який 

показує відносний розвиток кінцівок у висоту, був вищий у корів, що 

належали до лінії Елевейшна 1491007.65.  Про відносний розвиток 

скелета дає уявлення індекс костистості. Чим менший його показник, 

тим тонший кістяк оцінюваної тварини і навпаки. У корів лінії Дербі 

більший індекс костистості, що свідчить про міцнішу мускулатуру.  

Корови з лінії Елевейшна більш високорослі та розтягнуті.  

 

3. Кореляція між  промірами і продуктивністю корів  (m ± mr) 

Показники 
Лактації 

I III 

Висота в холці  : надій 0,340±0,07 0,100±0,065 

Висота в спині : надій 0,328±0,087 0,230±0,05 

Висота в крижах : надій 0,289±0,006 0,129±0,04 

Глибина грудей : надій 0,350±0,06 0,280±0,05 

Коса довжина тулуба : надій 0,287±0,23 0,189±0,09 

Обхват грудей за  лопатками : 

надій 0,350±0,07 0,100±0,04 

Обхват п’ястка : надій 0,050±0,01 0,088±0,03 

Ширина грудей : надій 0,031±0,04 0,060±0,07 

Ширина в клубах : надій 0,300±0,02 0,203±0,07 

Ширина в тазо-стегнових   

зчленуваннях : надій 0,120±0,08 0,100±0,06 

Ширина в сідничних горбах : 

надій 0,305±0,09 0,090±0,09 
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До основних селекційних ознак у молочному скотарстві 

належить молочна продуктивність оцінюваних тварин. За першу 

лактацію отримано надій на рівні 3400–3500 кг молока, у повновікових 

тварин цей показник становив 4267–4400 кг молока. За вмістом жиру і 

білка не встановлено істотної різниці у корів різних ліній. Дані 

показники збільшувалися закономірно у розрізі лактацій, були 

оптимальними та відповідали вимогам стандарту для породи.  

Між молочною продуктивністю та промірами будови тіла 

існує зв'язок (табл. 3). У наших дослідженнях встановлена кореляція за 

даними ознаками була низькою та середньою за силою зв‘язку.  

Висновок. Тварини з ліній Елевейшна 1491007.65 та Дербі 

14018031817 за екстер’єрною оцінкою відповідають молочному 

напряму продуктивності. 
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М’ЯСНА ТА ПЕРО-ПУХОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ 

ОБРОШИНСЬКИХ БІЛИХ ГУСЕЙ, 

СХРЕЩЕНИХ З ПОРОДОЮ ЛЕГАРТ 

 

Наведено забійні, морфологічні та хімічні показники м’яса 

молодняку оброшинських білих гусей, схрещених з гусьми породи 

легарт. Дослідженнями встановлено, що показники продуктивності 

були вищими у молодняку, отриманого від схрещування оброшинських 

білих самок з самцями породи легарт. 

Ключові слова: гуси, передзабійна та забійна маса, м’ясна 

продуктивність. 

 

У багатьох країнах, що розвиваються, водоплавна птиця – одне з 

основних джерел отримання тваринних білків. У розвинених країнах її 

продукцію частіше використовують для розширення асортименту 

м’яса та як делікатес. 

Сьогодні у світовому виробництві м’яса птиці відсоток м’яса 

водоплавної птиці становить 6,4 %, зокрема гусятини – 25,5 % і частка 

її має тенденцію до зростання. Якщо за останні 8 років виробництво 

м’яса птиці у світі в цілому зросло на 23,3 %, то  гусятини – на 24,4 %.  

Гусей традиційно розводять заради м’яса, жиру, перо-пухової 

сировини та великої жирної печінки [3]. 

Гусяча перо-пухова сировина має попит на світовому ринку. 

Близько 95 % виробництва (приблизно 87 тис. т) припадає на Китай. В 

Україні виробляється за рік близько 10–12 т перо-пухової сировини 

прижиттєвого обскубування. Світові ціни на гусячий пух становлять 

100–130 дол. США за 1 кг, на перо-пухову сировину з вмістом пуху 

близько 30 % – 50–58 дол. США за 1 кг. Однак в Україні вони значно 

нижчі та становлять залежно від якості 100–300 грн/кг [1]. 

Дослідження проводили в лабораторії дрібного тваринництва 

ІСГКР НААН та ПАФ “Піски” Миколаївського району Львівської 

області. 

 
© Петрів М. Д., Слобода Л. Я.,  

Загорець Н. М., Тесак Г. В., Хомик М. М., 2013 
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2013. Вип. 55 (ІІ). 
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Відомо, що відбір і підбір особин з високими продуктивними 

якостями з метою одержання однотипної птиці, яка б відповідала 

запланованим параметрам продуктивності, – це основний метод 

племінної роботи.  

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 проводили облік несучості, заплідненості, 

виводимості яєць, виводу молодняку. В добовому віці провели 

жорсткий відбір гусенят за екстер’єром.  

З поголів’я гусей було сформовано дві групи птиці (І – ОБ♀ х 

ОБ♂, ІІ – ОБ♀ х легарт♂), по 100 голів у кожній, яких на період 

парування та яйцекладки (з січня до травня) утримували роздільно із 

забезпеченням належного рівня годівлі та режиму утримання. Облік 

несучості проводили щоденно з вирахуванням індексу форми яєць 

шляхом лінійного вимірювання та зважування і з відбором за цим 

показником та масою їх для інкубації. Нагромадження інкубаційних 

яєць та контроль за їх зберіганням проводили  щонайбільше до 14 діб, 

після чого відправляли на інкубацію, яку здійснювали 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. 

 

1. Схема досліду 

♀ 

                          ♂ 

Породи і породні групи 

ОБ ♂ Легарт ♂ 

ОБ♀  Х  

ОБ ♀  Х 
Примітка:  ОБ – оброшинська біла порода гусей. 

 

Середня жива маса гусей на початок яйцекладки становила: 

оброшинські білі гуски – 6,35 кг, гусаки – 7,25 кг, легарти: гуски – 

6,35 кг, гусаки – 7,35 кг.   

Для більш повної характеристики м’ясних якостей гусей у 9-

тижневому віці було проведено забій, в результаті якого визначено 

морфологічний склад тушки (табл. 2) та проведено хімічний аналіз 

м’яса (табл. 3). 
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2. Морфологічний склад тушок гусей піддослідних груп, г і % до маси тушки 

Гру-

па 
Стать 

Перед-

забійна 

жива маса 

Маса 

охолодже-

ної тушки 

Шкіра з 

підшкірним 

жиром 

Внутрішній  

жир 
М’язи Кістки 

Вихід 

їстівних частин 

тіла 

М  m М  m М  m % Мm % Мm % Мm % Мm % 

І 
самці 4910 ± 45 3117 ± 29 667 ± 46 21,4 115 ± 3 3,7 1675 ± 38 53,7 660 ± 3 21,2 2813 ± 11 57,3 

самки  4590 ± 20 2907 ± 34 647 ± 34 22,2 75 ± 5 2,5 1558 ± 55 53,2 627 ± 15 21,5 2655 ± 28 56,5 

ІІ 
самці 5080 ± 31 3323 ± 54 747 ± 34* 22,5 171 ± 4* 5,1 1733 ± 25 52,1 672 ± 8 20,2 3035 ± 47* 59,7 

самки 4700 ± 23 3066 ± 34 687 ± 50 22,4 85 ± 3 2,8 1659 ± 52 54,1 635 ± 17 20,7 2755 ± 39 57,6 

Примітка: * Р < 0,05; ** Р < 0,01; *** Р < 0,001. 

  Їстівні частини тушки подано в розрахунку до передзабійної живої маси. 
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Аналізуючи дані забою, слід відзначити, що гуси ІІ групи за всіма 

показниками переважали гусей І групи: 

 – передзабійна жива маса: самців ІІ групи становила 5080 г, що 

на 3,46 % більше ніж у самців І групи – 4910; самок ІІ групи – 4700 г, 

що на 2,39 % більше ніж у самок І групи – 4590 г; 

– маса охолодженої тушки: самці ІІ групи – 3323 г, що на 6,60 % 

більше ніж у самців І групи – 3117 г; самки ІІ групи – 3066 г, що на   

5,46 % більше ніж у самок І групи – 2907 г;  

– шкіра з внутрішнім жиром: самці ІІ групи – 747 г, що на 

11,99 % більше ніж у самців І групи – 667 г; самки ІІ групи – 687 г, що 

на 6,18 % більше ніж у самок І групи – 647 г; 

– внутрішній жир: самці ІІ групи – 171 г, що на 14,8 % більше ніж 

у самців І групи - 115 г; самки ІІ групи – 85 г, що на 13,3 % більше ніж у 

самок І групи - 75 г; 

– м’язи: самці ІІ групи – 1733 г, що на 3,46 % більше ніж у самців 

І групи – 1675 г; самки ІІ групи – 1659 г, що на 6,48 % більше ніж у 

самок І групи – 1558 г; 

– кістки: самці ІІ групи – 672 г, що на 1,81 % більше ніж у самців 

І групи – 660 г; самки ІІ групи – 635 г, що на 1,27 % більше ніж у самок 

І групи – 627 г; 

– їстівні частини: самці ІІ групи – 3035 г, що на 7,89 % більше ніж 

у самців І групи - 2813 г; самки ІІ групи – 2755 г, що на 3,76 % більше 

ніж у самок І групи – 2655 г (табл. 2). 

З м’ясними якостями тісно пов’язаний хімічний склад м’яса 

(табл. 3).  

 

3. Хімічний склад грудних і стегнових м’язів гусей у 9-тижневому 

віці, % до сирої маси 

Гру-

па 
Стать 

Показники 

вода 

суха 

речо-

вина 

про- 

теїн 
жир зола 

енерге-

тична 

цінність 

у 100 г 

м’яса, 

кДж  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Грудні м’язи 

І 
самці 73,09 26,95 19,51 6,22 1,27 640,0 

самки  73,28 26,76 19,54 5,96 1,30 630,1 

ІІ 
самці 71,99 28,06 20,32 6,56 1,22 667,2 

самки  72,14 27,90 19,86 6,74 1,34 669,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Стегнові м’язи 

І 
самці 73,62 27,43 20,16 6,12 1,18 644,2 

самки  73,02 27,02 19,87 6,03 1,17 635,4 

ІІ 
самці 72,33 29,71 20,70 7,72 1,33 722,5 

самки  71,74 28,31 20,32 6,24 1,21 652,6 

 

Одержані дані свідчать про те, що найбільш інтенсивне 

нагромадження сухої речовини в грудних м’язах до 9-тижневого віку 

відбувається в гусей ІІ групи. Аналогічну картину спостерігали і в 

стегнових м’язах. У 9-тижневому віці в самців ІІ групи в грудних м’язах 

сухої речовини було 28,06 % до сирої маси, а в самок – 27,9 % до сирої 

маси, у самців І групи – 26,95 %, а в самок – 26,76 %. Таку ж 

закономірність за вмістом сухих речовин відзначено і в стегнових 

м’язах. Найбільш високий вміст протеїну був у грудних і стегнових 

м’язах самців і самок ІІ групи. 

За вмістом жиру і золи в тушках дослідних груп гусей 

достовірної різниці не виявлено. 

Вважають, що чим більшим є вміст жиру і протеїну в м’ясі, тим 

вища його енергетична цінність. В 9-тижневому віці найбільшу 

енергетичну цінність м’яса мали гуси ІІ групи. 

З одержаних даних видно, що вміст загального азоту в стегнових 

і грудних м’язах з віком поступово підвищується. Але в 4-тижневому 

віці зменшується майже в півтора разу, що на нашу думку, пов’язано з 

використанням білка на утворення пір’я. Найбільш високий показник 

вмісту загального азоту в м’язах мали самці ІІ групи. Накопичення 

білкового азоту в грудних м’язах є вищим ніж у стернових м’язах 

дослідних гусей. Цей показник є вищим у самців ніж у самок. Серед 

гусей дослідних груп за вмістом білкового азоту в грудних м’язах 

переважають самці ІІ групи. Небілковий азот у грудних і стегнових 

м’язах збільшувався до 9-тижневого віку і  був найвищим у самок і 

самців І групи.  

Виявлення особливостей і закономірностей обміну речовин в 

організмі птиці різних порід, зокрема азотного обміну, сприяє її 

правильному утриманню, підбору груп при спаровуванні з метою 

підвищення продуктивності (табл. 4). 
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4. Вміст загального, білкового і небілкового азоту в грудних та 

стегнових  м’язах гусей у 9-тижневому віці (М  m, n = 5), мг% 

Гру-

па 
Стать 

Показники 

Загальний азот Білковий азот  Небілковий азот 

Грудні м’язи 

І 
самці 4142 ± 41 3302 ± 41 852 ± 20 

самки  3612 ± 31 2751 ± 29 873 ± 19 

ІІ 
самці 4260 ± 32 3437 ± 31 835 ± 20 

самки  3932 ± 67 3150 ± 58 794 ± 21 

Стегнові м’язи 

І 
самці 3815 ± 37 2902 ± 59 925 ± 19 

самки  3193 ± 49 2401 ± 24 804 ± 27 

ІІ 
самці 3852 ± 48 2952 ± 58 912 ± 24 

самки  3632 ± 37 2902 ± 25 742 ± 20 

 

В 11 та 18-тижневому віці ми провели прижиттєве скубання обох 

груп гусей (по 15 голів з кожної). Дані фракційного складу перо-пухової 

сировини молодняку  наведено в табл. 5.  

 

5. Фракційний склад перо-пухової сировини молодняку гусей (M ± 

m, n = 15) 

Гру-

па 

Перо Пух Незріле, 

% 

Засміче-

ність, % г % г % 

11 тижнів 

І 35,9 ± 0,24 66,6 7,1 ± 0,27 13,2 17,4 2,74 

ІІ 35,8 ± 0,38 68,4 6,7 ± 0,25 12,8 16,0 2,85 

18 тижнів 

І 39,9 ± 0,44 58,4 18,3 ± 0,43 26,8 11,6 2,67 

ІІ 40,1 ± 0,33 58,4 18,7 ± 0,37 27,2 12,0 2,72 

 

Аналізуючи отримані дані, можна зробити висновок, що гуси І 

групи при першому скубанні мали вищі показники вмісту пера і пуху в 

загальній масі сировини порівняно з гусьми ІІ групи, але водночас їх 

сировина містила більше незрілого пера і пуху. 

При другому скубанні від гусей І і ІІ груп було одержано в 

середньому на 10,5 % більше пера і майже в 3 рази більше пуху 

порівняно з першим скубанням, також знизився вміст незрілого і 

засміченого пера та пуху. 

Статистично вірогідної різниці між групами за вмістом перо-

пухової сировини не встановлено.  
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Висновки 

1. За показниками передзабійної живої маси самці ІІ групи 

(5080 г) переважали ровесників з І на 3,46 %, а самки ІІ групи (4700 г) 

переважали самок І на 2,39 %. 

2. Відзначено також вищу масу охолодженої тушки, шкіри з 

підшкірним жиром, внутрішнього жиру і м’язів у самців ІІ групи. 

3. Кращою м’ясною продуктивністю відзначався молодняк гусей 

ІІ групи. Отже, схрещування оброшинських білих гусей з гусьми породи 

легарт дає позитивні результати і сприяє поліпшенню м’ясних якостей 

оброшинських білих гусей. 
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Викладено результати вивчення ефективності використання 

вітамінно-мінеральної добавки, розробленої з урахуванням умов зони 

Передкарпаття, та її впливу на окремі фізіолого-біохімічні показники 

крові дійних корів. Доведено, що згодовування добавки нової рецептури 

 
© Півторак Я. І., Воробель М. І., Вовк Я. С., 2013 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2013. Вип. 55 (II). 



 

 149 

сприяє зростанню кількості еритроцитів на 2,08 %, ступеня насичення 

їх гемоглобіном на 19,51 %, загального білка (2,98 %), азотних фракцій 

та фосфору НК порівняно із контрольним преміксом П 60-5М. 

Ключові слова: дійні корови, корми, вітамінно-мінеральна 

добавка, кров, нуклеїнові кислоти. 

 

Повноцінна годівля дійних корів має надзвичайно важливе 

значення, оскільки є основним чинником реалізації їх генетичного 

потенціалу [9]. Науково обґрунтовано, що основною умовою 

збалансованої годівлі корів, поряд із іншими чинниками, є забезпечення 

раціонів достатнім рівнем мінеральних елементів та вітамінів, що є 

запорукою інтенсивного перебігу обмінних процесів та гарантує не 

тільки високу продуктивність, але й ефективне використання кормів і 

зниження собівартості тваринницької продукції. 

 Найкращим джерелом і способом поповнення раціонів тварин 

елементами живлення є кормові добавки, зокрема вітамінно-мінеральні 

[1]. 

Для нормальної діяльності організму потрібне його постійне 

забезпечення кров’ю, яка є необхідним внутрішнім середовищем для 

всіх клітин, тканин і органів тваринного організму [4]. Кров забезпечує 

гомеостаз і єдність функціонування всіх систем організму (органів) 

сільськогосподарських тварин, а звідси взаємозв’язок усіх видів  обміну  

(жирового,  вуглеводного,  білкового,  мінерального  тощо).  

Функції крові різноманітні, проте майже всі вони пов’язані з 

циркуляцією її кровоносними судинами. Основними функціями крові є 

постачання молекулярного кисню і поживних речовин до клітин 

організму та вивільнення тканин від вуглекислоти і кінцевих продуктів 

розпаду [4, 14]. 

Як відомо, картина крові є симптоматичним відображенням змін 

інтенсивності перебігу всіх обмінних процесів, що відбуваються в 

організмі тварин під впливом різних факторів. При досконалому її 

вивченні картина крові є вагомим аргументом, а іноді ключовою ланкою 

в діагностичному ланцюгу [3]. Біохімічні показники крові більш широко 

відображають метаболічні процеси, які відбуваються в організмі тварин, 

та дають можливість простежити зміни в обміні речовин під дією 

кормових факторів [2]. 

Тому метою нашої роботи було вивчення впливу вітамінно-

мінеральної добавки на фізіолого-біохімічні показники крові корів та їх 

продуктивність у літньо-пасовищний період утримання. 

Дослідження проведено в господарстві ТзОВ “Літинське” 

Дрогобицького району Львівської області на двох групах дійних корів-
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аналогів (за віком, живою масою та лактацією) симентальської породи, 

по 10 голів у кожній.  

Тривалість дослідного періоду – 90 діб. Раціон корів – трав’яно-

концентратний. Годівлю тварин проводили згідно з 

загальноприйнятими нормами [7, 12]. Тварини контрольної і дослідної 

групи під час досліджень перебували в однакових умовах утримання, 

догляду та годівлі. Схему досліду представлено у табл. 1. 

 

1. Схема досліду 

Групи тварин 
Кількість 

тварин 
Умови годівлі 

I (контрольна) 10 

ОР + стандартний комбікорм 

К 60-32-89 і вітамінно-

мінеральний премікс П 60-5М 

II (дослідна) 10 

ОР + стандартний комбікорм 

К 60-32-89 і 

експериментальна вітамінно-

мінеральна добавка 

Примітка. Основний раціон (ОР) – трава пасовищна, зелена маса злаково-бобових 

сумішок зеленого конвеєра, сіно злаково-різнотравне, меляса. 

 

Тварини I (контрольної) групи під час зрівняльного (30 діб) та 

дослідного (90 діб) періодів отримували основний раціон, до складу 

якого входили трава пасовища, зелена маса злаково-бобових сумішок 

зеленого конвеєра, сіно злаково-різнотравне, меляса і стандартний 

комбікорм К 60-32-89, до структури якого було включено премікс                

П 60-5М.  

Коровам II (дослідної) групи у зрівняльний період (30 діб) 

згодовували основний раціон, аналогічний I (контрольній), тоді як у 

дослідний період вони одержували стандартний комбікорм, але з 

додаванням до нього експериментальної вітамінно-мінеральної добавки 

(на заміну преміксу П 60-5М), яка дає можливість балансувати раціон за 

дефіцитними для умов Передкарпаття мінеральними елементами 

(фосфором, сіркою, міддю, цинком, йодом тощо). 

Матеріалом для зоотехнічних та біохімічних досліджень 

слугували корми, кров, яку відбирали з яремної вени від трьох корів з 

кожної групи через 2 год після ранкової годівлі, та молоко. Фізіолого-

біохімічні показники крові визначали за загальноприйнятими 

методиками, зокрема концентрацію гемоглобіну та кількість 

еритроцитів за допомогою еритрогемометра М-065, загальний білок – 
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рефрактометрично, амінний азот – методом формолтитрування, 

загальний і залишковий азот – за методом К’єльдаля, а білковий – за 

різницею між ними, фосфор нуклеїнових кислот – двохвильовою 

спектрофотометрією на апараті СФ-46 за методикою, яку розробили 

Цанєв та Марков [5]. 

Облік молочної продуктивності проводили шляхом щодекадних 

контрольних надоїв. 

Біометричну обробку цифрового матеріалу провели за методикою 

М. О. Плохінського [8]. 

Використання у годівлі піддослідних тварин експериментальної 

вітамінно-мінеральної добавки і стандартного преміксу П 60-5М по-

різному вплинуло на фізіолого-біохімічну картину крові корів. 

 

2. Фізіолого-біохімічні показники крові дійних корів (М ± m, n = 3) 

Показники 
Групи 

І (контрольна) ІІ (дослідна) 

Еритроцити, 10
12

/л 6,72 ± 0,11 6,86 ± 0,08 

Гемоглобін, г/л 95,00 ± 0,87 113,53 ± 3,43
** 

Загальний білок, г/л 79,63 ± 0,32 82,00 ± 0,35
** 

Амінний азот, ммоль/л 3,26 ± 0,06 3,66 ± 0,07
* 

Загальний азот, ммоль/л 1935,6 ± 4,13 1959,6 ± 6,42
*
 

Білковий азот, ммоль/л 1895,4 ± 5,84 1919,2 ± 5,2
*
 

Залишковий азот, ммоль/л 40,2 ± 1,98 40,4 ± 1,19 

Фосфор, ммоль/л:   

РНК 620,5 ± 3,86 669,8 ± 5,52
** 

ДНК 278,6 ± 7,17 310,7 ± 4,4
* 

Примітка: * Р<0,05; ** Р<0,01. 

 

Серед формених елементів крові важливу роль у метаболічних 

процесах організму тварин відіграють еритроцити. Основна функція 

червоних кров’яних тілець – транспортна. Також вони беруть активну 

участь у водному та сольовому обмінах, у регуляції pH крові, на своїй 

поверхні адсорбують деякі отрути, і зокрема продукти розпаду білка, що 

зменшує їх концентрацію в плазмі крові і перешкоджає переходу в 

тканини [4, 14]. 

Як показують результати лабораторних досліджень (табл. 2), у 

крові корів II (дослідної) групи, у яких до структури раціону входила 

експериментальна вітамінно-мінеральна добавка, порівняно з тваринами 

I (контрольної) групи, які отримували стандартний премікс П 60-5М, 

спостерігали тенденцію до підвищення рівня еритроцитів, який 

відповідно становив 6,86 і 6,72·10
12

/л. Різниця в абсолютній величині 
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дорівнює 0,14·10
12

/л, що в процентному співвідношенні становить          

2,08 %. Міжгрупова різниця є статистично невірогідною (Р>0,05). 

Гемоглобін – основна складова частина еритроцитів, яка 

забезпечує дихальну функцію крові. Він складається з двох частин: 

білка глобіну й чотирьох молекул гему. Молекула гему, в якій міститься 

атом двовалентного заліза, має здатність приєднувати і віддавати кисень 

[2, 14]. У II (дослідній) групі корів відзначено зростання ступеня 

насиченості еритроцитів гемоглобіном. Так, його вміст у I (контрольній) 

групі становив 95,00 г/л, а в II (дослідній) – 113,53 г/л. За цим 

показником дослідні тварини переважають контрольних на 18,53 г/л, 

або 19,51 %. У даному випадку різниця між групами є високовірогідною 

(Р<0,01). Одержані результати є наслідком достатньої забезпеченості 

організму тварин дефіцитними мінеральними елементами (кобальт, 

мідь, цинк) і свідчать про активацію окисно-відновних процесів [6] у 

організмі корів II (дослідної) групи порівняно з I (контрольною). Одним 

з основних чинників цього метаболізму є кобальт, який через вітамін В12 

або безпосередньо впливає на регуляцію процесів гемопоезу, активуючи 

синтез протопорфірину, а також мідь, яка каталізує включення заліза до 

структури гема, сприяє дозріванню еритроцитів на ранніх стадіях 

розвитку, збільшенню їх кількості і розміру, переходу мінеральних 

форм заліза в органічні [11]. 

Високий рівень цих процесів тісно пов'язаний з обміном речовин 

в організмі тварин у напрямі синтезу. Одним із факторів, які це 

підтверджують, є підвищена концентрація амінного азоту. Останній, як 

відомо, слугує тестовим показником забезпечення організму тварин 

азотом, а отже, створюються передумови для накопичення пулу вільних 

амінокислот. У свою чергу наявність значної кількості вільних 

амінокислот – показник, який визначає інтенсивність синтезу білка [13]. 

Так, вміст амінного азоту у крові корів II (дослідної) групи                  

(3,66 ммоль/л) є значно вищим, ніж у I (контрольній) групі                

(3,26 ммоль/л). Різниця у натуральній величині дорівнює 0,4 ммоль/л, 

або у відсотках 12,3 % і є вірогідною (P<0,05). 

Аналізуючи показники азотового обміну в крові піддослідних 

корів, слід наголосити, що рівень загального азоту у крові корів I 

(контрольної) групи досягає межі 1935,6 ммоль/л, а II (дослідної) – 

1959,6 ммоль/л. Перевага останньої над першою становить 24 ммоль/л, а 

у процентному співвідношенні 1,24 %. Міжгрупова різниця є вірогідною 

(Р<0,05). Щодо концентрації білкового азоту, то вона у крові корів I 

(контрольної) групи знаходиться на рівні 1895,4 ммоль/л. На противагу 

контрольній групі у II (дослідній) – 1919,2 ммоль/л. Різниця у 

абсолютній величині становить 23,8 ммоль/л, що у відсотках дорівнює 
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1,26 %, і є статистично вірогідною (P<0,05). Вміст залишкового азоту у 

крові корів II (дослідної) групи (40,4 ммоль/л) переважає аналогічний 

показник I (контрольної) групи (40,2 ммоль/л) на 0,20 ммоль/л, або у 

відсотковому відношенні на 0,50 % (P>0,05). 

Згідно з результатами даних досліджень встановлено, що 

концентрація загального білка у крові корів I (контрольної) групи 

знаходиться на рівні 79,63 г/л, а II (дослідної) – 82,00 г/л. Отже, різниця 

між групами дорівнює 2,37 г/л, або 2,98 %, і перебуває у рамках 

статистичної вірогідності (P<0,01). 

У багатоетапному процесі побудови білкової молекули суттєву 

роль відіграють нуклеїнові кислоти. Під впливом експериментальної 

вітамінно-мінеральної добавки у крові корів спостерігається зростання 

концентрації фосфору нуклеїнових кислот. Так, концентрація фосфору 

РНК у крові корів II (дослідної) групи становила 669,8 ммоль/л проти 

620,5 ммоль/л у I (контрольній). Різниця за цим показником дорівнює 

49,3 ммоль/л, що у процентному відношенні становить 7,9 % (P<0,01), і 

є статистично вірогідною. Щодо кількості фосфору ДНК, то у тварин II 

(дослідної) групи вона досягає межі 310,7 ммоль/л, а у I (контрольній) – 

278,6 ммоль/л. Різниця у абсолютній величині становить 32,1 ммоль/л, 

або 11,5 % (P<0,05). Між інтенсивністю синтезу білка і рівнем НК існує 

прямий взаємозв’язок. На утворення нуклеїнових кислот впливає багато 

факторів, зокрема вітаміни групи В, особливо кобаламін, який відіграє 

важливу роль у їх побудові та нуклеопротеїдів [14]. Підвищений рівень 

фосфору НК і загального білка в крові корів II (дослідної) групи є 

свідченням кращого перебігу синтетичних процесів у організмі в 

цілому. 

Зміни, виявлені у крові корів, зумовлені згодовуванням 

експериментальної вітамінно-мінеральної добавки, позначилися і на їх 

молочній продуктивності. Так, середньодобовий надій молока за 90 діб 

дослідного періоду в I (контрольній) групі становив 19,5 кг, а у II 

(дослідній) – 21,6 кг. Отже, різниця в абсолютній величині дорівнює         

2,1 кг, що в процентному співвідношенні становить 10,8 %. 

Висновки. Годівля піддослідних тварин трав'яно-концентратним 

раціоном у літньо-пасовищний період утримання в умовах 

Передкарпаття з використанням нової експериментальної вітамінно-

мінеральної добавки сприяє зростанню у крові концентрації важливих 

фізіолого-біохімічних показників (еритроцитів, гемоглобіну, азотних 

фракцій, загального білка, фосфору нуклеїнових кислот) порівняно з 

контрольним преміксом П 60-5М. 
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РІВЕНЬ ОБМІННИХ ПРОЦЕСІВ  

В ОРГАНІЗМІ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ТА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ  

ЗА ЗГОДОВУВАННЯ КОМБІКОРМУ НОВОЇ РЕЦЕПТУРИ 

 

Згодовування курям-несучкам комбікорму нової рецептури сприяє 

підвищенню інтенсивності несучості, збільшенню середньої маси 

знесених яєць та конверсії корму. 

Ключові слова: кури-несучки, комбікорм, несучість. 

 

Традиційні комбікорми та способи їх використання в годівлі птиці 

базуються на рецептах, що були розроблені або ще в СРСР, або тих, 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 з 

врахуванням зональних особливостей кормової бази, максимальним 

використанням компонентів місцевого виробництва при мінімальному 

використанні дорогих завізних джерел протеїну і з’ясування механізмів 

їх впливу на обмін речовин, яєчну продуктивність і якість продукції є на 

сьогодні актуальним [1, 2]. 

Птахівничі господарства шукають шляхи економнішого 

використання кормів, найбільш вигідного поєднання компонентів, а 

також взаємозамінюваності інгредієнтів раціону. Включення тих чи 

інших зернових компонентів до структури комбікорму для птиці  

зумовлюється регіональною структурою зернового клину, 

пріоритетністю культур у ньому, виходячи із ґрунтово-кліматичних 

умов зони та економічної доцільності їх вирощування. Постійно 

зростаючі ціни на основні фуражні культури і спроби замінити їх 

альтернативними спонукають до пошуку нетрадиційних кормових 

засобів та технологій їх введення до комбікормів, що в умовах ринкової 

економіки має вирішальне значення для підвищення рентабельності 

галузі та конкурентоспроможності виробленої продукції [3, 4]. 

На сьогодні у господарствах різних організаційно-правових форм 
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Карпатського регіону в живленні птиці спостерігається дефіцит ряду 

важливих у біологічному відношенні компонентів мінерального 

живлення (йод, сірка, мідь, цинк, кобальт, фосфор). Вирішувати 

проблему мінерального забезпечення потрібно за рахунок неорганічних 

солей та нових джерел макро- і мікроелементів, зокрема з місцевої 

сировини, якою є природні мінерали. Тому важливим є введення до 

комбікормів природних мінералів, що містять дефіцитні у живленні 

курей макро- і мікроелементи, наслідком чого є збільшення 

продуктивності та зниження собівартості продукції [5–7].  

Метою даної роботи було вивчити вплив згодовування комбікорму 

нової рецептури на рівень обмінних процесів в організмі курей-несучок 

та їх продуктивність.  

Дослідження проведено в умовах ТзОВ Агрофірма “Ватра” 

Дрогобицького району Львівської області.  

Для досліду, схему якого наведено в табл. 1, було відібрано 100 

голів курей-несучок кросу Хайсекс білий, з яких за принципом аналогів 

сформовано дві групи (контрольна і дослідна), по 50 голів у кожній. При 

підборі аналогів враховували живу масу птиці та її вік. Підготовчий 

період досліду тривав 14 діб (127–140-добовий вік), а обліковий – 120 

діб (141–260-добовий вік). 

Годівлю піддослідної птиці проводили сухими повнораціонними 

комбікормами, збалансованими згідно з деталізованими нормами  

[8–10]. 

 

1. Схема досліду 

Група 
Кількість 

голів 

Характер годівлі 

Підготовчий 

період, 

вік 127–140 діб 

Обліковий 

період, 

вік 141–260 діб 

І (контрольна) 50 
Базовий 

комбікорм 

Базовий 

комбікорм 

ІІ (дослідна) 50 
Базовий 

комбікорм 

Експерименталь-

ний комбікорм 

 

У зрівняльний період птиці контрольної і дослідної груп 

згодовували базовий (контрольний) комбікорм. В обліковий період 

птиці контрольної групи згодовували базовий комбікорм (аналогічний 

до зрівняльного періоду), а кури дослідної групи отримували 

експериментальний комбікорм, у складі якого частка дорогих завізних 

джерел протеїну (соєва макуха, соняшниковий шрот) була замінена 

екструдованими кормовими бобами. Також до складу 
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експериментального комбікорму було введено глауконіт як джерело 

мінеральних речовин та природний адсорбент.  

Різниця за вмістом поживних речовин у комбікормах для курей 

між контрольною і дослідною групами в межах періоду вирощування 

була незначною (табл. 2). 

 

2. Структура (%) та поживність комбікормів для курей-несучок 

Компонент 
Група 

І (контрольна) ІІ (дослідна) 

Пшениця 28,02 18,92 

Кукурудза 29,00 29,58 

Макуха соєва 8,37 6,00 

Шрот соняшниковий 20,00 18,12 

Боби кормові екструдовані – 10,00 

Олія  2,50 2,70 

Вапняк 9,50 9,25 

Монокальційфосфат  1,57 1,58 

Сіль кухонна 0,30 0,30 

Глауконіт  – 3,00 

Метіоніну, г 0,21 0,24 

Лізину, г 0,24 0,17 

Вітамінна суміш 0,03 0,03 

Мінеральна суміш 0,06 0,06 

Адсорбент  0,15 – 

Ензим Ладозим-Респект 0,05 0,05 

В 100 г комбікорму міститься: 

обмінної енергії, МДж 1,17 1,13 

сирого протеїну, г 17,01 17,00 

сирої клітковини, г 4,83 5,21 

кальцію, г 3,80 3,80 

фосфору, г 0,70 0,70 

 

Матеріалом для досліджень слугували корми та кров курей-

несучок. 

З метою вивчення механізму впливу нового комбікорму на перебіг 

біохімічних процесів в організмі курей-несучок від 5 голів з кожної 

групи в кінці дослідного періоду відбирали кров для досліджень. 

Ми встановили, що згодовування птиці комбікормів із 

екструдованими кормовими бобами, введеними взамін частини макухи 

соєвої і шроту соняшникового, з включенням глауконіту негативно не 
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вплинуло на загальний фізіологічний стан організму курей. Усі 

досліджувані показники були в межах фізіологічної норми (табл. 3). 

 

3. Морфологічні та біохімічні показники крові курей-несучок  

(М ± m, n = 5) 

Показник 
Група 

I II 

Гемоглобін, г/л 100,08  0,89 100,22  0,92 

Еритроцити, 10
12

/л 3,32  0,09 3,58  0,06* 

Лейкоцити, 10
9
/л 26,12 ± 0,39 25,78 ± 0,34 

Загальний білок, % 5,42  0,07 5,63  0,09 

Кальцій, ммоль/л 5,39  0,08 5,56  0,06 

Фосфор неорганічний, ммоль/л 1,28  0,02 1,30  0,04 
Примітка. Вірогідність відмінностей у значеннях між контрольною і дослідною 

групами: * Р<0,05. 

 

Як свідчать результати досліджень, у крові курей дослідної групи 

на фоні контролю спостерігали незначне підвищення рівня гемоглобіну 

та вірогідне зростання кількості еритроцитів. Встановлено тенденцію до 

підвищення рівня загального білка у сироватці крові птиці на 3,87 % та 

деяке збільшення вмісту кальцію і фосфору неорганічного порівняно з 

контролем, що, очевидно, зумовлено кращим засвоєнням поживних 

речовин з корму. Вміст лейкоцитів в обох групах курей-несучок не 

зазнав суттєвих змін. 

Потрібно відзначити також, що згодовування експериментального 

комбікорму виявило найбільш виражений позитивний вплив на 

показники продуктивності курей (табл. 4). Зокрема від курей дослідної 

групи отримано на 2,61 % більше яєць, що в абсолютних величинах 

становило 5473 шт., тоді як від птиці контрольної групи – лише 5334 

шт. яєць. У розрахунку на одну середню несучку дослідної групи 

отримано 109,5 шт. яєць проти 106,7 шт. яєць від курей контрольної 

групи. 

Внаслідок підвищення продуктивності та збільшення середньої 

маси знесених яєць від курей дослідної групи отримано на 5,16 % 

більше яєчної маси порівняно із аналогами контролю. 

Використання експериментального варіанта комбікорму не 

вплинуло на споживання корму птицею дослідної групи порівняно з 

контрольною. Проте завдяки підвищенню середньої маси знесених яєць 

птицею дослідної групи відбулося зниження затрат корму на 1 кг 

яйцемаси порівняно з аналогічним показником у контролі. Так, на 1 кг 
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яйцемаси у дослідній групі витрачено 1,93 кг корму, що на 4,91 % 

менше за контроль.  

 

4. Продуктивність піддослідних курей-несучок 

Показник 
Група 

І ІІ 

Всього знесено яєць за дослід, шт. 5334 5473 

Несучість (на середню несучку), шт. 106,7 109,5 

Інтенсивність несучості за дослідний 

період, % 89,65±1,99 91,98±2,14 

Середня маса яйця, г 56,78±0,46 58,19±0,39* 

Кількість яєчної маси на несучку за 

дослід, г 6057,6 6370,1 

Збереженість поголів’я птиці, % 100 100 
Примітка. Вірогідність відмінностей у значеннях між контрольною і дослідною 

групами: * Р<0,05. 

 

Висновки. Згодовування експериментального варіанта 

комбікорму вплинуло на інтенсивність обмінних процесів в організмі 

курей-несучок, що позначилося на вірогідному зростанні кількості 

еритроцитів у крові, частковому підвищенні рівня гемоглобіну, 

загального білка у сироватці крові птиці дослідної групи, а також вмісту 

кальцію та фосфору неорганічного.  

Використання у раціонах курей-несучок експериментального 

варіанта комбікорму забезпечує підвищення інтенсивності несучості 

птиці дослідної групи на 2,61 % порівняно з контролем, сприяє 

вірогідному збільшенню середньої маси знесених яєць на 2,49 % 

(Р<0,05) та знижує витрати корму на 1 кг яйцемаси на 4,91 %. 
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 менший, а вміст циркулюючих імунних комплексів більший, ніж за 25–

30 діб до отелення, що свідчить про фізіологічну імуносупресію 

гуморальної ланки імунної відповіді організму. Введення коровам в 

останній місяць тільності досліджуваного препарату спричиняло 

збільшення кількості еритроцитів і лейкоцитів (зокрема нейтрофілів 

сегментоядерних), підвищення вмісту гемоглобіну і загального білка 

(зокрема альбумінової і γ-глобулінової фракцій), а також фагоцитарної 

активності нейтрофілів та бактерицидної і лізоцимної активності 

сироватки крові при одночасному зменшенні вмісту циркулюючих 

імунних комплексів. При цьому імуностимулюючий вплив екстракту 

алое на гуморальну і клітинну ланки імунітету був виражений більшою 

мірою у корів з високим рівнем молочної продуктивності. 

Ключові слова: корова, екстракт алое, еритроцити, гемоглобін, 

лейкоцити, загальний білок, альбуміни, α-, β- і γ-глобуліни, фагоцитарна 

активність нейтрофілів, бактерицидна і лізоцимна активність 

сироватки крові, циркулюючі імунні комплекси. 

 

Забезпечення високої репродуктивної здатності корів і тривалого 

продуктивного використання їх є актуальними проблемами молочного 

скотарства. Однак відомо, що для високопродуктивних корів не завжди 

характерні високі показники відтворювальної здатності. Така 

невідповідність між продуктивністю і репродуктивною функцією 

зумовлена підвищеною чутливістю високопродуктивних тварин до 

факторів зовнішнього середовища та зниженням природної 

резистентності до акушерських і гінекологічних захворювань [1, 6–8].  

Останній місяць тільності є одним з критичних фізіологічних 

періодів у корів, що суттєво впливає на стан імунної системи організму 

та перебіг післяродової інволюції родових шляхів [1, 3, 6]. Доведено, що 

передотельний період і роди є потужним стресовим фактором для 

організму корів [7–9]. При цьому в умовах інтенсифікації тваринництва 

посилюється негативний вплив стрес-факторів різної природи, що 

призводить до змін і порушення фізіологічних функцій і біохімічних 

процесів в організмі тварин та розвитку вторинних імунодефіцитів [2, 

10]. В основі цих порушень лежить посилення процесів пероксидного 

окиснення ліпідів, зниження активності системи антиоксидантного 

захисту та імунобіологічної реактивності [2, 5, 9, 10]. 

Тому дослідження слід скеровувати на пошук ефективних 

науково обґрунтованих способів підвищення резистентності організму 

корів до акушерських і гінекологічних захворювань.  З цією метою 

заслуговує уваги застосування тканинних препаратів, і зокрема 

фармакопейного екстракту алое, який стимулює обмін речовин,  
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підвищує резистентність та нормалізує фізіологічні функції організму, 

сприяє процесам регенерації клітин і тканин [4]. Вплив алое на імунну 

систему полягає у посиленні продукування макрофагами оксиду азоту, 

цитокінів (фактора некрозу пухлин TNF-α, інтерлейкінів 1 та 6, γ-

інтерферону), активації лімфоцитів та збільшенні загальної кількості 

лейкоцитів [14, 16–19]. Також алое виявляє антиоксидантний ефект. Це 

зумовлено наявністю у ньому фенольних антиоксидантів і 

глутатіонпероксидазної та супероксиддисмутазної  активностей [13, 15], 

що є особливо актуальним для корів в останній місяць тільності. 

Крім того, важливим аспектом дослідження імунобіологічної 

реактивності організму тільних корів є визначення активності 

неспецифічної резистентності їх організму до та після отелення, 

оскільки стимуляція післяродової інволюції родових шляхів, поєднана з 

корекцією імунного стану тварин у сухостійний період, відіграє 

важливу роль в організації інтенсивного відтворення 

високопродуктивних корів. Виходячи з наведеного, актуальним у 

науково-практичному плані є з’ясування впливу екстракту алое на 

показники неспецифічної резистентності у корів різної молочної 

продуктивності до та після отелення. 

Дослідження проводили у ДП “ДГ “Радехівське” на двох групах 

повновікових корів української чорно-рябої молочної породи, західного 

внутрішньопородного типу, аналогів за віком і живою масою, по 20 

тварин у кожній. За результатами попередньої лактації у першу групу 

відібрали корів з надоєм 4800–5200 кг молока за 305 діб лактації 

(високопродуктивні), у другу – 3850–4150 кг (низькопродуктивні).  

Кожну групу корів розділили на контрольну і дослідну. Коровам 

дослідної групи (Д) за 25–30 діб до отелення вводили підшкірно 

дворазово з інтервалом 5–7 діб по 20 мл на тварину фармакопейний 

екстракт алое (реєстраційне посвідчення на препарат № UA/5896/01/01 

від 19.02.07), а контрольної (К) – таку ж кількість ізотонічного розчину 

хлориду натрію. 

Матеріалом для дослідження показників неспецифічної 

резистентності організму слугувала кров корів, яку відбирали до 

ранкової годівлі у трьох тварин із кожної групи за 25–30 і 5–7 діб до 

передбачуваних родів, а також на 10–14-ту добу після отелення. 

У цільній крові визначали: вміст гемоглобіну, кількість 

еритроцитів і лейкоцитів та співвідношення окремих видів лейкоцитів 

(лейкограма крові) – за загальноприйнятими методами (Кондрахин И. П. 

с соавт., 1985) фагоцитарну активність (ФА) нейтрофілів (Гостєв В. С., 

1950), фагоцитарний індекс (ФІ) та фагоцитарне число (ФЧ) [11].  
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У сироватці крові визначали: вміст білка (рефрактометричним 

методом), білкових фракцій (методом електрофорезу на 

ацетатцелюлозі), циркулюючих імунних комплексів (ЦІК)                 

(Габріелян М. І., 1984), бактерицидну (БАСК) (Марков Ю. М., 1968)  і 

лізоцимну (ЛАСК) (Дорофейчук В. Г., 1968) активність [11]. 

Отриманий цифровий матеріал опрацьовували методом 

варіаційної статистики з використанням критерію Стьюдента. 

Обчислювали середні арифметичні величини та їх похибки. Зміни 

вважали вірогідними при Р<0,05. Для розрахунків використовували 

стандартну комп’ютерну статистичну програму MS-Excel. 

Отримані результати досліджень гематологічних показників 

свідчать, що за 25–30 діб до отелення і до парентерального введення 

досліджуваних розчинів у високопродуктивних корів вміст еритроцитів 

і гемоглобіну вищий ніж у низькопродуктивних відповідно на 3,3–4,7 % 

і 3,5–3,7 % (табл. 1).  

 

1. Кількість еритроцитів і вміст гемоглобіну в крові корів різної 

молочної продуктивності  (n=3, M±m) 

 

Показник 

Групи 

тварин 

Період досліджень 

за 25–30 діб 

до отелення 

за 5–7 діб 

до отелення 

на 10–14 добу  

після отелення 

Низькопродуктивні 

Еритроцити, 

Т/л 

К 5,98±0,14 6,14±0,17 5,81±0,18 

Д 6,01±0,19    6,89±0,16
 Х

* 6,17±0,21 

Гемоглобін, 

г/л 

К 106,1±1,86 109,4±1,69 104,5±2,25 

Д 105,8±2,00    120,1±2,48
Х
* 108,0±3,47 

Високопродуктивні 

Еритроцити, 

Т/л 

К 6,26±0,15 6,32±0,14 5,78±0,23 

Д 6,21±0,13    6,98±0,17
Х
* 6,29±0,19 

Гемоглобін, 

г/л 

К 110,0±2,40 110,8±1,86 104,8±2,18 

Д 109,5±1,21    119,8±2,24
Х
* 112,0±1,79 

 Примітка. У цій і наступних таблицях статистично вірогідні різниці по 
відношенню до тварин контрольної групи: * P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001; різниці у 

групі до попереднього періоду досліджень:  Х  P<0,05; ХХ  P<0,01; ХХХ P<0,001.  

 

У високопродуктивних корів контрольної групи за 5–7 діб до 

отелення порівняно з попереднім періодом досліджень вміст 

еритроцитів і гемоглобіну майже не змінюється, а у 

низькопродуктивних спостерігається тенденція до збільшення згаданих 

показників відповідно на 2,7 і 3,1 %. Після застосування екстракту алое 
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у корів з вищою молочною продуктивністю кількість еритроцитів 

вірогідно збільшилася порівняно з попереднім періодом на 12,4 %, а 

концентрація гемоглобіну – на 9,4 %. У тварин з нижчою молочною 

продуктивністю динаміка вказаних показників аналогічна і становить 

відповідно 14,6 та 13,5 %. При цьому у високо- і низькопродуктивних 

корів дослідних груп порівняно з контрольними кількість еритроцитів 

більша відповідно на 10,4 і 12,2 % (P<0,05), а вміст гемоглобіну – на 9,8 

і 8,1 % (P<0,05). Збільшення вмісту еритроцитів і гемоглобіну після 

застосування екстракту алое вказує на посилення функції ретикуло-

ендотеліальної системи та підвищення рівня окисно-відновних реакцій.   

На 10–14-ту добу після отелення порівняно з попереднім 

періодом досліджень у крові високо- і низькопродуктивних корів 

контрольних груп спостерігається тенденція до зниження кількості 

еритроцитів (відповідно на 8,5 і 5,4 %) та вмісту гемоглобіну 

(відповідно на 5,4 і 4,5 %). У тварин дослідних груп динаміка вказаних 

показників аналогічна, однак більш виражена (відповідно на 9,9 і 10,4 % 

та 6,5 і 10,1 %). При цьому у високопродуктивних корів дослідної групи 

порівняно з контрольною різниця кількості еритроцитів становить        

8,8 %, а  вмісту гемоглобіну – 6,9 %. У низькопродуктивних тварин у 

вказаний період досліджень кількість еритроцитів та концентрація 

гемоглобіну відрізняються незначно. 

За 25–30 діб до отелення кількість лейкоцитів та співвідношення 

їх окремих форм у крові високопродуктивних корів порівняно з 

низькопродуктивними не відрізняються (табл. 2).  

За 5–7 діб до отелення порівняно з попереднім періодом 

досліджень у корів контрольних груп спостерігається тенденція до 

збільшення кількості лейкоцитів. Зокрема у високопродуктивних корів 

підвищення згаданого показника становить 2,5 %, низькопродуктивних 

– 5,4 %. Водночас у високо- і низькопродуктивних корів, яким 

застосувували екстракт алое, встановлено збільшення кількості 

лейкоцитів (відповідно на 13,8 і 16,1 %, P<0,05) та вірогідні зміни у 

співвідношенні їх окремих форм, а саме: збільшення відносної кількості 

нейтрофілів сегментоядерних (у 1,2 разу) і зменшення частки 

еозинофілів (у 1,5 разу). Вказані зміни свідчать, що екстракт алое 

підвищує неспецифічну резистентність організму корів за рахунок 

клітинної ланки імунітету.   

Також слід відзначити що, за 5–7 діб до отелення у крові високо- 

і низькопродуктивних корів дослідних груп порівняно з контрольними 

кількість лейкоцитів більша відповідно на 13,0 (P<0,05) і 11,5 %. При 

цьому відносна кількість нейтрофілів сегментоядерних більша у                

1,1 разу, а еозинофілів менша відповідно у 1,6 і 1,7 разу (P<0,05). 
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2. Кількість лейкоцитів та співвідношення їх окремих форм у крові 

корів різної молочної продуктивності  (n=3, M±m) 

Лейкоцити 
Групи 

корів 

Період досліджень 

25–30 діб  

до отелення 

5–7 діб  

до отелення 

10–14 доба 

після 

отелення 

Низькопродуктивні 

Загальна кількість 

лейкоцитів, Г/л 

К 7,97±0,30 8,40±0,32 7,37±0,35 

Д 8,07±0,32 9,37±0,29
Х
 7,30±040

Х
 

% 

базофіли 
К 0,67±0,33 0,33±0,33 0,33±0,33 

Д 0,67±0,67 0,67±0,33 0,67±0,33 

еозинофіли 
К 8,00±0,58 8,67±0,67 7,00±1,00 

Д 7,67±0,88 5,00±0,58* 5,67±0,88 

нейтрофіли 

паличкоядерні 

К 3,33±0,67 3,00±0,58 2,67±0,67 

Д 3,00±1,00 2,33±0,33 2,67±0,33 

нейтрофіли 

сегментоядерні 

К 29,00±1,15 31,00±1,53 28,33±1,45 

Д 29,67±1,45 35,33±0,88
Х
 30,33±1,20

Х
 

лімфоцити 
К 54,00±1,00 51,67±1,45 56,00±1,00 

Д 53,33±1,76 52,00±0,58 55,67±1,86 

моноцити 
К 5,00±1,00 5,33±0,33 5,67±0,88 

Д 5,67±0,88 4,67±0,67 5,00±0,58 

Високопродуктивні 

Загальна кількість 

лейкоцитів, Г/л 

К 8,03±0,41 8,23±0,26 7,33±0,30 

Д 8,17±0,23 9,30±0,21
Х
* 7,53±0,38

Х
 

% 

базофіли 
К 0,67±0,33 0,67±0,33 0,67±0,33 

Д 0,33±0,33 0,67±0,33 0,67±0,33 

еозинофіли 
К 8,67±0,88 9,33±0,33 9,00±0,58 

Д 8,33±0,67 5,67±0,67
Х
* 6,00±1,15 

нейтрофіли 

паличкоядерні 

К 2,67±0,33 2,00±0,58 2,33±0,33 

Д 3,00±0,58 3,00±0,58 2,67±0,88 

нейтрофіли 

сегментоядерні 

К 27,00±1,15 28,33±0,67 25,67±1,20 

Д 26,33±0,88 31,33±1,20
Х
 28,67±1,45 

лімфоцити 
К 55,33±1,45 54,33±0,88 57,33±1,20 

Д 56,00±0,58 54,33±1,33 56,67±1,20 

моноцити 
К 5,67±0,88 5,33±0,88 5,00±0,58 

Д 6,00±0,58 5,00±0,58 5,33±0,88 

 

На 10–14-ту добу після отелення порівняно з попереднім 

періодом у високопродуктивних корів спостерігається зниження 

кількості лейкоцитів, а саме: у контрольних на 10,9 %, дослідних – на 
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19,0 % (P<0,05). У низькопродуктивних тварин динаміка згаданого 

показника аналогічна і становить відповідно 12,3 і 22,1 % (P<0,05). При 

цьому у корів дослідних груп порівняно з контрольними кількість 

лейкоцитів майже однакова.  

У період за 25–30 діб до отелення у корів різної молочної 

продуктивності виявлено неоднаковий рівень показників клітинної 

ланки неспецифічної резистентності організму (табл. 3). Зокрема у 

високопродуктивних корів порівняно з низькопродуктивними 

фагоцитарна активність нейтрофілів нижча на 1,3–3,3 %. При цьому 

фагоцитарний індекс і фагоцитарне число менші відповідно на 2,2–     

2,4 % і 5,3–9,6 %, однак різниця показників невірогідна. 

 

3. Фагоцитарна активність крові корів різної молочної 

продуктивності  (n=3, M±m) 

Показники 
Групи 

корів 

Період досліджень 

25–30 діб  

до отелення 

5–7 діб  

до отелення 

10–14 доба 

після отелення 

Низькопродуктивні 

ФА, % 
К 42,3±2,73 47,0±2,08 43,7±3,18 

Д 41,7±3,18 56,7±2,33
Х
* 45,3±2,91

Х
 

ФІ, од. 
К 12,27±0,84 13,63±1,07 10,20±0,89 

Д 12,47±0,78 16,90±0,93
Х
 10,87±0,67

Х
 

ФЧ, од. 
К 5,23±0,67 6,41±0,57 4,51±0,71 

Д 5,24±0,72 9,60±0,77
Х
* 4,96±0,62

Х
 

Високопродуктивні 

ФА, % 
К 39,0±2,65 45,3±2,03 39,7±2,91 

Д 40,3±3,28 54,7±2,40
Х
* 42,3±3,48 

ФІ, од. 
К 11,97±1,23 12,83±0,84 10,57±0,95 

Д 12,20±0,67 16,73±1,02
Х
* 11,17±0,80

Х
 

ФЧ, од. 
К 4,73±0,81 5,85±0,64 4,25±0,70 

Д 4,96±0,65 9,19±0,94
Х
* 4,78±0,73

Х
 

 

За 5–7 діб до отелення порівняно з попереднім періодом 

досліджень у високо- і низькопродуктивних корів контрольних груп 

спостерігається тенденція до збільшення фагоцитарної активності 

нейтрофілів, відповідно на 6,3 і 4,7 %, а у тварин, яким застосувували 

екстракт алое, встановлено вірогідне підвищення досліджуваного 

показника відповідно на 14,4 і 15,0 %. Динаміка змін ФІ і ФЧ у корів 

контрольних і дослідних груп у вказаний період досліджень аналогічна. 

При цьому за 5–7 діб до отелення у високопродуктивних тварин 

дослідної групи порівняно з контрольною фагоцитарна активність 
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нейтрофілів вірогідно вища у 1,2 разу, фагоцитарний індекс – у 1,3 разу, 

а фагоцитарне число – у 1,6 разу. У низькопродуктивних корів різниця 

згаданих показників подібна і становить відповідно 1,2 (P<0,05), 1,2 і 1,5 

(P<0,05) разів. Ці зміни свідчать про позитивний вплив екстракту алое 

на показники клітинної ланки неспецифічної резистентності організму 

корів у дородовий період. 

На 10–14-ту добу після отелення порівняно з попереднім 

періодом у контрольних групах високо- і низькопродуктивних корів 

спостерігали тенденцію до зниження фагоцитарної  активності 

нейтрофілів (у 1,1 разу), фагоцитарного індексу (відповідно у 1,2 і 1,3 

рази) і фагоцитарного числа (у 1,4 разу). У тварин дослідних груп 

відбувається аналогічне, але інтенсивніше (P<0,05) зниження згаданих 

показників, а саме: фагоцитарної  активності нейтрофілів –  у 1,3 разу, 

фагоцитарного індексу – у 1,5 разу та фагоцитарного числа – у 1,9 разу. 

При цьому на 10–14-ту добу після отелення значення показників у 

дослідних групах порівняно з контрольними відрізняється незначно. На 

нашу думку, інтенсивне зниження фагоцитарної активності крові на 10–

14-ту добу після отелення може бути зумовлене завершенням процесів 

післяродової інволюції статевих органів корів. 

У крові корів різної молочної продуктивності за 25–30 діб до 

отелення виявлено відмінності вмісту загального білка та його фракцій 

(табл. 4). Зокрема у високопродуктивних корів порівняно з 

низькопродуктивними концентрація  загального білка більша на 2,9–

4,5 %. При цьому відносний вміст альбумінів  вищий на 1,1–2,0 %, а γ-

глобулінів нижчий на 2,5–2,9 %, але різниця невірогідна. 

У високо- і низькопродуктивних корів контрольних груп за 5–7 

діб до отелення порівняно з попереднім періодом досліджень 

спостерігали зниження вмісту загального білка відповідно на 8,8 % і            

7,2 % (P<0,05). Вказане зниження у корів обох груп відбувається, 

головним чином, за рахунок вірогідного зменшення відносного вмісту 

альбумінів (відповідно на 3,9 і 3,2 %) і γ-глобулінів (відповідно на 2,9 і 

3,3 %). Вказані зміни свідчать про фізіологічну імуносупресію 

гуморальної ланки імунної відповіді організму. Причиною зменшення 

альбумінів в організмі корови-матері може бути значне  їх використання 

(як пластичного матеріалу) організмом плода  в зв’язку з його 

інтенсивним ростом в останній місяць тільності, а зниження  

γ-глобулінів – посилене поглинання імуноглобулінів молочною залозою 

перед отеленням для виділенням їх з молозивом після отелення [12]. 

Також у вказаний період досліджень у корів контрольних груп 

спостерігали вірогідне збільшення відносного вмісту β-глобулінів, а 

саме: у високопродуктивних корів на 4,2 %, низькопродуктивних – на 
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3,5 %. Ці дані свідчать про підвищення транспортної функції білків у 

крові корів у кінці тільності, яку пов'язують з β-глобулінами [12]. 

 

4. Загальний білок та його фракції у крові корів різної молочної 

продуктивності  (n=3, M±m) 

Показники 
Групи 

корів 

Період досліджень 

25–30 діб до 

отелення 

5–7 діб до 

отелення 

10–14 доба 

після 

отелення 

Низькопродуктивні 

Загальний білок, г/л 
К 75,4±1,07 70,0±1,25

Х
 68,2±1,47 

Д 74,9±1,52 76,3±1,18* 71,5±1,56 

% 

 альбуміни 
К 40,9±0,81 37,7±0,76

Х
 34,3±0,81

Х
 

Д 41,4±0,50 39,8±0,72 37,30±0,60* 

α-глобуліни 
К 16,9±0,70 19,9±0,91 20,9±0,99 

Д 16,4±0,55 16,8±0,90 17,40±0,72 

β-глобуліни 
К 15,0±0,64 18,5±0,87

Х
 20,7±0,76 

Д 14,6±0,76 17,7±0,87 19,30±0,59 

γ-глобуліни 
К 27,2±0,89 23,9±0,72

Х
 24,1±1,04 

Д 27,6±0,84 25,7±0,67 26,0±0,46 

Високопродуктивні 

Загальний білок, г/л 
К 77,6±1,22 70,8±1,07

Х
 69,6±1,91 

Д 78,3±1,00 78,9±1,47* 74,2±1,42 

% 

альбуміни 
К 42,9±0,89 39,0±0,91

Х
 36,1±1,10 

Д 42,5±0,64 40,6±0,87 38,2±1,88 

α-глобуліни 
К 17,1±0,61 19,7±0,81 21,3±0,84 

Д 17,2±0,67 17,9±0,61 18,3±0,76 

β-глобуліни 
К 15,7±0,87 19,9±0,96

Х
 21,9±0,53 

Д 15,2±0,67 17,4±0,87 21,2±0,81
Х
 

γ-глобуліни 
К 24,3±0,66 21,4±0,70

Х
 20,7±0,78 

Д 25,1±0,71 24,1±0,62* 22,3±0,78 

 

За 5–7 діб до отелення порівняно з попереднім періодом 

досліджень у дослідній групі високопродуктивних тварин вміст 

загального білка не змінюється, у низькопродуктивних спостерігається 

незначне його збільшення (різниця 1,9 %). При цьому порівняно з 

попереднім періодом досліджень спостерігали незначне і невірогідне 

зниження відносного вмісту альбумінів (відповідно на 1,9 і 1,6 %) і γ-

глобулінів (відповідно на 1,0 і 1,9 %). У високо- і низькопродуктивних 

корів дослідних груп порівняно з контрольними вміст загального білка 
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вірогідно більший відповідно на 11,4 і 9,0 %, що свідчить про 

стимулюючий вплив екстракту алое на білоксинтезуючу функцію 

печінки корів в останній місяць тільності. Також у вказаний період 

досліджень у високо- і низькопродуктивних корів, яким застосовували 

екстракт алое, відбувається перерозподіл білкових фракцій в бік 

збільшення відносного вмісту альбумінів (відповідно на 1,6 і 2,1 %) і γ-

глобулінів (відповідно на 2,7 %, P<0,05 і 1,8 %), що свідчить про 

підвищення неспецифічної резистентності за рахунок гуморальної ланки 

імунної відповіді організму. 

На 10–14-ту добу після отелення порівняно з попереднім 

періодом досліджень у крові високо- і низькопродуктивних корів 

контрольних груп спостерігали тенденцію до зниження вмісту 

загального білка (відповідно на 1,7 і 2,6 %). У тварин дослідних груп 

динаміка згаданих показників аналогічна, однак більш виражена 

(відповідно на 6,0 і 6,3 %). Це зменшення можна пояснити інгібуючим 

впливом родів на синтез сироваткових білків у печінці корів [7].  

Також у вказаний період досліджень змінюється відносний вміст 

білкових фракцій. Зокрема у високопродуктивних корів контрольної 

групи відсоток альбумінів знизився на 2,9 %, низькопродуктивних – на 

3,4 % (P<0,05). При цьому виявлено тенденцію до збільшення 

відносного вмісту β-глобулінів (відповідно на 2,0 і 2,2 %). У корів 

дослідних груп виявлено аналогічні зміни вказаних білкових фракцій. 

На нашу думку, ці зміни відбуваються у зв’язку з підвищенням функції 

молочної залози корів у період роздою, коли інтенсивно збільшується 

секреція молока [7].  

На 10–14-ту добу після отелення у високо- і низькопродуктивних 

корів дослідних груп порівняно з контрольними вміст загального білка 

вищий відповідно на 6,6 і 4,8 %. Вказана відмінність зумовлена, 

головним чином, збільшенням відносного вмісту альбумінів (P<0,05) і γ-

глобулінів, що свідчить про позитивний вплив екстракту алое на 

білоксинтезуючу функцію печінки і гуморальну ланку неспецифічної 

резистентності організму корів у післяродовий період.  

За 25–30 діб до отелення у крові високо- і низькопродуктивних 

корів виявлено відмінності показників гуморальної ланки неспецифічної 

резистентності організму (табл. 5). Зокрема у високопродуктивних корів 

порівняно з низькопродуктивними бактерицидна активність сироватки 

крові менша на 1,3–3,1 %, лізоцимна активність сироватки крові не 

відрізняється, а вміст циркулюючих імунних комплексів більший на 

2,2–5,2 %, однак різниця показників невірогідна. 
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5. Гуморальні фактори імунітету крові корів різної молочної 

продуктивності  (n=3, M±m) 

Показники 
Групи 

корів 

Період досліджень 

25–30 діб до 

отелення 

5–7 діб до 

отелення 

10–14 доба 

після 

отелення 

Низькопродуктивні 

БАСК, % 
К 68,67±2,83 65,87±1,85 52,20±2,07

ХХ
 

Д 67,50±1,97 75,43±2,03
Х
* 48,33±1,79

ХХХ
 

ЛАСК, % 
К 23,40±1,14 22,10±0,99 19,37±0,78 

Д 23,57±1,53 25,87±0,72* 20,73±1,04
Х
 

ЦІК,  

од. ОГ/100 мл СК 

К 63,7±3,28 68,0±2,89 64,3±2,91 

Д 64,3±2,33 61,3±2,96 62,7±1,76 

Високопродуктивні 

БАСК, % 
К 65,57±2,41 60,73±2,24 51,53±2,43

Х
 

Д 66,23±2,13 76,20±1,91
Х
** 49,67±2,22

ХХХ
 

ЛАСК, % 
К 22,53±0,94 21,87±1,08 18,23±1,23 

Д 22,80±1,08 26,23±0,85* 21,37±1,41 

ЦІК,  

од. ОГ/100 мл СК 

К 67,0±2,65 69,7±4,10 70,3±3,18 

Д 65,7±3,76 63,0±2,08 65,3±2,60 

 

За 5–7 діб до отелення порівняно з попереднім періодом 

досліджень у високо- і низькопродуктивних корів контрольних груп 

спостерігали тенденцію до зниження рівня бактерицидної (відповідно на 

4,8 і 2,8 %) та лізоцимної активності сироватки крові (відповідно на 0,7 і 

1,3 %) та підвищення вмісту циркулюючих імунних комплексів 

(відповідно на 4,0 і 6,8 %). Вказані зміни свідчать про фізіологічну 

імуносупресію гуморальної ланки неспецифічної резистентності 

організму корів у дородовий період. Водночас у високо- і 

низькопродуктивних корів, яким застосовували екстракт алое, 

встановлено підвищення рівня БАСК відповідно на 10,0 і 7,9 % (P<0,05), 

ЛАСК – відповідно на 3,4 і 2,3 %. При цьому спостерігали тенденцію 

зниження ЦІК відповідно на 4,1 і 4,7 %.  

За 5–7 діб до родів у високопродуктивних корів дослідної групи 

порівняно з контрольною бактерицидна і лізоцимна активність 

сироватки крові вища відповідно на 15,5 % (P<0,01) і  4,4 %, у 

низькопродуктивних – на 9,6 % (P<0,05) і 3,8 %. Водночас вміст 

циркулюючих імунних комплексів нижчий у корів з високою молочною 

продуктивністю на 9,6 %, з низькою – на 9,9 %, однак різниця 

невірогідна. Ці відмінності свідчать про позитивний вплив екстракту 
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алое на показники гуморальної ланки імунної відповіді організму корів 

перед отеленням. 

На 10–14-ту добу після отелення порівняно з попереднім 

періодом досліджень у високо- і низькопродуктивних корів 

контрольних груп встановлено зниження бактерицидної і лізоцимної 

активності сироватки крові. Зокрема рівень бактерицидної активності 

сироватки крові знизився відповідно на 9,2 і 13,7 % (P<0,05–0,01), а 

лізоцимної активності – відповідно на 3,6 і 2,7 %. При цьому вміст 

циркулюючих імунних комплексів у тварин з вищою молочною 

продуктивністю  не змінився, а з нижчою – зменшився на 5,4 %, але 

різниця невірогідна. Водночас у тварин, яким застосовували екстракт 

алое, встановлено більш інтенсивне зниження рівня бактерицидної та 

лізоцимної активності сироватки крові відповідно на 26,5 і 27,1 % 

(P<0,001) та 4,9 і 5,1 %. При цьому вміст циркулюючих імунних 

комплексів незначно збільшився. 

Інтенсивне зниження бактерицидної та лізоцимної активності 

сироватки крові у вказаний період досліджень може бути зумовлене 

завершенням процесів післяродової інволюції статевих органів корів. 

На 10–14-ту добу після отелення у високо- і низькопродуктивних 

корів дослідних груп порівняно з контрольними рівень бактерицидної і 

лізоцимної активності сироватки крові відрізняється незначно. Однак у 

тварин з високою молочною продуктивністю виявлена відмінність 

вмісту циркулюючих імунних комплексів (7,1 %), а у 

низькопродуктивних рівень досліджуваного показника майже 

однаковий (різниця становить 2,5 %). 

Отже, застосування коровам екстракту алое  за наведеною 

схемою і дозою підвищує в їх організмі у дородовий період функцію 

ретикуло-ендотеліальної системи і рівень окисно-відновних реакцій (за 

рахунок збільшення вмісту еритроцитів і гемоглобіну), а також посилює 

клітинну (за рахунок збільшення кількості лейкоцитів, зокрема 

нейтрофілів сегментоядерних та підвищення їх фагоцитарної 

активності) та гуморальну (за рахунок збільшення вмісту загального 

білка та перерозподілу білкових фракцій в бік зростання відносного 

вмісту альбумінів і γ-глобулінів, а також підвищення бактерицидної і 

лізоцимної активності сироватки крові при одночасному зменшенні 

вмісту циркулюючих імунних комплексів) ланки імунної відповіді 

організму. На нашу думку, вказана дія досліджуваного препарату на 

нормалізацію гуморальної і клітинної ланки імунної відповіді організму 

зумовлена наявністю у ньому фенольних антиоксидантів, 

глутатіонпероксидазної і супероксиддисмутазної  активностей, а також 
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посиленням продукування макрофагами оксиду азоту, цитокінів 

(фактора некрозу пухлин TNF-α, інтерлейкінів 1 і 6, γ-інтерферону). 

Висновки 

1. У високопродуктивних корів контрольної групи за 5–7 діб до 

отелення встановлено імуносупресивний стан гуморальної ланки 

імунної відповіді організму, який проявляється у зниженні вмісту 

загального білка та його альбумінової і γ-глобулінової фракції, а також 

зниженні рівня бактерицидної і лізоцимної активності сироватки крові 

та підвищенні вмісту циркулюючих імунних комплексів. У низько-

продуктивних корів виявлено подібну, але менше виражену 

імуносупресію. 

2. Введення екстракту алое коровам високо- і 

низькопродуктивних груп підвищує рівень окисно-відновних реакцій та 

стимулює неспецифічну резистентність їх організму за рахунок 

клітинної і гуморальної ланки імунної відповіді у дородовий період. 

При цьому відбувається збільшення кількості еритроцитів і лейкоцитів 

(зокрема нейтрофілів сегментоядерних), підвищення вмісту гемоглобіну 

і загального білка (зокрема альбумінової і γ-глобулінової фракцій), а 

також фагоцитарної активності нейтрофілів та бактерицидної і 

лізоцимної активності сироватки крові при одночасному зменшенні 

вмісту циркулюючих імунних комплексів. 
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РАННЄ ВІДЛУЧЕННЯ ПОРОСЯТ: ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ 

 

На основі аналізу вітчизняних і зарубіжних літературних даних 

встановлено, що оптимальним строком для відлучення поросят у 

господарствах, які спеціалізуються на виробництві свинини, є 21 доба, а 

в племінних господарствах – 35 діб. 

Ключові слова: поросята, свиноматки, відлучення, годівля.  

 

Питання про строки відлучення поросят має велике практичне 

значення, тому воно вже давно цікавить працівників науки і 

виробництва. Ефективність різних строків відлучення поросят вивчав 

ще в 20-х рр. академік М. Ф. Іванов на дослідній станції в Асканії-Новій. 

В той час він дійшов висновку, що в племінному свинарстві для 

одержання високоякісних тварин відлучення поросят потрібно 

проводити не раніше, як у 2-місячному віці, а в користувальному 

свинарстві можна допустити і в 6-тижневому віці. 

В останні роки розвиток фізіології, біохімії, мікробіології та 

інших наук, а також хімічної і комбікормової промисловості досяг 

такого рівня, який дозволяє розробити рецептуру і виготовити кормові 

суміші, збалансовані за амінокислотами, вітамінами, мінеральними 

речовинами, з відповідними добавками антибіотиків, ферментів та 

інших біологічно активних речовин, що сприяють успішному 

вирощуванню поросят, відлучених в 3–4-тижневому і більш ранньому 

віці [1]. 

Перевага раннього відлучення перед звичайним полягає в тому, 

що дає можливість більш інтенсивно використовувати свиноматок, 

тобто одержувати від них протягом року більше опоросів і поросят. 

Період поросності триває в середньому 114, а підсисний – 60 діб. 

Отже, при відлученні поросят у 2-місячному віці теоретично свиноматка 

за рік може опороситися двічі. Але практично на більшості товарних 

ферм одержують лише по 1,4–1,6 опоросу та по 12–15 поросят на 

свиноматку за рік. 
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Однією з причин цього є те, що свиноматки за підсисний період 

втрачають у вазі до 40 кг і більше, а це негативно впливає на їх 

репродуктивну здатність. У них затримується охота, вони часто 

перегулюють, а якщо і запліднюються, то приводять мало поросят, 

частина яких народжується недорозвиненими, а то й мертвими. 

При відлученні поросят у 30-добовому віці свиноматка має 

здебільшого нормальну (для парування) вгодованість і вже в перші дні 

після відлучення поросят приходить в охоту і запліднюється. Це сприяє 

одержанню від матки за рік до 2,4 опоросу та близько 24 поросят [1, 3]. 

Раннє відлучення поросят має ряд економічних переваг: 

– скорочується лактаційний період свиноматок, що позитивно 

впливає на їх вгодованість, останнє найбільш важливе для майбутнього 

своєчасного осіменіння; 

– затрати кормових одиниць на 1 кг приросту маси поросят в 1,5–

2 рази нижчі, ніж при використанні цих кормів для годівлі підсисних 

свиноматок; 

– зменшується потрібна продуктивна площа дорогих маточних 

приміщень; 

– раннє привчання поросят до поїдання кормів дає можливість 

скоротити час дорощування і відгодівлі молодняку свиней приблизно на 

10–15 %. 

Разом з підвищенням інтенсивності використання свиноматок 

застосування раннього відлучення поросят дає можливість збільшити 

строк племінного використання свиноматок, що має важливе 

зоотехнічне і економічне значення. Це можна пояснити тим, що в 

середньому за один день поросності в організмі свиноматки 

утворюється близько 30 г сухих речовин (розвиток плоду), а за один 

день підсисного періоду – понад 1200 г (утворення молока), або в 40 

разів більше [2]. 

Підсисний період для свиноматок дуже напружений, 

функціонально перевантажений, внаслідок чого (особливо при 

недостатній і неповноцінній годівлі) продуктивність їх знижується, 

частина з них передчасно вибуває із стада. Раннє відлучення поросят, 

тобто скорочення підсисного періоду вдвічі, дає можливість значно 

полегшити функціональне навантаження на організм свиноматки і тим 

самим зберігати її високі репродуктивні якості більш тривалий час. 

Поросята при відлученні їх у 60-добовому віці часто бувають 

різними за розвитком і вагою. Це пояснюють здебільшого тим, що соски 

свиноматки виділяють різну кількість молока. При ранньому відлученні 

поросята краще вирівняні за вагою, мають більшу живу масу в 2-
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місячному віці, в подальшому краще ростуть та швидше досягають 

забійних кондицій, ніж тварини, відлучені в 60-добовому віці [2, 4]. 

При ранньому відлученні поросят значно скорочується потреба в 

приміщеннях для прийому опоросів, зменшується можливість переносу 

інфекційних захворювань від свиноматки до поросят, менше випадків 

захворювання вим’я свиноматок, створюються умови для більш 

ефективного застосування профілактичних і лікувальних засобів 

боротьби з захворюваннями поросят, для переводу вирощування 

поросят на промислову основу. 

Поряд з тим слід мати на увазі, що успішне застосування 

раннього відлучення поросят можливе лише при створенні їм 

відповідних умов, головними з яких є: добре здоров’я і розвиток 

поросят при відлученні, забезпечення їх достатньою і повноцінною 

годівлею, теплим і сухим приміщенням. 

Новонароджені поросята мають дуже обмежені можливості для 

перетравлення їжі. Свиноматка компенсує цю неспроможність, 

виробляючи молоко – збалансований продукт, який забезпечує 

практично всі поживні потреби потомства. 

Крім того, імунна система тварини одразу після народження 

несформована, вона не має вродженого імунітету проти хвороб і 

протягом п’яти – шести тижнів нездатна виробляти дієвого захисту. 

Відлучення, особливо дуже раннє, призводить до раптової зміни в 

годівлі, тому потенційно є одним з найбільш стресових етапів у житті 

поросят. 

У далекому минулому практикували відлучення, яке практично 

збігалося із природними процесами – після восьми тижнів. У цей час 

вироблення молока свиноматкою відчутно скорочується, і альтернативні 

корми займають близько 70–80 % раціону поросяти. Із розвитком галузі, 

наприкінці 1980-х – початку 1990-х рр., у світовому свинарстві 

спостерігався рух до стимулювання раннього відлучення поросят 

мультицентрового виробництва. Згідно з даними Департаменту 

агропромислового комплексу США, протягом 90-х рр. господарства 

країни скоротили вік відлучення на 9,5 доби (з 28,8 до 19,3). Головною 

перевагою цієї системи було досягнення зниження поширення рівня 

захворюваності під час догляду і відгодівлі поросят. Тварини стали 

більш однотипними, поліпшилися показники продуктивності.  

У Британії зниження віку відлучення з 5 до 3 тижнів 

аргументували зростанням кількості опоросів однієї свиноматки 

протягом року – з 2,2 до 2,4. Деякі виробники завдяки поліпшенню 

якості догляду і годівлі, використанню інноваційних систем суворого 

контролю за поширенням інфекцій успішно відлучали поросят навіть у 
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14 діб. Втім, більшість країн-виробників свинини протягом останніх 

років підвищують вік відлучення. Типовим віком у Британії став 25 діб, 

а у Данії – 28 [6]. 

Яким є найбільш економічно обґрунтований вік відлучення 

поросят? Досі не існує єдиної правильної відповіді, це питання у 

свинарстві залежить від впливу багатьох факторів, що змінюються, і, 

отже, має час від часу переглядатися. 

Контроль затрат і досягнення  якомога вищих доходів змушує 

фахівців ретельно аналізувати кожне управлінське рішення. Вік 

відлучення є одним із акцентованих рішень. 

Немає сумніву щодо об’єктивного впливу цього показника на 

продуктивність та прибутковість господарства. Крім того, вік 

відлучення обумовлює вимоги до споруд, раціонів, медичного 

втручання тощо. 

Численні підприємства в усьому світі визначили за оптимальний 

термін відлучення, що найкраще впливає на продуктивність 

свиноматки, 21 добу. Цей термін було обґрунтовано за допомогою 

досліджень, проведених у Європі та США. Втім, у різних кліматичних 

умовах та різних умовах господарювання цей термін не обов’язково 

буде найкращим для досягнення найвищої продуктивності. 

Різні строки відлучення поросят вимагають певних особливостей 

годівлі як поросят, так і свиноматок. 

Коротший термін лактації менше виснажує свиноматку, тож 

може знизити кількість кормів на її відгодівлю. З іншого боку, 

зростатимуть витрати на утримання таких приплодів через вищі вимоги 

до обігріву і вентиляції приміщень, потреби у більш кваліфікованому 

персоналі. 

Затрати на утримання поросят теж різняться. Впровадження 

системи раннього відлучення вимагає особливо ретельної деталізації. 

Вона може бути ефективною лише за наявності відповідних споруд і 

умов утримання, специфічних годівлі і догляду. На жаль, досить часто 

раннє відлучення замість надання додаткових вигод призводило до 

підвищення рівня захворюваності і смертності – розміщення рано 

відлучених поросят в недостатньо пристосованих приміщеннях часто  

призводить до катастрофічних наслідків. 

Зміна цього показника впливає і на кінцеву вагу відлучених 

поросят. Дослідження доводять, що чим більша вага поросяти після 

відлучення, тим кращі його показники надалі. Чим пізніше порося 

відлучене, тим менших зусиль потребує догляд за ним. Пізніше 

відлучені поросята більш інтенсивно їдять на етапі відгодівлі, швидше 

ростуть і тому стають важчими за раніше відлучених поросят [1, 3, 4]. 
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Ряд країн законодавчо обмежили мінімальний вік відлучення. У 

ЄС таким віком є 28 діб, хоча там передбачена можливість знизити 

термін за умови відповідного ветеринарного супроводу [8]. Швеція і 

Швейцарія визначили за мінімальний вік 35 діб. Такі обмеження були 

встановлені більшою мірою під впливом споживацьких переконань 

щодо самопочуття поросят, незважаючи на відсутність достовірних 

наукових даних. 

У Північній і Південній Америці промислове свинарство 

визначило за оптимальний вік відлучення приблизно 3 тижні. Азійські 

підприємства також переважно відлучають у віці 21–25 діб [7]. 

Ще на початку 2000-х рр. свиноматок використовували 

максимально інтенсивно, а приплоди віднімали після якомога 

коротшого терміну лактації. Проста математика демонструє, що стадо  

із поголів’ям 1000 голів та віком відлучення 30 діб надасть коефіцієнт 

поросності 2,1. Припустивши, що у приплоді народжується 11 поросят, 

отримуємо 23 000 поросят на рік. Молодняк, відлучений у 20 діб, з 

коефіцієнтом поросності 2,3 дає можливість одержати 25 300 свиней на 

рік. Це вагомий аргумент для раннього відлучення. 

За певного часу практикування цих методик виникало багато  

проблем. 

Зниження репродуктивної здатності свиноматок за більш 

інтенсивного їх використання має фізіологічне обґрунтування. 

Під час лактації оваріальна й пітуїтарна гормональна активність 

пригнічені, виробляється пролактин – свиноматку у цей час не 

запліднюють. Відлучення поросят призводить до зниження рівня 

пролактину, а підвищення рівнів лютеїнізуючого гормону і естрадіолу 

стимулює еструс тварини. Довша тривалість лактації надає свиноматці 

більше часу на відновлення репродуктивної системи та повноцінну 

підготовку для наступного опоросу. За умови використання 

спеціального режиму годівлі для лактуючих свиноматок більша 

кількість яйцеклітин овулюють, що призводить до збільшення кількості 

новонароджених поросят у наступних опоросах. За тривалості лактації, 

меншої за 20 діб, спостерігається пряма залежність між ступенем 

відновлення репродуктивної системи свиноматки та показниками 

тривалості інтервалу відлучення-запліднення і рівня смертності 

ембріонів. Вага поросят у наступному приплоді після рано відлучених 

попередників порівняно менша. 

Після проведення раннього відлучення життєздатність та вага у 

наступному приплоді значно знижуються. Зі зменшенням інтенсивності 

розмноження свиноматки отримували більше догляду та часу на 
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відновлення їх репродуктивної системи. Вік придатності до 

розмноження зріс з 195–210 діб до 230. 

Внаслідок таких дій господарства у США та Західній Європі 

досягли підвищення доходів у межах 4–5 доларів на одну свиноматку, 

навіть із врахуванням відносного зменшення кількості опоросів на рік і 

потреби утримання додаткових кліток для досягнення сталої кількості 

поросят на рік. 

Висновки 

Проведений аналіз вітчизняних і зарубіжних літературних даних 

дає можливість зробити наведені нижче висновки. 

1. Зарубіжна галузь свинарства рухається у бік підвищення віку 

відлучення поросят. Цим досягається більша вага тварин та вищі 

показники продуктивності: інтенсивніші середньодобові прирости, 

краща збереженість і більша кількість поросят при народженні, 

ефективніше використання приміщень та відповідно вищі прибутки. 

Перелічені ефекти переконливо перекривають організаційні проблеми 

від подовження підсисного періоду. Скажімо, данські виробники – 

визнані світові лідери у свинарстві – зараз відлучають у віці 28 діб. Не 

тому, що існують такі вимоги, а тому, що вони переконані у економічній 

обґрунтованості такого терміну. 

2. Єдиного правильного рішення для українських виробників не 

існує. Більше того, статистика враховує усереднені дані, тоді як кожне 

господарство має особливі умови з організації виробничих приміщень, 

утримання тварин, кваліфікації працівників, доступу до якісної 

годівельної бази тощо. Тож варто провести ретельний аналіз і 

побудувати власні криві ефективності для визначення оптимального 

віку відлучення. 

3. Проведений аналіз дає можливість рекомендувати українським 

виробникам вік відлучення поросят після врахування особливостей 

господарства – це найбільш ранні строки – 21 доба і більш пізні, 

особливо для племінних господарств, – 35 діб. 
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Наведено зміни фізіолого-біохімічних показників крові бугайців 

волинської м’ясної породи різних конституціональних типів у 

постнатальному онтогенезі. Встановлено, що за помірного рівня 
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Важливим об’єктом дослідження інтер’єру сільсько-

господарських тварин є морфологічний та біохімічний склад крові, адже 

власне ця субстанція відіграє важливу роль у життєдіяльності організму 

і за впливу низки різних внутрішніх і зовнішніх факторів може значно 

змінюватися, а також дає можливість на різних етапах онтогенезу 

прогнозувати їх майбутню продуктивність. Дослідження,  які ми 

провели на  бугайцях волинської м‘ясної породи, показують зміни 

фізіолого-біохімічних показників крові залежно від  

конституціонального типу тварин. 

Експеримент проведено у 2008–2010 рр.  на базі ПП 

”Добросин” Жовківського району Львівської області на бугайцях  

волинської м’ясної породи, попередньо оцінених у 8–9-місячному віці 

(після відлучення) за конституціональним типом згідно з розробленим 

нами фізіолого-селекційним індексом [1], за яким тварин було розділено 

на контрольну  (низькоферментний тип) і дослідну (високоферментний 

тип) групи.  
Показники індексів оцінки типу конституції бугайців дослідної 

групи в  9, 12, 15 і 18 місяців були вищими, ніж у контрольних аналогів 

відповідно на 12,2; 7,7; 9,5 і 9,8 % (табл. 1).  
 

1. Фізіолого-селекційний індекс оцінки типу конституції бугайців  

Вік, міс. 
Групи ± дослід до 

контролю контрольна дослідна 

9 77,24 86,68 +9,44 

12 66,75 71,12 +4,37 

15 92,77 101,62 +8,85 

18 103,05 113,17 +10,12 

 

У постнатальному онтогенезі досліджували кількість еритроцитів 

і вміст гемоглобіну – за методикою А. А.  Крилова і ін. (1981),  вміст 

загального, відновленого і окисленого глютатіону – за методикою 

Вудварда-Фрі (1968), активність каталази –  за методикою Баха і 

Зубкової (1968), активність ферментів переамінування – за методикою 

Рейтмана-Френкеля (1956), вміст загального білка –  

рефрактрометрично. 

Результати показують (табл. 2), що в усі періоди  досліджень у 

крові тварин дослідної групи вміст еритроцитів був вищий на 14,7; 5,9; 

5,2 і 8,4 % (Р>0,99–0,999), ніж у контрольних.  

Аналогічну закономірність відзначено й за весь період 

вирощування – різниця на користь бугайців дослідної групи  становила 

8,7 % (Р>0,99).  
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2. Вміст еритроцитів у крові (М ± m, n = 5), 10
12

/л  

Вік, міс. 
Групи ± дослід до 

контролю контрольна дослідна 

9 6,24 ± 0,30 6,93 ± 0,13** +0,69 

12 7,44 ± 0,05 7,88 ± 0,07** +0,44 

15 7,45 ± 0,09 7,84 ± 0,07** +0,39 

18 6,66 ± 0,06 7,22 ± 0,11** +0,56 

У середньому 6,97 ± 0,10 7,58 ± 0,12** +0,61 

 

Дихальний пігмент гемоглобін знаходиться в еритроцитах і 

відіграє важливу роль в окисно-відновних процесах у клітинах і 

тканинах організму.  

У середньому за весь період  розвитку тварини дослідної групи за 

вмістом гемоглобіну в крові переважали контрольних аналогів на 10,5 % 

(Р>0,99), за періоди вирощування означений показник був у межах від 

10,8 до 12,9 % (Р>0,99–0,999) (табл. 3). 

 

3. Вміст гемоглобіну в крові бугайців (М ± m, n = 5), г
-3

/л  

Вік, міс. 
Групи ± дослід до 

контролю контрольна дослідна 

9 116,00 ± 1,1З 123,80 ± 0,86** +7,80 

12 107,20 ± 0,96 117,00 ± 1,88** +9,80 

15 118,90 ± 1,14 128,70 ± 0,83** +9,80 

18 105,89 ± 2,08 117,20 ± 1,83** +11,40 

У середньому 110,65 ± 2,09 120,23 ± 2,25** +11,58 

 

У комплексі фізіологічних і біохімічних процесів, що 

відбуваються в організмі, важливе значення має обмін речовин, про  

перебіг якого дає уявлення низка показників крові, зокрема активність 

каталази (табл. 4) і вміст глютатіону (табл. 5). Каталаза забезпечує 

клітини організму від  ушкодження перекисом водню, який утворюється 

внаслідок окиснення. Чим інтенсивніше відбувається обмін речовин в 

організмі, тим більше утворюється продуктів розпаду, в інактивації яких 

активну участь бере означений фермент.  

Результати досліджень свідчать, що рівень активності каталази в 

крові бугайців дослідної групи в 9, 12, 15 і 18 місяців був вищим, ніж у 

аналогів контрольної групи відповідно на 11,7; 16,0; 8,6 і 23,2 % 

(Р>0,99–0,999). В середньому перевага на користь дослідної групи 

становила 21,2 % (Р>0,999). 
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4. Активність каталази в крові  бугайців (М ± m, n = 5), г
-3

 Н202  

Вік, міс. 
Групи ± дослід до 

контролю контрольна дослідна 

9 4,77 ± 1,06 5,33 ± 0,07** +0,56 

12 5,92 ± 0,21 6,87 ± 0,07** +0,95 

15 7,07 ± 0,09 7,68 ± 0,08** +0,61 

18 6,43 ± 0,29 7,92 ± 0,21** +1,49 

У середньому 6,04 ± 0,28 7,32 ± 0,17** +1,28 

 

Глютатіон є одним з найбільш поширених внутрішньо- 

клітинних   пептидів,    які    беруть   участь   в   окисно-відновних 

процесах у клітинах, він представлений активною групою деяких білків, 

що прискорюють перебіг багатьох фізіологічних реакцій. У крові 

глютатіон знаходиться в еритроцитах. 

Результати наших досліджень показують (табл. 5), що вміст 

загального глютатіону в крові бугайців дослідної групи у всі вікові 

періоди досліджень був вищим відповідно на 8,3; 4,6; 14,8; 8,3 % 

порівняно з контрольними аналогами. 

 

5. Вміст загального глютатіону в крові бугайців (М ± m, n = 5), г
-3

/л  

Вік, міс. 
Групи ± дослід до 

контролю контрольна дослідна 

9 313,94 ±4,83 340,14 ±2,44 ** +26,20 

12 319,86 ±5,84 334,60 ±1,39 * +14,74 

15 243,78 ±1,84 279,98 ±9,68** +36,20 

18 319,22 ±7,00 345,64 ±2,67** +26,41 

У середньому 310,97±5,05 344,24±6,05** +33,27 

 

У середньому різниця за дослідний період  становила 10,7 % 

(Р>0,99). 

Важливе місце в білковому обміні речовин займають ферменти 

переамінування (АСТ і АЛТ), за участі яких у організмі утворюється 

потрібний для синтезу білків набір амінокислот [2].  

У процесі експерименту відзначено, що в сироватці крові 

бугайців дослідної групи активність аспартатамінотрансферази була 

вірогідно вищою на 6,1; 5,3; 3,8 і 2,9 % (Р>0,99–0,999), ніж у аналогів 

контрольної групи (табл. 6). 
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6. Активність аспартатамінотрансферази сироватки крові              

(М ± m,  n = 5), од./л
–3 

  

Вік, міс. 
Групи ± дослід до 

контролю контрольна дослідна 

9 30,34 ± 0,41 38,21 ± 0,99** +7,95 

12 25,82 ± 0,36 29,88 ± 0,32** +4,06 

15 37,36 ± 0,27 42,63 ± 0,34** +5,27 

18 35,85 ± 0,27 43,66 ± 0,27** +7,87 

У середньому 32,34 ± 0,61 38,60 ± 0,64** +6,26 

 

Дослідні тварини за показником сумарної активності АСТ  

сироватки крові переважали контрольних ровесників на 19,3 %, сумарна 

активність аланінамінотрансферази також була у них вищою – на  

26,64 % (табл. 7). 

 

7. Активність аланінамінотрансферази сироватки крові (М ± m, n = 

5), од./л
–3

      

Вік, міс. 
Групи ± дослід до 

контролю контрольна дослідна 

9 19,27 ± 0,22 25,44 ± 0,56** +6,17 

12 22,12 ± 0,11 28,13 ± 0,14** +6,07 

15 25,14 ± 0,29 31,17 ± 0,15** +6,03 

18 24,14 ± 0,13 30,12 ± 0,15** +5,98 

У середньому 22,67 ± 0,15 28,71 ± 0,33** +6,04 

 

Ріст тварин тісно взаємопов’язаний з біосинтезом білка в їх 

організмі. Кількість загального білка в організмі бугайців дослідної 

групи у всі періоди досліджень перевищувала показники контрольної  

на 4,5; 5,8; 10,1 і 6,4 % (Р>0,99–0,999). За весь період онтогенетичного 

розвитку дослідні тварини переважали контрольних аналогів у 

середньому на 6,7 %. 

 

8. Вміст загального білка в сироватці крові (М ± m, n = 5), г/л  

Вік, міс. 
Групи ± дослід до 

контролю контрольна дослідна 

9 74,36 ± 0,59 77,72 ± 0,70** +3,36 

12 69,82 ± 0,29 73,90 ± 0,39** +4,08 

15 72,06 ± 1,90 79,38 ± 1,42** +7,32 

18 80,00 ± 0,76 85,10 ± 0,67** +5,10 

У середньому 71,60 ± 0,76 76,38 ± 0,65** +4,78 
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 Таку ж закономірність спостерігали щодо індексу оцінки типу 

конституції, вирахуваного на основі сумарної активності АСТ, АЛТ і 

живої маси бугайців. За період вирощування від 9 до 18-місячного віку 

бугайці дослідної групи мали істотно вищий індекс оцінки типу, ніж 

контрольні аналоги. Це також підтверджує, що у тварин дослідної групи 

метаболічні процеси протікали більш інтенсивно. 

Висновки. Узагальнюючи викладене вище, можемо 

констатувати, що за помірного рівня живлення окисно-відновні процеси 

в організмі тварин дослідної групи в постнатальному онтогенезі 

відбувалися на вищому рівні та в усі періоди досліджень переважали 

аналогів контрольної групи. Це свідчить про те, що обмінні та 

синтетичні процеси  протікали інтенсивніше і відповідно енергія їх 

росту була вищою, ніж у контрольних аналогів. Отже, попередня оцінка 

тварин за конституціональними типами дасть змогу значно збільшити 

виробництво яловичини  в регіоні, зокрема при розведенні волинської 

м’ясної породи. 
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мідь, марганець, цинк). 

 

Нормування мікромінерального живлення займає особливе 

місце як у реалізації генетичного потенціалу сільськогосподарських 

тварин, так і в поліпшенні якості продукції тваринництва. 

Мікроелементи, хоча й знаходяться у кормах і раціонах тварин у малих 

кількостях, впливають на біологічні процеси, що протікають в організмі, 

а в оптимальних – нормалізують обмін речовин, стан здоров’я, 

підвищують продуктивність [1, 2].  

Основним джерелом мікроелементів для тварин є корми, вода 

тощо, але їх вміст у різних агроекологічних зонах може суттєво 

відрізнятися. У зв’язку з цим  теоретичний інтерес і практичне значення 

становить інформація про мінеральну поживність кормів у конкретних 

господарствах. Дані щодо вмісту мікроелементів у кормах можуть бути 

одним із основних важелів при оптимізації раціонів за контрольованими 

мікроелементами, допомагають ліквідувати їх дефіцит і створюють 

додаткові позитивні передумови в розвитку тваринництва [2].  

Дефіцит мікроелементів у організмі тварин, який зазвичай є 

наслідком аліментарної неповноцінності, завдає особливо великих 

економічних збитків господарствам масовими захворюваннями, які 

виникають внаслідок порушення обміну речовин, особливо наприкінці 

зимового і на початку весняного періоду утримання.  

У біогеохімічних зонах і провінціях з недостатнім вмістом у 

ґрунтах, а відтак і в кормах найважливіших мікроелементів ці 

захворювання проявляються і влітку і, як наслідок, супроводжуються 

зниженням продуктивності та  якості продукції.  

Метою наших досліджень було визначення вмісту мінеральних 

речовин у кормах, заготовлених у ДП ”ДГ ”Радехівське”, і порівняння їх 

із середніми довідковими даними поживності кормів Західного регіону 

[5].  

Ми досліджували заготовлені в господарстві силос 

кукурудзяний і вико-ячмінний, сінаж різнотравний, сіно злаково-бобове,  

солому озимої пшениці, траву пасовища, буряки кормові і визначали в 

них вміст мікроелементів: кобальту, йоду, міді, марганцю, цинку.  

Обмін кобальту відбувається в основному в рубці, у жуйних 

тварин, у зв’язку з  інтенсивним використанням елемента мікрофлорою, 

його засвоюваність становить близько 30 %, але коливається в межах від 

16 до 60 % залежно від віку тварин і типу годівлі [9].  Впливаючи на 

процеси обміну речовин і росту тварин, синтез і активування деяких 

ферментів, він відіграє важливу роль у кровотворенні, сприяє 
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утворенню еритроцитів і синтезу гемоглобіну. Найбільшим є вплив 

кобальту на еритропоез за достатнього рівня в організмі заліза й міді. 

Означений елемент підвищує стійкість щодо захворювань, активуючи 

гідролітичні ферменти – кишківникову і кісткову фосфатази. 

Основними ознаками як нестачі, так і надлишку кобальту в раціонах є 

анемія, втрата апетиту, виснаження тварин [4].  

Кобальт надходить в організм з кормами і добавками, частково 

у вигляді вітаміну В12. Активізуючи дію одних ферментів і пригнічуючи 

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. Кобальт вважається критичним елементом, потрібним для синтезу 

вітаміну В12, і його слід додавати в раціони всіх видів тварин у тих 

зонах, де є нестача цього елемента в ґрунті і кормах [9].   

 Аналізуючи вміст кобальту в кормах господарства, ми 

встановили у вико-ячмінному силосі, різнотравному сінажі і траві 

пасовища нестачу означеного мікроелемента. Особливо мало кобальту у 

вико-ячмінному силосі, в 1 кг сухої речовини його менше, ніж 

наполовину, та траві пасовища (40 %) порівняно із середніми 

довідковими даними. Більше містять кобальту силос кукурудзяний (у 

два рази), сіно злаково-бобове (наполовину), солома озимої пшениці  

(25 %) і кормові буряки (20 %), ніж довідкові дані (табл.).  

Роль йоду в організмі пов’язана зі синтезом і обміном 

тиреоїдних гормонів, що здійснюють гуморальну регуляцію багатьох 

фізіологічних процесів. Ці гормони контролюють функціонування всіх 

систем організму, ріст і диференціювання тканин, стан центральної 

нервової системи, впливають на швидкість обмінних процесів [9]. Йод 

сприяє підвищенню продуктивності, поліпшує стан здоров’я, стимулює 

ріст і розвиток молодняку. Він потрібний для нормальної життєдіяль-

ності багатьох мікроорганізмів, що населяють травний тракт тварин, 

стимулює активність целюлозолітичної мікрофлори передшлунків.  

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. 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]. 
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Вміст мікроелементів у кормах  (в 1 кг сухої речовини), мг 

Корми  

Кобальт Йод Мідь Марганець Цинк 

госпо-

дарство 

середні 

довід-

кові 

дані 

госпо-

дарство 

   середні 

довід-

кові 

дані 

госпо-

дарство 

   середні 

довід-

кові 

дані 

госпо-

дарство 

  середні 

довід-

кові 

дані 

госпо-

дарство 

середні 

довід- 

кові  

дані 

Силос 

кукурудзяний  0,04 0,02 0,03 0,025 0,90 0,7 11,9 12,5 5,5 5,9 

Силос вико-

ячмінний 0,08 014 0,09 0,05 2,1 3,64 11,9 10,5 8,2 5,9 

Сіно злаково-

бобове  0,06 0,04 0,12 0,09 2,1 1,8 50,0 60,0 22,0 19,0 

Сінаж 

різнотравний  0,015 0,02 0,015 0,01 3,3 3,6 31,0 45,0 11,9 12,0 

Солома озимої 

пшениці 0,25 0,20 0,45 0,40 1,5 1,8 35,0 40,0 25,0 22,0 

Трава 

пасовищна  0,03 0,05 0,01 0,009 0,41 0,50 12,1 13,0 1,8 2,0 

Буряки кормові  0,03 0,025 0,05 0,03 1,6 1,4 12,0 15,0 5,5 5,3 
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Дослідження вмісту йоду в кормах ДП ”ДГ ”Радехівське” 

показало вищу його кількість щодо довідкових даних у всіх 

апробованих зразках: силосі кукурудзяному (20 %) та вико-ячмінному 

(80 %), сіні злаково-бобовому (33,3 %), сінажі різнотравному (50 %), 

соломі озимої пшениці (12,5 %), буряках кормових (60,7 %) і траві 

пасовища (11,1 %). 

Мікроелемент мідь входить до складу окиснювальних ферментів 

(церулоплазміну, цитохромоксидази, тирозинази, амінооксидази та 

ін.), які каталізують окремі етапи тканинного дихання, виконує 

важливу роль у біосинтезі гормонів і вітамінів, бере участь у 

регулюванні водного і газоенергетичного обмінів, підвищує 

детоксикаційну функцію печінки [9]. Купрум також потрібний для 

кровотворення: він 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, внаслідок чого 

порушується гемопоез, розвивається гіпохромна анемія. За 

недостатнього (0,012 мг) і надлишкового (0,36 мг) вмісту в організмі 

міді спостерігається ослаблення імунобіологічної реактивності 

організму, при цьому знижується фагоцитарна активність нейтрофілів 

[6]. 

Використання міді в організмі значно знижується за надлишку 

в кормах кальцію. Дефіцит міді у тварин може бути наслідком 

споживання підвищених доз молібдену і сульфатів, які блокують 

засвоєння міді, утворюючи нерозчинні сполуки. 

Обстеження кормів за рівнем міді вимальовує таку картину. 

Зокрема її вміст є вищим порівняно із середніми довідковими 

величинами у силосі кукурудзяному (28,6 %), сіні злаково-бобовому 

(16,7 %) й  буряках кормових (14,3 %). Водночас із цим 

спостерігається дефіцит цього елементу (порівняно з контролем) у 

силосі вико-ячмінному (57,7 %),  сінажі різнотравному (8,3 %), соломі 

озимої пшениці (16,7 %) та траві пасовища (18,0 %).  

Важливим елементом у живленні тварин є марганець, який 

впливає на процеси обміну речовин, активує ферменти, зокрема лужну 

фосфатазу, карбоксилазу, пролідазу,  виступає окиснювачем у багатьох 

біологічних системах організму. У малих дозах солі марганцю 

посилюють окиснювальні процеси, а у великих – знижують їх 

інтенсивність. Означений елемент тісно пов’язаний із 

відтворювальною функцією тварин, бере активну участь у тканинному 

диханні, позитивно впливає на обмін вуглеводів, сприяє посиленню 
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росту молодих тварин, впливає на кровотворення, особливо в 

поєднанні з міддю, залізом і кобальтом [9]. 

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 [6]. 

За концентрацією марганцю в 1 кг сухої речовини більшість 

кормів ДП ”ДГ ”Радехівське” поступаються нормативним даним. Ця 

різниця становить для силосу кукурудзяного – 4,8 %,  сіна злаково-

бобового – 16,7 %, сінажу різнотравного – 31,1 %, соломи озимої 

пшениці – 12,5 %, буряків кормових – 20 %,  трави пасовища – 6,9 %. 

Перевагу за цим елементом встановлено тільки для силосу вико-

ячмінного – 13,3 %. 

Немаловажним елементом у годівлі тварин є цинк, який має 

достатньо широкий спектр фізіологічного впливу, беручи участь у 

процесах дихання, підвищуючи фагоцитоз, каталізуючи окисно-

відновні процеси, впливаючи на процеси запліднення і відтворення 

тощо. Він активує гормон інсулін, кишкову фосфатазу, регулює 

активність кальцію і міді, за його нестачі в організмі тварин виникає 

дерматит, спостерігається зниження енергії росту і відтворної 

здатності плідників [9]. Будучи тісно зв’язаним з ферментами, 

гормонами й вітамінами, цинк має вагомий вплив на ріст і розвиток 

організму, процеси кровотворення, вуглеводний, білковий, жировий і 

енергетичний обмін.  

Встановлено, що хелатні комплекси цинку з гліцином, 

метіоніном або лізином мають більшу біологічну доступність для 

молодняку свиней і птиці порівняно із сульфатом [9]. Неорганічні солі 

(хлорид, нітрат, сульфат, карбонат) всмоктуються гірше, ніж органічні.  

Корми, заготовлені в ДП ”ДГ ”Радехівське”, істотно різняться 

за рівнем цинку щодо аналогів довідників. Так, у силосі вико-

ячмінному вміст елемента переважає показник контролю на 39,0 %, 

сіні злаково-бобовому – 15,8 %, соломі озимої пшениці – 13,6 % і 

буряку кормовому – 13,8 %. Водночас нестача цинку в силосі 

кукурудзяному становить   6,8 %,  траві пасовища – 10,0 %.  

Таким чином, при складанні раціонів для тварин слід 

зазначити, що зимові раціони частково будуть задовольняти потребу в 

цьому елементі, але літні раціони, де переважають трава пасовищна й 

концентрати, явно будуть дефіцитними за цинком. 
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Висновки. З викладеного вище випливає, що корми 

господарства істотно відрізняються від середніх довідкових даних 

Західного регіону, і це потрібно враховувати у системі годівлі 

сільськогосподарських тварин. Балансування раціонів за 

мікромінеральними параметрами має відбуватися з урахуванням 

фактичної наявності мінералів у кормах господарства.  
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АННОТАЦИИ 
 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 
 УДК 633.11:631.559:631.53.048 

Андрейко Л. Е. Урожайность зерна сортов пшеницы яровой в 

зависимости от сроков сева и норм высева семян в условиях Прелкарпатья         

/ Л. Е. Андрейко, А. Г. Дзюбайло // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2013. – Вып. 55 (ІІ). – С. 3–7. 

Приведены результаты исследований влияния биологических 

особенностей сорта, сроков сева и норм высева семян на структурные 

показатели урожая пшеницы яровой (Triticum aestivum) в условиях 

Предкарпатья. 

Ключевые слова: урожайность, сорт, пшеница яровая, сроки сева, 

нормы высева семян. 
 

УДК 633.2.03 

Бегей С. С. Влияние удобрения и режимов использования на 

продуктивность травостоев в Предкарпатье / С. С. Бегей // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2013. – Вып. 55 (ІІ). – С.  8–14. 

Представлены результаты исследований влияния различных норм 

удобрений и режимов использования пастбищных бобово-злаковых 

травосмесей на их производительность.  

Ключевые слова: травосмеси, удобрение, продуктивность,   

эффективность. 
 
УДК 633.2.031:631.816.1:631.811.98 

Влияние стимулятора роста и удобрения трав на качество пастбищного 

травостоя / Л. М. Бугрын, Л. М. Любченко, О. М. Бугрын, И. В. Виговский      

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2013. – Вып. 55 (ІІ).    

– С. 14–19.  

Приведены результаты исследований разновременносозревающих 

травостоев относительно влияния удобрения и стимулятора роста на 

содержание в пастбищной траве минеральных элементов.  

Ключевые слова: пастбища, травостои, удобрение, стимулятор роста, 

качество корма, минеральные элементы.  

 
УДК 633.2:631.53.04 

Бугрын Л. М. Кормовая продуктивность пастбищных агроценозов в 

зависимости от удобрения и применения биопрепаратов / Л. М. Бугрын,         

О. М. Бугрын // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2013. – 

Вып. 55 (ІІ). – С. 20–27. 

Приведены результаты двухлетних исследований влияния удобрения и 

применения бактериальных препаратов, стимулятора роста на продуктивность 

пастбищных травостоев. Установлено, что применение комплекса 

исследуемых факторов обеспечивает получение 9,72 т/га сухого вещества 
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пастбищного корма, 8,06 т/га кормовых единиц и 0,89 т/га переваримого 

протеина. 

Ключевые слова: бобово-злаковая травосмесь, удобрения, 

продуктивность, бактериальные препараты, стимулятор роста. 

 
УДК 633.2.031:631.816 

Бугрын О. М. Влияние удобрения и применения биопрепаратов на 

изменение ботанического и видового состава пастбищных агроценозов  

/ О. М. Бугрын, Л. М. Бугрын, Л. М. Любченко // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2013. – Вып. 55 (ІІ). – С. 28–38. 

Приведены результаты исследований влияния удобрения и применения 

стимулятора роста агростимулин на изменение ботанического и видового 

состава пастбищных травостоев. Установлено, что после трёхлетнего 

использования травостоев разных сроков пастбищной спелости процент 

сеяных трав с возрастом травостоя увеличился, особенно на вариантах с 

низким уровнем минерального удобрения и обработкой вегетативной массы 

стимулятором роста агростимулин. 

Ключевые слова: злаковые травы, бобово-злаковая травосмесь, 

удобрение, продуктивность, стимулятор роста, ботанический и видовой 

состав. 

 
УДК 631.8:631.433:631.445.2 

Германович О. М. Влияние удобрения и известкования на выделение 

диоксида углерода в светло-серой лесной поверхностно оглеенной почве                   

/ О. М. Германович // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 

2013. – Вып. 55 (ІІ). – С. 38–44. 

Отражены результаты исследований в долговременном стационарном 

опыте из влияния разных систем удобрения и периодического известкования 

на выделение диоксида углерода в светло-серой лесной поверхностно 

оглеенной почве. 

Ключевые слова: почва, эмиссия СО2, минеральные удобрения, навоз, 

известь, кислотность. 

 
УДК 633.521:631.527 

Дорота А. Н. Продуктивность коллекционных образцов льна в 

условиях Западной Лесостепи Украины / А. Н. Дорота, А. М. Шувар,                              

Р. В. Терешко // Предгорное и горное земледелие и животноводство. - 2013. - 

Вып. 55 (ІІ). - С. 44–49. 

Проведена оценка новых образцов льна по продуктивности семян, 

соломы и волокна. Установлена целесообразность их применения в 

селекционной работе с целью создания сорта льна-долгунца c заданными 

параметрами. 

Ключевые слова: лён, сорт, ценные признаки, генофонд. 
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УДК 635.21:631.547:658.231 

Ильчук Р. В. Экономическая эффективность отдельных элементов 

ресурсосберегающей технологии выращивания картофеля / Р. В. Ильчук,  

В. В. Ильчук, В. В. Алëхин // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2013. – Вып. 55 (ІІ). – С.  49–55. 

Установлена высокая экономическая эффективность локального 

внесения минеральных удобрений и внекорневой подкормки посадок 

картофеля микроудобрением Интермаг-картофель.  

При локальном внесении на каждую дополнительно затраченную 

гривню условно чистая прибыль составляет 13,5 грн, при внекорневой 

подкормке – 2,86 грн. При комплексном применении локального внесения 

минеральных удобрений и внекорневой подкормки условно чистая прибыль на 

каждую гривню дополнительных затрат возрастает до 13,7 грн. 

Ключевые слова: картофель, прирост урожайности, экономическая 

эффективность, чистая прибыль. 

 
УДК 631.527 

Конык Г. С. Взаимосвязи между кормовой и семенной 

продуктивностью и их элементами в сортообразцов тимофеевки луговой           

/ Г. С. Конык, Л. З. Байструк-Глодан // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2013. – Вып. 55 (II). – С. 55–59. 

Изложены результаты исследований взаимосвязей между отдельными 

морфо-биологическими свойствами и хозяйственно ценными признаками 

сортозразцов тимофеевки луговой. Приведенные коэффициенты корреляции 

(r) показывают, насколько один признак зависит от другого и как они тесно 

связаны.  

Ключевые слова: тимофеевка луговая, признак, отбор, взаимосвязи, 

продуктивность. 

 
УДК 633.32:631.816.1 
Маменько Г. И. Влияние агротехнических факторов на формирование 

продуктивности клевера гибридного в условиях Предкарпатья                                      

/ Г. И. Маменько, Г. С. Конык, Л. З. Байструк-Глодан // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2013. – Вып. 55 (ІІ). – С.  60–65. 

Приведены результаты двухлетних иследований продуктивности 

клевера гибридного и ее структурных элементов в зависимости от применения 

минеральных и бактериальных  удобрений. Совместное внесение  фосфорно-

калийных и бактериальных удобрений привело к увеличению урожая. 

Ключевые слова: клевер гибридный, сорт, продуктивность, удобрения, 

биопрепараты. 

 
УДК 633.13:631.52 

Наследование и изменчивость количественных признаков метелки 

гибридных популяций овса / А. Я. Марухняк, А. О. Дацко, Ю. А. Лисова, 

Г. И. Марухняк // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2013. 

– Вып. 55 (IІ). – С. 65–75. 
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Представлены результаты изучения показателей фенотипической 

изменчивости и наследуемости количественных признаков метелки у 

гибридных популяциях овса 3 и 4-го поколений. Установлен характер 

наследуемости, проявление и размах изменчивости признаков «длина 

метелки», «количество зерен и колосков в метелке» 10 гибридных 

комбинаций. Проведен сравнительный анализ изменчивости и проявления 

количественных признаков гибридов F3 и F4 и их родительских форм. 

Ключевые слова: признак, гибрид, наследуемость, изменчивость, 

сорт, овес, популяция. 
 

УДК 633.2.031:633.25:631.51 
Мащак Я. И. Продуктивность и качество корма сенокосного травостоя 

в зависимости от предпосевного возделывания почвы на эродированных 

землях Лесостепи Западной / Я. И. Мащак, Д. Л.  Пукало // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2013. – Вып. 55 (ІІ). – С. 75–81. 

Приведены результаты исследований влияния возделывания почвы на 

продуктивность и качество злаково-бобовых травосмесей сенокосного 

использования. Наибольшую продуктивность обеспечило триразовое 

скашивание на сено злаково-бобовой травосмеси на варианте, где проводили 

фрезирование как возделывание почвы эродированого склона при удобрении 

N60P60K90. Этот вариант оказался наилучшим и по качеству корма. 

 Ключевые слова: сенокосы, травостои, удобрение, продуктивность, 

качество корма, возделывание почвы. 

 
УДК 633.2.031 

Мащак Я. И. Качество и питательность корма сеяных травостоев при 

сенокосном использовании / Я. И. Мащак, Н. Н. Рудавская // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2013. – Вып. 55 (II). – С. 81–85. 

Приведены результаты трехлетних исследований содержания основных 

органических веществ в сухой массе корма и питательности травосмесей при 

их сенокосном использовании. 

Ключевые слова: качество корма, травосмеси, питательность корма, 

сырой протеин.  

 
УДК 631.811:633.21 

Влияние удобрения на урожайность бобово-злакового травостоя и 

качество корма при коренном улучшении  / М. В. Огородник, М. Т. Ярмолюк, 

Г. Я. Панахид, У. А. Котяш // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2013. – Вып. 55 (II). – C. 85–90. 

Приведены результаты двухлетних исследований влияния разных норм 

и видов удобрений на урожайность бобово-злакового травостоя и качество 

корма. Проанализированы пути получения качественной и безопасной 

продукции растениеводства. Установлено, что самые высокие показатели 

производительности бобово-злакового травостоя обеспечивает совместное 

применение органо-минерального удобрения "Добродий" с известняковыми 
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материалами. На фоне фосфорно-калийных удобрений урожайность зеленой 

массы составила в среднем 48 т/га, выход сухого вещества - 10,6 т/га. 

Ключевые слова: бобово-злаковые травосмеси, урожайность, 

удобрение, производительность, качество корма. 

 
УДК 634.23:631.96  

Оратовский С. И. Влияние конструкции насаждений на товарные 

качества плодов и урожайность черешни / С. И. Оратовский // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. - 2013. - Вып. 55 (ІІ). – С. 90–93. 

Предоставлены результаты исследований влияния сорта, подвоя и 

формы кроны на товарные качества плодов и урожайность черешни. 

Ключевые слова: конструкция насаждений, сорт, черешня, форма 

кроны, подвой. 

 
УДК 633.15:581.522.4 

Особенности роста и развития новых гибридов кукурузы в условиях 

Западной Лесостепи / Г. И. Петрина [и др.] // Предгорное и горное земледелие 

и животноводство. – 2013. – Вып. 55 (ІІ). – С. 93–98. 

Приведены результаты изучения особенностей роста и развития новых 

гибридов кукурузы, продуктивности зерна и зеленой массы в условиях 

Западной Лесостепи. 

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, ФАО, урожай, зерно, зеленая 

масса. 

 
УДК 633.16:631.816 

Потопляк О. И. Ячмень яровой голозерный: удобрение и урожайность 

/ О. И. Потопляк // Предгорное и горное земледелие и животноводство. - 2013. 

- Вып. 55 (ІІ). - С. 99–105. 

Представлены результаты исследований относительно влияния нормы 

удобрения на формирование урожая ячменя ярового  голозерного сорта 

Козацкий на темно-серых оподзоленных почвах Западной Лесостепи Украины.  

Ключевые слова: ячмень яровой голозерный, сорт, норма удобрения, 

урожайность, экономическая эффективность. 

 
УДК 634.75. 

Приймачук Л. С. Биохимический состав и вкусовые качества 

перспективных сортов земляники / Л. С. Приймачук // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2013. – Вып. 55 (ІІ). – С. 105–108. 

Представлены результаты анализа биохимического состава и вкусовых 

качеств ягод 13 перспективных сортов земляники. 

Ключевые слова: сорт, вкус, биохимический состав, плотность. 

 
УДК 633.2.03 

Кормовая продуктивность и качество бобово-злакового травостоя в 

зависимости от применения удобрений / С. И. Сметана, Г. Я. Панахид,                   
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У. А. Котяш, Д. Л. Пукало // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2013. – Вып. 55 (II).  –  С. 109–112. 

Представлены результаты исследований по изучению  влияния 

удобрений на продуктивность и качество бобово-злакового травостоя. 

Ключевые слова: почва, удобрения, зеленая масса, качество, корм, 

питательность. 

 
УДК 633.2.031:631.81 

Терлецкая М. И. Влияние состава травосмесей, удобрения и сроков 

скашивания трав на формирование луговых фитоценозов / М. И. Терлецкая 

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2013. – Вып. 55 (ІІ). – 

С. 112–118. 

По результатам трехлетних исследований установлено, что с 

увеличением количества компонентов в травосмеси отмечается рост плотности 

и высоты бобовых трав. Доказано влияние удобрения и сроков скашивания на 

формирование высокопроизводительного бобово-злакового травостоя. 

Ключевые слова: минеральное удобрение, травосмеси, корм, 

травостой, сроки скашивания, фитоценоз. 

 
УДК 633.35:631.847 

Производительность фасоли в зависимости от элементов защиты 

растений / А. М. Шувар [и др.] // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2013. – Вып. 55 (ІІ). – С. 119–124. 

Приведены результаты трехлетних исследований по изучению систем 

защиты растений фасоли (Phaseolus vulgaris L.) в условиях Лесостепи 

Западной. Установлена эффективность системы комплексной защиты от 

вредоносных организмов (болезни,  вредители, сорняки), применение которой 

на фоне оптимального питания позволяет получить урожайность зерна на 

уровне 2,4 т/га. 

Ключевые слова: фасоль, защита растений, внекорневое питание, 

урожайность. 

 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

 
УДК 636.082.26 
Состояние популяции бурого карпатского скота в Закарпатье и 

направления сохранения его генофонда / В. В. Буря, В. П. Терпай, А. И. Тюпа, 

В. Д. Федак // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2013. – 

Вып. 55 (ІІ). – С. 125–131. 

Установлено состояние популяции местной бурой карпатской породы 

крупного рогатого скота в Закарпатской области и определены направления 

сохранения ее генофонда.  

Ключевые слова: генофонд, бурый скот, коровы, быки, сохранность.  
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УДК 636.087.72 

Использование смеси цеолитовой и доломитовой муки в кормлении 

телят / М. И. Грабовенский, В. М. Агий, А. П. Шилкин, Р. Г. Филеп                          

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2013. – Вып. 55 (II). – 

С. 131–137. 

Предлагается смешивать порошки  природных  минералов цеолита и 

доломита и использовать в качестве кормовой добавки в кормлении телят. По 

сравнению с контролем скармливание смеси порошков цеолита и доломита 

содействовало повышению среднесуточных приростов у телят.  

Ключевые слова:  кормление, молодняк КРС, минеральные добавки, 

цеолит, доломит. 
 

УДК 636.2: 636.061 

Когут М. И. Характеристика экстерьера коров основных линий 

западной внутрипородной популяции украинской молочной черно-пестрой 

породы / М. И. Когут, В. М. Братюк // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2013. – Вып. 55 (II). – С. 138–141. 

Приведены результаты исследований особенностей экстерьера коров 

западной внутрипородной популяции украинской черно-пестрой молочной 

породы.  

Ключевые слова: порода, продуктивность, линия, промеры, экстерьер. 

 
УДК 636.598:636.082  
Мясная и перье-пуховая продуктивность оброшинских белых гусей, 

скрещенных с породой легарт / М. Д. Петрив [и др.] // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2013. – Вып. 55 (ІІ). – С. 142–148. 

Приведены убойные, морфологические и химические показатели мяса 

молодняка оброшинских белых гусей, скрещённых с гусьми породы легарт. 

Исследованиями установлено, что показатели продуктивности были выше у 

молодняка, полученого от скрещивания оброшинских белых самок с самцами 

породы легарт. 

Ключевые слова: гуси, предубойная и убойная маса, мясная 

продуктивность. 

 
УДК 636.2:636.087.7 

Пивторак Я. И. Физиолого-биохимические показатели крови при 

использовании в кормлении дойных коров новой витаминно-минеральной 

добавки в зоне Предкарпатья / Я. И. Пивторак, М. И. Воробель, Я. С. Вовк              

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2013. – Вып. 55 (II). – 

С. 148–154. 

Изложены результаты изучения эффективности использования 

витаминно-минеральной добавки, разработанной с учетом условий зоны 

Предкарпатья, и ее влияния на отдельные физиолого-биохимические 

показатели крови дойных коров. Доказано, что скармливание добавки новой 

рецептуры способствует росту количества эритроцитов на 2,08 %, степени 
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насыщения их гемоглобином на 19,51 %, общего белка (2,98 %), азотных 

фракций и фосфора НК по сравнению с контрольным премиксом П 60-5М. 

Ключевые слова: дойные коровы, корма, витаминно-минеральная 

добавка, кровь, нуклеиновые кислоты. 

 
УДК 636.52/.58:636.084 

Попов В. Е. Уровень обменных процессов в организме кур-несушек и 

их продуктивность при скармливании комбикорма новой рецептуры  

/ В. Е. Попов, О. И. Заяц // Предгорное и горное земледелие и животноводство. 

– 2013. – Вып. 55 (ІІ). – С. 155–160. 

Скармливание курам-несушкам комбикорма новой рецептуры 

способствует повышению интенсивности яйценоскости, увеличению средней 

массы снесенных яиц и конверсии корма. 

Ключевые слова: куры-несушки, комбикорм, яйценоскость.  

 
УДК 636.2:577.125:618.6  

Седило Г. М. Влияние экстракта алоэ на неспецифическую 

резистентность организма коров различной молочной производительности в 

до- и послеродовой период / Г. М. Седило, А. Б. Дьяченко // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2013. – Вып. 55 (ІІ). – С. 160–173. 

Изучено влияние парентерального введения в последний месяц 

стельности экстракта алоэ коровам разного уровня производительности на 

показатели неспецифической резистентности их организма. Установлено, что в 

крови тельных высокопродуктивных коров за 5–7 суток до отела содержание 

общего белка и его альбуминовой и γ-глобулиновой фракции, а также уровень 

бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови был меньше, а 

содержание циркулирующих иммунных комплексов больше, чем за 25–30 

суток до отела, что свидетельствует о физиологической иммуносупрессии 

гуморального звена иммунного ответа организма. Введение коровам в 

последний месяц стельности исследуемого препарата вызывало увеличение 

количества эритроцитов и лейкоцитов (в т.ч. нейтрофилов сегментоядерных), 

повышение содержания гемоглобина и общего белка (в т.ч. альбуминовой и γ-

глобулиновой фракций), а также фагоцитарной активности нейтрофилов и 

бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови при 

одновременном уменьшении содержания циркулирующих иммунных 

комплексов. При этом иммуностимулирующее влияние экстракта алоэ на 

гуморальное и клеточное звенья иммунитета было выражено в большей 

степени у коров с высоким уровнем молочной продуктивности. 

Ключевые слова: корова, экстракт алоэ, эритроциты, гемоглобин, 

лейкоциты, общий белок, альбумины, α-, β- и γ-глобулины, фагоцитарная 

активность нейтрофилов, бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки 

крови, циркулирующие иммунные комплексы. 
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УДК 636.4:636.082 

Ранний отъем поросят: преимущества и проблемы / Г. М. Седило, 

В. П. Пундык, В. В. Каплинский, Г. В. Тесак // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2013. – Вып. 55 (ІІ). – С. 174–180. 

На основании анализа отечественных и зарубежных литературных 

данных установлено, что оптимальный срок для отъема поросят в хозяйствах, 

специализирующихся на производстве свинины, - 21 сутка, а в племенных 

хозяйствах – 35 суток. 

Ключевые слова: поросята, свиноматки, отъем, кормление. 

 
УДК 636.2:636.082 

Федак В. Д. Биохимические  показатели  крови бычков  волынской 

мясной породы разных конституциональных типов в постнатальном 

онтогенезе / В. Д. Федак, Н. Н. Федак // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2013. – Вып. 55 (ІІ). – С. 180–185. 

Приведены изменения физиолого-биохимических показателей  крови 

бычков волынской мясной породы разных конституциональных типов в 

постнатальном онтогенезе. Установлено, что при умеренном уровне питания 

во все периоды исследований обменные и синтетические процессы  в 

организме бычков опытной группы (высокоферментный тип) происходили 

более интенсивно, энергия роста животных была выше, чем у контрольных 

аналогов (низко- ферментный тип).  

Ключевые слова: конституциональный тип, эритроциты, гемоглобин, 

каталаза, глютатион, аминотрансферазы, общий белок.  

 
УДК 636.084:636.087.7 

Федак Н. Н. Микроминеральная питательность кормов в 

государственном предприятии ”ОХ ”Радеховское” / Н. Н. Федак, Я. С. Вовк       

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2013. – Вып. 55 (ІІ).  – 

С. 185–191. 

Проведен детализированный анализ кормов, заготовленных в ГП    ”ОХ  

”Радеховское”, по содержанию микроэлементов. Балансирование рационов 

сельскохозяйственных животных за обозначенными параметрами в условиях 

кормовой базы Западного Полесья должно осуществляться с учетом 

фактического наличия минералов в кормах.  

Ключевые слова: корма, минеральные элементы (кобальт, йод, медь, 

марганец, цинк). 
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RESUME 
 

AGRICULTURE AND PLANT GROWING 

 
UDC 633.11:631.559:631.53.048 

L. Andreyko. Grain yield of spring wheat depending on sowing time and 

seeding rates at Precarpathians / L. Andreyko, A. Dzyubailo // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. – 2013. - V. 55 (II). – P. 3–7. 

The results of studies on the impact of the biological characteristics of the 

variety, sowing time and seeding rates of spring wheat (Triticum aestivum) on the 

structural parameters of spring wheat harvest at Precarpathians are given. 

Key words: productivity, variety, spring wheat, sowing dates, seeding rates 

of seed. 

UDC 633.2.03 

S. Begey. Effect of fertilizer and use regimes on the productivity of grass 

stands at Precarpathians / S. Begey // Pre-mountain and mountain agriculture and 

stock-breeding. – 2013. - V. 55 (II). – P. 8–14. 

The results of studies of the effect of different fertilization rates and use 

regimes of pasture legume-grass mixtures on their productivity are presented. 

Key words: grass mixtures, fertilize, productivity, efficiency.   
 

UDC 633.2.031:631.816.1:631.811.98 

Influence of growth stimulator and grasses fertilization on quality of pasture 

grass stand / L. Bugryn, L. Lyubchenko, O. Bugryn, I. Vyhovsky // Pre-mountain 

and mountain agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (II). – P. 14–19. 

The results of researches of different-time-ripening grass stands about 

influence of fertilizer and growth stimulator on contents of mineral elements in 

pasture  grass are given.  

Key words: pasture, grass stands, fertilizer, growth stimulator, quality of 

forage, mineral elements. 

 
UDC 633.2:631.53.04 

L. Bugryn. Fodder productivity of pasture agrocenosices depending on 

fertilizers and application of biological preparations / L. Bugryn, O. Bugryn // Pre-

mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (ІІ). – P. 

20–27. 

The results of two-year study of the impact of fertilizers and application of 

bacterial preparations, growth stimulators on the productivity of the pasture grass 

stands are given. It is established that the application of complex of the investigated 

factors provides the obtaining of 9,72 t/ha of dry matter of pasture forage, 8,06 t/ha 

of fodder units and 0,89 t/ha of digestible protein. 

Key words: legume-cereal grass mixture, fertilizers, productivity, bacterial 

preparations, growth stimulator. 
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UDC 633.2.031:631.816 

О. Bugryn. Effect of fertilizers and application of biopreparations on 

changes of botanical and specific composition of pasture agrocenosices / О. Bugryn,            

L. Bugryn, L. Lyubchenko // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2013. – V. 55 (ІІ). – P. 28–38. 

The results of researches on the effect of fertilizers and application growth 

stimulator Agrostymulin on changes botanical and specific composition of pasture 

grass stands are given. It is founded that after three years use of grass stands of 

different terms of pasture maturity the percentage of seeded grasses increased with 

age, especially in the variants with low level of mіneral fertilizers and treatment of 

vegetative mass of growth stimulator Agrostymulin. 

Key words: cereal grasses, legumes-cereal grass mixture, fertilizer, 

productivity, growth stimulator, botanical and specific composition. 

 
UDС 631.8:631.433:631.445.2 

О. Hermanovytch. Іnfluence of fertilizer and liming on  secretion of carbon 

dioxide in light-grey forest superficially gleied soil / О. Hermanovytch // Pre-

mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (ІІ). – P. 

38–44. 

The results of researches in of long duration stationary experience from 

influence of the different systems of fertilizer and periodic liming on secretion of 

carbon dioxide in light-grey forest superficially gleied soil are reflected. 

Key words: soil, emission of СО2, mineral fertilizers, pus, lime, acidity. 

 
UDC 633.521:631.527 

А. Dorota. Productivity of fiber flax (Linum usitatissimum L.) collection 

samples on the western Forest-Steppe of Ukraine / А. Dorota, А. Shuvar,                         

R. Tereshko // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. - 2013. - 

V. 55 (ІІ). – P. 44–49. 

The estimation of new standards of flax after the productivity of seed, straw 

and fibre is conducted. There is setting a expediency of its application in breeding 

work with the aim of creation of new fiber flax variety with setted parameter. 

Key words: flax, variety, valuable features, gene pool. 

 
UDC 635.21:631.547:658.231 

R. Ilchuk. Economic efficacy of individual elements of resource-saving 

technologies of potato growing / R. Ilchuk, V. Ilchuk, V. Alyochin // Pre-mountain 

and mountain agriculture and stock-breeding. – 2013. - V. 55 (II). – P. 49–55. 

The high economic efficiency of local application of mineral fertilizers and 

outside-roots feeding of potato planting by micronutrient Intermag-potato is 

established. 

By local application for each additional spent UAH conditionally net profit is 

13,5 UAH, for outside-roots feeding - 2,86 UAH. At complex use of local 

application of mineral fertilizers and outside-roots feeding conditional net income 

per UAH additional expenses increased to 13,7 UAH. 

Key words: potato, increase of productivity, economic efficiency, net profit. 



 

 206 

UDC 631.527 

H. Konyk. Relationship between forage and seed production and their 

components in variety-samples of timothy meadow / H. Konyk, L. Baystruk-Hlodan      

// Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (II). – 

P. 55–59. 

The results of studies of relationships between different morphological and 

biological characteristics and agronomic characteristics of variety-samples of 

timothy meadow are given. Submitted correlation coefficients are showed how one 

feature depends on another and how they are closely related. 

Key words: timothy meadow, feature, selection, relationships, productivity. 

 
UDC 633.32:631.816.1 

H. Mamenko. Influence of agrotechnical factors on formation of 

productivity in alsike at conditions of the Precarpathians /  H. Mamenko, H. Konyk, 

L. Baystruk-Hlodan // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 

2013. - V. 55 (II). – P. 60–65. 

The results of two years researches of productivity of alsike and their 

structural elements depending on application mineral and bacterial fertilizers are 

presented. The combined application of phosphoric-potash and bacterial fertilizer is 

resulted to yield increse. 

Key words:  alsike, variety, productivity, fertilizers, biopreparations. 

 
UDC 633.13:631.52 

Heredity and variation of quantitave traits of panicle of hybrid populations 

of oat / A. Marukhnyak, A. Datsko, Y. Lisova, H. Marukhnyak // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (II). – P. 65–75. 

The results of study of phenotypical variation indexes and heritability of 

quantitave traits of panicle in hybrid populations of oat on 3th and 4th generations 

are presented. The character of heritability, manifestation and amplitude variation of  

traits “length of panicle”, “quantity grains and spikelets in panicle” of 10 hybrid 

combinations are established. The comparative analysis of variation and 

manifestation of quantitave traits of F3 and F4 hybrids and its parental forms are 

conducted. 
Key words: trait, hybrid, heritability, variation, variety, oat, population. 

 
UDC 633.2.031:633.25:631.51 
Ya. Mashchak. Productivity and forage quality of hay grass mixture 

depending on ways of  soil cultivation on erosive soils of western Forest-Steppe         

/ Ya. Mashchak, D. Pukalo // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2013. – V. 55 (ІІ). – P. 75–81. 

The results of studies of the impact of tillage on productivity and quality of 

legume-cereals grass mixtures of hay use are given. The highest productivity is 

provided a triple cutting for hay of legume-cereals grass mixture on variant, where 

carried out tillage soil with rototillering, as soil cultivation of erosive soils at 

fertilization N60P60K90. This variant was appeared the best and on quality of forage.  
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Key words: hay lands, grass stands, fertilizer, productivity, forage quality, 

soil cultivation. 

 
UDC 633.2.031 

Ya. Mashchak. Quality and nutritional value of feed of seeded grass stands 

in their hay use / Ya. Mashchak, N. Rudavska // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (II). – P. 81–85. 

The results of three years of researches of composition of basic organic 

matter in the dry matter of feed and nutrition of grass mixtures during their hay use 

are given. 

Key words: quality forage, grass mixtures, nutritional value of feed, crude 

protein. 

 
UDC 631.811:633.21 

Influence of fertilizer on the productivity of legume-grass mixture and 

quality of feed at native improvement / M. Ogorodnik, M. Yarmolyuk, H. Panakhyd,                  

U. Kotyash // Pre-mountain and mountain agriculture and  stock-breeding. – 2013. – 

V. 55 (II). – P. 85–90. 

The results of two years researches of influence of different norms and types 

of fertilizers on the productivity of legume-cereal grass stand and quality of feed are 

given. The ways of receipt of high-quality and safe products of plant growing are 

analysed. There are founded that the highest productivity of legume-cereal grass 

stand provided the combined use of organic and mineral fertilizers "Dobrodiy" with 

calcareous materials. On the background of phosphorus-potassium fertilizers the 

green mass yield averaged 48 t/ha, the yield of dry matter – 10,6 t/ha. 

Key words: legume-grass mixture, yield, fertilization, productivity, feed 

quality. 

 
UDC 634.23:631.96  

S.  Oratovsky. Influnce of plantings design on commodity fruit quality and 

yield of sweet cherry / S. Oratovsky // Pre-mountain and mountain agriculture and 

stock-breeding. – 2013. – V. 55 (ІІ). – P. 90–93. 

The results of investigations of influence variety, rootstocks and form the 

crown on the commodity quality of fruit and yields of cherries are presented. 

Key words: construction of planting, variety, cherry, form of crown, 

rootstock. 

 
UDC 633.15:581.522.4 

Peculiarities of growth and development of new corn hybrids at conditions of 

western Forest-Steppe / H. Petryna [et al.] // Pre-mountain and mountain agriculture 

and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (ІІ). – P. 93–98. 

The results of studies of growth and development peculiarities of new corn 

hybrids and productivity of grain and herbage in conditions of the western Forest-

Steppe are given.  

Key words: corn, hybrid, FАО, crop, grain, herbage. 
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UDC 633.16:631.816 
O. Potopliak. Spring hulless barley: fertilization and yield / O. Potopliak           

// Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. - 2013. - V. 55 (ІІ). – 

P. 99–105. 

The results of researches as to the influence of fertilizers rates on the yield 

formation of spring hulless barley Кozatsky variety on dark grey podzolic soils of 

the western Forest-Steppe of Ukraine are presented. 

Key words: spring hulless barley, variety, fertilization rate, yielding 

capacity, economic efficiency. 

 
UDC 634.75 

L. Prymachuk. Biochemical composition and taste qualities of the new 

perspective strawberry varieties / L. Prymachuk // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (ІІ). – P. 105–108. 

The results of the analysis of the biochemical composition and taste qualities 

of 13 perspective strawberry varieties are presented. 

 Key words: variety, taste, biochemical composition, density. 

 
UDC 633.2.03 

Forage productivity and quality of  legume-cereal grass stands depending on 

fertilizers use / S. Smetana, H. Panakhyd, U. Kotyash, D. Pukalo // Pre-mountain 

and  mountain agriculture and stock-breeding.  – 2013. – V. 55 (II). – P. 109–112. 

The results of researches for the study of the influence of fertilization on 

productivity and quality of legume-cereal grass stand are presented.  

Key words: soil, fertilizer, herbage mass, quality, fodder, nutritive value. 
 

UDC 633.2.031:631.81 

M. Terletska. Influence of composition of grass mixtures, fertilizer and 

terms of mowing of herbages on forming of meadowy phytocenosices / M. Terletska 

// Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (II). – 

P. 112–118. 

According to the three-year studies are established that with increasing 

number of components in mixtures marked increase in density and height of 

legumes.The influence of fertilization and dates of mowing on the formation of high 

legume-cereal grass stand are proved 

Key words: mineral fertilizer, grass mixtures, feed, grass stand, dates of 

mowing, phytochenosice. 
 

UDC 633.35:631.847 

The productivity of kidney bean depending on plant protection elements       

/ A. Shuvar [et al.] // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 

2013. - V. 55 (II). – P. 119–124. 

The results over of three-year researches of the systems of plants protection 

for kidney bean (Phaseolus vulgaris L.) in the conditions of western Forest-Steppe 

are given. The efficiency of complex protecting system from harmful organisms 

(illnesses, pests, weeds) is established and it application on a optimal feeding 

background allowed to get the productivity of grain at the level of 2,4 т/ha. 
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Key words: kidney bean, plants protection, outside-roots feeding, 

productivity. 

 

STOCKBREEDING 
 

UDC 636.082.26 

State of Brown Carpathian cattle population in Transcarpathian and direction 

of  conservation its gene pool / V. Burya, V. Terpay, A. Tyupa,  V. Fedak // Pre-

mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2013. –  V. 55 (ІІ). – P. 

125–131. 

The status of the local Brown Carpathian cattle breed population in the 

Transcarpathian region are established and ways of preserving its gene pool are 

defined. 

Key words: gene pool, brown cattle, cows, bulls, preservation. 

 
UDC 636.087.72 

Influence of feeding by dolomite and ceolite mix  in  rations  of calves          

/ M. Grabovensky, V. Agi, O. Shylkin, R. Filep // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (II). – P. 131–137. 

We suggested to mix up powders of natural  minerals of ceolite and dolomite 

and use as feed addition in calves feeding. Comparing with control, feeding by 

mixture of ceolite and dolomite powders was effective in  average daily increase of 

calves.  

Key words: feeding, young cattle, mineral additions, ceolite, dolomite. 

 
UDC 636.2: 636.061 

M. Kogut. Characteristic of external appearance of basic lines cows of 

western interbreeding population of Ukrainian Black Spotted dairy breed                              

/ M. Kogut, V. Bratyuk // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2013. – V. 55 (II).  – P. 138–141. 

The results of investigations of peculiarities of cows external appearance of 

western interbreeding population of Ukrainian Black Spotted dairy breed are given. 

Key words:  breed, productivity, line,  measurings, external appearance. 

 
UDC 636.598:636.082 

Meat and feather-downy productivity of Obroshyno White geese crossed to 

Legart breed / M. Petriv [et al.] // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2013. – 55 (ІІ). – P. 142–148. 

The slaughter, morphological and chemical characteristics meat of 

youngsters Obroshyno White geese crossed to geese of Legart breed are given. It is 

established that the productivity indices were higher in youngsters obtained from 

crossing of Obroshyno White females with males of Legart breed. 

Key words: geese, preslaughter and slaughter weight, meat productivity. 
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UDC 636.2:636.087.7 

Ya. Pivtorak. Physiological-biochemical parameters of blood for use in 

feeding the dairy cows of new vitamin-mineral addition in the Precarpathians zone          

/ Ya. Pivtorak, M. Vorobel, Ya. Vovk // Pre-mountain and mountain agriculture and 

stock-breeding. – 2013. – V. 55 (II). – P. 148–154. 

The results of study of the efficiency of vitamin-mineral addition developed 

by counting the conditions Precarpathians zone and its influence on some 

physiological-biochemical parameters of blood the dairy cows are given. It is proved 

that feeding addition of new reception promotes the growth quantities of 

erythrocytes at 2,08 %, the degree of saturation their hemoglobin at 19,51 %, total 

protein (2,98 %), nitrogen fractions and phosphorus NA compared with the control 

premix P 60-5M. 

Key words: dairy cows, feed, vitamin-mineral addition, blood, nucleic 

acids. 

 
UDC 636.52/.58:636.084 

V. Popov. Level of metabolic processes and productivity in laying hens  for 

the use of new recipe mixed fodder / V. Popov, O. Zayats // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (II). – Р. 155–160. 

The feeding of laying hens of new recipe mixed fodder is resulted in 

increasing eggs productivity, increase in mass of eggs and conversion of feed. 

Key words: laying hens, mixed fodder, eggs productivity. 

 

UDC 636.2:577.125:618.6  

H. Sedilo. Effect of aloe extract on nonspecific resistance of different 

cows milk production in the pre- and postnatal periods / H. Sedilo, A. Dyachenko         

// Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (ІI). – 

P. 160–173. 

The effect of parenteral administration in the last month of pregnancy of 

aloe extract to cows of different performance levels on indices of nonspecific 

resistance of the organism is studied. It is established that the blood enforcement of 

highly productive cows for 5-7 days before calving total protein and albumin and γ-

globulin fraction, as well as the level and bactericidal activity of serum lizotsimnic 

was smaller, and the content of circulating immune complexes more than 25-30 days 

before calving, indicating that physiological immunosuppression humoral immune 

response. Introduction to the cows in the last month of pregnancy studied drug 

stimulated the increase in the number of erythrocytes and leukocytes (including 

neutrophils segmented), elevated levels of hemoglobin and total protein (including 

albumin and γ-globulin fraction), and the phagocytic activity of neutrophils and and 

bactericidal activity of serum lizotsimnic while reducing the content of circulating 

immune complexes. In this immunostimulatory effect of aloe extract on humoral and 

cellular immunity was expressed to greater extent in cows with high milk 

production. 

Key words: cow, aloe extract, red blood cells, hemoglobin, white blood 

cells, total protein, albumin, α-, β- and γ-globulin, phagocytic activity of neutrophils, 

bactericidal and lizotsimnic activity of blood serum, circulating immune complexes. 
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UDC 636.4:636.082 

Early weaning of piglets: benefits and challenges / H. Sedilo, V. Pundyk, 

V. Kaplinsky, H. Tesak // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2013. – V. 55 (ІІ). – P. 174–180. 

On the basis of domestic and foreign literature analysis it is founded that the 

optimal time for weaning pigs in farms specializing in the production of pork - 21 

days, and in the breeding farms - 35 days. 

Key words: piglets, sows, weaning, feeding. 
  
UDC: 636.2:636.082 

V. Fedak. Biochemical parameters of blood of Volyn meat breed bulls of 

different constitutional types in postnatal development / V. Fedak, N. Fedak // Pre-

mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (ІІ). – P. 

180–185. 

The changes in biochemical parameters of blood of  Volyn meat breed bulls 

of different constitutional types in postnatal development are induced. It is 

established that for temperate nutrition level in all periods of study metabolic and 

synthetic processes in the bull's of research group (high-enzymic type) proceeded 

intense energy of growth of animals was higher than in control counterparts (low-

enzymic type). 

Key words: constitutional type, red blood cells, hemoglobin, catalase, 

glutathione, aminotransferase, total protein. 

 
UDC 636.084:636.087.7  

N. Fedak. Micromineral food value of forage in State Enterprise ”EF 

”Radekhivske” / N. Fedak, Ya. Vovk // Pre-mountain and mountain agriculture and 

stock-breeding. – 2013. – V. 55 (ІІ). – P. 185–191. 

The detailed analysis of the forage procured in   SE ”EF ”Radekhivske” on 

maintenance microelements is conducted. Balancing of rations of agricultural 

animals on the marked parameters in the conditions of fodder base of western 

Polissya must take place taking into account the actual presence of minerals in 

forage.  

Key words: forage, mineral elements (cobalt, iodine, copper, manganese, 

zinc). 
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