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УДК 631.636 

 

Представлено теоретичні основи чергування сільськогосподарських 

культур у сівозмінах та результати наукових досліджень з підвищення їх 

продуктивності. Вміщено матеріали щодо особливостей формування урожаю 

сільськогосподарських культур, лучних травостоїв та зміни родючості сірого 

лісового і темно-сірого опідзоленого ґрунтів.  

Висвітлено динаміку розвитку хвороб льону-довгунцю, озимої 

пшениці, розмноження кукурудзяного стеблового метелика. Наведено 

закономірності формування продуктивності та систематизацію базової 

колекції сортів тютюну, результати оцінки вихідного матеріалу картоплі на 

стійкість проти хвороб, нових сортів конюшини повзучої, винограду 

столового, груші, ефективність індукованого мутагенезу в селекції гірчиці 

сизої. 

Подано результати досліджень з годівлі, племінної роботи, підвищення 

м’ясної продуктивності, якості продукції, репродуктивної функції 

сільськогосподарських тварин і птиці. 
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ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО  
 

 
УДК 633.11:632.4 

Г.Я. БІЛОВУС, кандидат сільськогосподарських наук 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 

 

РОЛЬ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ 

В ОБМЕЖЕННІ РОЗВИТКУ СЕПТОРІОЗУ ЛИСТЯ 

НА ПШЕНИЦІ ОЗИМІЙ 

 

Наведено результати досліджень впливу  стимуляторів 

росту на обмеження розвитку септоріозу листя на пшениці озимій. 

Ключові слова: пшениця озима, септоріоз листя, регулятори 

росту. 

 

Пшениця озима займає в Україні провідне місце серед 

зернових культур. Широке впровадження інтенсивної технології 

вирощування цієї культури призводить до виникнення нових 

фітосанітарних проблем. Втрати валового збору зерна від хвороб 

щорічно становлять 20–30%, а в епіфітотійні роки – 50 % [1]. 

Зміна погодних умов, перш за все відсутність опадів у період 

посівної, змушують аграріїв вдаватися до більш пізніх термінів сівби. 

Як правило, такі посіви, а також ті, що висіяні в оптимальні терміни, 

але з пізніми сходами, восени не встигають розкущитися, формуючи 

лише по три – чотири листки. І таких посівів буде більшість. Окрім 

того, вони увійдуть у зиму з недорозвиненою кореневою системою. 

Адже якщо в оптимальних умовах осені коренева система проникає на 

глибину 140–180 см, то посіви, що не розкущилися, освоять горизонт 

ґрунту не глибше 70 см. Навесні така слаборозвинена коренева систем 

буде неспроможна використовувати вологу з глибших шарів, 

внаслідок чого рослини гірше забезпечуються вологою і поживними 

речовинами, дуже нестійкі до посухи і формують низьку врожайність 

зерна поганої якості. Уникнути таких наслідків допомагає стимулятор 

росту Вимпел. Як відомо, будь-яка технологія починається з 

підготовки посівного матеріалу. 
 
Оскільки в останні роки гостро стоїть питання 

вологозабезпеченості посівного шару ґрунту на момент сівби, тому 

потрібно завчасно подбати про захист насіння у період від сівби до 

проростання [2].  
© Біловус Г.Я., 2013  
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Надземна частина рослини і її корені взаємопов’язані. Будь-яке 

обмеження одної з цих частин буде впливати на ріст і розвиток всієї 

рослини. Надземна частина забезпечує кореневу систему енергією, 

сконцентрованою в цукрах, яка вироблена внаслідок  фотосинтезу [3].  

Регулятори росту рослин – це збалансований комплекс 

біологічно активних речовин, які активують  в рослинах основні життєві 

процеси. Відомо, що використання цих біорегуляторів приводить до 

змін в обміні речовин, які сприяють адаптації рослин до стресових 

чинників та резистентності до ураження патогенними мікроорганізмами. 

Під впливом цих чинників активуються процеси наростання зеленої 

біомаси та кореневої системи, інтенсивніше використовуються поживні 

речовини ґрунту, зростають захисні властивості рослин, їх стійкість до 

захворювань, високих та низьких температур, посухи [4, 5]. 

Обробка насіння озимих культур  стимулятором росту Вимпел-К 

дозволяє підвищити схожість насіння на 20 % у разі тривалих 

несприятливих посушливих умов, коли  ґрунтової вологи недостатньо 

для гарантованого отримання сходів. Високомолекулярний компонент 

препарату утворює навколо насіння надійну оболонку, яка захищає від 

проникнення непродуктивної вологи, а також від ураження патогенами 

ґрунту. Лише випадання ефективних опадів сприяє руйнуванню цієї 

оболонки, після чого насіння починає проростати. Ключовий фактор, що 

впливає на успішну зимівлю рослин, – глибина залягання вузла кущіння. 

Обробка насіння стимулятором росту  Вимпел-К  дозволяє закласти 

вузол кущіння на 0,5–0,7 см глибше, тобто майже на глибину залягання 

насіння. Вирішальний фактор для збереження стійкості рослин у 

зимовий період – динаміка використання  запасних цукрів [2]. 

Навесні особливо актуальним є захист озимини, ослабленої після зими, 

від заморозків. Рослини, оброблені Вимпел,  краще захищені від впливу 

низьких температур і можуть витримати короткочасне зниження 

температури до – 3-5 
0
С. У цей період дія препарату також проявляється 

у вигляді стимулювання процесів формування колоса (ІІІ етап 

органогенезу) [2].  

Метою наших досліджень було вивчення впливу регуляторів 

росту на обмеження розвитку септоріозу листя та підвищення  

продуктивності пшениці озимої. 

Дослідження проводили в Інституті сільського господарства 

Карпатського регіону НААН. Ґрунт дослідних дідянок – сірий лісовий, 

поверхнево-оглеєний, легкосуглинковий.  Орний шар характеризується 

такими  показниками: вміст гумусу (за Тюріним) – 1,7 %, сума 

увібраних основ – 13,7 мг-екв. на 100 г ґрунту, лужногідролізованого  

азоту (за Корнфілдом) – 89,6 мг/кг ґрунту, рухомого  фосфору і 
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обмінного калію (за Кірсановим) – відповідно 69,5 і 68,0 мг/кг ґрунту. За 

градацією такий ґрунт має дуже низьке забезпечення азотом, середнє – 

фосфором і низьке – калієм. Реакція ґрунтового розчину (рНсол. – 5,4) – 

слабокисла.  

Схему досліду наведено в таблицях. Спостереження за 

розвитком cепторіозу листя здійснювали протягом всієї вегетації 

озимої пшениці, а обліки хвороби – згідно з методикою [6]. 

Статистичну обробку експериментальних даних проводили методом 

дисперсійного аналізу [7]. 

Агротехніка вирощування – загальноприйнята для культури в 

даній зоні. Попередник – ріпак озимий. Норми висіву насіння – 5,5 млн  

шт./га.  

Згідно з результатами наших досліджень, один  з 

найважливіших періодів у житті рослини – це перші 15–20 діб після 

сівби. В цей період експресія генів формує рослину і включає 

механізми адаптації до умов навколишнього середовища. На 

початкових стадіях розвитку  рослин пшениці озимої основними 

показниками є енергія проростання насіння і схожість. 

Слід відзначити, що за роки досліджень найвищу польову 

схожість спостерігали на 5 вар., яка на 7,5 % перевищувала контроль  

(без обробки) та на 2,8 %  2 вар.  

Сумісна передпосівна обробка насіння стимулятором росту 

Вимпел + бактеріальними препаратами азотфіксуючої (Діазофіт) та 

форформобілізуючої дії (Поліміксобактерин) позитивно впливавала на 

ріст, розвиток і стійкість рослин пшениці озимої до септоріозу листя 

(табл. 1). 

 

1. Розвиток септоріозу листя на пшениці озимій с. Золотоколоса 

залежно від застосування передпосівної обробки і позакореневого 

підживлення рослин біологічними препаратами (2011–2012 рр.) 

№ 

вар. 

Обробка насіння та позакореневе 

підживлення рослин 

Розвиток хвороби, 

% 

2011 2012 

1 2 3 4 

1 Контроль (без обробки) 19,5 18,0 

2 Вимпел-К 17,0 16,0 

3 Вимпел-К + Діазофіт 16,5 15,5 

4 Вимпел-К + Поліміксобактерин 15,5 14,5 

5 Вимпел-К + Діазофіт + 

Поліміксобактерин 10,5 9,0 

6 Вимпел-К + Вимпел у фазі 3–4 листків 16,0 15,0 
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1 2 3 4 

7 Вимпел-К + Вимпел на початку кущіння 

рослин 14,5 13,0 

8 Вимпел-К + Вимпел за 15–20 діб до 

припинення осінньої вегетації 
11,5 10,5 

9 Вимпел К + Вимпел на початку кущіння + 

Вимпел у фазі виходу в трубку 
12,0 11,5 

                НІР 05                                                                                                                                              1,88                0,54 

 

Застосування стимулятора росту Вимпел в фазі весняного 

кущіння посилює процеси фотосинтезу за рахунок зміни вмісту 

хлорофілу в клітинах, а також готує рослини до посушливого періоду, 

роблячи їх більш засухостійкими, регулюючи водний режим тканин. 

Таким чином, рослини отримують« допінг», який додає їм сил і енергії 

для потужного весняного старту, змушує всі клітини працювати на 

повну силу. Розвиток септоріозу листя на 7 вар. порівняно з 1 вар. у 

середньому за 2011–2012 рр. був на 5 % меншим. 

Із вегетативних обробок рослин стимулятором росту Вимпел 

найефективніша була на вар. 9, яка сприяла в середньому за роки 

досліджень меншому на 6,5–7,5 % ураженню рослин даним 

захворюванням. 

 Слід відзначити, що обробка насіння стимуляторами росту 

підвищує  продуктивність агроценозу пшениці озимої (табл. 2). 

 

2. Урожайність пшениці озимої сорту Золотоколоса залежно від 

застосування передпосівної обробки й позакореневого 

підживлення рослин біологічними препаратами (2011–2012 рр.) 

№ 

вар. 

Обробка насіння та позакореневе 

підживлення рослин 

Урожайність, т/га 

2011 2012 

1 2 3 4 

1 Контроль (без обробки) 4,15 4,00 

2 Вимпел-К 4,38 4,22 

3 Вимпел-К + Діазофіт 4,44 4,28 

4 Вимпел-К + Поліміксобактерин 4,53 4,37 

5 
Вимпел-К + Діазофіт + 

Поліміксобактерин 
4,61 4,45 

6 Вимпел-К + Вимпел у фазі 3-4 листків 4,52 4,36 

7 Вимпел-К + Вимпел на початку кущіння 

рослин 4,54 4,38 

8 Вимпел-К + Вимпел за 15–20 діб до 

припинення осінньої вегетації 4,6 4,44 
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1 2 3 4 

9 Вимпел-К + Вимпел на початку кущіння 

+ Вимпел у фазі виходу в трубку 4,55 4,39 
             НІР 05                                                                                                                    1,88                  0,13 

 

Застосування Вимпелу забезпечує підвищення урожайності  

зерна в середньому на 0,22–0,23 т/га порівняно з контролем. Найвищу 

врожайність  протягом 2011–2012 рр. отримано 4,45–4,61 т/га на вар. 5. 

Приріст врожаю зерна на цьому варіанті був на 0,23 т/га 

більшим порівняно із застосуванням  стимулятора росту Вимпел, а з 

контролем  на 0,45–0,46 т/га.  

Висновок. Передпосівна обробка насіння та позакореневе  

підживлення рослин дозволять підвищити врожайність у цілому на 

0,22–0,46 т/га, поліпшити якісні характеристики зерна та обмежити 

розвиток септоріозу листя на 2,0–9,0 %.  
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ВПЛИВ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН З РІЗНИМ 

НАСИЧЕННЯМ ЗЕРНОВИМИ КУЛЬТУРАМИ НА 

ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ ЗАБУР’ЯНЕНОСТІ В 

ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

 

Встановлено залежність між збільшенням частки зернових 

культур в чотирипільних сівозмінах та формуванням потенційної 

забур’яненості ґрунту насінням сегеталів у посівах пшениці озимої. 

Ключові слова: сівозміна, пшениця озима, потенційна 

забур’яненість, насіння сегеталів. 

 

Сівозміна є базовим агротехнічним заходом, що дає змогу 

різко обмежити шкідливість, або й повністю нейтралізувати численну 

групу потенційних, переважно спеціалізованих шкідників, хвороб і 

бур’янів. Її провідним принципом є розмежування в часі й просторі 

біологічно споріднених культур та поєднання в ланках рослин різних 

родин. При формуванні сівозмін та визначенні цінності попередника 

кожної культури враховують не тільки такі важливі показники як 

прогноз процесів відновлення родючості ґрунту, вимоги рослин до 

агрохімічного та водно-фізичного режимів, а й вплив на його 

фітосанітарний стан [1, 4].  

Згідно з законами розвитку агрофітоценозів, розширення 

складу культурних рослин у сівозміні зумовлює збільшення видового 

різноманіття бур’янів, але знижує їх насіннєву продуктивність. 

Чергування озимих і ярих однорічних культур порушує динаміку 

розвитку бур’янів. Різниця між фізіологічними потребами та вимогами 

до режимів живлення й вологоспоживання, а, відтак, відмінностями  в 

технологіях вирощування, часі збирання культур забезпечує 

можливість для виробників запобігти накопиченню окремих видів 

сегетальної рослинності, пристосованих до розвитку в посівах цих 

груп культур та продукування ними насіння. Таке чергування сприяє 

природному зменшенню запасу насіння бур’янів у ґрунті, що 

зумовлює зниження чисельності їх сходів у наступній культурі [5]. 

Контроль  бур’янів  за  допомогою  раціонального   чергування 

 

© Вавринович О.В., Качмар О.Й.,  

Щерба М.М., Магоцька Л.В., 2013 
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2013. Вип.55. Ч. І. 
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культур у сівозміні гармонійно пов’язується із обробітком ґрунту та 

внесенням добрив. 

Метою досліджень було встановлення закономірностей у 

формуванні потенційної засміченості ґрунту насінням сегеталів у 

посівах пшениці озимої, вирощуваної в короткоротаційних сівозмінах 

з різним насиченням колосовими культурами. 

Дослідження проводили в польовому стаціонарному досліді, 

який має статус довгострокового стаціонарного польового досліду й 

внесений до Реєстру довготривалих стаціонарних дослідів України 

(номер атестату – 053) Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України.  

Дослід закладено в 2001 р. (першу реконструкцію проведено 

2010 р.) на сірому лісовому поверхнево оглеєному крупно пилувато 

легкосуглинковому ґрунті. Вивчаються короткоротаційні сівозміни з 

різним насиченням зерновими культурами. Кількість досліджуваних 

факторів – 3 (ділянки першого порядку – системи короткоротаційних 

спеціалізованих сівозмін, другого – системи удобрення, третього – 

системи захисту). Дослідження проводили в двох сівозмінах: 

плодозмінна – 50 % насиченням зерновими культурами, зернова – 

100 % насиченням зерновими культурами у посівах пшениці озимої. 

Агрохімічні показники орного шару (0–20 см): рН (КС1) – 4,70–

4,84; гідролітична кислотність – 2,26; сума вбірних основ – 4,4–5,0 мг-

екв/100 г ґрунту; лужногідролізований азот за Корнфільдом – 9,2–9,9; 

фосфор (10,8–11,3) і калій за Кірсановим (0,2 н. НCl) – 9,3–9,5 мг/100 г 

ґрунту; вміст загального гумусу за Тюріним в модифікації Нікітіна – 

1,67–1,71 %.  

Потенційну забур’яненість ґрунту насінням сегетальних рослин 

визначали в ґрунтових пробах, відібраних буром Калентьєва методом 

відмивання зразків на ситах з отворами діаметром 0,25 мм [2]. 

Обробіток ґрунту – загальноприйнятий для умов західного 

регіону. Об’єктом дослідження були посіви пшениці озимої сорту 

Крижинка, ширина міжрядь – 15 см.  

Інтегрованим показником кількісних змін потенційної 

забур’яненості посівів і, одночасно, протибур’янової ефективності 

агротехнічних заходів є баланс насіння сегеталів в оброблюваному 

шарі за певний період.  

У посівах пшениці озимої найвищий насіннєвий банк бур’янів 

(23 і 28 тис. шт./м
2
) сформувався у сівозміні зі 100 % насиченням 

зерновими культурами. В 50 % сівозміні цей показник знизився на     

24 % на фоні без застосування хімічного препарату і на 52 % - на фоні 

з гербіцидом. При застосуванні мінеральних добрив у нормі N60Р90К90 
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потенційна забур’яненість ґрунту була в 1,2 і 1,3 рази нижчою ніж з 

внесенням N30Р45К45 (табл. 1). Головними напрямками зниження 

потенційної забур’яненості ріллі є запобігання утворення насіння 

бур’янами, що ростуть на полях, очищення від їх життєздатного 

насіння органічних добрив, використання в сівозміні ланок з високою 

протибур’яновою ефективністю [3]. 

 

1. Кількість насіння бур’янів у ґрунті в посівах пшениці озимої 

залежно від сівозміни та застосування гербіциду 

Сівозміна, 

попередник 

Варіанти 

удобрення 

Шар 

ґрун- 

ту 

Повторність 
 Серед-

нє
 

Кількість 

насіння 

бур’янів 

на 1м
2 

1 2 3 

Плодозміна 

50 %, 

конюшина 

лучна 

N60Р90К90 0-10 14 11 20 15 19500 

N30Р45К45 0-10 15 19 23 19 24700 

Зернова 

100 %, 

горох 

N60Р90К90 0-10 18 11 31 20 26000 

Побічна 

продукція + 

N30Р45К45 0-10 26 22 18 22 28600 

Плодозмі-

нна 50 %, 

конюшина 

лучна 

N60Р90К90 0-10 10 12 8 10 13000 

N30Р45К45 0-10 9 24 12 15 19500 

Зернова  

100 %, 

горох  

N60Р90К90 0-10 11 14 29 18 23400 

Побічна 

продукція + 

N30Р45К45 0-10 17 23 20 20 26000 

 

Потенційну загрозу для культурних рослин становить та 

частина ґрунтового банку насіння бур’янів, яка здатна прорости 

протягом вегетаційного періоду. В полі формували мікроділянки, які 

знаходилися в аналогічних екологічних за кількістю тепла, вологи, 

освітлення до стаціонарного досліду умовах. Найбільша кількість 

пророслого насіння бур’янів за весь вегетаційний період 

спостерігалася на фоні без внесення гербіциду. За застосування 

післясходового гербіциду (Гранстар 75 % в.г. 0,025 г/га) вона була в 

2,4 рази меншою.  
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Спостереження за динамікою проростання бур’янів у 

мікроділянках свідчить проте, що за перші 30 днів обліку в посівах 

пшениці озимої зреалізувалося від 33 до 36 % насіння бур’янів від 

загальної кількості, яке проросло за весь вегетаційний період. При 

збільшенні дози мінерального живлення чисельність бур’янів 

збільшувалась як при застосуванні гербіциду, так і без нього (табл. 2). 

 

2. Динаміка проростання насіння бур’янів на мікроділянках у 

посівах пшениці озимої (2011-2012 рр.), шт./м
2
 

Сіво- 

зміна 

Попе-

редник 

Варіанти 

удобрення 

Шар 

ґрунту 

Дні обліку Серед-

нє
 

30 60 90 120 150 

На фоні без гербіциду 

Плодо- 

змінна 

50% 

Коню-

шина 

лучна 

N60Р90К90 0-10 233 236 179 162 92 902 

N30Р45К45 0-10 214 211 163 115 60 763 

Зернова 

100 % 
Горох 

N60Р90К90 0-10 409 312 323 196 111 1351 

Побічна 

продукція 

+N30Р45К45 0-10 383 306 283 174 88 1234 

На фоні з гербіцидами 

Плодоз- 

мінна 

50% 

Коню-

шина 

лучна 

N60Р90К90 0-10 150 113 92 68 31 454 

N30Р45К45 0-10 125 106 62 47 18 358 

Зернова 

100 % 
Горох 

N60Р90К90 0-10 218 150 132 69 27 596 

Побічна 

продукція 

+N30Р45К45 0-10 208 125 124 55 26 538 

 

Отже, знання закономірностей сезонної динаміки появи сходів 

сегетальної рослинності дає змогу прогнозувати забур’яненість посівів 

зернових культур. 

Відсоток реалізації кількості бур’янів, пророслих від наявних у 

посівах пшениці озимої, був найнижчим у плодозмінній сівозміні як на 

фоні з внесенням хімічного захисту, так і без нього й становив 18,5 –

27,0 на варіантах із застосуванням N30Р45К45. У зерновій сівозміні 

найвищий відсоток (28,9–37,8) відзначений на варіантах з внесенням 

мінеральних добрив у нормі N60Р90К90 (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Потенційна забур’яненість ґрунту з різним насиченням 

зерновими культурами в посівах пшениці озимої на фоні без 

гербіциду (2011–2013 рр.), шт./м
2
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Рис. 2. Потенційна забур’яненість ґрунту з різним насиченням 

зерновими культурами в посівах пшениці озимої на фоні з 

гербіцидом (2011–2013 рр.), шт./м
2
 

 

Потенційна забур’яненість ріллі є основним джерелом 

формування бур’янової рослинності в польових агрофітоценозах. Для 

розробок прогнозів забур’яненості полів, крім видового складу, 

ступеня розповсюдження вегетуючих бур’янів і наявності насіння в 

органічних добривах, важливе значення мають дані про запаси 
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життєздатного насіння бур’янів у 0–10 см шарі ґрунту, з якого 

формується актуальна забур’яненість посівів. 

Висновки. Одною з основних причин підвищеної 

забур’яненості посівів сільськогосподарських культур у цілому, та 

пшениці озимої зокрема, є потенційна забур’яненість ґрунту 

життєздатним насінням бур’янів, яке може дати сходи в умовах 

певного вегетаційного періоду. Найбільша активність їх проростання 

припадає на стартовий період розвитку культурних рослин. 

Підвищення доз добрив стимулює появу сходів бур’янів. Найбільш 

ефективним агротехнічним фактором регулювання банку насіння 

сегеталів у ґрунті є раціональна структура сівозмін, правильне 

чергування культур, які відрізняються як за біологічними 

особливостями, так і набором домінуючих у посівах видів бур’янів. 
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Картопля займає важливе місце серед продовольчих культур 

України. Бульби картоплі залежно від сорту містять до 25 % 

вуглеводів, близько 2 % білків, 0,3 % жирів, а також набір 

мікроелементів та вітамінів. За валовим збором наша країна займає      

4 місце в світі, проте урожайність культури залишається низькою.  

Одним із основних факторів, що знижують кількість і якість 

урожаю картоплі, є втрати від ураження рослин хворобами. Найбільш 

поширеною хворобою бульб картоплі в умовах західних областей 

України є звичайна парша. Оптимальна температура для зараження 

бульб і розвитку хвороби становить 25–27
0
С за помірної вологості 

ґрунту 50–70 % [1, 2, 5]. Сприятливими умовами для їх розвитку є 

слабо лужна або нейтральна реакція ґрунту, а також внесення свіжого 

гною під картоплю. Особливо сильний розвиток звичайної парші 

спостерігається у сухе і спекотне літо. 

Парша звичайна уражує бульби, столони і корені картоплі. В 

уражених місцях з’являється бура кірка  з шорсткою поверхнею. 

На бульбах хвороба проявляється у вигляді виразок округлої 

або неправильної форми, які розміщуються групами або поодиноко.  

Зливаючись, виразки часто утворюють на поверхні бульби суцільну 

рвану кірку. При викопуванні бульб на дні виразок можна помітити 

сірувато-зелений наліт, який швидко зникає під дією сонячних 

променів. Розрізняють чотири види звичайної парші: плоску, опуклу, 

глибоку, сітчасту. Плоска парша проявляється на молодих бульбах і 

уражує лише верхній шар передерми; опукла має вигляд невеликих 

бородавок. Глибока парша проявляється під час збирання картоплі у 

вигляді коричневих вдавлених виразок різної форми. Це найбільш 

шкодочинна форма звичайної парші. Сітчаста парша характеризується 

суцільними  поздовжніми  і  поперечними  тріщинами на поверхні 

бульб, що надають виразці вигляду сітки.  

 Прояв різних видів звичайної парші залежить від глибини 

проникнення патогена, що в свою чергу визначається сортовими 

особливостями і умовами вирощування картоплі. Основними 

джерелами інфекції є уражені бульби і ґрунт. У ґрунті патогени 

зберігаються кілька років, що обумовлено їх стійкістю до висушування 

і низьких температур.  

 Бульби, уражені паршею звичайною, погано зберігаються, 

погіршуються їх товарні якості. В уражених бульбах вміст крохмалю 

зменшується на 5–30% [1, 3, 4]. Виразки руйнують вічка, знижують 

схожість бульб. Висаджування бульб, уражених звичайною паршею 

залежно від ступеня розвитку хвороби призводить до втрат урожаю 

15–40 % [2, 3].  
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Вивчення основних хвороб картоплі проводили на дослідних 

полях лабораторії захисту рослин за методиками [1, 6]. 

 Ступінь ураження бульб паршею звичайною визначали за 5-ти 

бальною шкалою. Математичну обробку даних проводили за               

Б. А. Доспеховим [8]. 

 Фітопатологічний аналіз показав, що останніми роками 

найбільш поширеною хворобою бульб картоплі є звичайна парша, яка 

за всі роки досліджень (2006–2012 рр.) уразила всі сорти картоплі [7]. 

 Встановлено, що метеорологічні умови року впливали на 

ураження картоплі звичайною паршею. На відмінну від прохолодних і 

вологих років у сухі роки і спекотним  літом спостерігали посилений 

розвиток хвороби.  

 Погодні умови в роки проведення досліджень відрізнялися за 

основними гідротермічними показниками (теплом і вологою) від 

середньобагаторічних даних (табл. 1.) 

 

1. Метеорологічні показники вегетаційного періоду за даними  

Львівського метеопункту( 2007–2012 рр.) 

Рік 

дослідже- 

ння 

Місяці За вегета-

ційний 

період 

(середнє) 
травень червень липень серпень 

Температура повітря, 
0
С 

2007 15,5 18,8 19,7 19,2 18,3 

2008 14,1 18,9 18,5 19,6 17,8 

2009 13,5 18,0 19,6 18,2 17,3 

2010 14,8 17,7 20,3 19,3 18,0 

2011 13,9 18,5 18,9 19,2 17,6 

2012 14,8 18,0 21,3 19,1 18,3 

Середньо-

багаторічна 14,4 18,3 19,7 19,1 17,9 

Сума опадів 

2007 42,5 55,3 97,0 71,8 66,7 

2008 114,6 73,3 123,5 139,7 112,8 

2009 91,3 161,9 81,7 127,2 115,5 

2010 199,4 123,7 206,2 108,3 159,4 

2011 62,6 87,2 136,8 112,1 171,3 

2012 53,0 109,0 66,0 71,0 74,8 

Середньо-

багаторічна 93,9 101,7 118,5 105,0 116,8 
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 За погодними умовами найбільш сприятливим для розвитку 

парші звичайної був 2008 р., вегетаційний період якого 

характеризувався теплою і сухою погодою (середньомісячна 

температура і кількість опадів перевищувала норму, лише в липні 

опадів випало на 21,5 мм менше від норми). Ступінь розвитку парші 

звичайної коливався від 11,1 до 42,5 % (табл. 2). 

 

2. Ураженість бульб картоплі паршею звичайною, % 

Сорт 
Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Кобза 25,0 18,0 19,1 5,8 18,0 8,1 

Аграрна 11,1 13,5 6,7 9,4 13,0 8,4 

Беллароза 18,3 16,6 4,5 3,3 10,4 15,2 

Вінетта 19,7 27,2 8,7 7,4 17,8 10,3 

Дніпрянка 11,1 30,3 8,8 11,7 17,8 2,2 

Ліщина 17,1 21,6 8,2 5,6 21,6 10,2 

Серпанок 20,4 25,6 5,1 7,1 20,6 10,2 

Мавка 18,9 42,5 20,7 16,3 16,4 8,5 

Дара 26,7 14,3 11,0 8,6 9,0 7,6 

Забава 15,5 22,0 29,5 8,0 17,9 6,3 

Свалявська 18,8 22,7 8,3 10,0 8,8 10,8 

Слава 14,2 31,9 10,2 11,3 9,8 8,2 

Воля 28,3 19,0 8,9 6,0 10,0 5,9 

Гірська 7,5 11,1 2,6 2,3 11,1 10,3 

Слов’янка 12,5 17,9 17,1 7,4 7,9 8,6 

Оксамит 99 27,9 18,8 15,6 6,7 10,5 5,5 

Ольвія 11,7 14,9 5,3 1,1 8,1 3,3 

 Червона рута 17,1 15,5 8,7 2,3 9,6 6,6 
           НІР05                                1,1                3,4                2,0               1,8                2,5             2,3 

 

 Найбільше уразилися сорти бульб Вінетта (27,2 %), Дніпрянка 

(30,3 %), Мавка (42,5 %), Слава (31,9 %).  

 Дещо менше ураження бульб картоплі звичайною паршею 

спостерігалися в 2007 р., вегетаційний період якого характеризувався 

незначною кількістю опадів і високими температурами повітря             

(середньомісячні температурні показники  за травень – серпень 

перевищували багаторічні дані, а кількість опадів – менша за норму). 

Ураження бульб паршею звичайною було в межах від 7,5 до 28,3 %, 

найбільше ураженими були бульби сортів Кобза (25,0 %), Дара              

(26,7 %), Воля (28,3 %), Оксамит 99 (27,9 %). 
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 Вегетаційний період 2009 р. характеризувався температурою 

повітря, вищою від середньобагаторічної, а кількість опадів була 

нерівномірною (в травні і липні – менше від норми, в червні і серпні – 

більше від норми), що в свою чергу вплинуло на розвиток парші 

звичайної, відсоток якої сягав 29,5 %. Найбільше ураження хворобою 

мали бульби сортів Мавка (20,7 %), Забава (29,5 %), Слов’янка        

(17,1 %), а найменше – Аграрна (6,7 %), Беллароза (4,5 %), Серпанок         

(5,1 %), Гірська (2,3 %), Ольвія (1,1 %), Червона рута (2,3 %). 

 Метеорологічні умови вегетаційного періоду 2012 р. 

відзначилися високими температурами повітря і нерівномірним 

розподілом опадів ( у травні і липні кількість опадів була в загальному  

меншою за норму, а в червні – перевищила норму на 24 мм). Кількість 

опадів у першій декаді серпня була незначною – 1 мм (3 % норми), в 

другій – 37 мм (128 % норми), в третій – 33 мм (138 % норми). Серпень 

у загальному був достатньо вологий, але за місяць кількість опадів 

була на 9 мм менша від норми. Найменш ураженими виявилися сорти 

Дніпрянка (2,2 %), Забава (6,3 %), Воля (5,9 %), Оксамит 99 (5,5 %), 

Ольвія (3,3 %), Червона рута (6,6 %).  

 Ступінь розвитку звичайної парші картоплі в 2011 р. 

коливався від 7,9 до 21,6 %. Погодні умови року нерівнозначні: 

температура повітря перевищувала середньобагаторічну протягом  

всього вегетаційного періоду, а кількість опадів була меншою від 

норми в травні і червні, а перевищувала її в липні і серпні. Сильний 

ступінь розвитку хвороби спостерігали у сортів Ліщина (21,6 %), 

Серпанок (20,6 %), а слабкий – у сортів Дара (9,0 %), Свалявська            

(8,8 %), Слава (9,8 %), Слов’янка (7,9 %), Ольвія (8,1 %), Червона рута  

(9,6 %). 

  За роки досліджень підвищеною стійкістю до звичайної парші 

відзначилися сорти: Аграрна (6,7–13,5 %), Гірська (2,6–11,1 %), 

Беллароза (3,3–18,3 %), Слов’янка (7,4–17,9 %), Ольвія (1,1–14,9 %), 

Червона рута (2,3–17,1 %), які мали слабкий і середній розвиток 

хвороби.  

  Аналіз ступеня ураження бульб звичайною паршею за            

5-бальною шкалою показав, що за роки досліджень не виявлено сортів 

картоплі, у яких були б відсутні ознаки хвороби (бал 0) і з дуже 

сильним розвитком (бал 4). 
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3. Співвідношення ступеня розвитку звичайної парші картоплі до 

загальної її кількості (2007–2012 рр.) 

Роки 

Ступінь розвитку хвороби 

ознаки 

хвороби 

відсутні 

слабкий середній сильний 
дуже 

сильний 

Бали 

0 1 2 3 4 

2007 0 5,5 77,8 16,7 0 

2008 0 0 72,2 27,8 0 

2009 0 61,1 27,8 11,1 0 

2010 0 83,3 16,7 0 0 

2011 0 38,9 50,0 11,1 0 

2012 0 66,7 33,3 0 0 

 

У сприятливі 2007–2008 рр. найбільше сортів мали середній і 

сильний ступінь розвитку хвороби відповідно в 2007 р. 77,8 % і        

16,7 %; в 2008 р. – 72,2 % і 27,8 %. У 2009–2010 рр. і 2012 р.  

переважали сорти з слабким ступенем розвитку хвороби, який 

відповідно становив 61,1 %, 83,3 % і 66,7 %. У 2011 р. найбільший  

відсоток займають сорти з середнім ступенем розвитку парші (50,0 %), 

а також відзначено сорти, які проявили слабкий (38,9 %), і сильний 

(11,1 %) ступінь розвитку хвороби. 

Висновки. На основі проведених досліджень встановлено, що  

в умовах Львівщини звичайна парша картоплі останніми роками є 

основною хворобою бульб і її розвиток залежить від метеорологічних 

умов вегетаційного періоду. Найвищий ступінь розвитку хвороби 

спостерігалися в сухий і спекотний 2008 р. 42,5 %.  

Підвищеною стійкістю до звичайної парші відзначалися сорти 

Аграрна, Беллароза, Гірська, Слов’янка, Ольвія, Червона рута. 
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механічного засмічення іншими культурами і сортами, знижували 

ураження посівів хворобами [1, 2].  

Кращі попередники забезпечують оптимальні умови розвитку 

рослин. Починаючи з перших етапів їхнього життя, сприяють 

водопостачанню, алелопатичним взаємовідносинам, впливають на 

строки дозрівання й збирання і т.д. [3]. 

Пшениця дуже вимоглива до попередників через слабку 

кореневу систему, високу чутливість до якості підготовки та 

фітосанітарного стану ґрунту. Добрими попередниками для неї є 

культури раннього збирання, після яких на полі знижується 

забур'яненість, зменшується можливість поширення хвороб і 

шкідників, а в грунті накопичуються поживні речовини, які легко 

засвоюються. До таких попередників відносяться багаторічні та 

однорічні трави, зернобобові, кукурудза на зелений корм, сидератний, 

кулісний, чистий пар, а також гречка, кукурудза на силос, ріпак, рання 

і середньостигла картопля. 

Пшеницю можна сіяти після вівса, оскільки він не уражається 

кореневою гниллю і залишає більш якісні поживні рештки порівняно з 

іншими зерновими культурами [4, 5].  

За  останні  роки  все  більшу  частку  в структурі посівних 

площ зони займає ріпак озимий (7,9 %) та овес (6,6 %). 

Раннє збирання ріпаку дає можливість своєчасно та якісно 

підготувати ґрунт до сівби озимих зернових і повністю зберегти 

вологу дощів, що випали після жнив. При суворому дотриманні 

технології післяжнивної підготовки ґрунту ріпак є хорошим 

попередником для багатьох польових культур. Він залишає на 1 га 

ґрунту органічні рештки, які еквівалентні 20 т гною. Порівняно з 

соломою зернових вони добре і швидко розкладаються. 

Могутня коренева система рослини, проникаючи глибоко (до 

3 м) у ґрунт, дренажує її, розпушуючи при цьому й ущільнений 

підорний горизонт. Ходами відмерлого коріння волога з 

вуглекислотою повітря проникає у материнську породу, окислює 

недоступні з'єднання поживних елементів, перетворюючи їх на 

доступні форми, які капілярами піднімаються до орного горизонту, та 

засвоює важкорозчинні фосфати. Це значно покращує фітосанітарний 

стан ґрунту і його родючість [6]. 

Низькі врожаї колосових культур при їх сівбі після ріпаку 

пояснюються елементарними порушеннями агротехніки. Зокрема тим, 

що при збиранні ріпаку залишається висока стерня, через яку 

втрачається ґрунтова волога. Земля, позбувшися захисту від прямих 

сонячних променів, за лічені години повністю втрачає вологу в 
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верхньому горизонті. У висушеному ґрунті затримується, а то й не 

проходить процес мінералізації стерні та кореневих залишків. 

Інтенсивність поглинання азоту ґрунту починається тоді, коли вже 

посіяно пшеницю, що пригноблює рослини. Проте при дотриманні 

технології підготовки ґрунту під озимі культури відразу ж після 

збирання ріпаку (швидке лущення стерні, оранка або поверхневий 

обробіток) виключає прояв цих негативних явищ. 

Овес як попередник виступає оздоровчою культурою в 

сівозмінах, оскільки не уражується кореневими гнилями [7]. Ця 

культура залишає після себя значну кількість 1,2–2,2 т/га кореневих 

решток [8]. 

Насичення до 75 % сівозмін зерновими культурами за останні 

роки спонукало нас до наукового обгрунтування переваг ріпаку 

озимого як попередника над вівсом та їх вплив на формування насіння 

пшениці озимої. 

Дослідження проводили в лабораторії насіннєзнавства 

Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН 

впродовж 2011/12 рр.  

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

2
.
 

Повторність – триразова. 

Грунт дослідних ділянок – сірий лісовий, поверхнево оглеєний, 

легкосуглинковий, який характеризувався наступними показниками: 

вміст ґумусу (за Тюріним) – 1,7 %, сума увібраних основ – 13,7 мг-екв 

на 100 г ґрунту, лужногідролізований азот (за Корнфілдом) – 89,6 мг/кг 

ґрунту, рухомий фосфор і обмінний калій (за Кірсановим) відповідно 

69,5 і 68,0 мг/кг ґрунту. За градацією такий ґрунт має дуже низьке 

забезпечення азотом, середнє – фосфором і низьке – калієм. Реакція 

ґрунтового розчину (рНсол – 5,4) – слабокисла. 

Агротехніка вирощування пшениці озимої – загальноприйнята 

для зони Західного Лісостепу України.  

Рівень мінерального живлення N30Р90К90 під передпосівну 

культивацію + N30 (ІV етап органогенезу) + N30 (VІІ етап органогенезу). 

Норма висіву насіння – 5,5 млн. шт/га. Строк сівби – оптимальний 

(25.09). Захист насіння – Вітавакс 200 ФФ, 3 л/т; рослин – гербіцидами: 

Раундап, 4,0 л/га; Гранстар, 75 % в.р., 0,025 г/га; фунгіцидом – 

Фалькон Доу, к.е, 0,6 л/га. 

Погодні умови ІІІ декада вересня 2010 р. мали деякі 

відхилення від середніх багаторічних, зокрема температура повітря 

була вищою на 1,0 
о
С, а сума опадів – меншою на 8,5 мм. Дещо 

холоднішим і сухішим був жовтень.  
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Строки сівби пшениці озимої в 2011 р. через тривалу посуху 

наприкінці літа і протягом осені були зміщені до допустимих термінів 

(5.10). На початку сівби запаси продуктивної вологи орного шару 

грунту (0–20 см ) становили 21–27 мм, а до кінця допустимого періоду 

знизилися до 11–20 мм, а то й досягли критичних значень (3–7 мм). Це 

вплинуло на затягування періоду появи сходів, їх зрідженість і 

затримування в рості та розвитку рослин.  

Польова схожість насіння пшениці озимої залежала від якості 

висіяного насіння, температури повітря та продуктивної вологості 

ґрунту в період посів-сходи.  

За оптимального тепло-, вологозабезпечення в 2010 р. польова 

схожість сортів пшениці озимої була високою і становила 82–86 % по 

попереднику ріпаку озимому і 84–88 % – по вівсу.  

Недостатність продуктивної вологи грунту в період посіву в 

2011 р. (5–10 мм) вплинула на польову схожість насіння. Порівняно з 

попереднім роком вона була нижчою відповідно на 5,0–6,0 %. 

За два роки досліджень середня польова схожість сортів 

становила 77–80 % – по ріпаку озимому і 78–83 % – по вівсу. Дещо 

нижчий (на 1,8–2,4 %), цей показник по попереднику ріпаку озимому 

обумовлений пригніченням проростів пшениці озимої під впливом 

нерівномірного розподілу подрібнених стебел при безплужному 

обробітку грунту. Реакція сортів на попередник становила 0–4 %. 

Осінній період (листопад) 2010 р. характеризувався 

підвищеною температурою повітря – 7,5 
о
С (норма 2,4 

о
С) та 

незначними відхиленнями за сумою опадів. У таких сприятливих 

умовах осені рослини вегетували до початку грудня. Температурні 

умови осені 2011 р. були в межах середніх багаторічних норм, але 

вкрай з критичним вологозабезпеченням. Кількість опадів у жовтні 

складала 19 мм, а в листопаді – всього 4 мм. 

Зимові місяці (січень-лютий 2011 р.) були теплішими на 1,4–

2,0 
о
С, але малосніжними. Починаючи з ІІ декади березня, 

спостерігалося інтенсивне підвищення температури, що сприяло 

відновленню весняної вегетації рослин пшениці озимої.  

Аномальні для зони Західного Лісостепу погодні умови осені 

та незвичні лютневі низькі температури (– 8,2 
о
С за 

середньобагаторічної – 3,7 
о
С) призвели до незначного вимерзання 

рослин у 2012 р. 

Перезимівля рослин пшениці озимої у 2011 р. була високою і 

становила 87,9–96,5 % по попереднику ріпак озимий і 87,0–94,0 % – по 

вівсу. Дещо нижчою вона була в 2012 р. відповідно 86,3–91,5 % і 84,4–

90,0 %. За два роки досліджень середній відсоток перезимівлі рослин у 
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сортів пшениці озимої коливався від 87,7 до 93,7 % по попереднику 

ріпак озимий і 85,9–91,4 % – по вівсу. Слід відмітити, що середня 

зимостійкість рослин по попереднику ріпаку озимому була вищою на 

1,6–1,8 % порівняно з вівсом. 

За зимостійкістю рослин сорти характеризувалися різною 

мінливістю (1,2–2,7 %) до попередників. 

Весняні місяці (квітень і травень) 2011 р. характеризувалися 

вищою температурою повітря на 2,5 і 1,0 
о
С та більшою сумою опадів. 

Дуже вологим був червень. У ІІІ декаді при нормі 33 мм випало 

58,8 мм, що перевищувало на 178 % середню багаторічну норму. 

Великою кількістю опадів характеризувалася і І декада липня – при 

нормі 32 мм випало 73,3 мм (229 %). Погодні умови, які склалися на 

період формування насіння не мали на нього негативного впливу. 

Підвищені температурні показники весняних і літніх місяців 

2012 р. та нижче порівняно з середніми багаторічними даними, 

вологозабезпечення сприяло доброму росту і розвитку рослин. Дещо 

більша кількість опадів спостерігалася в червні 109 мм (при нормі 

93 мм). Аномальні погодні умови осіннього періоду вплинули на 

продуктивну кущистість рослин пшениці озимої, а відповідно 

позначилися на нижчій урожайності порівняно з попереднім роком 

(табл.).  

У 2011 р. по переднику ріпаку озимому урожайність сортів 

коливалася від 3,87 до 5,23 т/га, а в 2012 р. – від 3,25 до 3,86 т/га, по 

вівсу – відповідно від 4,05 до 5,46 т/га та від 2,21 до 3,66 т/га. 

 

Урожайність насіння пшениці озимої залежно від попередника та 

сортових особливостей (2011–2012 рр.), т/га 

Сорт 

Попередник за роками 

С
о

р
то

в
а 

м
ін

л
и

в
іс

ть
 

ріпак озимий овес 

2011 2012 
серед- 

нє 
2011 2012 

серед-

нє 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Золотоколоса 

(контроль) 4,49 3,30 3,90 4,50 2,92 3,71 0,19 

Астет 3,87 3,25 3,56 4,05 2,21 3,13 0,23 

Дубинка 4,91 3,51 4,21 5,00 3,11 4,06 0,15 

Крижинка  4,28 3,40 3,84 4,30 3,00 3,65 0,19 

Деметра 4,63 3,86 4,23 4,75 3,21 3,98 0,16 

Царівна 4,58 3,80 4,19 4,62 3,66 4,14 0,05 

Романтика 4,77 3,71 4,24 4,86 3,58 4,22 0,02 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Лісова пісня 4,89 3,61 4,25 5,00 3,48 4,24 0,01 

Ясочка 5,23 3,63 4,43 5,46 3,34 4,40 0,03 

Либідь 4,85 3,75 4,30 5,12 3,10 4,11 0,19 

Середнє 4,65 3,59 4,12 4,77 3,17 3,96 0,16 
НІР05 
Фактор А (попередник) 

              В (сорт) 

              АВ 

0,20 

0,45 
0,63 

     

 

Висновок. Сортова мінливість на попередники за 

урожайністю складала 0,01–0,23 т/га й була обумовлена біологічними 

властивостями сортів. Найбільше реагував на цей фактор сорт 

степового екологічного типу Астет, а найменше – лісостепового: 

Лісова пісня, Романтика, Ясочка. Вплив погодних умов був у межах 

0,12–0,42 т/га. Ріпак озимий і овес є рівноцінними попередниками 

пшениці озимої. 
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Асоціація “Біоконверсія” 

 

ОДЕРЖАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ 

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ДОБРИВ НА ОСНОВІ ОРГАНІЧНИХ 

ВІДХОДІВ ПТАХОФАБРИК 

 

Висвітлено результати досліджень щодо розробки технологій 

біологічної ферментації органічних відходів птахофабрик в органічні 

добрива нового покоління біопроферм. 

Ключові слова: екологія, пташиний послід, біоферментація, 

біопроферм, родючість. 

 

Сьогодні однією із складних і важко вирішуваних проблем для 

багатьох птахофабрик є проблема утилізації пташиного посліду. 

У радянський період планували будівництво громіздких 

капіталомістких заглиблених сховищ для посліду, який за певний час 

перетворювався в органічне добриво. Практика показала, що сховища 

для посліду будувати недоцільно, а в місцях, де їх і було споруджено, 

не враховували, що навесні і восени до них завжди потрапляли опади 

та поверхневі води, які повністю заповнювали їх. Зрештою доводиться 

констатувати: на багатьох птахофабриках почали утворюватися 

багаторічні накопичення посліду не лише у сховищах, але й у 

прилеглих ярах, котлованах, полях, поблизу водостоків і навіть у 

лісових масивах. Цілком природно, що така тенденція викликає 

серйозну тривогу у санітарних і природоохоронних органів, у жителів 

сусідніх поселень 

На сьогодні існує велика різноманітність технологічних схем 

компостування, переважна більшість яких базується на аеробній 

біотермічній переробці органічних відходів, зокрема побудовані 

заводи з виробництва органічних добрив методом біологічної 

ферментації в США, Росії та  Західній Європі [ 2, 3, 4]. 
 

© Гнидюк В.С., 2013  

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2013. Вип. 55. Ч. І. 



 26 

Однак, враховуючи особливості сировинної бази, кліматичні, 

організаційно-господарські та економічні умови України, технології 

біологічної ферментації органічних відходів, які існують в США та 

інших країнах, потребують удосконалення.  

Особливої актуальності набуває еколого-агрономічне 

обґрунтування ефективних способів переробки органічних відходів 

тваринницьких комплексів і птахофабрик методами біологічної 

ферментації.  

Тому метою наших досліджень було розробити, запатентувати 

і впровадити на птахофабриках технологію переробки органічних 

відходів  методом прискореної біологічної ферментації. 

Відпрацювання технологічного регламенту процесу 

прискореної біологічної ферментації органічних відходів здійснювали 

в експериментальній науково-дослідній лабораторії  та на виробничих 

ферментаторах у Хмельницькій, Волинській та Львівській областях у 

2009–2011 рр., а в 2012 р. з метою поліпшення якості біопроферму 

розробляли технологію із застосуванням в компостній суміші 

природного бішофіту і біодеструктора вермистим-Д. 

При розробці технології біологічної ферментації 

тваринницьких комплексів і птахофабрик було спроектовано декілька 

видів ферментаторів та проведено дослід “Розробка технології 

переробки органічних відходів тваринницьких комплексів і 

птахофабрик” із різними варіантами.  

Варіант  № 1. Вихідна сировина – пташиний послід, торф, 

солома. 

Варіант  № 2. Вихідна сировина – пташиний послід, гній ВРХ, 

торф, тирса. 

Варіант  № 3. Вихідна сировина – пташиний послід, гній 

свинний, торф, тирса, бішофіт. 

Варіант № 4. Вихідна сировина – гній ВРХ, гній свинний, 

торф, солома, фосфоритне борошно, каїніт, вермистим-Д. 

 Агрохімічний аналіз органічних відходів і одержаних добрив 

проводили за загальноприйнятими методиками.   

На основі експериментальних і виробничих досліджень 

протягом 2009–2012 рр. ми розробили, запатентували і впровадили 

технологію переробки органічних відходів птахофабрик методом 

прискореної біологічної ферментації [5]. 

Поставлене завдання реалізовано у системі для отримання 

органічного добрива біопроферм, яка містить послідовно з’єднану 

технологічну лінію, що включає експериментально-дослідну 

лабораторію, автоматизовану систему управління технологічним 
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процесом, блок біоферментаторів з площадкою для змішування 

компонентів, з приміщеннями для просіювання, фасування і зберігання 

готової продукції, приладами для контролю вологості, температури, 

вмісту кисню під час ферментації. Лабораторія оснащена всіма 

потрібними приладами та програмними засобами для здійснення 

моделювання та експериментальної переробки органічних відходів з 

метою розробки технологічних карт і рецептів отримання органічного 

добрива біопроферм. 

Автоматизовану систему управління виконано з можливістю 

через відповідне обладнання управляти в автоматичному режимі 

технологічним процесом від завантаження сировиною блоку 

ферментаторів, ініціювання ферментації і до її повного завершення.  

Для кожної природної кліматичної зони України ми підібрали 

різні види стінових конструкцій та конструкторські рішення 

обладнання, комплекс машин та варіанти технологічного процесу з 

різними органічними відходами, розробили типовий проект 

промислового біоферментаційного блоку продуктивністю переробки 

2,5 тис. т відходів у рік з системою автоматизованого управління та 

контролю за технологічним процесом біоферментації. 

У дослідженнях ми детально вивчили вплив температурного 

режиму, вологості, вмісту кисню, кислотності та густини на тривалість 

проходження біологічної ферментації та якість отриманого добрива. 

У зв'язку з аеробною спрямованістю її біоферментації рівень 

забезпечення киснем має важливе значення для інтенсифікації, у 

зв'язку з чим нестача  кисню в таких процесах може стати 

обмежуючим чинником. Зв'язано це з тим, що рівень подачі кисню в 

товщу органічної маси є в цьому випадку основним параметром, який 

регулює процеси трансформації органічної сировини впродовж всього 

періоду біоферментації.  

Дослідженнями встановлено, що потреба в кисні змінюється 

протягом різних стадій процесу. Вона низька (2–4 %) в початковій 

(мезофільній) стадії, потім зростає до максимуму (12–14 %) в 

термофільній стадії і падає до початкової величини за час 

охолодження і дозрівання компосту. Оптимальний вміст кисню в 

компостованій масі на різних стадіях процесу від 5 до 12 % від її 

об'єму. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що найкращий 

склад органічних відходів при підготовці компостної суміші був у       

4 варіанті: пташиний послід, гній ВРХ, гній свинячий, торф, солома, 

фосфоритне борошно (до 1 %), вермистим-Д, каїніт (до 2 %), від 

об’єму компостної суміші. 
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Введення у вихідну суміш природних мінералів – 

фосфоритного борошна та каініту в дозах відповідно 1 і 2 % від 

загальної органічної маси сприяло розвитку як мезофільних, так і 

термофільних груп мікроорганізмів на самому початку аеробної 

біоферментації, яка швидше переходила у термофільну стадію. 

Співвідношення азоту і вуглецю в суміші в інтервалі 1:20–1:30 

і вологості 50–70 % досягається за рахунок внесення до її складу 

розрахованої за певною методикою кількості сухої тирси, соломи та 

інших вуглецевмісних компонентів. Процес ферментації проходить в 

спеціальних керованих камерах-термосах протягом 7–8 діб згідно з 

розробленим нами технологічним регламентом. 

Систему виробництва біопроферму забезпечує 

ферментаційний блок, який складається з біоферментаторів  із 

стіновими конструкціями, підібраними для кожної зони України, в 

підлогу яких вмонтовані перфоровані труби, тупикові з однієї сторони 

і з'єднані з другого кінця повітропроводом. 

В основу технології закладено природний бактеріально-

термофільний процес, який для свого проходження не вимагає жодних 

хімічних добавок. У технологічному обладнанні (бокс ферментації) 

практично не змінюється вологість і маса завантаженої суміші, не 

виділяються і не викидаються шкідливі гази, не витікають токсичні 

речовини. Керування процесом забезпечує пастеризацію продукту, 

знешкодження сальмонели, патогенних зародків, пестицидів, насіння 

бур’янів і  шкідників. Кінцевий продукт є повністю безпечним з 

екологічної точки зору. 

Перевагою нашої технології над аналогами є скорочення часу 

і енерговитрат для виробництва біопроферму при значному 

поліпшенні його властивостей за рахунок високої біологічної 

активності і доступності для засвоювання рослинами, відсутності 

насіння бур'янів і патогенних організмів, наявності в добриві 

потрібних мікро- і мікроелементів, ґрунтових антибіотиків. Це 

дозволяє використовувати біопроферм як добриво для різних 

сільськогосподарських культур: технічних, зернових, овочевих, 

фруктових дерев і кущів тощо без внесення мінеральних добрив і 

водночас забезпечувати отримання високої врожайності насіннєвого 

матеріалу.  

Одержані за даною системою високоефективні органічні 

добрива біопроферм вирішують одну із головних проблем сільського 

господарства – збереження і підвищення родючості ґрунтів. 

За агрохімічними властивостями біопроферм є комплексним 

добривом, що містить макро- (азот, фосфор, калій, кальцій) і 
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мікроелементи (мідь, цинк, бор, магній) та інші елементи живлення 

рослин. 

Залежно від вихідних компонентів в 1 т міститься не менше  

50–70 кг діючої речовини, зокрема, азоту 25–30 кг, фосфору 15–20 кг, 

калію 10–15 кг. 

На відміну від класичних органічних добрив і традиційних 

компостів біопроферм має ряд переваг: комплексне, збалансоване за 

поживними речовинами добриво; елементи живлення рослин містяться 

в легкозасвоюваній формі; підвищує імунітет рослин до різних 

захворювань; зменшує вміст нітратів у плодоовочевій продукції; 

призупиняє надходження важких металів і радіонуклідів у рослини; 

підвищує мікробіологічну активність ґрунту; відсутність у складі 

біопроферму патогенів та схожого насіння  бур‘янів.  

На основі проведених досліджень встановлено, що внесення 

біопроферму  в дозі 3–8 т/га під передпосівну культивацію  під озимі 

зернові забезпечує приріст урожайності на 21–37 %, оптимальна норма 

внесення біопроферму під овочеві культури 5–10 т/га, під картоплю та 

цукрові буряки 8–15 т/га. 

Результати польових досліджень у Волинській, Чернігівській, 

Хмельницькій та Івано-Франківській областях показали, що українські 

органічні добрива біопроферм, отримані методом прискореної біологічної 

ферментації, за своїми характеристиками та впливом на врожайність 

відповідають кращим світовим аналогам.  

Виробництво  і застосування  біопроферму має важливе 

екологічне значення, а саме: під час біологічної ферментації  

проходить певна  утилізація  всіх мінеральних  хімічних речовин, які 

знаходяться в органічних відходах (аміак, нітрати, сірководень, 

залишки пестицидів і ін.), вони переводяться в органічну масу 

бактерій, крім того, процес ферментації дозволяє повністю знищити в 

компості гельмінти, сальмонелу, патогенні мікроорганізми та насіння 

бур‘янів, що дає можливість при внесенні біопроферму в ґрунт 

зменшувати застосування пестицидів. 

Протягом 2011–2012 рр. на основі розробленої технології ми 

отримали біопроферм із заданим вмістом магнію та кремнію, 

біопроферм-м  і  біопроферм-к. 

Вивчення його впливу на родючість ґрунтів, урожайність та 

якість сільськогосподарських культур планується завершити в 2014 р.  

Висновки.  Для поліпшення родючості  ґрунтів, охорони 

довкілля, підвищення врожайності сільськогосподарських культур 

доцільно використовувати органічне добриво нового покоління 
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біоферм, отримане методом прискореної біологічної ферментації 

органічних відходів. 
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Викладено  результати досліджень з вивчення впливу строків 

сівби та норм висіву насіння на формування врожаю тритикале ярого в умовах 

гірської зони Карпат. 

Ключові   слова:   тритикале яре,  зерно,   строки   сівби,  норма   

висіву насіння, урожайність, натура зерна. 

 

В Україні тритикале набуває все більшого поширення – його 

посівні  площі  на сьогодні перевищують 200 тис. га. В умовах,  які для 
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вирощування пшениці ярої не зовсім придатні, доцільніше висівати 

тритикале яре. На легких і бідних ґрунтах ця культура за врожайністю 

перевищує пшеницю і є стабільним джерелом дешевої сировини для 

харчової і кормової галузей. 

Останніми роками значно зріс інтерес до тритикале ярого. У 

країнах, де озимі культури гірше переносять зиму, все більше уваги 

приділяють вирощуванню тритикале ярого, кормова цінність якого 

прирівнюється до тритикале озимого [1]. 

Перевагою тритикале ярого над пшеницею    ярою   є  те,  що  

ця культура стійка до хвороб, шкідників та інших несприятливих 

факторів зовнішнього середовища  і  має  кращі  якісні   показники.  До  

прикладу, маса 1000 зерен його становить 40–42 г, натура зерна 700–

720 г/л. Все це свідчить, що триткале яре не лише не поступається 

пшениці ярій, а й переважає її [2, 3]. 

Біологічні особливості тритикале ярого та наявність 

відповідних агрокліматичних ресурсів обумовлюють перспективу 

збільшення його посівних площ в умовах гірської зони Карпат. У 

зв’язку з цим виникає проведення відповідних досліджень з метою 

наукового обґрунтування зональних технологій вирощування 

тритикале ярого у регіоні. 

Дослідження проводили впродовж 2010–2012 рр. на 

дослідному полі Інституту  сільського господарства Карпатського 

регіону НААН (смт. Підбуж Дрогобицького району Львівської області) 

на  бурих лісових ґрунтах. Орний (0–20 см) шар характеризувався 

такими агрохімічними показниками родючості: гідролітична  

кислотність      4,0 мг-екв. на 100 г ґрунту, рН - 4,37, сума увібраних 

основ (Ca + Mg) – 10,0 мг-екв. 100т г ґрунту,  вміст гумусу (за 

Тюріним) 1,38 %, рухомого фосфору (за Кірсановим) - 93,0 мг і 

обмінного калію (за Кірсановим) - 74,0 мг на 1 кг  ґрунту. 

У дослідах вивчали вплив строків сівби, норм висіву насіння 

на особливості формування врожаю зерна тритикале ярого сорту Соловей 

харківський.  

Польові  досліди  закладали згідно з методикою         

(Доспехов Б.А., 1985). 

Загальна площа  ділянки 42 м
2
, облікова − 25 м

2
, повторність  

чотириразова, розміщення ділянок систематичне у два яруси. 

Сівбу тритикале ярого проводили в три строки: ранній − при 

настанні фізичної стиглості ґрунту, другий і третій – через кожні          

10 днів після попереднього. Норма висіву насіння 4,5; 5,5 і 6,5 млн 

шт./га. Попередник – картопля. 

Мінеральні добрива вносили з розрахунку N60P60K60, азотні – у формі 
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аміачної селітри, фосфорні – гранульованого суперфосфату і калійні – 

калімагнезії. Фосфорні і калійні добрива  застосовували з осені під 

основний обробіток ґрунту, азотні – навесні під передпосівну 

культивацію.  

Погодні умови третьої декади квітня були дещо несприятливими для 

появи сходів тритикале ярого. Часті нічні приморозки і надмірні опади 

спричиняли затримку появи сходів при ранніх і середніх строках сівби 

порівняно з пізніми (табл. 1). 

Якщо на ділянках з ранніми і середніми строками сівби сходи рослин 

з’являлися через 11,3 доби, то при пізніх – через 8,6 доби, що на 2,7 доби 

раніше.  

Норми висіву насіння практично не впливали на тривалість періоду 

сівби – сходів. 

Від строків сівби і норм висіву насіння значною мірою 

залежав такий важливий показник, як висота рослин. Найбільшої 

висоти   (111,7 см) рослини тритикале ярого досягали при ранньому 

строку сівби і нормі висіву насіння 4,5 млн шт./га. Із запізненням з 

сівбою висота рослин знижувалася і найменшою (90,2 см) була за 

пізнього строку сівби і норми висіву насіння 4,5 млн шт./га. 

Сівба тритикале ярого в ранній строк забезпечувала вищий 

коефіцієнт кущіння рослин. На цих ділянках рослини утворювали в 

середньому 1,59–1,75 шт. продуктивних стебел, на одиниці площі тоді 

як при ранньому лише 1,29–1,35 шт., а при пізньому 1,15–1,29 шт., що 

відповідно на 18,9–22,9 і 27,7–26,3 % більше. 

 

1. Тривалість періоду вегетації тритикале ярого залежно від строків сівби 

і норм висіву насіння, діб (середнє 2010–2012 рр.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ранній 

2010 12 15 18 17 14 39 115 

2011 11 20 15 11 10 53 120 

2012 11 12 17 13 9 50 112 

Сер. 11,3 15,6 16,6 13,6 11 47,3 115,3 

Середній 

2010 10 17 14 17 12 40 110 

2011 14 13 16 12 10 49 114 

2012 10 13 15 11 11 46 106 

Сер. 11,3 14,3 15 13,3 11 45 110 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пізній 

2010 7 22 14 13 14 43 113 

2011 10 15 12 15 8 38 98 

2012 9 20 13 11 7 37 97 

Сер. 8,6 19 13 13 9,6 39,3 102,5 

 

Із збільшенням норм висіву насіння коефіцієнт кущіння 

тритикале ярого знижувався від 1,29–1,75 за норми висіву 4,5 млн 

шт./га до 1,24–1,71 за норми висіву 5,5 млн шт./га до 1,15–1,59 за 

норми висіву 6,5 млн шт./га. 

Важливими показниками структури урожаю тритикале ярого є 

довжина колоса,  кількість насінин у колосі і маса насіння з одного 

колоса. Як показали наші дослідження, найбільшу довжину колоса 

(8,3–9,3 см), кількість насінин у колосі (24,3–27,6 шт.) і масу зерен з 

одного колоса (1,06–1,13 г мали рослини за раннього строку сівби, 

найменшу (відповідно 6,3–6,9 см, 19,3–21,0 шт. і 1,00–1,01 г) – за 

пізнього. 

Збільшення норм висіву насіння дещо знижувало структурні 

показники урожаю тритикале ярого. 

Якість зерна формується під впливом зовнішніх умов 

вирощування і біологічних особливостей сорту. Її визначають такі 

основні показники: маса 1000 зерен (характеризує технологічну 

цінність зерна), натурна маса зерна (впливає навиповненість та 

борошномельні властивості) [5]. 

У наших дослідах фізичні показники якості зерна змінювалися 

залежно від погодних умов року, строків сівби та норм висіву насіння. 

Найбільша маса 1000 насінин у тритикале ярого була за 

раннього строку сівби. Залежно від норм висіву насіння вона 

коливалася в межах 41,0–43,5 г і в середньому становила 41,8 г, що на 

8,4 і 15,3 % більше порівняно з середнім і пізнім строками сівби. Із 

збільшенням норм висіву маса 1000 насінин знижувалася (табл. 2). 

Ранній строк сівби забезпечував і найбільшу натурну масу зерна          

(702 г/л) порівняно з середнім (657 г/л) і пізнім (651 г/л).  Найвищу натуру зерна 

тритикале ярого за всіх строків сівби отримано на ділянках з нормою висіву 

насіння 4,5 млн шт./га.  

На натурну масу зерна певний вплив мали погодні умови в роки 

 досліджень.  
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2. Фізичні показники якості зерна тритикале ярого залежно від строків сівби 

та норм висіву насіння (середнє за 2010–2012 рр.) 
С

тр
ок

  с
ів

б
и
 

Н
ор

м
а 

 в
и
сі

ву
 

н
ас

ін
н
я,

 

 м
лн

 ш
т.

/г
а 

Маса 1000 насінин, г Натурна маса зерна , г/л 

20
10

 р
.  

20
11

 р
.  

20
12

 р
.  

С
ер

ед
н
є 

20
10

 р
.  

20
11

 р
.  

20
12

 р
.  

С
ер

ед
н
є 

Р
ан

н
ій

 4,5 44,0 40,5 45,0 43,2 712 696 715 708 

5,5 41,3 39,3 42,3 41,0 699 698 700 699 

6,5 41,9 40,7 41,7 41,3 701 699 703 701 

Середнє   42,4 40,1 43,0 41,8 704 697 706 702 

С
ер

ед
н
ій

 

4,5 40,3 38,7 39,4 39,5 664 660 681 668 

5,5 38,6 38,2 38,3 38,4 653 649 649 650 

6,5 38,7 38,7 38,6 38,7 651 651 658 653 

Середнє  39,2 38,5 38,7 38,8 656 653 662 657 

П
із

н
ій

 4,5 35,0 38,7 36,5 36,7 648 653 652 651 

5,5 34,9 34,4 35,2 34,8 650 645 657 651 

6,5 35,7 32,5 35,7 34,6 652 643 661 652 

Середнє   35,2 35,2 35,8 35,4 650 647 656 651 
 

Найбільш сприятливими для формування цього показника якості  були 

погодні умови 2010 і 2012 р., за яких натура зерна була найвищою і становила  

712–715 г/л за раннього строку сівби і норми висіву насіння 4,5 млн шт./га.  

Як показали наші дослідження, проведені в гірській зоні Карпат, 

використання потенціалу продуктивності рослин тритикале ярого залежить від 

строків сівби та норм висіву насіння (табл. 3).  

 

3. Урожайність зерна тритикале ярого залежно від строків сівби і 

норм висіву насіння, т/га 

Строки 

сівби 

Норми 

висіву 

насіння, 

млн шт./га 

Урожайність  
Приріст 

до 

контролю 
2010 2011 2012 середнє 

1 2 3 4 5 6 7 

Ранній 

4,5(К) 2,3 2,6 2,7 2,5 − 

5,5 3,5 3,7 3,4 3,5 1,0 

6,5 3,5 3,9 3,6 3,7 1,2 

Середнє  3,1 3,4 3,2 3,2  
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1 2 3 4 5 6 7 

Середній 

4,5(К) 2,2 2,4 2,5 2,4 − 

5,5 2,8 3,1 3,2 3,0 0,6 

6,5 2,8 3,0 3,0 2,9 0,5 

Середнє  2,8 3,0 3,0 2,9  

Пізній 

4,5(К) 2,7 2,8 2,9 2,8 − 

5,5 2,8 2,8 2,7 2,8 0 

6,5 2,4 2,5 2,6 2,5 -0,3 

Середнє  2,6 2,7 2,7 2,7  
НІР05                                                                0,18                0,15              0,32 

 

Найвищий урожай зерна тритикале озиме забезпечує при сівбі у 

ранні строки. За три роки досліджень з кожного гектара отримано залежно від 

норм висіву 2,5–3,7 т зерна, тоді як при середньому строку 2,4–3,0 т, а при 

пізньому 2,5–2,8 т, або відповідно на 4,0–18,9 і 24,3 % менше. 

Найвищий урожай зерна (3,5–3,7 т/га) одержано в ранній строк сівби 

за норми висіву насіння 5,5–6,5 млн шт./га. 

Висновок. В умовах гірської зони Карпат найвищий урожай 

зерна (3,5–3,7 т/га) тритикале яре забезпечує при ранньому  строку 

сівби з нормою висіву насіння 5,5–6,5 млн шт./га. 
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ВИВЧЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ  

ДЛЯ  СЕЛЕКЦІЇ ПАЖИТНИЦІ  БАГАТОРІЧНОЇ 

В УМОВАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ 

 

Викладено результати досліджень з вивчення низки 

сортозразків пажитниці багаторічної у колекційному розсаднику. На 

підставі одержаних даних виділено цінний вихідний матеріал серед 

сортів вітчизняної та зарубіжної селекції. 

Ключові слова: пажитниця багаторічна, вихідний матеріал, 

сорт, насіння, розсадник. 

  

Пажитниця багаторічна – нещільнокущовий  злак озимоготипу  

розвитку заввишки від 40 до 80 см, вона швидко розвивається і уже в 

рік сівби до осені утворює густий травостій із вегетативних пагонів та 

прикореневих листочків [1, 2, 4, 8, 9]. Висока облиствленість 

пажитниці обумовлює добру кормову цінність. В 100 кг сіна міститься 

55, 2 к.од. і 4,4 кг перетравного протеїну, в траві – відповідно 21,5 і 1,9. 

Крім цього, її відмінно поїдають тварини, в зв’язку з чим з нею не 

може конкурувати жоден із низових злаків [3, 7, 10]. Це вологолюбна 

рослина, поширена майже повсюдно, однак високі врожаї дає лише в 

районах з м’яким кліматом. Характеризується низькою зимостійкістю, 

яка пов’язана певною мірою з тим, що вузол кущіння залягає поблизу 

поверхні ґрунту: в перший рік життя – 13 мм, другий – 11 мм. Погано 

переносить затоплення   ґрунтовими водами (оптимальний рівень вод 

0,6–0,8 м) [11]. 

Отавність пажитниці багаторічної набагато вища, ніж 

тонконогу лучного, тимофіївки лучної. За даними ряду дослідників, 

цей злак добре переносить підкоси та стійкий до витоптування, а 

також добре відростає після випасання [5, 6, 8]. 

Успішне впровадження даної культури у виробництво 

можливе лише за наявності високопродуктивних, стійких до основних 

несприятливих факторів середовища сортів. 

Природно-кліматичні умови зони Передкарпаття сприятливі 

для вирощування пажитниці багаторічної на насіння та корм.  

Метою досліджень є вивчення вихідного матеріалу пажитниці 
 

© Іванців Р.Є., 2013 
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багаторічної  із  подальшим  створенням  нових сортів,  пристосованих  

до ґрунтово-кліматичних умов Передкарпаття. Головним завданням у 

вивченні вихідного матеріалу є оцінка зразків на насіннєву та кормову 

продуктивність. 

Дослідження з пажитницею багаторічною проводили у 

Дрогобицькому передгірному районі  на типових для даного регіону 

осушених гончарним дренажем дерново-середньо підзолистих 

поверхнево оглеєних середньокислих суглинкових, утворених на 

делювіальних відкладах ґрунтах.  Польові досліди закладали у  

селекційній сівозміні.  Ґрунти характеризуються такими агрохімічними 

показниками орного шару: вміст гумусу – 1,22 %, рН сольової  

витяжки – 46, гідролітична кислотність – 4,23,  Hr (сума ввібраних 

основ) – 11,8 мг-екв. на  100 г ґрунту, рухомих форм азоту – 10,8 мг, 

фосфору 11,8 мг, обмінного калію – 8,2 мг на 100 г ґрунту. 

Експериментальну роботу проводили шляхом закладки 

польових дослідів та відповідних лабораторних аналізів.  

Колекційний та контрольний розсадники закладали 

безпокривним літнім строком сівби. Облікова площа в розсадниках 

становила: вихідного матеріалу 2 м
2
, в контрольному – 10 м

2
 

(чотириразове повторення). Розміщення варіантів – рендомізоване. 

Технологія вирощування пажитниці багаторічної в досліді є 

загальноприйнятою для зони Передкарпаття. 

У колекційному розсаднику вивчали 23 сортозразки.   

Стандарт – Дрогобицький 16. Протягом 2009–2011 рр. у дослідах вели 

фенологічні спостереження та обліки врожаю зеленої маси і насіння. 

За результатами дворічних досліджень (табл. 1), найвищу 

продуктивність забезпечив сорт прибалтійської селекції Alduva, який 

за врожаєм кормової маси і насіння перевищив стандарт відповідно на 

45–56 та 36 %. 

Перед збиранням урожаю насіння проводили вимірювання 

висоти рослин. Зокрема, у сорту Alduva вона становила 79 см, що на     

4 см вище від стандарту, довжина колосу -  28, стандарту – 19 см, 

кількість колосків у колосі - 23, кількість насінин у колосі – 118. 

На підставі даних табл. 1, можна стверджувати, що ряд 

номерів  (Raminfa, Zvilge, Володар) перевищили стандарт 

(Дрогобицький 16) за кормовою і насіннєвою продуктивністю 

відповідно  на 30–44 та 15–  47 %. 

Наступною ланкою селекційного процесу є контрольний 

розсадник, який було закладено в 2009 р. Обліки проведено в 2010–

2011 рр. 
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1. Кормова і насіннєва продуктивність пажитниці багаторічної у колекційному розсаднику, середнє за 

2010–2011рр. 

Зміст варіантів Зелена маса Суха речовина Насіння 

т/га % до 

стан-

дарту 

± до 

стан-

дарту 

т/га % до 

стан-

дарту 

± до 

стан-

дарту 

т/га % до 

стан-

дарту 

± до 

стан-

дарту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дрогобицький 16 - стандарт 18,7 - 100 5,26 - 100 0,20 - 100 

№ 716 (с. Мирослав) 22,8 +4,1 122 6,98 +4,77 134 0,225 +0,025 105 

№ 717 (с. Святошинський) 24,2 +5,5 129 7,06 +1,85 135 0,210 +0,010 147 

№ 718 (с. Володар) 24,3 +5,6 130 7,27 +2,06 139 0,295 +0,095 102 

№ 719 (с. Київський) 20,6 +1,9 110 6,08 +0,87 117 0,205 +0,05 142 

№ 720 (с. Ярослав) 25,0 +6,3 134 7,70 +2,49 148 0,285 +0,085 138 

№ 721 (c. Gasia) 25,0 +3,3 115 7,25 +1,22 120 0,225 +0,070 143 

№ 722 (c. Nira) 22,5 +0,8 104 6,56 +0,53 109 0,256 +0,080 105 

№ 723 (c. Inka) 22,5 +0,8 104 6,52 +0,49 108 0,210 +0,025 135 

№ 724 (c. Fnna) 21,7 0 100 6,26 +0,23 104 0,250 +0,065 120 

№ 725 - SVK 21,7 0 100 6,51 +0,48 108 0,240 +0,055 100 

Дрогобицький 16 - стандарт 21,7 - 100 6,03 - 100 0,185 -  

№ 3477  22,5 +0,8 104 6,75 +0,72 112 0,245 +0,060 132 

№ 3524  19,0 -2,7 87 5,74 +0,29 95 0,175 +0,010 94 

№ 3525 18,5 -3,2 85 6,97 +0,94 116 0,215 +0,030 116 

№ 3526  20,0 -1,7 92 6,27 +0,24 104 0,240 +0,055 130 

№ 3527  26,2 +4,5 121 8,22 +2,19 136 0,240 +0,055 130 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ 3528  24,2 +1,7 107 7,17 +0,74 111 0,195 +0,045 81 

c. Verseka 25,0 +2,5 111 7,40 +0,97 115 0,255 +0,015 106 

c. Alduva 32,7 +10,2 145 10,00 +3,58 156 0,327 +0,017 136 

c. Raminfa 30,5 +8,0 135 9,07 +2,64 141 0,277 +0,037 115 

c. Zvilge 32,5 +10,0 144 9,61 +3,18 149 0,390 +0,090 125 

Дрогобицький 16 - стандарт 22,5 - 100 6,43 - 100 0,240 - 100 

c. Elena 27,7 +5,2 123 8,22 +1,79 128 0,225 -0,015 94 

c. Sodre 26,2 +3,7 116 7,74 +1,31 120 0,170 -0,070 71 
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За дворічними даними (табл. 2), найвища насіннєва 

продуктивність була в № 3693, врожайність якого становила 0,345 т/га, 

що на 0,140 т/га вище від стандарту. За врожаєм зеленої маси виділили 

номери 3414 та 764 (Zvilge), які перевищили стандарт на 3,2 т/га. 

 

2. Продуктивність селекційних сортозразків пажитниці 

багаторічної у контрольному розсаднику (сівба 2009 р.), т/га 

№ 

п/

п 

Зміст варіантів 

2010 р. 2011 р. 
Серед

нє 

% до 

стан-

дарту 

± до 

стан-

дарту 

1 2 3 4 5 6 7 

Зелена маса 

1 Дрогобицький 16 –  

стандарт 23,7 16,2 19,9 100 - 

2 № 3414 27,5 18,7 23,1 116 +3,2 

3 № 3469 29,0 15,5 22,2 111 +2,2 

4 

 

Дрогобицький 16 – 

стандарт 25,0 15,0 20,0 100 - 

5 № 3474 28,0 16,7 22,3 111 +2,3 

6 № 3692 27,7 15,5 21,6 112 +2,4 

7 Дрогобицький 16 – 

стандарт 24,2 14,2 19,2 100 - 

8 № 3693 27,0 16,2 21,6 112 +2,4 

9 № 764 (c. Zvilge) 28,2 16,7 22,4 117 +3,2 

Суха речовина 

1 Дрогобицький 16 –  

стандарт 6,65 4,55 5,60 100 - 

2 № 3414 8,52 5,62 7,07 126 +1,47 

3 № 3469 8,40 4,57 6,48 120 +1,09 

4 

 

Дрогобицький 16 – 

стандарт 6,75 4,04 5,39 100 - 

5 № 3474 8,40 5,19 6,79 126 +1,40 

6 № 3692 8,32 4,72 6,52 121 +1,13 

7 Дрогобицький 16 – 

стандарт 6,79 3,99 5,39 100 - 

8 № 3693 7,96 4,95 6,45 120 +1,06 

9 № 764 (c. Zvilge) 8,61 4,94 6,77 126 +1,38 

Насіння 

1 Дрогобицький 16  – 

стандарт 0,215 0,185 0,200 100 - 
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1 2 3 4 5 6 7 

2 № 3414 0,275 0,255 0,265 132 +0,065 

3 № 3469 0,250 0,270 0,260 130 +0,060 

4 

 

Дрогобицький 16 – 

стандарт 0,200 0,200 0,200 100 - 

5 № 3474 0,255 0,310 0,282 141 +0,082 

6 № 3692 0,235 0,250 0,242 120 +0,040 

7 Дрогобицький 16 – 

стандарт 0,205 0,200 0,202 100 - 

8 № 3693 0,300 0,390 0,345 171 +0,143 

9 № 764 (c. Zvilge) 0,270 0,290 0,280 139 +0,078 

 

Висновки  

 1. У колекційному розсаднику пажитниці багаторічної 

виділено цінний вихідний матеріал для подальшої селекційної роботи.  

Сортозразки Alduva, Zvilge та Володар у роки досліджень відзначалися 

стабільно високою кормовою та насіннєвою продуктивністю. 

 2. У контрольному розсаднику найвищу насіннєву 

продуктивність забезпечив № 3693, врожайність якого була на          

0,14 т/га вища від стандарту (Дрогобицький 16). 
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В.Я. ІВАНЮК, О.Й. КАЧМАР, кандидати сільськогосподарських наук  

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОТИЕРОЗІЙНИХ 

ФІТОМЕЛІОРАТИВНИХ ЗАХОДІВ  

ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОДЮЧОСТІ ТА ОХОРОНИ 

ЕРОДОВАНИХ ҐРУНТІВ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО 

 

Наведено результати вивчення впливу сіяних трав та 

природного самозаростання схилів північно-східної та південно-

західної експозиції на вологість, щільність будови сірого лісового 

ґрунту та продуктивність трав. Встановлено, що залуження схилів 

сприяє оптимальній для сільськогосподарських культур щільності 

будови ґрунту. Найвищий вихід сухої речовини є за використання 

люпиново-злакової та конюшино-злакової травосумішки. За 

природного самозаростання продуктивність трав знижується вдвічі-

втричі. 

Ключові слова: ерозія, експозиція схилу, ступінь змитості, 

люпин багатолистковий, травосумішки, природне самозаростання, 

продуктивність. 

 

Оптимальне використання сільськогосподарських земель і 

формування сталих агроекосистем мають забезпечувати постійне 

відтворення родючості ґрунтів і їхню стабільну продуктивність. 

Однією з головних причин деградації ґрунтового покриву є 

значна   розораність  території  України,  яка  становить  близько  54 %. 
 

© Іванюк В.Я., Качмар О.Й.,  2013 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2013. Вип. 55. Ч. І. 
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Попереду в світі за цим показником лише Молдова (58 %) та 

Бангладеш (62 %). Під ріллею у більшості областях України 

викоритовують 70–90 % сільськогосподарських угідь, і зокрема у 

Львівській області – 62,9 %, що перевищує еколого допустимі норми 

[5]. 

Така значна частка ріллі є домінуючим фактором розвитку 

ерозійних процесів. Так, за даними Державного комітету із земельних 

ресурсів, на 1 січня 2000 р. в Україні є 13,9 млн га еродованих 

сільськогосподарських угідь, що становить 33,2 % від їхньої загальної 

площі, а щорічне зростання еродованих ґрунтів перевищує 80 тис. га. 

Щороку з орних земель змивається 500 млн т ґрунту, з яким 

втрачається 24 млн т гумусу, 964 тис. т азоту, 678 тис. т фосфору,              

9,4 млн т калію [2]. 

Досить інтенсивно розвиваються також процеси лінійного 

розмиву та яроутворення. Площа ярів становить 140,4 тис. га, а їхня 

кількість перевищує 500 тис. Інтенсивність ерозії в окремих яружно-

балкових системах перевищує середні показники у 10–20 разів [4]. 

При цьому в середньому з 1 га схилових земель змивається до 

15 т верхнього родючого шару ґрунту за рік, а в межах Лісостепу 

західного – 23–27 т. На посівах просапних культур, розташованих на 

схилах понад 3°, змив ґрунту зростає до 30–50 т/га, а при сівбі 

просапних культур уздовж схилу – до 150–300 т/га і більше [6]. 

Вважається оптимальним, коли відношення дестабільних 

факторів (рілля, сади) до стабільних (природні кормові угіддя, ліси, 

лісосмуги) не перевищують одиниці. Щоб досягнути такого показника, 

потрібна раціональна екологічнобезпечна структура сільсько-

господарських угідь. Однією з економічних причин виведення земель з 

інтенсивного використання є високі витрати на освоєння ґрунтів з 

низькою родючістю та деградовані землі (ерозія, дефляція, 

заболочення, засолення, забруднення тощо) [7].  

Значні втрати ґрунту внаслідок ерозійних процесів, очевидно, 

потребують удосконалення протиерозійних заходів контролю змиву 

ґрунту. Тому метою наших досліджень було удосконолення 

агротехнічних фітомеліоративних заходів шляхом залуження схилів 

північно-східної та південно-західних експозицій різними травами. 

Дослідження проводили в стаціонарному досліді лабораторії 

землеробства і відтворення родючості ґрунтів Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону НААН.  

Дослід закладено у 2003 р. на схилах двох експозицій: 

північно-східній і південно-західній. Для злакової травосумішки 

використовували такі трави: стоколос безостий (8 кг/га), костриця 
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лучна (10 кг/га), тимофіївка лучна (6 кг/га). На варіантах чистого 

посіву люпину багаторічного норма висіву становила 60 кг/га. 

Розміщення варіантів послідовне, повторність досліду – триразова. 

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

2
. 

Ґрунт дослідної ділянки – сірий лісовий поверхнево-

глеюватий. Орний шар (020 см) характеризується такими 

агрохімічними показниками: вміст гумусу (за Тюріним) – 1,21,5 %, 

рухомого фосфору і обмінного калію – відповідно 125205 і 50–112 мг 

на 1 кг ґрунту, рН(КСl) – 5,26,0, гідролітична кислотність – 2,32,5 мг-

екв. на 100 г ґрунту, сума ввібраних основ – 4,45,3 мг-екв. на 100 г 

ґрунту, вміст лужногідролізованого азоту становить 70100 мг/кг 

повітряно-сухого ґрунту. Визначення польової вологості ґрунту 

проводили термостатно-ваговим методом, щільність будови ґрунту – 

за методом Качинського. 
Культурні рослини можуть добре рости та розвиватися лише 

за сприятливих фізичних умов ґрунту. Тому утримання ґрунту в 

розпушеному стані за певної щільності має вирішальне значення для 

отримання високого та стабільного врожаю вирощуваних культур. 

Надмірна щільність погіршує водний і повітряний режими ґрунту, стає 

механічною перешкодою на шляху розвитку кореневої системи. Серед 

природних чинників, які впливають на щільність ґрунту, найбільш 

значними є зволоження, висихання, промерзання, дія дощових 

крапель, вплив рослин та ін. 

Дослідження, які ми провели, доводять істотний вплив 

фітомеліорантів на щільність будови ґрунту (табл. 1). На всіх варіантах 

дослідження коренева система трав за мінімальної кількості 

сільськогосподарських операцій сприяла розпушенню ґрунту та 

зменшенню ущільнення. Рослинний покрив трав дослідної ділянки 

створює бар’єр для ущільнення ґрунту дощовими краплями. Внаслідок 

цього на слабкозмитому ґрунті південно-західної експозиції щільність 

будови становила 1,10–1,30 г/см
3
. Найменшою, а отже, найкращою 

вона була у шарі ґрунту 0–30 см на варіантах сівби багаторічного 

люпину та люпино-злакових трав – 1,17 г/см
3
. 

Посилення змитості ґрунту та, як наслідок, зменшення 

глибини залягання ілювіального горизонту, спричиняє ущільнення 

орного шару ґрунту до 1,22–1,27 г/см
3
. Щільність ґрунту була меншою 

при залуженні схилу люпином багаторічним і його сумішкою із 

злаковими травами. 
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1. Щільність будови ґрунту різного ступеня змитості під травами 

на схилі південно-західної експозиції, г/см
3
 

Шар ґрунту,  

см 

Спосіб залуження 

багато-

річний 

люпин 

люпино-

злакова 

сумішка 

злакові 

трави 

природне 

самоза-

ростання 

слабозмиті 

0–10 1,11 1,10 1,19 1,18 

10–20 1,18 1,18 1,25 1,25 

20–30 1,22 1,23 1,29 1,30 

0–30 1,17 1,17 1,24 1,24 

сильнозмиті 

0–10 1,18 1,18 1,22 1,23 

10–20 1,22 1,23 1,28 1,25 

20–30 1,26 1,28 1,30 1,31 

0–30 1,22 1,23 1,27 1,26 

 

На схилі північно-східної експозиції ґрунт дослідної ділянки 

був більш ущільнений, в шарі 0–30 см щільність будови на 

слабоеродованих варіантах становила 1,22–1,27 г/см
3
, 

сильноеродованих – 1,34–1,40 г/см
3
. Різниця між варіантами з чистим 

посівом люпину багаторічного та природним самозаростанням була 

незначною (табл. 2).  

 

2. Щільність будови ґрунту різного ступеня змитості під травами 

на схилі північно-східної експозиції, г/см
3
 

Шар ґрунту, см 

Спосіб залуження 

багато-

річний 

люпин 

люпино-

злакова 

сумішка 

злакові 

трави 

природне 

самоза-

ростання 

слабозмиті 

0–10 1,18 1,18 1,22 1,23 

10–20 1,22 1,23 1,28 1,25 

20–30 1,26 1,28 1,30 1,31 

0–30 1,22 1,23 1,27 1,26 

сильнозмиті 

0–10 1,26 1,29 1,33 1,35 

10–20 1,36 1,35 1,39 1,40 

20–30 1,40 1,41 1,42 1,45 

0–30 1,34 1,35 1,38 1,40 
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Основним джерелом поповнення запасу вологи в ґрунті є 

атмосферні опади. Лісостеп Західний належить до зони достатнього 

зволоження, а в деякі роки зволоження надмірне. За багаторічними 

даними, випадає 670 мм опадів за рік, які мають значний вплив на 

розвиток ерозійних процесів. 

Рослинний покрив сприяє затриманню опадів, рівномірному 

нагромадженню снігу, що забезпечує поліпшення водних показників 

родючості та зменшення розвитку ерозії.  
Результати досліджень польової вологості ґрунту, які ми 

провели, показали (табл. 3), що вона на час обліку становила в 
метровому шарі ґрунту північно-східної експозиції 16,3–18,1 %. 
Найвищі показники (19,2–22,4 %) були у шарі ґрунту 0–20 см.                  
Із глибиною вміст знижувався до 12,6–16,3 % в шарі 40–60 см.                   
У слабкозмитих ґрунтах вологи було на 0,9–1,8 % більше, ніж на 
сильноеродованих.  

 

3. Польова вологість ґрунту залежно від змитості та залуження 

схилу (північно-східна експозиція), % 

 
На варіантах, залужених люпино-злаковою травосумішкою, 

сильнозмитий ґрунт був зволожений сильніше порівняно з природним 
самозаростанням. Різниця щодо вмісту польової вологи між південно-
західним і північно-східним схилом становила лише 0,8 %.  

Вологість ґрунту на схилі південно-західної експозиції 

становила 17,5–18,7 % (табл. 4). Найбільше її було при залуженні 

слабкозмитого ґрунту люпино-злаковою травосумішкою, а на 

сильноеродованому польова вологість була вищою за природного 

Шар 

ґрунту, 

см 

Вид залуження 

слабкозмитий сильнозмитий 

люпино-

злакові 

трави 

природне 

самозарос-

тання 

люпино-

злакові 

трави 

природне 

самозарос-

тання 

0–10 22,4 21,2 20,4 20,8 

10–20 21,4 20,7 19,2 19,3 

20–30 16,7 17,7 16,5 15,5 

30–40 14,8 15,6 14,9 13,5 

40–60 16,0 16,3 14,2 12,6 

60–80 16,4 15,9 16,9 16,1 

80–100 18,5 19,2 17,7 16,2 

0–100 18,0 18,1 17,1 16,3 
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самозаростання. Аналізуючи весь метровий шар ґрунту, бачимо, що 

найменш зволоженими були 30–40 та 40–60 см. 

 

4. Польова вологість ґрунту залежно від змитості та залуження 

схилу (південно-західна експозиція), % 

 

Як показали результати обліку, вихід сухої речовини трав на 

схилі північно-східної експозиції становив 21,5–91,8 ц/га (табл. 5). 

Найвищим він був на варіантах люпино-злакової травосумішки (68,8–

91,8 ц/га), а на варіантах природного самозаростання схилів – лише 

21,5–37,3 ц/га. Використання для залуження деградованих ґрунтів 

лише злакових трав також призводить до незначного нагромадження 

фітомаси – 28,5–51,8 ц/га. Продуктивність трав на варіанті сумішки 

конюшини із злаковими травами була близькою до люпино-злакової 

травосумішки та становила залежно від ступеня змитості 63,8–              

82,5 ц/га сухої речовини.  

 

5. Вплив ступеня залуження та змитості північно-східного схилу  

на урожайність трав (суха речовина), ц/га  

Спосіб залуження схилу 

Ступінь змитості 

сильно-

змиті 

середньо-

змиті 

слабко-

змиті 

незмиті 

1 2 3 4 5 

Багаторічний люпин 61,8 65,3 70,5 74,5 

Багаторічні злакові трави 28,5 38,8 46,5 51,8 

Шар 

ґрунту, 

см 

Вид залуження 

слабкозмитий сильнозмитий 

люпино-

злакові 

трави 

природне 

самозарос-

тання 

люпино-

злакові 

трави 

природне 

самозарос-

тання 

0–10 21,0 21,7 19,7 19,9 

10–20 19,3 19,8 18,8 18,9 

20–30 19,1 18,2 16,4 17,8 

30–40 14,8 14,8 14,3 14,7 

40–60 15,9 14,4 15,3 15,8 

60–80 18,9 17,4 17,0 17,5 

80–100 22,1 21,6 20,7 20,4 

0–100 18,7 18,3 17,5 17,9 



 48 

1 2 3 4 5 

Конюшино-злакова 

травосумішка 

 

63,8 

 

68,5 

 

74,5 

 

82,5 

Люпино-злакова 

травосумішка 

 

68,8 

 

84,5 

 

85,8 

 

91,8 

Природне 

самозаростання 21,5 28,5 35,3 37,3 
НІР05 для змитості – 4,3 ц/га 

         для залуження –  4,3 ц/га 

 

Статистична обробка результатів дослідження в пакеті 

Statistiсa показала істотну різницю між варіантами дослідження, а 

довірчий рівень Р для способу залуження і для ступеня змитості був 

меншим 0,05. 

У середньому на схилі при залуженні його люпино-злаковою 

травосумішкою вихід сухої речовини становить 82,7 ц/га. Якщо 

прийняти його за 100 %, то чистий посів люпину багаторічного 

формував 82 %, конюшинно-злакова травосумішка – 87 %, злакових 

трав – 50 %, а при самозаростанні схилу природними травами – 37 % 

(30,6 ц/га). 

Як відомо, зростання змитості ґрунту негативно впливає на 

його здатність забезпечувати рослини потрібними умовами росту та 

розвитку. В наших дослідженнях ступінь еродованості північно-

східного схилу вплинув на вихід сухої речовини трав. У середньому на 

всіх варіантах залуження на незмитому ґрунті вихід сухої речовини 

становив 67,6 ц/га, а на сильноеродованих – 48,9 ц/га. На слабкозмитих 

ґрунтах продуктивність трав знижується на 5,1 ц/га, а на 

середньозмитих – на 10,5 ц/га порівняно з модальними. 

На схилі південно-західної експозиції залежно від ступеня 

змитості та способу залуження вихід сухої речовини становить 28,2–

105,4 ц/га (табл. 6). Аналогічно, як і на північно-східному схилі, 

найпродуктивнішим є варіант сумішки багаторічного люпину з 

багаторічними злаковими травами – 80,3–105,4 ц/га. При підсіванні 

конюшини в злакові трави вихід сухої речовини був дещо меншим 

(68,2–84,6 ц/га). За природного самозаростання схилу продуктивність 

трав є найменшою – 33,4–49,5 ц/га. Різниця між варіантами 

дослідження є достовірною.  

Урожай трав на схилі, залуженому люпино-злаковою 

сумішкою, становив 92,9 ц/га сухої речовини, а за чистого посіву 

багаторічних злакових трав та природного самозаростання – лише 44,6 

і 32,4 ц/га відповідно.  
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При залуженні схилу травосумішкою конюшини із злаковими 

травами вихід сухої речовини зростає на 4 %, порівняно із контролем 

(чистим посівом люпину). 

 

6. Урожайність трав залежно від способу залуження південно-

західного схилу (2012 р.), ц/га сухої речовини 

Спосіб залуження 

схилу 

Ступінь змитості 

сильно- 

змиті 

середньо- 

змиті 

слабко- 

змиті 

незмиті  

Багаторічний люпин 65,6 72,8 75,4 79,5 

Конюшино-злакова 

травосумішка 

 

68,2 

 

73,1 

 

79,2 

 

84,6 

Люпино-злакова 

травосумішка 

 

80,3 

 

90,3 

 

95,6 

 

105,4 

Багаторічні 

злакові трави 

 

39,7 

 

42,8 

 

45,1 

 

50,8 

Природне  

самозаростання 

 

28,2 

 

31,5 

 

35,9 

 

41,0 
НІР05 для змитості – 5,3 ц/га 

          для залуження –  5,3 ц/га 

 

Оскільки схемою дослідження не передбачено внесення 

мінеральних добрив, зокрема азотних, однією з причин низької 

продуктивності злакових трав є нестача азоту. На ділянках з люпином 

багаторічним і частково конюшини злакові рослини мали інтенсивне 

темно-зелене забарвлення та швидко наростали. Це підтверджують і 

результати попередніх років дослідження. Серед рослин, які 

залужували схил, за природного самозаростання домінував стенактис 

однорічний, який переважно й формував продуктивність. 

Незмиті ґрунти в середньому на всіх варіантах залуження 

формують 73,2 ц/га сухої маси, а на сильнозмитих – лише 56,4 ц/га. На 

середньо- та слабкозмитих ґрунтах продуктивність трав знижувалася 

щодо модальних ґрунтів на 15 і 10 % відповідно. 

Отже, виведені з інтенсивного використання землі потрібно 

залужувати бобово-злаковими травосумішками, зокрема люпино- або 

конюшино-злаковими. При цьому істотніше поліпшується вологість, 

щільність будови ґрунту та продуктивність трав порівняно з 

природним самозаростанням.   

Висновки. Для швидкого відновлення родючості еродованих 

ґрунтів, їхньої екологічної стійкості потрібно використовувати 

лукомеліоративні заходи, зокрема залужувати їх бобово-злаковими 
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травосумішками. Найвищий вихід сухої речовини (82,7 і 92,7 ц/га) є 

при залуженні схилу люпино-злаковою травосумішкою, а найнижчий – 

за природного самозаростання схилу (30,6 і 34,2 ц/га) відповідно для 

пн.-сх. та пд.-зх. експозиції схилу. На сильно-, середньо- та 

слабкозмитих ґрунтах продуктивність трав знижується щодо 

модальних ґрунтів на 23; 15 і 10 %, відповідно.  

Залуження еродованих ґрунтів травами сприяє формуванню 

оптимальної для сільськогосподарських культур щільності будови 

ґрунту. 
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ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ  

МОНО- І МІКРОДОБРИВАМИ ТА СТИМУЛЯТОРОМ РОСТУ 

НА ВРОЖАЙНІСТЬ КАРТОПЛІ 

 

Наведено результати досліджень щодо впливу позакореневого 

підживлення моно- і мікродобривами та стимулятора росту на біо-

метричні показники і  врожайність середньостиглого сорту кар-

топлі Легенда. 

Встановлено, що застосування різних видів добрив для позако-

реневого підживлення рослин картоплі приносить суттєві резуль-

тати в прирості урожайності. 

Ключові слова: картопля, моно- та мікродобриво, біомет-

ричні показники, урожайність, приріст. 

 

Питання використання у виробництві картоплі елементів 

технології прецизійного землеробства, а саме зменшення обсягів 

застосування пестицидів і мінеральних добрив в останні роки набуло 

значної актуальності. Одним з шляхів виконання цього завдання є 

використання нових сучасних органо-мінеральних добрив, які містять 

не тільки основні елементи живлення, але й цілий арсенал 

мікроелементів (мідь, молібден, марганець, цинк, бор, селен, кремній і 

ін.) [1, 2]. 

Велику увагу приділяють використанню мікродобрив для 

посилення бульбоутворення, відтоку продуктів фотосинтезу з 

вегетативної маси в бульби, підвищення стійкості рослин під час 

вегетації і бульб у період зберігання. Відзначено різну чутливість 

рослин до мікродобрив. Застосування їх найбільш ефективне в 

оптимальних умовах для процесів, регуляцію яких вони здійснюють 

[3]. 

Введення мікродобрив у технологію виробництва картоплі 

потребує вивчення їх впливу на рослини залежно від рівнів і строків 

застосування. Так, як надходження поживних речовин через листя має 

свою специфіку, зумовлену анатомоморфологічними особливостями 

будови листка, а також деякими фізичними факторами: змочуваністю 

поверхні листка розчином, ступенем дисперсності,  швидкістю випаро-  
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вування тощо. 

Перераховані фактори свідчать про те, що позакореневе 

живлення рослин має свою специфіку і значно відрізняється від основ-

ного живлення ґрунту [4]. 

Пристосування культурних рослин до умов зовнішнього 

середовища завжди досягалося шляхом виведення нових сортів. Тепер 

з'явився інший підхід, пов'язаний з відкриттям різних хімічних сполук 

– регуляторів росту рослин, застосування яких змінює швидкість росту 

і типу розвитку рослин у бажаному напрямі [5, 6]. Тому значна роль у 

підвищенні продуктивності сільськогосподарських культур належить 

регуляторам росту рослин: їх застосування дає можливість спрямовано 

регулювати біологічні процеси у рослинному організмі, найповніше 

реалізувати потенційні можливості сорту, гібрида [5]. 

Питання щодо рівнів і строків позакореневого живлення 

рослин, зокрема препаратами Альфа Гроу Екстра, Інтермаг і 

застосування стимулятора росту Альфа Нано Гроу є практично не 

вивчено в  умовах західного регіону, і особливо для такої культури, як 

картопля. 

Метою наших досліджень було вивчення впливу стимулятора 

росту Альфа Нано Гроу на ріст, розвиток і урожайність ново-

створеного сорту картоплі Легенда, а також зменшення хімічного на-

вантаження на грунт за рахунок застосування позакореневого живлен-

ня рослин мікро- і монодобривами. 

Експериментальну роботу проводили шляхом закладки 

польових дослідів та лабораторних аналізів. Польові дослідження були 

проведені в селекційній сівозміні лабораторії картоплярства на сірих 

опідзолених поверхнево оглеєних ґрунтах, характерних для Лісостепу 

західного. 

Для досліджень було обрано занесений до Державного реєстру 

середньостиглий сорт картоплі Легенда. 

Схема досліду. 

І-е позакореневе підживлення в фазу повних сходів (норма 2,0 

л/га) мікродобривами та монодобривами. 

1) контроль (без підживлення); 

2) Інтермаг – картопля; 

3) Альфа Гроу Екстра – картопля; 

4) Альфа Гроу Екстра – фосфоро-калій; 

5) Альфа Гроу Екстра – бор; 

6) Альфа Гроу Екстра – калій; 

7) Альфа Нано Гроу (стимулятор росту); 
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ІІ-е позакореневе підживлення мікродобривами + стимулятор 

росту в фазу початку бутонізації (норма витрати мікродобрив 2,0 л/га, 

стимулятора росту 30 мл/га). 

1) контроль (без підживлення і без стимулятора росту); 

2)  Інтермаг – картопля + Альфа Нано Гроу; 

3) Альфа Гроу Екстра – картопля + Альфа Нано Гроу; 

4) Альфа Гроу Екстра – фосфоро-калій + Альфа Нано Гроу; 

5) Альфа Гроу Екстра – бор + Альфа Нано Гроу; 

6) Альфа Гроу Екстра – калій + Альфа Нано Гроу; 

7) Альфа Нано Гроу + Альфа Нано Гроу. 

Коротка характеристика мікродобрив і стимулятора росту. 

Мікродобриво Інтермаг – картопля. Розробник - польська 

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

яке застосовують для позакореневого підживлення картоплі. Поліпшує 

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 рослиною хелатній формі, що гарантує їх повне, 

якісне і ефективне поглинання поверхнею рослин. У 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. 

Альфа Гроу Екстра – картопля. Розробник фірма “Меатон 

Лімітед” (Великобританія). Представник в Україні ЗАТ “Альфа 

хімгруп”. Концентроване, комплексне, рідке мікродобриво, призначене 

для всіх сортів картоплі. В його склад входить: N – 3,0, P2O5 – 4,0, К – 

9,0, MgO – 0,3, SO2 – 0,5, B – 0,4, Cu – 0,15, Fe – 0,1, Mn – 0,2, Mo – 

0,005, Zn – 0,2 % маси. 

Альфа Гроу Екстра – фосфоро-калій. Рідке фосфорно-калійне 

добриво для позакореневого підживлення. Містить збалансоване спів-

відношення легкодоступних рослинам фосфору і калію. Склад 

монодобрива (в % маси): N – NН2 – 2,5, Р2О5 – 10,0, К2О – 18,0, Ті – 

0,01. Титан (Ті) - активізатор зростання рослин, що дозволяє якісно 

підвищити вбирання кореневою системою азоту, калію, фосфору і 

інших складових грунту. 

Альфа Гроу Екстра - бор. Концентроване, легкозасвоюване, 

рідке монодобриво для позакореневого підживлення. Основна функція 

бору полягає в участі в обміні ауксинів та фенольних сполук. Бор 

активує білковий обмін, синтез і функції нуклеїнових кислот та 

енергетичні процеси в клітинах. Сприяє синтезу хлорофілу та 

асиміляції СО2, нагромадженню вітамінів. Бор підвищує посухо- і 

солестійкість. Впливає на ріст і розвиток кореневої системи, особливо 
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молодих коренів і формування квіток, пилку, запилення, насіннєву 

продуктивність, на розвиток точок росту. Склад (в % маси): N – 3,7,    

В – 11,0. 

Альфа Гроу Екстра – калій. Концентроване, легкозасвоюване 

монодобриво призначене для позакореневого підживлення 

сільськогосподарських культур. Калій активує роботу ферментів, 

сприяє синтезу АТФ. Бере участь у білковому і вуглеводневому обміні 

рослин. Посилює нагромадження крохмалю в бульбах картоплі. 

Високий вміст калію в клітинному соку збільшує тургор клітин, 

захищає рослину від вянення. За нестачі калію скорочуються обсяги 

засвоєння азоту, кальцію, магнію. Склад  (в % маси): N – NН3 – 3,0, 

К2О – 22,0. 

Альфа Нано Гроу. Стимулятор росту рослин, створений з 

використанням нанотехнологій. Водорозчинний концентрат з діючими 

речовинами – цитратами – Mg, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Со. Стимулятор 

росту Альфа Нано Гроу активізує імунний механізм, підвищує 

стійкість до стресових факторів, таких як приморозок, посуха, град, 

вітер, пошкодження шкідниками та ін. 

На початкових етапах розвитку відбувається збільшення 

кореневої маси, і як наслідок, зростає абсорбція поживних речовин з 

землі, результатом цього є приріст вегетативної маси, підвищення 

коефіцієнта кущіння, кількості квітів, плодів і насіння, а також 

інтенсивніший ріст та більша витривалість до несприятливих погодних 

умов [7].  

Під час досліджень було проведено такі обліки, спостереження 

і аналізи: 

1) фенологічні спостереження – відмічалися фази сходів, 

бутонізації, цвітіння, початку відмирання бадилля; 

2) кількість стебел в кущі – шляхом підрахунку стебел всіх 

кущів кожної ділянки; 

3) динаміка наростання вегетативної маси і врожаю бульб 

залежно від факторів, які вивчали в досліді; 

4) стійкість до основних хвороб у період вегетації рослин 

(фітофторозу, макроспоріозу, альтернаріозу і ін); 

5) збирання і облік кінцевого врожаю було проведено вручну. 

Урожайність обліковували шляхом зважування наявної кількості бульб 

з облікової ділянки; 

6) структура врожаю, маси товарних бульб, маси бульб одного 

куща була порахована згідно з варіантами досліду; 

7) аналіз урожайності та її якісні показники: вміст крохмалю, 

сухої речовини після збирання врожаю; 
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8) ураження бульб шкідниками і хворобами – візуально перед 

закладкою бульб на зберігання; 

9) визначення смакових якостей, потемніння м'якуша та інші 

кулінарні властивості – дегустаційно; 

10) отримані результати досліджень було оброблено методом 

дисперсійного аналізу для багатофакторного досліду за                      

Б.А. Доспеховим. 

Отримані дворічні дані (2011–2012 рр.) щодо застосування 

регуляторів росту і мікро- та монодобрив при позакореневому 

підживленні рослин свідчать про ефективність даного агротехнічного 

заходу. 

Вплив позакореневого підживлення і стимуляторів росту на 

біометричні показники картоплі сорту Легенда наведені в таблиці 1. 

 

1. Вплив позакореневого живлення і стимуляторів росту на 

біометричні показники картоплі сорту Легенда                                   

(середнє за 2011 -2012 рр.) 

 

Варіанти 

Кількість 

стебел на 

рослину, 

шт. 

Висота  

рослин, 

см 

Асиміля-

ційна 

поверхня 

листків, 

 тис. м/га 

ЧПФ,  

г/м
2 

/добу 

Контроль (без обробки) 4,7 57,3 38,5 9,9 

Інтермаг-картопля + 

Альфа Нано Гроу 

 

5,8 

 

64,5 

 

44,7 

 

11,3 

Альфа Гроу Екстра 

(картопля) + Альфа 

Нано Гроу 

 

 

4,8 

 

 

59,8 

 

 

41,6 

 

 

10,4 

Альфа Гроу Екстра 

(фосфоро-калій) + 

Альфа Нано Гроу 

 

 

5,9 

 

 

65,3 

 

 

48,8 

 

 

12,0 

Альфа Гроу Екстра 

(бор) + Альфа Нано 

Гроу 

 

 

6,0 

 

 

68,7 

 

 

49,4 

 

 

12,5 

Альфа Гроу Екстра 

(калій) + Альфа Нано 

Гроу 

 

 

5,2 

 

 

62,4 

 

 

45,3 

 

 

10,7 

Альфа Нано Гроу + 

Альфа Нано Гроу 

 

5,0 

 

61,7 

 

44,0 

 

10,5 
    НІР05                                                0,9                     5,8                   3,5                      1,5 
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Середня кількість стебел у сорту Легенда на контролі 

становила 4,7 шт. При позакореневому підживленні моно- і 

мікродобривами і обробці стимулятором росту кількість стебел 

суттєво зросла. На варіанті, де проводили підживлення 

мікродобривом, яке в своєму складі мало бор, і обробляли 

стимулятором росту, кількість стебел у розрахунку на один кущ була 

найбільшою і становила 6,0 шт., що на 2,3 шт. стебел більше порівняно 

з контролем. 

Найбільший ріст рослин у висоту відзначено на варіантах, де 

для підживлення рослин картоплі використовували Інтермаг-   

картопля + стимулятор росту Альфа Нано Гроу і Альфа Гроу Екстра 

(бор) + Альфа Нано Гроу. Висота рослин на цих варіантах становила 

64,5–68,7 см і була на 7,2 – 8,0 см більшою. 

У цілому асиміляційна поверхня сорту картоплі  Легенда була 

оптимальною і на контролі (без обробки) становила в середньому за 

роки досліджень 38 тис. м
2
/га, хоча в 2011 р. порівняно з 2012 р. вона 

була значно меншою (лише 24,3 тис. м
2
/га). 

Чиста продуктивність фотосинтезу на контролі (без обробки) у 

сорту Легенда дорівнювала 9,9 г/м
2
/добу. При застосуванні 

позакореневого живлення рослин і стимуляторів росту цей показник 

зростав і найбільшим (11,3-12,5) був на варіантах, де проводили 

підживлення Інтермаг-картопля, Альфа Гроу Екстра (фосфоро-калій) + 

Альфа Нано Гроу і Альфа Гроу Екстра (бор) + Альфа Нано Гроу. 

Найбільш високою (12,5 г/м
2
/добу), ЧПФ була на варіанті 

позакореневого живлення мікродобривом, яке в своєму складі мало 

бор. 

При обробці рослин стимулятором росту перший раз у фазу 

повних сходів, повторно в фазу початку бутонізації (норма 30 мл/га) 

отримано приріст урожайності 8,2 т/га, або 30,1 % (табл. 2). 

Застосування одних стимуляторів росту порівняно з 

комплексним проведенням позакореневого підживлення + стимулятор 

росту мало дещо меншу ефективність, і приріст урожайності при 

обробці лише стимулятором росту становив 8,2 т/га і 30,1%. 

Ефективним поєднанням моно-, мікродобрив та регуляторів 

росту, які ми вивчали виявилася обробка рослин мікродобривом 

Інтермаг-картопля і оприскування стимулятором росту Альфа Нано 

Гроу в фазу повних сходів (перший обробіток) і в фазу початку 

бутонізації (другий обробіток). На варіантах з проведенням таких 

обробітків отримано урожайність 40,5 т/га, приріст урожаю становив 

13,3 т/га і 48,9 %. 
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Позакореневе підживлення в фазу повних сходів і на початку 

бутонізації монодобривами Альфа Гроу Екстра, які містять такий 

мікроелемент, як бор і обробка регулятором росту Альфа Нано Гроу 

забезпечили найбільш високий приріст урожайності картоплі сорту 

Легенда, який становив 14,2 т/га і 52,2 %. 

 

2. Вплив позакореневого живлення та стимуляторів росту на 

урожайність картоплі середньостиглого сорту Легенда              

(2011 - 2012 рр.) 

 

 

Варіанти 

Урожайність, т/га Приріст 

2011 р. 2012 р. 

cеред- 

ня за 

2011 - 

2012 рр. 

т/га % 

Контроль (без обробки) 21,3 33,2 27,2 - - 

Інтермаг-картопля + Альфа 

Нано Гроу 

 

26,5 

 

54,5 

 

40,5 

 

13,3 

 

48,9 

Альфа Гроу Екстра (картоп-

ля) + Альфа Нано Гроу 

 

23,2 

 

44,7 

 

34,0 

 

6,8 

 

25,0 

Альфа Гроу Екстра 

(фосфоро-калій) + Альфа 

Нано Гроу 

 

 

24,2 

 

 

55,6 

 

 

40,0 

 

 

12,8 

 

 

47,0 

Альфа Гроу Екстра (бор) + 

Альфа Нано Гроу 

 

26,0 

 

56,8 

 

41,4 

 

14,2 

 

52,2 

Альфа Гроу Екстра (калій) + 

Альфа Нано Гроу 

 

24,8 

 

49,2 

 

37,0 

 

9,8 

 

36,0 

Альфа Нано Гроу + Альфа 

Нано Гроу 

 

24,7 

 

46,2 

 

35,4 

 

8,2 

 

30,1 
   НІР05                                                             2,1             3,7 

 

У середньому за два роки досліджень урожайність картоплі 

40,0 т/га отримано і на варіантах, де проводили позакореневе 

підживлення Альфа Гроу Екстра (фосфоро-калій) і обприскування 

стимулятором росту Альфа Нано Гроу. Приріст урожайності складав 

12,8 т/га, або 47,0 %. 

Менш ефективними виявилися позакореневі підживлення 

Альфа Гроу Екстра (калій) + регулятор росту. Проте приріст 

урожайності при застосуванні даного виду мікродобрив був істотним і 

становив 6,8 і 9,8 т/га, або 25,0 і 36,0 %. 
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Висновки 

1. Застосування моно- і мікродобрив для позакореневого 

підживлення вегетативної маси в комплексі з регулятором росту є 

ефективним агротехнічним заходом. 

Позакореневе підживлення мікродобривами в комплексі з 

стимулятором росту суттєво впливало на формування вегетативної 

маси рослин. Найбільш ефективним виявилосяяя позакореневе 

підживлення Інтермаг-картопля + стимулятор росту Альфа Нано Гроу. 

Кількість стебел на одну рослину тут становила 5,8 шт., висота   

рослин – 64,5 см, асиміляційна поверхня листків 44,7 тис. м
2
/га, чиста 

продуктивність фотосинтезу 11,3 г/м
2 

/добу і Альфа Гроу Екстра     

(бор) + Альфа Нано Гроу - відповідно – 6,0 шт., 68,7 см, 49,9 тис. м
2 

/га 

і 12,5 г/м
2
/добу. 

2. Найвищу урожайність картоплі сорту Легенда (40,5 і              

41,4 т/га) отримано на варіантах з підживленням мікродобривом 

Інтермаг-картопля і Альфа Гроу Екстра (бор) в нормі 2,0 л/га в фазу 

повних сходів і початку бутонізації + дворазова обробка рослин 

стимулятором росту Альфа Нано Гроу в нормі 30 мл/га. Приріст 

урожайності від застосування такого агротехнічного заходу становив 

13,3-14,2 т/га, або 48,9-52,2 %. 
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Регулярне застосування мінеральних добрив у дозах за 

відповідним співвідношенням щодо типу травостою та ґрунтовими 

особливостями, створює надійні умови для збереження високої 

продуктивності лучних угідь протягом тривалого періоду [1]. 

В міру старіння травостоїв знижується ефективність 

підвищених доз азоту. В останні 6 років використання травостоїв 

економічно найбільш оправдали себе варіанти з N120-180 [2, 5].  

На рівномірність надходження врожаю зеленої маси за 

вегетаційний період впливають зниження рівня забезпеченості 

поживними елементами в міру виносу весняними врожаями, а також 

зміни температурних і світлових умов. Крім того, важливу роль 

відіграє видовий склад трав, удобрення, зокрема, внесення азоту та 

забезпечення ґрунту вологою [3, 4].  

Експериментальні дослідження проведено в Інституті 

сільського господарства Карпатського регіону НААН в умовах 

багаторічного стаціонарного досліду, який був залужений в 1974 р. 

Дослід закладений на темно-сірих опідзолених, глеюватих, 

легкосуглинкових осушених гончарним дренажем ґрунтах з такими 

агрохімічними показниками в горизонті 0–20 см: рН  сольове – 4,7–5,0, 
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гумус – 3,2–3,6 %, вміст легкогідролізованого азоту (за Корнфільдом)–

16,0–18,2 мг/100г ґрунту, вміст рухомого фосфору – 5,6–6,2, обмінного 

калію (за Кірсановим) – 6,5–6,8 мг/100г ґрунту. Використання 

старосіяного травостою здійснювали шляхом скошування згідно зі 

схемою досліду (табл.). 
 

 

В умовах багаторічного стаціонарного досліду врожай 

старосіяного травостою істотно змінювався як під впливом різного 

розподілу доз азотного добрива, так і кратності використання.  

 

1. Збір сухої маси старосіяного лучного травостою залежно від 

кратності використання та інтенсивності удобрення (середнє за 

2011–2012 рр.), т/га 

№ 

п/п 
Варіанти 

Кратність 

викорис-

тання 

Фази 

скошу-

вання за 

першим  

укосом 

Урожай-

ність, 

 т/га 

Приріст до 

контролю 

т/га % 

1 
контроль  

(без добрив) 
2 укоси 

Виколошу-

вання 
4,38 - - 

2 
Фон – 

Р45К60 
2 укоси 

Виколошу-

вання 
5,55 1,17 27 

3 
Ф + N60  

(30+30) 
2 укоси 

Виколошу-

вання 
8,81 4,43 101 

4 
Ф + N60  

(20+40) 
2 укоси 

Виколошу-

вання 
8,39 4,01 92 

5 
Ф + N90 

(30+30+30) 
3 укоси 

Трубкуван-

ня 
9,34 4,96 113 

6 
Ф + N90 

(0+30+60) 
3 укоси 

Трубкуван-

ня 
8,87 4,49 103 

7 
Ф + N120 

(40+40+40) 
3 укоси 

Трубкуван-

ня 
10,13 5,75 131 

8 
Ф + N120 

(0+50+70) 
3 укоси 

Трубкуван-

ня 
10,01 5,63 128 

  НІР05 0,42   
 

З наведених даних видно, що найнижчий урожай в середньому 

за два роки одержано на контролі без добрив – 4,38 т/га. Внесення 

фосфорно-калійних добрив (Р45К60) сприяло збільшенню врожаю на 

1,17 т/га сухої маси, або 27 % порівняно з контролем. За двохукісного 
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використання злакового травостою та внесення повних мінеральних 

добрив (Р45К60N60) приріст урожаю значно підвищився і становив 4,01 і 

4,43 т/га, або 92 і 101 %. 

Як свідчать дворічні дані, найвищу врожайність (10,13 т/га 

сухої маси) виявлено на варіанті з рівномірним розподілом азоту під 

кожні три укоси (N120(40+40+40)). Дещо нижчий збір сухої маси одержано 

при удобренні N90 д. р. з рівномірним (9,34 т/га) та наростаючим (8,87 

т/га) розподілом азоту.  

Для забезпечення тваринництва повноцінними кормами 

важливо мати не лише високі врожаї, але й їх рівномірніше 

надходження протягом усього сезону. Результати досліджень 

показали, що внесення азотних добрив на фоні Р45К60 і використання 

старосіяного травостою при досягненні його господарської стиглості, 

значно впливає на одержання високих врожаїв (рис.). �
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Рис. Надходження сухого корму на старосіяному лучному 

травостої залежно від кратності використання та інтенсивності 

удобрення (середнє за 2011–2012 рр.), т/га 

 

У середньому за вегетаційний період, на контролі без добрив, 

через низьку природну родючість ґрунту, забезпечив найнижчий збір 

корму (2,08 – 2,3 т/га), а з внесенням фосфорно-калійних добрив - 

зростав на 0,87 – 0,3 т/га. Проте, таке удобрення (Р45К60) сприяло росту 

бобових компонентів (23 %), зокрема, конюшини середньої, мишачого 

горошку, люцерни хмелевидної, що значно покращило кормову 

цінність агрофітоценозу. 
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Із виключенням ранньовесняного підживлення в першому 

укосі, за трикратного використання агрофітоценозу, забезпечило 

найнижче надходження корму 3,23 та 3,67 т/га, а із внесенням по 30 і 

40 кг/га діючої речовини азоту на фоні Р45К60 в цей період дозволило 

одержати високу врожайність (4,2 т/га; 4,47 т/га сухої маси). У 

середньому за 2011–2012 рр. з виключенням ранньовесняного 

підживлення та наростанням доз азоту до осені N90 (0+30+60) (3,23; 3,36; 

2,28 т/га) і N120 (0+50+70) (3,67; 3,71; 2,63 т/га) забезпечує більш вирівняне 

надходження корму за укосами. 

Незважаючи на інтенсивність удобрення старосіяного 

травостою, результати показують, що майже у всіх укосах найвищий 

відсоток корму надходив у перший період використання (44–54 %). 

Так, за трикратного використання лучного травостою та при 

наростаючому розподілі в першому укосі надійшло по 36% річного 

корму, а в наступних укосах – 37 % і 27 %. Більш вирівняно надходив 

корм протягом сезону за двократного використання агрофітоценозу з 

невисокою дозою азоту N60 (30+30) і N60  (20+40). Рівномірно надходив корм 

на контролі (без добрив) (48; 52 %) і на варіанті з внесенням 

фосфорно-калійних добрив (53; 47 %). 

Висновки. Систематичне внесення мінеральних добрив 

забезпечило на стаціонарному досліді збагачення верхніх шарів ґрунту 

багаторічних травостоїв поживними речовинами, що сприяє 

одержанню на них високих і сталих урожаїв протягом тривалих років. 

Рівномірний розподіл 120 кг/га д. р. азоту (40 кг/га під перші 

три укоси) на старосіяному травостої забезпечує найкращий збір сухої 

маси – 10,13 т/га. 
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ГОМЕОСТАТИЧНІСТЬ ТА СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ 

ГЕНОТИПІВ ВІВСА ЗА УРОЖАЙНІСТЮ  

І ЇЇ ЕЛЕМЕНТАМИ 

 

Представлені результати вивчення показників 
гомеостатичності та селекційної цінності генотипів вівса за 
ознаками врожайності, кількості зерен у волоті і маси зерна в ній 
при контрастних умовах вирощування. Проведено розподіл 
сортозразків за категоріями високого, середнього та низького 
гомеостазу розвитку і селекційної цінності. Встановлено сорти і 
лінії з високими адаптивними властивостями за окремими ознаками 
в місцевих грунтово-кліматичних умовах. 

Ключові слова: сорт, лінія, ознака, гомеостатичність, 

селекційна цінність. 

 

Основним завданням селекції зернових культур є підвищення 

адаптивного потенціалу в новостворених сортів за умов збереження 

досягнутого рівня врожайного потенціалу [1; 2]. Дуже важливо поряд з 

оцінкою генетично обумовленої середньої врожайності сорту в 

конкретних екологічних умовах знати характер його реакції на умови 

середовища. Показники норми реакції генотипів характеризують 

властивості сорту – його пластичність і стабільність в реалізації рівня 

розвитку ознаки [3]. 
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Параметри    для    оцінки   і    порівняння    стабільності,     які 

одержують на основі дисперсійних та регресійних моделей можна 

замінити більш простими. Так, Д. Левіс використовував з цією метою 

відношення максимального до мінімального значення ознаки зразка з 

різних місць вивчення. І. Лангер використовував не відношення, а 

різницю цих величин. Були зроблені спроби розробити єдиний 

комплексний параметр для одночасної оцінки та порівняння 

стабільності за значеннями ознаки [4; 5]. 

Одним  з   таких  комплексних понять   є  гомеостаз   розвитку,  

який характеризує пристосувальну важливість генотипу підтримувати 

стабільність саморегуляції всіх процесів, які порушуються змінами 

умов зовнішнього середовища. Поняття гомеостаз розвитку вперше 

ввів англійський вчений Д. Лернер (Lerner J. M., 1954). 

Селекціонери розглядають явище гомеостазу як лабільну, 

оборотну здатність генотипу управляти своїм ростом і розвитком так, 

щоб звести до мінімуму наслідки несприятливої дії факторів 

зовнішнього середовища [6]. 

В. В. Хангільдін [7] запропонував використати для вивчення 

явища гомеостазу контрастні умови для розвитку рослин – 

оптимальний і лімітований та проводити розрахунки за наступними 

формулами: Hom1= Х
2 

/ δ,  Hom2 = Х
2 

/ [δ × (Хopt – Xlim)], Sc = X × 

(Xlim / Xopt), де: Hom1і Hom2 – показники гомеостатичності, X, Xopt, 

Xlim – відповідно, узагальнена за сортом середня арифметична, 

оптимальна і лімітована середні арифметичні величини ознак, δ – 

середнє квадратичне відхилення, Sc – показник селекційної цінності 

генотипу. За  Xlim,  прийняли найнижче значення ознаки в роки 

досліджень, а за Xopt – найвище. 

Визначення показників гомеостатичності використовували у 

дослідженнях з сортами ярої та озимої пшениці, ярого ячменю за 

ознаками не тільки урожайності, але й за кількісними ознаками якості 

зерна [6; 8; 9]. Встановлено, що визначення гомеостатичності сортів 

дозволяє не лише оцінювати їх продуктивність за середньою 

врожайністю, а й визначити норму їх реакції на лімітуючі фактори 

довкілля. При створенні селекційних програм потрібно визначити 

селекційну цінність генотипів, що залучається в схрещування [8]. 

Рівень гомеостатичності свідчить про здатність генотипу 

протидіяти зниженню продуктивності в умовах дії лімітуючих 

факторів. Високий рівень гомеостатичності характерний для сортів з 

стабільною урожайністю. Рівень пластичності сортів обумовлюється 

його здатністю протидіяти несприятливим умовам зовнішнього 

середовища і використовувати сприятливі фактори довкілля [10]. 
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Метою наших досліджень було визначення показників 

гомеостатичності, селекційної цінності, мінливості генотипів 

плівчастого вівса за кількісними ознаками врожайності і 

продуктивності волоті у контрастних умовах вирощування для 

диференціації сортів та ліній за рівнем адаптивного потенціалу. 

Дослідження проводили на полях лабораторії селекції 

зернових та кормових культур Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН у 2008–2012 рр. Попередник – озимі 

стерньові, агротехніка – загальноприйнята для вирощування вівса в 

зоні досліджень. Площа облікової ділянки – 25 м
2
, повторність – 

чотириразова. Посів проводили селекційною сівалкою СКС-6-10 з 

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

Обліки і спостереження здійснювали згідно з відповідною методикою 

державного сортовипробування [11]. Статистичний аналіз даних 

проводили за Б. А. Доспєховим (1985) [12] і в Microsoft Exсel [13]. 

Для встановлення контрастних умов для росту та розвитку 

рослин вівса провели аналіз урожайності сортозразків конкурсного 

сортовипробування за період 2008–2012 рр. (табл. 1). 

 

1. Урожайність сортозразків вівса та її фенотипова мінливість 

Роки 

Кількість 

вивчених 

сортозразків, 

шт. 

Урожайність, т/га Коефі-

цієнт 

варіації, 

% 
X min max R HIP05 

2008 20 2,49 1,95 3,08 1,13 0,31 12,91 

2009 23 2,73 2,08 3,72 1,64 0,33 14,17 

2010 27 2,16 1,64 2,78 1,14 0,22 9,67 

2011 21 4,42 3,72 5,20 1,48 0,29 9,55 

2012 21 3,53 2,94 3,98 1,04 0,25 6,63 

 

Найменше сортозразків плівчастого вівса (20 шт.) у 

розсаднику конкурсного сортовипробування вивчали у 2008 р., а 

найбільше (27 шт.) – у 2010 р. Коливання середньої врожайності по 

досліду були досить значними – від 2,16 т/га у 2010 р. до 4,42 т/га у 

2011 р. Слід зазначити, що ці роки виділялися також протилежною 

полярністю за мінімальними та максимальними значеннями 

врожайності генотипів вівса. Розмах мінливості врожайності був 

найвищим (1,64 т/га) у 2009 р. і найменшим (1,04 т/га) у 2012 р., що 

відображається через коефіцієнти варіації показника врожайності 

відповідно 14,17 і 6,63 %. Аналіз даних табл. 1 дозволяє встановити 

контрастні роки з умовами для росту і розвитку рослин вівса за 
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середньою врожайністю по досліду для визначення показників 

гомеостатичності та селекційної цінності. Так, 2010 р. з найменшою 

середньою врожайністю по досліду прийнято за лімітовані умови 

(Xlim),  а 2011 р. з найвищою середньою врожайністю – за оптимальні 

умови (Xopt). 

Для оцінки гомеостатичності і селекційної цінності було взято  

4 сорти і 11 селекційних ліній, які вивчали у 2009–2011 рр. Найбільш 

продуктивними були селекційні лінії 105-5-2 і 99-5-1 відповідно –    

3,68 та 3,66 т/га. Слід зазначити, що врожайність лінії 105-5-2 за 

оптимальних умов більш ніж у два рази перевищила відповідний 

показник за несприятливих умов. Крім зазначеної лінії, ще п'ять 

сортозразків більш ніж у два рази збільшили врожайність за 

сприятливих умов, максимальне зростання продуктивності 

зафіксовано у лінії 200-5 – у 2,5 рази (табл. 2). 

 

2. Урожайність, показники гомеостатичності (Hom1, Hom2) та 

селекційна цінність (Sc) сортів і ліній вівса у контрастних умовах 

вирощування 

Сорт, лінія, 

показники 

мінливості 

Урожайність, т/га 

Hom1 Hom2 Sc 2010 

Xlim 

2011 

Xopt 
середня X 

1 2 3 4 5 6 7 

Чернігівський 27 2,14 4,06 2,91 8,05 4,07 1,49 

Ант 2,18 4,36 3,22 8,67 3,98 1,61 

Аркан 2,30 4,22 3,25 11,48 5,98 1,77 

Хосен 2,36 4,45 3,26 9,24 4,42 1,73 

87-1-8 2,28 3,92 2,93 11,39 6,94 1,71 

4/91-1 2,12 4,39 3,21 7,94 3,50 1,55 

10/91-5 2,34 4,66 3,25 6,85 2,95 1,63 

198-4 2,42 4,19 3,04 9,37 5,29 1,76 

200-5 1,96 4,86 3,26 4,90 1,69 1,31 

97-2-8 2,12 3,72 2,96 13,59 8,49 1,69 

99-5-1 2,44 4,81 3,66 9,50 4,01 1,85 

100-2-5 2,16 4,66 3,12 5,36 2,15 1,45 

105-5-2 2,48 5,20 3,68 7,01 2,58 1,75 

116-5-3 2,32 3,99 3,21 14,58 8,73 1,86 

191-1 2,19 4,53 3,11 6,25 2,67 1,51 

Середнє 

арифметичне 2,25 4,40 3,20 8,95 4,50 1,64 

Мінімальне  1,96 3,72 2,91 4,90 1,69 1,31 
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1 2 3 4 5 6 7 

Максимальне  2,48 5,20 3,68 14,58 8,73 1,86 

Розмах варіації 0,52 1,48 0,76 9,68 7,04 0,55 

Середнє. лінійне  0,13 0,31 0,15 2,20 1,73 0,13 

Дисперсія 0,02 0,15 0,05 7,52 4,48 0,02 

Середнє 

квадратичне  0,14 0,39 0,22 2,74 2,12 0,15 

Коеф.варіації 6,39 8,76 6,73 30,65 47,08 9,26 

 

Для аналізу показників гомеостатичності та селекційної 

цінності їх цифрові значення розбивали на три категорії: високу, 

середню і низьку з рівними дискретними діапазонами. Такий розподіл 

за категоріями є цілком достовірним при порівняно незначному 

варіюванні аналізованих показників. Так, за показником 

гомеостатичності Hom1 у категорію з високою гомеостатичністю 

віднесли сорт Аркан і селекційні лінії 87-1-8, 97-2-8 і 116-5-3, 

середньою гомеостатичністю відзначилися сорти Ант, Хосен та лінії 

198-4 і 99-5-1. За другим показником гомеостатичності Hom2, який 

володіє більшою інформативністю, високої гомеостатичності досягли 

лише дві лінії 97-2-8 і 116-5-3, а середньої – сорти Чернігівський 27, 

Аркан, Хосен та лінії 87-1-8 і 198-4. За двома показниками 

гомеостатичності Hom1 і Hom2, лише лінії 97-2-8 та 116-5-3 

виділилися за високим рівнем гомеостазу, а також високою 

селекційною цінністю. Потрібно відзначити сорт Аркан і лінію 87-1-8, 

які ввійшли у першу категорію (висока гомеостатичність) за Hom1, в 

другу (середня гомеостатичність) – за Hom2 і мали високу селекційну 

цінність. 

Оцінка селекційної цінності генотипів вівса показала 

достатньо високий генетичний потенціал екологічної адаптивності 

досліджуваних сортозразків. Високого рівня селекційної цінності 

досягли, крім вже відзначених генотипів, сорт Хосен, селекційні лінії 

198-4, 99-5-1 і 105-5-2. Ще ряд сортозразків: Чернігівський 27, Ант, 

4/91-1, 10/91-5, 191-1 мали середню селекційну цінність (табл. 2). Така 

значна кількість константних селекційно цінних генотипів вівса може 

свідчити про їх високий адаптивний потенціал у місцевих грунтово-

кліматичних умовах, де проходило їх формування від гетерозиготного 

стану до гомозиготного. 

Крім аналізу гомеостазу сортозразків вівса за урожайністю 

проводилося визначення показників гомеостатичності і селекційної 

цінності за кількістю зерен у волоті та масою зерна у ній. Найбільше 

зерен у волоті в середньому за три роки формували сортозразки    



 68 

10/91-5 і 116-5-3, відповідно 77,4 і 70,2 шт. Розмах варіації цієї ознаки 

перебував на середньому рівні (29,23 шт. зерен), про що свідчить і 

коефіцієнт варіації – 12,57 %. 

Визначення показників гомеостатичності показало дуже 

високу мінливість цифрових значень Hom1 і Hom2. Це, в свою чергу, 

зменшує вірогідність розподілу сортозразків за категоріями через 

значний відрив за оцінюваними показниками деяких з них від інших. 

Так, за показниками Hom1 у категорію високої гомеостатичності 

потрапили лінії 87-1-8 і 198-4. Середньою гомеостатичністю 

відзначився с. Хосен, хоча лінії 100-2-5 також можна віднести до цієї 

категорії. Розподіл сортозразків за гомеостатичністю Hom2 не дуже 

відрізняється: в першу категорію входить лінія 87-1-8, в другу – 198-4, 

але с. Хосен і лінія 100-2-5 за цифровими значеннями Hom2 

максимально наближаються до категорії з середньою 

гомеостатичністю. 

Значно менша мінливість показника селекційної цінності 

(22,72 %) порівняно з гомеостатичністю за Hom1 і Hom2, дозволяє 

розширити категорії з високою і середньою селекційною цінністю. В 

першу категорію з високою селекційною цінністю за кількістю зерен у 

волоті увійшли чотири зразки: с. Хосен, лінії 87-1-8, 10/91-5 і 198-4. 

Середньою селекційною цінністю за цією ознакою володіли сорти 

Чернігівський 27 і Аркан та селекційні лінії 4/91-1, 200-5, 99-5-1,     

105-5-2 і 116-5-3 (табл. 3).  

 

3. Показники гомеостатичності (Hom1, Hom2) та селекційної 

цінності (Sc) сортів і ліній плівчастого вівса за кількістю зерен у 

волоті 

Сорт, лінія, 

показники 

мінливості 

Кількість зерен у 

волоті, шт. 
Hom1 Hom2 

Sc 

 2010 

Xlim 

2011 

Xopt 

  серед- 

ня X 

1 2 3 4 5 6 7 

Чернігівський 27 52,30 58,80 52,50 71,65 5,78 41,43 

Ант 40,90 64,80 51,03 17,06 0,71 32,21 

Аркан 49,10 61,90 54,10 62,49 4,88   42,91 

Хосен 55,30 58,80 58,03 196,22 26,16 51,10 

87-1-8 54,20 54,30 55,43  533,17 123,99 51,34 

4/91-1 48,00 79,60 61,00   13,62 0,43 36,78 

10/91-5 70,00 56,60 77,40 68,61 3,83 61,64 

198-4 51,50 53,70 53,83 415,59 79,92 48,90 

200-5 46,00 66,10 55,47 30,16 1,50 38,60 
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1 2 3 4 5 6 7 

97-2-8 35,00 59,30 48,17 15,39 0,63 28,43 

99-5-1 58,30 77,90 63,53 25,45 1,08 44,37 

100-2-5 52,30 57,20 57,27 131,16 13,12 48,07 

105-5-2 45,60 70,90 61,77 19,35 0,76 39,73 

116-5-3 62,50 95,30 70,20 9,93 0,23    38,89 

191-1 33,30 81,20 55,30 5,23 0,11    22,68 

Середнє 

арифметичне 50,29 69,24 58,34  107,67 17,54 41,81 

Мінімальне  33,30 56,70 48,17 5,23 0,11 22,68 

Максимальне  70,00 95,30 77,40 533,17 123,88 61,64 

Розмах варіації 36,70 38,60 29,23 527,95 123,88 38,96 

Середнє лінійне  7,21 10,31 5,63 112,73 23,66 7,43 

Дисперсія 87,29 140,82 53,75 23687,36 1205,24 90,22 

Середнє 

квадратичне  9,34 11,87 7,33 153,91 34,72 9,50 

Коеф.варіації 18,58 17,14 12,57 142,94 197,89 22,72 

 

Порівняльний аналіз гомеостатичності та селекційної цінності 

за ознаками врожайності й кількості зерен у волоті свідчить про 

незначні відмінності у розподілі за категоріями, а деколи вони 

збігалися. Різка відмінність зафіксована в лінії 97-2-8: за ознакою 

урожайність вона мала високі значення гомеостатичності та 

селекційної цінності, а за ознакою кількість зерен у волоті віднесена до 

третьої найнижчої категорії (табл. 2 і 3). 

Результати аналізу показників гомеостатичності Hom1 і Hom2 

за масою зерна з волоті також свідчать про їхню високу мінливість, що 

дозволяє деяким сортозразкам різко виділятися від загальної групи. 

Так, високу гомеостатичність за показниками Hom1 і Hom2 мала лінія 

10/91-5, а середню – 87-1-8. До категорії середньої гомеостатичності 

(Hom1) за масою зерна з волоті також відносяться лінії 198-4 та 100-2-

5 (табл. 4).     

У першу категорію з високою селекційною цінністю за масою 

зерна з волоті віднесено лінії 10/91-5 і 100-2-5, причому перша з них 

відзначалася високою гомеостатичністю як за Hom1, так і  Hom2. 

Середньою селекційною цінністю виділялися сорти Аркан і Хосен, 

також селекційні лінії 87-1-8, 198-4 і 99-5-1. Найвищу масу зерна з 

волоті в середньому за три роки зафіксовано в лініях 10/91-5 (2,19 г) і 

116-5-3 (2,11 г), однак ці лінії за показниками гомеостатичності та 

селекційної цінності віднесено до протилежних категорій (табл. 4). 
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4. Показники гомеостатичяності (Hom1, Hom2) та селекційної 

цінності (Sc) сортів і ліній плівчастого вівса за масою зерна з волоті 

Сорт, лінія, 

показники 

мінливості 

Кількість зерен у 

волоті, шт. 
Hom1 Hom2 

Sc 

 2010 

Xlim 

2011 

Xopt 

  серед- 

ня X 

Чернігівський 27 1,45 2,11 1,63 14,75 18,67 1,02 

Ант 1,36 2,20 1,62 10,19 11,20 0,95 

Аркан 1,47 2,02 1,64 25,33 43,66 1,17 

Хосен 1,76 2,18 1,82 29,68 44,97 1,27 

87-1-8 1,59 1,89 1,77 61,64 143,53 1,39 

4/91-1 1,48 2,81 1,99 7,70 5,79 1,05 

10/91-5 2,02 1,97 2,19 112,32 280,80 1,83 

198-4 1,42 1,90 1,62 41,33 86,11 1,21 

200-5 1,39 2,47 1,86 11,20 10,37 1,04 

97-2-8 1,04 2,03 1,54 9,68 9,77 0,79 

99-5-1 1,71 2,62 1,96 11,35 10,51 1,15 

100-2-5 1,75 2,10 1,95 41,91 76,21 1,49 

105-5-2 1,23 2,56 1,93 8,35 6,28 0,93 

116-5-3 1,83 3,05 2,11 6,37 3,98 1,00 

191-1 1,13 2,99 1,93 4,04 2,17 0,73 

Середнє 

арифметичне 1,51 2,38 1,84 26,39 50,26 1,13 

Мінімальне  1,04 1,90 1,54 4,04 2,17 0,73 

Максимальне  2,02 3,05 2,19 112,32 280,80 1,83 

Розмах варіації 0,98 1,15 0,65 108,28 278,63 1,10 

Середнє лінійне  0,21 0,30 0,16 20,66 51,39 0,21 

Дисперсія 0,07 0,12 0,04 787,46 5303,02 0,07 

Середнє 

квадратичне  0,26 0,35 0,19 28,06 72,82 0,27 

Коеф.варіації 17,32 14,84 10,33 106,33 144,90 23,92 

 

Порівняння показників гомеостатичності за кількістю зерен у 

волоті та маси зерна в ній засвідчує високу гомеостатичність 

селекційної лінії 87-1-8 за першою ознакою, та середню – за другою. 

Лінія 198-4 мала високу гомеостатичність за Hom1, середню – за Hom2 

за кількістю зерен у волоті та середню гомеостатичність (Hom1) за 

масою зерна з волоті (табл. 3 і 4). 
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Висновки  

1. Математичний аналіз результатів вивчення сортів і 

селекційних ліній плівчастого вівса за методикою В. В. Хангільдіна 

(1978) у контрастних умовах вирощування дозволяє диференціювати 

їх за показниками гомеостатичності та селекційної цінності. 

2. Розподіл сортозразків за категоріями високої, середньої, 

низької гомеостатичності та селекційної цінності є достатньо 

інформативним і достовірним при порівняно незначній мінливості. 

Висока мінливість гомеостатичності Hom1 і Hom2 дозволяє значно 

обмежити кількість генотипів за першими двома категоріями 

розподілу. 

3. Високий рівень середньої врожайності, ознак кількості 

зерен у волоті, маси зерна в ній у контрастних умовах вирощування не 

забезпечує високої гомеостатичності та селекційної цінності 

сортозразків вівса. 

4. Лінія 87-1-8 (Alma / Caxias) показала високу (Hom1) та 

середню (Hom2) гомеостатичність за урожайністю зерна, високу 

(Hom1 і  Hom2) – за кількістю зерен у волоті та середню 

гомеостатичність – за масою зерна у волоті. Селекційна цінність лінії 

була високою за урожайністю та кількістю зерен у волоті, середня – за 

масою зерна у волоті. 

Лінії 97-2-8 (14229 / Скакун) і 116-5-3 (Cofi / Львівський 1          

// Буг) виділялися високою гомеостатичністю та селекційною цінністю 

тільки за урожайністю зерна.   

Лінія 198-4 (AC Marie / Komes) показала середню 

гомеостатичність за урожайністю зерна, високу (Hom1) і середню 

(Hom2) гомеостатичність за кількістю зерен у волоті та середню 

(Hom1) гомеостатичність за масою зерна у волоті. Ця лінія також 

володіла високою селекційною цінністю за двома першими ознаками і 

середньою – за масою зерна у волоті. 

Сорт Аркан проявив високу (Hom1) та середню (Hom2) 

гомеостатичність і високу селекційну цінність за урожайністю зерна, а 

також середню селекційну цінність за кількістю зерен у волоті та 

масою зерна у ній. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕННЯ 

ТА БІОПРЕПАРАТІВ НА ВИРОДЖЕНИХ ТРАВОСТОЯХ 

 

Викладено результати підвищення продуктивності 

вироджених травостоїв при прямому всіванні бобових багаторічних 

трав в нерозроблену дернину. Рекомендовано дози мінерального 

удобрення і біопрепаратів на вироджених травостоях 

Передкарпаття. Найвищий урожай сухої речовини одержано на 

варіантах, де застосовували удобрення в дозі N60P60K90 із 

застосуванням ризоторфіну та поліміксобактерину. 
Ключові слова: вироджені травостої, багаторічні трави, 

азот, фосфор, калій, біопрепарати. 

 

Створення сіяних травостоїв з підвищеним вмістом бобових 

багаторічних трав – один із перспективних напрямів інтенсифікації 

луківництва в зоні помірного клімату. Бобово-злакові травостої за 

продуктивністю і збором протеїну в 8–10 разів перевищують природні. 

Розширення використання біологічного азоту направлено на 

ліквідацію “екологічної кризи”, яка спостерігається в цілому ряді країн 

у зв’язку з застосуванням високих норм азотних добрив. 

Для екологізації відновлення вироджених травостоїв 

сіножатей і пасовищ застосовують пряме всівання багаторічних 

бобових трав при мінімальній обробці дернини. Особливо 

перспективний цей прийом у західному регіоні, де нараховується 

близько 900 тис. га природних кормових угідь, тому що він дозволяє 

значно зекономити насіннєвий матеріал (в 2–4 рази) і паливо              

(до 5 разів). 

Аналіз окремих технологічних операцій догляду за луками 

показує, що всі вони виконуються безсистемно, і, як правило, 

одноопераційними     машинами    загального   призначення. Внаслідок  
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цього  кількість  проходів   машино-тракторних агрегатів по одному   й  

тому ж сліду досягає 10 і більше разів. 

В останні роки в світі для зменшення витрат на сівбу 

багаторічних трав застосовують нову систему мінімального обробітку 

ґрунту No-till, яка дозволяє зменшити витрати на повторний обробіток 

до найнижчого рівня. Обробіток землі за  системою  No-till  передбачає  

сівбу в необроблений ґрунт. Все це перешкоджає втраті СО2, дозволяє 

забезпечити рослини вологою, не руйнує біохімічну рівновагу ґрунту, 

коли внаслідок перевертання пласта  в ґрунті втрачаються корисні 

бактерії. 

Застосування добрив – важливий фактор підвищення 

врожайності сільськогосподарських культур та збереження родючості 

ґрунту. На сучасному етапі актуальним є перехід рослинництва до 

біологічних систем землеробства, ефективного і раціонального 

використання біологічного потенціалу ґрунту, оптимізації рослинно-

мікробної взаємодії в агроценозах. 

Серед заходів, спрямованих на підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур, важливу роль відіграють бактеріальні 

препарати. Особливо перспективним і недорогим є застосування 

азотфіксуючих та фосформобілізуючих мікроорганізмів.  

Метою нашої роботи було виявити кращі види бобових трав для 

сінокісного використання. Дослідження проводили в лабораторії 

кормовиробництва Інституту сільського господарства Карпатського 

регіону НААН в с. Лішня Дрогобицького району Львівської області 

протягом 2010–2012 рр. 

Ґрунт під дослідом – дерново-підзолистий поверхнево оглеєний, 

суглинковий, вміст гумусу (за Тюріним) 2 %, рухомих форм фосфору 

(за Чириковим) 71–112, обмінного калію 113–130 мг/100 г ґрунту, рН 

(сольове) – 5,2. 

Погодні умови 2010–2012 рр. були сприятливими для 

вирощування багаторічних трав, хоча в деякі періоди спостерігалася 

недостатня кількість опадів. Насіння багаторічних трав всівали у 

нерозроблену дернину агрегатом Great Plains 1006 NT. Удобрення 

проводили згідно зі схемою досліду, поданого в табличному матеріалі 

(табл. 1).  

На абсолютному контролі без всівання бобових багаторічних 

трав і удобрення було зібрано за три роки лише по 2,8 т/га сухої маси. 

При всіванні багаторічних бобових трав у вироджений травостій 

урожайність сухої маси була на 4,7 т/га більшою. В сумі за три укоси 

найбільш продуктивним травостоєм відзначився варіант, де було 

проведено всівання насіння бобових багаторічних трав з удобренням у 
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дозі N60Р60К90 + нітрогенізатор + фосформобілізуючі бактерії, що дало 

можливість збільшити його врожайність на 56 % порівняно з 

контролем. Обробка насіння багаторічних трав ризоторфіном 

забезпечила приріст урожаю сухої маси на 13 %, а 

поліміксобактерином – на 15 %. Сумісна обробка насіння обома 

препаратами підвищила врожайність на 26 %. 

У цілому за три роки проведених досліджень на всіх варіантах 

найнижчий урожай сухої маси було зібрано на першому році життя 

багаторічних трав у середньому на 0,1–2,9 т/га. Це пояснюється тим, 

що в першому році вдалося зібрати лише два укоси багаторічних трав. 

Обробка насіння ризобофітом і поліміксобактерином практично 

забезпечила майже однаковий урожай – 9,3 та 9,4 т/га сухої маси 

відповідно. 

Підвищення продуктивності довготривалих лучних угідь 

здійснюється за допомогою систем заходів поверхневого та 

докорінного поліпшення тому, що потенційна продуктивність, тобто 

здатність травостою повніше використовувати поживні речовини 

ґрунту, добрив і весь комплекс сприятливих умов росту і розвитку 

лучних трав залежить від ботанічного складу травостою. 

Укісне використання травостою має значний вплив на зміну її 

ботанічного складу. При сінокісному використанні перш за все 

випадають високорослі багаторічні трави та однорічні і дворічні 

рослини, які при цьому не встигають обнасінитися. Швидкість і 

напрямок змін ботанічного складу залежить від складу травосумішки, 

рівня родючості ґрунту, інтенсивності відчуження надземної маси. 
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1. Врожайність виродженого травостою залежно від всівання бобових багаторічних трав та 

удобрення, т/га 

Варіанти  

Роки Середнє 

за три 

роки 

(суха 

речо-

вина) 

Приріст до 

контролю 2010 2011 2012 

листо-

стеб-

лова 

маса 

суха 

речо-

вина 

листо-

стеб-

лова 

маса 

суха 

речо-

вина 

листо-

стеб-

лова 

маса 

суха 

речо-

вина 

т/га % 

Контроль (без всівання, 

без удобрення) 14,7 2,7 14,2 2,5 12,9 3,2 2,8 - - 

Контроль (без удобрення) + 

всівання 31,0 6,0 51,9 9,3 32,8 7,1 7,5 - - 

Всівання + Р60К90 35,6 6,6 65,7 11,1 36,5 8,9 8,3 0,8 11,0 

Всівання + Р60К90 + 

ризоторфін 38,5 6,9 68,5 11,9 40,6 9,7 9,3 1,8 24,0 

Всівання + Р60К90 + 

поліміксобактерин 39,0 7,1 66,8 11,7 39,2 9,4 9,4 1,9 25,3 

Всівання + Р60К90 + 

ризоторфін + 

поліміксобактерин 41,3 7,3 71,3 12,4 43,7 12,2 10,3 2,8 37,3 

Всівання + N60Р60К90 + 

ризоторфін + 

поліміксобактерин 49,0 8,8 72,5 12,6 50,6 13,7 11,7 4,2 56,0 

HIP05 1,81 0,43 2,95 0.70 2,75 0,47    
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Ботанічний склад у середньому за три роки сінокісного 

використання характеризувався достатньо високим насиченням 

травостою бобовими травами при різному удобренні (табл. 2).  

Як видно із наших даних, найменший вміст бобових 

багаторічних трав виявлено на першому році використання травостою. 

В першому укосі найбільша частка бобових трав (68,6–70,2 %) була 

одержана на варіантах з всіванням багаторічних бобових трав у 

нерозроблену дернину як без удобрення, так і при Р60К90. Злакових 

трав найбільший відсоток (83,0 %) було на варіанті без всівання 

бобових багаторічних трав і без удобрення, а бобових компонентів тут 

було найменше – лише 2,8 %. 

Вміст злакових компонентів на всіх варіантах досліду із 

всіванням та удобренням складав 26,4–36,7 %. 

Різнотрав’я, яке досить часто з’являлося в агроценозі, і 

збільшенням його участі у травостої часто втрачало цінність і 

позитивне значення, оскільки внаслідок свого переважання знижувало 

врожайність зеленої маси і при надмірно високій участі має бути 

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

виявлено на виродженому травостої – 14,2 %. На всіх решту варіантах 

із всіванням бобових багаторічних трав з удобренням і без нього його 

вміст складав від 2,3–5,1 %. 

Одним із важливих показників, який безпосередньо впливає на 

урожайність багаторічних трав є щільність травостою. Вона, в першу 

чергу, залежить від інтенсивності пагоноутворення, завдяки якому 

рослини формують більш розвинену кореневу систему і повніше 

використовують поживні речовини з ґрунту та нагромаджують більшу 

вегетативну масу. 

Нашими дослідженнями встановлено, що щільність 

відновленого травостою залежала від всіяних бобових трав у 

вироджений травостій при різному удобренні та обробці насіння 

біологічними препаратами. Всівання травосумішок у вироджений 

травостій при нульовому обробітку ґрунту (пряме всівання у 

нерозроблену дернину) без удобрення забезпечило вищу щільність 

травостою порівняно із не підсіяною виродженою лукою (1669 проти 

705 шт./м
2
). Внесення лише фосфорно-калійних добрив у дозі Р60К90 

дало можливість збільшити щільність травостою майже на 116 % 

порівняно з варіантом без удобрення. Найбільша щільність – 

2299 шт./м
2
 відзначена на варіанті, де проводили всівання бобових 

багаторічних трав та удобрення в дозі N60Р60К90 з обробкою насіння 

перед сівбою нітрогені затором та поліміксобактерином. 
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2. Ботанічний склад травостою та його щільність залежно від всівання бобових багаторічних трав та 

удобрення (середнє за 2010–2012 рр.) 

Варіанти  

% до сухої маси Кількість пагонів, шт./м
2 

бобові злакові 
різно-

трав’я 
бобові злакові 

різно-

трав’я 
разом 

Контроль (без всівання, без удобрення) 2,8 83,0 14,2 24 587 94 705 

Контроль (без удобрення) + всівання 68,6 27,6 3,8 1302 298 69 1669 

Всівання + Р60К90 70,2 26,4 3,4 1469 273 65 1807 

Всівання + Р60К90 + ризоторфін 61,0 36,7 2,3 1529 409 113 2051 

Всівання + Р60К90 + поліміксобактерин 59,8 35,1 5,1 1410 383 94 1887 

Всівання + Р60К90 + ризоторфін + 

поліміксобактерин 62,9 33,0 4,1 1540 361 78 1979 

Всівання + N60Р60К90 + ризоторфін+ 

поліміксобактерин 62,7 33,7 3,6 1786 426 87 2299 
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Висновки. Підвищити продуктивність вироджених травостоїв 

сіяних лук Карпатського регіону можна за рахунок прямого всівання 

насіння бобових багаторічних трав у нерозроблену дернину із 

застосуванням мінеральних добрив та біопрепаратів. 

 

Література 

1. Методика проведення дослідів по кормовиробництву / під ред. 

А. О. Бабича. – Вінниця : [б. в.], 1994. – 88 с. 

2. Кургак В. Г. Лучні агрофітоценози / В. Г. Кургак. – ДІА,  

2010. – 345 с. 

3. Мащак Я. І. Шляхи підвищення продуктивності виродженої 

сіножаті / Я. І. Мащак, Т. Б. Нагірняк // Вісник ЛДАУ. – 2001. – № 5. – 

С. 579–584. 

4. Посыпанов Г. С. Влияние интенсивности возделывания 

бобовых трав на их симбиотическую активность, сбор белка и 

повышения плодородия почвы / Г. С. Посыпанов // Вестник с.-х. 

науки. – 1987. – № 9. – С. 48–50. 

5. Застосування біопрепаратів і регуляторів росту рослин. 

Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і 

Західного регіону України / за ред. М. В. Зубця, В. Г. Ситника, 

О. В. Крутя. – К. : Урожай, 2004. – С. 103–163. 

 

 

 
УДК 632.9 (477.87) 

О.І. МИСЬКО, старший науковий співробітник 

О.Л. ЗАЛІЗНЯК, кандидат сільськогосподарських наук 

Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція  

Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААНУ 

 

ФЕРОМОННИЙ МОНІТОРИНГ  

КУКУРУДЗЯНОГО СТЕБЛОВОГО МЕТЕЛИКА  

В АГРОЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ 

 

Виявлено особливості розвитку кукурудзяного стеблового 

метелика в сучасних агроекологічних умовах Закарпаття. Розроблено 

технологію застосування феромонних пасток кукурудзяного 

стеблового   метелика   в   агроценозах   кукурудзи    Закарпаття    для 

моніторингу розвитку і чисельності шкідника та сигналізації  строків  

проведення захисних заходів. 

 
© Мисько О.І., Залізняк О.Л., 2013 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2013. Вип. 55. Ч. І. 



 80 

Ключові слова: кукурудзяний стебловий метелик, феромонна 

пастка, моніторинг, економічний поріг шкодочинності. 

 

В умовах Закарпаття одним з найбільш небезпечних шкідників 

кукурудзи є кукурудзяний стебловий метелик. Втрати врожаю від 

фітофага становлять, у середньому 12–15 %, а в роки, сприятливі для 

його розмноження, можуть сягати 25 % і більше [7, 4].  

Успіх боротьби з кукурудзяним стебловим метеликом в 

агроценозах кукурудзи, перш за все, залежить від своєчасного 

встановлення необхідності в захисних заходах і визначення 

оптимальних строків їх проведення. На даний час у Закарпатті для 

спостережень за розвитком і обліку чисельності кукурудзяного 

стеблового метелика використовують метод маршрутних обстежень, 

підрахунку суми ефективних температур, спостереження за розвитком 

шкідника у садках, відловлювання метеликів на світлові та харчові 

пастки. Всі ці методи обліку є досить трудомісткими і з їх допомогою 

складно визначити стан популяції шкідника і дати об’єктивний сигнал 

про необхідність проведення регулюючих заходів. 

Феромонний моніторинг є основним і найбільш  рентабельним  

способом вчасного виявлення, контролю розповсюдження і оцінки 

динаміки чисельності шкідників порівняно з іншими методами [1, 2, 

9]. Пастки з синтетичними статевими феромонами на 5–7 днів раніше 

ніж харчові  світлові пастки реєструють початок льоту метеликів, у     

т. ч. при низькій чисельності шкідників, коли їх важко виявити іншими 

способами. Визначення з їх допомогою строків і кратності випуску 

трихограми та застосування інсектицидів дозволяє підвищити 

ефективність захисних заходів, зменшити пестицидне навантаження на 

агроценози [5, 6]. 

Мета досліджень полягала у розробці технології моніторингу 

розвитку і чисельності кукурудзяного стеблового метелика та 

встановлення строків і необхідності проведення регулюючих заходів в 

агроценозах кукурудзи Закарпаття на основі відловлювання самців 

шкідника феромонними пастками. Для досягнення мети передбачено 

було встановити особливості розвитку кукурудзяного стеблового 

метелика в сучасних агроекологічних умовах Закарпаття, розробити 

прогностичну модель чисельності гусениць шкідника з відловлювання 

самців на клейові пастки з синтетичними статевими феромонами. 

Дослідження виконано згідно з загальноприйнятими 

методиками [5, 6, 8]. Дослід було закладено на полях кукурудзи 

Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції 

Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН та 
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приватних сільгоспвиробників (с. Велика Бакта,  Геча і Чома 

Берегівського р-ну Закарпатської обл.). Було відібрано 15 ділянок 

кукурудзи сорту Закарпатська жовта зубовидна площею від 1 до 5 га з 

потенційно різною чисельністю кукурудзяного стеблового метелика. 

У роботі використовували клейові пастки “Атракон” з 

феромонними диспенсерами виробництва Інституту захисту рослин і 

екологічного землеробства Республіки Молдова. Феромонні пастки 

розміщували з розрахунку 1 шт./1 га на відстані 100 м одна від одної за 

2 тижні до ймовірного строку початку льоту метеликів шкідника (для 

умов Закарпаття – це початок травня). Обліки до початку льоту 

проводили  щоденно, а з настанням стійкого льоту – 1 раз на 5 днів. 

Капсули з феромоном заміняли кожні 20 днів, а клейову поверхню – у 

міру висихання чи забруднення. 

Паралельно з обліками відловів самців на феромонні пастки 

проводили спостереження за відкладанням яєць і відродженням 

гусениць кукурудзяного стеблового метелика, обліки їх чисельності,  

шкодочинності гусениць, фіксували показники погодних умов, їх 

вплив на розвиток яєць і гусениць. На основі кореляційного та 

регресійного аналізів одержаних даних будували модель прогнозу 

чисельності гусениць кукурудзяного стеблового метелика з 

відловлювання самців на феромонні пастки [3]. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що в умовах 

Закарпаття кукурудзяних стебловий метелик розвивається у двох 

повних поколіннях. Розрахований за річною сумою ефективних 

температур (> 10 °С) індекс поколінь шкідника впродовж 2000–      

2012 років становив у середньому 2,2.  

В останні роки чисельність кукурудзяного стеблового 

метелика в агроценозах кукурудзи Закарпаття значно зросла, чому 

сприяло збільшення площ під кукурудзою і сприятливий для розвитку 

шкідника гідротермічний режим. Проведені нами обстеження 

кукурудзи показали, що гусеницями кукурудзяного стеблового 

метелика було пошкоджено 50–90 % стебел і 40–70 % качанів. 

Відловлювання самців на феромонні пастки свідчить, що в 

кукурудзяного стеблового метелика спостерігаються дві хвилі льоту, 

які відповідають двом поколінням шкідника. Як видно з одержаних 

даних (рис. 1),   літ   самців   першого   покоління   кукурудзяного 

стеблового метелика відмічали значимо в червні. Період масового 

льоту тривав з 7 по 14 червня при відловдюванні у середньому           

5,8 екземплярів на 1 пастку за 5 днів. 
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Рис. 1. Динаміка льоту самців кукурудзяного стеблового метелика 

на феромонні пастки, 2012 рік.  

 

Літ самців кукурудзяного стеблового метелика другого 

покоління на феромонні пастки спостерігали з кінця липня до кінця 

серпня; масовий літ відзначали в першій декаді серпня при 

відловлюванні  до 7 самців у середньому на 1 пастку за 5 днів.  

Дослідження тривалості ембріонального розвитку 

кукурудзяного стеблового метелика показало, що з часу початку 

масового льоту самців на феромонні пастки до масового відродження 

гусениць проходить 7–9 днів залежно від суми ефективних температур  

(вище  10 °С)  за   цей   період (табл. 1). 

У  середньому  за 2011–2012 роки необхідна сума ефективних 

температур для відродження гусениць з початку масового льоту самців 

на феромонні пастки становила 85°С. Використання даного показника 

дає можливість  прогнозувати дату масового відродження гусениць на 

основі відловлювання самців на феромонні пастки. 

 

 

 



 83 

1. Сума ефективних температур за період ембріонального розвитку 

кукурудзяного стеблового метелика, 2011-2012 роки 

Показник 

І покоління ІІ покоління 

Рік Рік 

2011 2012 серед-

нє 

2011 2012 серед-

нє 

Дата початку 

масового льоту 

самців на 

феромонні пастки 5.06 7.06 - 2.08 28.07 - 

Дата початку 

масового 

відродження 

гусениць 12.6 15.6 - 10.08 5.08 - 

Сума ефективних 

температур за 

період макси-

мальний літ – 

максимальне 

відродження, °С 90 82 86 87 80 84 

 

У період розвитку І і ІІ покоління фітофага було встановлено 

тісний кореляційний зв’язок  між кількістю відловлених самців на 

феромонні пастки в період масового льоту і пошкодженістю кукурудзи 

окремо кожним поколінням гусениць шкідника: коефіцієнт кореляції 

відповідно становив 0,9 і 0,87. Рівняння регресії мають такий вигляд:  

для І покоління шкідника – У = 2,05Х + 0,72; 

для ІІ покоління – У = 2,59Х + 6,93,  

де У – пошкодженість кукурудзи гусеницями кукурудзяного 

стеблового метелика, %; 

 Х – кількість відловлених самців на феромонну пастку за       

5 днів, екз. / пастку за 5 днів.   

На основі встановленої залежності економічному порогу 

шкодочинності   кукурудзяного стеблового метелика (І покоління 

шкідника – 6–8 % пошкоджених рослин, ІІ покоління – 18–20 %) 

відповідає відловлюванню 3 самців на феромонну пастку за 5 днів у І 

поколінні, і 5 самців – у ІІ поколінні. 

Технологія використання феромонних пасток кукурудзяного 

стеблового метелика в агроценозах кукурудзи Закарпаття наведена у 

таблиці 2. 
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2. Технологія використання феромонних пасток кукурудзяного стеблового метелика в агроценозах 

кукурудзи Закарпаття. 

Дата Захід Умови використання 

ІІ декада травня 
Збір і розміщення феромонних пасток у 

полі з розрахунку 1 пастка на 5 га 

На полях кукурудзи раннього та оптимального 

для Закарпаття строку посіву (ІІ-ІІІ декади квітня) 

ІІ декада травня – 

І декада червня 

Щоденний огляд пасток для визначення 

початку льоту самців І покоління 
При середньодобовій температурі 15°С і більше 

І декада червня – 

ІІІ декада червня  

Облік чисельності відловлених самців І 

покоління кожні 5 днів 

На полях, де кукурудза досягла фенофази 6–8 

листків 

І декада червня – 

ІІ декада червня 

Визначення строків застосування 

трихограми проти яєць І покоління 

Випуск трихограми на наступний день після 

відловювання 3 самців на 1 феромонну пастку за 

5 днів, другий і третій випуски з інтервалом у 5 

днів 

ІІ декада червня 

Визначення строків застосування 

біологічних препаратів, або пестицидів 

проти гусениць І покоління 

Проведення обробітку при досягненні суми 

ефективних температур (вище 10°С) 85°С з дня 

порогового відлову самців на пастку. Повторний 

обробіток через 7–10 днів. 

ІІ декада липня – 

І декада серпня 

Щоденний огляд пасток для визначення 

початку льоту самців ІІ покоління 

На полях кукурудзи у фенофазі “цвітіння” – 

“воскова стиглість” 

ІІІ декада липня – 

ІІІ декада серпня 

Облік чисельності відловлених самців ІІ 

покоління кожні 5 днів 
-//- 

ІІІ декада липня – 

ІІ декада серпня 

Визначення строків застосування 

трихограми проти яєць ІІ покоління 

шкідника 

Випуск трихограми на наступний день після 

відловлювання 5 самців на 1 феромонну пастку за 5 

днів, другий і третій випуски з інтервалом у 5 днів 
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При досягненні порогового відловлювання самців 

кукурудзяного стеблового метелика на феромонні пастки наступного 

дня необхідно  провести   випуск трихограми, так як у цей час 

починається відкладання яєць метеликом. З інтервалом у 5 днів 

проводять другий і третій випуски трихограми. 

Обробки бактеріальними  або хімічними препаратами 

проводять при досягненні суми ефективних температур (вище 10 °С) 

85 °С з дня порогового відловлювання самців на пастку, що відповідає 

початку масового відродження гусениць шкідника.  

Висновки. Розроблена прогностична модель розвитку і 

чисельності самців кукурудзяного стеблового метелика з 

відловлювання самців феромонно-клейовими пастками. 

Встановлено, що економічному порогу шкодочинності   

кукурудзяного стеблового метелика відповідає відловлювання 3 самців 

на феромонну пастку за 5 днів у І поколінні, і 5 самців – у ІІ поколінні. 

На основі відловлювання самців феромонними пастками 

визначено строки проведення заходів обмеження чисельності 

шкідника. 

 

Література 

1. Войняк В. И. Половые феромоны насекомых в защите 

растений / В. И. Войняк, И. Н. Олой, Ю. И. Дроздов [и др.] // В кн.: 

Биологическая регуляция численности вредных организмов / Всесоюз. 

акад. с.-х. наук имени В. И. Ленина. – М.: Агропромиздат, 1986. –        

С. 44–62. 

2. Войняк В. И. Эффективность половых феромонов 

вредителей кукурузы / В. И. Войняк, Б. Г. Ковалев  // Защита и 

карантин растений. – 2010. –  № 7. – С. 25–27. 

3. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами 

статистической обработки результатов исследований)                             

/ Б. А.  Доспехов. –  5-е изд., доп. и перераб. – Москва : 

Агропромиздат, 1985. – 351 с. 

4. Мисько О. І. Комплекс шкідливої ентомофауни агроценозів 

кукурудзи Закарпаття / О. І. Мисько // Проблеми агропромислового 

комплексу Карпат. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 

Ужгород: ПП Роман О. І.– 2012. –  Вип. 21. – С. 174–181. 

5. Надзор за численностью и сигнализация сроков борьбы со 

стеблевым кукурузным мотыльком с помощью феромонных ловушек 

(методические указания) / И. Н. Боубэтрын, В. И. Войняк,                    

А. Ф. Воротынцева [и др.].  –  Кишинев : [Б. и.], 1981. – 7 с. 



 86 

6. Нестеров В. С. Математические модели для прогноза 

численности вредителей сельскохозяйственных культур по данным 

феромонных ловушек / В. С. Нестеров, Ш. М. Гринберг, В. Д. Катана 

[и др.] // В кн.: Биологическая регуляция численности вредных 

организмов / Всесоюз. акад.. с.-х. наук имени В. И. Ленина.  – М. :  

Агропромиздат, 1986. – С. 267–276. 

7.  Прогноз фітосанітарного стану агроценозів Закарпатської 

області та рекомендації щодо захисту рослин у 2012 році                        

/ М. Д. Ремета, К. В. Булеца, О. І. Мисько [та ін.]. – Ужгород : Патент, 

2012. – 108 с. 

8. Чайка В. М. Обґрунтування технології феромонного 

моніторингу кукурудзяного метелика / В. М. Чайка, О. О. Бахмут         

//  Захист  і  карантин  рослин. – 1999. – Вип. 45. – С. 63–66. 

9. Черній А. М. Регулятори життєдіяльності комах                        

/ А. М. Черній. – К.: Колобіг, 2008. – 296 с. 

 

 

 
УДК 633.2.031:631.8 

В.О. ОЛІФІРОВИЧ, кандидат сільськогосподарських наук 

Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція  

Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН 

 

ЗМІНИ БОБОВО-ЗЛАКОВОГО ТРАВОСТОЮ  

ПІСЛЯ ЗАЛУЖЕННЯ СХИЛОВИХ ЗЕМЕЛЬ,  

ВИВЕДЕНИХ З АКТИВНОГО ОБРОБІТКУ 

 

Наведено дані трирічних досліджень з вивчення впливу 

режимів використання на ботанічний склад та урожайність сіяного 

бобово-злакового травостою п’ятого–сьомого років використання 

при вирощуванні на схилі в південній частині Лісостепу Західного.  

Ключові слова: бобово-злаковий травостій, режими 

використання, ботанічний склад, продуктивність.  

 

Для залуження під постійні лукопасовищні угіддя на 

вилучених з інтенсивного обробітку землях найкращими є бобово-

злакові суміші [2]. На сіяних бобово-злакових травостоях поширення 

однорічних рослин стримується тим, що вони розмножуються тільки 

насінням, а в зімкнутих лучних травостоях в умовах густо пронизаного  

корінням     дернового   горизонту   насіннєве    розмноження     рослин 
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утруднене. Проте серед трав’янистих рослин досить поширена 

здатність довго зберігати схожість при потраплянні насіння у ґрунт. В 

ґрунтах луків міститься значна кількість схожого насіння – від 2500 до 

3800 схожих насінин на 1 м
2
 [8]. Тому при випаданні сіяних видів 

швидко поширюється різнотрав’я. 

Режими використання, як відомо, можуть значно обмежувати 

фітоценотичну роль тих або інших компонентів  у відновлюваних   

ценозах (скошування до фази масового дозрівання  й  осипання  їх  

насіння) чи  сприяти поповненню й перерозподілу  видів по території   

і     прискоренню     гомогенізації       рослинних     угруповань,  як     це  

відбувається за нормованого випасання худоби [1]. Дослідження, які 

провів Ю.А. Векленко в Центральному Лісостепу [4], показали, що 

способи використання сіяних травостоїв значно впливали на рівень їх 

урожайності. Найвищу урожайність усіх травостоїв у середньому за 

п’ять років забезпечило проведення двох укосів за вегетацію. А 

найменший вихід сухої речовини одержано на злаковому травостої та 

на  сумішці  злаків  з  лядвенцем  рогатим  при  випасанні худоби після  

однорічного укісного використання трав. Це й же автор відзначає 

вищий вміст лядвенцю рогатого в бобово-злаковому травостої при 

укісному використанні порівняно з пасовищним [3].  Згідно з даними 

Я.І. Мащака [5], відчуження травостою, вирощеного на еродованих 

ґрунтах, в оптимальні строки, достатній вміст у ньому бобових 

багаторічних трав позитивно впливають на поживність корму. 
Дослідження проводили протягом 2006–2008 рр. у 

Державному підприємстві дослідному господарстві „Центральне” 

Буковинського інституту АПВ відповідно до загальноприйнятих 

методик у луківництві [6, 7] на бобово-злаковому травостої сівби 2001 

р. Дослід розміщено на схилі крутизною 5–7
0
, ґрунт – сірий лісовий 

важкосуглинковий середньозмитий. Площа облікової ділянки – 20 м
2
, 

повторність чотириразова. Дослід включав чотири варіанти. 

1. Травосумішка лядвенцю рогатого (12 кг/га) з тимофіївкою 

лучною (6 кг/га) сівби 2001 р., укісне використання. 

2. Те ж, пасовищне використання. 

3. Те ж, комбіноване використання (один укіс + 3 цикли 

використання). 

4. Те ж, перемінне використання (перший рік – укісне, другий – 

пасовищне). 

У 2006–2007 рр. травостій незалежно від режимів використання 

формувався в основному за рахунок сіяних видів трав – лядвенцю рогатого 

та тимофіївки лучної. У 2008 р. він складався переважно з різнотрав’я 

(табл.). 
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Вважають, що пасовищний травостій найбільш повно 

відповідає потребам худоби, коли у його складі є не лише злакові, але 

й бобові трави, а також їстівне різнотрав’я, яке в кількості до 15 % не 

погіршує якості корму [9]. В наших дослідженнях у 2006 р. частка 

різнотрав’я при пасовищному використанні травостою становила     

10,9 %, комбінованому (один укіс + 3 цикли випасання) – 7,7 %. Але 

вже в 2007 р. при постійному пасовищному використанні частка 

різнотрав’я перевищила ці показники і дорівнювала 19,6 %. Водночас 

завдяки комбінованому використанню травостою кількість різнотрав’я 

становила 13,8 %. 

 

Частка ботаніко-господарських груп у формуванні травостою 

залежно від режимів використання, % 

Режими 

використання 

Ботаніко-

господарська група 
2006 р. 2007 р. 2008 р. 

Укісний 

бобові 63,6 63,4 13,7 

злаки 25,9 19,6 37,3 

різнотрав’я 10,5 17 49 

Пасовищний 

бобові 51,3 60,8 8,9 

злаки 37,8 19,6 23,6 

різнотрав’я 10,9 19,6 67,5 

Комбінований 

бобові 62,4 66,6 6,8 

злаки 29,9 19,6 31,2 

різнотрав’я 7,7 13,8 62 

Перемінний 

бобові 66,2 61,8 11,1 

злаки 25 18 36,1 

різнотрав’я 8,8 20,2 52,8 

 

У 2008 р. травостій характеризувався значним випаданням 

бобового компонента – лядвенцю рогатого. В середньому за три роки 

більша частка бобових була при укісному та комбінованому 

використанні травостою (рис. 1). 
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Рис. 1.  Ботанічний склад бобово-злакового травостою залежно 

від режимів використання (середнє за 2006–2008 рр.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Встановлено, що продуктивність травостою змінювалася за 

роками досліджень залежно від режимів використання. В 2006 р. 

найбільший вихід сухої маси (6,15–6,25 т/га) забезпечило укісне 

використання травостою (табл. 2). 

 

2. Вихід сухої маси залежно від режимів використання бобово-

злакового травостою, т/га 

Режими використання 2006 р. 2007 р. 2008 р. 
Середнє за 

2006–2008 р. 

Укісний 6,18 4,43 3,65 4,75 

Пасовищний 4,66 4,28 4,50 4,48 

Комбінований 4,89 4,28 4,39 4,52 

Перемінний 6,25 4,11 3,77 4,71 
НІР05 0,22 0,19 0,34  

 

Найменший вихід сухої маси був при пасовищному 

використанні травостою (4,66 т/га). 

У 2007 р. також найбільший вихід сухої маси забезпечило 

укісне використання травостою (4,43 т/га), проте прибавка порівняно з 

іншими способами використання була незначною – 0,15–0,32 т/га сухої 

маси. 

На відміну від двох попередніх років, у 2008 р. більший вихід 

сухої маси забезпечило пасовищне і комбіноване використання 

травостою – 4,5 і 4,39 т/га. На нашу думку, це пов’язано з 

удобрювальною і біологічною дією екскрементів тварин. Слід 

відзначити, що в наших дослідженнях ми взагалі не вносили добрив, і 
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відповідно при укісному використанні травостою поживні речовини 

повністю виносяться разом з урожаєм. 

Висновки. При укісному та комбінованому використанні був 

вищий порівняно з іншими режимами вміст лядвенцю рогатого в 

ботанічному складі урожаю зеленої маси. В 2008 р. (на 8 рік життя 

трав) травостій  незалежно від режимів використання формувався 

переважно за рахунок  ботаніко-господарської групи різнотрав’я.  

Найбільший вихід сухої маси  в перші два роки забезпечило 

укісне використання. В середньому за три роки за цим показником 

майже на рівні з укісним було перемінне та комбіноване використання 

травостою.  
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Висвітлено результати досліджень у довготривалому 

стаціонарному досліді з вивчення впливу різних систем удобрення та 

періодичного вапнування на динаміку нагромадження сполук азоту у 

ясно-сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті під кукурудзою на 

силос.  

Ключові слова: ґрунт, мінеральні добрива, гній, вапно, азотний 

режим ґрунту, кукурудза на силос. 

 

Відомо, що основна частина азоту міститься у ґрунті у вигляді 

складних органічних речовин, на які припадає 93–97 % загального 

його вмісту, мінеральні сполуки азоту становлять лише 3–7 % [1]. 

Катіони амонію та аніони нітратів, які утворюються внаслідок 

мінералізації азотовмісної органічної речовини та вносяться з 

добривами, є головним джерелом живлення для рослин [2].  

У зоні Карпатського регіону України, що характеризується 

надмірною кількістю опадів і, як наслідок, промивним режимом, у 

формуванні величини та якісних показників врожаю вміст у ґрунті 

мінеральних сполук азоту має особливе значення. На сірих лісових 

ґрунтах з низьким рівнем гумусу загальні запаси азоту не 

перевищують 4–5 т/га в гумусному горизонті. Через високу 

кислотність і малосприятливий водно-повітряний режим 

нітрифікаційна здатність цих ґрунтів є низькою, і сільськогосподарські 

культури відчувають постійний дефіцит азоту, а тому добре реагують 

на внесення азотних добрив. 

Серед мінеральних сполук азоту важливе значення у живленні 

рослин мають  нітратний  та  амонійний  азот  ґрунтового  розчину  або 
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колоїдів. Ці сполуки азоту динамічні в часі, легкорухомі, 

легкорозчинні й легкодоступні, тому можуть виступати діагностичним 

критерієм забезпеченості ґрунту доступним азотом [3].  

Засвоєння рослинами елементів живлення упродовж 

вегетаційного періоду нерівномірне: найактивніше воно проходить під 

час інтенсивного росту та розвитку. Однак проміжок часу до настання 

зазначеного періоду зазвичай сягає декількох тижнів,  упродовж яких 

відбуваються процеси перетворення елементів у ґрунті [4].  

Характеристика забезпеченості ґрунту окремими формами 

мінерального азоту спричиняє деякі труднощі в зв’язку з тим, що вміст 

нітратного та амонійного азоту значно коливається протягом вегетації. 

При цьому важливе значення мають вологість ґрунту і температура, з 

якими тісно пов’язана мікробіологічна  діяльність [5]. Тому 

систематичні спостереження за динамікою сполук азоту в процесі 

росту і розвитку сільськогосподарських культур дають змогу 

встановити закономірності їх зміни та коригування рівнів удобрення, 

що забезпечує наукову основу управління родючістю ґрунту. 

Дослідження впливу різних систем удобрення та вапнування  на 

динаміку азотного режиму проводили у тривалому 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 у семипільній сівозміні. У досліді передбачено 

сумісне та роздільне внесення 0,5; 1,0 і 1,5 н СаСО3 за г. к., повної 

(N65P68K68), половинної, полуторної та подвійної доз NPK, 10 і 20 т 

гною на 1 га сівозмінної площі. Гній 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.  

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 з таким чергуванням 

культур: кукурудза на силос – ячмінь ярий з підсівом конюшини – 

конюшина лучна – пшениця озима (дослідження проводили протягом 

VI–VIІІ ротацій). 

У даній статті представлено результати досліджень азотного 

режиму під час вегетації кукурудзи на силос у ІХ ротації, перед 

початком якої проведено черговий тур вапнування, а також 

відкориговано дози добрив (табл. 1).  
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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. Дослідження динаміки різних форм азоту ясно-

сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту проводили під час 

вегетації кукурудзи на силос, а саме у фази 3–5 листків, викидання 

волоті та молочно-воскової стиглості в орному (0–20 см) шарі ґрунту. 

Зразки ґрунту відбирали та готували до аналізів згідно з ДСТУ ІSО 

11464-2001. У зразках визначали вміст лужногідролізованого азоту за 

Корнфільдом, нітратного азоту – іонометричним методом (ДСТУ 

4729-2007), амонійного азоту – фотоколориметрично за допомогою 

реактиву Неслера (ГОСТ 26489-85). 

Проведені дослідження показали, що залежно від рівнів 

удобрення та вапнування вміст мінеральних форм азоту під час 

вегетації кукурудзи на силос в орному шарі ґрунту (0–20 см) був 

різним.  

Так, найбільш інтенсивне нагромадження нітратного та 

амонійного азоту (N-NO3 
-
+ N-NH4

+
) під кукурудзою у фазі                          

3–5 листків (134,1 мг/кг ґрунту) при сумісному застосуванні 

мінеральних добрив і гною на фоні 1,0 н СаСО3 за г.к. сформувало 

найвищий врожай зеленої маси кукурудзи на силос (73,0 т/га). При 

цьому вміст нітратного азоту становив 84,9 при вмісті на контролі  

11,6 мг/кг ґрунту. За органо-мінеральної системи удобрення на фоні 

внесення 0,5 н СаСО3 сумарний вміст мінеральних форм азоту досягав 

118,7 мг/кг ґрунту, з них нітратного 78,5 мг/кг ґрунту. За таких умов 

врожай зеленої маси кукурудзи на силос дорівнював 68,0 т/га проти 

24,4 т/га контролю без добрив (табл. 1). 

За мінеральної системи удобрення із застосуванням полуторної 

дози мінеральних добрив та внесенням під кукурудзу N180Р135К135 на 

фоні 1,5 н СаСО3 вміст рухомих сполук азоту є на рівні 132,3 мг/кг 

ґрунту, зокрема нітратного 110,6 мг/кг ґрунту (рис. 1). 

Органічна система удобрення з внесенням під кукурудзу 40 т/га 

гною на фоні 1,0 н вапна підвищує вміст найбільш доступних форм 

азоту до 80,0 мг/кг ґрунту, при цьому кількість нітратного азоту 

становить 44,0 мг/кг ґрунту. При роздільному застосуванні органічних 

добрив та вапна рівень мінеральних форм азоту знижується та 

становить відповідно 47,1 і 43,6 мг/кг ґрунту (нітратного – 1,98 та   

1,83 мг/кг ґрунту). Невисокий вміст нітратного азоту в ґрунті при 

застосуванні самого гною пояснюється тим, що азот органічних 
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добрив повільніше мінералізується і поступово переходить у 

ґрунтовий розчин на відміну від азоту мінеральних добрив, де він 

знаходиться у розчинній формі. Вапнування ясно-сірого лісового 

ґрунту значно поліпшує реакцію ґрунтового розчину, внаслідок чого 

зростає чисельність бактерій – амоніфікаторів та нітрифікаторів, тому 

вміст рухомих мінеральних сполук вищий, ніж на контролі, де 

інтенсивність нітрифікації низька. 

 

1. Динаміка мінеральних форм азоту (N-NO3
- 

+ N-NH4
+
)                          

та урожайність зеленої маси кукурудзи залежно від рівнів 

удобрення і вапнування  

№  

вар. 
Варіанти 

Удоб-

рення 

куку-

рудзи 

Вміст N-NO3
- 
+ N-NH4

+
  

протягом вегетації,  

мг/кг ґрунту  

Урожай-

ність 

зеленої 

маси,  

т/га 
3–5 

листків  

вики-

дання 

волоті  

молочно-

воскова 

стиглість  

1 
Без добрив 

(контроль) 

 

– 

 

36,0 

 

22,8 

 

12,6 

 

24,4 

2 СаСО3, 1,0 н – 43,6 28,6 22,4 32,1 

3 гній, 10 т/га 
Гній,  

40 т/га 

 

47,1 

 

31,7 

 

20,2 

 

35,3 

4 
СаСО3, 1,0 н + 

гній, 10 т/га 

Гній,  

40 т/га 

 

80,0 

 

50,1 

 

25,9 

 

44,5 

6 

СаСО3, 0,5 н + 

гній, 10 т/га + 

N65Р68К68  

Гній,  

40 т/га + 

N120Р90К90 

 

 

118,7 

 

 

61,5 

 

 

25,0 

 

 

68,0 

7 

СаСО3, 1,0 н + 

гній, 10 т/га + 

N65Р68К68  

Гній,  

40 т/га + 

N120Р90К90 

 

 

134,1 

 

 

76,7 

 

 

37,1 

 

 

73,0 

14 

СаСО3, 1,0 н + 

гній, 10 т/га + 

N53Р41К53 

Гній,  

40 т/га + 

N90Р45К90 

 

 

86,1 

 

 

43,5 

 

 

32,0 

 

 

67,2 

15 N65Р68К68 N120Р90К90 148,1 95,8 69,2 27,6 

17 
СаСО3, 1,5 н + 

N105Р101К101 

 

N180Р135К135 

 

132,3 

 

67,2 

 

48,9 

 

61,8 

НІР05, т/га 1,46 

 

У польових умовах роль аміаку та нітратів у живленні рослин 

неоднакова. Цінність ґрунтового поглинутого амонію як джерела азоту 

менша, і наявність досить значної його кількості в ґрунті ще не означає 
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доброї забезпеченості рослин цим елементом живлення. На ґрунтах із 

середнім та важким гранулометричним складом і нейтральною 

реакцією рослини краще використовують амонійну форму азоту [6]. 

Слід зазначити, що ця форма азоту порівняно з нітратною є менш 

доступною для рослин, особливо на кислих ґрунтах, оскільки основна 

частина амонію знаходиться в ґрунті в поглинутому стані, а кисла 

реакція ґрунтового розчину не сприяє процесу нітрифікації.  
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Рис. 1. Динаміка нітратного азоту (N-NO3
-
) орного шару ґрунту під 

кукурудзою на силос залежно від рівнів удобрення                              

і вапнування, мг/кг ґрунту  

 

Найбільш інтенсивне нагромадження амонійного азоту в ґрунті 

під кукурудзою на силос спостерігали також у варіантах органо-

мінерального удобрення на фоні вапнування 1,0 н СаСО3 з внесенням 

безпосередньо під кукурудзу мінеральних добрив у дозі N120P90K90 та 

гною в дозі 40 т/га. При цьому вміст амонійного азоту у фазі                

3–5 листків рослин становив 49,2 мг/кг ґрунту. За органо-мінерального 

удобрення на фоні вапнування 0,5 н СаСО3 рівень амонійного азоту 

знижувався до 20,2 (рис. 2). 

У варіанті мінеральної системи удобрення з внесенням під 

кукурудзу N120Р90К90 вміст амонійного азоту в орному шарі ґрунту 

досить високий і становить 36,2 мг/кг ґрунту. Проте слід зазначити, що 

при односторонньому тривалому застосуванні високих доз 
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мінеральних добрив на кислому ясно-сірому лісовому 

поверхневооглеєному ґрунті поряд із накопиченням мінеральних 

сполук азоту зростали кислотність і вміст сполук рухомого алюмінію, 

що призводило до блокування активності ферментних систем, 

зниження процесів поглинання та трансформації поживних речовин і, 

як наслідок, врожай зеленої маси кукурудзи був незначно вищим за 

варіант контролю і становив 27,6 т/га. 
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Рис. 2. Динаміка амонійного азоту (N-NH4
+
) орного шару ґрунту під 

кукурудзою на силос залежно від рівнів удобрення і вапнування, 

мг/кг ґрунту  

 

У варіантах контролю, післядії вапнування та гною вміст 

амонійного азоту є найнижчий і становить у фазу 3–5 листків рослин 

24,4–27,3 мг/кг ґрунту. У цілому на варіантах досліду рівень 

амонійного азоту змінювався адекватно кількості внесених добрив. 

У міру росту та розвитку рослин кукурудзи спостерігали 

зменшення вмісту амонійного азоту в орному шарі ґрунту на всіх 

варіантах досліду внаслідок поглинання його рослинами. Так, якщо за 

сумісного застосування однієї норми мінеральних добрив, 10 т/га гною 

і 1,0 н вапна у фазі 3–5 листків  вміст амонійного азоту становив           

49,2 мг/кг ґрунту, у фазі викидання волоті – 19,1, то наприкінці 

вегетації у фазі молочно-воскової стиглості – 16,6 мг/кг ґрунту. 

Кількість лужногідролізованого азоту в ґрунті під кукурудзою 

змінювалася залежно від систем удобрення аналогічно до зміни вмісту 
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нітратного та амонійного азоту (рис. 3). Так, у варіантах контролю, 

застосування вапна вміст лужногідролізованого азоту в орному шарі 

був низьким і становив 100,8–104,3 мг/кг ґрунту.  

100,8

82,6

71,4

104,3

84
77

126

89

85,4

130

101,5

90

98 93,8

84

148,4

103,6

95,2
108,1

86,8

85,4

114,1

88,9

86,8

107,9

81,4

79,1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

N
, 

м
г
/к

г
 г

р
у

н
т
у

1 2 3 4 6 7 14 15 17

Варіанти

3-5 листків викидання волоті молочно-воскова стиглість

Рис. 3. Динаміка лужногідролізованого азоту орного шару ґрунту 

під кукурудзою на силос залежно від рівнів удобрення                           

та вапнування, мг/кг ґрунту  
 

За органо-мінеральної системи удобрення з внесенням під 

кукурудзу однієї норми мінеральних та органічних добрив на фоні 

вапнування 1,0 н СаСО3 вміст лужногідролізованого азоту зростав до 

148,4 мг/кг ґрунту. За даної системи удобрення із застосуванням 

половинної дози вапна рівень лужногідролізованого азоту знижувався 

до 98,0 мг/кг ґрунту. Найвищий вміст лужногідролізованого азоту    

(135 мг/кг ґрунту) відзначено на варіанті систематичного внесення 

самих мінеральних добрив. 

Оскільки вміст азоту на сірих лісових ґрунтах є в мінімумі 

порівняно з фосфором та калієм [7], то у фазах викидання волоті та 

молочно-воскової стиглості у міру росту та розвитку рослин на вищих 

фонах удобрення для формування значно більших урожаїв 

легкогідролізні органічні сполуки швидше піддаються нітрифікації, 

мінералізації, інтенсивніше використовуються рослинами і тому 

виразної залежності щодо нагромадження легкозасвоюваних його 

форм за варіантами досліду не виявлено. 
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Очевидно, легкогідролізні азотні сполуки в умовах ясно-сірих 

лісових поверхнево оглеєних ґрунтів, що утворюються при розкладі 

органічних добрив та рослинних решток, в першу чергу 

використовуються як джерело живлення, внаслідок чого, слабо 

включаються в органічну частину ґрунту.  

Висновки. Сумісне внесення на ясно-сірому лісовому 

поверхнево оглеєному ґрунті під кукурудзу (як першу культуру 

сівозміни) 40 т/га гною, N120Р90К90 на фоні періодичного вапнування 

1,0 н СаСО3 найбільшою мірою поліпшує азотний режим живлення 

протягом вегетації культури, підвищуючи вміст нітратного, 

амонійного та лужногідролізованого азоту в 2,9–3,7 разу порівняно з 

контролем без добрив та забезпечує отримання найвищого врожаю 

зеленої маси (на рівні 73,0 т/га).  

Тривале застосування високих доз мінеральних добрив на ясно-

сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті, сприяючи значному 

нагромадженню мінеральних сполук азоту, формує врожай зеленої 

маси кукурудзи на рівні контролю без добрив, тому є економічно 

недоцільним та екологічно небезпечним. 
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ВПЛИВ ДОЗ АЗОТНИХ ДОБРИВ ТА ЇХ РОЗПОДІЛУ НА 

ВРОЖАЙНІСТЬ ДОВГОТРИВАЛОГО ТРАВОСТОЮ 

 

Наведено результати досліджень щодо впливу удобрення на 

врожайність довготривалого травостою. Встановлено, що 

застосування азотних добрив у дозі N150 при рівномірному розподілі на 

фоні Р60К90 сприяє підвищенню врожайності зеленої маси до 48,8 т/га 

та виходу сухої речовини до 11,2 т/га.  

Ключові слова: травостій, азотне удобрення, ботанічний 

склад, урожайність. 

 

У західному регіоні України кормові угіддя займають близько 

2 млн га, в тому числі у Львівській області близько 400 тис. га, або 

32% сільськогосподарських угідь, і є важливим резервом збільшення 

виробництва кормів. Велику частку серед лучних травостоїв займають 

сіножаті та пасовища тривалого використання. Вони не лише 

відіграють багатофункціональну роль у розвитку тваринництва, а й 

мають великий природоохоронний вплив: сприяють збереженню 

біорізноманіття і родючості ґрунту, запобігають розвитку водній і 

вітровій ерозіям та є джерелом нагромадження Карбону [1, 2]. 

Продуктивне довголіття лучних угідь тривалого використання 

забезпечується, в основному, за рахунок застосування азотних добрив, 

при цьому норми внесення їх коливаються залежно від кліматичних, 

ґрунтових умов, режимів використання та інших факторів [3]. 

Ефективність азотного удобрення на злакових травостоях доводять як 

вітчизняні, так і зарубіжні вчені [4, 5], наголошуючи на економічній 

вигідності їх внесення на старосіяних та вироджених травостоях [6, 7]. 

При сучасних цінах на мінеральні добрива прирости врожаю 

не завжди   окуповують   затрати,   тому    в   сучасних   кризових   

умовах    потребують   уточнення дози азотних добрив та їх розподіл за 
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укосами з урахуванням режимів скошування травостоїв.  

Дослідження проведені на довготривалому стаціонарному 

досліді, залуженому в 1974 р., Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону, згідно з загальноприйнятими методиками з 

кормовиробництва [8]. 

Потенційна продуктивність травостою, яка показує здатність 

рослин реагувати на весь комплекс сприятливих заходів, спрямованих 

на покращення умов для їх росту і розвитку, залежить, в основному, 

від його ботанічного складу. Це основний показник, який свідчить про 

ріст та розвиток травостою взагалі і про його окремі компоненти 

зокрема, показує на кількісний склад, збереження видів та їх 

довголіття і, нарешті, на трансформацію ценозів залежно від 

технологічних елементів. Ботанічний склад багаторічних культурних 

травостоїв залежить, насамперед, від вихідного травостою і ґрунту, на 

якому вони створені, від кліматичних умов, системи удобрення та 

догляду за травостоєм, а на сіяних травостоях – і від тривалості їх 

використання. Він тісно пов’язаний із ґрунтовими, гідрологічними і 

метеорологічними умовами, флористичним складом, сезонними і 

різновіковими змінами травостоїв лучних фітоценозів . 

У наших дослідженнях під впливом застосування повного 

мінерального удобрення сформувався злаковий травостій із незначною 

часткою різнотрав’я (табл. 1).   

 

1. Ботаніко-господарський склад довготривалого лучного 

травостою залежно від використання та інтенсивності удобрення, 

% від загального урожаю, (середнє за 2011–2012 рр.) 

Варіанти 
Злаки Бобові Різнотрав’я 

І укіс отава І укіс отава І укіс отава 

Контроль (без добрив) 57 71 18 10 25 19 

Фон – Р60К90 35 66 39 22 26 13 

Ф + N90 (60+60) 85 80 0 0 15 20 

Ф + N90  (40+80) 80 85 0 0 20 15 

*Ф + N120 (40+40+40) 95 96 0 0 5 4 

*Ф + N120 (0+40+80) 95 93 0 0 5 7 

*Ф + N150 (50+50+50) 97 97 0 0 3 3 

*Ф + N120 (0+50+100) 94 95 0 0 6 5 
Примітка*: варіанти трикратного використання 

 

Як у першому, так і другому укосах, у середньому за два роки 

досліджень, відсоток злакових трав за трикратного використання 

знаходився в межах 93–97%, за двократного – 80–85%.  
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Під впливом лише фосфорно-калійного удобрення в травостої 

виявлено 39% бобових трав у першому укосі та 22 % у другому. 

Врожайність та кормова продуктивність довготривалого 

лучного травостою, в основному, залежить від удобрення та режимів 

використання. 

Найнижчу врожайність зеленої маси – 13,2 т/га відзначено на 

неудобреному травостої (табл. 2). 

Застосування фосфорно-калійних добрив підвищило 

врожайність на 57%, а внесення повних мінеральних добрив – на 152–

271 %. 

 

2. Урожайність зеленої маси довготривалого лучного травостою 

залежно від кратності використання та інтенсивності удобрення 

(середнє за 2011–2012 рр.) 

Варіанти 

Крат-

ність 

викори-

стання 

Фази 

скошування 

за першим 

укосом 

Урожа-

йність, 

т/га 

Приріст до 

контролю 

т/га % 

Контроль (без 

добрив) 
2 укоси Виколошув. 

13,2     

Фон – Р60К90 2 укоси Виколошув. 20,6 7,5 57 

Ф + N90 (60+60) 2 укоси Виколошув. 36,5 23,4 177 

Ф + N90  (40+80) 2 укоси Виколошув. 33,2 20,0 152 

Ф + N120 (40+40+40) 3 укоси Трубкуван. 42,8 29,6 225 

Ф + N120 (0+40+80) 3 укоси Трубкуван. 38,0 24,9 189 

Ф + N150 (50+50+50) 3 укоси Трубкуван. 48,8 35,6 271 

Ф + N150 (0+50+100) 3 укоси Трубкуван. 42,4 29,2 222 

  НІР05 0,56   

 

Помітний вплив на врожай зеленої маси мали дози азотних 

добрив. За трьохукісного використання при внесенні N120 урожайність 

становила 38,0–42,8 т/га, а при N150 – 42,4–48,8 т/га зеленої маси. 

Необхідно зазначити вплив розподілу азотних добрив на 

продуктивність: як при двократному, так і трикратному використанні 

рівномірний розподіл азоту забезпечив вищу врожайність порівняно з 

виключенням ранньовесняного підживлення. 

Оскільки кормом сіножатей є сіно, нами було визначено 

відсоток сухої речовини в урожаї (рис. 1).  

Найвищий відсоток сухої маси відзначено у першому укосі – 

24–30 %. Посушливі погодні умови літніх місяців спричинило 

підвищення рівня сухої речовини на 1–4%.  
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Незважаючи на найвищий відсоток сухої маси у неудобреному 

травостої, її вихід був найнижчим серед досліджуваних варіантів – 

3,6 т/га в середньому за два роки використання (табл. 3).  
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Рис. 1 – Відсоток сухої речовини в урожаї довготривалого лучного 

фітоценозу: *1 – контроль (без добрив), 2 – Р60К90 – фон (Ф), 3 – Ф + 

N90(45+45), 4 – Ф + N90(30+60), 5 – Ф + N120(40+40+40), 6 – Ф + N120 (0+40+80) , 7 – 

Ф + N150(50+50+50), 8 – Ф + N150 (0+50+100). 

 

3. Збір сухої маси довготривалого лучного травостою залежно від 

кратності використання та інтенсивності удобрення (середнє за 

2011–2012 рр.) 

Варіанти 

Розподіл за 

укосами, т/га 
Вихід, 

т/га 

Приріст до 

контролю 

1 укіс 2 укіс 3 укіс т/га % 

Контроль (без добрив) 1,96 1,68  3,6     

Фон – Р60К90 2,66 2,49  5,2 1,5 41 

Ф + N90 (60+60) 4,86 3,84  8,7 5,0 138 

Ф + N90  (40+80) 3,97 4,27  8,2 4,6 126 

Ф + N120 (40+40+40) 4,03 3,71 1,94 9,7 6,0 166 

Ф + N120 (0+40+80) 3,03 3,36 2,35 8,7 5,1 140 

Ф + N150 (50+50+50) 4,83 3,97 2,39 11,2 7,5 207 

Ф + N120 (0+50+100) 3,72 3,62 2,79 10,1 6,5 178 
  НІР05 0,42   

 

Застосування фосфорно-калійного удобрення спричинило 

підвищення виходу сухої маси на 41%, або на 1,5 т/га.  
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Найвищий вихід сухої маси забезпечив травостій 

трьохукісного використання з рівномірним внесенням азоту під кожен 

укіс у дозі N150 на фоні Р60К90 – 11,2 га. За виключення 

ранньовесняного підживлення азотом і при наростаючому його 

розподілі в цій же дозі врожайність сухої маси була дещо нижчою і 

становила 10,1 т/га. 

Із зменшенням доз азотних добрив за обох розподілів вихід 

сухої маси знижувався. При внесенні N120 урожайність становила 

9,7 т/га за рівномірного розподілу та 8,7 т/га за наростаючого, а при 

використанні N90 – 8,7 та 8,2 т/га відповідно. 

За рівномірного розподілу азоту виявлено нерівномірне 

надходження сухої маси: за трикратного використання при внесенні 

120 кг/га діючої речовини азотних добрив урожайність першого укосу 

становила 4,03 т/га сухої маси, другого – 3,71 т/га та третього – 

1,94 т/га.  

Більш вирівняно корм довготривалого травостою надходив на 

варіантах із виключенням ранньовесняного підживлення та 

наростанням доз до осені. 

Врожай довготривалого травостою отримано, в основному, із 

злакових компонентів і під впливом мінерального удобрення. Частка 

злакових компонентів знаходилась в тісному кореляційному зв’язку з 

дозою азотних добрив – r = 0,93, при рівнянні регресії : 

У = 2,53 Х – 111,5 

Тісна кореляційна залежність відзначена і між урожайністю та 

удобренням. При цьому r = 0,97, а рівняння регресії має наступний 

вигляд: 

У = 2,29 Х – 97,4 

Висновки. Беручи до уваги багаторічні дослідження, які 

проводилися на стаціонарному довготривалому досліді та нові 

двохрічні дані, можна стверджувати, що основний урожай 

довготривалої сіяної луки отримано за рахунок азотного удобрення. 

Застосування його у дозі N150 при рівномірному розподілі на фоні 

Р60К90 сприяє підвищенню урожайності зеленої маси до 48,8 т/га та 

виходу сухої речовини до 11,2 т/га.  
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ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА КУКУРУДЗИ  

В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО 

 

Проведено оцінку продуктивності гібридів кукурудзи в умовах 
Західного Лісостепу. Кращі з них рекомендовано для вирощування на 

зерно та зелену масу.  

Ключові слова: кукурудза, гібрид, урожай, зерно, зелена маса. 

 

За останні 10 років у світовому зерновому балансі частка 

кукурудзи становить 35–38 %, у США – понад 67, Болгарії – 51 %, в 

Україні – не перевищує 10 %. 

За останні роки в Україні спостерігається суттєве збільшення 

посівних площ і валових зборів кукурудзи. У 2011 р. було зібрано 

рекордний врожай зерна  – 22,8 млн т, який перевищив валовий збір 

пшениці (дані Мінагрополітики). За повідомленням аналітичних 

агентів (Agriculture), у цьому ж році рекордною була і урожайність 

кукурудзи (6,43 т/га на площі 3,5 млн га) [1]. 

Розширення виробництва кукурудзи збігається зі світовими 

тенденціями розвитку аграрного ринку і національнії стратегії України 

як аграрної держави – стати одним із лідерів з виробництва зерна в 

світі.  

Одним із факторів, що підвищує обсяги її виробництва, є 

вдалий вибір відповідного сорту чи гібрида. За результатами багатьох 

досліджень, частка впливу гібрида на формування продуктивності 

становить 50 %, агротехнічних заходів – 30, погодних умов – 20 % [2]. 

Станом на 2012 р. у Реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, налічується понад 600 гібридів кукурудзи вітчизняної та 

зарубіжної селекції з різним рівнем генетичного потенціалу, 

врожайності зерна, адаптивності. Вони по-різному реагують на 

екологічні умови вирощування, що зумовлює значну варіабельність 

показників урожайності, поживності та якості зерна, виходу поживних  
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речовин з одиниці площі, економію енергоресурсів [3]. 

Гібриди кукурудзи різних груп стиглості характеризуються 

рядом морфобіологічних ознак і властивостей. Тому, щоб реалізувати 

потенційну продуктивність кожного конкретного біотипу, слід 

створити сприятливі умови для росту і розвитку рослин. Виробники 

вимагають найбільш адаптивних гібридів для конкретної ґрунтово-

кліматичної зони, в якій найбільш повно забезпечувався б їх 

біологічний потенціал. 

Метою наших досліджень було провести оцінку нових 

гібридів кукурудзи різних груп стиглості селекції Інституту сільського 

господарства степової зони НААН у ґрунтово-кліматичних умовах 

Лісостепу Західного. 

Польові дослідження проводили в сівозміні 1, поле                    

3 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 у формі 

нітроамофоски. 

Спосіб сівби широкорядний з шириною міжряддя 60 см за 

норми висіву: ранньостиглі (ФАО 150–200) ДН Пивиха 57,                

ДН Синевір 131, Дніпровський 181 СВ, Почаївський 190 МВ,             

ДН Галатея 197 – 60–65 тис шт./га зі страховою надбавкою 15 %, що 

загально становитиме 74 тис шт./га; середньоранні (ФАО 200–300) 

Збруч 299 – 55–60 тис шт./га зі страховою надбавкою 15 %, що 

загально становитиме 69 тис шт./га. Сівбу проведено 03.05.2012 р. 

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 2012 р. мали ряд особливостей, що вплинули 

на ріст і розвиток гібридів кукурудзи. Температура повітря першої 

декади травня була на 4,7 
о
С вищою від норми (11,5

 о
С), а сума опадів 

становила 25 мм за норми 24 мм. Друга декада травня 

характеризувалася підвищеною температурою повітря на 1,2 
о
С та 

сумою опадів 13 мм за норми 30 мм; третя декада травня відзначилася 

підвищеною температурою повітря на 2,2 
о
С та пониженою кількістю 

опадів (15 мм за норми 31 мм). 
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Червень–липень сприяли росту і розвитку гібридів кукурудзи. 

Серпень характеризувався підвищеною температурою повітря на 2,2
 о
С 

та пониженою кількістю опадів (71 мм за норми 82 мм), що впливало 

на формування зерна гібридів кукурудзи. Вересень відзначався 

підвищеною температурою повітря на 2,3 
о
С за норми 13,1 

о
С та 

пониженою кількістю опадів (42,1 мм за норми 55 мм). 

У ранньостиглих гібридів (ФАО 150–200) ДН Пивиха 57,        

ДН Синевір 131, ДН Галатея 177 польова схожість насіння становила 

98 %, а у гібридів Дніпровський 181 СВ та Почаївський 190 МВ – 

96 %. 

Польова схожість у середньораннього гібрида Збруч 299 

досягала 98 %. 

Урожайність зерна і зеленої маси гібридів кукурудзи 

змінювалася залежно від їх біологічних особливостей. 

У наших дослідженнях найвищий урожай зерна відзначено у 

ранньостиглого гібрида Дніпровський 181 СВ (9,4 т/га), нижчу 

врожайність сформували 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. 

Високу врожайність зеленої маси кукурудзи відзначено в 

ранньостиглого гібрида ДН Галатея 177 (44,6 т/га), нижчу – у гібридів 

Почаївський 190 МВ (41,4), Дніпровський 181 СВ (40,4), ДН Синевір 

131 (38,3), ДН Пивиха 57 (36,8 т/га). 

Гібрид середньоранньої групи стиглості Збруч 299 сформував 

урожайність зеленої маси 44,4 т/га. 

На основі експериментальних досліджень щодо екологічного 

випробування нових гібридів кукурудзи селекції Інституту сільського 

господарства степової зони НААН дано комплексну оцінку 

ефективності гібридів кукурудзи різних груп стиглості з врахуванням 

взаємодії рівня врожайності зерна та його вологості. 

Аналіз даних таблиці показує, що у групі ранньостиглих 

гібридів (ФАО 150–200) у ДН Пивиха 57 собівартість 1 т зерна 

становить 970 грн, рівень рентабельності – 106,2 %; ДН Синевір 131 – 

відповідно 960 грн, 108,3 %; ДН Галатея 177 – 975 грн, 105,1 %; 

Дніпровський 181 СВ – 925 грн, 116,2 %; Почаївський 190 МВ – 

1040 грн, 92,3 %.  

У середньораннього гібрида (ФАО 200–300) Збруч 299 

собівартість 1 т зерна становила 929 грн, рівень рентабельності – 

115,3 %. 
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Економічна оцінка результатів досліджень урожайності гібридів 

кукурудзи на зерно (2012 р.) 

Гібриди 

Уро-

жай-

ність 

зерна, 

т/га 

Воло-

гість 

зерна,  

% 

Вироб-

ничі 

затрати 

на 1 га,  

грн. 

Собівар-

тість 1 т 

зерна, 

грн. 

Рівень 

рента-

бель-

ності,  

% 

Ранньостиглі (ФАО 150–200) 

ДН Пивиха 57 8,7 16,3 8410 970 106,2 

ДН Синевір 131 8,9 15,7 8500 960 108,3 

ДН Галатея 177 8,7 16,3 8480 975 105,1 

Дніпровський 181 СВ 9,4 16,7 8700 925 116,2 

Почаївський 190 МВ 7,8 16,0 8182 1040 92,3 

Середньоранні (ФАО 200–300) 

Збруч 299 9,5 16,8 8830 929 115,3 

 

Висновки. На основі проведених досліджень в умовах  

Лісостепу Західного на сірих лісових поверхнево-опідзолених ґрунтах 

визначено кращі для вирощування на зерно й зелену масу гібриди: 

ранньостиглі – Дніпровський 181 СВ, ДН Синевір 131, ДН Пивиха 57, 

ДН Галатея 177, Почаївський 190 МВ; середньоранні – Збруч 299. 

Конкурентоспроможність гібридів кукурудзи селекції 

Інституту сільського господарства степової зони і сприятливі природні 

умови для їх вирощування в західному регіоні обумовлюють 

гарантоване інноваційне забезпечення зерновиробництва. 
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Наведено результати досліджень вивчення 12 сортів суниці у 

колекційних насадженнях в умовах Львівської області. Відзначено 

найвищу врожайність у сортів суниці Стефанія, Радославка і Дукат. 
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Суниця – найбільш поширена ягідна культура в умовах 

Львівської області [3]. Одним із важливих факторів, які визначають 

успішність вирощування суниці, являється правильний вибір сорту, 

який повинен відповідати кліматичним і ґрунтовим умовам регіону   

[1, 5]. 

Вибір сорту визначається, в основному, продуктивністю, 

великоплідністю, транспортабельністю, стійкістю до ураження 

хворобами і пошкодження шкідниками  [4]. 

Попит на ринку і ріст переробної промисловості обумовлює 

дальніше збільшення виробництва суниці за рахунок розширення 

площ, концентрації промислового виробництва у найбільш 

сприятливих кліматичних умовах, впровадження нових методів 

вирощування культури [2]. 

З 2010 по 2012 роки в умовах Львівської області вивчали         

12 сортів суниці у колекційних насадженнях: Ольвія, Багряна, Гігант 

Джорней, Фестивальна ромашка, Стефанія, Радославка, Мармолада, 

Зенга Зенгана, Ельсанта, Дукат, Русич, Пегас. За контроль були взяті 

сорти Ольвія, Фестивальна ромашка, Зенга Зенгана. 
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 110 

Ґрунт дослідних ділянок – чорнозем опідзолений. Вивчення 

проводили на високому агротехнічному фоні із застосуванням повного 

комплексу заходів для виробничих насаджень. 

Досліди закладено у вересні 2009 р. за схемою 0,80×0,20 м. 

Кількість рослин у варіанті – 60 шт. Обліки і спостереження 

проводили за загальноприйнятою методикою. 

Клімат у зоні західного Лісостепу України, де проводилися 

дослідження – помірно теплий і вологий, сума активних температур 

становила 2400 ºС, тривалість безморозного періоду 140–180 днів. 

Середньорічна сума опадів за роками коливалася в межах 580–840 мм, 

відносна вологість повітря – 70–80 %. 

Вегетаційний період в умовах Львівщини розпочинається при 

переході середньодобової температури повітря через +5 ºС і настає 

переважно у третій декаді березня (табл. 1). Середня дата цвітіння за 

два роки по сортах – 30.04.–13.05. Дуже раннє цвітіння відзначено у 

сорту Гігант Джорней – 30 квітня (2012 р.), найпізніше – 16 травня 

(2011 р.) у сорту Ельсанта. Час і дружність достигання ягід залежить 

від біологічних особливостей сортів та погодних умов. Відповідно до 

цього сорти було поділено на групи: ранні, середні, пізні. Раннє 

достигання ягід виявлено у сорту Гігант Джорней в 2012 р. – 25 

травня. 

До групи сортів з раннім строком достигання віднесено три 

сорти: Ольвія (к), Багряна, Гігант Джорней. У групу з середнім 

строком достигання ягід ввійшло чотири сорти: Фестивальна ромашка 

(к), Стефанія, Радославка, Мармолада. Група з пізнім строком 

достигання ягід налічує п’ять сортів: Зенга Зенгана (к), Ельсанта, 

Дукат, Русич, Пегас.  

 

1. Фенологічні спостереження за сортами суниці, (середнє за 2011–

2012 рр.) 

№ 

п/п 
Сорти 

Початок 

відростання 

листків 

Початок 

цвітіння 

Початок 

достиганн

я ягід 

1 2 3 4 5 

1 Ольвія (к) 26.03 05.05 28.05 

2 Багряна 26.03 02.05 31.05 

3 Гігант Джорней 25.03 02.05 25.05 

4 
Фестивальна 

ромашка (к) 28.03 07.05 05.06 

5 Стефанія 28.03 07.05 03.06 

6 Радославка 28.03 06.05 01.06 
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1 2 3 4 5 

7 Мармолада 27.03 06.05 03.06 

8 Зенга Зенгана (к) 30.03 11.05 07.06 

9 Ельсанта 29.03 13.05 08.06 

10 Дукат 29.03 10.05 07.06 

11 Русич 29.03 10.05 07.06 

12 Пегас 30.03 10.05 07.06 

 

Погодні умови, які склалися у період вивчення сортів були 

досить різноманітними, але зими 2011 і 2012 років сприяли 

перезимівлі суниць. У всіх досліджуваних сортів не виявлено 

підмерзання ріжків і кореневищ. 

Як видно із даних таблиці 2, врожайність сортів у перший 

рік плодоношення (2011 р.) становила 60,5-98,8 ц/га. Найвищу 

врожайність (99,3 ц/га) серед ранніх сортів мав контроль Ольвія у 

групі сортів середнього строку достигання – сорт Стефанія (98,2 ц/га) і 

с. Ельсанта (98,8 ц/га) у групі з пізнім строком достигання. 

У сортів, які вивчали у 2012 р. урожайність була вищою 

порівняно з 2011 р. на 1,3–50,2 ц/га. 

Середні дані за два роки показали, що в групі раннього строку 

достигання виділяється контроль Ольвія (99,9 ц/га); середнього строку 

достигання – Стефанія (104,4 ц/га) і Радославка (100,3 ц/га);      

контроль – Фестивальна ромашка (84,9 ц/га); пізнього строку – Дукат 

(119,7 ц/га),  Русич (102,3 ц/га); контроль – Зенга Зенгана (78,5 ц/га). 

За масою ягоди, більшість сортів відноситься до 

великоплідних (середня маса ягід більше, ніж 10 г). у сортів Багряна, 

Гігант Джорней і Русич маса ягоди – 9,6-8,5 г відповідно. 

Найкращу дегустаційну оцінку (9,0 балів) мав сорт Пегас. 

Посередні смакові якості ямали годи сортів   Русич, Мармолада, Зенга 

Зенгана (7,0–7,5 бала). 
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2. Врожай сортів суниці у 2011–2012 рр.

№ п/п Сорти 

Врожай з 1 га, ц 

Серед

нє за 2 

роки, 

ц/га 

Прибав

ка 

врожаю 

до 

контро

лю, 

ц/га 

Серед

ня 

маса 

ягоди, 

г 

Маса 

най- 

біль-

шої 

ягоди, 

г 

Дегус-

тацій-

на 

оцінка, 

бал 

2011 р. 2012 р. 

1 Ольвія (к) 99,3 100,6 99,9 - 10,5 25,6 8,0 

2 Багряна 75,0 85,6 80,3 - 9,6 14,8 8,0 

3 Гігант Джорней 60,5 72,6 66,6 - 8,5 17,3 8,0 

4 Фестивальна ромашка (к) 80,5 89,4 84,9 - 10,0 18,7 8,0 

5 Стефанія 98,2 110,5 104,4 +19,8 10,0 22,5 8,0 

6 Радославка 80,6 120,0 100,3 +15,4 10,5 20,2 8,0 

7 Мармолада 90,0 94,4 92,2 +7,3 10,8 23,0 7,5 

8 Зенга Зенгана (к) 83,2 73,7 78,5 - 9,5 18,3 7,0 

9 Ельсанта 98,8 97,7 98,2 +23,2 10,5 21,0 8,5 

10 Дукат 94,6 144,8 119,7 +41,2 10,0 18,5 8,0 

11 Русич 92,1 112,4 102,3 +23,8 8,5 19,2 7,0 

12 Пегас 84,2 76,2 80,2 +1,7 10,5 23,4 9,0 
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Вивчення ураження сортів суниці грибними хворобами 

протягом двох років показало, що не виявлено жодного стійкого сорту 

проти білої плямистості (табл. 3). Найменше ураження даною 

хворобою виявдено в сортів Ольвія, Гігант Джорней, Стефанія, 

Радославка, Мармолада, Ельсанта, Дукат (7 балів). 

 

3. Ураження сортів суниці грибними хворобами і суничним 

кліщем, (середнє за 2011–2012 рр.) 

№ 

п.п. 
Сорти 

Ураження листків, бал 

борошниста 

роса 

біла 

плямистість 

пошкодження 

суничним 

кліщем 

1 Ольвія (к) 9 7 9 

2 Багряна 9 5 7 

3 Гігант Джорней 9 7 7 

4 Фестивальна 

ромашка (к) 9 5 9 

5 Стефанія 9 7 9 

6 Радославка 9 7 9 

7 Мармолада 9 7 9 

8 Зенга Зенгана (к) 9 5 9 

9 Ельсанта 9 7 9 

10 Дукат 9 7 9 

11 Русич 7 5 9 

12 Пегас 9 5 9 

 

Майже всі вивчені сорти показали високу стійкість до 

борошнистої роси, за винятком Русича (7 балів). Незначне 

пошкодження суничним прозорим кліщем виявлено в сортів Багряна і 

Гігант Джорней. 

Висновки. За період 2011–2012 рр. в у мовах Львівщини за 

комплексом господарсько біологічних ознак виділено сорти суниці: 

Стефанія, Радославка і Дукат, які відповідають вимогам, що ставляться 

до сучасних конкурентоспроможних сортів.  
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ВПЛИВ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ  

НА РОЗВИТОК ХВОРОБ РІПАКУ ОЗИМОГО  

В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО 

 

Наведено результати вивчення розвитку хвороб ріпаку озимого 

залежно від абіотичних факторів в умовах Лісостепу Західного. 

Виділено сорти з підвищеною стійкістю до пероноспорозу, 

альтернаріозу і фомозу.  

Ключові слова: ріпак озимий, хвороби, сорт. 

  

Абіотичні фактори відіграють важливу роль у виникненні 

хвороб та їх розвитку. Вони впливають безпосередньо як на збудника, 

стимулюючи або пригнічуючи його, так і на рослину – господаря, 

підвищуючи її сприйнятливість чи стійкість. Їх дія не залежить від 

щільності популяцій організмів [1]. 

Під впливом цих факторів формується стійкість та витривалість 

рослин до хвороб протягом вегетаційного періоду, а також вони 

визначають на інтенсивність проходження самого патогенного 

процесу [1]. 

Ріпак   –   досить   пластична культура, ріст і продуктивність якої  
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можна регулювати. Від кількості листків на рослині в майбутньому 

залежить  кількість   бічних   пагонів – один  листок  відповідає одному 

пагону. Неефективний захист восени чи пізня діагностика хвороб 

можуть призвести до значного недобору врожаю, а також до істотного 

зниження продуктивності сучасних сортів та гібридів. 

Встановлено, що при ураженні листків ріпаку збудниками 

пероноспорозу, альтернаріозу, фомозу, циліндроспоріозу в них 

підвищується вміст каротину, сухої речовини, клітковини, золи, проте 

істотно зменшується кількість вітаміну С, протеїну, жиру, цукру. Сума 

амінокислот в уражених листках ріпаку залежно від інтенсивності 

розвитку хвороб знижується у 1,4–2,7 рази, зокрема незамінних – у 

1,5–2,9 і замінних – у 0,13–2,6 рази. 

Недобір урожаю насіння від хвороб залежно від сорту чи 

гібрида і технології вирощування сягає 15–70 % і більше. Значно 

погіршуються його технологічні і посівні якості. А за ураження 

стручків ріпаку збудниками хвороб вміст олії в насінні знижується в 

1,3–3,4 рази [2, 3]. 

Дослідження проводили на полях Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону НААН України. 

Фітопатологічну оцінку сортів ріпаку озимого на ураження 

хворобами проводили згідно з методиками [4–6], статистичну обробку 

експериментальних даних проводили методом дисперсійного аналізу 

(Б.А. Доспехов, 1985) [7] з використанням комп’ютера. 

На стан посівів ріпаку озимого істотно впливали як абіотичні, 

так і біотичні чинники. Агрометеорологічні умови серпня, вересня та 

першої половини жовтня 2011 р. характеризувалися надзвичайною 

посухою. За цей період кількість опадів в основному не перевищувала 

5–25 % норми. Відсутність дощів супроводжувалася теплою, часом 

навіть спекотною погодою. Середні добові температури повітря 

перевищували +15 °С. Припинення  посухи відбувалося лише у другій 

декаді жовтня. В цей період спостерігали опади із зниженням 

температури повітря. В третій декаді знову повернулося тепло, дощі 

випадали дуже рідко. 

За даними осіннього моніторингу фітосанітарного стану ріпаку 

озимого, за наявності інфекційного запасу проявилися збудники 

пероноспорозу і альтернаріозу. Ураження рослин пероноспорозом у 

середньому становило 1,5–8,5 % і альтернаріозом 0,5–6,5 % залежно 

від сорту або гібрида. Поширення хвороб на посівах ріпаку проходило 

дуже повільно. 
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Листопад був сухим, з невеликими і нечастими опадами та 

нестійким температурним режимом. Ґрунт частково промерзав, що 

сприяло загартовуванню рослин. 

Аномально тепла погода грудня і першої половини січня 2012 р., 

зумовила слабку вегетацію ріпаку озимого. В цей час на посівах 

спостерігали незначне зростання розвитку хвороб, цьому сприяли 

відносно теплі погодні умови. Станом на першу декаду січня розвиток 

пероноспорозу в середньому становив 5,5–12,0 %, альтернаріозу 2,0–

8,0 % і фомозу 0,5–1,5 %. 

Під впливом низьких температур повітря в другій декаді січня 

відбулася різка зміна метеорологічних умов. Температура повітря 

знизилася до –15…–21 °С, випала майже місячна норма снігу. На 

полях утворився сталий сніговий покрив, який запобіг вимерзанню 

посівів. 

Поліпшення погодних умов відбулося наприкінці березня – 

температура підвищилася, внаслідок чого відновилася весняна 

вегетація рослин. У цей час активно почали пробуджуватися патогени, 

які зимували на рослинах або в ґрунті. 

Підвищення температур, достатня вологість у квітні сприяли 

розвитку пероноспорозу. Такі погодні умови посилили ураження 

даним патогеном сортів та гібридів ріпаку озимого. Ураженість рослин 

у фазу бутонізації в середньому становила 5,0–12,6 %, а у фазу 

цвітіння розвиток даного захворювання досяг 6,5–30,0 %. Найбільш 

уражувалися даною хворобою сорти: Маяк (30,0 %), Екзек’ютів 

(29,0 %), Векта (28,0 %) (табл. 1). 

 

1. Ураження ріпаку озимого пероноспорозом (2012 р.), % 

Сорти, гібриди 
Розвиток хвороби у фази 

бутонізації цвітіння 

1 2 3 

Анна 5,0 6,5 

Ексагель 5,6 8,0 

Ексагон 7,9 15,0 

Векта 11,9 28,0 

Вісбі 6,0 10,0 

Черемош 5,5 7,0 

Дембо 6,7 12,0 

Дема 9,0 24,0 

Хорнет 7,2 22,0 

Чемпіон України  10,9 26,5 

Сенатор люкс 9,2 24,7 
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1 2 3 

Маяк  12,0 30,0 

Токата 8,5 23,5 

Таурус 8,0 20,5 

Екзек’ютів 12,6 29,0 

Атлант 10,1 25,0 
НІР05 0,9 1,6 

 

Найменший розвиток даного збудника відзначено на сортах 

Анна (6,5 %), Черемош (7,0 %) і гібриді Ексель (8,0 %). 

Згідно з нашими дослідженнями, альтернаріоз був найбільш 

розповсюдженим і агресивним захворюванням на ріпаку озимому. 

Хвороба сильно почала прогресувати після закінчення цвітіння ріпаку 

озимого, цьому сприяла волога погода у першій декаді червня. 

Розвиток альтернаріозу у фазу цвітіння в середньому становив 3,4–

13,2 %, а в фазу жовто-зеленого стручка – 12,0–47,0 %. Найменше 

уражувалися альтернаріозом сорти Черемош (12,0 %) та Анна (15,0 %) 

і гібриди Ексель (16,0 %) та Ексагон (17,2 %). Найбільш 

сприйнятливими до даного захворювання були: Маяк (47,0 %), 

Екзек’ютів (40,0 %), Сенатор люкс (39,0 %), Таурус (38,0 %) (табл. 2). 

 

2. Ураження  ріпаку озимого альтернаріозом (2012 р.), % 

Сорти, гібриди 

Розвиток хвороби у фази 

цвітіння 
жовто-зеленого 

стручка 

1 2 3 

Анна 3,4 15,0 

Ексагель 4,2 16,0 

Ексагон 5,5 17,2 

Векта 6,4 21,5 

Вісбі 7,0 26,5 

Черемош 2,9 12,0 

Дембо 4,8 14,6 

Дема 5,0 20,5 

Хорнет 8,8 28,7 

Чемпіон України  5,9 18,0 

Сенатор люкс 11,1 39,0 

Маяк  13,2 47,0 

Токата 12,0 23,5 

Таурус 10,0 38,0 
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1 2 3 

Екзек’ютів 9,0 40,0 

Атлант 6,0 35,0 
НІР05 2,1 3,6 

 

Абіотичні фактори сприяли розвитку такого захворювання, як 

фомоз. На листках і стручках хвороба розвивалася у вигляді сірих 

сухих плям, часто з концентричною зональністю і чорними пікнідами. 

На дорослих рослинах внизу на стеблі з’являлися сірі плями або 

виразки, покриті чорними пікнідами. Розвиток фомозу у фазу жовто-

зеленого стручка становив від 0,8 до 16,0 %. Найбільш 

сприйнятливими до даного патогена були такі сорти та гібриди: Маяк 

(16,0 %), Токата (15,5 %), Екзек’ютів (13,4 %) (табл. 3). 

 

3. Ураження ріпаку озимого фомозом (2012 р.), % 

Сорти, гібриди 

Розвиток хвороби у фази 

цвітіння 
жовто-зеленого 

стручка 

Анна 0 1,0 

Ексагель 0 1,2 

Ексагон 1,0 3,0 

Векта 3,2 4,0 

Вісбі 2,9 7,0 

Черемош 3,5 6,0 

Дембо 1,3 3,5 

Дема 0,5 0,8 

Хорнет 4,8 11,6 

Чемпіон України  1,4 9,0 

Сенатор люкс 0,4 2,4 

Маяк  8,5 16,0 

Токата 7,3 15,5 

Таурус 0,3 2,1 

Екзек’ютів 5,9 13,4 

Атлант 4,0 10,0 
НІР05 0,7 1,1 

 

Висновки. Абіотичні фактори (температура повітря та 

кількість опадів) мали значний вплив на розвиток таких хвороб ріпаку 

озимого, як альтернаріоз, пероноспороз та фомоз. 
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Найбільш стійкими до пероноспорозу були сорти Анна (6,5 %) 

та Черемош (7,0 %), до альтернаріозу – Черемош (12,0 %), Дембо 

(14,6 %), Анна (15,0 %) та гібрид Ексель (16,0 %) і до фомозу – Дема 

(0,8 %) та Анна (1,0 %). 

Найменше уражувався пероноспорозом, альтернаріозом і 

фомозом сорт ріпаку озимого Анна, а найбільш сприйнятливим до цих 

хвороб був сорт Маяк. Вирощування сортів та гібридів ріпаку озимого, 

найбільш адаптованих до частих погодних змін під час вегетації, що є 

характерним для Лісостепу Західного, дозволяє істотно знизити їх 

ураження хворобами та зменшити негативний вплив на продуктивність 

посівів даної культури. 

 

Література 

1. Ван дер Планк Я. Генетические и молекулярные основы 

патогенеза у растений / Я. Ван дер Планк. – М. : Мир, 1981. – 236 с. 

2. Марков І. Л. Рекомендації до інтенсивної технології 

вирощування ріпаку / І. Л. Марков, О. Ф. Антоненко. – К. : НАУ, 

2006. – 54 с. 

3. Марков І. Л. Кількісні і якісні зміни жирнокислотного 

складу ріпакової олії при уражені рослин хворобами / І. Л. Марков      

// Захист і карантин рослин : міжвід. темат. наук. зб. – Вип. 46. – С. 95–

100. 

4. Антоненко О. Ф. Хвороби ріпаку. Шкали визначення 

імунності сортів до найпоширеніших та їх застосування в методиках 

оцінки / О. Ф. Антоненко // Захист рослин. – 2001. - № 12. – С. 14. 

5. Марков И. Л. Болезни рапса и методы их учета                       

/ И. Л. Марков // Защита и карантин растений. – 1991. - № 6. – С. 55–

60. 

6. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур     

/ за ред. В. П. Омелюти. – К. : Урожай, 1984. – 296 с. 

7. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами 

статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспе-

хов. – 5-е изд., доп. и перераб. – М. : Агропромиздат, 1985. – 352 с. 

 

 

 



 120 

УДК 631.8:633.11                                              

М.С. СВІДЕРКО, А.М. ШУВАР, кандидати сільськогосподарських наук 

Л.Л. БЕГЕН, науковий співробітник 

М.Ю. ТИМКІВ, молодший науковий співробітник 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 
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Вивчено вплив умов живлення на врожайність і якість зерна 

пшениці ярої та тритикале. 

Ключові слова: пшениця яра, тритикале, мінеральні добрива, 

регулятори росту. 

 

В останні роки до Державного реєстру сортів рослин України 

занесено сорти пшениці ярої та тритикале з високим потенціалом 

продуктивності та генетично обумовленими ознаками якості (сильні, 

цінні). За результатами досліджень і виробничої практики, вони 

можуть забезпечити врожайність 4,5–5,5 т/га, високу якість зерна і 

використовуватися на продовольчі цілі. Важливою умовою 

формування продуктивності цих культур є оптимізація системи 

живлення. Переваги тритикале ярого в умовах зміни клімату 

полягають у більшій стійкості до хвороб, шкідників, вищих 

адаптивних ознаках до несприятливих погодних факторів. Крім того, 

ця культура може конкурувати з пшеницею за продуктивністю та 

іншими господарсько цінними властивостями [1–4]. 

Метою досліджень було визначити вплив умов живлення на 

врожайність і якість зерна пшениці ярої та тритикале. 

Дослідження проводили впродовж 2010−2012 рр. у 6-пільній 

сівозміні лабораторії рослинництва інституту. Ґрунт – сірий лісовий 

поверхнево оглеєний. Агрохімічна характеристика ґрунту (до закладки 

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

рН (сольове) – 5,9−6,1, лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 

98−110 мг, рухомого фосфору (за Кірсановим) – 116−118 мг, 

обмінного калію (за Кірсановим) – 104−108 мг на 1 кг ґрунту. 

Висівали сорт пшениці ярої Струна Миронівська (цінна) та 

тритикале Хлібодар харківський в оптимальний строк у нормі 5,5 млн 

схожих зерен на 1 га. Попередник – бобово-злакова суміш на сидерат. 
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Агротехніка: після дискування попередника проводили 

зяблеву оранку на глибину 20–22 см, навесні – першу культивацію на 

глибину 10–12 см без боронування, наступні – в два сліди (на 6–8 і 4–6 

см) з боронуванням та коткуванням. 

Захист рослин включав протруювання насіння вітаваксом         

(3 л/т), проти бур’янів застосовували гербіцид Прима (0,5–0,6 л/га), 

проти хвороб – фунгіцид Рекс Дуо, к.е. (0,6 л/га),  шкідників – 

інсектицид карате (0,2 л/га) з врахуванням ЕПШ (економічного порогу 

шкодочинності). 

На варіантах з фосфорно-калійним фоном використовували 

суперфосфат гранульований (Р2О5 – 17 %) та калімагнезію (К2О –       

28 %); N – у формі аміачної селітри (N – 34 %). Для позакореневого 

живлення використовували біолан (високоефективний біологічний 

регулятор широкого спектра дії). 

Схема досліду включала: 

1 – контроль (без добрив); 

2 – P90K90  - фон (під культивацію); 

3 – фон + N30 (під культивацію); 

4 – фон + N30 (у кінці кущіння); 

5 – фон + N30 (під культивацію) + N30 (у кінці кущіння); 

6 – фон + N30 (під культивацію) + N30 (у кінці кущіння) + N30 

(у колосінні); 

7 – фон + N30 (під культивацію) + N30 (у кінці кущіння) + 

біолан (10–20 мл/га у кінці кущіння) + N30 (у колосінні). 

Дослідженнями встановлено, що кількість рослин пшениці 

ярої на 1 м
2
 у ІІ етапі органогенезу на удобрених варіантах була в 

межах 408–421 шт., що на 7–20 шт. більше від контролю (без добрив), 

тритикале – відповідно 410–427 шт. і 8–25 шт. Польова схожість обох 

культур становила 73–78 %, кількість стебел на рослині в IV етапі 

органогенезу – 1,1–1,3шт. 

За кількістю синхронно розвинених колосків (IV етап) і квіток 

(Х етап) значно переважало тритикале, а продуктивних пагонів        

(VІІІ етап) і зернівок у колосі (ХІ етап) – яра пшениця. Залежно від 

умов живлення кількість продуктивних стебел на варіантах удобрення 

у пшениці ярої зростала на 26–56 шт., тритикале – 22–54 шт. до 

контролю (413; 404 шт./м
2
). Озерненість колосу була вищою в ярої 

пшениці, а маса зерна 1 колосу – в тритикале. Слід відзначити, що 

тритикале мало деяку перевагу за інтенсивністю використання 

поживних речовин. Про це свідчить формування вищої біологічної 

врожайності на контролі, фосфорно-калійному фоні та на варіантах 

триразового використання азотних добрив + біолан. 
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Найбільше нагромадження вегетативної маси (табл. 1) 

відзначено на варіанті внесення Р90К90 (фон) + N30 під культивацію + 

N30 і біолан (10–20 мл/га) у кущінні + N30 в колосінні. Тритикале 

відзначалося вищим наростанням маси рослин. 

 

1. Нагромадження вегетативної маси і сухої речовини залежно від 

рівня живлення (2010–2012 рр.), г 

№ вар. 

Пшениця яра Тритикале яре 

Етапи органогенезу 

V VІІІ ХІ V VІІІ ХІ 

1 141 

35 

423 

151 

530 

260 

133 

30 

463 

153 

570 

257 

2 159 

38 

456 

156 

563 

279 

167 

41 

541 

164 

583 

270 

3 216 

47 

501 

167 

608 

295 

220 

49 

572 

185 

617 

275 

4 203 

45 

539 

173 

640 

312 

190 

46 

605 

199 

645 

284 

5 221 

49 

560 

185 

654 

322 

261 

56 

633 

209 

665 

294 

6 233 

51 

650 

212 

719 

285 

263 

57 

707 

242 

745 

333 

7 238 

54 

663 

225 

731 

357 

266 

58 

723 

247 

775 

367 

Примітка: у чисельнику – маса 100 сирих рослин, у знаменнику – сухих 

 

У середньому за три роки досліджень (2010–2012) найвищу 

врожайність пшениці ярої Струна Миронівська (4,64 т/га) отримали на 

фоні живлення Р90К90 + N30 під культивацію + N30 і біолан (20 мл/га) у 

кущінні + N30 в колосінні з приростом до контролю (без добрив) 

відповідно 1,60 т і від біолану 0,34 т. У тритикале ярого Хлібодар 

харківський урожайність була майже рівнозначною (4,63 т/га) на 

цьому фоні живлення з приростом до контролю (без добрив) 1,62 т, від 

біолану – 0,29 т (табл. 2). На варіантах досліду з удобренням 

збільшувався приріст зерна до контролю і, за даними дисперсійного 

аналізу, був достовірним. За період проведених досліджень дещо 

нижчою була врожайність пшениці і тритикале у 2011 р. через 

перепади температур та затяжні опади після завершення воскової 

стиглості.  
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2. Врожайність пшениці ярої й тритикале залежно від 

досліджуваних факторів (2010–2012 рр.), т/га 

 

№ вар. 

Врожайність Приріст 

2010 р. 2011 р. 2012 р. 
серед-

нє 

від 

добрив 

зокрема 

від біо-

лану 

Пшениця яра 

1 3,16 2,96 2,91 3,04 - - 

2 3,48 3,29 3,15 3,34 0,30 - 

3 3,49 3,30 3,31 3,37 0,33 - 

4 3,55 3,37 3,32 3,41 0,37 - 

5 4,33 4,16 3,99 4,16 1,12 - 

6 4,51 4,34 4,04 4,30 1,26 - 

7 4,77 4,67 4,47 4,64 1,60 0,34 

НІР05  0,131 0,127 0,135    

Тритикале яре 

1 3,04 2,79 3,10 3,01 - - 

2 3,39 3,25 3,48 3,37 0,36 - 

3 3,62 3,39 3,52 3,51 0,50 - 

4 3,48 3,35 3,51 3,45 0,44 - 

5 4,26 4,11 4,00 4,12 1,11 - 

6 4,44 4,32 4,25 4,34 1,33 - 

7 4,68 4,62 4,58 4,63 1,62 0,29 

НІР05  0,128 0,125 0,133    

 

За показниками якості зерна пшениці ярої і тритикале в 

середньому за три роки відзначено зміни залежно від варіантів досліду 

та культур (табл. 3). Маса 1000 зерен, натура зерна і скловидність 

пшениці ярої найвищими були на варіанті оптимальної врожайності 

(Р90К90 + N30 під культивацію + N30 і біолан у кущінні + N30 в колосінні) 

і відповідно дорівнювали 37,6 г, 732 г/л, 62,0 %, вміст сирого білка і 

клейковини – 14,5 і 27,7 % з показником пружності 55 одиниць 

приладу ПЕК-3А (І–ІІ група якості). Такі показники відповідають 3 

класу зерна згідно з Держстандартом України (3768:2010). Приріст 

білка і клейковини до контролю (без добрив) – 2,2 і 9,6 %. 

Застосування оптимальної системи живлення з роздрібним внесенням 

азоту в технології вирощування пшениці ярої забезпечує можливість 

отримання зерна на продовольчі цілі.  
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3. Якісні показники зерна пшениці та тритикале ярого залежно від 

рівня живлення (2010–2012 рр.) 

№ 

вар. 

Вміст, % 
Скловид-

ність, % 

Маса 

1000 

зерен, г 

Натура 

зерна, г/л 
сирого 

білка 

сирої 

клейковини 

Пшениця яра 

1 12,3 18,1 46,9 34,4 707 

2 12,6 19,5 51,0 35,9 710 

3 12,7 21,3 55,1 37,1 710 

4 13,6 21,9 55,6 36,8 712 

5 14,0 22,4 57,5 36,6 711 

6 14,5 26,8 59,9 37,2 729 

7 14,5 27,7 62,0 37,6 732 

Тритикале яре 

1 10,1 12,8
* 

33,5 35,7 692 

2 11,3 14,0
*
 36,5 36,7 693 

3 11,0 15,6
*
 40,3 39,1 690 

4 10,9 13,2
**

 40,5 38,9 691 

5 11,4 14,1
**

 44,3 38,7 690 

6 11,7 17,1
**

 48,5 40,0 710 

7 11,7 17,1
**

 50,3 40,3 712 
* Результати за 2012 р., ** результати за 2010–2012 рр. 

 

Тритикале яре за масою 1000 зерен дещо переважало 

пшеницю яру, а інші показники якості були нижчими. На 

оптимальному за врожайністю варіанті (Р90К90 + N30 під культивацію + 

N30 і біолан у кущінні + N30 в колосінні) маса 1000 зерен дорівнювала 

40,3 г, натура зерна – 712 г/л, скловидність – 50,3 %, вміст білка –    

11,7 %, клейковини – 17,1 %, що відповідно на 4 г, 20 г/л, 16,8 %, 1,6 % 

і 4,3 % вище порівняно з цими показниками на контролі (без добрив). З 

такими показниками якості тритикале належало до IV класу зерна, а в 

інших варіантах удобрення – до IV (6 вар.) і V (2–5 вар.) класу зерна. 

Проблемним у культурі тритикале ярого є відмивання клейковини, яка 

на низькому рівні живлення та контролі (без добрив) в окремі роки 

практично не відмивається. На показники якості зерна, особливо 

тритикале, впливали погодні фактори 2010 р., очевидно, воно 

піддається більшим втратам за рахунок вуглеводно-білкового 

виснаження в умовах надмірних затяжних опадів порівняно з 

пшеницею.  

Висновки. За результатами трирічних досліджень (2010–2012) 

при вивченні порівняльної продуктивності зернових культур, найвищу 
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рівнозначну врожайність (4,64 і 4,63 т/га) пшениці ярої і тритикале 

отримали на фоні живлення P90K90 + N30 під культивацію і регулятор 

росту рослин біолан (20 мл/га) у фазі кущіння + N30 в колосінні. 

Приріст зерна культур до контролю (без добрив) становив відповідно 

1,60 і 1,62 т і від біолану 0,34 і 0,29 т. На оптимальному за 

врожайністю варіанті живлення зерно пшениці ярої відповідає             

ІІІ класу, тритикале – IV класу якості згідно з вимогами 

Держстандарту України (3768 : 2010) і може використовуватися на 

продовольчі цілі.  
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ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

БОБОВО-ЗЛАКОВОЇ ТРАВОСУМІШКИ 

 

Наведено результати досліджень енергетичної оцінки 

створення та використання сіяної бобово-злакової травосумішки. 

Встановлено, що її трьохукісне використання за показниками 

біоенергетичної ефективності поступається двохукісному, проте 

вища якість корму за частішого сінокосіння є передумовою для його 

використання у виробництві. 

Ключові слова: бобово-злакова травосумішка, удобрення, 

енергетична оцінка, режими використання. 

 

При вирощуванні багаторічних трав біоенергетичну 

ефективність тієї чи іншої технології можна визначити на основі 

енергетичного коефіцієнта, який вказує на відношення накопичення в 

урожаї валової (енергетичний коефіцієнт) чи обмінної (коефіцієнта 

енергетичної ефективності) енергії до сукупних її витрат на одержання 

врожаю.  

Вагомий вплив на енергетичні показники створення та 

використання лучних травостоїв мають мінеральні добрива, 

застосування яких зменшує енергетичну ефективність травосумішок, 

проте водночас і сприяє нагромадженню енергії в урожаї [1, 2]. 

Дослідження проводили в двофакторному досліді, де на 

бобово-злаковій травосумішці, яка складалася із тимофіївки лучної, 

костриці східної, конюшини лучної та лядвенцю рогатого, протягом 

2007–2009 рр. вивчали різні режими використання та способи 

удобрення. 

Схема досліду за фактором  А (режими використання):             

1) двохукісне використання; 2) трьохукісне використання. 

Схема досліду за фактором В (удобрення): 1) контроль;           

2) Р90К90; 3) N90Р90К90; 4) кристалон особливий; 5) Р90К90 + Кристалон 

особливий; 6) N90Р90К90 + Кристалон особливий. 

Дослідження проводили згідно із загальноприйнятою 

методикою наукових досліджень у кормовиробництві і луківництві [4].  
 

© Сеник І.І.,  2013 
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Вихід валової енергії з урожаєм розраховано за фактичними даними 

зоотехнічного аналізу з використанням довідкових коефіцієнтів, 

обмінної – згідно з методикою ДСТУ 4674–2006 “Сіно. Технічні 

умови” [5]. Розрахунки енергетичної  оцінки сінокосів проводили в 

єдиних міжнародних одиницях – джоулях за методикою 

А.К. Медведовського та П.І. Іваненка [3]. Основними показниками при 

цьому були енергетичний коефіцієнт та коефіцієнт енергетичної 

ефективності.  
Розміри ділянок: посівна – 35 м

2
, облікові – 25 м

2
, повторність 

чотириразова.  

Нашими дослідженнями встановлено, що затрати енергії на 

створення та використання бобово-злакової травосумішки становили 

12,3–29,0 ГДж/га залежно від режиму використання та удобрення 

(табл.).  

 

Енергетична оцінка створення та використання бобово-злакової 

травосумішки (у середньому за 2007–2009 рр.) 
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Двохукісне використання 

1 12,3 138,2 71,1 8,9 11,3 5,8 

2 15,3 160,2 84,0 9,1 10,4 5,5 

3 24,5 187,1 101,2 9,6 7,6 4,1 

4 13,7 148,9 77,3 9,1 10,9 5,7 

5 17,0 172,5 91,6 9,3 10,2 5,4 

6 26,7 213,1 118,5 9,8 8,0 4,4 

Трьохукісне використання 
1 13,8 140,9 74,9 9,3 10,2 5,4 

2 17,4 170,7 93,1 9,5 9,8 5,4 

3 26,8 199,6 110,7 9,8 7,5 4,1 

4 15,9 154,2 83,5 9,4 9,7 5,2 

5 19,6 188,9 103,4 9,6 9,6 5,3 

6 29,0 217,0 123,1 10,1 7,5 4,2 
* Примітка. 1) контроль; 2) Р90К90; 3) N90Р90К90; 4) кристалон особливий; 

5) Р90К90 + Кристалон особливий; 6) N90Р90К90 + Кристалон особливий. 
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Найменшими вони виявилися на контролі без добрив – 12,3–

13,8 ГДж/га, а найбільшими на варіанті з внесенням повного 

мінерального добрива N90P90K90 поверхнево та Кристалону особливого 

позакоренево – 26,7–29,0 ГДж/га залежно від режиму використання. 

Застосування добрив поряд із збільшенням енергозатрат 

сприяє зростанню виходу валової енергії з 138,2–140,9 ГДж/га на 

контролі до 213,1–217,0 ГДж/га на варіанті з внесенням повного 

мінерального добрива поверхнево та Кристалону особливого 

позакоренево і обмінної відповідно з 71,1–74,9 до 118,5–123,1 ГДж/га 

залежно від режиму використання. 

Ми встановили, що вміст обмінної енергії в кормі як один із 

показників, що регламентує якість сіна, також залежав від режиму 

використання та удобрення. Внесення добрив та скошування 

травостою в більш ранні фази вегетації (трьохукісне використання) 

сприяло зростанню вмісту обмінної енергії порівняно з контролем без 

добрив та дворазовим сінокосінням. Так, на варіантах без добрив вміст 

обмінної енергії в сухій речовині становив 8,9–9,3 МДж/кг, а при 

внесенні повного мінерального добрива поверхнево та Кристалону 

особливого позакоренево – 9,8–10,1 МДж/кг залежно від режиму 

використання. На варіантах дворазового сінокосіння в 1 кг сухого 

корму містилося 8,9–9,8 МДж/кг обмінної енергії, а триразового – 9,3–

10,1 МДж/кг.  

Енергетичні коефіцієнти в наших дослідах при дворазовому 

сінокосінні становили 7,6–11,3, а коефіцієнти енергетичної 

ефективності – 4,1–5,8, тоді як при триразовому – 7,5–10,2 та 4,1–      

5,4 залежно від способів удобрення. 

Дослідженнями встановлено, що застосування добрив на 

бобово-злаковій травосумішці спричиняє зменшення енергетичного 

коефіцієнта з 11,3 на контролі до 7,6 при внесенні повного 

мінерального добрива поверхнево при двохукісному використанні та з 

10,2 без удобрення до 7,5 на варіантах із застосуванням повного 

мінерального добрива самостійно і в поєднанні з позакореневим 

підживленням Кристалоном особливим. Аналогічну закономірність 

спостерігали і щодо коефіцієнта енергетичної ефективності, який 

знижував з 5,8 на контролі до 4,1 на варіанті з повним мінеральним 

удобренням двохукісного використання та з 5,4 на варіанті без добрив 

до 4,1 при внесенні повного мінерального добрива поверхнево.  

Незважаючи на те, що енергетичні коефіцієнти та коефіцієнти 

енергетичної ефективності при триразовому сінокосінні є нижчими 

порівняно з дворазовим, якість корму за трьохукісного використання є 

вищою, оскільки вміст обмінної енергії в сухій речовині при 



 129 

двохукісному використанні становить 8,9–9,8 МДж/кг, а при 

трьохукісному – 9,3–10,1 МДж/кг.  

Слід відзначити, що Державним стандартом України ДСТУ 

4674–2006 «Сіно. Технічні умови» встановлено вимоги щодо вмісту 

обмінної енергії в сіні. Так, у сухій речовині сіна І класу має міститися 

не менше 9,2 МДж/кг, ІІ – 8,5 і ІІІ – 7,8 МДж/кг обмінної енергії [5]. 

Аналізуючи варіанти досліду щодо вмісту обмінної енергії в кормі, 

можна зробити висновок, що значна частина способів удобрення 

двохукісного використання не забезпечує якість сіна І класу, тоді як 

усі варіанти триразового сінокосіння відповідають вимогам І класу. 

Висновки. Таким чином, враховуючи незначну різницю 

показників біоенергетичної ефективності між режимами використання, 

кращі якісні показники корму при трьохукісному використанні, його 

можна вважати таким, що заслуговує на використання у виробництві.  

 

Література 

1. Глущенко Д. П. Организационно-экономические 

проблемы развития кормопроизводства / Д. П. Глущенко                        

// Кормопроизводство. – 1999. – № 9. – С. 4–9. 

2. Мащак Я. І. Перспективи використання біологічного і 

мінерального азоту в інтенсивному луківництві західного регіону 

України / Я. І. Мащак // Передгірне та гірське землеробство і 

тваринництво. – 1999. – Вип. 40/41. – С. 95–97. 

3. Медведовський О. К. Енергетичний аналіз інтенсивних 

технологій в сільськогосподарському виробництві                                     

/ О. К. Медведовський, П. І. Іваненко. – К. : Урожай, 1988. – 205 с. 

4. Методика проведення дослідів по кормовиробництву / під 

ред. А. О. Бабича. – Вінниця, 1994. – С. 96. 

5. Сіно. Технічні умови : ДСТУ 4674–2006. – Чинний від 

2007–10–01. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. – 

(Національний стандарт України). 

 

 

 



 130 

УДК 633.2.031:631.816 

Г.П. СИДОРУК, кандидат сільськогосподарських наук 

Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція  

Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН 

 

ВПЛИВ СПОСОБІВ УДОБРЕННЯ  

ТА РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ НА ВИСОТУ РОСЛИН 

БОБОВО-ЗЛАКОВОЇ ТРАВОСУМІШКИ 

 

Наведено результати досліджень впливу способів удобрення 

та режимів використання на висоту рослин бобово-злакової 

травосумішки. Встановлено, що при двох та трьохукісному 

використанні найбільшу висоту рослин зафіксовано на варіантах із 

внесенням повного мінерального добрива N90Р90К90 поверхнево та 

Кристалону особливого позакоренево. 
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Висота рослин є одним із показників, які свідчать про стан 

розвитку посівів у цілому. Одним із факторів, які суттєво впливають 

на висоту компонентів бобово-злакового травостою, є мінеральні 

добрива, особливо азотні, оскільки оптимальне азотне живлення 

прискорює ріст і затримує старіння рослинного організму [2].  

Дослідженнями науковців встановлено, що азот, як 

мінеральний, так і біологічний дозволяє суттєво збільшити висоту 

бобових і злакових трав [1, 3, 5]. 

Дослідження проводили в двофакторному досліді, де на 

бобово-злаковій травосумішці, яка складалася із грястиці збірної, 

очеретянки звичайної, конюшини лучної та лядвенцю рогатого, 

протягом 2007–2009 рр. вивчали різні режими використання та 

способи удобрення. 

Схема досліду за фактором А (режими використання): 1) 

двохукісне використання; 2) трьохукісне використання. 

Схема досліду за фактором В (удобрення): 1) контроль; 2) 

Р90К90; 3) N90Р90К90; 4) кристалон особливий; 5) Р90К90 + Кристалон 

особливий; 6)  N90Р90К90 + Кристалон особливий. 

Дослідження проводили згідно із загальноприйнятою 

методикою наукових досліджень у кормовиробництві і луківництві [4]. 

Розміри   ділянок:    посівна   –  35   м
2
,    облікові  – 25 м

2
,  повторність  
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чотириразова.  

Нашими дослідженнями встановлено, що найбільша висота 

рослин бобово-злакової травосумішки була на варіанті з внесенням 

повного мінерального добрива N90Р90К90 поверхнево та Кристалону 

особливого позакоренево.  

За двохукісного використання лучного бобово-злакового 

травостою найменшу висоту бобових рослин у першому укосі 

зафіксовано на контролі без добрив – 50,6 см та злаків – 92,8 см 

(табл. 1). 

 

1. Висота рослин бобово-злакової травосумішки залежно від 

удобрення при двохукісному використанні  (у середньому за 2007–

2009 рр.), см 

Удобрення* 

Укоси 

І ІІ 

Бобові Злаки Бобові Злаки 

1 50,6 ± 4,4 92,8 ± 3,6 40,0 ± 1,1 38,2 ± 0,8 

2 53,2 ± 1,3 95,8 ± 1,3 42,1 ± 2,5 39,4 ± 2,3 

3 58,1 ± 2,8 103,6 ± 0,8 45,2 ± 0,5 44,1 ± 0,7 

4 51,8 ± 2,7 94,2 ± 1,7 41,1 ± 1,8 38,7 ± 1,2 

5 55,3 ± 3,5 97,8 ± 4,7 42,9 ± 1,5 40,6 ± 3,0 

6 59,3 ± 1,6 106,4 ± 1,1 46,5 ± 1,3 46,0 ± 1,8 
* Примітка. 1; 2) Р90К90; 3) N90Р90К90; 4) Кристалон особливий; 5) Р90К90 + 

Кристалон особливий; 6) N90Р90К90 + Кристалон особливий. 

 

Удобрення сіяних лучних агрофітоценозів мінеральними 

добривами прямо чи опосередковано сприяло лінійному росту рослин. 

Найвищими рослини виявилися на варіанті з внесенням повного 

мінерального добрива N90Р90К90 поверхнево та Кристалону особливого 

позакоренево – 59,3 см у бобових та 106,4 см у злаків при дворазовому 

скошуванні. Це пояснюється впливом мінерального азоту, що сприяє 

інтенсивному росту рослин [2], який вносили у складі повного 

мінерального добрива. Всі інші варіанти досліду поступалися 

зазначеному вище за показниками лінійного росту. 

При трьохукісному використанні трави скошували у більш 

ранні фази вегетації, внаслідок чого відзначено менші показники 

лінійного росту рослин (табл. 2).  

Так, у першому укосі на контролі без добрив висота бобових 

компонентів травостоїв становила 47,1 см, а злакових – 71,8 см 
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залежно від того, що виявилося найменшим серед досліджуваних 

варіантів удобрення. 

 

2. Висота рослин бобово-злакової травосумішки залежно від 

удобрення при трьохукісному використанні (у середньому за 2007–

2009 рр.), см 

У
д

о
б

р
ен

н
я
*

 Укоси 

І ІІ ІІІ 

Бобові Злаки Бобові Злаки Бобові Злаки 

1 47,1 ± 0,8 71,8 ± 0,6 37,8 ± 2,3 35,6 ± 1,3 30,9 ± 0,6 28,8 ± 0,6 

2 50,2 ± 2,1 74,0 ± 3,3 40,9 ± 0,8 38,5 ± 0,8 33,4 ± 2,4 30,0 ± 1,1 

3 54,6 ± 3,5 80,4 ± 2,0 43,7 ± 2,6 43,0 ± 0,5 35,6 ± 0,3 33,1 ± 0,7 

4 48,2 ± 0,6 74,2 ± 1,5 39,3 ± 3,1 37,4 ± 2,5 32,4 ± 3,0 29,7 ± 1,2 

5 51,4 ± 2,6 77,3 ± 2,5 41,8 ± 3,9 40,1 ± 2,4 34,4 ± 0,4 31,2 ± 1,5 

6 56,0 ± 3,8 83,3 ± 0,5 45,9 ± 0,3 44,7 ± 2,2 37,0 ± 2,2 34,1 ± 1,3 
* Примітка. 1; 2) Р90К90; 3) N90Р90К90; 4) Кристалон особливий; 5) Р90К90 + 

Кристалон особливий; 6) N90Р90К90 + Кристалон особливий. 

 

Внесення повного мінерального добрива в розрахунку 

N90Р90К90 поверхнево та Кристалону особливого позакоренево 

забезпечило найбільшу висоту рослин, яка була на рівні 56,0 см у 

бобових та 83,3 см у злаків. 

Другий укіс сіна трав характеризувався значно меншою 

висотою компонентів бобово-злакового травостою, порівняно з 

першим на всіх варіантах досліду. Так, при дворазовому скошуванні 

висота бобових на контролі без добрив становила 40,0 см, а злаків – 

38,2 см, при внесенні повного мінерального добрива в розрахунку 

N90Р90К90 поверхнево та Кристалону особливого позакоренево – 

відповідно 46,5 та 46,0 см. 

Висота бобових компонентів бобово-злакового травостою в 

другому укосі при трьохукісному використанні на контролі без добрив 

становила 37,8 см, а злакових – 35,6 см. При удобренні лучного 

фітоценозу макро- і мікроелементами висота бобових збільшилася до 

45,9 см, а злаків – до 44,7 см. 

Третій укіс характеризувався подальшим зниженням лінійного 

росту рослин. Висота бобових на контролі становила 30,9 см, а злаків – 

28,8 см. Найвищими ж бобові та злакові компоненти агрофітоценозу 

виявилися на варіанті з внесенням повного мінерального добрива 
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N90Р90К90 поверхнево та Кристалону особливого позакоренево – 

відповідно 37,0 та 34,1 см. 

Висновки. Висота рослин як бобових, так і злакових 

компонентів лучного травостою за досліджуваних режимів 

використання найбільшою була при сумісному застосуванні повного 

мінерального добрива N90P90K90 поверхнево та Кристалону особливого 

позакоренево.  
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Проведено моніторинг вмісту важких металів та 

мікроелементів впродовж п’яти років досліджень. Встановлено, що 

надмірна   кількість   опадів   призводить   до    зростання     кількості 
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 мікроелементів та важких металів (Pb, Zn, Cu, Cr, Ni) як у ґрунті, 

так і в  пасовищній траві. 

Ключові слова: важкі метали, мікроелементи, ґрунт, ГДК, 

опади. 

 

Інтенсифікація землеробства, надмірне технологічне 

навантаження, безконтрольне застосування засобів хімізації 

призводить техногенного забруднення навколишнього середовища. 

Техногенне навантаження на довкілля і забруднення 

сільськогосподарських угідь різними токсикантами, зокрема важкими 

металами, за останні роки сягнуло гранично допустимого рівня. 

Наявність територій, що характеризуються підвищеним рівнем важких 

металів, є реальною загрозою масового порушення обміну речовин 

рослин, тварин і людини і, як наслідок, спалаху специфічних захворю- 

вань або прихованого збитку, що супроводжується пониженою 

врожайністю та якістю сільськогосподарських культур, зниженням 

резистентності та продуктивності сільськогосподарських тварин, 

загальною захворюваністю людей, особливо дітей [7]. 

Забруднення довкілля важкими металами у вигляді 

різноманітних хімічних сполук, що надходять і нагромаджуються у 

ґрунті у значних концентраціях, є небезпечним для нормального 

функціонування ґрунтових біоценозів, оскільки ґрунтовий покрив має 

здатність до кумуляції важких металів. Встановлено, що найбільші 

концентрації характерні для верхнього гумусного горизонту, тобто 

найбільш родючого шару [3, 9]. 

За умов посиленого техногенного навантаження на довкілля 

важливе значення має моніторинг важких металів у трофічному 

ланцюгу “ґрунт – рослина – корми – тварина – продукція – людина”. 

У ґрунтах гранично допустима концентрація (ГДК) свинцю 

становить 30 мг/кг сухої речовини. Високий вміст його відзначено в 

ґрунтах поблизу металургійних заводів, техногенних виробництв. 

Нагромадження свинцю в ґрунтах понад межі ГДК може бути 

причиною зниження врожайності сільськогосподарських культур, 

надходження його надлишку в організм тварин і відповідно зниження 

їх стійкості до хвороб. 

Різні рослини мають неоднакову здатність вбирати важкі 

метали. ГДК свинцю у сільськогосподарських культурах (злакові та 

зернобобові) становить 0,5 мг/кг сухої речовини. Підвищений вміст 

свинцю в кормах може викликати отруєння тварин [5, 6]. 

Цинк входить до складу ферментів, що беруть участь у 

білковому, вуглеводному, фосфорному обміні речовин, у біосинтезі 
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вітамінів та ростових речовин. Цей метал відносять до помірно 

токсичних хімічних елементів. Вміст його в ґрунтах залежить від 

материнської породи, кількості органічної речовини, реакції 

ґрунтового розчину. 

Середній вміст цинку в ґрунтах становить близько 5∙10
-3 

%. У 

гумусовому шарі рівень цинку підвищується. Він малорухомий у 

лужних ґрунтах і дуже рухомий у кислих. Вміст валового цинку в 

ґрунтах змінюється від 5,5 до 132,5 мг/кг.  

За нестачі цинку рослини повільно ростуть, зменшується 

зав’язування плодів, що призводить до зниження врожайності, вміст 

хлорофілу в рослинах зменшується і знижується швидкість 

фотосинтезу [8]. 

При надлишковому надходженні до організму людей і тварин 

цей елемент негативно впливає на серцеву діяльність, кров та інші 

органи, виявляє канцерогенну дію. 

Мідь бере участь у процесах окислення, підсилює 

інтенсивність дихання, сприяє синтезу білків. У ґрунтах вміст міді 

коливається від 1,5 до 100 мг/кг, у рослинах – від 3 до 15 мг/кг сухої 

речовини. Кількість її водорозчинних форм становить близько 1 %. 

Різні культури виносять з урожаєм 7,3 – 52,5 г/га міді. За її нестачі 

рослини хворіють на екзантему, дають низький урожай і гинуть ще до 

плодоношення. У тварин мідь локалізується в печінці, бере участь у 

діяльності кори наднирників. 

Значна кількість міді може надходити в ґрунт з газовими 

викидами підприємств кольорової металургії. Високі концентрації її у 

ґрунті знижують урожай сільськогосподарських культур і можуть 

негативно впливати на організм тварин і людей [2]. 

Хром відзначається високою токсичністю, його вміст у 

ґрунтах тісно пов'язаний з рівнем гумусу. Чим менше в ґрунті гумусу, 

тим нижчий вміст хрому. ГДК його в ґрунтах становить 100 мг/кг 

ґрунту, а в рослинах – 2 мг/кг сухої маси. Особливо токсичний 

шестивалентний хром. Це один із біогенних елементів, що постійно 

знаходиться в тканинах рослин і тварин. Середній вміст хрому в 

рослинах становить 0,0005 %. Від 92 до 95 % його нагромаджується в 

корінні. 

Зниження рівня хрому в продуктах і крові призводить до 

уповільнення росту, накопичення холестерину в крові й зниження 

чутливості периферійних тканин до інсуліну. За високого вмісту хрому 

в продуктах він проявляє токсичну дію на тварину і людину (сухість і 

біль у носі, утруднене дихання, нежить) [4]. 



 136 

Нікель у мікродозах потрібний для рослин і тварин. Середній 

вміст його в рослинах становить 5∙10
-5 

% на сиру речовину, а в 

організмі тварин 1∙10
-6 

% зосереджується в печінці, шкірі й 

ендокринних залозах. 

Встановлено, що в рослинах нікель бере участь у 

ферментативних реакціях карбоксилювання, гідролізу пептидних 

зв’язків та ін. У збагачених на нікель ґрунтах вміст його в рослинах 

підвищується в 30 разів і більше, що викликає ендемічні 

захворювання. Внаслідок нагромадження нікелю в рогівці очей 

погіршується зір у тварин. 

Серед найбільш потужних забруднювачів довкілля у 

західному регіоні України є підприємства з видобутку і збагачення 

кам’яного вугілля, розташовані у Лісостеповій Низинній 

біогеохімічній провінції [5]. Виробничі викиди, які значною мірою 

можуть призвести до створення штучних локальних геохімічних зон, 

охоплюють великі території. Особливістю таких зон є підвищений 

вміст важких металів у ґрунтах та рослинах. 

Дослідження проводили в зоні вуглевидобутку протягом     

2006–2010 рр. Моніторинг здійснювали щорічно, починаючи з        

2006 року. Ми відбирали зразки кормових культур, що входять у 

раціон великої рогатої худоби, а також зразки ґрунтів та води з 

територій, де вирощують дані кормові культури. Визначали вміст 

важких металів у ґрунтах, воді та основних кормових культурах у зоні 

техногенезу вугілля. 

Зразки ґрунту відібрано з орного (0–20 см) шару. 

Кормові культури дослідували на стадії використання на корм 

тваринам або в фазі повної стиглості. Визначення первісної вологи і 

сухої маси кормів, сухого залишку води та озолення досліджуваного 

матеріалу проведено згідно із загальноприйнятими методами 

дослідження кормів. Вміст мікроелементів у золі зразків визначали на 

атомно-адсорбційному спектрофотометрі С-115 [1, 4]. 

Досліджували вміст свинцю, цинку, міді, хрому та нікелю в 

ґрунтах та кормових культурах зони техногенезу вугілля впродовж 

п’яти років. Як показують дані таблиці, вміст цих мікроелементів та 

важких металів протягом досліджуваного періоду дещо змінювався. 

Особливістю західного регіону України є недостатній вміст у 

ґрунті таких мікроелементів, як Zn, Cu, Ni. 
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Вміст окремих мікроелементів та важких металів у ґрунтах та 

кормових рослинах, мг/кг сухої речовини 

Назва зразка 
Мікроелементи 

Pb Zn Cu Cr Ni 

1 2 3 4 5 6 

2006 рік 

Ґрунт (0–20 см) 30,16 35,05 29,22 25,63 15,21 

Кукурудзяна різка 0,76 19,01 2,24 0,61 0,23 

Трава пасовищна 1,68 24,15 4,08 0,92 0.45 

Пшениця озима (зерно) 0,65 14,45 1,09 0,15 0,49 

Пшениця яра (зерно) 0,42 11,23 0,87 0,08 0,29 

Ячмінь (зерно) 0,70 13,99 1,42 0,13 0,21 

Овес (зерно) 0,72 10,26 0,95 0,17 0,77 

Вода ферми 0,017 0,112 0,002 0,0029 0,0021 

2007 рік 

Ґрунт (0–20 см) 30,99 33,84 28,41 23,75 14,71 

Кукурудзяна різка 0,72 17,93 2,01 0,69 0,23 

Трава пасовищна 1,82 23,75 3,96 0,88 1,17 

Пшениця озима (зерно) 0,95 14,20 1,21 0,14 0,37 

Пшениця яра (зерно) 0,37 10,32 0,90 0,07 0,28 

Ячмінь (зерно) 0,91 14,15 1,49 0,17 0,19 

Овес (зерно) 0,77 9,84 0,89 0,15 1,83 

Вода ферми 0,015 0,114 0,003 0,0027 0,0022 

2008 рік 

Ґрунт (0–20 см) 32,89 34,44 26,30 24,70 13,20 

Кукурудзяна різка 0,84 18,50 1,80 0,82 0,26 

Трава пасовищна 2,25 24,90 3,50 0,92 1,12 

Пшениця озима (зерно) 1,14 15,10 1,08 1,16 0,32 

Пшениця яра (зерно) 0,42 11,40 0,85 0,06 0,23 

Ячмінь (зерно) 0,98 15,32 1,33 0,20 0,18 

Овес (зерно) 0,81 10,20 0,80 0,17 1,72 

Вода ферми 0,018 0,128 0,003 0,0029 0,0020 

2009 рік 

Ґрунт (0–20 см) 29,57 32,70 27,30 23,65 13,84 

Кукурудзяна різка 0,76 17,95 1,71 0,80 0,25 

Трава пасовищна 1,90 24,46 3,38 0,89 1,10 

Пшениця озима (зерно) 1,12 14,90 1,00 1,13 0,31 

Пшениця яра (зерно) 0,39 11,10 0,82 0,05 0,21 

Ячмінь (зерно) 0,95 15,28 1,31 0,18 0,17 

Овес (зерно) 0,78 10,15 0,76 0,15 1,70 
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1 2 3 4 5 6 

Вода ферми 0,017 0,117 0,002 0,0021 0,0018 

2010 рік 

Ґрунт (0–20 см) 33,03 33,20 28,90 24,45 14,54 

Кукурудзяна різка 0,94 18,43 1,82 0,85 0,28 

Трава пасовищна 2,21 25,45 3,79 0,95 1,18 

Пшениця озима (зерно) 1,17 15,50 1,04 1,18 0,35 

1 2 3 4 5 6 

Пшениця яра (зерно) 0,45 12,00 0,91 0,07 0,26 

Ячмінь (зерно) 0,98 16,02 1,42 0,23 0,19 

Овес (зерно) 0,86 10,85 0,79 0,18 1,79 

Вода ферми 0,019 0,118 0,003 0,0024 0,0021 

 

Слід зауважити, що вагомим фактором, який впливав на 

показники вмісту мікроелементів, були погодні умови і значною мірою 

надмірна кількість опадів. З даних таблиці видно, що у 2006, 2007, 

2009 р., кількість опадів у літній період не перевищувала норму. У 

2008 і 2010 р. була надзвичайно велика кількість опадів, яка 

перевищувала норму у літній період відповідно у 2,0 та 2,5 разів. 

Валовий вміст свинцю (Pb) у пасовищній траві у роки з 

нормальними погодними умовами коливався від 1,68 до 1,9 мг/кг, а в 

роки з надмірною кількістю опадів – від 2,21 до 2,25 мг/кг. Вміст цього 

елемента в ґрунті становив 30,16 мг/кг у 2006 р., 30,99 мг/кг у 2007 р. 

та 29,57 мг/кг у 2009 р., водночас у роки з надмірною кількістю опадів 

у літній період він досягав: у 2008 р. – 32,89 мг/кг, а у 2010 р. –       

33,03 мг/кг. 

Висновок. Підвищена кількість опадів сприяє зростанню 

вмісту свинцю як у ґрунті, так і в пасовищній траві. Таку ж тенденцію 

спостерігали і щодо інших досліджуваних важких металів і 

мікроелементів. 
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 Серед завдань, спрямованих на розвиток аграрного сектора 

економіки України, важливе значення мають заходи щодо подальшого 

нарощування виробництва олійних культур. Особлива роль серед них 

належить ріпаку, олія з якого завдяки унікальним біологічним і 

хімічним властивостям знаходить все ширше застосування в 

харчуванні людей та в багатьох галузях народного господарства. 

Насіння ріпаку містить від 38 до 50 % олії, 16–29 % білка, 6–  

7 % клітковини, 24–26 % безазотистих екстрактивних речовин. 

Ріпакова олія має широкий спектр застосування у народному 

господарстві, високо ціниться як у задоволенні харчових потреб 

населення, так і в різних галузях технічного спрямування [1, 2]. Вона 

надзвичайно корисна для людини. До її складу входять гліцериди 

ненасичених жирних кислот, які сприяють значному зменшенню 

ризику тромбоутворення, ефективно протидіють серцево-судинним 

захворюванням, регулюють вміст холестерину в крові [3, 4]. 

Як культура ріпак дуже чутливий до умов вирощування і 

вимагає чіткого дотримання елементів технології. Внаслідок 

порушення точності висіву або зниження норм мінеральних добрив, 

мінімалізації захисту, недотримання строків збирання господарства 

втрачають 30–50 % потенційного врожаю, що підвищує собівартість 

виробленої 1 т продукції. 

У більшості господарств дуже низький рівень проведення 

агротехнічних заходів, внаслідок чого одержують врожай за рахунок 

природної родючості ґрунту. 

Для підвищення врожайності цієї культури потрібно 

впроваджувати у виробництво раціональні, адаптовані до ґрунтово-

кліматичних умов технології, які забезпечать високий рівень 

врожайності насіння та вміст олії. 

Важливе значення має дотримання всіх їх елементів.  

Не можна розраховувати на високі кінцеві результати, якщо в 

господарстві немає достатньої кількості сучасного комплексу техніки і 

машин для раціонального внесення мінеральних добрив, сівалок 

точного висіву, машин для протруювання, наземних і авіаційних 

обприскувачів для своєчасного застосування пестицидів, різних 

комбінованих добрив, регуляторів росту і ін. 

Лише за прогресивних технологій вирощування із 

застосуванням технічних засобів є можливість у майбутньому довести 

валовий збір ріпакового насіння до 1,0–1,5 млн т, переробляти його на 
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вітчизняних заводах, створюючи нові робочі місця та підвищуючи 

конкурентоспроможність українського виробництва на внутрішньому 

й зовнішньому ринках. 

У зв’язку з цим на дослідному полі технологічної сівозміни 

Івано-Франківського інституту АПВ НААН було проведено 

дослідження з вивчення різних технологій вирощування насіння ріпаку 

озимого для господарств різних організаційно-правових форм із 

рентабельною продуктивністю насіння, придатного на харчові, 

технічні і кормові цілі. 

Ґрунти – дернові глибокі опідзолені глеюваті, за механічним 

складом крупнопилувато-важкосуглинкові, які мають потужний 

гумусовий горизонт 75 см та характеризуються такими показниками: 

кислотність, рН - 5,5, вміст гумусу (%) - 2,96, забезпеченість ґрунту 

(мг/кг): азоту - 73, фосфору - 105, калію - 94.  

Попередник – озима пшениця. Для сівби використовували 

сорт Свєта, строк – оптимальний для нашої зони.  

На всіх варіантах дослідів проводили фенологічні 

спостереження за методикою Е.Б. Бочкарьової (1979). Перезимівлю та 

густоту стояння рослин визначали методом облікових площадок. 

Обліки забур'яненості і ентомологічну оцінку проведено за методикою 

І. Л. Маркова (1991). 

Врожайність насіння обліковували методом суцільного 

обмолоту з кожної ділянки і його зважуванням. Аналіз насіння на 

вміст олії проводили за методом С.В. Рушковського, вміст 

глюкозинолатів (кількісно) визначали паладійовим методом            

(Г.Т. Дем’янчук, 1987), ерукової кислоти – методом газо-рідинної 

хроматографії, а сирого протеїну в насінні – фотоколориметричним 

методом (ДСТУ 13496.4-93). Статистичну обробку результатів досліду 

проводили методом дисперсного аналізу за Б.А. Доспеховим [1985]. 

 Погодні умови Передкарпаття формуються під впливом трьох 

основних факторів географічного походження, циркуляції повітряних 

мас і підстилочної поверхні. 

Важливим кліматоутворювальним фактором даного регіону є 

Карпати, які впливають на розповсюдження повітряних течій біля 

земної поверхні. Передкарпаття - помірно тепла і волога місцевість. 

За вегетаційний період ріпаку в роки проведення досліджень 

погодні умови суттєво відрізнялися від середніх багаторічних даних як 

за температурним режимом, так і за кількістю опадів (табл. 1). 
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1. Агрометеорологічні показники 2006–2010 рр. за період вегетації ріпаку озимого (дані Івано-

Франківської метеостанції) 

Показники 

Місяці За вегета-

ційний 

період 
ІХ Х ХІ ХІІ І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ 

Температура повітря, 
о
С 

Середньо-

багаторічні 
13,1 8,1 2,1 -2,5 -4,7 -3,5 1,6 7,7 14,0 16,9 18,3 6,46 

2005–2006 14,4 2,3 0,9 -0,5 -8,6 -4,1 -0,5 9,4 13,3 16,9 19,3 5,70 

2006–2007 14,5 9,2 4,3 0,6 -1,6 -2,7 6,4 9,0 16,0 18,8 18,7 8,47 

2007–2008 12,8 8,2 0,7 -2,9 -2,6 +1,7 4,3 9,8 13,8 18,0 17,9 7,42 

2008–2009 12,8 9,4 3,9 0,1 -3,8 -1,5 2,0 10,7 13,9 17,3 20,1 7,71 

2009–2010 13,0 7,8 4,7 -2,5 -8,0 -3,5 2,9 9,4 15,2 18,0 20,9 7,08 

Середнє 13,5 7,40 2,90 -1,1 -4,9 -2,0 3,02 9,66 14,44 17,8 18,6 7,21 

Опади, мм 

Середньо-

багаторічні 
55,0 44,0 34,0 25,0 23,0 20,0 30,0 49,0 67,0 104,0 34,0 485,0 

2005–2006 70,3 80,0 34,6 37,4 21,9 37,8 81,1 41,7 134,1 107,4 18,3 664,6 

2006–2007 13,8 28,3 34,7 6,7 18,0 16,3 34,5 32,1 55,7 75,2 36,1 352,0 

2007–2008 101,2 75,5 51,7 10,8 24,8 10,3 46,6 39,6 89,7 79,7 18,6 608,5 

2008–2009 103,4 88,5 16,3 33,7 50,5 26,0 45,6 27,7 79,5 104,3 21,5 597,0 

2009–2010 23,7 108,1 39,6 46,9 47,3 38,2 40,0 53,4 158,5 169,3 116,5 841,5 

Середнє 62,5 76,0 35,4 27,1 32,5 25,7 49,6 50,9 103,5 107,2 24,3 725,0 
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Схема досліду включала: норми висіву насіння, мінеральні 

добрива, мікроелементи, пестициди, регулятори росту при технологіях 

їх застосування: 

- мінімальній (контроль) – без добрив + Децис Профі, 25 % в.г. 

(0,03 л/га); 

- невисокого рівня - фон (N0P20K40) + N60 + Децис Профі,         

25 % в.г. (0,04 л/га) (дворазова обробка); 

- раціональній - фон (N0P45K80) + N60 + N30 + Децис Профі,      

25 % в.г. (0,04 л/га) (дворазова обробка) + В (0,5 кг/га); 

- інтенсивній - фон (N30P80K150) + N70 + N50 + N50 + Децис 

Профі, 25 % в.г. (0,04 л/га) (дворазова обробка) + В (0,5 кг/га) +  

Мо (0,2 кг/га), Марс-У, 77 % (300 л), Реглон Супер 150 SL в.р.к.       

(3,0 л/га) + Нью – Філм 17 (1,0 л/га). 

У дослідженнях вивчали такі норми висіву ріпаку озимого: 

0,6; 0,9; 1,2; 1,5 млн шт./га. Для боротьби з бур'янами на всіх варіантах 

вносили ґрунтові гербіциди Дуал Голд, 96 % к.е. (1,0 л/га) + Комманд, 

48 % к.е. (0,15 л/га). 

Вирощування ріпаку вимагає пріоритетних елементів 

технологій: якісної підготовки ґрунту, оптимальних строків сівби, 

підбору високоврожайних сортів і гібридів ріпаку, оптимального і 

програмованого застосування макро- і мікродобрив, високоефективних 

пестицидів, регуляторів росту, десикантів. 

Лише за правильного поєднання цих елементів можна 

отримати врожайність ріпаку 4,5 т/га і більше [4]. 

 Результати досліджень показали, що найвищу врожайність 

насіння ріпаку озимого за 2006–2010 рр. (4,40 т/га) отримано на 

варіант інтенсивної технології за норми висіву 1,2 млн шт./га насінин, 

що становить 257,3 % до контролю (табл. 2, 3). Дещо нижчу 

врожайність (4,41; 4,06) отримали за цієї ж технології вирощування та 

норм висіву насіння 0,9; 1,5; 1,2 млн шт./га. Найменшу врожайність 

(1,31 т/га) спостерігали на варіанті мінімальної технології за норми 

висіву 0,6 млн шт./га. Врожайність 3,78 т/га одержано за цієї ж норми 

на варіанті інтенсивної технології. 
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2. Вплив норм висіву і технологій вирощування на врожайність 

насіння ріпаку озимого (2006–2010 рр.) , т/га 

Норма 

висіву, 

млн 

шт./га 

Варіанти 

технологій 

Роки 

Сере-

днє 2006 2007 2008 2009 2010 

0,6 

1 1,22 1,44 1,41 1,49 1,00 1,31 

2 1,99 2,00 2,36 2,13 1,95 2,09 

3 2,90 3,23 3,20 3,08 2,79 3,04 

4 3,63 3,85 3,94 3,97 3,53 3,78 

0,9 

1 1,38 1,75 1,68 1,72 1,27 1,56 

2 2,17 2,55 2,73 2,28 2,32 2,41 

3 3,06 3,56 3,62 3,21 3,21 3,33 

4 3,89 4,20 4,45 4,10 4,04 4,14 

1,2 

1 1,47 1,81 1,87 1,93 1,46 1,71 

2 2,24 2,70 2,78 2,52 2,37 2,52 

3 3,14 3,74 3,89 3,51 3,48 3,55 

4 3,92 4,53 4,75 4,45 4,34 4,40 

1,5 

1 1,41 1,60 1,62 1,86 1,21 1,54 

2 2,18 2,20 2,45 2,42 2,04 2,26 

3 3,02 3,35 3,54 3,35 3,13 3,28 

4 3,84 4,02 4,30 4,24 3,89 4,06 
НІР 05        0,15 

 

3. Врожайність насіння ріпаку озимого (середня 2006–2010 рр.) т/га 

Норма 

висіву, 

млн шт./га 
Варіанти 

технологій 

Урожайність насіння ріпаку озимого 

т/га 

Середнє до 

контролю 

т/га %  

1 2 3 4 5 

0,6 

Мінімальна 1,31 - - 

Невисокого 

рівня 2,09 0,78 159,5 

Раціональна 3,04 1,73 232,0 

Інтенсивна 3,78 2,47 288,5 

0,9 

Мінімальна 1,56 - - 

Невисокого 

рівня 2,41 0,85 154,4 

Раціональна 3,33 1,77 213,4 

Інтенсивна 4,14 2,58 265,3 
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1 2 3 4 5 

1,2 

Мінімальна 1,71 - - 

Невисокого 

рівня 2,52 0,81 147,3 

Раціональна 3,55 1,84 207,6 

Інтенсивна 4,4 2,69 257,3 

1,5 

Мінімальна 1,54 - - 

Невисокого 

рівня 2,26 0,72 146,7 

Раціональна 3,28 1,74 212,9 

Інтенсивна 4,06 2,52 263,6 
НІР 05    0,15 

 

Необґрунтоване підвищення норми висіву насіння спричиняє 

біологічну конкуренцію рослин при їх рості та розвитку в осінній 

період, внаслідок чого рослини витягуються, а точка росту і коренева 

шийка виносяться на поверхню ґрунту. На загущених посівах 

пригнічується біологічний потенціал продуктивності рослин, 

спостерігається вища (на 10–30 %) ураженість їх шкідниками та 

хворобами [4]. 

Вивчення основних елементів структури рослин свідчить, що 

врожай насіння ріпаку знаходиться в прямій залежності від густоти 

рослин перед збиранням, кількості утворених стручків, кількості 

насінин у стручках, маси 1000 насінин.  

Найбільша кількість стручків (142,0 шт.) на 1 рослині була на 

варіанті інтенсивної технології за норми висіву 0,6 млн шт./га, тобто 

при меншій густоті стояння і більшій площі живлення.  

Маса 1000 насінин була найбільшою за цієї ж технології    

(3,72 г), а найменша (3,30) – за мінімальної технології з нормою висіву 

1,5 млн шт./га (табл. 4). 

За внесення ґрунтових гербіцидів Дуал Голд, 96 % к.е.          

(1,0 л/га) + Комманд, 48 % к.е. (0,15 л/га) забур'яненість посівів ріпаку 

озимого знижувалася на 70,0–82,0 %. А обробка посівів Реглоном 

Супер 150 SL в.р.к. (3,0 л/га) + Нью–Філм 17 (1,0 л/га) сприяла 

зменшенню втрат врожаю на 10–14%. 
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4. Структура врожаю ріпаку озимого (середнє за 2006–2010 pp.) 

Норма висіву 

насіння, 

млн шт./га  

Варіанти 

техно- 

логії 

Густота 

стояння, 

шт./м
2
 

Кількість 

стручків 

на 

рослині, 

шт. 

Кількість 

насінин у 

стручку,  

шт. 

Маса  

1000 

насінин, 

г 

0,6 

1 43,3 70,14 20,50 3,50 

2 45,0 64,56 22,22 3,58 

3 46,6 118,68 23,40 3,65 

4 48,3 142,0 24,30 3,72 

0,9 

1 67,0 59,89 20,12 3,41 

2 68,0 74,02 21,40 3,52 

3 69,3 97,56 22,07 3,61 

4 69,6 110,21 23,34 3,67 

1,2 

1 78,6 65,72 21,10 3,40 

2 79,6 81,70 22,52 3,45 

3 80,6 106,28 23,4 3,54 

4 81,0 122,28 24,3 3,61 

1,5 

1 89,3 50,57 20,32 3,30 

2 91,3 58,68 21,32 3,43 

3 92,6 90,88 21,80 3,53 

4 94,0 105,5 22,36 3,57 

НІР05, шт. 

 

  18,0 1,56 0,05 

 

Позитивна дія комплексу агрозаходів проявлялася в 

поліпшенні якості насіння з підвищенням доз мінерального живлення. 

Кількість протеїну зросла на 1,0–1,7 %, вміст глюкозинолатів 

збільшувався на 1,1–2,6 %, олійність зменшувалася на 1,9–4,6 %. Ця 

тенденція зберігалася протягом усіх років дослідження (табл. 5). 

Обробка посівів на інтенсивній технології Реглоном Супер 150 

SL, в.р.к. (3,0 л/га) + Нью–Філм 17 (1,0 л/га) не тільки прискорювала 

дозрівання насіння, а й зменшувала розтріскування стручків, що 

сприяло збереженню врожаю на 10–15 %. 
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5. Якісні показники насіння ріпаку озимого залежно від різних технологій вирощування та норм висіву 

насіння (середнє за 2006–2010 рр.) 
В

ар
іа

н
ти

 

те
х

н
о

л
о

гі
й

 

в
и

р
о

щ
у

в
ан

н
я
 

Норма висіву насіння, млн шт./га 

0,6 0,9 1,2 1,5 

о
л
ія

, 
%

 

гл
ю

к
о

зи
н

о
л
ат

и
, 

м
к
М

/г
 

п
р

о
те

їн
, 

%
 

о
л
ія

, 
%

 

гл
ю

к
о

зи
н

о
л
ат

и
, 

м
к
М

/г
 

п
р

о
те

їн
, 

%
 

о
л
ія

, 
%

 

гл
ю

к
о

зи
н

о
л
ат

и
, 

м
к
М

/г
 

п
р

о
те

їн
, 

%
 

о
л
ія

, 
%

 

гл
ю

к
о

зи
н

о
л
ат

и
, 

м
к
М

/г
 

п
р

о
те

їн
, 

%
 

1 45,01 13,66 20,75 44,93 13,38 21,07 44,47 13,54 20,69 43,39 14,4 20,28 

2 42,85 14,75 21,24 43,27 14,04 21,89 42,89 13,98 21,23 42,55 14,5 21,15 

3 42,26 16,02 21,99 41,68 14,92 22,92 40,98 15,48 22,01 40,98 15,6 21,89 

4 40,37 16,24 22,41 40,49 15,52 23,45 39,52 16,18 22,59 39,84 16,7 22,52 

НІР05, %     для олії – 1,19 

для протеїну – 0,35 
для глюкозинолатів – 0,87 мкМ/г 
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Висновки. Науково обґрунтоване поєднання комплексу 

агроприйомів (обробітку ґрунту, норм висіву, внесення макро- і 

мікродобрив, високоефективних пестицидів, регуляторів росту, 

десикантів), що передбачає інтенсивна технологія, створює сприятливі 

умови для росту і розвитку рослин, отримання максимальної 

врожайності насіння ріпаку озимого (4,4 т/га). 

Оптимальною нормою висіву насіння ріпаку озимого є норма 

1,2 млн шт./га. 
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СТАН ЕНТОМОФАУНИ ГЕРПЕТОБІОНТІВ  

ЗА АНАЛІТИЧНИХ І ФАУНІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

У ЛІСОСТЕПУ 

 

Зроблено аналіз ентомофауни герпетобіонтів за аналітичних 

досліджень і порівняно їх з результатами досліджень 2009–2011 рр. у 

Центральному Лісостепу. Відзначено, що ентомофауна 

герпетобіонтів зменшилася із 525 видів до 150 видів,  родин з 30 до 28, 
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кількість рядів комах-герпетобіонтів залишається незмінною - 5. 

У таксономічній структурі ентомофауни герпетобіонтів 

загальна видова чисельність знизилася за рахунок зменшення кількості 

родин. За результатами досліджень взагалі відсутні види із родин 

Cerambicidae, Acrididae, Sphecidae.   

Ключові слова: агроландшафт, агроценоз, комахи-

герпетобіонти, порівняльний аналіз, видове різноманіття, ряд, 

родина, вид, Лісостеп. 

 

Питання збереження біорізноманіття є актуальним. Причину 

збіднення біорізноманіття пов’язують із антропогенною дією на 

довкілля та інтенсивним споживанням природних ресурсів [2]. Саме 

біорізноманіття, а зокрема і ентомологічне різноманіття, дає 

можливості для природного управління шкідниками, зменшення 

використання пестицидів, отримання високих урожаїв 

сільськогосподарських культур завдяки природним запилювачам [3].  

Серед тварин, що швидко і адекватно реагують на зміну 

екологічного стану навколишнього середовища, особливу групу 

складають комахи-герпетобіонти [4]. Термін “герпетобіонти” був 

введений В.Д. Догелем (1924) [5], який запропонував назвати так 

мешканців поверхні ґрунту. Актуальність вивчення комах цієї 

життєвої форми обумовлена екологічними функціями, які вони 

виконують в біогеоценозах, чутливістю до зміни біоценотичних 

режимів, маловивченістю їх екології в агроландшафтах [6]. 

Незважаючи на потужну вітчизняну наукову школу, 

каталогізацію ентомофауни агроландшафтів України до теперішнього 

часу не проведено [7]. Зараз невідомо, яка кількість видів комах-

герпетобіонтів мешкає в агроландшафтах. Першим кроком у вирішенні 

проблеми збереження та сталого використання ентомологічного 

різноманіття має бути складання реєстрів різноманіття ентомофауни 

агросфери та дослідження його сучасного стану. 

Основну роботу, зокрема лабораторні і аналітичні 

дослідження,  проводили на базі відділу агроекологічного моніторингу 

Інституту агроекології і природокористування НААН. Збір 

ентомофауни проводили в агроценозах Центрального Лісостепу, що 

межують з напівприродними екосистемами. Таксономічну 

приналежність біологічних зборів визначали за допомогою 

ентомологічних визначників. 

Аналіз структури ентомофауни герпетобіонтів показав, що її 

чисельність зменшилася із 525 видів за аналітичних досліджень до 150 

видів за результатами досліджень 2009–2011 рр. Порівнюючи список 
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рядів комах-герпетобіонтів, що заселяють агроландшафти 

Центрального Лісостепу, зі списком відомих, можна відзначити 

зменшення кількості родин з 30 до 28. Чисельність рядів комах- 

герпетобіонтів залишається незмінною – 5.  

Це може бути викликане зменшенням видового багатства 

комах-герпетобіонтів або ж недостатніми дослідженнями і вивченням 

даної життєвої форми в зоні Центрального Лісостепу, або ж бути 

свідченням поступового збіднення біорізноманіття, про що останнім 

часом пишуть багато екологів і біологів. 

Польові дослідження, які ми провели, свідчать, що відбулося 

помітне зменшення угруповання (з 525 до 150 видів). Аналізуючи 

таксономічну структуру ентомофауни герпетобіонтів, ми бачимо, що 

загальна видова чисельність комах-герпетобіонтів знищилася за 

рахунок зменшення кількості родин (рис. 1). У результатах досліджень 

2009–2011 рр.  взагалі відсутні види із родин (Cerambicidae, Acrididae, 

Sphecidae). Щодо видів родини Leiodidae, то їх не виявлено за 

результатами аналітичних досліджень, а за фауністичних досліджень 

відзначено два види: Aganthidum nigrinum Sturm. і Aganthidum 

laevigatum Er. У ряді Coleoptera зміни відбулися лише з однієї родини 

на іншу, замість родини Cerambicidae з’явилася родина  Leiodidae  

(рис. 1). Щодо видового різноманіття, то кількість видів суттєво 

відрізняється – 478 видів комах-герпетобіонтів за аналітичних 

досліджень проти 128 за фауністичних (рис. 2). В ряді Hemiptera 

чисельність і ідентичність родин  рівні – 7. Щодо кількості видів у 

родинах, то є різниця на 12 видів – 26 видів комах-герпетобіонтів за 

аналітичних досліджень проти 14 за фауністичних (рис. 2). В ряді 

Orthoptera за аналітичних досліджень виявлено 4 родини, а за 

фауністичних – 3 родини, відсутня родина Acrididae (рис. 1). За період 

досліджень не виявлено Tettigonia caudata L. Gryllotalpa unispina Saus.  

За фауністичних досліджень ряд Hymenoptera представлений 2 видами 

із родини Formicidae (рис. 1). За результатами аналітичних досліджень 

відзначено 1 вид з родини Sphecidae.     
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Рис. 1  Порівняльний аналіз кількісного стану родин за видами 

комах-герпетобіонтів агроландшафтів Центрального Лісостепу 
 

Ряд Dermatoptera  представлений 2 видами з родини Forficulidae 

за результатами аналітичних і фауністичних досліджень (Forficula 

auricularia L., Forficula tomis Kol.).  

         Зменшення рівня біорізноманіття герпетобіонтів більшою мірою 

відбулося за рахунок екологічних порушень педосфери Лісостепу 

України. Площа сільськогосподарських угідь, які зазнають водної 

ерозії, становить 13,3 млн га (32 % загальної площі), зокрема          

10,6 млн га орних земель. Вітровій ерозії систематично піддаються 

понад 6 млн га, а в роки з пиловими бурями – до 20 млн га. Таким 

чином, деградація ґрунтового покриву України та збіднення 

агробіорізноманіття пов’язані між собою.  
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Рис. 2.  Порівняльний аналіз кількісного стану рядів за видами 

комах-герпетобіонтів агроландшафтів Центрального Лісостепу 

 

Результати наших досліджень не дозволяють однозначно 

стверджувати, що види, яких не було виявлено впродовж багаторічних 

фауністичних досліджень, зникли. Але вони свідчать, що майже 30 % 

видів комах-герпетобіонтів агроландшафтів, які в минулому мали 

статус константних і домінантних, внаслідок дії несприятливих 

екологічних чинників стали малочисельними, що є першим кроком до 

їх фактичного зникнення. 

Наше ж завдання полягало в створенні методичних підходів 

щодо вивчення стану ентомофауни герпетобіонтів в агроландшафтах  

Центрального Лісостепу і зосередженні уваги на чисельності і стані 

комах на сьогодні. 
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Висновки 

1. Порівняльний аналіз структури ентомофауни герпетобіонтів 

показав, що чисельність ентомофауни зменшилася із 525 видів за 

аналітичних досліджень до 150 видів за результатами досліджень 

2009–2011 рр. Відбулося зменшення кількості родин з 30 до 28. 

Кількість рядів комах- герпетобіонтів залишається незмінною – 5.  

2. Відзначено відсутність видів комах-герпетобіонтів із родин 

Cerambicidae, Acrididae, Sphecidae. У домінуючому ряді Coleoptera 

відбулася зміна родини Cerambicidae на родину  Leiodidae і видове 

різноманіття зменшилося з 487 видів комах-герпетобіонтів за 

аналітичних досліджень до 128 за фауністичних досліджень.  

 3. Результати наших досліджень свідчать, що майже 30 % 

видів комах-герпетобіонтів агроландшафтів, які в минулому мали 

статус константних і домінантних, внаслідок дії несприятливих 

екологічних чинників стали малочисельними, що є першим кроком до 

їх фактичного зникнення.  
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ПРОДУКТИВНІСТЬ НОВИХ ГІБРИДНИХ  

ФОРМ СМОРОДИНИ ЧОРНОЇ В УМОВАХ 

ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

За комплексом продуктивності нових гібридних форм 

смородини чорної виділено гібриди з високою врожайністю та 

коефіцієнтом щільності для подальшого впровадження їх у 

виробництво. 

  Ключові слова: смородина чорна, гібрид, урожайність, 

коефіцієнт щільності, середня маса ягід. 
 

Смородину чорну вирощують по всій території України, але 

найбільш сприятливі умови для цієї культури – Західний Лісостеп [6]. 

Важливою умовою високих щорічних урожаїв є впровадження нових 

технологій і сортів. Однак аналіз сортового складу смородини чорної 

переконливо свідчить, що її продуктивність ще досить низька, тому 

потреба у створенні нових сортів є дуже актуальною [1, 2, 5]. 

Головним показником цінності сорту при введенні смородини чорної у 

виробництво є врожайність [1, 2, 4, 5]. 

Даний показник залежить від рівня потенційної 

продуктивності сортів та здатності реалізувати свої можливості за 

певних екологічних умов. Створені сорти, на думку деяких авторів,           

[1, 2, 4] повинні мати середню масу ягід не менше  ніж 1,5–2 г, 

врожайністю з куща – 4–5 кг. Відомо, що загальноприйнята методика 

оцінки врожайності сортів смородини  шляхом обліку маси ягід з куща 

та наступний перерахунок на одиницю площі має певні недоліки, тому 

що сорти відрізняються за силою росту, і лише за одним показником 

маси ягід з куща не можна повністю охарактеризувати потенційні 

можливості сорту. 

Запропоновано   новий    показник визначення продуктивності  
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кущів – коефіцієнт щільності врожаю на об’єм крони куща. Найбільшу 

цінність представляють сорти з щільністю врожаю ягід більше ніж        

2 кг/м
3
 [3]. 

Об’єктом дослідження були 15 відбірних гібридних форм 

смородини чорної. Дослідження проводили протягом 2010–2012 рр. у 

лабораторії садівництва Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН за методикою державного 

випробовування сортів рослин на придатність до поширення в Україні 

[7]. Гібридні форми висаджували в трьох повторностях по 10 рослин у 

кожній. Схема садіння – 3,5×0,7м, контроль – сорти Санюта, Зоря 

Галицька, Софія.  

Дослідні ділянки вирівнювалиу рельєфному і ґрунтовому 

відношенні. Ґрунт – чорнозем опідзолений з низьким вмістом гумусу 

та середнім забезпеченням фосфору і калію 

Основні обліки і спостереження виконували згідно з 

методикою первинного сортовивчення [7]. 

Вивчаючи врожайність 15-ти гібридних форм смородини 

чорної протягом трьох років, встановлено досить істотну різницю за 

продуктивністю (табл. 1). Серед гібридів ранньостиглої групи 

виділили три відбірні форми 10-1100-38; 2-1107-69; 52-1002СБ-14 із 

середньою врожайністю відповідно 7,1; 6,5; 6,9 т/га, що на 2 т більше 

за контрольний сорт Санюта. У групі середньостиглих сорптозразків, 

за врожайністю жодна гібридна форма не перевищувала контроль Зоря 

Галицька (7,3 т/га). Високою середньою врожайністю серед 

пізньостиглих сортів виділялася відбірна гібридна форма  85-19-42 

(11,8 т/га) проти контролю Софія (9,2 т/га). 

Оцінка кущів за коефіцієнтом щільності врожаю дає змогу 

виділити сорти інтенсивного типу. У запропонованій класифікації 

Кумінова Е. П. дуже висока щільність становить понад 2,5 кг/м
3
; 

висока – 1,6–2,5; середня – 0,6–1,5 кг/м
3
 

 

1. Урожайність відбірних гібридних форм смородини чорної 

Назва сорту, 

гібриду 

Урожайність, т/га Середній 

врожай за 

три роки, 

т/га 
2010 р. 2011 р. 2012 р. 

1 2 3 4 5 

Ранньостиглі 

Санюта(к) 4,8 7,8 3,4 5,3 

10-1100-36 5,5 5,5 4,9 5,3 

10-1100-38 3,6 9,7 8,0 7,1 
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1 2 3 4 5 

2-1107-69 6,4 7,0 6,0 6,5 

52-1002СБ-14 3,7 9,5 7,5 6,9 

НІР05 0,4 1,72 1,86  

Середньостиглі 

Зоря 

Галицька(к) 

6,3 10,9 4,7 

7,3 

11-217-4 5,3 9,4 3,3 6,0 

12-1098-25 4,2 7,4 3,2 4,9 

56-988-18 2,0 5,5 4,1 7,3 

НІР05 0,46 1,87 0,5  

Пізньостиглі 

Софія(к) 4,7 13,3 9,5 9,2 

34-841-9 2,7 10,5 2,7 5,3 

52-1002СБ-33 6,5 9,0 11,1 8,9 

34-841-6 3,1 7,3 4,3 4,9 

10-(5-98-1)-4 5,0 7,8 5,8 6,2 

51-992-6 7,5 8,8 6,8 7,7 

11-200-7 9,9 7,2 2,8 6,6 

8-17-78 3,3 9,3 4,8 5,8 

85-19-42 7,3 15,6 12,6 11,8 
НІР05 0,43 2,7 2,9  

 

Згідно з наведеною класифікацією (табл. 2), у групі 

ранньостиглих сортів із дуже високою щільністю виділялися гібридна 

форма 10-1100-38 (3,3 кг/м
3
), з високою щільністю – 2-1107-69 (2,1 

кг/м
3 

). У середньоранній групі дуже високу щільність має гібрид 12-

1098-25 (2,7 кг/м
3
) а  серед пізньостиглих – гібридна форма  11-200-7          

(2,8 кг/м
3
).  Високу щільність урожаю виявлено у гібридів 85-19-42,  

51-992-6,; 10-(5-98-1)-4;  34-841-6;  52-1002СБ-33 (2-2,3 кг/м
3
). 

Середня маса ягід за роки дослідження коливалася в межах 

1,0-1,9 г. До групи великоплідних віднесено гібридні форми 10-1100-

38, 52-1002СБ-33, 10-(5-98-1)-4, середня маса ягід яких становила 1,4–

1,9 г, що перевищує цей показник контрольних сортів. 
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2. Щільність врожаю на об’єм крони куща та середня маса ягід 

гібридних форм смородини чорної 

Назва сорту, 

гібриду 

Коефіцієнт щільності, кг/м3 Вро-

жайні

сть з 

куща, 

кг 

Сере-

дня 

маса 

ягід, г 
2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Серед-

ній , 

кг/м3 

Ранньостиглі 

Санюта 3,1 2,0 0,9 2,0 1,0 1,2 

10-1100-38 3,7 3,1 3,1 3,3 1,5 1,9 

10-1100-36 0,8 1,6 2,0 1,5 1,0 1,1 

2-1107-69 3,1 1,8 1,5 2,1 1,1 1,0 

52-1002СБ-14 1 1,5 1,3 1,3 1,3 1,0 

Середньоранні 

Зоря 

Галицька(к) 3,6 2,7 1,4 2,6 1,3 1,0 

11-217-4 1,7 2,5 1,0 1,7 1,1 1,1 

12-1098-25 2,5 3,6 1,9 2,7 0,9 1,2 

56-988-18 1,1 1,3 1,2 1,2 0,8 1,1 

Пізньостиглі 

Софія(к) 1,4 3,1 2,6 2,3 1,8 1,3 

34-841-9 1,5 2,8 0,9 1,7 1,0 1,1 

52-1002СБ-33 2,7 1,8 2,5 2,3 1,7 1,4 

34-841-6 2,9 2,2 1,6 2,2 0,9 1,1 

10-(5-98-1)-4 3,6 1,8 1,5 2,3 1,2 1,4 

51-992-6 3 1,6 1,4 2,0 1,5 1,3 

9-216-4 1 1,7 1,0 1,2 0,5 1,1 

11-200-7 5,7 1,8 0,8 2,8 1,2 1,1 

8-17-78 1,4 1,9 1,2 1,5 1,1 1,1 

85-19-42 1,3 2,8 2,6 2,3 2,2 1,3 

 

Висновки 
Серед досліджуваних гібридних форм смородини чорної в 

умовах Західного Лісостепу України за урожайністю виділялися 

гібриди: 10-1100-38; 2-1107-69; 52-1002СБ-14; 85-19-42. За показником 

коефіцієнта щільності виділено групу інтенсивного типу – 10-1100-38;  

2-1107-69;  12-1098-25;  11-200-7;  85-19-42; 51-992-6;  10-(5-98-1)-4;  

34-841-6;  52-1002СБ-33. Найбільш великоплідними є гібридні форми 

10-1100-38;  52-1002СБ-33;   10-(5-98-1)-4. 
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ВПЛИВ СОЄВОЇ ТА ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ НА РУБЦЕВУ 

ФЕРМЕНТАЦІЮ У КОРІВ 

 

Встановлено, що під впливом заміни соєвого шроту соєвими 

бобами, тобто за збільшення у складі раціону корів соєвої олії, у 

вмісті рубця на 24 % зменшується синтез мікробного білка (p<0,01) 

та знижується концентрація аміаку на 23 % (p<0,05), ЛЖК –  

12 % (p<0,05),  лактату – 35 %  (p<0,05).  Збільшення   в раціоні  корів 

вмісту жиру за рахунок соєвих бобів знижує у вмісті рубця 

целюлозолітичну   активність на 14  %   (p<0,05), а амілолітичну –  на  

20 % (p<0,05). Пальмова олія не впливає на азотовий і вуглеводний 

обмін та утворення ЛЖК у рубці. Обидві жирові добавки: соєва та 

пальмова олії підвищують ліполітичну активність вмісту рубця. За 

згодовування коровам соєвих бобів ліполітична активність вмісту 

рубця зростала в 1,25 рази (p<0,05), а за згодовування пальмової олії –  

в 1,70 рази (p<0,001). Протеолітична активність у рубці корів обох 

дослідних груп залишається без змін.  

Ключові слова: корови, соєві боби, пальмова олія, вміст рубця, 

ферментація 

 

Забезпечення високопродуктивних корів необхідною 

кількістю метаболічної енергії, специфічним джерелом якої для 

жуйних є вуглеводи, у багатьох випадках виявляється неможливим. Це 

пов’язано з тим, що із зростанням молочної продуктивності кількість 

клітковини в раціонах корів майже не змінюється, а потреба у 

вуглеводах   поповнюється   за   рахунок   неструктурних   вуглеводів –    

крохмалю і цукру. Великий вміст неструктурних вуглеводів може 

негативно впливати на рубцеву ферментацію, викликаючи надмірне 

утворення   пропіонової    і    молочної   кислот   [3],     внаслідок   чого 
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знижується жирність молока [8, 9]. У країнах з розвиненим молочним 

скотарством потребу корів у енергії частково поповнюють за рахунок 

жирів. Жирові добавки до раціону корів дають  можливість  підвищити  

його енергетичну цінність, не змінюючи при цьому співвідношення 

грубих кормів до концентратів. Проте жири при неправильному 

використанні мають пригнічувати рубцеву ферментацію [5, 6, 11]. 

Тому, важливе значення має узгодження кількості вуглеводів і жирів у 

раціонах високопродуктивних корів, з врахуванням як їх енергетичної 

цінності, так і впливу на життєдіяльність рубця мікрофлори [1, 2, 7]. 

За науково обґрунтованого застосування жирові добавки 

позитивно впливають на надої корів [2, 10], тобто збільшується 

кулькість одержаного молока на одиницю спожитої сухої речовини. Це 

пояснюється кращим використанням енергії, пов’язаним з меншими 

енергетичними втратами у рубці та більшою ефективністю 

продукування АТФ з довголанцюгових жирних кислот, ніж з ацетату, 

прямим включенням довголанцюгових жирних кислот у жир молока. 

Крім того, жирові добавки знижують втрати енергії на 

терморегуляцію, метаноутворення, зменшують ризик виникнення 

ацидозу.  

У зв’язку з цим, метою роботи було дослідження впливу 

кількості і виду жиру в раціоні на рубцеву ферментацію та молочну 

продуктивність корів, вивчення біогідрогенізації жирних кислот у 

рубці ВРХ залежно від жирнокислотного складу раціону з 

акцентуванням уваги на концентрації дієнових кон’югатів лінолевої 

кислоти та їх метаболітів.  

Дослідження проводили на 3-х групах корів-аналогів 

української чорно-рябої молочної породи, по п’ять голів у кожній, з  

продуктивністю 20–25 кг молока за добу. Корови контрольної групи 

отримували стандартний збалансований за вмістом поживних речовин 

раціон, що містив 670 г жиру. Вміст жиру в раціонах корів 2-ї та         

3-ї груп збільшували на 50 % за рахунок введення до їх складу 

відповідно соєвих бобів або пальмової олії. Раціон корів контрольної 

групи містив соєвий шрот, а в раціоні корів 1-ї дослідної групи його 

замінювали на соєві боби. Тому вміст і склад протеїну в раціонах усіх 

груп був однаковим. Тривалість досліду становила 2 місяці. В кінці 

досліду відбирали вміст рубця. 

У вмісті рубця визначали кількість загального та білкового 

азоту за К’єльдалем, суму цукрів – антронним методом, молочної 

кислоти – за Баркером-Саммерсоном, аміаку – за Конвеєм, загальний 

вміст летких жирних кислот – за Маркгамом, співвідношення летких 

жирних кислот  – методом газорідинної хроматографії [4]. 
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Основною проблемою, що виникає при додаванні до раціону 

корів жирових добавок, є негативний вплив поліненасичених жирних 

кислот на мікрофлору рубця. Згодовування жуйним тваринам жирів 

рослинного походження у багатьох випадках пригнічує рубцеву 

ферментацію та знижує продуктивні показники. Для попередження 

цієї негативної дії ненасичених жирів до раціону корів вводять не 

олію, а насіння або макуху олійних рослин. Часто ці корми попередньо 

екструдують для додаткового утруднення контакту бактерій рубця з 

ненасиченими жирними кислотами.  

Згодовування соєвої олії у складі екструдованих бобів 

кількісно незначно, але статистично вірогідно пригнічує 

целюлозолітичну та амілолітичну активності у вмісті рубця корів 

(p<0,05). На протеолітичну активність впливу не виявлено. Очевидно, 

це пояснюється тим, що саме амілолітичні і, особливо, 

целюлозолітичні бактерії найбільш чутливі до дії подвійних зв’язків 

жирних кислот. У той же час, пальмова олія не впливала на 

целюлозолітичну, амілолітичну та протеолітичну активності, що 

пов’язано з невеликою кількістю поліненасичених жирних кислот у 

ній (табл. 1).  

 

1. Ферментативна активність вмісту рубця корів (Мm, n=5) 

Показники 

Групи корів 

контрольна 
1-а дослідна 

(соєві боби) 

2-а дослідна 

(пальмова олія) 

Амілолітична актив-

ність, тис ум. ам. од. 405,07 ± 23,48 356,17 ± 7,79* 410,49 ± 10,88 

Целюлозолітична 

активність,% актив. 18,36 ± 0,43 15,25 ± 0,86* 19,20 ± 0,39 

Протеолітична 

активність, екв. 

тирозину в 100 

мл/хв 4,21 ± 0,25 4,18 ± 0,45 4,35 ± 0,21 

Ліполітична 

активність, 

ммоль НЕЖК 3,55 ± 0,18 4,45 ± 0,19* 6,04 ± 0,28*** 

ЛЖК, ммоль 115,34 ± 0,71 103,72 ± 1,25* 117,64 ± 0,97 
Примітка: в цій і наступних таблицях вказано вірогідність до контрольної групи, 

* – р<0,05; ** – p<0,01; *** – р<0,001 

 

Додавання до раціону корів обох жирових добавок 

підвищувало ліполітичну активність у вмісті рубця. Як видно з 
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результатів, дія соєвих бобів і пальмової олії відрізнялася. За 

згодовування соєвих бобів ліполітична активність вмісту рубця зросла 

в 1,25 рази (p<0,05), а за згодовування пальмової олії – в 

1,70 рази (p<0,001). Це може бути викликано декількома факторами. 

По-перше, що найімовірніше, триацилгліцероли соєвих бобів менш 

доступні для бактеріальних ліпаз, оскільки знаходяться у складі 

насіння, тоді пальмова олія безпосередньо контактує з вмістом рубця. 

По-друге, поліненасичені жирні кислоти соєвих бобів можуть 

пригнічувати активність бактеріальних ліпаз або й взагалі 

життєдіяльність ліполітичних бактерій. 

Про пригнічення життєдіяльності целюлозолітичних та 

амілолітичних  бактерій  свідчить  зменшення  у  вмісті  рубця  корів  

1-ї дослідної групи, які отримували соєві боби, концентрації летких 

жирних кислот (p<0,05). Пальмова олія на концентрацію летких 

жирних кислот не впливала.  

При аналізі показників азотового обміну встановлено, що в 

рубці корів 1-ї дослідної групи знижується інтенсивність синтезу 

мікробного білка (p<0,01), тобто зменшується чисельність 

мікроорганізмів (табл. 2).   

 

2. Показники вуглеводно-білкового обміну вмісту рубця корів 

(ммоль/л, M±m, n=5) 

Показники 

Групи корів 

контрольна 
1-а дослідна 

(соєві боби) 

2-а дослідна 

(пальмова олія) 

Загальний азот 60,67 ± 1,47 59,64 ± 2,03 63,16 ± 0,58 

Білковий азот 45,24 ± 1,03 42,55 ± 0,90 46,54 ± 1,03 

Азот 

мікроорганізмів 25,88 ± 0,69 20,90 ± 0,71** 24,89 ± 0,48 

Аміак 5,05 ± 0,49 4,12 ± 0,44* 4,88 ± 0,30 

Лактат 3,01 ± 0,13 2,23 ± 0,31* 2,72 ± 0,16 

pH 6,81 ± 0,09 6,58 ± 0,08 6,78 ± 0,15 

 

На відміну від соєвих бобів, пальмова олія на життєдіяльність 

мікрофлори рубця не впливала. 

Негативна дія соєвих бобів на ріст мікробної маси може бути 

викликана пригніченням їх розмноження поліненасиченими жирними 

кислотами сої. Такий ефект зумовлений, скоріш за все, 

не пригніченням синтезу мікробного білка, а меншим розщепленням 

протеїну корму. Про це свідчить нижча концентрація аміаку в рубці 

цих корів (p<0,05). 
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У рубці корів 1-ї дослідної групи спостерігалося зниження 

концентрації лактату (p<0,05). Це може бути пов’язано з меншою 

інтенсивністю розщеплення неструктурних вуглеводів раціону. 

Поясненням цьому слугує пригнічення амілолітичної активності 

вмісту рубця.  

Дуже важливо, що в рубці корів дослідних груп, незважаючи 

на різну концентрацію лактату, не змінюється рН. Очевидно, 

підвищення рН зумовлене меншою кількістю лактату, компенсується 

кислотними групами неестерифікованих жирних кислот, які 

вивільняються з жирових добавок. Крім того, це свідчить про 

достатню буферну ємність рубця. 

Висновки  

1. За введення в раціон корів соєвих бобів у вмісті рубця на 

24 % зменшується синтез мікробного білка (p<0,01) та знижується 

концентрація аміаку на 23 % (p<0,05), ЛЖК – на 12 % (p<0,05),  

лактату – на 35 % (p<0,05). Пальмова олія не впливає на азотовий та 

вуглеводний обмін та утворення ЛЖК у рубці.  

2. Збільшення вмісту жиру в раціоні корів за рахунок соєвих 

бобів знижує у вмісті рубця целюлозолітичну активність на 

14 % (p<0,05), а амілолітичну – на 20 % (p<0,05). Обидві жирові 

добавки: соєва та пальмова олії підвищують ліполітичну активність 

вмісту рубця. За згодовування соєвих бобів ліполітична активність 

вмісту рубця зросла в 1,25 рази (p<0,05), а за згодовування пальмової 

олії – в 1,70 рази (p<0,001). Протеолітична активність у рубці корів 

обох дослідних груп залишається без змін.  
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ВПЛИВ ОРГАНІЧНОЇ І НЕОРГАНІЧНОЇ ФОРМИ ХРОМУ НА 

ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНУ ТА АМІЛОЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ 

МІКРООРГАНІЗМІВ РУБЦЯ ВРХ 

 

 Одним із необхідних мікроелементів для повноцінного росту і 

розвитку тварин, в тому числі жуйних, вважається Хром. При 

розробці норм годівлі сільськогосподарських тварин і птиці цьому 

елементу не надається належна увага, нема даних про забезпечення 

ним раціонів, не досліджений його вміст у ґрунті, воді, рослинних 

кормах, а також в організмі тварин. Крім того, залишається 

недостатньо вивченим вплив різних доз і сполук Хрому на окремі ланки 

метаболізму в організмі тварин.  

Проведені дослідження активності гідролітичних ферментів 

мікроорганізмів рубця показали, що додавання хром-метіоніну в 

інкубаційне середовище з вмістом рубця мало більш виражений 

стимулювальний вплив на проліферацію мікробних клітин та 

метаболічну активність, у порівнянні з додаванням Хрому 

неорганічного.  

Ключові слова: хром-метіонін, хлорид хрому, мікроорганізми 

рубця великої рогатої худоби, гідролітичні ферменти. 

 

Як відомо, мінеральні елементи не утворюються в організмі 

тому тварини повинні отримувати їх з кормом. Серед речовин, що 

відіграють важливу роль у живленні тварин, значне місце займають 

мікроелементи. Вони впливають на функції кровотворення, 

ендокринних залоз, захисні реакції організму, мікрофлору травного 

тракту, регулюють обмін речовин, беруть участь у біосинтезі білка, 

проникності клітинних мембран тощо [1, 2].  

Відсутність  або  нестача  окремих   мінеральних  елементів,   а 

також порушення їхнього співвідношення в раціоні знижує 

ефективність використання поживних речовин кормів і, як наслідок, 

продуктивність та порушує процеси метаболізму.  
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Мікроелементи як каталізатори і кофактори численних 

процесів обміну речовин в організмі тварин зменшують витрати 

основних поживних речовин корму, пов’язаних з процесом їх конверсії 

в організм та трансформацією у продукцію [3]. 

В Україні, і зокрема  в нашому регіоні, зовсім не вивчено і 

взагалі на забезпечення сільськогосподарських тварин Хромом та 

потребу тварин у цьому мікроелементі. Аналіз відомих досліджень 

використання органічних сполук мікроелементів показав, що їх участь  

у живленні жуйних тварин забезпечує  зростання приростів живої 

маси, підвищення надоїв та зниження витрат кормів на одиницю 

продукції [4]. Виходячи з вищенаведеного, основним завданням наших 

досліджень було промоделювати та вивчити вплив різних 

концентрацій деяких мікроелементів, зокрема неорганічних і 

органічних сполук Хрому, на життєдіяльність мікроорганізмів рубця 

великої рогатої худоби за умов in vitro.  

Тварин добирали за принципом аналогів: породою (українська 

молочна чорно-ряба), маса тіла (330-340 кг) та вік (24 місяці). Тип 

утримання тварин у дослідний період – пасовищний, годівля була 

збалансована за поживною вартістю раціону (кормовими одиницями, 

перетравним протеїном, мінеральними речовинами, вітамінами) та 

відповідала їх віковим потребам. Вміст рубця від 6 тварин відбирали для 

біохімічних досліджень через 2 години після ранкової годівлі через 

зонд. 50 мл суміші фільтрату вмісту рубця і розчину Мак Доугля (1 : 4) 

вносили в інкубаційні посудини і додавали в якості субстратів 

досліджувані сполуки в наступних концентраціях: хром-метіонін (0,5; 1,0; 

1,5; 2,5 мМ) та CrCl3 (0,5; 1,0; 1,5; 2,5 мМ). Інкубацію проводили в 

атмосфері СО2 протягом 24-х годин при температурі 38 С. Контролем 

служили зразки, в які не вносили досліджувані речовини.  

 Кооперативна дія різних таксономічних груп мікроорганізмів 

– бактерій, інфузорій, грибів, спірохет забезпечує розщеплення 

поживних речовин кормів у рубці і використання утворених продуктів, 

за рахунок яких забезпечується ріст мікроорганізмів. Рубцеві 

мікроорганізми характеризуються різною ферментативною 

активністю: вони зброджують вуглеводи, розщеплюють білки, 

синтезують незамінні амінокислоти, білки, вітаміни. 

 Ключовим показником, який характеризує процеси травлення 

в рубці жуйних тварин і ступінь забезпечення їх потреби в 

амінокислотах за рахунок мікробного протеїну є вміст мікроорганізмів 

або їх маса.  

Відомо [5, 6], що Хром відіграє регуляторну роль у процесах 

реплікації і транскрипції в мікроорганізмів. Результати досліджень 
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показали, що при додаванні хром-метіоніну до інкубаційного 

середовища спостерігається активація анаболічних процесів у клітинах 

мікроорганізмів, внаслідок чого збільшується їх маса. Зокрема, 

додавання до середовища інкубації органічного Хрому в концентрації 

0,5-1,5 мМ вірогідно (р<0,01), посилює ріст мікроорганізмів. Причому  

найбільш інтенсивний і найменший їх ріст виявлено відповідно при     

1 мМ і 2,5 мМ.  

Хлористий хром в інкубаційному середовищі при 0,5–1,0 мМ 

інтенсифікував ріст мікроорганізмів рубця відповідно на 10–15 %, а в 

більших кількостях ці різниці виявилися невірогідними.  

Найвища целюлозолітична активність мікроорганізмів рубця 

встановлена при додаванні до середовища інкубації хром-метіоніну в 

концентрації 1 мМ (р<0,01), тоді як при додаванні 2,5 мМ вона була 

найнижчою (р<0,5). Одночасно зростає амілолітична активність 

мікроорганізмів рубця. Зокрема, при додаванні до інкубаційного 

середовища органічного Хрому у всіх досліджуваних концентраціях, 

амілолітична активність мікроорганізмів рубця була вірогідно вищою. 

Найвище зростання амілолітичної активності встановлено при 

додаванні до середовища інкубації хром-метіоніну в концентрації 

1 мМ. Зростання амілолітичної активності пов’язане, з одного боку, з 

додаванням до середовища інкубації Хрому, а з другого – 

амінокислоти метіоніну. 

Додавання неорганічного Хрому до інкубаційного середовища 

призвело до збільшення мікробної маси, зростання целюлозолітичної 

та амілолітичної активності. Однак ці зміни були вірогідні при 

внесенні хлориду хрому 1,0 мМ та 1,5 мМ. Додавання до 

інкубаційного середовища хлориду хрому найвищої досліджуваної 

концентрації 2,5 мМ незмінювала швидкості росту мікроорганізмів і 

дещо пригнічувала (р<0,5) целюлозолітичну активність 

мікроорганізмів рубця. Це свідчить про інгібувальний вплив великих 

концентрацій хлориду хрому, оскільки в процесі життєдіяльності 

мікроорганізмів вивільнюється Гідроген, внаслідок чого його 

надлишок може спричинити пригнічення росту деяких груп 

мікроорганізмів, у тому числі целюлозолітичних.  
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Вплив органічної та неорганічної сполуки Хрому на целюлозолітичну та амілолітичну активність у 

вмісті рубця при інкубації протягом 24-х годин за умов in vitro (M±m, n=6) 

Концентрація 

елемента,  

мМ 

рН 

Целюлозо 

літична активність, % 

розщ. цел. 

Амілолітична активність,  

ум.ам.од. 
Мікробна маса, г/л 

Контроль 6,85 50,08 ± 2,85 1,22 ± 0,09 2,05 ± 0,11 

Додавання хром-метіоніну 

0,5  6,75 56,65 ± 3,47 1,61 ± 0,08* 2,62 ± 0,10** 

1,0  6,90 68,35 ± 3,44** 1,86 ± 0,13** 2,85 ± 0,12** 

1,5  6,86 64,26 ± 3,81** 1,75 ± 0,09** 2,71 ± 0,12** 

2,5  6,80 54,42 ± 3,45 1,62 ± 0,14* 2,23 ± 0,10 

Додавання хлориду хрому 

0,5  6,80 54,06 ± 3,22 1,17±0,09 2,14±0,12* 

1,0  6,75 62,69 ± 3,59** 1,35 ± 0,11* 2,26 ± 0,09* 

1,5  6,80 61,45 ± 3,09* 1,43 ± 0,12* 2,08 ± 0,10 

2,5  6,76 45,89 ± 3,41 1,05 ± 0,11 1,97 ± 0,10 
Примітка: * – р < 0,05; ** – р < 0,01 



 169 

 Висновки. В дослідах in vitro встановлено, що додавання хром-

метіоніну в інкубаційне середовище з вмістом рубця мало більш 

виражений стимулювальний вплив на проліферацію мікробних клітин 

та метаболічну активність, порівняно з додаванням Хрому 

неорганічного, що призводило до вірогідного збільшення мікробної 

маси, зростання активності гідролітичних ферментів мікроорганізмів 

рубця.  
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ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ МОЛОДНЯКУ  

ОБРОШИНСЬКИХ БІЛИХ ГУСЕЙ, 

СХРЕЩЕНИХ З ПОРОДОЮ ЛЕГАРТ 

 

Встановлено, що схрещування оброшинських білих гусей з 

гусьми породи легарт поліпшує показники росту і розвитку молодняку. 

Ключові слова: гуси, жива маса, обхват грудей, довжина 

тулуба, кіля і плюсни. 

 

Гусівництво є перспективною галуззю птахівництва у 

виробництві м’яса птиці. За швидкістю росту, здатністю 

перетравлювати значну кількість зелених та соковитих кормів з 

високим вмістом клітковини, високою життєздатністю та за іншими 

господарсько-корисними ознаками гуси мають ряд переваг порівняно з 

курми, індиками та качками. Фактично лише здатність гусей 

високоякісно та у великих кількостях перетравлювати рослинну 

клітковину ставить їх на перше місце серед інших видів домашньої 

птиці [2, 3]. Навіть при пасовищному вирощуванні жива маса гусенят 

уже в 8–10–тижневому віці досягає 3,5–4,0 кг, а при інтенсивному – 

4,0–4,5 кг при затратах концентрованих кормів до 3 кг на 1 кг 

приросту [4]. Тушка 8–9-тижневого гусеняти містить 17–18% протеїну, 

21–22% жиру. Енергетичну цінність м’яса гусей визначають з 

розрахунку: в 1 кг їстівної частини тушки гуски міститься 13,63–

14,97 МДж (3256–3576 ккал) [3].  

З усіх видів домашньої птиці водоплавна  найменш 

вибаглива до умов утримання та годівлі. Ця птиця відзначається 

високою скороспілістю, інтенсивністю росту, дієтичними 

властивостями м’яса, високою оплатою корму та невибагливістю в 

годівлі, завдяки чому їх годівля коштує значно дешевше ніж курей [1]. 

Дослідження проводили в лабораторії дрібного тваринництва 

ІСГКР НААН та ПАФ “Піски” Миколаївського району Львівської 

області. 

Основним методом племінної роботи є відбір і підбір особин з 

високими продуктивними якостями для  одержання  однотипної  птиці,  
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яка би відповідала запланованим параметрам продуктивності.  

Селекційну роботу, спрямовану на закріплення стандартних 

для кожної породної групи ознак, проводили шляхом індивідуально-

масового відбору. Перед початком племінного періоду самці та самки 

всіх породних груп були індивідуально оцінені за екстер’єром, 

типовістю оперення, живою масою. Протягом продуктивного періоду 

на груповому рівні 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 в кожній, які на період 

парування та яйцекладки (з січня по травень) утримувалися роздільно 

із забезпеченням належного рівня годівлі та режиму утримання. Для 

інкубації щоденно проводили облік несучості з вирахуванням індексу 

форми яєць шляхом лінійного вимірювання, зважування,  відбору та їх 

масою. Нагромадження інкубаційних яєць та контроль за їх 

зберіганням проводили  щонайбільше до 14 днів, після чого 

відправляли на інкубацію, яку здійснювали згідно з відповідними 

інструкціями.  

Молодняк, починаючи з одноденного віку, був позначений і 

поставлений на роздільне вирощування згідно з генотипом. Годівля до 

3-тижневого віку здійснювалася 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 – 

оброшинських білих: гуски – 6,35 кг, гусаки – 7,25 кг, легарти: гуски – 

6,35 кг, гусаки – 7,35 кг.   

Ріст гусей є визначальним показником їх продуктивності, який 

відображає потенційні можливості генотипу в конкретних умовах 

утримання та годівлі. За динамікою живої маси можна оцінити 

продуктивність птиці (табл. 2). 

В одноденному віці гусенята двох груп мали порівняно 

однакову живу масу. В 4-тижневому віці самці ІІ-ої групи переважали 

самців І групи за живою масою на 3,80%, самки ІІ-ої групи переважали 
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самок І-ої групи на 1,79%, а в 9-тижневому віці відповідно  на  2,96%  

та  0,1%. 

 

2. Динаміка живої маси гусей, г (Мm) 

Група 

Вік гусей 

1 день 4 тижні 9 тижнів 21 тиждень 

Самці 

І 104,0 ± 2,6 1762 ± 70 4592  93  5690 ± 95 

ІІ 106,0 ± 3,1 1829 ± 64 4728  81 5825 ± 93 

                   Самки 

І 100,0 ± 2,2 1619 ± 72 4140  85 5125 ± 89 

ІІ 101,0 ± 2,4 1648 ± 58 4152  72 5250 ± 84 

 

Неоднакова швидкість росту в різні періоди розвитку є 

важливою особливістю молодняку. Найбільш інтенсивним відносний 

приріст живої маси був у перший місяць у гусей ІІ-ої групи (табл. 3).  

 

3. Відносний приріст живої маси гусей, % 

Група Стать 
Вікові періоди, тижні 

1–4 5–8 9–21 

І 
самці 163,7 93,3 20,8 

самки 161,5 91,1 23,9 

ІІ 
самці 180,5 104,7 22,1 

самки 178,3 102,5 19,3 

 

Особливості екстер’єру визначалися шляхом взяття основних 

промірів статей тіла (довжина тулубу, обхват грудей). Дані 

вимірювань наведені в табл. 4. 

 

4. Проміри основних статей тіла, см  (Мm) 

Група Стать Обхват грудей Довжина тулубу 

1 2 3 4 

1-й день 

І 
самці 10,4  0,13 9,7  0,10 

самки 9,6  0,11 9,0  0,4 

ІІ 
самці 10,7  0,14 10,2  0,11 

самки 9,9  0,15 9,4  0,9 
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1 2 3 4 

4 тижні 

І 
самці 27,2  0,12 26,1  0,12 

самки 26,0  0,14 25,2  0,15 

ІІ 
самці 27,6  0,12 26,8  0,11 

самки 26,4  0,11 25,9  0,14 

9 тижнів 

І 
самці 35,0  0,11 35,2  0,15 

самки 33,8  0,24 33,9  0,12 

ІІ 
самці 36,7  0,14 35,9  0,14 

самки 36,0  0,12 34,06  0,13 

21 тиждень 

І 
самці 38,1  0,31 37,9  0,18 

самки 37,0  0,31 38,6  0,16 

ІІ 
самці 39,2  0,32 37,4  0,14 

самки 38,0  0,34 38,1  0,12 

 

Достовірної різниці між групами в одноденному віці  не 

встановлено. У 4-тижневому віці гуси ІІ-ої групи незначною мірою 

переважали своїх ровесників І-ої групи. У 9-тижневому віці самці ІІ-ої 

групи переважали самців І-ої групи за обхватом грудей на 4,85%, за 

довжиною тулубу – 1,98%. Така ж тенденція зберігалася у самців ІІ-ої 

групи у 21-тижневому віці. Слід відзначити, що самці обох груп мали 

вищі показники екстер’єру порівняно з самками. У 9-тижневому віці 

самки ІІ-ої групи за обхватом грудей переважали самок І-ої групи на 

6,5%, за довжиною тулубу – 0,47%. 

Висновки 

1. У чотиритижневому віці самці ІІ-ої групи переважали 

самців І-ої групи за живою масою на 3,80%, а самки ІІ-ої групи 

переважали самок І-ої на 1,79%, а у дев’ятитижневому віці – 

відповідно  на 2,96% та 0,1%. 

2. Проміри статей тіла (обхват грудей, довжина тулуба, кіля і 

плюсни) були найвищими в самців ІІ-ої групи. Самці всіх груп у різні 

вікові періоди  мали ці показники вищі ніж самки. 

3. Схрещування оброшинських білих гусей з гусьми породи 

легарт підвищує відгодівельні якості помісей.  
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ВМІСТ ЖИРНИХ КИСЛОТ У ТКАНИНАХ ГОЛОВИ 

МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ ЗА ВПЛИВУ ЛІТНЬОГО ПЕРІОДУ 

УТРИМАННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ДОВКІЛЛЯ 

 

Зменшення вмісту жирних кислот загальних ліпідів у 

тканинах голови бджіл, які утримуються на екологічно забруднених 

територіях, на початку та в кінці літнього періоду зумовлене 

зниженням рівня мононенасичених і поліненасичених жирних кислот. 

Найбільше змінюється вміст жирних кислот загальних ліпідів у 

тканинах голови медоносних бджіл, які утримуються на території з 

інтенсивним рухом транспорту та роботою промислових 

підприємств. 

Ключові слова: тканини медоносних бджіл, екологічні умови 

довкілля, важкі метали, жирні кислоти. 

 

Жирнокислотний склад ліпідів пилку медоносних рослин 

залежить, з одного боку, від їх виду [2, 8], а з другого – від впливу 

агротехнічних    умов     росту   та    екологічних  факторів, зокрема, від 

ступеня антропогенного навантаження на території [1, 2]. Ліпіди пилку 

рослин після їх засвоєння використовуються в синтезі ліпідів тканин 

бджіл [1, 2, 8, 9]. Проте в синтезі ліпідів тканин бджіл 

використовуються  не   тільки   екзогенні  жирні  кислоти, тобто  ліпіди 
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пилку, а й ендогенні жирні кислоти, які синтезуються в тканинах 

бджіл de novo [3, 9]. У літературі відсутні дані щодо впливу літнього 

періоду утримання та екологічних умов довкілля на вміст жирних 

кислот загальних ліпідів у тканинах голови медоносних бджіл.  

Метою нашої роботи було дослідження вмісту жирних кислот 

загальних ліпідів у тканинах голови медоносних бджіл протягом 

літнього періоду утримання на екологічно забруднених територіях. 

Дослідження проведено в різних екологічних зонах 

Львівщини. Контролем слугувала умовно екологічна чиста зона, в якій 

спостерігався помірний рух транспорту та були відсутні промислові 

підприємства (с. Перегноїв Золочівського району). Дослідними були 

екологічно забруднені зони інтенсивного руху електро- і 

автотранспорту та роботи промислових підприємств (м. Львів), 

діяльності вугільних шахт і збагачувальних комбінатів 

(м. Червоноград Сокальського району) та гірничо-видобувного 

комбінату і цементного заводу (с. Розвадів Миколаївського району). 

У кожній із наведених вище екологічних зон Львівщини на початку та 

в кінці літнього періоду відбирали зразки медоносних бджіл. Відбір 

зразків бджіл проводили в трьох повторностях. 

У відібраних тканинах голови медоносних бджіл методом 

газорідинної хроматографії визначали концентрацію жирних кислот 

загальних ліпідів [4]. Отримані результати досліджень оброблено за 

допомогою стандартного пакету статистичних програм Microsoft 

EXCEL. 

Встановлено, що у тканинах голови медоносних бджіл, які 

утримуються на екологічно забруднених територіях, порівняно із 

тканинами голови бджіл, які утримуються на умовно екологічно чистій 

території, на початку та в кінці літнього періоду міститься більша 

кількість таких важких металів, як Мідь, Нікель та Свинець. Вміст 

Заліза, Цинку, Хрому та Кадмію значно коливається. Разом з тим, у 

тканинах голови медоносних бджіл, які утримуються на екологічно 

забруднених територіях, на початку та в кінці літнього періоду 

утримання змінюється вміст жирних кислот загальних ліпідів. Це 

впливає на енергетичну [1, 2, 5, 8], функціонально-метаболічну [1, 2, 6, 

7, 9] та біологічну цінність [1, 2, 6, 7] жирних кислот загальних ліпідів 

для організму медоносних бджіл.  

На початку літнього періоду вміст жирних кислот загальних 

ліпідів у тканинах голови медоносних бджіл, які утримуються на 

екологічно забруднених територіях, є меншим, ніж у тканинах голови 

бджіл, які вирощуються в умовно екологічно чистому середовищі 

(табл. 1). Причому найменший вміст жирних кислот загальних ліпідів 
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виявлено у тканинах голови медоносних бджіл, які утримуються на 

території з інтенсивним рухом транспорту та роботою промислових 

підприємств. 

На початку літнього періоду менша кількість ненасичених 

жирних кислот загальних ліпідів у тканинах голови медоносних бджіл, 

які утримуються на екологічно забруднених територіях, порівняно з 

тканинами голови бджіл, які вирощуються на умовно екологічно 

чистій території, зумовлена меншим вмістом у їх складі 

мононенасичених і поліненасичених жирних кислот (табл. 1). Менша 

кількість мононенасичених жирних кислот, у свою чергу, зумовлена 

меншим вмістом жирних кислот родин n-7 (0,06–0,08 проти 0,10 г/кг 

натуральної маси) і n-9 (3,53–3,63 проти 3,78), а поліненасичених 

жирних кислот – родин n-3 (8,11–8,52 проти 9,21) і n-6 (6,08–6,29 

проти 6,79 г/кг натуральної маси). Співвідношення поліненасичених 

жирних кислот родини n-3 до поліненасичених жирних кислот родини 

n-6 при цьому становить 1,33−1,35 проти 1,36.  

На початку літнього періоду в тканинах голови медоносних 

бджіл, які утримуються на екологічно забруднених територіях, 

порівняно з тканинами голови бджіл, які вирощуються на умовно 

екологічно чистій території, є дещо меншою інтенсивність 

перетворення лінолевої кислоти загальних ліпідів в її більш 

довголанцюгові та більш ненасичені похідні (0,72–0,73 проти 0,71). 

При цьому, у тканинах голови є дуже низькою інтенсивність 

перетворення ліноленової кислоти загальних ліпідів в її більш 

довголанцюгові та більш ненасичені похідні (0,69–0,70 проти 0,65). 

На початку літнього періоду більша кількість насичених 

жирних кислот загальних ліпідів у тканинах голови медоносних бджіл, 

які утримуються на екологічно забруднених територіях, порівняно з 

тканинами голови бджіл, які вирощуються на умовно екологічно 

чистій території (табл. 1), зумовлена, головним чином, більшим 

вмістом у їх складі жирних кислот з парним числом вуглецевих атомів 

у ланцюгу (2,34–2,53 проти 2,11 г/кг натуральної маси). Найбільший 

вміст насичених жирних кислот загальних ліпідів виявлено в тканинах 

голови медоносних бджіл, які утримуються на території з інтенсивним 

рухом транспорту та роботою промислових підприємств. 
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1. Вміст жирних кислот загальних ліпідів у тканинах голови медоносних бджіл на початку літнього 

періоду утримання, г/кг натуральної маси, (М±m, n=3) 

Жирні кислоти  

та їх код 

Екологічні зони 

територія з 

помірним рухом 

транспорту та 

відсутністю 

промислових 

підприємств 

територія з 

інтенсивним рухом 

транспорту та 

роботою 

промислових 

підприємств 

територія біля 

вугільних шахт 

і 

збагачувальних 

комбінатів 

територія біля 

гірничо-

видобувного 

комбінату та 

цементного заводу 

1 2 3 4 5 

Каприлова, 8:0 сліди 0,02±0,003 0,01±0,003 0,01±0,000 

Капринова, 10:0 сліди 0,02±0,003 0,01±0,003 0,01±0,000 

Лауринова, 12:0 0,02±0,003 0,04±0,003** 0,04±0,003** 0,03±0,003 

Міристинова, 14:0 0,04±0,006 0,07±0,003* 0,06±0,003* 0,05±0,003 

Пентадеканова, 15:0 0,08±0,006 0,11±0,006* 0,10±0,006 0,09±0,003 

Пальмітинова, 16:0 1,12±0,026 1,29±0,012** 1,25±0,015* 1,22±0,023* 

Пальмітоолеїнова, 16:1 0,10±0,006 0,06±0,006** 0,07±0,006* 0,08±0,006 

Стеаринова, 18:0 0,82±0,023 0,95±0,022* 0,92±0,020* 0,90±0,021 

Олеїнова, 18:1 3,49±0,049 3,31±0,021* 3,33±0,020* 3,36±0,023 

Лінолева, 18:2 2,81±0,043 2,57±0,037* 2,60±0,042* 2,63±0,048* 

Ліноленова, 18:3 3,62±0,049 3,34±0,017** 3,37±0,021** 3,47±0,029 

Арахінова, 20:0 0,11±0,006 0,14±0,006* 0,13±0,006 0,12±0,006 

Ейкозаєнова, 20:1 0,29±0,020 0,22±0,011* 0,24±0,017 0,27±0,018 
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1 2 3 4 5 

Ейкозадиєнова, 20:2 0,30±0,017 0,21±0,006** 0,23±0,007* 0,24±0,009* 

Ейкозатриєнова, 20:3 0,20±0,011 0,14±0,006** 0,15±0,006* 0,16±0,006* 

Арахідонова, 20:4 3,20±0,061 2,97±0,035* 3,00±0,026* 3,03±0,032 

Ейкозапентаєнова, 20:5 2,40±0,032 2,18±0,022** 2,23±0,015** 2,28±0,032 

Докозадиєнова, 22:2 0,28±0,011 0,19±0,012** 0,21±0,015* 0,23±0,014* 

Докозатриєнова, 22:3 0,31±0,029 0,19±0,010* 0,22±0,012* 0,24±0,012 

Докозатетраєнова, 22:4 0,56±0,032 0,41±0,020* 0,43±0,026* 0,45±0,023* 

Докозапентаєнова, 22:5 1,01±0,040 0,86±0,009* 0,88±0,014* 0,90±0,017 

Докозагексаєнова, 22:6 1,31±0,055 1,13±0,011* 1,15±0,012* 1,18±0,017 

Загальна концентрація 

жирних кислот 
22,07 20,42 20,63 20,95 

в т. ч. насичені 2,19 2,64 2,52 2,43 

          мононенасичені 3,88 3,59 3,64 3,71 

          поліненасичені 16,00 14,19 14,47 14,81 

n-3/n-6 1,36 1,33 1,34 1,35 

Примітка: в цій і наступній таблиці  –   р 0,05–0,02;  – р 0,01  
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Довголанцюгові насичені, мононенасичені та поліненасичені 

жирні кислоти (18 і більше атомів вуглецю в ланцюгу) в тканинах 

бджіл здатні зв’язувати важкі мінеральні елементи, насамперед, 

двовалентні [7]. Нами встановлено, що на початку літнього періоду 

вміст довголанцюгових жирних кислот загальних ліпідів у тканинах 

голови бджіл, які утримуються на екологічно забруднених територіях, 

є менший, ніж у тканинах голови бджіл, які вирощуються в умовно 

екологічно чистому середовищі (18,81–19,46 проти 20,71 г/кг 

натуральної маси). На початку літнього періоду найменший вміст 

довголанцюгових жирних кислот загальних ліпідів виявлено в 

тканинах голови медоносних бджіл, які утримуються на території з 

інтенсивним рухом транспорту та роботою промислових підприємств. 

З таблиці 1 видно, що на початку літнього періоду в тканинах 

голови медоносних бджіл, які утримуються на території біля гірничо-

видобувного комбінату та цементного заводу, порівняно з тканинами 

голови бджіл, які вирощуються на умовно екологічно чистій території, 

вірогідно зростає вміст такої насиченої жирної кислоти загальних 

ліпідів, як пальмітинова, але зменшується таких поліненасичених, як 

лінолева, ейкозадиєнова, ейкозатриєнова, докозадиєнова та 

докозатетраєнова. У тканинах голови медоносних бджіл, які 

утримуються в зоні діяльності вугільних шахт і збагачувальних 

комбінатів, крім того, вірогідно збільшується концентрація таких 

насичених жирних кислот загальних ліпідів, як лауринова, 

міристинова та стеаринова, але зменшується – таких мононенасичених 

жирних кислот, як пальмітоолеїнова та олеїнова, і таких 

поліненасичених жирних кислот, як ліноленова, ейкозатетраєнова-

арахідонова, ейкозапентаєнова, докозатриєнова, докозапентаєнова та 

докозагексаєнова. У тканинах голови медоносних бджіл, які 

утримуються на території з інтенсивним рухом транспорту та роботою 

промислових підприємств, крім того, вірогідно підвищується рівень 

таких насичених жирних кислот загальних ліпідів, як пентадеканова та 

арахінова, але знижується – такої мононенасиченої жирної кислоти, як 

ейкозаєнова. 

В кінці літнього періоду утримання, порівняно з його 

початком, вміст жирних кислот загальних ліпідів у тканинах голови 

медоносних бджіл у 1,03–1,06 рази є більшим. Разом з тим, у кінці 

літнього періоду вміст жирних кислот загальних ліпідів у тканинах 

голови медоносних бджіл, які утримуються на екологічно забруднених 

територіях, також є менший, ніж у тканинах голови бджіл, які 

утримуються в умовно екологічно чистому середовищі (табл. 2). 

В кінці літнього періоду найменший вміст жирних кислот загальних 
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ліпідів також спостерігається в тканинах голови медоносних бджіл, які 

утримуються на території з інтенсивним рухом транспорту та біля 

промислових підприємств.  

У кінці літнього періоду менша кількість ненасичених жирних 

кислот загальних ліпідів у тканинах голови медоносних бджіл, які 

утримуються на екологічно забруднених територіях, порівняно з 

тканинами голови бджіл, які вирощуються на умовно екологічно 

чистій території, також зумовлена меншим вмістом у їх складі 

мононенасичених і поліненасичених жирних кислот (табл. 2). Менша 

кількість мононенасичених жирних кислот, у свою чергу, зумовлена 

меншим вмістом жирних кислот родин n-7 (0,07–0,08 проти 0,09 г/кг 

натуральної маси) і n-9 (3,91–3,98 проти 4,05), а поліненасичених 

жирних кислот – родин n-3 (8,17–8,55 проти 9,02) і n-6 (6,92–7,18 

проти 7,48 г/кг натуральної маси). Співвідношення поліненасичених 

жирних кислот родини n-3 до поліненасичених жирних кислот родини 

n-6 при цьому становить 1,18–1,19 проти 1,20. 

У кінці літнього періоду в тканинах голови медоносних бджіл, 

які утримуються на екологічно забруднених територіях, порівняно з 

тканинами голови бджіл, які утримуються на умовно екологічно чистій 

території, не змінюється інтенсивність перетворення лінолевої кислоти 

загальних ліпідів в її більш довголанцюгові та більш ненасичені 

похідні (0,63–0,64 проти 0,64), але зменшується – ліноленової (0,48–

0,49 проти 0,47).  

У кінці літнього періоду більша кількість насичених жирних 

кислот загальних ліпідів у тканинах голови медоносних бджіл, які 

утримуються на екологічно забруднених територіях, порівняно з 

тканинами голови бджіл, які утримуються на умовно екологічно чистій 

території (табл. 2), зумовлена більшим вмістом в їх складі жирних 

кислот з парним (2,21–2,34 проти 2,11 г/кг натуральної маси) і 

непарним (0,09–0,11 проти 0,08 г/кг натуральної маси) числом 

вуглецевих атомів у ланцюгу. Найбільший вміст насичених жирних 

кислот загальних ліпідів у кінці літнього періоду, так само як і на його 

початку, виявлено в тканинах голови медоносних бджіл, які 

утримуються на території з інтенсивним рухом транспорту та біля 

промислових підприємств. 
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2. Рівень жирних кислот загальних ліпідів у тканинах голови медоносних бджіл у кінці літнього періоду 

утримання, г/кг натуральної маси, М±m, n=3 

Жирні кислоти  

та їх код 

Екологічні зони 

територія з 

помірним рухом 

транспорту та 

відсутністю 

промислових 

підприємств 

територія з 

інтенсивним 

рухом транспорту 

та роботою 

промислових 

підприємств 

територія біля 

вугільних шахт і 

збагачувальних 

комбінатів 

територія біля 

гірничо-

видобувного 

комбінату та 

цементного заводу 

1 2 3 4 5 

Каприлова, 8:0 0,01 ± 0,003 0,03 ± 0,003** 0,02 ± 0,003 0,02 ± 0,003 

Капринова, 10:0 0,01 ± 0,003 0,03 ± 0,003** 0,03 ± 0,003** 0,02 ± 0,003 

Лауринова, 12:0 0,02 ± 0,003 0,04 ± 0,003** 0,03 ± 0,004 0,03 ± 0,003 

Міристинова, 14:0 0,05 ± 0,003 0,08 ± 0,003** 0,07 ± 0,003** 0,06 ± 0,003 

Пентадеканова, 15:0 0,08 ± 0,003 0,11 ± 0,003** 0,10 ± 0,003** 0,09 ± 0,003 

Пальмітинова, 16:0 1,13 ± 0,009 1,17 ± 0,009* 1,16 ± 0,009 1,15 ± 0,009 

Пальмітоолеїнова, 16:1 0,09 ± 0,003 0,07 ± 0,003** 0,08 ± 0,003 0,08 ± 0,003 

Стеаринова, 18:0 0,79 ± 0,018 0,92 ± 0,018** 0,88 ± 0,023* 0,84 ± 0,021 

Олеїнова, 18:1 3,77 ± 0,048 3,71 ± 0,067 3,74 ± 0,076 3,74 ± 0,047 

Лінолева, 18:2 2,91 ± 0,049 2,72 ± 0,026* 2,75 ± 0,029* 2,77 ± 0,029 

Ліноленова, 18:3 2,90 ± 0,049 2,69 ± 0,039* 2,72 ± 0,027* 2,75 ± 0,032 

Арахінова, 20:0 0,10 ± 0,003 0,07 ± 0,003** 0,08 ± 0,006* 0,09 ± 0,003 

Ейкозаєнова, 20:1 0,28 ± 0,017 0,20 ± 0,009* 0,22 ± 0,009* 0,24 ± 0,014 
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1 2 3 4 5 

Ейкозадиєнова, 20:2 0,34 ± 0,017 0,26 ± 0,003** 0,27 ± 0,012* 0,29 ± 0,011 

Ейкозатриєнова, 20:3 0,26 ± 0,011 0,18 ± 0,009** 0,20 ± 0,007* 0,22 ± 0,011 

Арахідонова, 20:4 3,60 ± 0,112 3,48 ± 0,104 3,52 ± 0,107 3,56 ± 0,110 

Ейкозапентаєнова, 20:5 2,60 ± 0,046 2,46 ± 0,045 2,50 ± 0,051 2,55 ± 0,048 

Докозадиєнова, 22:2 0,37 ± 0,020 0,28 ± 0,017* 0,31 ± 0,020 0,34 ± 0,020 

Докозатриєнова, 22:3 0,38 ± 0,023 0,30 ± 0,020 0,33 ± 0,023 0,35 ± 0,023 

Докозатетраєнова, 22:4 0,69 ± 0,023 0,59 ± 0,027* 0,62 ± 0,026 0,66 ± 0,029 

Докозапентаєнова, 22:5 1,03 ± 0,035 0,86 ± 0,030* 0,88 ± 0,033* 0,92 ± 0,020 

Докозагексаєнова, 22:6 1,42 ± 0,026 1,27 ± 0,020* 1,30 ± 0,023* 1,32 ± 0,026 

Загальна концентрація 

жирних кислот 
22,83 21,52 21,81 22,09 

в т. ч. насичені 2,19 2,45 2,37 2,30 

          мононенасичені 4,14 3,98 4,04 4,06 

          поліненасичені 16,50 15,09 15,40 15,73 

n-3/n-6 1,20 1,18 1,18 1,19 
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Нами встановлено, що в кінці літнього періоду вміст 

довголанцюгових жирних кислот загальних ліпідів, здатних зв’язувати 

важкі метали, в тканинах голови бджіл, які утримуються на екологічно 

забруднених територіях, також є менший, ніж у тканинах голови 

бджіл, які вирощуються в умовно екологічно чистому середовищі 

(19,99–20,64 проти 21,44 г/кг натуральної маси). У кінці літнього 

періоду найменший вміст довголанцюгових жирних кислот загальних 

ліпідів виявлено в тканинах голови медоносних бджіл, які 

утримуються на території з інтенсивним рухом транспорту та біля 

промислових підприємств. 

З таблиці 2 видно, що в кінці літнього періоду в тканинах 

голови медоносних бджіл, які утримуються на території діяльності 

вугільних шахт і збагачувальних комбінатів, порівняно з тканинами 

голови бджіл, які вирощуються на умовно екологічно чистій території, 

вірогідно зростає вміст таких насичених жирних кислот загальних 

ліпідів, як капринова, міристинова, пентадеканова та стеаринова. 

Одночасно зменшується вміст такої насиченої жирної кислоти, як 

арахінова, такої мононенасиченої жирної кислоти, як ейкозаєнова, і 

таких поліненасичених жирних кислот, як лінолева, ліноленова, 

ейкозадиєнова, ейкозатриєнова, докозапентаєнова та докозагексаєнова. 

У тканинах голови бджіл, які утримуються на території з інтенсивним 

рухом транспорту та роботою промислових підприємств, крім того, 

вірогідно підвищується рівень насичених жирних кислот загальних 

ліпідів каприлової, лауринової та пальмітинової, але знижується –  

мононенасиченої жирної кислоти пальмітоолеїнової, і таких 

поліненасичених жирних кислот, як докозадиєнова та 

докозатетраєнова. 

Отже, в кінці літнього періоду утримання, порівняно з його 

початком, вміст жирних кислот загальних ліпідів у тканинах голови 

медоносних бджіл у 1,03–1,06 рази є більшим. Це може вказувати на 

те, що в тканинах голови бджіл жирні кислоти дещо відкладаються про 

запас. Незважаючи на наведене вище, у тканинах голови бджіл, які 

утримуються на екологічно забруднених територіях, як на початку, так 

і в кінці літнього періоду утримання, є меншим вміст жирних кислот 

загальних ліпідів. Це може вказувати на зниження енергетичної 

забезпеченості організму медоносних бджіл. Зменшення вмісту 

жирних кислот загальних ліпідів у тканинах голови бджіл, які 

утримуються на екологічно забруднених територіях, зумовлено 

зниженням рівня мононенасичених жирних кислот родин n-7 і n-9 та 

поліненасичених жирних кислот родин n-3 і n-6. Поліненасичені жирні 

кислоти життєво необхідні для організму медоносних бджіл [1]. З 
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таких жирних кислот в організмі бджіл синтезуються біологічно 

активні речовини – простагландини, тромбоксани та лейкотриєни [2]. 

Причому в організмі бджіл із лінолевої кислоти синтезується один ряд 

простагландинів, тромбоксанів і лейкотриєнів, а з ліноленової – другий 

[2, 6]. При цьому, на початку літнього періоду в тканинах голови 

медоносних бджіл, які утримуються на екологічно забруднених 

територіях, порівняно з тканинами голови бджіл, які вирощуються на 

умовно екологічно чистій території, є меншою інтенсивність 

перетворення лінолевої та, особливо, ліноленової кислот загальних 

ліпідів у її більш довголанцюгові та більш ненасичені похідні. В кінці 

літнього періоду в тканинах голови не змінюється інтенсивність 

перетворення лінолевої кислоти загальних ліпідів у її більш 

довголанцюгові та більш ненасичені похідні, але зменшується – 

ліноленової. Натомість, на початку та в кінці літнього періоду в 

тканинах голови медоносних бджіл, які утримуються на екологічно 

забруднених територіях, є вищим рівень насичених (з парним і 

непарним числом вуглецевих атомів у ланцюгу) жирних кислот 

загальних ліпідів. На початку та в кінці літнього періоду в тканинах 

голови є меншим вміст довголанцюгових насичених, мононенасичених 

і поліненасичених жирних кислот загальних ліпідів (18 і більше атомів 

вуглецю в ланцюгу), здатних зв’язувати важкі метали. На початку та в 

кінці літнього періоду найбільше змінюється вміст насичених, 

мононенасичених і поліненасичених жирних кислот загальних ліпідів 

у тканинах голови бджіл, які утримуються на території з інтенсивним 

рухом транспорту та роботою промислових підприємств. 

Висновки 

1. У кінці літнього періоду утримання, порівняно з його 

початком, вміст жирних кислот загальних ліпідів у тканинах голови 

медоносних бджіл у 1,03–1,06 рази є більшим.  

2. На початку літнього періоду в тканинах голови медоносних 

бджіл, які утримуються на екологічно забруднених територіях, 

порівняно з тканинами голови бджіл, які утримуються на умовно 

екологічно чистій території, є меншою інтенсивність перетворення 

лінолевої та, особливо, ліноленової кислот загальних ліпідів у її більш 

довголанцюгові та більш ненасичені похідні. В кінці літнього періоду 

в тканинах голови не змінюється інтенсивність перетворення лінолевої 

кислоти загальних ліпідів у її більш довголанцюгові та більш 

ненасичені похідні, але зменшується – ліноленової. 

3. На початку та в кінці літнього періоду в тканинах голови 

бджіл, які утримуються на екологічно забруднених територіях, є 

меншим вміст довголанцюгових (18 і більше атомів вуглецю в 
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ланцюгу) насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних 

кислот загальних ліпідів, здатних зв’язувати важкі метали. 

4. На початку та в кінці літнього періоду найбільше 

змінюється вміст насичених, мононенасичених і поліненасичених 

жирних кислот загальних ліпідів у тканинах голови бджіл, які 

утримуються на території з інтенсивним рухом транспорту та роботою 

промислових підприємств. 

 

Література 

1. Біологічна оцінка бджолиного обніжжя / Богданов Г. О., 

Поліщук В. П., Рівіс Й. Ф., Локутова О. А. // Науковий вісник ЛНАВМ 

імені С. З. Гжицького. – 2005. – Т. 7 (№ 1), Ч. 2. – С. 227–239. 

2. Жирні кислоти пилку рослин (бджолиного обніжжя) та їх 

роль в метаболічних процесах і життєдіяльності бджіл / Г. О. Богданов, 

В. П. Поліщук, Й. Ф. Рівіс, О. А. Локутова. // Біологія тварин. – 2003. – 

Т. 5, № 1–2. – С. 149–158. 

3. Ленинджер А. Биохимия. Молекулярные основы структуры 

и функций клетки / А. Ленинджер; пер. с англ., под ред. А. А. Баева и 

Я. М. Варшавского. – М. : Мир, 1974. – 957 с. 

4. Рівіс Й. Ф. Кількісні хроматографічні методи визначення 

окремих ліпідів і жирних кислот у біологічному матеріалі / Й. Ф. Рівіс, 

Р. С. Федорук. – Львів : Сполом, 2010. – 109 с. 

5. Casey W. M. Effects of unsaturated fatty acid supplementation 

on phospholipid gud triacylglycerol biosynthesis in Saccharomyces 

cerevisiae / W. M. Casey, C. E. Rolph, M. E. Tomeo // Biochem. and 

biophys. res. comm. – 1993. – № 3. – P. 1297–1303. 

6. Howton D. R. Metabolism of essential fatty acids                        

/ D. R. Howton, J. F. Mead // J. Biol. Chem. – 1991. – Vol. 235. – P. 3385–

3389. 

7. Jenkins T. C. Effect of added fat and calcium on in vitro 

formation of insoluble fatty acid soaps and cell wall digestibility / T. C. 

Jenkins, D. L. Palmquist // J. of Anim. Sci. – 1982. – Vol. 55. – P. 957–963. 

8. Lipid-enhanced pollen and lipid-reduced flour diets and their 

effect on the longevity of honey bees (Apis mellifera L.) / R. Manning, 

A. Rutkay, L. Eaton, B. Dell // Aust. J. Entomol. – 2007. – Vol. 46,       

Issue 3. – P. 251–257. 

9. Manning R. Fatty acids in pollen : a revive of their importance 

for honey bees / R. Manning // Bee World. – 2001. – Vol. 82 (2). – P. 60–

75. 

 



 186 

УДК 636.2:577.125:618.6  

Г.М. СЕДІЛО, доктор сільськогосподарських наук 

О.Б. ДЯЧЕНКО, науковий співробітник 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН  

 

ВПЛИВ ЕКСТРАКТУ АЛОЕ НА ВМІСТ НЕЕТЕРИФІКОВАНИХ 

ЖИРНИХ КИСЛОТ В ЕРИТРОЦИТАХ КРОВІ ТА 

РЕПРОДУКТИВНУ ФУНКЦІЮ КОРІВ  

РІЗНОЇ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ  

 

 За 25–30 діб до родів у корів з надоєм 4800–5200 кг молока за 

лактацію вміст в еритроцитах насичених, мононенасичених і 

поліненасичених неетерифікованих форм жирних кислот вищий 

відповідно на 11,5; 9,5 і 6,8 % ніж у тварин з надоями 3850–4150 кг. 

Введення коровам екстракту алое (за 25–30 діб до родів) приводить 

до вірогідного підвищення в еритроцитах за 5–7 діб до отелення та на 

10–14-у добу після нього рівня неетерифікованих форм лінолевої, 

ейкозапентаєнової, докозатетраєнової та докозапентаєнової жирних 

кислот. У плазмі крові корів з молочною продуктивністю 4800–5200 

кг, порівняно з тваринами з надоєм 3850–4150 кг, є вірогідно менша 

концентрація естрадіолу-17β на 21-у добу після родів. Отелення у 

корів обох груп проходило без ускладнень, а відновлення фізіологічного 

стану внутрішніх статевих органів у післяродовий період 

завершувалося в оптимальні терміни. 

Ключові слова: корови, неетерифіковані жирні кислоти, 

репродуктивна функція, екстракт алое, прогестерон, естрадіол-17β. 

 

Забезпечення високої репродуктивної здатності корів і 

тривалого продуктивного використання їх є актуальними проблемами 

молочного скотарства. Однак відомо, що високопродуктивні корови не 

завжди виділяються високими показниками відтворювальної здатності. 

Такий обернений зв’язок між молочною продуктивністю і 

репродуктивною функцією зумовлений підвищеною чутливістю 

високопродуктивних тварин до факторів зовнішнього середовища, 

порушенням гормональної рівноваги та зниженням природної 

резистентності до акушерських і гінекологічних захворювань [3, 8, 11]. 

Тому, важливим є пошук об’єктивних показників оцінювання 

фізіологічного стану організму корів та підвищення резистентності до 

акушерських і гінекологічних захворювань, що сприятиме 

прискореному формуванню високопродуктивних молочних стад з 
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високою відтворювальною здатністю поголів’я. Одним із показників, 

за яким можна об’єктивно визначати фізіологічний стан і 

резистентність організму корів, може слугувати вміст жирних кислот. 

В організмі тварин вміст жирних кислот, співвідношення і 

динаміку вивчають за їх вмістом у мембранах клітин. У корів для 

досліджень використовують мембрани еритроцитів (як базову модель 

для досліджень), що відображає вміст і особливості в усіх клітинах і 

тканинах організму. Встановлено, що в еритроцитах корів ліпіди 

містяться лише у мембрані [17]. Співвідношення між різними ліпідами 

генетично зумовлено, є постійним, і його не вдається змінити дією 

зовнішніх факторів, зокрема, годівлею тварин [10]. Це свідчить про те, 

що жирнокислотний склад мембран клітин є об'єктивним показником і 

може бути використаний для оцінювання фізіологічного стану 

організму.  

Також встановлено, що ліпіди в значній мірі визначають 

імунологічну реактивність організму та нормальний перебіг 

імунологічних процесів. Зокрема, поліненасичені жирні кислоти 

забезпечують цілісність структури мембран імунокомпетентних 

клітин, змінюють розподіл рецепторних груп мембран лімфоцитів та 

підвищують стійкість організму до несприятливих факторів 

зовнішнього середовища [1, 2, 5, 7, 14]. Отже, аналіз даних літератури 

свідчить про доцільність використання показників вмісту жирних 

кислот в еритроцитах корів для оцінювання фізіологічного стану 

організму та резистентності до акушерських і гінекологічних 

захворювань.  

Одночасно з пошуком об’єктивних показників фізіологічного 

стану організму виникає необхідність удосконалення наявних та 

пошук нових, ефективніших засобів, методів і схем активування 

післяродової інволюції статевих органів та підвищення 

репродуктивної здатності корів. Профілактичні та терапевтичні засоби 

мають бути скеровані на мобілізацію власних механізмів захисту 

організму, забезпечення оптимального перебігу біохімічних реакцій та 

імунологічних процесів [6, 12]. У зв’язку з цим заслуговує уваги 

застосування тканинних препаратів і, зокрема, екстракту алое, який 

стимулює обмін речовин, підвищує резистентність, нормалізує 

фізіологічні функції організму та сприяє процесам регенерації тканин. 

Однак відсутня інформація щодо впливу препарату на ліпідний обмін 

в організмі і, зокрема, на вміст неетерифікованих форм жирних кислот 

в еритроцитах корів. Виходячи з наведеного вище, метою нашої 

роботи було вивчити у корів різної молочної продуктивності у перед- і 

післяродовий період вміст в еритроцитах неетерифікованих форм 
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жирних кислот, вплив фармакопейного екстракту алое на їх динаміку, 

гормональний стан і репродуктивну функцію. 

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 10 голів у кожній. За результатами попередньої лактації у 

першу групу відібрали корів з надоєм 4800–5200 кг молока за 305 діб, 

у другу – 3850–4150 кг. Тваринам за 25–30 діб до отелення 

парентерально (підшкірно) дворазово з інтервалом 5–7 діб вводили по 

20 мл фармакопейного екстракту алое (реєстраційне посвідчення на 

препарат № UA/5896/01/01 від 19.02.07) [4].  

 Для визначення в еритроцитах вмісту неетерифікованих форм 

жирних кислот зразки крові у трьох корів із кожної групи відбирали за 

25–30 і 5–7 діб до отелення, а також на 10–14-у добу після нього, а для 

визначення концентрації прогестерону та естрадіолу-17β – на 14-, 21- і 

28-у добу після родів.  

Кров відбирали до ранкової годівлі з яремної вени у пробірки 

з гепарином. Суспензію еритроцитів одержували після триразового 

відмивання ізотонічним розчином хлориду натрію і центрифугування 

при 1500 об/хв протягом 15 хв. В одержаній суспензії еритроцитів 

визначали концентрацію неетерифікованих форм жирних кислот за 

методом Й.Ф. Рівіса зі співр. (2010) шляхом екстракції ліпідів 

хлороформ-метаноловою сумішшю (2:1 за об’ємом). Отримані ліпіди 

омилювали в гексані з наступним додаваням 2 н розчину метилату 

натрію в метанолі, а жирні кислоти – метилювали за допомогою 

метанолу та хлористого ацетилу. Одержані метилові ефіри жирних 

кислот вносили у випаровувач газорідинного хроматографічного 

апарату “Chrom-5” (Чехія). Для отримання кількісних даних 

користувалися методами внутрішнього стандарту та нормування. 

Для контролю функціонального стану яєчників піддослідних 

корів у плазмі їх крові методом імуноферментного аналізу із 

використанням тест-наборів фірми “Human” визначали вміст 

прогестерону і естрадіолу-17β. 

У піддослідних корів вивчали перебіг родів за відсутністю 

ускладнень, тривалістю виведення плода (хв.) і відокремлення посліду 

(год), а післяродового періоду − за терміном виділення лохій (діб), 

часом проявлення першої статевої охоти після отелення (діб) і 

тривалістю сервіс-періоду (діб), а також запліднюваністю від першого 

осіменіння (%).   

Отриманий цифровий матеріал опрацьовували методом 

варіаційної статистики з використанням критерію Стьюдента. 
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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 свідчать, що за 25–30 діб до 

отелення в еритроцитах корів з надоєм 4800–5200 кг молока за 

лактацію загальний вміст неетерифікованих форм жирних кислот у 

середньому становить 130,50 г
-3

/л, а з надоєм 3850–4150 кг –  

118,44 г
-3

/л (табл. 1). 

 

1. Вміст неетерифікованих форм жирних кислот в еритроцитах 

корів різної молочної продуктивності за 25–30 діб до отелення, г
-3

/л 

Жирні кислоти, 

їх код та групи 

Корови з надоєм молока, кг 

4800–5200 3850–4150 

Каприлова, 8:0 0,25±0,01 0,21±0,01 

Капринова, 10:0 0,43±0,02 0,37±0,02 

Лауринова, 12:0 0,54±0,03 0,45±0,03 

Міристинова, 14:0 0,83±0,04 0,82±0,05 

Пентадеканова, 15:0 0,74±0,04 0,71±0,03 

Пальмітинова, 16:0 53,26±2,26 47,42±2,33 

Пальмітоолеїнова, 16:1 1,27±0,06 1,17±0,08 

Стеаринова, 18:0 28,72±1,18 26,03±1,37 

Олеїнова, 18:1 16,52±0,84 15,05±0,85 

Лінолева, 18:2 14,29±0,46 13,56±0,72 

Ліноленова, 18:3 5,57±0,31 5,23±0,27 

Арахінова, 20:0 0,45±0,02 0,45±0,02 

Ейкозаєнова, 20:1 0,44±0,02 0,43±0,02 

Ейкозадиєнова, 20:2 0,45±0,03 0,45±0,03 

Ейкозатриєнова, 20:3 1,67±0,09 1,37±0,10 

Ейкозатетраєнова-арахідонова, 20:4 1,66±0,05 1,70±0,06 

Ейкозапентаєнова, 20:5 0,59±0,03 0,50±0,03 

Докозадиєнова, 22:2 0,32±0,02 0,27±0,02 

Докозатриєнова, 22:3 0,39±0,02 0,34±0,01 

Докозатетраєнова, 22:4 0,58±0,03 0,49±0,03 

Докозапентаєнова, 22:5 0,66±0,04 0,62±0,03 

Докозагексаєнова, 22:6 0,88±0,04 0,80±0,05 

Загальна концентрація жирних кислот 130,50 118,44 

насичені 85,22 76,46 

мононенасичені 18,23 16,65 

поліненасичені 27,06 25,33 

n-3/n-6 0,47 0,46 
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Різниця вмісту неетерифікованих форм жирних кислот  

(12,06 г
-3

/л, 10,2 %) є головним чином за рахунок насичених (11,5%), 

мононенасичених (9,5%) і поліненасичених (6,8%) жирних кислот. При 

цьому відношення поліненасичених жирних кислот родини n-3 до 

родини n-6 майже однакове. Серед неетерифікованих форм насичених 

жирних кислот домінують ЖК з парним числом вуглецевих атомів у 

ланцюгу (у корів з молочною продуктивністю 4800–5200 і 3850–4150 

кг за останню лактацію відповідно 84,48 і 75,75 г
-3

/л),  серед 

мононенасичених – ЖК родини n-9 (16,96 і 15,48 г
-3

/л), а серед 

поліненасичених – ЖК родини n-6 (18,39 і 17,35 г
-3

/л).  

 Встановлено, що за 5–7 діб до отелення в еритроцитах корів з 

молочною продуктивністю 4800–5200 кг, порівняно з 

низькопродуктивними, є тенденція до збільшення концентрації 

неетерифікованих форм жирних кислот (табл. 2). Концентрація 

насичених ЖК зростає, в основному, за рахунок жирних кислот з 

парним числом вуглецевих атомів у ланцюгу (85,28 проти 76,66 г
-3

/л), 

а рівень мононенасичених і поліненасичених  ЖК – за рахунок 

відповідно жирних кислот родини n-9 (16,71 проти 15,75 г
-3

/л) і родини 

n-6 (21,47 проти 18,97 г
-3

/л). При цьому співвідношення 

поліненасичених жирних кислот родини n-3 до родини n-6 не 

змінюється.  

З даних табл. 2 видно, що за 5–7 діб до отелення в 

еритроцитах корів з молочною продуктивністю 4800–5200 кг, 

порівняно з низькопродуктивними тваринами, вірогідно підвищується 

рівень попередника більш довголанцюгових і більш ненасичених 

жирних кислот родини n-6 – лінолевої кислоти. Крім того, в 

еритроцитах дещо збільшується концентрація попередника більш 

довголанцюгових і більш ненасичених жирних кислот родини n-3 – 

ліноленової кислоти. Також вірогідно зростає вміст більш 

довголанцюгових і більш ненасичених похідних лінолевої та 

ліноленової кислот − ейкозапентаєнової та докозатетраєнової ЖК. Як 

відомо, біологічно активні речовини місцевої дії, насамперед, 

простагландини, синтезовані з більш довголанцюгових і більш 

ненасичених похідних лінолевої та ліноленової кислот, в організмі 

тварин є найбільш сильними регуляторами відтворної функції великої 

рогатої худоби [15]. 

Наведені зміни у жирнокислотному складі еритроцитів корів 

пов’язані з процесом родів. Зокрема, у тварин з молочною 

продуктивністю 3850–4150 кг, порівняно, з коровами з надоями 4800–

5200 кг отелення відбувалося легше (табл. 5).  
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2. Вміст неетерифікованих форм жирних кислот в еритроцитах 

корів різної молочної продуктивності за 5–7 діб до отелення, г
-3

/л 

Жирні кислоти, 

їх код та групи 

Корови з надоєм молока, кг 

4800–5200 3850–4150 

Каприлова, 8:0 0,23±0,01 0,23±0,02 

Капринова, 10:0 0,37±0,02 0,30±0,02 

Лауринова, 12:0 0,47±0,03 0,44±0,02 

Міристинова, 14:0 0,79±0,04 0,77±0,04 

Пентадеканова, 15:0 0,73±0,04 0,66±0,03 

Пальмітинова, 16:0 55,24±2,62 48,90±2,87 

Пальмітоолеїнова, 16:1 1,57±0,07 1,44±0,09 

Стеаринова, 18:0 27,73±1,60 25,60±1,18 

Олеїнова, 18:1 16,19±0,68 15,28±0,64 

Лінолева, 18:2 17,22±0,18 15,03±0,10*** 

Ліноленова, 18:3 6,54±0,23 6,16±0,14 

Арахінова, 20:0 0,45±0,02 0,42±0,03 

Ейкозаєнова, 20:1 0,52±0,03 0,47±0,03 

Ейкозадиєнова, 20:2 0,49±0,03 0,44±0,02 

Ейкозатриєнова, 20:3 1,52±0,08 1,39±0,06 

Ейкозатетраєнова-арахідонова, 20:4 1,90±0,05 1,78±0,04 

Ейкозапентаєнова, 20:5 0,75±0,03 0,63±0,02* 

Докозадиєнова, 22:2 0,34±0,02 0,33±0,02 

Докозатриєнова, 22:3 0,42±0,02 0,40±0,01 

Докозатетраєнова, 22:4 0,62±0,03 0,49±0,02* 

Докозапентаєнова, 22:5 0,72±0,03 0,68±0,03 

Докозагексаєнова, 22:6 0,98±0,04 0,94±0,05 

Загальна концентрація жирних кислот 135,79 122,78 

насичені 86,01 77,32 

мононенасичені 18,28 17,19 

поліненасичені 31,50 28,27 

n-3/n-6 0,47 0,49 
 Примітка: тут і далі * р<0,05–0,02; ** р<0,01; *** р<0,001. 

 

На 10–14-у добу після отелення в еритроцитах корів з вищою 

молочною продуктивністю, порівняно з низькопродуктивними, зростає 

вміст неетерифікованих форм жирних кислот (табл. 3), яке відбува-

ється, головним чином, за рахунок насичених ЖК з парним числом 

вуглецевих атомів у ланцюгу (72,90 проти 65,57 г
-3

/л). Також в 

еритроцитах корів з молочною продуктивністю 4800–5200 кг, 

порівняно з низькопродуктивними, встановлено більшу концентрацію 
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мононенасичених і, особливо, поліненасичених ЖК, в основному, за 

рахунок відповідно жирних кислот родини n-9 (15,46 проти 14,60 г
-3

/л) 

і родини n-6 (21,08 проти 17,57 г
-3

/л). При цьому в перших, порівняно з 

другими, зменшується співвідношення поліненасичених ЖК родини n-

3 до поліненасичених ЖК родини n-6.  

 

3. Вміст неетерифікованих форм жирних кислот в еритроцитах корів 

різної молочної продуктивності на 10–14-ту добу після отелення, г
-3

/л 

Жирні кислоти, 

їх код та групи 

Корови з надоєм молока, кг 

4800–5200 3850–4150 

Каприлова, 8:0 0,26±0,01 0,23±0,01 

Капринова, 10:0 0,35±0,03 0,35±0,02 

Лауринова, 12:0 0,46±0,03 0,42±0,02 

Міристинова, 14:0 0,79±0,05 0,68±0,02 

Пентадеканова, 15:0 0,71±0,05 0,64±0,03 

Пальмітинова, 16:0 44,10±2,00 38,68±2,40 

Пальмітоолеїнова, 16:1 1,37±0,08 1,28±0,05 

Стеаринова, 18:0 26,49±1,46 24,79±1,33 

Олеїнова, 18:1 15,04±0,80 14,19±0,77 

Лінолева, 18:2 17,15±0,39 13,97±0,52** 

Ліноленова, 18:3 5,87±0,20 5,42±0,24 

Арахінова, 20:0 0,45±0,02 0,42±0,02 

Ейкозаєнова, 20:1 0,42±0,02 0,41±0,03 

Ейкозадиєнова, 20:2 0,46±0,02 0,43±0,02 

Ейкозатриєнова, 20:3 1,46±0,08 1,31±0,06 

Ейкозатетраєнова-арахідонова, 20:4 1,71±0,09 1,56±0,08 

Ейкозапентаєнова, 20:5 0,67±0,03 0,56±0,02* 

Докозадиєнова, 22:2 0,30±0,02 0,30±0,01 

Докозатриєнова, 22:3 0,40±0,02 0,37±0,02 

Докозатетраєнова, 22:4 0,51±0,03 0,42±0,01* 

Докозапентаєнова, 22:5 0,70±0,03 0,59±0,02* 

Докозагексаєнова, 22:6 0,92±0,04 0,84±0,03 

Загальна концентрація жирних кислот 120,59 107,86 

насичені 73,61 66,21 

мононенасичені 16,83 15,88 

поліненасичені 30,15 25,77 

n-3/n-6 0,43 0,47 

 

З даних табл. 3 видно, що на 10–14-у добу після отелення  в 

еритроцитах корів з молочною продуктивністю 4800–5200 кг, 
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порівняно з тваринами з надоями 3850–4150 кг, вірогідно 

підвищується рівень попередника більш довголанцюгових і більш 

ненасичених жирних кислот родини n-6 – лінолевої кислоти. У 

вказаний період досліджень встановлено вірогідне збільшення 

концентрації більш довголанцюгових і більш ненасичених похідних 

лінолевої та ліноленової кислот −  ейкозапентаєнової, 

докозатетраєнової та докозапентаєнової ЖК. 

Вірогідне зростання вмісту похідних лінолевої та ліноленової 

кислот в еритроцитах високопродуктивних корів,  порівняно з 

низькопродуктивними, може вказувати на значне збільшення в  

організмі концентрації ейкозаноїдів і, зокрема, різних груп 

простагландинів, які найбільш суттєво впливають на репродуктивну 

функцію корів [9, 15].  

Аналіз результатів досліджень свідчить, що у плазмі крові 

корів з різною молочною продуктивністю на 14-у добу після отелення 

виявлено різний вміст та співвідношення основних статевих гормонів 

(табл. 4).  

 

4. Вміст основних статевих гормонів у плазмі крові корів після 

отелення 

Досліджувані 

гормони 

Корови з надоєм молока, кг 

4800–5200 3850–4150 

На 14-у добу після отелення 

Прогестерон, г
-6

/л 0,43 ± 0,03 0,33 ± 0,03 

Естрадіол-17β, г
-9

/л 26,70 ± 2,08 25,80 ± 1,17 

На 21-у добу після отелення 

Прогестерон, г
-6

/л 1,67 ± 0,09 1,60 ± 0,15 

Естрадіол-17β, г
-9

/л 23,63 ± 1,17 29,27 ± 1,28* 

На 28-у добу після отелення 

Прогестерон, г
-6

/л 1,93 ± 0,18 1,40 ± 0,60 

Естрадіол-17β, г
9
/л

 -
 29,47 ± 1,80 30,10 ± 3,70 

 

Зокрема, у корів з молочною продуктивністю 4800–5200 кг, 

порівняно з низькопродуктивними, вміст прогестерону вищий на 

30,3 % (0,43 проти 0,33 г
-6

/л, р<0,05), а естрадіолу-17β – майже 

однаковий (26,70 проти 25,80 г
-9

/л). Виявлені особливості вмісту 

основних статевих гормонів зумовлюють відмінності прогестероно-

естрадіолового співвідношення залежно від молочної продуктивності 

корів, а саме: у високо- і низькопродуктивних групах відношення 

прогестерону до естрадіолу-17β становить відповідно 16,1:1 і 12,8:1.  
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У період між 14 і 21-ю добою після отелення у плазмі крові 

корів обидвох груп істотно зростає концентрація прогестерону: у 

високопродуктивних тварин у 3,9 разу, низькопродуктивних – у 

4,8 разу. Однак вміст естрадіолу-17β змінюється неоднаково, а саме: у 

корів з молочною продуктивністю 4800–5200 кг зменшується на 

11,5 % (з 26,70 до 23,63 г
-9

/л), а з надоєм  3850–4150 кг – збільшується 

на 13,4 % (з 25,80 до 29,27 г
-9

/л). Як наслідок, у високопродуктивних 

корів, порівняно з низькопродуктивними, вміст естрадіолу-17β нижчий 

на 5,64 г
-9

/л, або 19,3 % (P<0,05). Відношення прогестерону до 

естрадіолу-17β у високопродуктивних корів становить 70,7:1,  

низькопродуктивних – 54,7:1, що вказує на значну різницю функ-

ціонального стану їх яєчників.   

Станом на 28-у добу після родів, порівняно з попереднім 

періодом досліджень, у корів з молочною продуктивністю 4800–

5200 кг концентрація обидвох гормонів істотно підвищилася, а саме: 

прогестерону на 15,6 % (від 1,67 до 1,93 г
-6

/л,), естрадіолу-17β – на 

24,7 % (від 23,63 до 29,47 г
-9

/л). У тварин з надоєм 3850–4150 кг вміст 

прогестерону знизився на 12,5 % (від 1,60 до 1,40 г
-6

/л), а естрадіолу-

17β – майже не змінився (від 29,27 до 30,10 г
-9

/л). Як наслідок, у висо-

копродуктивних корів, порівняно з низькопродуктивними, вміст 

прогестерону вищий на 37,9 % (1,93 проти 1,40 г
-6

/л), а естрадіолу-17β 

– майже однаковий (29,47 проти 30,10 г
-9

/л). Відношення прогестерону 

до естрадіолу-17β у високопродуктивних тварин становить 65,5:1, 

низькопродуктивних – 46,5:1.  

 Отже, вказані відмінності гормонального стану в корів різної 

молочної продуктивності мають суттєвий вплив на їх репродуктивну 

здатність. Тобто відтворна функція корів з молочною продуктивністю 

3850–4150 кг за останню лактацію, порівняно з тваринами з молочною 

продуктивністю 4800–5200 кг, за наведених вище умов, зокрема, 

впливу біологічно активних речовин екстракту алое, є кращою. 

Дослідження інтенсивності процесів відновлення 

фізіологічного стану родових шляхів і функції внутрішніх статевих 

органів корів свідчить, що порівняно з високопродуктивними 

тваринами, у низькопродуктивних термін відокремлення посліду 

коротший на 0,4 год або 8,7 % (табл. 5). Тривалість виділення лохій у 

корів з різними надоями майже однакова, різниця неістотна і 

становить 2,6 %.  

Відновлення статевих циклів після отелення корів з молочною 

продуктивністю 3850–4150 кг завершувалося раніше, ніж у 

високопродуктивних аналогів на 6 діб (13,6 %).  

 



 195 

5. Репродуктивна функція корів 

Досліджувані показники 
Корови з надоєм молока, кг 

4800–5200 3850–4150 

Термін відокремлення посліду після 

отелення, год 4,6 ± 0,29 4,2  0,25 

Тривалість виділення лохій, діб 15,3 ± 0,56 14,9 ± 0,57 

Термін відновлення статевих циклів 

після отелення, діб 44,9 ± 3,64 38,8  3,44 

Кількість корів, які відновили статеві 

цикли на 45-у добу після отелення, % 60,0 80,0 

Запліднюваність від першого осіменіння, %  60,0 50,0 

Тривалість сервіс-періоду в корів, діб 61,5 ± 8,94 57,5 ± 7,43 

 

Однак впродовж 45 діб після отелення відновлення статевих 

циклів становило 60 % у корів високопродуктивної групи і 80,0 % у 

низькопродуктивної. Після першого осіменіння заплідненість корів 

вказаних груп становила відповідно 60,0 і 50,0 %.Тривалість сервіс-

періоду в корів з молочною продуктивністю 4800–5200 кг, порівняно з 

низькопродуктивними аналогами, більша на 4 доби. Тобто рівень 

молочної продуктивності має вплив на досліджуваний показник. 

Отже, застосування препарату алое коровам за вказаною 

схемою і дозою забезпечує після отелення нормалізацію 

фізіологічного стану внутрішніх статевих органів в оптимальні строки 

та підвищує заплідненість високопродуктивних тварин. 

 Висновки 

1. За 25–30 діб до отелення у корів з надоєм 4800–5200 кг 

молока за лактацію вміст в еритроцитах насичених, мононенасичених і 

поліненасичених неетерифікованих форм жирних кислот вищий 

відповідно на 11,5; 9,5 і 6,8 % ніж у тварин з надоями 3850–4150 кг.  

 2. Виявлено, що за 5–7 діб до отелення та на 10–14-у добу 

після нього в еритроцитах корів з молочною продуктивністю 4800–

5200 кг порівняно з тваринами з надоєм 3850–4150 кг, яким вводили 

розчин екстракту алое, за рахунок мононенасичених ЖК родин n-7 і n-

9 і, особливо,   насичених ЖК з парним і непарним числом вуглецевих 

атомів у ланцюгу та поліненасичених жирних кислот родин n-3 і n-6 є 

тенденція до зростання загального вмісту неетерифікованих форм 

жирних кислот. Також в еритроцитах за 5–7 діб до отелення та на 10–

14-у добу після нього знижується відношення неетерифікованих форм 

поліненасичених ЖК родини n-3 до поліненасичених ЖК родини n-6.  
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3. Встановлено, що за 5–7 діб до отелення та на 10–14-у добу 

після нього в еритроцитах корів з молочною продуктивністю 4800–

5200 кг, порівняно з тваринами з надоєм 3850–4150 кг, яким вводили 

екстракт алое (за 25–30 діб), вірогідно підвищується рівень 

попередника жирних кислот родини n-6 – неетерифікованої форми 

лінолевої кислоти. Також у вказаний період вірогідно збільшується 

концентрація більш довголанцюгових і більш ненасичених похідних 

лінолевої та ліноленової кислот − неетерифікованих форм 

ейкозапентаєнової, докозатетраєнової та докозапентаєнової ЖК.  

4. Встановлено, що після отелення концентрація прогестерону 

та естрадіолу-17β у плазмі крові високо- і низькопродуктивних корів, 

яким вводили екстракт алое (за 25–30 діб до отелення), значно 

коливалася і залежала від перебігу післяродового періоду. При цьому в 

плазмі крові корів з молочною продуктивністю 4800–5200 кг, 

порівняно з тваринами з надоєм 3850–4150 кг, є вірогідно менша 

концентрація естрадіолу-17β на 21-шу добу після отелення.  

 5. Застосування препарату алое коровам за 25–30 діб до 

отелення забезпечує після отелення нормалізацію фізіологічного стану 

внутрішніх статевих органів в оптимальні терміни та підвищує 

заплідненість високопродуктивних тварин. 
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РЕПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ ТА ПОКАЗНИКИ КРОВІ 

ОБРОШИНСЬКИХ БІЛИХ ГУСЕЙ, 

СХРЕЩЕНИХ З ПОРОДОЮ ЛЕГАРТ 

 

Встановлено, що схрещування оброшинських білих гусей з 

гусьми породи легарт покращило несучість і тривалість яйцекладки, 

підвищило інкубаційні якості (запліднюваність та виводимість). 

Збереженість молодняку помісних гусей становила 91,5 %. 

Ключові слова: гуси, інкубаційні якості, несучість, 

заплідненість, вивід. 

 

У наш час птахівництво є найбільшим постачальником 

повноцінного тваринного білка, роль якого в харчуванні людей досить 

велика. Розвиток птахівництва багато в чому залежить від селекційної 

роботи, яка спрямована на удосконалення продуктивних і племінних 

якостей, створення нових порід, ліній і кросів всіх видів 

сільськогосподарської птиці, а також повноцінної й збалансованої 

годівлі та впровадження нової високоефективної технології. Ведення 

гусівництва на промисловій основі дає можливість отримувати 

високоякісну продукцію з високою ефективністю оплати корму [3]. 

М’ясне птахівництво відіграє особливу роль у народному 

господарстві України. Воно забезпечує населення країни дієтичними 

висококалорійними продуктами харчування. Так, у м’ясі курей та 

індиків міститься до 23 % протеїну і 17–24 % жиру, у м’ясі качок і  

гусей – відповідно 23–34 % і 16–46%. У 100 г м’яса міститься 30–40 % 

добової потреби у білках, необхідних для дорослої людини [1, 2]. 

У 2012 році було проведено схрещування оброшинських білих 

гусок з гусаками породи легарт. Гуси породи легарт характеризуються 

відмінними показниками: швидкий ріст – у два місяці птиця важить 4–

5 кг, у віці статевої зрілості (4 місяці)  – 7-8 кг, а у півроку – 8–10 кг. 

Гусей цієї породи можна використовувати для виробництва особливо 

корисного  і смачного продукту – жирної  гусячої  печінки. І    ще один 

напрям продуктивності легартів – пух. Уже  у  віці  11   тижнів гусенят 
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можна починати підскубувати і одержати 100 г пуху з 1 голови. 

Повторне підскубування проводять через 6–7 тижнів.  

Від середньостатистичної гуски цієї породи можна отримати 

протягом сезону 40–45 яєць. Із закладених на інкубування яєць вихід 

гусенят досягає 75 %. 

Метою даної роботи є покращення м’ясних якостей 

оброшинських білих гусей при схрещуванні з гусьми породи легарт. У 

результаті проведених досліджень були покращені репродуктивні та 

м’ясні якості оброшинських білих гусей, що дозволило не лише 

зберегти цінні якості вихідного поголів’я, але й одержати нові 

поєднання господарсько-корисних ознак і тим самим забезпечити 

конкурентоспроможність у сучасних умовах.  

Вивчали особливості успадкування господарсько корисних 

ознак молодняком, одержаним від схрещування.  

Дослідження проводили в лабораторії дрібного тваринництва 

ІСГКР НААН та ПАФ “Піски” Миколаївського району Львівської 

області.  

Основним методом племінної роботи є відбір і підбір особин з 

високими продуктивними якостями з метою одержання однотипної 

птиці, яка б відповідала запланованим параметрам продуктивності.  

Селекційну роботу, спрямовану на закріплення стандартних 

для кожної породної групи ознак, проводили шляхом індивідуально-

масового відбору. Перед початком племінного періоду самці та самки 

всіх породних груп були індивідуально оцінені за екстер’єром, 

типовістю оперення, живою масою. Протягом продуктивного періоду 

на груповому рівні 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, які на період 

парування та яйцекладки (з січня по травень) утримувалися роздільно 

із забезпеченням належного рівня годівлі та режиму утримання. Облік 

несучості проводився щоденно з вирахуванням індексу форми яєць 

шляхом лінійного вимірювання та зважування і відбору за цим 

показником та масою їх для інкубації. Нагромадження інкубаційних 

яєць та контроль за їх зберіганням проводили  щонайбільше до 14 днів, 

після чого їх відправляли на інкубацію, яку здійснювали згідно з 

відповідними інструкціями.  

Молодняк, починаючи з одноденного віку, був помічений і 

поставлений на роздільне вирощування згідно з генотипом. Годівля до 

3-тижневого віку здійснювалася спецкомбікормом. 
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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 – 

оброшинських білих: гуски – 6,35 кг, гусаки – 7,25 кг, легарти: гуски – 

6,35 кг, гусаки – 7,35 кг.   

Несучість – важлива ознака продуктивності, яка залежить від 

породних та індивідуальних особливостей птиці, і умов утримання й 

годівлі. Середня несучість гусок І групи (ОБ♀ х ОБ ♂) становила     

39,1 штук яєць на голову, а ІІ групи (ОБ ♀ х легарт ♂) – 39,4 штук яєць 

(табл. 2).  

 

2. Несучість та інкубаційні показники яєць  

Показники 
Група гусей  

І, (ОБ♀ х ОБ ♂) ІІ, (ОБ ♀ х легарт ♂) 

Тривалість яйцекладки, днів 97 100 

Середня несучість гусок, 

шт. яєць 39,1 39,4 

Середня маса яйця, г 160,4 159,7 

Довжина яйця, мм 84,3 82,8 

Ширина яйця, мм 55,2 56,5 

Індекс форми, % 68,2 65,6 

Міцність шкаралупи, кг/мм
2
 2,13 2,15 

Товщина шкаралупи, мм 0,44 0,43 

 

Аналізуючи дані таблиці 2, видно, що за тривалістю 

яйцекладки і кількості знесених яєць, ІІ група гусей переважає І групу. 

Проте гуси І групи незначною мірою переважають гусей ІІ групи за 

масою і розмірами яєць. 

Поряд із зважуванням, щоденно проводили проміри яєць 

(довжина і ширина) та визначали індекс форми яєць. Ці показники у     

І групі становили: довжина яйця – 84,3 мм, ширина – 55,2 мм, індекс 

форми 65,6, у ІІ групі відповідно – 82,8; 56,5; 68,2 мм. 

Вивчення інкубаційних якостей яєць свідчить, що 

запліднюваність у гусей ІІ групи становила 84,2 %, що на 0,5 % 

переважає цей показник у птиці І групи (83,7 %), а виводимість 
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становила в ІІ групі – 75,3 %, що на 1,1% більше ніж у І групі (74,2 %) 

(табл. 3).  

 

3. Результати інкубації яєць, % 

Група Запліднюваність Задохлики Вивід гусенят 

І 83,7 6,0 74,2 

ІІ 84,2 5,9 75,3 

 

Одним з показників життєздатності молодняку гусей є його 

збереженість за період вирощування. Збереженість молодняку в           

ІІ групі була кращою і становила  91,5 %, що на 1,3 % більше ніж у 

гусей І групи. 

Проведено дослідження вмісту загального білка в сироватці 

крові гусей залежно від віку, породи і статі. Дані про вміст загального 

білка в сироватці крові гусей залежно від віку, породи і статті наведені 

в табл. 4. Так, самці впродовж усіх досліджуваних періодів в сироватці 

крові мали вищі показники вмісту загального білку ніж самки. 

Найбільш низький цей показник був у самців і самок у 

чотиритижневому віці. Вміст загального білка в сироватці крові гусей 

дослідних груп мав незначні коливання. 

 

4. Вміст загального білка в сироватці крові гусей, г% (Мm, n=5) 

Група Стать 
Вік гусей 

1 день 4 тижні 9 тижнів 

І 
самці 5,16 ± 0,18 4,73 ± 0,10 5,69 ± 0,11 

самки  4,87 ± 0,10 3,87 ± 0,12 5,21 ± 0,10 

ІІ 
самці 5,20 ± 0,11 4,80 ± 0,11 5,88 ± 0,12 

самки  5,03 ± 0,08 4,03 ± 0,05 5,67 ± 0,11 

 

Крім вищенаведених показників визначали також 

гематологічні. Кров сільськогосподарської птиці має слаболужну 

реакцію. Кількість крові відносно маси тіла гусей становить у 

середньому 8,5 %. Кількість еритроцитів в організмі гусей не постійна 

і може змінюватися від рівня годівлі, породи, фізіологічного стану та 

інших факторів [1]. Дані дослідження кількості еритроцитів, 

лейкоцитів і гемоглобіну в крові самок та самців дослідних груп 

наведені в табл. 5. 
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5. Гематологічні показники крові гусей у 9-тижневому віці, (Мm, 

n=5) 

Група Стать 

Показники 

Еритроцити,  

млн /1 см
3
 

Лейкоцити, 

тис./1 см
3
 

Гемоглобін, 

г% 

І 
самці 4,53 ± 0,014 41,9 ± 0,19 16,5 ± 0,12 

самки  4,45 ± 0,015 38,2 ± 0,20 16,1 ± 0,08 

ІІ 
самці 4,59 ± 0,016 43,9 ± 0,25 16,9 ± 0,12 

самки  4,52 ± 0,014 41,7 ± 0,32 16,7 ± 0,14 

 

В досліджуваних самок і самців різниця за кількістю 

еритроцитів була незначна. Найбільш високий цей показник у самок ІІ 

групи. Якщо з віком у молодняку кількість еритроцитів майже не 

змінюється, то гемоглобін, навпаки, – з віком збільшується. 

Встановлено, що самці впродовж усіх досліджуваних періодів мали 

вищі показники вмісту загального білка в сироватці крові порівняно з 

самками.  

Висновки 

1. Встановлено, що після схрещування оброшинських білих 

гусей з гусьми породи легарт покращилася несучість і тривалість 

яйцекладки. Найкраща несучість була у птиці ІІ групи (ОБ ♀ х 

легарт ♂) і становила 39,4 шт. 

2. Вивчення інкубаційних якостей дало такі результати: 

запліднюваність у оброшинськиї білих гусей, схрещених з гусьми 

породи легарт становила 84,2 %, що на 0,5 % більше ніж у 

оброшинських білих, а виводимість відповідно становила 75,3 %, що 

на 1,1 % більше. 

3. Збереженість гусей у ІІ групі (ОБ ♀ х легарт ♂) була 

кращою і становила 91,5 %, що на 13 % більше ніж у І групі. 
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ПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ БУГАЙЦІВ 

АБЕРДИН-АНГУСЬКОЇ ПОРОДИ  

ЗА ЗГОДОВУВАННЯ ВИСОКОБІЛКОВИХ КОРМІВ  

ТА ПРИРОДНОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ДОБАВКИ 

 

Встановлено, що включення до раціонів тварин за силосно-

концентратного типу годівлі розроблених комбікормів забезпечує їх 

потребу згідно з нормою, виявляє позитивний вплив на обмін речовин в 

організмі бугайців, поліпшує перетравність поживних речовин кормів, 

підвищує м’ясну продуктивність, якість яловичини і рентабельність її 

виробництва. 

Ключові слова: бугайці, раціон, комбікорми, годівля, туфи, 

м’ясна продуктивність, перетравність, баланс азоту.  

 

Удосконалення технологій виробництва яловичини з 

використанням спеціалізованих м’ясних порід великої рогатої худоби 

є важливою науково-практичною проблемою аграрного сектора 

економіки нашої держави. Однією з основних складових у цьому 

процесі є деталізація годівлі тварин, що дає можливість максимально 

реалізувати їх генетичний потенціал 2, 3, 5. Особливе значення у 

підвищенні м’ясної продуктивності молодняку жуйних має 

оптимізація білкового та мінерального живлення залежно від породи, 

біогеохімічних зон, структури раціонів, типів годівлі  1,  4, 6.  

Тому виходячи із сказаного, дослідження впливу згодовування 

у складі комбікорму різних рівнів, багатих на протеїн місцевих кормів 

(бобів кормових, сої, люпину) та мінеральних добавок (цеолітовмісних 

туфів) у силосно-концентратних раціонах молодняку великої рогатої 

худоби абердин-ангуської породи в умовах Західного Лісостепу 

України на продуктивність тварин, якість яловичини та засвоєння 

поживних речовин є актуальними і мають важливе 

народногосподарське значення. 

Дослідження проводили в умовах племінного заводу ДПДГ 

“Тучинське” Гощанського району Рівненської області в стійловий 

(лютий - травень) період на поголів’ї бугайців абердин-ангуської 

породи, яких було розділено за принципом аналогів на групи.  
 

© Фурманець Ю.С., 2013 
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При підборі аналогів враховували походження молодняку, вік, 

живу масу, стан здоров’я, інтенсивність росту у зрівняльний період. 

Було проведено два науково-пошукових та один науково-виробничий 

дослід. Для науково-пошукових дослідів сформували 4 групи бугайців 

12-місячного віку – одну контрольну і три дослідні, по 8 голів у 

кожній. Перша група тварин у дослідах була контрольною і з її даними 

порівнювали показники інших груп для встановлення статистично 

вірогідної різниці результатів досліджень. Для науково-виробничого 

досліду було сформовано дві групи бичків, по 50 голів у кожній.  

У всіх дослідах умови утримання тварин були ідентичні, за 

винятком годівлі, різнилися лише за набором компонентів у 

комбікормі.  Годівлю проводили двічі на добу згідно з нормами 

(Богданов Г. О., 1990). 

У першому досліді в підготовчий період (30 днів) усі тварини 

знаходилися на раціоні першої контрольної групи (січка пшеничної 

соломи, силос кукурудзяний і комбікорм такого складу: пшенична 

дерть –  40 %, ячмінна дерть – 30 %, пшеничні висівки –  8 %, горохова 

дерть – 15 %, ріпакова макуха – 5 %, кухонна сіль – 2 %). Бугайці II, III 

і IV дослідних груп протягом дослідного періоду одержували 

аналогічний раціон, у якому в складі комбікорму 15 % зерна гороху 

сорту Інтенсивний 92 замінили еквівалентною кількістю зерна 

вітчизняних сортів бобів кормових (Оріон); сої (Юг 30) та люпину 

(Володимир). Зерно досліджуваних бобових культур перед 

згодовуванням прожарювали на спеціальній жаровні за температури 

120 – 150 
о
С впродовж 60 хв в умовах господарства з наступним 

подрібненням та перемішуванням з іншими компонентами комбікорму 

на ДКУ-5М.  

Другий дослід проводили за схемою, аналогічною до першого, 

де вивчали оптимальний вміст цеолітовмісних туфів (2–5 %) у складі 

комбікорму з соєю  для відгодівельних бугайців.  

У третьому досліді було проведено виробничу перевірку 

результатів попередніх досліджень.  

Відповідно при виконанні досліджень було поставлено такі 

завдання: розробити рецепти комбікормів на основі зерна місцевих 

високобілкових культур (гороху, бобів кормових, сої, люпину); 

розробити рецепти комбікормів з використанням цеолітовмісних туфів 

Рівненщини; визначити хімічний склад і поживність комбікормів з 

включенням високобілкових місцевих кормів і цеолітовмісних туфів; 

дослідити інтенсивність росту і визначити м’ясну продуктивність 

бугайців абердин-ангуської породи при згодовуванні комбікормів з 

використанням у їхньому складі високобілкових місцевих кормів і 
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туфів; визначити перетравність поживних речовин, баланс азоту і деякі 

показники обміну речовин вмісту рубця і крові тварин за згодовування 

вказаних комбікормів; визначити якість яловичини, одержаної від 

бугайців при відгодівлі досліджуваними комбікормами; 

проаналізувати економічну ефективність використання розроблених 

комбікормів при відгодівлі бугайців. 

Отримані в експериментах дані обробляли біометрично за 

методикою М. О. Плохінського (1969) з використанням комп’ютерних 

програм Microsoft Excel.  

Хімічний аналіз кормів показав, що в раціоні бугайців I 

(контрольної) групи спостерігався дефіцит сирого протеїну на 10,7 %, 

перетравного на 6,1 %, нестача цукру, кальцію, фосфору, цинку, 

марганцю, кобальту та йоду відповідно становила 55; 6,2; 34,2; 27,2; 

16,9; 48,8; 36,1 %. Таку ж тенденцію, але з дещо меншим відсотком, 

виявлено у раціонах дослідних груп.  Загальна поживність добових 

раціонів бугайців усіх груп у першому досліді була практично 

однаковою: кожній тварині I, II, III і IV груп згодовано відповідно 

791,0; 803,2; 807,1; 803,2 кг к. од. і 74,4; 77,9; 79,2; 78,4 кг 

перетравного протеїну. Поживна цінність 1 кг сухої речовини раціонів 

становила 0,96 к. од. в контрольній групі та відповідно 0,96; 0,97; 0,97 

к. од. у II, III, IV дослідних. Вміст сирого протеїну в сухій речовині в 

контрольній групі дорівнював 11,6 % і у дослідних групах відповідно 

11,9 %; 12,1 %; 12,2 %. Вміст сирого жиру в сухій речовині раціонів у 

групах відповідно становив 3,1; 3,1; 3,5; 3,2 %. Вміст сирої клітковини 

в сухій речовині раціону в групах був у межах 25,1 – 25,2 %. На одну 

кормову одиницю раціону бичків у контрольній групі припадало 94 г 

перетравного протеїну, а в II, III і IV дослідних – 97, 98, 98 г . 

У першому досліді в бугайців III групи, яким згодовували у 

складі комбікорму 15 % зерна сої, середньодобові прирости живої 

маси були на 101 г, або на 12,2 % вищі від контролю, де тварини 

отримували еквівалентну кількість гороху. Введення до комбікорму 

тварин II і IV дослідних груп зерна кормових бобів та люпину сприяло 

збільшенню середньодобових приростів живої маси на 6,53 і 6,96 % 

порівняно з контролем. Різниця у даних показниках між тваринами 

дослідних та контрольної груп була вірогідною (Р<0,001). 

У другому досліді бугайці III групи, які споживали комбікорм з 

включенням 15 % подрібненого і прожареного зерна сої та 3,5 % туфів, 

мали на 10,7 % вищі від контролю середньодобові прирости, а 

введення до комбікорму тварин II і IV груп туфів (2,0 і 5,0 %) 

обумовило збільшення цих показників відповідно на 3,1 і 7,0 %. 
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Аналіз гематологічних даних засвідчив, що досліджувані 

показники крові в групах тварин суттєво не відрізнялися і були в 

межах фізіологічних норм (табл. 1). 

 

1. Результати досліджень крові піддослідних бугайців (М±m, n = 3) 

Показники 
Групи тварин 

I   II   III  IV  

Гемоглобін, 

г% 
11,60 ± 0,03 11,90 ± 0,06 11,96 ± 0,03 11,90 ± 0,06 

Еритроцити, 

млн./мм
2 

5,1 ± 0,2 4,8  ± 0,2 5,2  ± 0,3 4,7  ± 0,3 

Лейкоцити, 

тис./мм
3 

8,5  ± 0,3 8,5  ± 0,3 8,5  ± 0,3 8,5  ± 0,1 

Загальний 

білок, % 7,54 ± 0,04 7,60 ± 0,10 7,70 ± 0,02 7,80 ± 0,20* 

Кальцій, мг%  10,80 ± 0,20 12,20 ± 0,20
**

 11,90 ± 0,10
**

 12,10 ± 0,40* 

Фосфор, 

мг% 5,40 ± 0,10 5,60 ± 0,10 5,60 ± 0,10 5,70 ± 0,10 

Каротин, 

мг% 0,437 ± 0,03 0,444 ± 0,03 0,580 ± 0,03
**

 0,711 ± 0,03
**

 

Резервна 

лужність, мг% 48,70 ± 0,80 48,06 ± 0,80 47,20 ± 1,10 48,41 ± 1,40 

 

За результатами першого і другого балансового досліду 

встановлено, що порівняно з бугайцями дослідних груп, контрольні 

аналоги з калом і сечею виділяли значно більшу кількість азоту. Проте 

його відносні втрати у тварин III групи були найменшими. Зменшення 

втрат азоту з калом і сечею сприяло збільшенню відкладання його в 

тілі відповідно до рівня середньодобових приростів живої маси 

бугайців цих груп. Баланс азоту в них був позитивний і становив    

33,01–39,37 г на добу, що на 21 – 44 % більше від контролю.  

За виходом м’яса та жиру туші бугайців усіх груп були 

віднесені до першої категорії і відповідали вимогам вищої категорії 

вгодованості. Ми встановили, що молодняк, який при відгодівлі 

відзначався вищою інтенсивністю росту, мав також і кращі показники 

м’ясної продуктивності. Найвищий забійний вихід виявлено у 

бугайців, які споживали комбікорм з включенням 15 % прожареного і 

подрібненого зерна сої та 3,5 % туфів – 60,8 % проти 59,9 % у 

контролі, що на 1,5 % більше (табл. 2). 

Туші, отримані при забої бугайців, мали добре розвинуті такі 
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відруби, як спина, поперек та задня частина, а при обвалюванні півтуш 

тварин дослідних груп вони мали більшу кількість їстівної м’якоті, в 

складі якої на м'ясо вищого та першого сортів припадало понад 50 %.  

 

2. Результати забою піддослідних бугайців (М ± m, n = 3) 

Групи 

тварин 

Забійний 

вихід, % 

Кількість, % Маса, кг 

м'якоті кісток печінки нирок 

Перший дослід 

I 59,9 ± 0,1 81,7 ± 0,2 15,7 ± 0,2 6,0 ± 0,3 1,0 ± 0,1 

II 59,9 ± 0,6 82,2 ± 1,1 15,2 ± 0,5 6,1 ± 0,1 1,0 ± 0,1 

III 60,9 ± 0,6 82,4 ± 0,4 15,0±0,3 6,1 ± 0,2 1,1 ± 0,1 

IV 60,7 ± 

0,2* 
82,2 ± 0,7 15,0 ± 0,5 5,6 ± 0,1 0,9 ± 0,0 

Другий дослід 

I 60,2 ± 0,7 81,5 ± 0,4 15,9 ± 0,3 5,8 ± 0,2 0,9 ± 0,3 

II 60,5 ± 0,6 81,7 ± 1,1 15,7 ± 0,5 5,9 ± 0,3 1,1 ± 0,1 

III 60,8 ± 0,6 82,2 ± 0,3 15,3 ± 0,3 6,0 ± 0,1 1,0 ± 0,3 

IV 60,4 ± 0,3 82,0 ± 0,8 15,4 ± 0,5 5,7 ± 0,2 1,1 ± 0,1 

Третій дослід 

I 59,9 ± 0,7 81,2 ± 0,6 16,0 ± 0,4 5,4 ± 0,2 0,9 ± 0,2 

II 60,8 ± 0,8 82,4 ± 0,8 15,7 ± 0,3 6,0 ± 0,1 1,1 ± 0,1 

 

Щодо хімічного складу середніх зразків м’яса, то за вмістом 

білка II, III, IV дослідні групи переважали контрольних аналогів 

відповідно в 1-му досліді на 1,76; 4,46; 3,57% та на 0,4; 2,1; 0,4 % – у       

2-му досліді (табл. 3). 

 

3. Хімічний склад середнього зразка м’яса піддослідних бугайців  

(М ± m, n = 3), % 

Показники 

Групи тварин 

I 

(контрольна) 

II 

(дослідна) 

III 

(дослідна) 

IV 

(дослідна) 

1 2 3 4 5 

Перший дослід 

Вода 74,7 ± 0,7 73,6 ± 0,3 73,3 ± 0,2 73,5 ± 0,5 

Жир 1,4 ± 0,2 1,8 ± 0,1 1,6 ± 0,3 1,6 ± 0,3 

Білок 22,4 ± 0,7 22,8  ±0,1 23,4 ± 0,3 23,2 ± 0,1 

Зола 0,8 ± 0,1 0,8 ± 0,1 0,9 ± 0,1 0,8 ± 0,2 

Другий дослід 

Вода 73,8 ± 0,8 73,6 ± 0,4 73,9 ± 0,3 73,5 ± 0,4 
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1 2 3 4 5 

Жир 1,60 ± 0,1 1,59 ± 0,2 1,58 ± 0,3 1,59 ± 0,2 

Білок 23,4 ± 0,18 23,5 ± 0,14 23,9 ± 0,17 23,5 ± 0,13 

Зола 0,8±0,2 0,8 ± 0,2 0,9 ± 0,1 0,9 ± 0,2 

Третій дослід 

Вода 74,0 ± 0,1 73,4 ± 0,4 - - 

Жир 1,5 ± 0,1 1,7 ± 0,2 - - 

Білок 22,5 ± 0,1 23,8 ± 0,5 - - 

Зола 0,8 ± 0,2 0,9 ± 0,2 - - 

 

Аналіз показників хімічного складу середнього зразка м’яса 

забитих тварин показав, що у дослідних групах кількість води була 

однаковою. Під час виробничої перевірки порівняно з контролем у них 

виявлено на 5,8 % вищий вміст білка, на 11,8 % жиру та 12,5 % золи, 

що підтверджує результати попередніх досліджень.  

Включення в раціон до комбікорму взамін гороху 15 % 

прожареного і подрібненого зерна сої вітчизняного сорту Юг 30 та   

3,5 % цеолітовмісних туфів Берестовецького родовища Рівненської 

області сприяло збільшенню валового приросту на 23,8 %, зниженню 

витрат кормових одиниць 1 ц приросту на 25,4 % та собівартості на 

22,6 %.  Поряд з цим збільшується виручка від реалізованої продукції, 

підвищується чистий прибуток та рівень рентабельності (21,9). 

Висновки. Таким чином, аналізуючи результати досліджень 

трьох років, було встановлено, що використання в раціонах 

відгодівельних бугайців у складі комбікорму високобілкових кормів і 

мінеральної сировини місцевого виробництва істотно підвищує 

ефективність відгодівлі. Найбільш економічно доцільним є 

застосування комбікорму з включенням 15 % зерна сої та 3,5 % туфів, 

що підвищує середньодобові прирости живої маси на 23,8 %, знижує 

витрати кормових одиниць на 1 ц приросту на 25,4 %, собівартість на 

22,6 % порівняно до контролю. 
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У статті йдеться про підвищення вимог до публікацій та 

подання  дисертацій  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  чи  

доктора наук, зокрема, про міжнародні вимоги і стандарти щодо 

включення вітчизняних періодичних наукових фахових видань або 

окремих публікацій у світові наукометричні бази даних (БД). Дається 

опис   таких   міжнародних   наукометричних    БД, як Scopus,  Web   of  

Science, EBSCO, CSA, Google Scholar, eLIBRARY.ru тощо. Робиться 

наголос на необхідності визначення для вітчизняних фахових видань 

імпакт-фактору чи індексу Гірша, що підвищить рейтинг видання. У 

цій статті наведено інформацію про вимоги щодо написання назви 

статей, афіляції авторів, профілів журналів та установ, авторів 

публікацій, вимоги до рецензування статей, ключові слова, редколегії 

журналів, авторського резюме та приклади оформлення 

бібліографічних посилань. У статті подано висновки і рекомендації 

стосовно   підвищення  статусу   українських   періодичних     наукових 

фахових видань та включення їх до міжнародних наукометричних баз. 

Ключові слова: міжнародні наукометричні бази даних, 

вітчизняні періодичні наукові фахові видання, імпакт-фактор, індекс 

Гірша. 

 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

(МОНМС) № 1112 від 17 жовтня 2012 р. “Про опублікування 

результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора 

і кандидата наук” передбачає, що за темою докторської дисертації 

необхідно мати не менше як 20, а кандидатської – п’ять публікацій, 

у наукових (зокрема й електронних) фахових виданнях України 

та інших держав. Причому не менш як чотири публікації для 

докторської (одна – для кандидатської) повинні   бути  саме у виданнях  
 

© Грабовська О.С., Пилипець А.З.,  

Сачко Р.Г., Молянінова О.О.,  
Шаран І.Р., 2013 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2013. Вип. 55. Ч. І. 
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іноземних держав або України, які включено до міжнародних 

наукометричних баз. Положення набуло чинності з 1 січня 2013 р. [7]. 

Публікації у виданнях, що не включені до міжнародних 

наукометричних баз, не мають шансів дійти до світової наукової 

спільноти і залишаються “наукою у собі”. З кількох тисяч наукових 

видань України у міжнародних БД реферуються кілька десятків, 

практично всі вони – з природничих і точних наук.  

Найвідоміші БД з усіх галузей знань: Web of Science, яку 

підтримує Thomson Reuters, і SCOPUS – наукове видавництво Еlsevier. 

В академічних середовищах на Заході популярніша перша, в Україні – 

друга, тому далі – про SCOPUS. Наказ МОНМС України [7] не містить 

чіткого визначення поняття “міжнародні наукометричні бази”, тому 

наукометрична база російського ВІНІТІ істотно полегшить ситуацію. 

Звичайно, друкуватися за кордоном складно (особливо без 

закордонних співавторів), а ще складніше – домогтися включення 

журналу до бази SCOPUS.  

Scopus – найбільша у світі універсальна бібліографічна і 

реферативна БД для відстеження цитування статей, опублікованих 

у наукових виданнях, складова інтегрованого науково-інформаційного 

середовища SciVerse. Станом на травень 2012 р. БД Scopus індексує 

18500 назв провідних наукових журналів світу, зокрема видань 

з технічних, медичних та гуманітарних наук 5000 видавців і включає 

47 млн записів наукових публікацій, у т. ч. 19 млн. записів ресурсів, 

опублікованих після 1996 р., зі списками пристатейної бібліографії. 

Scopus індексує наукові журнали, матеріали конференцій та серіальні 

книжкові видання [13].  

Класифікаційна система SciVerse Scopus включає 24 тематичні 

розділи, серед яких: фізичні науки – 32 %; медичні науки (медицина 

та стоматологія; сестринська справа та медичні професії; 

фармакологія, токсикологія та фармацевтичні науки; ветеринарна 

справа та ветеринарна медицина) – 31 %; науки про життя 

(сільськогосподарські та біологічні науки; біохімія, генетика 

та молекулярна біологія; науки про навколишнє середовище; 

імунологія та мікробіологія; нейронауки) – 20 %; соціогуманітарні 

науки – 17 %. SciVerse Scopus індексує наукові джерела, що видаються 

різними мовами, за умови наявності англомовних рефератів. 

Географічний розподіл видавців наступний: Європа, Середній Схід та 

Африка – 52 %; Північна Америка – 36 %; Азійсько-Тихоокеанський 

регіон – 9 5; Південна Америка – 3 % [17]. 

Правила відбору джерел для індексації у SciVerse Scopus. 

Рішення про індексування нової назви видання БД Scopus приймають 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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за результатами розгляду запитів на включення нових назв видань 

Консультативним комітетом Scopus з відбору змісту, до якого входять 

галузеві фахівці (20 вчених та 10 бібліотекарів), які репрезентують 

різні галузі знання та різні регіони світу. Запит на включення нової 

назви видання до БД може подати будь-який вчений за допомогою 

форми на веб-сайті ScopusInfo. Рішення про включення нових назв 

видань до Scopus (та виключення – які вже не задовільняють вимог 

Scopus) приймаються щорічно до 1 вересня, а прийняті запити 

з’являються у Scopus на початку наступного року. 

Основні критерії оцінювання видання експертною радою 

Scopus: 1) видання повинно мати англомовну назву та англомовні 

версії рефератів усіх наукових статей (оцінють якість англомовних 

рефератів); повні тексти статей можуть публікуватися будь-якою 

мовою; 2) періодичне видання повинно публікуватися з регулярністю 

не менш, ніж раз на рік; 3) висока якість видання: а) авторитетність: 

репутація видавця; різноманітність місць праці авторів; міжнародний 

науковий авторитет провідних членів редколегії та різноманітність 

місць їх праці (цитованість членів редколегій та авторів у виданнях, 

що вже індексуються Scopus або інших БД); б) популярність та 

доступність: кількість посилань на видання у БД Scopus; кількість 

установ, що передплачують видання; інші БД, у яких вже індексується 

видання; кількість запитів на включення видання до БД; 4) контроль за 

якістю публікацій (наукове рецензування); 5) видання повинно мати 

власний веб-сайт з англомовними версіями сторінок; бажана наявність 

на веб-сайті повних текстів статей. 

Експертна рада практично завжди відхиляє запити 

на включення видань, які не мають: ISSN; регулярності виходу нових 

випусків; списків пристатейної бібліографії; англомовних рефератів 

до кожної статті; апарату рецензування; власного веб-сайту.  

На відміну від БД Web of Science Інституту наукової 

інформації США, у Scopus не використовується поняття імпакт-

фактору, натомість застосовується індекс Гірша (h-index). 

Профілі авторів. Для авторів, які опублікували більше як 

одну статтю, у Scopus створюються індивідуальні облікові записи – 

профілі авторів з унікальними ідентифікаторами авторів (Author ID), 

що надають: варіанти імені автора, перелік місць його роботи, 

кількість публікацій, роки публікаційної активності, галузі досліджень, 

посилання на основних співавторів, загальна кількість цитувань 

на публікації автора, загальна кількість джерел, на які посилається 

автор, h-index автора. Пошук авторів та обмежений перегляд їх 

профілів доступні через Scopus Author Preview навіть без передплати. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/ISSN
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_of_Knowledge&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_of_Knowledge&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A1%D0%A8%D0%90&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%93%D1%96%D1%80%D1%88%D0%B0
http://www.scopus.com/authoridentifier
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Профілі установ. Для установ, співробітники яких 

опублікували більше як одну статтю, у Scopus створюються профілі 

з унікальними ідентифікаторами установ (Scopus Affiliation Identifier) 

і надається інформація: адреса установи, кількість авторів-

співробітників установи, кількість публікацій співробітників, перелік 

основних назв видань, у яких публікуються співробітники установи, та 

діаграма тематичного розподілу публікацій співробітників. 

Профілі журналів. БД Scopus надає широкі можливості 

отримання наукової метрики та проведення автоматизованого аналізу 

видань. За Journal Analyzer можна проводити розширений аналіз 

наукового рівня видань за основними показниками: 1) загальна 

кількість статей, опублікованих у виданні протягом року; 2) загальна 

кількість посилань на видання в інших виданнях за рік; 3) тренд року 

(відношення кількості посилань на видання до кількості статей, 

опублікованих у виданні); 4) відсоток статей, які не були процитовані. 

На час запуску БД SCOPUS у 2004 р. декілька українських 

журналів індексувалися у ній окремо в англомовній та оригінальній 

редакціях. Для впорядкування наукової метрики індексація більшості 

оригінальних версій видань була припинена. Це серйозно вплинуло 

на показники України як країни-видавця. Аналогічна ситуація 

склалася з російськими виданнями та видавцями [16, 3, 12]. 

Проекти щодо використання наукометричної БД Scopus для 

оцінки наукового потенціалу в Україні на рівні вищих органів 

державної влади почали з’являтися у 2009 р. Протягом року МОНМС 

та НАН України провели консультації з компанією Elsevier щодо 

серйозного збільшення номенклатури українських видань, що 

індексуються у Scopus. Стратегічні домовленості були досягнуті. 

10 червня 2009 р. Президія НАН України ухвалила рішення щодо 

постійного моніторингу наукового потенціалу суб’єктів наукової 

діяльності України за показниками БД Scopus. Реалізація цього 

завдання була покладена на Національну бібліотеку України 

імені В. І. Вернадського (НБУВ). 24 грудня 2009 р. рішенням колегії 

Міністерства освіти і науки України показник “Кількість публікацій 

у наукометричній міжнародній базі даних Scopus” був ухвалений 

в якості одного з показників оцінки результативності наукової 

та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів [6]. 

“Положення про дослідницький університет”, затверджене 

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. № 17 

регламентує мінімальну кількість наукових робіт (150), яку 

співробітники університету повинні публікувати щорічно у виданнях, 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92.%D0%86.%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92.%D0%86.%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9D%D0%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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що індексуються БД Web of Science та/або Scopus, для надання чи 

підтвердження статусу дослідницького університету [9]. 

Якісне представлення журналу: назва журналу; прізвища 

авторів; адресні відомості про місце праці авторів, назви організації, 

міста і країни ((author affiliation)); пристатейні списки літератури 

(References) в романському алфавіті (латиницею); назви статей 

англійською мовою; авторські резюме (анотації) і ключові слова 

англійською до кожної наукової статті. Заявник повинен підтвердити, 

що ці вимоги дотримані: авторські резюме (реферати – abstracts) 

англійською; рецензування; регулярний графік видання журналу; 

ISSN; пристатейні списки літератури в романському алфавіті 

(латиницею); розміщення на сайті журналу. 

Характеристика журналу при заявленні у SCOPUS: 

міжнародний ідентификаційний код серійного видання (ISSN – 

International Standard Serials Number); рецензування статей (система 

розглядає 4 рівні рецензування: а) головним редактором (найнижчий 

рівень – рецензуванням не вважається); б) відкрите рецензування 

(рецензент і автор знають один одного); в) “одностороннє сліпе” – 

рецензент знає ім’я автора, автор не знає імені рецензента; 

г) “двостороннє сліпе” – рецензент і автор не знають один одного;  

географічна різноманітність походження членів редакційної ради 

(міжнародний або національний склад, присутність іноземних членів 

бажана, не розглядаються видання, де до редакційної ради входять 

вчені однієї організації); географічна різноманітність походження 

авторів (присутність іноземних авторів бажана, не розглядаються 

видання, в яких публікуються автори тільки одної організації); чітка 

періодичність та регулярність виходу чергових випусків видання 

(бажано вказати на сайті та в журналі); якісне оформлення статей; 

якщо стаття не англійською, експерт оцінює зміст статті за 

англомовною анотацією, решта – за структурою статті, ілюстративним 

матеріалом, таблицями, графіками, поліграфічним оформленням; 

невід’ємна частина статті англійською мовою: автори, назва статті, 

дані афіляції авторів, авторське резюме, ключові слова, пристатейні 

списки літератури в романському алфавіті; сайт англійською мовою, 

де представлена повна інформація про журнал: політика журналу (цілі 

і завдання журналу); повний склад редакційної ради (з якої країни 

кожен член ради); розділ, присвячений дотриманню журналом 

редакційної етики; інформація для авторів; інформація для 

дописувачів; зміст і анотація кожної статті на сайті при виході 

чергових випусків журналу, контактна інформація. Це мінімальний 

і обов’язковий склад відомостей про журнал на сайті. Наявність 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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повних текстів статей у відкритому доступі. Чим краще оформлений 

сайт, тим вища його оцінка. Якщо журнал не має перекладу на 

латиницю кириличних посилань, він не приймається на експертизу. 

Важливим є представлення у кожному випуску англійською мовою 

видавничих відомостей (засновники, видавництво, редакційна рада, 

редакційна колегія, контактні дані на титульних сторінках журналу), 

зміст кожного випуску англійською. Усі зміни у журналі (зміна назви, 

ISSN, поштової адреси, адреса сайту, електронної пошти) слід відразу 

відображати у чергових випусках журналу і на його сайті.  

Основні вимоги до оформлення журналу. Подання у Scopus 

непідготовленого журналу приводить до відсіву його ще на початку 

реєстрації – до представлення в Експертну систему. Журнал не варто 

заявляти, якщо в ньому відсутня інформація англійською або 

транслітерація на латиницю окремих бібліографічних даних: 

англомовний варіант назви (додатково до основної); зміст кожного 

випуску (англійською); основні видавничі відомості (англійською); 

у статтях: назва статті (англійською); прізвища авторів 

(транслітерація); повна адреса кожного автора (англійською); 

авторські резюме до статей (англійською); ключові слова до статей 

(англійською); пристатейні списки літератури (комбінація 

транслітерованих і англомовних посилань) [3]. 

Авторське резюме повинно висвітлювати суттєві факти, не 

містити матеріал, відсутній в основній частині публікації. Резюме 

повторює структуру статті та включає: стислий виклад мети, матеріали 

і методи, основні результати. Результати роботи описують точно та 

інформативно, наводять основні теоретичні та експериментальні 

результати, фактичні дані, виявлені взаємозв’язки і закономірності. 

Перевага надається новим результатам і даним довготермінового 

значення, важливим відкриттям, висновкам, котрі заперечують існуючі 

теорії, а також даним, які, на думку автора, мають практичне значення. 

Відомості, які є у назві статті, не повинні повторюватися у тексті 

резюме. Історичні довідки, якщо вони не складають основний зміст 

документа, опис раніше опублікованих робіт та загальновідомі 

положення в авторському резюме не дають. У тексті резюме слід 

вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних 

документів, уникати складних граматичних конструкцій. Текст резюме 

повинен бути лаконічним і чітким, вільним від вторинної інформації, 

зайвих ввідних слів чи фраз (наприклад “автор статті розглядає...”), 

загальних і незначущих формулювань, а положення повинні логічно 

випливати одне з одного. Скорочення та умовні позначення, крім 

загальновживаних, застосовують у виключних випадках або дають їх 
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роз’яснення при першому вживанні в авторському резюме. У резюме 

не роблять посилань на номер публікації у списку літератури до статті. 

Об’єм тексту авторського резюме визначається вмістом публікації, але 

не повинен бути меншим як 100–250 слів. Висновки можуть 

супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, 

гіпотезами, описаними у статті [3, 14]. 

Зразок бібліографічних посилань.  

Публікація кирилицею: Діденко, Ю. В. Представлення 

журналів НАН України у світових наукометричних базах. Наука 

України у світовому інформаційному просторі. 2011, вип. 5, С. 71–80.  

Вставляємо у програму — транслітерація українською, 

отримуємо публікацію в латиниці: Didenko, Yu. V. Predstavlennya 

zhurnaliv NAN Ukrayiny u svitovykh naukometrychnykh bazakh. Nauka 

Ukrayiny u svitovomu informatsiynomu prostori. [назва статті 

англійською мовою]. 2011, vyp. 5, S. 71–80 (in Ukrainian).  

У списку посилань необхідно подавати прізвища усіх авторів 

(транслітеровані), назву журналу як англійською мовою, так і 

транслітеровану (якщо стаття кирилицею) курсивом. 

Англомовні публікації: 

Author A. A., Author B. B., Author C. C. Title of article. Title of 

Journal, 2005, 10 (2), pp. 49–53. 

Окрім БД Scopus, можна подавати наукові статті та періодичні 

фахові наукові видання в інші наукометричні БД.  

Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) — 

бібліографічна БД наукових публікацій російських вчених. Для 

отримання необхідних користувачу даних про публікації і цитування 

статей на основі БД РІНЦ розроблений аналітичний інструментарій 

ScienceIndex. Проект РІНЦ розробляється з 2005 р. компанією 

“Научная электронная библиотека” (ELIBRARY.ru). eLIBRARY.ru –

це російський інформаційний портал в галузі науки, медицини, 

технології та освіти. На їх базі акумулються повні тексти і реферати 

наукових статей і публікацій. У порівнянні з січнем 2012 р. в БД 

eLIBRARY.ru налічується більш як 15 млн статей. Всеросійський 

інститут наукової і технічної інформації Російської академії наук 

(ВІНІТІ РАН) – найбільший інститут наукової інформації на 

пострадянському просторі, базова організація держав-учасників СНД з 

міждержавного обміну науково-технічною інформацією. При 

включенні нового журналу до БД ВІНІТІ РАН складає реферати 

самостійно, що розширює доступ до видань [1, 15].  

Американський Інститут наукової інформатики Томсона 

(Institute for Scientific Information (ISI), Філадельфія, США) – 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ELIBRARY.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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найрозвинутіша реферативно-інформаційна установа світу у галузі 

статистичної обробки даних у науковій періодиці. Для оцінки 

ефективності наукової діяльності використовуються якісні та кількісні 

показники. Одним із найбільш застосованих в останній час 

наукометричних показників є імпакт-фактор (індекс цитування) – 

чисельний показник авторитетності наукового журналу, на основі 

якого в узагальненому звіті про журнальний індекс цитування 

наводиться кількісна порівняльна оцінка рейтингу журналів. Методи 

підрахунку імпакт-фактора та оцінки наукових видань постійно 

удосконалювалися. Результати статистичної обробки таких даних ISI 

продає на міжнародному ринку науковим установам, видавництвам 

та бібліотекам. Журнальні статистичні дані використовуються для 

формування БД про індекс цитування (Science Citation Index – SCI) 

журналів, яка узагальнюється у звіті ISI про журнальний індекс 

цитування (Journal Citation Report – JCR). У JCR наведена кількісна 

порівняльна оцінка рейтингу журналів на основі імпакт-фактора, що є 

мірою частоти, з якою стаття з журналу і сам журнал цитують інші 

видання протягом певного часу, тобто співвідношенням між кількістю 

цитувань статей, опублікованих у журналі, і загальною кількістю 

опублікованих у ньому статей. Імпакт-фактор журналів визначають 

діленням кількості цитувань зі статей журналу в поточному році на 

кількість статей, опублікованих у цьому журналі протягом минулих 

двох років. Значення імпакт-фактора залежить від продуктивності 

галузі та рівня цитованості у цій спеціалізації. Високий імпакт-фактор 

здебільшого мають оглядові журнали, методичні статті також можуть 

піднімати імпакт-фактор журналу. Потрапити у бібліотеки світу будь-

яке видання майже не може без встановленого імпакт-фактора [16, 2]. 

Визначенню імпакт-фактора передує введення видання до БД 

ISI, зокрема, у “Master journal list”. Перелік видань, введених до неї, є у 

вільному доступі. До нього занесено і видання, які перебувають 

на етапі оцінювання. Оцінка триває декілька місяців, залежно від 

частоти виходу журналу. (Наприклад, для щоквартальних журналів 

рішення приймається через дев’ять місяців після подання першого 

випуску). У випадку відхилення клопотання щодо введення видання 

до БД з повторним поданням можна звернутися не раніше, ніж через 

два роки. При оцінці журналів враховують такі критерії: відповідність 

видання основним журнальним стандартам (вчасний вихід видання у 

світ відповідно до задекларованих термінів, наявність англомовної 

анотації, ключових слів, списку літератури, назви статті); відповідність 

міжнародній видавничій конвенції, задоволення ним потреб 

передплатників; ISI також бере до уваги міжнародне визнання 
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наукових здобутків членів редколегій журналів та авторів статей, 

оцінюючи персональний рівень цитування та його динаміку; 

міжнародний розподіл членів редколегій та авторів статей, межа 

самоцитувань видання, новизна і актуальність журналу  порівняно з 

тими, що вже існують тощо [16, 2]. 

Рекламною діяльністю на міжнародному ринку займаються 

транснаціональні видавничі компанії: Springer, Teylor&Francis, 

Elsevier, Begell House, Inc., Pleiades Publishing, Kluwer та ін., які 

видають та рекламують різні національні наукові видання [8, 10, 6, 5]. 

Відповідно до вимог ДАК МОНМС України, для внесення 

до переліку фахових є необхідним: 1) наявність видання у бібліотеках, 

що занесені до переліку обов’язкової розсилки; 2) до редколегії 

повинні входити співробітники установи-засновника видання; 

3) опубліковані статті повинні бути структурованими; 4) статті 

повинні підлягати рецензуванню перед прийняттям до друку. Члени 

редколегій наукових журналів відіграють рецензентські 

і представницькі функції, а своїм науковим іменем і авторитетом 

відповідають за якість статей, опублікованих у журналі [16]. 

Критерії оцінки наукових видань: 1) наявність відомостей 

про видання у БД ISI; 2) відповідність виходу номерів видання 

задекларованим термінам, що має юридичний характер і забезпечує 

достовірність представлення редколегією пріоритетних дат; 

3) реферування видання ВІНІТІ; 4) реферування видання вітчизняним 

журналом “Джерело”, що сприяє доступу до анотацій статей 

у вітчизняному інформаційному просторі; 5) наявність Інтернет-

сторінки журналу з архівом англомовних анотацій статей; 6) наявність 

Інтернет-сторінки журналу з архівом анотацій та статей українською 

та/або російською мовами; 7) наявність Інтернет-сторінки з архівом 

повних текстів статей англійською мовою; 8) передплата видання 

через агентство ДП “Преса” – єдиний критерій, який в умовах 

відсутності імпакт-фактора журналу свідчить про економічну 

доцільність його видання. Саме ДП “Пресса” – найрозгалуженіше і 

найрозвинутіше підписне агентство в Україні [16, 4, 2]. 

У БД для періодичних видань з метою оперативного 

інформування світової наукової спільноти провідні видавництва світу 

в режимі оn-line через Internet представляють зведення про зміст 

чергових випусків наукових журналів ще до виходу їхніх друкованих 

версій. Використовуючи інформаційні технології, а також за наявності 

доступу до БД, можна отримувати копії наукових статей. 

Провідні видавництва при включенні у свої БД надають 

перевагу журналам і опублікованим у них статтям, які видаються 
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англійською мовою, або англомовним версіям видань, що виходять 

іншими мовами. База EBSCO – лідер електронного довідкового 

видання, ресурс, що найчастіше використовується у світі, та до якого 

належать понад 300 повнотекстових і додаткових БД. База CSA, що є 

підрозділом ProQuest, – електронного та мікрофільмового видавця, до 

складу якого входять численні БД (OCLC, Google Scholar та Summon by 

Serial Abstracts) з різних галузей наук. Thomson Reuters – компанія, 

створена в результаті придбання корпорацією Thomson агентства 

Reuters Group plc., має у своєму активі велику кількість наукових баз 

і наукометричних продуктів [8, 10]. 

Світові БД віддають перевагу виданням вузького тематичного 

спрямування. Це дає змогу робити шлях до журналу та інформації про 

нього коротшим і однозначнішим, що дозволяє одержувати коректніші 

наукометричні показники. Внесення українських наукових журналів 

до БД і факт перевидання закордонними видавництвами свідчить про 

те, що журнали публікують матеріали, які можуть зацікавити світову 

наукову спільноту. Наявність Інтернет-сторінки журналу 

з англомовним інтерфейсом і архівом англомовних назв та анотацій 

статей дозволяє іншомовному користувачу знайти статтю за 

допомогою електронних пошукових програм [2, 10, 6, 5]. 

На сайті видавця подається повна інформація щодо архіву 

номерів, змісту та анотацій статей (виключно англійською мовою), 

платні повні тексти статей. Наявність власної Інтернет-сторінки 

спонукає редакційну колегію й авторів відповідальніше ставитися до 

видання та до представленої на ній відкритої інформації. На сайті 

НБУВ усі академічні видання мають свою сторінку. Розміщення 

загальних відомостей, анотацій і змісту поточних номерів мовою 

випуску журналу та англійською на сторінках видань – сучасна 

вимога, а представлення повного тексту статей у вільному доступі – 

виважене рішення автора та редколегії видання [16, 4, 2]. 

Незважаючи на велику кількість видань за різними напрямами 

наук, актуальними є проблеми організаційного характеру щодо участі 

академічних видань у загальному інформаційному просторі, адже 

опублікування в Інтернеті наукових результатів робить їх надбанням 

світової наукової спільноти, підвищує рівень комунікації та визнання. 

Мінімізація змістовного наповнення, незначний обсяг і низька якість 

інформації, що отримує споживач, призводить до обмеження 

поінформованості та негативно відображається на застосування 

отриманого знання й на рейтинг видання [4, 5]. 

Для інтеграції у міжнародний науковий простір вітчизняних 

періодичних видань обов’язковим є, насамперед, високий рівень 
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наукових досліджень і належне представлення його у вигляді 

електронних англомовних версій видань з архівом і змістом номерів, а 

також розширених рефератів до статей або навіть (за рішенням 

редколегії) повних текстів статей [2]. 

Висновки 

1. Для включення періодичних наукових фахових видань 

у міжнародні наукометричні бази необхідно, щоб статті відповідали 

вищевикладеним вимогам. 

2. Пріоритет надається періодичним фаховим науковим 

виданням, які мають визначений імпакт-фактор (чи індекс Гірша), або 

перебувають на етапі його визначення.  

3. Доцільно створити національне видавництво, яке би 

перевидавало періодичні фахові наукові видання англійською мовою 

для широкого доступу в загальний інформаційний науковий простір. 
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Ключевые слова: райграс многолетний, исходный материал, сорт, 

семенная продуктивность, селекционный питомник. 

 
УДК 631.6:632.125:631.459 

Иванюк В. Я. Использование противоэрозионных фитомелиоратив-

ных  мероприятий для восстановления плодородия и охраны эродированной 

почвы Лесостепи Западной / В. Я. Иванюк, О. И. Качмар // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2013. – Вып. 55 (І). – С. 42–50. 

Приведены результаты изучения влияния сеяных трав и 

естественного самозарастания склонов северо-восточной и юго-западной 

экспозиций на влажность, плотность строения серой лесной почвы и 

продуктивность трав. Установлено, что посев на склонах трав способствует 

оптимальной для сельскохозяйственных культур плотности строения почвы. 

Наибольший выход сухого вещества является при использовании люпино-

злаковой и клеверо-злаковой травосмеси. При естественном зарастании 

производительность трав снижается в 2–3 раза. 
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Ключевые слова: эрозия, экспозиция склона, степень 

эродированности, люпин многолистовой, травосмеси, естественное 

зарастание, продуктивность. 

 
УДК 635.21:631.811.98 

Ильчук Р. В. Влияние внекорневой подкормки моно- и микро-

удобрениями, а также стимулятором роста на урожайность картофеля                 

/ Р. В. Ильчук, Ю. Р. Ильчук // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2013. – Вып. 55 (І).  – С. 51–59. 

Приведены результаты исследований по влиянию внекорневой 

подкормки моно- и микроудобрениями, а также стимулятора роста на 

биометрические показатели и урожайность среднеспелого сорта картофеля 

Легенда.  

Установлено, что применение различных видов удобрений для 

внекорневой подкормки растений картофеля приносит существенные 

результаты по приросту урожайности.  

Ключевые слова: картофель, моно- и микроудобрение, биометри-

ческие показатели, урожайность, прирост. 

 
УДК 633.2.033: 633.2.031 
Котяш У. А. Урожайность старосеянного лугового травостоя при 

сенокосном использовании / У. А. Котяш, Г. Я. Панахыд, М. Т. Ярмолюк          

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2013. – Вып. 55 (І). – 

С. 59–63. 

Представлены результаты исследований влияния минерального 

удобрения и кратности использования на изменение урожайности 

старосеянного лугового травостоя за вигетационний период. 

Ключевые слова: урожайность, поступление сухого корма, 

распределение азотного удобрения, старосеянный травостой. 

 
УДК 633.13:631.52 

Гомеостатичность и селекционная ценность генотипов овса по 

урожайности и ее элементам / А. Я. Марухняк, А. О. Дацко, Ю. А. Лисова,      

Г. И. Марухняк // Предгорное и горное земледелие и животноводство. –     

2013. – Вып. 55 (I). – С. 63–73. 

Представлены результаты изучения показателей гомеостатичности и 

селекционной ценности генотипов овса по признаках урожайности, количества 

зерен в метелке и массы зерна в ней у контрастных условиях выращивания. 

Проведено распределение сортообразцов по категориям высокого, среднего и 

низкого гомеостаза развития и селекционной ценности. Установлены сорта и 

линии с высокими адаптивными качествами по отдельным признакам у 

местных почвенно-климатических условиях. 

Ключевые слова: сорт, линия, признак, гомеостатичность, 

селекционная ценность. 
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УДК 633.2.031:631.8 

Мащак Я. И. Применение минерального удобрения с 

биопрепаратами на вырожденных травостоях / Я. И. Мащак, Д. И. Мизернык  

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2013. – Вып. 55 (І). – 

С. 73–79. 

Приведены результаты повышения продуктивности вырожденных 

травостоев путем прямого всевания бобовых многолетних трав в 

неразработанную дернину. Рекомендовано дозы минеральных удобрений и 

биопрепаратов на вырожденных травостоях Предкарпатья. Самый высокий 

урожай сухого вещества получили на вариантах, где провели удобрение в дозе 

N60Р60К90 с применением ризоторфина и полимиксобактерина. 

Ключевые слова: вырожденные травостои, многолетние травы, азот, 

фосфор, калий, биопрепараты. 

 
УДК 632.9 (477.87) 

 Мысько Е. И. Феромонный мониторинг кукурузного стеблевого 

мотылька в агроэкологических условиях Закарпатья / Е. И. Мысько,                 

О. Л. Зализняк. // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2013. – 

Вып. 55 (І). – С. 79–86. 

Выявлены особенности развития кукурузного стеблевого мотылька в 

современных агроэкологических условиях Закарпатья. Разработана технология 

применения феромонных ловушек кукурузного стеблевого мотылька в 

агроценозах кукурузы Закарпатья для мониторинга развития и численности 

вредителя и сигнализации строков проведения защитных мероприятий. 

Ключевые слова: кукурузный стеблевой мотылек, феромонная 

ловушка, мониторинг, экономический порог вредоносности. 

 
УДК 633.2.031:631.8 

Олифирович В. А. Изменения бобово-злакового травостоя после 

залужения склоновых земель, выводимых из активного возделывания                

/ В.А. Олифирович // Предгорноеное и горное земледелие и животноводство. – 

2013. – Вып. 55 (І). – С. 86–90. 

Приведены данные трехлетних исследований по изучению влияния 

режимов использования на ботанический состав и урожайность сеяного 

бобово-злакового травостоя пятого–седьмого годов использование при 

выращивании на склоне в южной части западной Лесостепи. 

Ключевые слова: бобово-злаковый травостой, режимы 

использования, ботанический состав, продуктивность. 

 
УДК 631.416.1:631.445.2:631.8 

Олифир Ю. Н. Динамика азотного режима светло-серой лесной 

поверхностно оглеенной почвы под кукурузой в зависимости от длительного 

удобрения и периодического известкования / Ю. Н. Олифир, А. И. Габриэль, 

О. М. Германович, Л. М. Сывак // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2013. – Вып. 55 (І) – С. 91–99. 

Отражены результаты исследований в долговременном стационарном 

опыте из изучения влияния разных систем удобрения и периодического 
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известкования на динамику нагромождения соединений азота в светло-серой 

лесной поверхностно оглеенной почве под кукурузой на силос.  

Ключевые слова: почва, минеральные удобрения, навоз, известь, 

азотный режим почвы, кукуруза на силос. 

 
УДК 633.2.031 

Панахид Г. Я. Влияние доз азотных удобрений и их распределение 

на урожайность долговременные травостоев / Г. Я. Панахид, М. Т. Ярмолюк, 

У. О. Котяш // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2013. – 

Вып. 5 (І). – С. 99–104. 

Приведены результаты исследований влияния удобрений на 

урожайность длительного травостоя. Установлено, что применение азотных 

удобрений в дозе N150 при равномерном распределении на фоне Р60К90 

способствует повышению урожайности зеленой массы до 48,8 т/га и выхода 

сухого вещества до 11,2 т/га. 

Ключевые слова: травостой, азотное удобрение, ботанический 

состав, урожайность.  

 
УДК 633.15:581.522.4 

Инновационное обеспечение производства зерна кукурузы в 

условиях Лесостепи Западной / Г. И. Петрина [и др.] // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2013. – Вып. 55 (І). – С. 105–109. 

Проведено оценку продуктивности гибридов кукурузы в условиях 

Западной Лесостепи. Лучшие из них рекомендовано для выращивания на 

зерно и зеленую массу.  

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, урожай, зерно, зеленая масса. 
  

УДК 634.75.631.526.52.1 

Приймачук Л. С. Сорта земляники в условиях Львовской области        

/ Л. С. Приймачук // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 

2013. – Вып. 55 (І). – С. 109–114. 

Наведено результаты исследований 12 сортов земляники у 

коллекционных насаждениях в условиях Львовской области. Отмечено 

наивысшую урожайность у сортов земляники Стефания, Радославка и Дукат. 

Ключевые слова: сорт, земляника, продуктивность, качество. 
 

УДК 633.85:632.4  

Влияние абиотических факторов на развитие болезней рапса озимого 

в условиях Лесостепи Западной / О. Н. Пристацкая [и др.] // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2013. – Вып. 55 (І). – С. 114–119. 

Приведены результаты изучения развития болезней рапса озимого в 

зависимости от абиотических факторов в условиях Лесостепи Западной. 

Выделены сорта с повышенной устойчивостью к пероноспорозу, 

альтернариозу и фомозу. 

Ключевые слова: рапс озимый, болезни, сорт. 
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УДК 631.8:633.11 

Сравнительная продуктивность пшеницы яровой и тритикале ярового 

в зависимости от системы питания в условиях Лесостепи западной                        

/ М. С. Свидерко, А. М. Шувар, Л. Л. Беген, М. Ю. Тымкив // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2013. – Вып. 55 (І). – С. 120–125. 

Изучено влияние условий питания на урожайность и качество зерна 

пшеницы  яровой и тритикале ярового. 

Ключевые слова: пшеница яровая, тритикале яровое, минеральные 

удобрения, регулятор роста. 

 
УДК 633.2.031:631.816 

Сеник И. И. Энергетическая оценка создания и использования 

бобово-злаковой травосмеси / И. И. Сеник // Предгорное и горное земледелие 

и животноводство. – 2013. – Вып. 55 (І). – С. 126–129. 

Приведены результаты исследований энергетической оценки 

создания и использования сеяной бобово-злаковой травосмеси. Установлено, 

что ее триукосное использование по показателям биоэнергетической 

эффективности уступает двоукосному, однако высшее качество корма при 

частом сенокошении является предпосылкой для его использования в 

производстве. 

Ключевые слова: бобово-злаковая травосмесь, удобрения, 

энергетическая оценка, режимы использования. 

 
УДК 633.2.031:631.816 

Сидорук Г. П. Влияние способов удобрения и режимов 

использования на высоту растений бобово-злаковой травосмеси                          

/ Г. П. Сидорук // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2013. – 

Вып. 55 (І). – С. 130–133. 

Приведены результаты исследований влияния способов удобрения и 

режимов использования на высоту растений бобово-злаковой травосмеси. 

Установлено, что при двух- и трëхукосном использовании наибольшая высота 

растений зафиксирована на вариантах с внесением полного минерального 

удобрения N90Р90К90 поверхностно и Кристалона особенного в виде 

внекорневой подкормки. 

Ключевые слова: бобово-злаковая травосмесь, удобрения, режимы 

использования, высота. 

 
УДК 631.453 (477.83) 

Скороход И. В. Изменения содержания тяжелых металлов и 

микроэлементов в зависимости од гидрологического состояния почвы               

/ И. В. Скороход, Г. Я. Телушко, М. И. Воробель // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2013. –  Вып. 55 (I). – С. 133–139. 

Проведен мониторинг содержания тяжелых металлов и 

микроэлементов на протяжении пяти лет исследований. Установлено, что 

чрезмерное количество осадков вызывает повышение уровня тяжелых 

металлов и микроэлементов (Pb, Zn, Cu, Cr, Ni) в почве и пастбищной траве.  
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Ключевые слова: тяжелые металлы, микроэлементы, почва, ГДК, 

осадки. 

 
УДК 633.859.494:631.5 

Производительность рапса озимого при различных технологиях 

выращивания / О. М. Стельмах, Н. Н. Лыс, С. И. Мойсей, Т. О. Максымив         

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2013. – Вып. 5 (I). –   

С. 139–148. 

Установлено, что оптимальной нормой высева является                            

1,2 млн шт./га. Самый высокий урожай семян рапса озимого получен на 

варианте интенсивной технологии (4,4 т/га). Урожай семян состоит в прямой 

зависимости от количества стручков на растении, семян в стручках и массы 

1000 семян. 

Ключевые слова: минеральные удобрения, нормы высева семян,  

технологии, урожайность. 

 
УДК 592.7:577 

Сюткина Н. Г. Аналитические и фаунистические исследования 

состояния энтомофауны герпетобионтов в Лесостепи Украины                             

/ Н. Г. Сюткина, Н. М. Лесовой, В. Н. Чайка // Предгорное и горное земледелие 

и животноводство. – 2013. – Вып. 55 (І). – С. 148–154. 

Сделан анализ энтомофауны герпетобионтов аналитических 

исследований и сравнён с результатами исследований 2009–2011 гг. в 

Центральной Лесостепи. Отмечено, что энтомофауна герпетобионтов 

уменьшилась с 525 видов до 150 видов, семейств с 30 до 28, количество 

отрядов насекомых-герпетобионтов остаётся на неизменном уровне – 5. 

В таксономической структуре энтомофауны герпетобионтов общая 

видовая численность уменьшилась за счёт уменьшения семейств. В 

результатах фаунистических исследований отсутствуют виды из семейств  

Cerambicidae, Acrididae, Sphecidae. 

Ключевые слова: агроландшафт, агроценоз, насекомые-

герпетобионты,  сравнительный анализ, видовое разнообразие, отряд, 

семейство, вид, Лесостепь. 

 
 УДК 634.723.1 

Тодосюк Е. А. Продуктивность нових гибридных форм чëрной 

смородины в условиях западной  Лесостепи Украины / Е. А. Тодосюк 

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2013. – Вып. 55 (І). – 

С. 154–158. 

За комплексом продуктивности новых гибридных форм смородины 

черной выделени гибриды с высокой урожайностью и коэффициентом 

плотности для последующего внедрения их в производство. 

Ключевые слова: смородина черная, гибрид, урожайность, 

коэффициент плотности, средняя масса ягод. 

 
 



 233 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

 
 УДК 636.2:085.54:665.353.4 

Голова Н. В. Влияние соевого и пальмового масла на рубцовую 

ферментацию у коров / Н. В. Голова, И. В. Вудмаска, И. В. Невоструева           

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2013. – Вып. 55. (І). – 

С. 159–164. 

Установлено, что под влиянием замены соевого шрота соевыми 

бобами, то есть при увеличении в составе рациона коров соевого масла, в 

содержимом рубца на 24% уменьшается синтез микробного белка (p<0,01) 

снижается концентрация аммиака на 23% (p<0, 05), ЛЖК –  на 12% (p<0,05), 

лактата – на 35% (p<0,05). Увеличение в рационе коров содержания жира за 

счет соевых бобов снижает в содержимом рубца целюлозолитическую 

активность на 14% (p<0,05), а амилолитическую – на 20% (p<0,05). Пальмовое 

масло не влияет на азотный и углеводный обмен и образование ЛЖК в рубце. 

Обе жировые добавки: соевое и пальмовое масла повышают липолитическую 

активность содержимого рубца. При скармливании коровам соевых бобов 

липолитическая активность содержимого рубца повышалась в 1,25 раза 

(p<0,05), а при скармливании пальмового масла – в 1,70 раза (p<0,001). 

Протеолитическая активность в рубце коров обеих опытных групп остается 

без изменений. 

Ключевые слова: коровы, соевые бобы, пальмовое масло, 

содержимое рубца, ферментация. 

 
 УДК 636.2: 553.461 

Влияние органической и неорганической формы Хрома на 

целлюлозолитическую и амилолитическую активность микроорганизмов 

рубца крупного рогатого скота / Н. И. Пахолкив [и др.] // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2013. – Вып. 55 (І). – С. 165–169. 
 Одним из необходимых микроэлементов для полноценного роста и 

развития животных, в том числе жвачных, считается Хром. При разработке 

норм кормления сельскохозяйственных животных и птицы этому элементу не 

уделяется должное внимание, нет данных об обеспечении им рационов, не 

исследовано его содержание в почве, воде, растительных кормах, а также в 

организме животных. Кроме того, остается недостаточно изученным влияние 

Хрома. Проведенные исследования активности гидролитических ферментов 

микроорганизмов рубца показали, что добавление хром-метионина в 

инкубационную среду азотсодержимым рубца имело более выраженное 

стимулирующее влияние на пролиферацию микробных клеток и 

метаболическую активность по сравнению с добавлением хрома 

неорганического. 

 Ключевые слова: хром-метионин, хлорид хрома, микроорганизмы 

рубца крупного рогатого скота, гидролитические ферменты. 
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УДК 636.598:636.082  

Интенсивность роста и розвития молодняка оброшинских гусей при 

скрещивании с породой легарт / М. Д. Петрив [и др.] // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2013. – Вып. 55 (І). – С. 170–174. 

Установлено, что скрещивание оброшинских белых гусей с гусьми 

породы легарт улучшает показатели роста и розвития молодняка. 

Ключевые слова: гуси, живая маса, обхат груди, длинна тулувища, 

киля и плюсни.  

 
УДК 595.799:661.732:577.4 

Саранчук И. И. Содержание жирных кислот в тканях головы 

медоносных пчел при влиянии летнего периода содержания и экологических 

условий среды // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2013. – 

Вып. 55 (І). – С. 174–185. 
Уменьшение содержания жирных кислот общих липидов в тканях 

головы пчел, которые содержатся на экологически загрязненных территориях, 

в начале и в конце летнего периода обусловлено снижением уровня 

мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот. Наиболее 

изменяется содержание жирных кислот общих липидов в тканях головы 

медоносных пчел, которые содержатся на территории с интенсивным 

движением транспорта и работой промышленных предприятий. 

Ключевые слова: ткани медоносных пчел, экологические условия 

среды, тяжелые металлы, жирные кислоты. 

 
УДК 636.2:577.125:618.6  

Седило Г. М. Влияние экстракта алоэ на содержание 

неэтерифицированных жирных кислот в эритроцитах крови и репродуктивную 

функцию коров разной молочной продуктивности / Г. М. Седило, 

А. Б. Дьяченко // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2013. – 

Вып. 55 (І). – С. 186–197. 

За 25–30 суток до родов у коров с удоем 4800–5200 кг молока за 

лактацию содержание в эритроцитах насыщенных, мононенасыщенных и 

полиненасыщенных неэтерифицированных форм жирных кислот выше 

соответственно на 11,5; 9,5 и 6,8%, чем у животных с удоем 3850–4150 кг. 

Инъекции коровам экстракта алоэ (за 25–30 суток до родов) приводят к 

достоверному повышению в эритроцитах за 5–7 суток до отела и на 10–14-е 

сутки после него уровня неэтерифицированных форм линолевой, а также 

эйкозапентаеновой, докозатетраеновои и докозапентаеновои жирных кислот. В 

плазме крови коров с молочной продуктивностью 4800–5200 кг по сравнению 

с животными с удоем 3850–4150 кг достоверно меньшая концентрация 

эстрадиола-17β на 21-е сутки после родов. Отел у коров обеих групп 

происходил без осложнений, а восстановление физиологического состояния 

внутренних половых органов в послеродовой период завершалось в 

оптимальные сроки. 

Ключевые слова: коровы, неэтерифицированные жирные кислоты, 

репродуктивная функция, экстракт алоэ, прогестерон, эстрадиол-17β. 
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УДК 636.598:636.082  

Репродуктивные качества и показатели крови оброшинских белых 

гусей скрещенных с гусьми породы легарт. / Л. Я. Слобода [и др.] 

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2013. – Вып.  –            

С. 198–202. 

Установлено, что скрещивание оброшинских белых гусей с гусьми 

породы легарт улучшило яйценоскость и длительность яйцекладки, повысило 

инкубационные качества (оплодотворяемость и выводимость). Сохранность 

молодняка поместных гусей становила 91,5%. 

Ключевые слова: гуси, инкубационные качества, яйценоскость, 

оплодотворенность, выводимость. 

 
УДК 636.2:636.033:636.085.55 

Фурманец Ю. С. Продуктивные показатели бычков абердин-

ангуской породы при скармливании высокобелковых кормов и природной 

минеральной добавки / Ю. С. Фурманец // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2013. – Вып. 55 (І). – С. 203–209. 

Установлено, что введение в рационы животных при силосно-

концентратном типе кормления разработанных комбикормов обеспечивает их 

потребность согласно нормы, оказывает положительное влияние на обмен 

веществ в организме, улучшает переваримость питательных веществ кормов, 

повышает мясную продуктивность, качество говядины и рентабельность ее 

производства. 

Ключевые слова: бычки, рацион, комбикорма, кормление, туфы, 

мясная продуктивность, переваримость, баланс азота.  

 
УДК 050:025.4.03:082.1 

Участие периодических Научных специализированных изданий 

в общем международном информационном научном пространстве                        

/ А. С. Грабовская [и др.] // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2013. – Вып. 54 (I). – С. 210–221.  

В статье представлена информация о повышении требований 

к написанию статей и подачи диссертаций на соискание научной степени 

кандидата или доктора наук, в частности, о международных требованиях и 

стандартах относительно включения отечественных периодических научных 

специализированных изданий и отдельных публикаций в международные 

наукометрические БД. Даётся описание международных наукометрических 

баз: Scopus, Web of Science, EBSCO, CSA, Google Scholar, eLIBRARY.ru и др. 

Акцентируется необходимость определения импакт-фактора или индекса 

Гирша для отечественных специализированных изданий, что даст 

возможность повысить рейтинг издания. В статье предоставляется 

информация о требованиях относительно написания названия статьи, 

афилляции авторов статей, профилей журналов и учреждений авторов 

публикаций, рецензирования статьи, ключевые слова, редколлегии журналов, 

авторского резюме и примеры оформления библиографических ссылок. 

В статье представлены выводы и рекомендации относительно повышения 
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статуса украинских научных изданий и включения их в международные 

наукометрические базы.  

Ключевые слова: международные наукометрические базы данных, 

отечественные периодические научные специализированные издания, импакт-

фактор, индекс Гирша. 
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RESUME 
 

AGRICULTURE AND PLANT GROWING 

 
UDC 633.11:632.4 

G. Bilovus. The role regulators of growth  to the control development 

septoria leaf blotch on winter wheat / G. Bilovus // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (І). – P. 3–7. 

The results of studies on the influence to regulators of growth to the 

control development septoria leaf blotch on winter wheat. 

Key words : winter wheat, septoria leaf blotch, regulators of growth. 

 
UDC 631.582.2:632.51 

Influence of shortly-rotative with different crops saturation on the 

formation potential of weed-infested in  crops of winter wheat / O. Vavrinovich, O. 

Kachmar, M. Szczerba, L. Magotska // Pre-mountain and mountain agriculture and 

stock-breeding. – 2013. – V. 55. – P. 8–13. 

The dependence between the increase the share of cereals in four field 

rotation crop rotations and the formation of potential weed-infested of soil by seed 

segetalsv in crops of winter wheat. 

Key words: crop rotation, winter wheat, the potential infestation, seed 

segetalov. 

 
UDC 635.21:632.4 

O. Vashchyshyn. Ordinary scab of potato / Vashchyshyn O. ⁄⁄ Pre-

mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55(І) . – P.    

13–19. 

The results of long-term studies susceptibility of tubers of different potato 

varieties  common scab at harvest and selected varieties with enhanced resistance. 

Key words:  potatoes, ordinari scab, resistance, variety. 

 
UDC 633.11:631.53.01:631.526.3 

A. Voloshchuk. Influence of preceding crops on formation of yielding 

propertiesof winter wheat conditions of western Forest-Steppe in / A. Voloshchuk, 

I. Voloshchuk, V. Hlyva // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2013. – V. 55. – P. 19–25. 

The results of investigation from studying influence of preceding crops 

(rape winter, oat) on yielding properties winter wheat at cultivation in zone of 

Western Forest-Steppe are presented.  

Key words: wheat winter, preceding crops, rape winter, oat, productivity 
 
UDC 631.86.87  
V. Gnidyuk. Оbtaining and use of highly effective of environmentally 

friendly fertilizers on based of organic poultry waste /V.Gnidyuk. // Pre-mountain 

and mountain agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (І). – P. 25–30. 
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Results of research to develop technologies biological fermentation of 

organic waste into organic fertilizer factory farms next generation bioproferm. 

  Key words: ecology, bird droppings, biofermentation, bioproferm, 

fertility. 

 
UDC 631.53.048:633.19:631.53.04 

V. Hudim. Features of harvest spring triticale depending on the term 

sowing and seeding rates in mountain conditions Carpathians/ V. Hudim,                

A. Dzyubaylo // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. –    

2013. – V. 55 (І). – P. 30–35. 

The results of studies of the impact sowing and seed rates on yield 

formation of spring triticale in mountain Carpathians. 

Key words: triticale spring, wheat, sowing, seed rate, yield, grain nature. 

 
UDC 521.52.363 

R. Ivantsiv. The learning of output material for selection of region 

meadow glass under Pre-Carpation conditions / R. Ivantsiv // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (I). – P. 36–42. 

Results of researches on row studying breeds region meadow glass in a 

collection nursery are stated. On the basis of the received data it is established that a 

valuable initial material are grades of domestic and foreign selection. 

Key words: region meadow glass, sort, outlet material, breeds, nursery. 
 

UDС 631.6:632.125:631.459 

V. Ivanyuk. Use reclamation erosion control measures to help maintain 

soil fertility and health eroded soils Wooded Steppe West/ V. Ivanyuk, O. Kachmar 

// Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (І). – 

P. 42–50. 

The results of studying the influence of seeded grasses and natural grasses 

northeastern and southwestern exposure to moisture, the bulk density of gray forest 

soil and productivity grass. It was determined, that the meadow slopes promotes 

optimum crop bulk density of the soil. The highest yield of dry matter is the use 

lupine-grass mixer and clover-grass mixer. For natural grasses productivity 

decreases by two to three times. 

Key words: erosion, slope exposition, Lupinus polyphyllus, perennial 

grasses, natural overgrowing, productivity.  

 
UDC 635.21:631.811.98 

R. Ilchuk. The influence out side of the root feeding mono- and micro  

fertilizers and stimulator growth on the yield of potatoes /  R. Ilchuk, Y. Ilchuk         

// Pre-mountain and mountain  agriculture and stock-breeding. – 2013. –                  

V. 55 (І). – P. 51–59. 

The results of  resedrches about the influense outside of the root feeding 

mono and micro fertilizers and stimulator growth  on biometrrics and yields medium 

ripe potato varieties Legend. 
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Key words: potatoes, mono and micro fertilizers, biometrics, yield, 

growth. 

 
UDC 633.2.033: 633.2.031 
U. Kotyash. Yield of meadow grass at mowing use / U. Kotyash, G. 

Panakhyd, M. Yarmolyuk // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2013. – V. 55 (І). – P. 59–63. 

The results of studies of the effect of mineral fertilizers and multiplicity of 

use on the yield’s changes of meadow grasslands during the vegetation period are 

showed. 

Key words: yield, entrance dry-matter, distribution of nitrogen fertilizer, 
meadow grass. 

 
UDC 633.13:631.52 

Homeostaticity and breeding value of oats genotypes for yield and its 

elements / A. Marukhnyak, A. Datsko, Y. Lisova, G. Marukhnyak // Pre-mountain 

and mountain agriculture and stock breeding. – 2013. – V. 55 (I). – P. 63–73.  

The results of homeostaticity indexes and breeding value of oats 

genotypes for traits of yield, quantity grains in panicle and its mass of grains at 

contrastive conditions of growing are presented. The distribution of variety-samples 

for categories of high, medium and low developmental homeostasis and breeding 

value are conducted. The varieties and lines with high adaptive properties for 

separate traits at local ground-climatic conditions are established. 

Key words: variety, line, trait, homeostat. 

 
UDC 633.2.031:631.8 

Ya. Mashchak. Use of mineral fertilizer with biopreparations on 

degenerated grasslands / Ya. Mashchak, D. Mizernyk // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (І). – P. 73–79. 

The results of technology study on increase productivity of degenerated 

grasslands by way of direct inseeding of legume perennial grasses in unelaborated 

turf are represented. The rates of mineral fertilizers and biopreparations on 

degenerated grasslands at conditions of Precarpathian are recommended. The 

highest yield of dry matter was piled on variants with application of fertilizer 

N60Р60К90 and use of ryzotorfin + polimiksobacteryn.  

Keywords: degenerated grassland, perennial grasses, nitrogen, phosphorus, 

potassium, biopreparations. 

 
UDC 632.9 (477.87) 

O. Mysko. Pheromone monitoring of corn borer in agroecological 

conditions of Transcarpathia / О. Mysko, О. Zaliznyak // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (І). – P. 79–86. 

The features of the corn borer in modern agro-ecological conditions of  

Transcarpathia. The technology of the use of pheromone traps corn borer in maize 

agrotcenozah Transcarpathia to monitor the development of pest and signaling  of 

period protective measures. 
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Key words: corn stalk borer, pheromone traps, monitoring, economic 

threshold. 

 
UDC 633.2.031:631.8 

V. Olifirovych. Changes legume-cereal grass meadow slope after land 

that are derived from the active cultivation / V. Olifirovych // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. – 2013. –V. 55 (І). – P. 86–90. 

The data of three years of research on the effects of usage modes on 

botanical composition and productivity of cultivated legume-cereal grass fifth to 

seventh years of use when growing on the slope in southern steppes of western. 

Key words: legume-grass stand, modes of use, botanical composition, 

productivity. 

 
UDС 631.416.1:631.445.2:631.8 

Yu. Olifir. A dynamics of the nitric mode of light-grey forest superficially 

gleied soil is under a corn depending on the protracted fertilizer and periodic liming 

/ Yu. Olifir, A. Gabriel, О. Hermanovytch, L. Sivak // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (І) – P. 91–99. 

The results of researches are reflected in of long duration stationary 

experience from the study of influence of the different systems of fertilizer and 

periodic liming on the dynamics of piling up of connections of nitrogen in light-grey 

forest superficially gleied soil under a corn on a silo.  

Key words: soil, mineral fertilizers, pus, lime, nitric mode of soil, corn is on 

a silo.  

 
UDC 633.2.031 

G. Panakhyd. Impact of nitrogen fertilizer’s doses and their distribution on 

yield of permanent grasslands / G. Panakhyd, М. Yarmolyuk, U. Kotyash // Pre-

mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (І). – P.    

99–104. 

The results of researches of fertilizer on yield of permanent grasslands are 

showed. There are established then fertilizer application N150 of uniform distribution 

against a background Р60К90 promote to increase yield by 48.8 t ha-1 green matter 

and 11.2 t ha-1 dry matter.  

Key words: grasslands, fertilizer, botanical composition, yield. 

 
UDC 633.15:581.522.4 

Innovational maintenance of manufacture of a grain of corn in conditions 

of Forest-Steppe Western / G. Petrina [et al.] // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (І). – P. 105–109. 

It is carried out an estimation of efficiency of hybrids of corn in conditions 

of the Western Forest-Steppe. The best from them it is recommended for cultivation 

on a grain and green weight. 

Key words: corn, hybrid, crop, grain, green weight. 
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UDC 634.75.631.526.52.1 

L. Prymachuk. Sorts of strawberry are in the conditions of the Lviv area 

Western / L. Prymachuk // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2013. – V. 55 (І). – P. 109–114. 

Results over of researches of study are brought 12 sorts of strawberry in 

the collection planting in the conditions of the Lviv area. Noted highest yield in 

strawberry varieties Stephanie, Radoslavka and Dukat. 

 Key words: variety, strawberry, produ. 

 
UDC 633.85:632.4 

The influencing of abiotic factors on development diseases of winter rape 

in conditions of western Forest-Steppe / O. Prystatska [et al.] // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (І). – P. 114–119. 

The results of shown on development diseases of winter rape depend 

abiotic factors in conditions of western Forest-Steppe. The select varieties with high 

resistance to this disease are peronospora parasitica, alternaria brassicae and phoma 

lingam. 

Key words: winter rape,  disease, variety. 

 
UDC 631.8:633.11 

Comparative productivity of spring wheat and spring triticale depending 

on the feeding system in Forest-steppe Western / M. Sviderko, A. Shuvar, L. Begen,  

M. Tymkiv // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2013. –     

V. 55 (І). – P. 120–125. 

Influence of nutrition conditions on the productivity and quality grain of 

spring wheat  and spring triticale.  

Key words: spring wheat, spring triticale, mineral fertilizers, plant growth 

regulators.  

 
UDC 633.2.031:631.816 

I. Senyk. The energy evaluation of creating and using legume-cereal grass 

mixture / I. Senyk // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 

2013. – V. 55 (І). – P. 126–129. 

The results of studies of energy development and use of assessment seeded 

legume-grass swards. Found that usage triple mowing legume-cereal grass mixture 

in terms bioenergetics efficiency yields two-mowing, but higher quality feed for 

more frequent mowing is a prerequisite for its use in production. 

Key words: leguminous grass mixture, fertilizers, еnergy evaluation, 

modes of uses. 

 
UDC 633.2.031:631.816 

G. Sydoruk. Influence of methods of fertilizer and modes of the use on 

height of plants of legume-cereal mixtures / G. Sydoruk // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. – 2013. –V. 55 (І). – P. 130–133. 

The results of studies of the influence of ways and modes of fertilizer use 

on plant height legume-cereal mixtures found that at two-and three hay-crops use the 



 242 

maximum height of plants recorded on the options with the introduction of complete 

fertilizer N90R90K90 surface and by a method of sprinkling of special Кrystalon.  

Key words: leguminous grass mixture, fertilizers, modes of uses, height. 
 
UDC 631.453 (477.83) 

I. Skorokhid. Changes in the content of heavy metals and trace elements 

according to one of the hydrological condition of the soil / I. Skorokhid,                  

H. Telushko, M. Vorobel // Pre-mountain and mountain agriculture and  stock-

breeding. – 2013. – V. 55 (I) . – P. 133–139. 

Monitored the content of heavy metals and trace elements during the five 

years of research. Found that excessive rainfall causes an increase in the level of 

heavy metals and trace elements (Pb, Zn, Cu, Cr, Ni) in soil and pasture grass. 

Key words: heavy metals, minerals, soil, GAD, precipitation. 

 
UDC 633.859.494:631.5 

Рroductivity of winter rape under different growing technologies                     

/ O. Stelmah, N. Lys, S. Moysey, T. Maksymiv // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (I). – P. 139–148. 

The article presents the results of the impact sowing standards and 

technologies of the yield of winter rape variety Sveta. Established that the optimal 

sowing standard is 1,2 million units / hectare. The highest yield of winter rape seeds 

returned to the option of intensive technology (4,4 t/ha). Crop seeds are directly 

dependent on the number of pods on the plant, seeds in the pod and weight of      

1000 seeds. 

Key words: fertilizer, seeding rate, technology, productivit. 

 
UDC 592.7:577 

N. Syutkina. The condition of  herpetobionts’ entomophauna for 

analytical and phaunatical studies in Forest-Steppe Zone / N. Syutkina, М. Lisovyi, 

V. Chayka // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2013. – 

V. 55 (I). – P. 148–154. 

It was made the analysis of herpetobionts’ entomophauna for analytical 

studies and they were compared with the results of studies of 2009-2011 in Central 

Forest-Steppe Zone. It was marked, the herpetobionts entomophauna  decreased 

from 525 species till 150 species families from   30 till 28, the quantity of insects-

herpetobionts species is still unchanged.  

In the taxonomic structure herpetobionts’ entomophauna the total species 

quantity of decreased due to families’ decrease. In the results of studies the series of 

Cerambicidae, Acrididae, Sphecidae are absent.  

Key words: agrarian landscapes, agrocenosis, insects-herpetobionts, 

comparison analysis, species diversity, series, family, Forest-Steppe Zone. 

 
 UDC 634.723.1 

Todosyuk E. A. Productivity of new hybrid forms of currant of black in 

Western Forest-steppe of Ukraine / E. A. Todosyuk // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (І). – P. 154– 158.  
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For a complex of the productivity of new hybrid forms of currant black  

selected hybrids are with the high yield density coefficient  for further them 

introduction in  production. 

Key words: a currant is black, hybrid, productivity, coefficient of 

closeness, middle mass of berries. 

 

STOCKBREEDING 

 
UDK 636.2:085.54:665.353.4 

N. Golova. Influence of soybean and palm oil on rumen fermentation in 

cows / Golova N. V., Vudmaska I. V., Nevostruyeva I. V. // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock- breeding. – 2013. – V. 55 (І). – P. 159–164. 

Replacement of soybean meal by full-fat soybeans in cows diet, what 

means higher intake of soybean oil, decreased the microbial protein synthesis of 

24% (p<0.01) and reduced the concentration of ammonia by 23% (p<0.05), VFA by 

12% (p<0.05), lactate by 35% (p<0.05) in the rumen. Increasing fat level in cows 

diet by soybeans reduced cellulolytic activity by 14% (p<0.05), and amylolytic 

activity – 20% (p <0.05). Palm oil does not affect rumenic nitrogen and 

carbohydrate metabolism and formation VFA. Both fat supplements soybean and 

palm oil increased lipolytic activity in rumen. For feeding cows  soybeans lipolytic 

activity increased 1.25 times (p<0.05), and for feeding cows palm oil –1.70 times 

(p<0.001). Proteolytic activity in the rumen of cows of both experimental groups 

remains unchanged. 

Keywords: cows, soybeans, palm oil, rumen, fermentation. 

 
 UDC 636.2: 553.461 

 Effect of organic and inorganic forms of Сhromium on cellulolytic and 

amylolytic activity of the rumen of cattle / N.  Pakholkiv [et al.] // Pre-mountain and 

mountain agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (І). – P. 165–169. 

 One of the essential trace elements for proper growth and development of 

animals, including ruminants, is Chrome. In developing norms of feeding livestock 

and poultry this item is not available due attention, no data of its rations not 

researched content in soil, water, plant nutrition, as well as in animals. Moreover, it 

remains poorly understood effects of different doses and chromium compounds on 

individual links metabolism in animals. The research activity of hydrolytic enzymes 

rumen showed that addition of chrome-methionine in the incubation medium 

containing rumen had more pronounced stimulating effect on microbial cell 

proliferation and metabolic activity, compared with the addition of inorganic 

сhromium. 

 Key words: сhromium-methionine, chromium chloride, rumen 

microorganisms cattle, hydrolytic enzymes. 

 
UDC 636.598:636.082 

Growth rate and Roswitha obroshinskih young geese when crossed with a 

breed legart / M. Petriv [et al.] // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2013. – V. 55 (І). – P. 170–174. 
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It is established that the crossing obroshinskih white geese breed gusmi 

legart improves growth and Roswitha young. 

Key words: geese, live weight, measurements of body. 

 
UDC 595.799:661.732:577.4 

I. Saranchuk. The fatty acids content in the tissues of the head 

melliferous bee under conditions summer keeping and ecologic conditions of 

environment // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2013. – 

V. 55 (І). – P. 174–185. 

Reduction of fatty acids of total lipids in tissues head of bees which kept 

on ecologically polluted areas at the beginning and end of the summer period caused 

by lower levels of monounsaturated and polyunsaturated fatty acids. Most changes 

fatty acids of total lipids in the tissues of the head melliferous bees which are kept 

on the territory with heavy traffic and industry work. 

Key words: tissues of melliferous bees, ecologic conditions of 

environment, heavy metals, fatty acids.  

 
UDC 636.2:577.125:618.6 

G. Cedilo. Effect of aloe extract on the content of non-esterified fatty 

acids in red blood cells and reproductive function of cows with different milk 

production / G. Cedilo, A. Dyachenko // Pre-mountain and mountain agriculture and 

stock-breeding. – 2013. – V. 55 (І). – P. 186–197. 

For 25–30 days before birth cows with a yield 4800–5200 kg per lactation 

milk content in erythrocytes of saturated, monounsaturated and polyunsaturated fatty 

acids esterified form above, respectively 11.5, 9.5 and 6.8% higher than in animals 

with milk yield of 3850–4150 kg. Application aloe cows (25–30 days before 

delivery) resulted in a significant increase in red blood cells for 5–7 days before 

calving to 10–14th day after the level of non-esterified forms of linoleic and 

eicosapentaenoic acid, and dokozatetraenovoi dokozapentaenovoi fatty acids . In the 

blood plasma of cows with milk yield 4800–5200 kg compared to animals with a 

yield of 3850–4150 kg significantly lower concentration of estradiol-17β on the 21th 

day after birth. Calving cows in both groups occurred without complications, and 

restoration of the physiological state of the internal reproductive organs in the 

postnatal period was completed at the optimum time. 

Key words: cows, non-esterified fatty acids, reproductive function, aloe 

extract, progesterone, estradiol-17β. 

 
UDC 636.598:636.082 

Reproductive performance and quality of blood obroshinskih white geese 

breed crossed with gusmi legart. / L. Sloboda [et al.] // Pre-mountain and mountain 

agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (І).  – P. 198–202. 

It is established that the crossing obroshinskih white geese breed gusmi 

legart improved egg production and egg duration, increased the quality of hatching 

(fertility and hatchability). Preservation of the local young geese becomes 91,5%.  

Key words: geese, hatching gualities, egg-laying qualities, fertilitation, 

hatchability. 
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UDC 636.2:636.033:636.085.55 

Furmanets Yu. Productive indices of aberdeen angus bull-calves while 

being fed high-protein fodder and natural mineral additive / Yu. Furmanets // Pre-

mountain and mountain agriculture and stock-breeding. – 2013. – V. 55 (І). – P. 

203–209. 

It was ascertained that introduction of the prepared mixed fodder into the 

ration of animals fed on the silage-concentrate basis provides their needs according 

to the norms, it has a positive effect on the metabolic processes in the organisms of 

bull-calves, improves the process of digestion of the nutrients, increases meat 

producing ability, quality of beef and profitability of its production 

Key words: bull-calves, ration, mixed fodder, feeding, tuff, meat 

producing ability, digestion, balance of nitrogen.  

 
UDK 050:025.4.03:082.1 

Periodical special editions participation in general informational research 

area / О. S. Grabovska [et al.] // Pre-mountain and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2013. – V. 54 (I). – P. 210–221.  

The paper informs about the increasing requirements for writing and 

submitting thesis for degree candidate or doctor of science in particular the 

international requirements and standards for inclusion of Ukrainian scientific 

journals in the international data bases. The information about the international 

databases such as Scopus, Web of Science, EBSCO, CSA, Google Scholar, 

eLIBRARY.ru and others were given. There is necessery to determine the impact-

factor or h-index the publishing house rejtyng will be to elevate. The information 

about the paper title, author affiliation, journals type, institution type, review article 

requirements, key words, journals editors board, abstracts and references example 

are presented. There are conclusions and suggestions for Ukrainian scientific 

journals status increasing and their inclusion into international scientific data bases. 

Key words: international scientific data bases, Ukrainian scientific journals, 

impact factor, h-index. 
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