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УДК 631.636 

Викладено результати досліджень ефективності обробітків ґрунту, 

параметрів екологічної пластичності сортів зернових культур, оцінки 

селекційних номерів бобово-злакових трав, інтегрованого використання 

біотехнологічних альтернатив. Подано матеріали щодо натурального захисту 

органічної фітопродукції, сумісного застосування сидератів і деструкції 

рослинних решток, біологічних систем удобрення, моніторингу 

фітосанітарного стану і захисту рослин та впливу агротехнічних заходів на 

продуктивність сільськогосподарських культур. 

Наведено дані позитивного впливу екологічно безпечного 

гомеопатичного препарату на молочну продуктивність та якість молока у 

корів, а також оптимізованої БМВД, підвищеної кількості вітаміну А в 

раціонах тварин на біохімічні показники їх організму, відтворну здатність і 

продуктивність. 

У результаті моніторингу інженерно-технічного забезпечення АПК 

Львівської області запропоновано заходи з налагодження й поліпшення 

системи технічного сервісу. 

Для наукових працівників, студентів, аспірантів, викладачів вищих 

навчальних закладів та спеціалістів сільського господарства. 
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ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО 

 

 
УДК 631.8  
М. І. АБРАМИК, В. М. СЕНДЕЦЬКИЙ, кандидати с.-г.  наук  

Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція  

Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН 

вул. С. Бандери, 21а, м. Івано-Франківськ, 76014, e-mail: instapv@i.ua  
 

СУМІСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ СИДЕРАТІВ  

І ДЕСТРУКЦІЇ СОЛОМИ ТА ІНШИХ РОСЛИННИХ РЕШТОК  

ПРЕПАРАТОМ ВЕРМИСТИМ-Д  

 

 Представлено результати досліджень щодо сумісного 

застосування сидератів і деструкції соломи та рослинних решток 

препаратом Вермистим-Д.  
Встановлено, що з метою підвищення продуктивності ґрунту 

потрібно використовувати Вермистим-Д (6 л/га) з додаванням у 

водний розчин 10 кг/га карбаміду з наступною сівбою білої гірчиці    

(12 кг/га) або суміші сидеральних культур (біла гірчиця, 6 кг/га + 

олійна редька, 12 кг/га).  
Ключові слова: сидеральні культури, деструкція, деструктор 

Вермистим-Д, урожайність.  

 

Внаслідок катастрофічного зменшення обсягів виробництва та 

внесення органічних добрив в Україні щорічно зменшується родючість 

ґрунтів, а традиційні ресурси органічної сировини недостатні для 

забезпечення бездефіцитного балансу ґрунту. За даними науково-

дослідних    установ,    у    західному   та   північному регіонах України 

щорічні втрати гумусу в дерново-підзолистих ґрунтах становлять 

0,5−0,7 т/га, сірих лісових − 1,0−1,3 т/га. Наукою і практикою 

встановлено: для збереження гумусу, поліпшення хімічних і фізичних 

властивостей ґрунту потрібно щорічно вносити на дерново-

підзолистих супіщаних  ґрунтах до 16–18 т/га органіки, ясно-сірих і 

сірих лісових – 12–15 т/га, темно-сірих опідзолених і чорноземах 

опідзолених − 10–12 т/га [2].  
Недотримання науково обґрунтованих сівозмін, збільшення 

обсягів внесення мінеральних добрив не сприяє достатньому 

зростанню виробництва сільськогосподарської продукції, до того ж у  
 

© Абрамик М. І., Сендецький В. М., 2015  
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більшості середніх і великих господарств немає тваринництва або 

наявне поголів'я не забезпечує можливість вносити гній у 

рекомендованих кількостях.  
У літературних джерелах висвітлено декілька технологій щодо 

використання соломи й інших рослинних решток на органічні добрива: 

використання їх на підстилку, компостування, заробка в ґрунт з 

внесенням азотних добрив та інші, однак їх у даний час мало 

застосовують. В ряді господарств подрібнену солому безпосередньо 

приорюють, але від такого внесення в перший рік ефекту немає, 

оскільки солома перегниває, особливо кукурудзяна, протягом 2−          

3 років. В останні роки в багатьох країнах світу та в Україні широко 

впроваджують технології прискореної деструкції соломи і рослинних 

решток  [1, 4].  
На ринку України останнім часом з'явилося багато деструкторів 

з різною ефективністю розкладання рослинних залишків: як 

ферментативні препарати хімічного розкладання целюлози 

короткочасної дії, так і біологічні препарати на основі живих 

мікроорганізмів і продуктів їх життєдіяльності - гормонів, ферментів.  
Серед представлених на ринку деструкторів є Вермистим-Д 

виробництва ПП «Біоконверсія» [5].  
Проведеними дослідженнями Чернігівського інституту АПВ 

НААН в умовах Полісся встановлено високий ефект біодеструктора 

Вермистим-Д, однак застосування його в технологіях перероблення 

соломи та інших рослинних решток на органічні добрива сумісно з 

сівбою сидеральних культур не вивчено.  
Мета наших досліджень полягала у розробці технології 

застосування для деструкції соломи і рослинних решток препарату 

Вермистим-Д з додаванням у водний розчин 10 кг/га карбаміду 

сумісно з сівбою сидеральних культур.  
Дослідження проводили в ПФ «Богдан і К» Снятинського 

району Івано-Франківської області за загальноприйнятими методиками 

[3].  
Ґрунт дослідної ділянки – дерново-опідзолений середньо- 

суглинковий, який характеризувався такими показниками: вміст 

гумусу 3,0–3,5 %, рНсол. 4–6,8, лужногідролізований азот 67–76 мг/кг, 

рухомий фосфор 16–23 мг/кг, обмінний калій 53–58 мг/кг.  
Експериментальними та виробничими дослідженнями 

встановлено, що сумісне застосування сидератів і деструкції соломи та 

рослинних решток препаратом Вермистим-Д забезпечило достовірний 

приріст зеленої маси до контролю та прискорило розкладання соломи 

(табл. 1).  
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1. Вплив деструкції соломи озимого ячменю сумісно з сівбою 

сидеральних культур на урожайність зеленої маси (сер. за 

2012−2014 рр.), т/га  

Варіанти 
Урожайність, 

т/га 
± до контролю 

 
Сівба білої гірчиці, 12 кг/га без 
деструкції + 10 кг/га карбаміду 

(контроль) 
 

17,9 
 

– 
Деструкція соломи 

Вермистимом-Д (6 л/га) + сівба 

білої гірчиці, 12 кг/га 
 

23,4 
 

5,5 
Деструкція соломи Вермистимом-

Д (6 л/га) + суміш (біла гірчиця,  

6 кг/га + олійна редька, 12 кг/га) + 

10 кг/га карбаміду 29,7 11,8 
HIP0,95                                                                                            1,06 

Примітка. Облік урожайності зеленої маси проведено через 50 діб після сівби 
сидеральних культур.  

 

Якщо урожайність зеленої маси на контролі становила 17,9 т/га, 

то проведення деструкції соломи препаратом Вермистим-Д (6 л/га) + 

10 кг/га карбаміду з наступною сівбою білої гірчиці (12 кг/га) 

забезпечило приріст зеленої маси на сидеральні добрива 5,5 т/га, а 

деструкція соломи Вермистимом-Д (6 л/га) + 10 кг/га карбаміду з 

сівбою суміші сидеральних культур (біла гірчиця, 6 кг/га + олійна 

редька, 12 кг/га) − 11,8 т/га, а до варіанта, де проводили деструкцію 

соломи Вермистимом-Д (6 л/га) + 10 кг/га карбаміду з сівбою білої 

гірчиці (12 кг/га), – 6,3 т/га.  
Показав високу ефективність такого поєднання в технології і 

облік кількості нерозкладеної соломи (табл. 2).  

 
2. Вплив деструкції соломи Вермистимом-Д сумісно з сівбою 

сидеральних культур на процес розкладання соломи, %  
 

Варіанти 

Кількість нерозкладеної соломи 
через 2 

місяці 
± до 

конт-

ролю 

через 3 

місяці 
± до 

конт-

ролю 
1 2 3 4 5 

Заробка соломи в ґрунт без 

деструкції і сівби сидератів 

(контроль) 92 - 78 - 
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1 2 3 4 5 

Сівба білої гірчиці, 12 кг/га 

без деструкції + 10 кг/га 

карбаміду 72 20 37 41 

Деструкція соломи 

Вермистимом-Д  (6 л/га) + 

сівба білої гірчиці, 12 кг/га 67 25 18 60 

Деструкція соломи 

Вермистимом-Д  (6 л/га) + 

суміш (біла гірчиця, 

6 кг/га + олійна редька, 12 

кг/га) + 10 кг/га карбаміду 59 33 16 62 
HIP0,95         3,87                             1,78 

 

Найкраще деструкція проходила на варіанті, де було 

застосовано технологію з використанням Вермистиму-Д (6 л/га) +  

10 кг/га карбаміду з сівбою суміші сидеральних культур (біла гірчиця, 

6 кг/га + олійна редька, 12 кг/га). За такого варіанта кількість 

нерозкладеної соломи через 2 міс. становила 59 %, або на 33 % менше 

ніж на контролі, через 3 міс. – 16 %, або відповідно на 62 %.   
Висновки. Для підвищення родючості ґрунтів потрібне сумісне 

застосування сидератів і деструкції соломи та рослинних решток 

препаратом Вермистим-Д (6 л/га) з додаванням у водний розчин  

10 кг/га карбаміду з наступною сівбою білої гірчиці, 12 кг/га або 

суміші сидеральних культур (біла гірчиця, 6 кг/га + олійна редька,      

12 кг/га).  
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ВПЛИВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ 

НА ВОДНО-ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ 

В КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ ПЕРЕДКАРПАТТЯ 

 

Наведено результати досліджень щодо впливу оранки з 

розпушуванням підорного шару на агрофізичні властивості дерново-

підзолистого поверхнево оглеєного ґрунту в короткоротаційній 

сівозміні. 

Ключові слова: ґрунт, обробіток, щільність, вологість, 

урожайність, ефективність. 

 

Одним із факторів, що обмежує родючість дерново-

підзолистих ґрунтів Передкарпаття, є перезволоження верхніх шарів, 

викликане застоюванням атмосферних опадів над щільним 

ілювіальним горизонтом. Надмірне зволоження сприяє інтенсивному 

розвитку процесів оглеєння і накопиченню рухомих форм заліза та 

алюмінію. Крім цього, ці ґрунти є малоструктурними, мають низьку 

аерацію і водопроникність. З другого боку, збільшення кількості 

посушливих днів за останнє десятиріччя призводить до дефіциту 

вологи в орному шарі ґрунту. В зв‟язку з цим потрібно розробляти 

агротехнічні заходи для підвищення аерації, теплозабезпечення,  які 

послаблюють шкідливий вплив надмірного зволоження, а в критичні 

періоди поліпшують вологозабезпечення. 

         Одним з основних заходів, спрямованих на оптимізацію 

агрофізичних властивостей ґрунту, його родючості, є впровадження 

раціональної системи обробітку, в якій значне місце відводиться 

основному обробітку. 

                                                                                                        
  © Бегей С. С., 2015   
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 Узагальнюючи наукові дослідження і досвід виробництва,  

С. С. Рубін [5], С. Т. Різничук, С. О. Тивончук [4], С. В. Бегей та ін. [1], 

М. В. Зубець [3] рекомендують на оглеєних ґрунтах проводити оранку 

з ґрунтопоглибленням, що поліпшує аерацію і двостороннє 

регулювання надходження вологи [2, 6]. 

В умовах Передкарпаття вплив оранки з розпушуванням 

підорного шару, сидерації і приорювання соломи на агрофізичні 

властивості ґрунту, його родючість і продуктивність 

сільськогосподарських культур в системі сівозміни є маловивченим і  

актуальним для розробки теоретичних основ змін водно-фізичного 

стану ґрунту під впливом обробітків і внесення органіки (сидерати, 

солома) у сівозміні.  

Вивчення впливу різноглибинних обробітків на фізичні 

властивості дерново-підзолистого поверхнево оглеєного ґрунту 

проводили в короткоротаційній сівозміні, закладеній на рівнинному 

рельєфі (0–1
о
) на експериментальній базі Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону НААН (с. Лішня). Кількість гумусу 

в орному шарі – 2,2 %, реакція ґрунтового розчину – середньокисла, 

ступінь насичення основами низький. Рухомими формами фосфору 

ґрунт забезпечений слабо, бідний азотом і середньозабезпечений 

калієм. 

               Предмет досліджень – основний обробіток ґрунту (під озиму 

пшеницю): 1) оранка на 20–22 см; 2)  оранка на 20–22 см + щілювання 

на 40 см; 3)  оранка на 20–22 см +  розпушування підорного шару 

ґрунту на 12–14 см + щілювання на 40 см. 

Об‟єкт досліджень – короткоротаційна сівозміна: 1) 

конюшина лучна; 2) озима пшениця + післяжнивні; 3) кукурудза на 

силос; 4) овес, райграс з підсівом конюшини лучної. 

         Технологія вирощування культур: під озиму пшеницю - оранка на 

20–22 см; оранка на 20–22 см +  розпушування підорного шару ґрунту; 

під багаторічні трави – щілювання, інші операції, загальноприйняті 

для умов Передкарпаття. 

         Дані наших досліджень (у середньому за 2011–2013 рр.) 

показують певну залежність водно-фізичних властивостей ґрунту від 

способів основного обробітку. Так, після проведення різноглибинних 

обробітків під озиму пшеницю (оранка на 20–22 см; оранка на 20– 

22 см +  розпушування підорного шару на 12–14 см) на початку 

весняної вегетації запас продуктивної вологи в шарі ґрунту 0–30 см 

становив 57,3–60,1 мм, причому він був нижчим на варіантах,  де 

проводили розпушування ґрунту. Щільність  ґрунту на варіанті із 

звичайною оранкою (20–22 см) становила 1,27–1,28 г/см
3
, на варіантах 
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з розпушуванням підорного шару – 1,26–1,27 г/см
3
. Перед збиранням 

озимої пшениці спостерігали подібну тенденцію. 

         Оскільки всі технологічні операції, крім основного обробітку, 

були подібними, слід відзначити, що зменшення об‟ємної маси за 

період від початку весняної вегетації до збирання урожаю відбувалося 

за рахунок  збільшення кореневої маси рослин. Так, у шарі ґрунту 0– 

30 см об‟ємна маса на варіантах з розпушуванням підорного шару за 

період початок весняної вегетації – збирання урожаю зменшилася  на 

0,02 г/см
3
, тоді як на варіанті з звичайною оранкою –  на 0,01 г/см

3
. 

         Отже, проведення оранки на 20–22 см з розпушуванням 

підорного шару ґрунту на 12–14 см і оранки на 20–22 см + післядія 

щілювання забезпечує в шарі ґрунту 0–30 см вищі запаси продуктивної 

вологи як на початку вегетації, так і перед збиранням урожаю, 

зниження щільності ґрунту  в шарі 0–30 см  на  0,02 г/см
3
 підвищувало 

мікробіологічну активність на 11,1–11,2 %,  забезпечувало приріст 

урожайності зерна озимої пшениці в межах 4,9–10,3 %  порівняно з 

варіантом, де проводили звичайну оранку (20–22 см). Впливу 

різноглибинних обробітків ґрунту на якісні показники зерна озимої 

пшениці не відзначено.  

         На другий рік післядія різноглибинних обробітків ґрунту не мала 

прямого впливу на його водно-фізичні властивості. Так, запаси 

продуктивної вологи на період сходів кукурудзи становили 50,6– 

54,8 мм і були вищими на варіанті, де проводили оранку на 20–22 см, 

тоді як на варіантах з ґрунтопоглибленням – 51,8–52,9 мм,  щільність 

шару ґрунту 0–30 см становила 1,25–1,27 г/см
3
 і була вищою на 

варіантах, де проводили звичайну оранку (20–22 см). Слід відзначити, 

що розпушування підорного шару ґрунту сприяло збільшенню маси 

рослин (на 3,3–8,1 %)  порівняно з такими ж варіантами при звичайній 

оранці  (20–22 см). На площу листкової поверхні і облиствленість 

рослин впливу способів обробітку не відзначено.  

        Оранка  з розпушуванням підорного шару в післядії на третій рік 

забезпечила дещо нижчу щільність ґрунту (на початку фази сходів 

однорічних трав) порівняно з іншими варіантами, зокрема в шарі 

ґрунту 10–30 см, що позитивно впливало на ріст і розвиток кореневої 

системи і продуктивність вівсяно-райграсової сумішки з підсівом 

багаторічних трав. 

Кількість кореневих та пожнивних решток у середньому за 

три роки досліджень на варіантах з розпушуванням підорного шару 

ґрунту  порівняно з варіантом, де проводили звичайну оранку, була 

вищою на 25,3–27,3 %. 
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Серед культур сівозміни найбільш енергозатратним є 

вирощування кукурудзи на силос (енергетичний еквівалент 2,7–3,0), 

вищий енергетичний еквівалент забезпечує озима пшениця на зерно 

(3,5–3,7), а при вирощуванні однорічних трав – 7,0–9,8 і найбільш 

енергоощадним є вирощування багаторічних трав – 12,0–12,8.  При 

цьому на всіх культурах вищий енергетичний еквівалент і нижчу 

енергоємність 1 ц кормових одиниць та перетравного протеїну 

відзначено на варіантах, де проводили оранку з розпушуванням 

підорного шару ґрунту. 

Висновки. Проведення оранки на 20–22 см з розпушуванням 

підорного шару ґрунту на 12–14 см під озиму пшеницю  порівняно  з 

звичайною оранкою на 20–22 см сприяло зниженню щільності ґрунту в 

шарі 0–30 см на 11,1–11,2 %,  підвищенню запасів продуктивної 

вологи як на початку вегетації, так і перед збиранням урожаю, що 

позитивно впливало на ріст і розвиток рослин і забезпечило приріст 

урожайності зерна в межах 4,9–10,3 %. На якісні показники зерна 

озимої пшениці впливу різноглибинних обробітків не відзначено, 

істотний вплив мали норми удобрення. До того ж дія цього агрозаходу 

не обмежується одним роком, а проявляється і в наступні роки 

(зокрема в шарі ґрунту 10–30 см),  що позитивно впливає на розвиток 

та врожайність культур у сівозміні і в цілому на їх економічні та 

енергетичні показники. 
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СТІЙКІСТЬ ДО СІТЧАСТОЇ ПЛЯМИСТОСТІ 

СОРТІВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ 

РІЗНОГО ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ  

 

Наведено результати трирічних досліджень з вивчення 

джерел стійкості озимого ячменю до сітчастої плямистості листя в 

умовах західної частини Лісостепу України. Виділено сорти з високою 

стійкістю до даної хвороби. 

Ключова слова: ячмінь озимий, сітчаста плямистість, сорт, 

стійкість. 

 

Озимий ячмінь найменш морозо- і зимостійкий серед хлібних 

озимих культур. Він поширений у регіонах з теплими зимами. 

Північна межа вирощування озимого ячменю в Україні проходить 

через Львівську, Тернопільську, Вінницьку, Луганську області. Він 

пошкоджується навіть за температури -12…-13 
0
С, якщо вони 

тривають довго. Дуже шкодять ячменю глибокі зимові відлиги і 

ранньовесняні похолодання, позаяк при настанні теплих днів він 

швидко починає відростати [2]. 

Восени він може виходити в трубку, після чого морозо- і 

зимостійкість різко знижується. Пояснюється це тим, що стадія 

яровизації триває не більш ніж 30–40 діб. Багато сортів ячменю є 

дворучками. Вони встигають пройти її при осінній, зимовій і весняній 

сівбі. В індивідуальному розвитку озимий ячмінь проходить такі самі 

фенологічні фази і етапи органогенезу, як і інші хлібні озимі культури 

[3, 12]. 

Тривалість фаз у нього коротша, тому і загальний період 

вегетації менший. Озимий ячмінь на 9‒10 діб достигає раніше від 

озимої пшениці і на 12–14 діб раніше від ярого ячменю [2, 12].  

Ячмінь – самозапильна культура. Досить вимогливий до 

ґрунтів. Найкращими для нього є багаті легкодоступними формами 

елементів живлення структурні чорноземні, каштанові ґрунти 

 
© Біловус Г. Я., Заяць О. М., Яремко В. Я., 2015 
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середнього механічного складу з рН 6–7,5. Важкі, засолені, 

підтоплювані ґрунтовими водами, кислі, безструктурні піщані ґрунти 

малопридатні для вирощування озимого ячменю. Транспіраційний 

коефіцієнт - 300–450. На 1 ц зерна з відповідною кількістю соломи 

виносить з ґрунту 2,3–3,0 кг азоту, 0,9–1,1 кг фосфору, 1,7–2,3 кг калію 

[1, 2, 6]. 

У районах з тривалою теплою осінню озимий ячмінь є цінним 

попередником озимої пшениці. 

Зерно ячменю за збалансованістю незамінних амінокислот – 

лізину, метіоніну і триптофану – має перевагу порівняно з пшеницею і 

кукурудзою. 

У багатьох країнах з високорозвиненим тваринництвом 

озимий ячмінь став основною зернофуражною культурою, площі 

посіву його в останні роки збільшилися вдвічі, а в деяких країнах 

Західної Європи – в 4‒5 разів. Різко зросли врожайність і валові збори 

його в Україні. 

Озимий ячмінь має високий потенціал урожайності. В 

основних регіонах вирощування він здатний давати 6‒8 т/га і більше 

зерна. Широке впровадження інтенсивної технології вирощування 

призводить до виникнення нових фітосанітарних проблем [2, 6]. 

 Погіршення економічних та екологічних умов виробництва 

зерна (порушення сівозміни, неправильний вибір попередника, 

збільшення площ під кукурудзу, погіршення якості обробітку ґрунту 

та знезараження насіння), на думку багатьох вчених, суттєво змінило 

фітосанітарну ситуацію. 

Крім того, істотну роль відіграє зміна гідротермічних умов у 

період вегетації. Тому хвороби, поширені на посівах, які вирощують за 

інтенсивними технологіями (борошниста роса, плямистості листя, 

септоріоз листя та колоса, бура листкова іржа, фузаріоз колоса), 

доповнилися  захворюваннями, характерними для екстенсивного типу 

господарювання (сажки, кореневі гнилі) [5, 6]. 

Рослини озимого ячменю з моменту сівби аж до збирання 

часто уражуються хворобами. У ґрунті завжди присутня фітопатогенна 

мікрофлора, розвиток якої значно погіршує функції рослинного 

організму. У разі зростання її чисельності відбувається значне 

зниження продуктивності озимих зернових і погіршення якості і 

кількості продукції [1, 5, 11].  

Один з основних факторів одержання високих і стійких 

урожаїв озимого ячменю – підбір сортів, здатних забезпечити сталі 

збори зерна за будь-яких погодних умов. Особливо важливо в 
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кожному господарстві вирощувати 2‒3 сорти, різні за екологічними 

ознаками, що гарантує максимальну врожайність.  
В останні роки селекціонери разом з фітопатологами 

працюють над створенням сортів цієї культури і впровадженням їх у 

виробництво [4–10].  

Порівняно з раніше районованими вони відрізняються 

підвищеною зимостійкістю, стійкістю проти вилягання і хвороб. 

Отже, для виробників важливо знати перші ознаки появи  

основних хвороб і методи запобігання їх подальшого розвитку під час 

вегетації озимого ячменю. 

Збудником сітчастої плямистості є незавершений гриб 

Drechslera teres Shoem. Найбільший розвиток характерний для посівів 

ранніх строків сівби.  

Втрати врожаю за інтенсивності ураження від 50 до 70 % 

становлять 33–50 %. Хвороба призводить до зменшення асиміляційної 

поверхні рослин внаслідок швидкого пожовтіння і відмирання 

пошкоджених листкових пластинок, зниження їх продуктивності. В 

цих рослин кількість зерен у колосі зменшується на 40 % і більше, 

формується щупле зерно. Встановлено, що відмирання 10 % поверхні 

листків ячменю спричиняє зменшення маси насіння на 1,2 г, 25 % – на 

4,2 г, 50 % – на 6–7 г [1–3]. 

 Хвороба виявляється у всіх зонах вирощування ячменю, 

особливо з підвищеною кількістю опадів. Перші ознаки спостерігають 

у періоди кущення, а посилений її розвиток – під час цвітіння та 

наливання зерна. Характерна ознака – поява на листках овальних 

бурих плям з блідо-жовтим обідком. Плями мають повздовжні і 

поперечні смуги, які утворюють сітчастий малюнок.  

Плями не зливаються, а листя не розщеплюється, чим зовні 

сітчаста плямистість відрізняється від смугастої. У місцях плям 

утворюється темно-сірий наліт, на колоскових лусочках і зернах 

уражених рослин можуть з‟являтися малопомітні світло-бурі плями. 

Його грибниця не поширюється дифузно і розміщується у 

міжклітинниках ураженої тканини. Наліт на плямах - конідіальне 

спороношення гриба. Конідієносці темні, розміщуються пучками, 

циліндричні, довгасті, до 130 мкм завдовжки і 12 мкм завтовшки. 

Конідії світло-оливкові, циліндричні, з 3–8 поперечними перетинками, 

80–175 х 15–22 мкм [1, 9, 14]. 

Drechslera teres Ito може зимувати у формі конідій на 

пожнивних рештках і зерні. На уражених рештках рослин, що 

перезимували, він може утворювати псевдотеції із сумками і 

сумкоспорами й тоді носить назву Pyrenophora teres Drechs. 
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Сумкоспори навесні також можуть бути додатковим джерелом 

інфекції [1, 5, 11].  

Тому метою наших досліджень був пошук нових ефективних 

джерел стійкості до збудника сітчастої плямистості листя серед 

колекційних сортозразків ячменю озимого та визначення їх 

селекційної цінності.  

Фенологічні спостереження, обліки ураження збудником 

хвороби, лабораторні дослідження проводили згідно з методичними 

рекомендаціями [7–9]. 

Погодні умови травня 2012 р. характеризувалися помірно 

теплою (крім другої декади) та сухою погодою (температура повітря 

була на 1,9 С вища за норму, а кількість опадів – на 22 мм менша від 

норми). Червень відзначався теплою (температура повітря – на 1,7 С 

вища від норми) погодою. Кількість опадів протягом місяця була 

різною. Так, у першій декаді випало 77 мм опадів, що становило       

257 % норми, а в другій та третій декадах місяця випало по 19 і 13 мм 

опадів (63 і 39 % від норми). В загальному сума опадів за червень 

перевищувала норму на 24 мм. Температура повітря в липні була на 

3,8 С вища від багаторічної, а кількість опадів – на 36 мм меншою від 

норми. В першій декаді липня випало всього 2 мм опадів (6 % норми), 

а в третій – 23 мм (62 % норми). Температура повітря в серпні була на 

2,2 С вищою від норми (крім першої декади, в якій температура 

повітря була на 0,7 С меншою за норму). Кількість опадів у першій 

декаді серпня була незначною – 1 мм (3 % норми), в другій – 37 мм 

(128 % норми), в третій – 33 мм (138 % норми), в загальному за місяць 

– на 9 мм меншою від норми.  

На посівах озимого ячменю ми не відзначили сортів, стійких 

до ураження сітчастою плямистістю листя. 

У демонстраційному розсаднику (табл.) найвищу стійкість  

(бал 7) виявили 9, в колекційному розсаднику – 53, а в розсаднику 

гібридизації – 10 номерів. 

Із сортономерів колекційного розсадника в 2012 р. із високою 

стійкістю до ураження сітчастою плямистістю листя виділили такі 

сорти: Достойний, Партизан, Миронівський 93, Паллидум 77, 

Одеський 170, Зимовий, Одеський 31, Стрімкий, Миронівський 87, 

Восход, Росава, Полѐт, Вавилон, Ларга, Самсон, Ноhius,          

Novosadskiі 565, які рекомендовано для подальшого використання в 

селекційному процесі.  
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Ураженість сортономерів озимого ячменю сітчастою плямистістю 

листя (2012–2014 рр.), шт. 

Розсадники Загальна кількість 

сортономерів 

Кількість стійких 

номерів 

2012 р. 

Демонстраційний 10 9 

Колекційний 60 53 

Розсадник гібридизації 12 10 

Конкурсний 12 10 

Мутантний розсадник  

Р-3 203 134 

Мутантний розсадник  

Р-4 517 215 

2013 р. 

Колекційний 72 58 

Конкурсний 11 10 

Розсадник гібридизації 

F1 23 5 

Попередній 5 5 

Мутантний розсадник 

Р-4 70 55 

Мутантний розсадник 

Р-6 41 26 

2014 р. 

Колекційний 77 77 

Гібридний 1-го року, F1 309 191 

Гібридний 2-го року, F2 313 300 

Селекційний 

розсадник  34 21 

Контрольний 16 9 

Попереднє сорто-

випробування 20 8 

Конкурсне сорто-

випробування 10 10 

Розсадник гібридизації 10 10 

Демонстраційний  10 7 

 

У мутантному розсаднику Р-3 оцінено 203 номери озимого 

ячменю, з яких 134 виявили високу стійкість до ураження збудником 

даного захворювання.  
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Оцінено 517 номерів озимого ячменю в мутантному 

розсаднику Р-4, з яких 215 виявили високу стійкість до ураження 

збудником сітчастої плямистості листя. 

Ураженню рослин озимого ячменю хворобами в 2013 р. 

сприяла зміна теплих днів на холодні весною, часті дощі під час 

вегетації культури.  

Погодні умови 2013 р. були неоднакові. Так, температура 

повітря в травні була на 2,9 С вища за норму, а кількість опадів – на 

6,8 мм більша від норми. Червень характеризувався порівняно теплою 

і вологою погодою (опадів випало на 47,1 мм більше від норми і 

температура повітря – на 2,0 С вища за норму). Температура повітря в 

липні була на 2,8 С вища від багаторічної, а кількість опадів – на     

61,6 мм менша від норми. Температура повітря в серпні була на 2,5 С 

вищою від норми, а кількість опадів – на 42,2 мм меншою від норми. 

У колекційному розсаднику (табл.) найвищу стійкість (бал 7) 

до сітчастої плямистості виявили 58, в конкурсному розсаднику – 10, а 

в розсаднику гібридизації F1 – 5 номерів.  

Із сортономерів колекційного розсадника з високою стійкістю 

до ураження озимого ячменю сітчастою плямистістю листя в 2013 р. 

виділили такі сорти: Селена стар, Паллидум 77, Радон, Одеський 31, 

Стрімкий, Айвенго, Вавилон, Скарпія (Німеччина), Novosadskij 183 

(Югославія), NS 557 (Югославія), Кормовий, Дністер, Любомир, 

Широколистий, Одеський 167, Абориген, Lunet (Словаччина),  

Михайло (Росія), Аполлон, Добриня 3 (Росія), Wintmalt (Німеччина), 

Актіон, Мascara (Франція), які рекомендовано для подальшого 

використання в селекційному процесі. 

У мутантному розсаднику Р-4 високу стійкість до даного 

захворювання слід відзначити в комбінаціях Вавилон (НЕС – 0,05 %), 

Молдавський 14 × Широколистий, Молдавський 14 (ЕІ – 0,02 %), а в 

мутантному розсаднику Р-6 – в комбінації Вавилон (НЕС – 0,05 %). 

У гібридному розсаднику F1 найвищу стійкість (бал 7) до 

збудника сітчастої плямистості листя виявили 5 номерів.  

Погодні умови 2014 р. були неоднакові. Так, квітень 

характеризувався теплою та вологою погодою (температура повітря   

була на 2,6 С вища за норму, а кількість опадів – на 4,3 мм менша від 

норми). Температура повітря в травні була на 1,3 С  вища за норму, а 

кількість опадів – на 54,4 мм більша від норми. Червень відзначався 

прохолодною і помірно сухою погодою (опадів випало на 41,4 мм  

менше від норми і температура повітря – на 0,1 С нижча від норми). 

Температура повітря в липні була на 2,9 С вища від багаторічної, а 

кількість опадів – на 2,5 мм менша від норми. 
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Згідно з нашими дослідженнями, якщо в квітні – червні 

гідротермічний коефіцієнт (ГТК) більший від одиниці, то можливий 

значний розвиток даної хвороби листя.  

У загальному оцінено 799 селекційних номерів (табл.) озимого 

ячменю, з яких 633 виявили високу стійкість до ураження збудником 

сітчастої плямистості (бал 7). 

 У гібридному розсаднику F1 найвищу стійкість (бал 7) до 

даного збудника  проявив 191 номер, у гібридному розсаднику            

F2 – 300, а в розсаднику гібридизації – 10 номерів. 

У контрольному розсаднику з 16 номерів високу стійкість до  

даного захворювання виявили 9, у розсаднику попереднього 

сортовипробування з 20 номерів – 8, в розсаднику конкурсного 

сортовипробування з 10 номерів – 10, у розсаднику С з 34 номерів – 

відповідно 21, в демонстраційному розсаднику з 10 – 7 номерів. 

У колекційному розсаднику найвищу стійкість (бал 7) виявили 

77 номерів. 

 Із сортономерів ячменю озимого високу стійкість до ураження 

сітчастою плямистістю листя в колекційному розсаднику проявили 

сорти: Вавилон, Трудівник, Одеський 165, Партизан, Михайло,  

Аполлон, Полѐт, Novosadskii 565, Mascara, Самсон, Жерар, 

Переможець, Широколистий, Кормовий, Достойний, які 

рекомендовано для подальшого використання в селекційному процесі.  

В гібридному розсаднику F2 високу стійкість до даної хвороби  

проявили комбінації: Широколистий × Mascara (3 номери),          

Скарпія × Широколистий (75 номерів), Широколистий × Мaybrit        

(63 номери), М1 × М2 (39 номерів). 

Висновки. При фітопатологічній оцінці сортономерів 

колекційного розсадника за період 2012–2014 рр. з високою стійкістю 

до ураження озимого ячменю сітчастою плямистістю виділили такі 

сорти: Достойний, Партизан, Миронівський 93, Паллидум 77, 

Одеський 170, Зимовий, Одеський 31, Стрімкий, Миронівський 87, 

Восход, Росава, Вавилон, Ларга, Самсон, Ноhius, Трудівник, Одеський 

165, Аполлон, Полѐт, Novosadskii 565 (Югославія), Самсон, Жерар, 

Переможець, Широколистий, Кормовий, Дністер, Скарпія 

(Німеччина), Novosadskii 183 (Югославія), NS 557 (Югославія), 

Любомир, Одеський 167, Абориген, Lunet (Словаччина), Михайло 

(Росія), Добриня 3 (Росія), Wintmalt (Німеччина), Актіон, Мascara 

(Франція), які рекомендовано для подальшого використання в 

селекційному процесі.  
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ПОШКОДЖЕННЯ СОРТІВ КАРТОПЛІ ДРОТЯНИКАМИ 

 

Наведено результати досліджень пошкодження бульб різних 

за стиглістю сортів картоплі дротяниками. Вивчено вплив 

температури і вологості ґрунту на вертикальну міграцію і 

чисельність  ентомофага залежно від попередника. Виділено сорти з 

підвищеною стійкістю до шкідника. 

Найменший ступінь пошкодження за два роки досліджень був 

у сортів   Воля,  Гірська, Ліщина, Червона рута, Ольвія, Тайфун. 

Ключові слова: картопля, дротяники, сорт, стійкість, 

температура, вологість, попередник. 

 

Серед шкідників картоплі особливо небезпечними є дротяники 

– личинки коваликів. Їх щільність  значною мірою залежить від 

культури землеробства, тобто рівня агротехніки. За систематичного 

застосування відповідних агрозаходів чисельність їх знижується на 

75−80 % [1−4].  

Останніми роками  чисельність дротяників на окремих полях в 

індивідуальному секторі зросла до рівня, що унеможливлює 

отримання товарної якості бульб картоплі. Розмір шкоди, заподіяної 

ентомофагами, зумовлюється багатьма факторами: чисельністю 

шкідника, віковим та видовим складом личинок, температурою і 

вологістю ґрунту,  попередниками, строками посадки. 

На життєдіяльність дротяників значно впливають 

метеорологічні умови, за яких зимує і розвивається шкідник у 

вегетаційний період, якість корму, природні вороги, ефективність 

профілактичних і захисних заходів. Дротяники – це жуки, які в значній 

кількості накопичуються в ланці сівозміни з багаторічними травами, 

на полях з беззмінним вирощуванням ярих зернових (ячменю, вівса) та 

ділянках, забур‟янених  пирієм повзучим. Вони майже не ушкоджують 

бобових рослин, зовсім не їдять гірчиці, рижію та льону [2, 3]. 

Характерною особливістю дротяників є вертикальна міграція, 

яка тісно пов‟язана з гідротермічним режимом орного шару, а також 

видовим складом і станом рослинності.  
           

© Ващишин О. А., 2015                                                                 
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2015. Вип. 57.             
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Личинки коваликів залежно від метеорологічних умов 

зимують на глибині до 130 см. Весняна міграція дротяників у верхні 

горизонти починається після достатнього прогрівання ґрунту. На 

основі горизонтальної міграції, реакції на зволоження ґрунтуються 

агротехнічні заходи. Обробіток ґрунту, що збігається з періодом 

відкладання яєць, масовим линянням чи заляльковуванням коваликів, 

сприяє обмеженню їх чисельності. Літні розпушування міжрядь 

просапних культур, що збігаються з відкладанням яєць та розвитком 

личинок, істотно погіршують умови їх розвитку, в розпушеному 

сухому шарі вони гинуть. Шкідливість дротяників зростає за умов 

недостатнього зволоження ґрунту, щільність їх може досягти 30− 

50 шт./м
2
 і більше [3−5]. 

Дротяники часто пошкоджують коріння і кореневу шийку 

молодих рослин картоплі, які спочатку в‟януть, а потім засихають, у 

бульбах нового врожаю вони вигризають ходи. 6−8 дротяників на 1 м
2
 

здатні пошкодити 9−60 % бульб. При 60 шт./м
2 

 личинок коваликів 

вирощування бульбоплодів та коренеплодів є неможливе. Пошкоджені 

бульби втрачають товарну якість і є непридатними для переробки, а 

під час зберігання швидше загнивають [1]. 

Захист рослин від шкідників є великим резервом одержання 

додаткової продукції кращої якості. У системі захисних заходів у 

світовому сільському господарстві переважає хімічний метод, який 

поряд з високим економічним ефектом зумовлює й різні побічні 

негативні наслідки, що в свою чергу потребує додаткових коштів.  

З огляду на зазначене проблеми запобігання втратам рослин-

ної продукції від шкідників й охорони навколишнього середовища слід 

розв‟язувати на основі концепції інтегрованого захисту рослин, згідно 

з якою найбільша увага приділяється природним факторам 

стримування розмноження і розвитку шкідливих організмів. При 

цьому великого значення набувають різні альтернативні методи 

захисту, такі як біологічний контроль шкідників, агротехнічний метод. 

Одним з найбільш економічно ефективних засобів підвищення 

продуктивності картоплі є впровадження у виробництво нових 

високоврожайних сортів, стійких до шкідників, які дають змогу не 

лише знизити витрати на застосування засобів захисту, але й отримати 

високий урожай. 

Тому метою наших досліджень було встановити, які з 

досліджуваних сортів найменше пошкоджуються дротяниками, вплив 

температури і вологості на весняну міграцію шкідника, а також 

попередників на його щільність. 
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Дослідження проводили на полях Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону НААН за методиками [6, 7]. 

Фітопатологічний аналіз бульб різних за стиглістю сортів 

картоплі при збиранні показав, що всі вони були пошкоджені 

дротяниками (табл.), на що мав вплив гідротермічний режим орного 

шару (температура, вологість) і попередник. 

 

Пошкодження різних сортів картоплі дротяниками (2013− 

2014 рр.), % 

Сорт Група стиглості Рік 

2013 2014 

1 2 3 4 

Кобза рання 24,2 5,0 

Аграрна 13,4 9,0 

Беллароза 19,9 12,0 

Щедрик 14,3 5,0 

Вінетта 30,0 12,0 

Дніпрянка 23,4 8,0 

Краса 29,9 7,0 

Ліщина 15,5 4,0 

Ластівка 20,0 11,0 

Серпанок 20,0 6,0 

Аноста 19,9 7,0 

Мавка середньорання 16,7 9,0 

Дара 26,7 7,0 

Забава 21,4 14,0 

Лаура 13,3 10,0 

Обрій 24,7 9,0 

Свалявська 7,2 9,0 

Санте 33,0 8,0 

Слава середньостигла 18,4 10,0 

Билина 18,5 6,0 

Воля 13,3 5,0 

Гірська 10,0 4,0 

Красень 32,4 13,0 

Легенда 24,0 14,0 

Слов‟янка 19,0 5,0 

Тайфун 12,3 5,0 

Євростарч 16,5 11,0 
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1 2 3 4 

Оксамит 99 середньопізня 13,4 8,0 

Ольвія 10,0 5,0 

Червона рута 12,2 6,0 
НІР05  2,5 2,0 

 

Результати осінніх ґрунтових розкопок  (2012  р.) показали, що 

чисельність популяції дротяників після попередника пшениці озимої 

становила 1−2 екз./м
2
, що не перевищило ЕПШ (5 екз./м

2
). 

 Погодні умови весняного періоду 2013 р. значно скорегували 

проходження фенології шкідника. Холодна погода березня і першої 

половини квітня сповільнювала вертикальну міграцію шкідників, їх 

чисельність становила 1−1,5 екз./м
2
. Пошкодження бульб картоплі 

дротяником у період збирання 2013 р. коливалося в межах 7,2−33,0 %. 

Найбільш пошкодженими виявилися бульби сортів Санте (33,0 %), 

Красень (32,4 %), Вінетта (30,0 %), Краса (29,9 %), Дара (26,7 %), 

Обрій (24,7 %), Кобза (24,2 %). Менше пошкодження личинками 

коваликів мали сорти Ольвія (10,0 %), Тайфун (12,3 %), Червона рута 

(12,2 %). 

Щільність популяції дротяників у період осінніх розкопок 

2013 р. після попередника бобових (вика, люпин, квасоля) становила 

1−1,5 екз./м
2
, що не перевищило економічний поріг шкідливості. 

М‟яка і короткотривала зима сприяла добрій перезимівлі шкідників. 

Весна 2014 р. характеризувалася раннім початком з помірними 

темпами наростання температур. Тепла і суха погода березня, помірно 

волога і тепла погода квітня сприяли вертикальній міграції шкідників, 

їх чисельність становила 0,5−1 екз./м
2
.  

У період збирання найбільш пошкодженими личинками 

коваликів були бульби сортів Забава (14,0 %), Легенда (14,0 %), 

Красень (13,0 %), Беллароза (12,0 %), Вінетта (12,0 %), Євростарч  

(11,0 %). Менший відсоток пошкодження дротяниками мали сорти 

Ліщина, Гірська (по 4 %), Щедрик, Воля, Тайфун, Ольвія (по 5 %). 

Висновки. Характерною особливістю дротяників є 

вертикальна міграція, яка зумовлена зростанням у верхніх шарах 

ґрунту температури до 10 
0
С і зниженням вологості.  

Щільність популяції дротяників залежала від попередника, їх 

чисельність була більшою після пшениці озимої (1−2 екз./м
2
), ніж 

після бобових культур (1,0−1,5 екз./м
2
). 

У період збирання найнижчий ступінь пошкодження бульб 

різних за стиглістю сортів картоплі дротяниками спостерігали у сортів 

Воля, Гірська, Ліщина, Червона рута, Ольвія, Тайфун. 
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Високою урожайністю насіння характеризувалися сорти 

лісостепового екологічного типу: Краєвид, Бенефіс, Щедра нива, 

Лісова пісня, Колос Миронівщини, Мирлєна, степового – Кохана, 

Овідій, Ластівка. 

Ключові слова: пшениця озима, сорт, урожайність, коефіцієнт 

розмноження, вихід кондиційного насіння, маса 1000 насінин. 

 

Серед факторів впливу на урожайність частка сорту становить 

20 %, добрив – 30, засобів захисту рослин – 15, обробітку ґрунту – 10, 

сівозміни – 10, погоди – 15 % [1].  

Здатність сортів до високої урожайності в широкому діапазоні 

екологічних умов, яка характеризує їх екологічну пластичність, високо 

цінять селекціонери і агрономи. Однак, знаючи про важливість 

генетичних відмінностей в адаптивності сортів, селекціонери не 

можуть повністю використати їх у селекційних програмах, для цього 

потрібно або визначати і змінювати адаптивність сортів, або виявляти і 

вивчати комплекси  природного впливу [2].  

Підвищення екологічної пластичності сортів виступає важливим 

фактором інтенсифікації рослинництва, оскільки із збільшенням 

кількості техногенних засобів (добрив, пестицидів і т. ін.) роль 

стійкості сортів у реалізації їх потенційної продуктивності зростає. 

Прийнято вважати, що свій потенціал новий сорт найбільш ефективно 

реалізовує протягом 5–10 років [3, 4]. 

Екологічна пластичність сорту має глибоко специфічний 

характер, тому селекція зернових культур, особливо озимого типу, 

тісно пов‟язана з умовами місця створення сорту. Недоцільно 

розраховувати на сорти іноземної селекції, які створені в інших 

ґрунтово-кліматичних умовах [5]. 

Стримуючим фактором реалізації генетичного потенціалу 

національних сортових ресурсів, як свідчить досвід та практика 

розвинених країн світу, є огріхи у впровадженні нових сортів, 

спричинені низьким рівнем співпраці власника сорту, виробника і 

держави у регулювані цих процесів. Як наслідок, збільшуються площі, 

засіяні старими сортами, а то й невідомими, які не занесені до Реєстру 

сортів рослин України [6]. 

Поява різнотипових сортів з принципово новими 

характеристиками, різним ступенем генетичного потенціалу, реакції на 

умови вирощування, адаптивними властивостями вимагає 

вдосконалення їхнього добору й ефективного використання. На 

нинішньому етапі розвитку агропромислового виробництва у багатьох 

новостворених і реформованих приватних, фермерських та інших 
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господарствах Західного Лісостепу порушено класичні сівозміни, в 

кращому випадку в деяких із них впроваджують короткоротаційні 

системи чергування культур, а подекуди ними і взагалі нехтують, що 

вимагає перегляду підходів до формування сортових ресурсів, добору 

сортів не лише для ґрунтово-кліматичних зон, підзон, але й для різних 

агрофонів, агротехнологій, попередників, рівнів ресурсного 

забезпечення господарств.  

Найвищої продуктивності рослин можна досягнути за 

оптимальних параметрів і повної забезпеченості факторами життя, до 

яких належать природні ресурси, зокрема  фотосинтетично активна 

радіація, волога, тепло та природна родючість ґрунтів. Теплові 

ресурси, обумовлені надходженням сонячної радіації, в зоні Західного 

Лісостепу є біднішими порівняно з іншими зонами. Можлива за рік 

радіація становить 163,3 ккал/см
2
, дійсна – 60 % (92,4 ккал/см

2
). 

Різниця між можливою і дійсною сумарною радіацією зумовлена 

значною хмарністю над територією протягом року (50 днів ясних, 

150 – похмурих, 165 – перемінна хмарність). Природна родючість 

сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтів є також низькою і 

становить 1,5–1,8 т/га зерна. Тому добір сортів нового екобіотипу з 

метою підвищення продуктивності агрофітоценозів та стабільності 

виробництва зерна і насіння у різні за метеорологічними умовами роки 

є актуальним питанням, особливо в регіонах, де не ведуть селекцію 

зернових культур.  

Дослідження, які ми проводимо в Інституті сільського 

господарства Карпатського регіону НААН за новим типом експерти- 

зи – післяреєстраційним вивченням сортів, дозволяють одержати 

більш детальні морфоагробіологічні їх характеристики, обґрунтувати 

реалізацію генетичного потенціалу, адаптивних властивостей та 

стійкості до несприятливих і стресових факторів середовища. За 3–

4 роки досліджень нагромаджується додаткова інформація, яку не 

вдалося отримати за державного конкурсу сортів, що дає підставу 

рекомендувати найбільш екологічно пластичні для конкретних 

агрокліматичних зон, підзон, господарств. 

Метою наших досліджень було встановити рівень реалізації 

генетичного потенціалу сортів пшениці озимої шести установ-

оригінаторів за вирощування в ґрунтово-кліматичних умовах зони 

Західного Лісостепу. 

Дослідження проводили в лабораторії насіннєзнавства інституту 

на сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтах, які характеризувалися 

такими агрохімічними показниками: вміст гумусу (за Тюріним) – 

1,9 %, рН сольової витяжки (потенціометричний метод) – 4,8, 
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гідролітична кислотність (за Каппеном-Гільковицем) – 2,91 мг-екв./100 

г ґрунту, вміст рухомого фосфору і обмінного калію (за Кірсановим) – 

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

– 89 мг на 1 кг ґрунту. 

Об‟єктами дослідження були 24 сорти пшениці озимої: 

Поліська-90, Артеміда, Краєвид, Бенефіс (ННЦ “Інститут 

землеробства НААН”), Чародійка білоцерківська, Відрада, Щедра 

нива, Лісова пісня (Білоцерківська дослідна станція Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН), Мирлєна, Колос 

Миронівщини, Економка, Ювіляр Миронівський (Миронівський 

інститут пшениці імені В. М. Ремесла), Статна, Гордовита, Дорідна, 

Досконала (Інститут рослинництва імені В. Я. Юр‟єва), Благо, Кохана, 

Овідій, Херсонська 99 (Інститут зрошуваного землеробства НААН), 

Пилипівка, Ужинок, Ластівка, Служниця (Селекційно-генетичний 

інститут – Національний центр насінництва та сортовивчення НААН).  

Загальна площа дослідної ділянки – 66 м
2
, облікова – 50 м

2
, 

розміщення варіантів – систематичне. 

Агротехніка вирощування культури – загальноприйнята в зоні. 

Норма висіву насіння – 5,5 млн схож. нас./га. Рівень мінерального 

живлення рослин: N30Р90К90 под передпосівну культивацію + по N30 (у 

IV і VІІ етапах органогенезу). Захист насіння – Вітавакс 200 ФФ, 34 % 

в.с.к. (3 л/т), рослин – гербіцид: Гранстар, 75 % в.р. (0,025 г/га), 

фунгіцид: Фалькон, к.е. (0,6 л/га).  

Дослідження проводили за загальноприйнятими методиками: 

Фурсова Г. К., Фурсов Д. І., Сергеєва В. В., 2004; Омелюта В. П., 

Григорович І. В., Чабан В. С. та ін., 1986; Петерсон Н. В., 

Черномирдіна Т. А., Куриляк Е. К., 1993; Майсурян М. А., 1970; 

Доспехов Б. А., 1973. 

Аналізуючи погодні умови за роки досліджень, ми встановили, 

що період сівби озимої пшениці у 2012 р. був сприятливим як за 

температурним режимом, так і за кількістю опадів. Друга декада 

вересня характеризувалася вищою на 2,4 
о
С температурою повітря та 

на 60 % кількістю опадів порівняно з середніми багаторічними 

показниками. Жовтень і листопад були теплими й сухими. 

Мереорологічні умови зимових місяців відповідали показникам 

середньобагаторічної норми. Дещо нижчою температурою повітря (на 

0,8 
о
С) характеризувався березень, однак кількість опадів 

перевищувала норму в 2,7 разу. Перехід температури через 10,0 
о
С 

відбувся у ІІ декаді квітня, а в ІІІ спостерігали інтенсивне потепління 

(15,8 
о
С за норми 9,0 

о
С ). Більшою кількістю опадів (140,1 мм за 

норми 93 мм) та вищим на 2,0 
о
С температурним режимом відзначався 
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червень. Липень був теплим з нижчою кількістю опадів, що сприяло 

збиранню пшениці озимої у стислі строки. 

Погодні умови 2013–2014 рр. відзначалися підвищеним 

температурним режимом і меншою кількістю опадів. У вересні 2013 р. 

середньомісячна температура повітря становила 11,8 
о
С, а кількість 

опадів була більшою (75,5 мм за середніх багаторічних показників 

55 мм). Теплішими на 1,5 і 4,8 
о
С були осінні місяці – жовтень і 

листопад з нижчою кількістю опадів на 12,5 і 28,8 мм (норма 57 і 

48 мм). За такого високого температурного режиму вегетація рослин 

пшениці озимої продовжувалася до першої декади грудня за середніх 

багаторічних даних 15 листопада. Зимові місяці також були теплішими 

з меншою кількістю опадів, що сприяло добрій перезимівлі рослин. 

Уже з другої декади березня почався перехід температури через 5 
о
С, 

що вплинуло на швидке й інтенсивне відновлення весняної вегетації 

рослин, а тепла і суха весна сприяла їх доброму росту й розвитку. Літні 

місяці, за винятком першої декади липня, були в межах 

середньобагаторічних показників. Подвійна кількість опадів (73,7 мм 

за норми 32 мм), що випала в період формування зерна, не вплинула на 

його виповненість, оскільки дощі не були затяжними. У цілому період 

дозрівання – збирання був сприятливим для одержання високого  

врожаю та проведення жнив у стислі строки. 

Найважливішою властивістю сорту є урожайність, яка 

характеризує його господарську цінність. Цей показник є складним, 

тому про нього потрібно вести мову не як про властивість, а як про 

комплекс властивостей.  

У селекційно-генетичних дослідженнях існує можливість 

виявлення окремих ознак, які вагомо впливають на формування 

елементів продуктивності, що дає можливість вести цілеспрямований 

добір на підвищення урожайності. Одним із найважливіших напрямів 

теоретичних досліджень є вивчення взаємодії «генотип-середовище» 

та добір генотипів за стабільністю та пластичністю, що приводить до 

зміни амплітуди генетичної мінливості кількісних ознак.  

У наших дослідах залежно від генотипу і зовнішніх факторів 

сорти відрізнялися між собою за структурою рослин і колосу (табл. 1). 

Продуктивна кущистість сортів становила 1,3–2,2 шт. пагонів на 

рослину. Найвищий коефіцієнт продуктивного кущіння відзначено у 

сортів: Лісова пісня, Краєвид, Бенефіс, Ювіляр Миронівський, Благо, 

Кохана, Херсонська 99, Ужинок. 

Продуктивність колосу значною мірою залежала від його 

довжини, яка коливалася від 8,6 до 11,8 см, найдовший колос 

спостерігали у сортів: Бенефіс, Краєвид, Щедра нива, Досконала, 
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Дорідна, Благо, Служниця. 

 

1. Структура колоса сортів пшениці озимої (середнє за 2013–

2014 рр.)  

Сорт 
Г

р
у

п
а 

 

ст
и

гл
о

ст
і 

К
о

еф
іц

іє
н
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п
р

о
д

у
к
ти
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о
го

 

к
у

щ
ін

н
я
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ш
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Д
о

в
ж

и
н

а 

к
о

л
о

са
, 

см
 Кількість у 

колосі, шт. 

М
ас

а 
зе

р
н

а 
 

з 
к
о

л
о

са
, 

г 

колосків  зерен  

Поліська-90 

(контроль) 
сс 

1,8 9,2 17,5 35,0 1,35 

Артеміда сс 1,9 9,5 18,1 36,2 1,46 

Краєвид  2,1 10,4 19,9 43,2 1,58 

Бенефіс сс 2,1 10,8 21,0 45,8 1,60 

Чародійка 

білоцерківська ср 1,6 9,8 18,7 37,4 1,24 

Щедра нива ср 1,7 10,1 20,2 40,4 1,30 

Лісова пісня сс 2,2 9,9 19,2 38,4 1,67 

Відрада сс 1,7 9,6 18,2 36,4 1,26 

Колос 

Миронівщини сс 1,8 9,9 18,8 37,6 1,36 

Ювіляр 

Миронівський сс 2,1 9,4 17,8 35,6 1,56 

Економка сс 1,8 9,5 17,9 35,8 1,35 

Мирлєна сс 1,6 9,2 17,5 34,0 1,23 

Досконала сс 1,7 10,2 19,3 38,6 1,26 

Статна ср 1,6 8,7 16,6 33,2 1,21 

Гордовита сс 1,7 9,8 18,7 37,4 1,28 

Дорідна сс 1,7 10,7 20,4 40,8 1,30 

Благо рс 2,2 10,0 20,1 40,2 1,68 

Кохана ср 2,1 8,6 16,4 32,8 1,56 

Овідій ср 1,8 9,9 18,8 37,6 1,38 

Херсонська 99 ср 2,0 8,7 18,6 32,0 1,51 

Пилипівка ср 1,9 8,6 17,7 35,4 1,43 

Ластівка ср 1,3 8,8 18,9 37,8 1,00 

Служниця ср 1,3 10,4 21,7 43,4 1,03 

Ужинок ср 2,0 10,2 20,5 41,0 1,50 
НІР05  0,32 0,85 0,74 1,46 0,10 
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2. Урожайні показники насіння пшениці озимої залежно від екологічної пластичності сорту (середнє за 

2013–2014 рр.) 

Сорт 
Установа- 

оригінатор Г
р

у
п

а 

 с
ти

гл
о

ст
і Урожайність 

насіння 

Коефіцієнт 

розмноження 

насіння 

Вихід 

кондиційного 

насіння 

Маса 1000 

насінин  

т/га 

± до 

конт-

ролю 

од. 

± до 

конт-

ролю 

% 

± до 

конт-

ролю 

г 

± до 

конт-

ролю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Поліська-90 ННЦ 

“Інститут 

землеробства 

НААН” 

сс 4,56 - 18,2 - 70,4 - 42,3 - 

Артеміда сс 5,00 0,44 20,0 1,8 72,2 1,8 43,0 0,7 

Краєвид сс 5,04 0,48 20,2 2,2 74,7 4,3 44,5 2,3 

Бенефіс сс 4,96 0,40 19,8 1,0 75,6 5,2 45,3 3,0 

Чародійка 

білоцерківська 
Білоцерківська 

дослідна 

станція ІБК і 

ЦБ НААН 

ср 4,69 0,13 18,8 0,6 70,2 -0,2 41,8 -0,5 

Щедра нива ср 4,63 0,07 18,5 0,3 70,3 -0,1 43,0 0,7 

Лісова пісня сс 5,26 0,70 21,0 2,8 74,9 4,5 44,5 2,2 

Відрада сс 4,78 0,22 19,1 0,9 71,6 1,2 43,6 1,3 

Колос 

Миронівщини 
Миронівський 

інститут 

пшениці імені 

В. М. Ремесла 

НААН 

сс 4,98 0,42 19,9 1,7 74,6 4,2 44,4 2,1 

Ювіляр 

Миронівський сс 4,83 0,27 19,3 1,1 72,5 2,1 43,1 0,8 

Економка сс 4,84 0,28 19,3 1,1 71,8 1,4 42,7 0,4 

Мирлєна сс 4,96 0,40 19,8 1,6 72,6 2,2 43,2 0,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Досконала Інститут 

рослинництва 

імені 

В. Я. Юр‟єва 

НААН 

сс 4,06 -0,50 16,2 -2,0 67,8 -2,6- 40,3 -2,0 

Статна ср 4,20 -0,36 16,8 -1,4 68,4 -2,0 40,7 -1,6 

Гордовита сс 3,96 -0,60 15,8 -2,4 67,1 -3,3 39,9 -2,4 

Дорідна сс 4,10 -0,46 16,4 -1,8 67,9 -2,5 40,4 -1,9 

Благо 
Інститут 

зрошуваного 

землеробства 

рс 4,11 -0,45 16,4 -1,8 68,0 -2,4 40,5 -1,8 

Кохана ср 4, 25 -0,21 17,0 -1,2 68,4 -2,0 40,7 -1,6 

Овідій ср 4,69 0,13 18,8 0,6 70,0 -0,4 41,7 -0,6 

Херсонська 99 ср 3,89 -0,67 15,6 -2,6 66,7 -3,7 39,8 -2,5 

Пилипівка Селекційно-

генетичний 

інститут – 

НЦНС 

ср 4,36 -0,20 17,4 -0,8 67,9 -2,5 40,4 -1,9 

Ластівка ср 4,51 -0,06 18,0 -0,2 68,9 1,5 41,0 -1,3 

Служниця ср 4,46 -0,10 17,8 -0,4 68,6 1,8 40,8 -1,5 

Ужинок ср 4,49 -0,07 18,0 -0,2 68,9 -1,5 41,0 -1,3 
НІР 05   0,04  2,82  2,22  2,60  
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Більшість сортів характеризувалася середньою щільністю 

колоса (17,5–21,0 шт.), однак у Коханої та Статної він був 

нещільноколосим (16,4–16,6 шт. колосків у колосі). За кількістю зерен 

у колоску різниці не спостерігали (2 шт.), загальна їх кількість у колосі 

коливалася від 32,0 до 45,8 шт.  

За НІР05 0,04 суттєві відмінності між сортами спостерігали за 

масою зерна з колоса.  

У сприятливих погодних умовах вегетаційного періоду 2013–

2014 рр. сорти забезпечили насіннєву продуктивність в межах 3,96–

5,26 т/га, фенотипова мінливість між ними за цим показником 

становила 0,06–0,70 т/га (табл. 2). Коефіцієнт розмноження насіння 

сортів лісостепового екологічного типу був вищим порівняно з 

степовим на 1,4–2,9 одиниць, а вихід кондиційного насіння – 

відповідно на 3,5–5,6 %. Оптимальний період фази стиглості зерна 

сприяв формуванню високої маси 1000 насінин, у сортів лісостепового 

екотипу вона була в межах 42,3–45,3 г, у степового – 39,8–41,7 г з 

різницею між сортами 2,5–3,6 г. Нижча маса 1000 насінин сортів 

степового екотипу була обумовлена вищим коефіцієнтом кущіння 

рослин.  

Висновки. В умовах Західного Лісостепу екологічно пластичні 

сорти та метеорологічні фактори є найбільш лімітуючими в 

технологічному процесі за вирощування пшениці озимої на насіння. 

В погодних умовах, які склалися за вегетаційні періоди 2013–

2014 рр., насіннєва продуктивність сортів залежно від їх екологічної 

пластичності та групи стиглості становила 3,96–5,26 т/га, фенотипова 

мінливість  була в межах 0,06–0,70 т/га.  

Коефіцієнт розмноження насіння сортів лісостепового 

екологічного типу був вищим порівняно з степовим на 1,4–

2,9 одиниць, а вихід кондиційного насіння – відповідно на 3,5–5,6 %. 

Високою продуктивністю характеризувалися сорти 

лісостепового екологічного типу: Краєвид, Бенефіс, Щедра нива, 

Лісова пісня, Колос Миронівщини, Мирлєна, а з степового – Кохана, 

Овідій, Ластівка. 
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ВПЛИВ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ  

НА ПОЛЬОВУ СХОЖІСТЬ НАСІННЯ ЖИТА ОЗИМОГО  

В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ 

 

Наведено результати досліджень з впливу передпосівної 

обробки насіння жита озимого біологічними препаратами на польову 

схожість насіння. Встановлено, що за сумісного застосування 

протруйника Вітавакс 200 ФФ, 34 % в.с.к (2,5 л/т) з стимулятором  

росту Вимпел-К (500 г/т) цей показник підвищувався на 8,5–9,6 %, а за 

варіанта Вітавакс 200 ФФ, 34 % в.с.к. (2,5 л/т) +  мікродобриво 

Оракул насіння (1,0 л/га) - на 10,3–10,8 %. 

Ключові слова: жито озиме, сорт, протруйник, стимулятор 

росту, мікродобриво, польова схожість насіння. 

 

Ефективним засобом інтенсифікації зернової галузі залишається 

сорт та високоякісне насіння. У ситуації, що склалася в стабілізації 

виробництва зерна жита, ці два фактори щорічно можуть дати 

збільшення врожаю зерна в межах 20–25 % [1]. 
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Сучасна сортова політика 10 установ, які ведуть селекцію жита в 

Україні, спрямована на створення і впровадження в виробництво 

великої кількості генетично різноманітних сортів, які можуть 

реалізувати високий потенціал продуктивності за умов дотримання 

відповідної технології вирощування у різних ґрунтово-кліматичних 

умовах зон [2]. 

Польова схожість насіння є показником, який визначає не лише 

якість висіяного посівного матеріалу та рівень застосованої 

агротехніки, а і рівень майбутнього урожаю, оскільки від неї залежить 

густота загального і продуктивного стеблостою на одиниці площі [3]. 

Зниження польової схожості навіть на 1 % призводить до 

перевитрат 10–15 тис. т високоякісного насіння та провокує 

зменшення урожайності на 1,0–1,5 % [4].  

Всебічне вивчення цього питання привело М. М. Кулєшова до 

думки, що «... боротьба за 100-відсоткову польову схожість – це не 

тільки зниження витрат насіннєвого матеріалу, а і одержання 

здорових, вирівняних за ростом і розвитком, сильних рослин, що 

виростають з нього» [5]. 

Особливості польової схожості ґрунтовно вивчав М. К. Іжик, 

який підкреслював, що вона характеризується своєчасністю і 

дружністю сходів. Під своєчасними сходами слід розуміти ті, які 

з‟явилися на поверхні в максимально короткий термін [6]. 

У сільськогосподарській практиці своєчасними сходами 

вважають такі, що з‟явилися на 10–12 добу, в озимих зернових – на 7–

10 добу. Але ці терміни досить умовні, і вони можуть корегуватися в 

бік зменшення або збільшення конкретними агрокліматичними 

умовами, які склалися  в період сівби – сходів [7].  

Мета наших досліджень полягала у вивченні впливу 

передпосівної обробки насіння на польову схожість, ріст і розвиток 

рослин жита озимого в осінній період та їх перезимівлю. 

Експериментальну роботу проводили в лабораторії 

насіннєзнавства Інституту сільського господарства Карпатського 

регіону НААН впродовж 2013–2014 рр. 

Ґрунт дослідних ділянок – сірий лісовий поверхнево оглеєний 

легкосуглинковий, який характеризувався такими показниками: вміст 

гумусу (за Тюріним) – 1,7 %, сума увібраних основ – 13,7 мг-екв/100 г 

ґрунту, лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 89,6 мг/кг ґрунту, 

рухомого фосфору і 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. 
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Площа дослідної ділянки – 55 м
2
, облікова – 50 м

2
. Розміщення 

варіантів – систематичне, повторність 3-разова.  

Агротехніка досліджуваної культури – загальноприйнята для 

зони. Передпосівна обробка насіння включала: Вітавакс 200 ФФ, 34 % 

в.с.к. (2,5 л/т) +  Оракул насіння (1 л/т). Норма висіву насіння сортів – 

5,0 млн схож. нас./га. Попередник – ріпак озимий. Рівень мінерального 

живлення рослин: N30Р90К90 + N30 (у ІІІ–ІV етапи органогенезу).  

Враховуючи те, що в інтенсивних технологіях вирощування 

озимого жита важлива роль належить сортовим якостям насіннєвого 

матеріалу, то основними з них є: сівба насінням не нижче ІІІ 

репродукції, маса 1000 насінин – не менша 40 г, сила росту – 80 %, 

чистота – 98 %, вологість – 15,5 %. 

Передова практика підтверджує, що у господарствах, які 

вирощують цю культуру, потрібно висівати 2–3 сорти з різними 

біологічними й господарськими властивостями, що дозволяє повніше 

використовувати погодні умови, отримувати гарантовані врожаї, 

знижувати втрати при збиранні та одержувати більшу віддачу від 

вкладених ресурсів. 

Для досліджень було взято 4 сорти різних установ-оригінаторів, 

зокрема: Інтенсивне-99 (ННЦ ”Інститут землеробства НААН”), Княжа 

(Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція ІСГ 

Західного Полісся НААН), Радомирське (Інститут сільського 

господарства Полісся НААН) та Велитень (Верхняцька дослідно-

селекційна станція ІБК і цукрових буряків НААН). 

Одержані експериментальні дані підтверджують, що насіння з 

високою лабораторною схожістю не завжди дає дружні та повноцінні 

сходи в польових умовах зони, оскільки, крім якості висіяного насіння, 

визначальними є  погодні умови періоду сівби – сходів. Так, за вищої 

на 2,4 С температури повітря другої декади вересня 2012 р. та 

оптимальної вологозабезпеченості посівного шару ґрунту (29 мм) 

дружність появи сходів спостерігали вже на 9–10 добу після сівби. В 

2013 р. подвійна кількість опадів (42,1 мм за середніх багаторічних 

даних 20 мм), яку спостерігали в період сівби, забезпечила 

продуктивну вологість ґрунту 36 мм, а температура, нижча на 3,5
 о

С, 

обумовила появу сходів на  2 доби пізніше. 

За варіанта протруювання насіння Вітаваксом 200 ФФ, 34 % 

в.с.к. (2,5 л/т) польова схожість  насіння  жита озимого була в межах 

83,9–84,7 %, різниця між сортами за цим показником становила 0,8 % 

(табл. 1). 

Порівняно з протруюванням насіння за використання 

комплексного синтетичного препарату контактно-системної дії 
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Вимпел-К (діюча речовина ПЕО, 770 г/л + бурштиново-гуматний 

комплекс, 33 г/л) спостерігали підвищення польової схожості на 2,7–

3,1 %.   

Вплив рідкого комплексного мікродобрива Оракул насіння  був 

також більшим відповідно на 4,0–4,3 %, а порівняно з застосуванням 

Вимпелу-К – на 1,2–1,6 %, оскільки у його складі є дуже важливі для 

жита елементи, зокрема мідь, цинк, марганець і особливо молібден і 

кобальт, які стимулювали процес азотфіксації.  

За поєднання протруйника з стимулятором росту середній для 

сортів показник польової схожості насіння зростав на 9,0 %  порівняно 

з одинарним застосуванням Вітаваксу 200 ФФ, 34 % в.с.к. (2,5 л/т), що 

вказує на  антистресові властивості Вимпелу-К, за яких сила росту 

проростків встановлювалася на рівні, закладеному в геномі. 

За сумісної обробки насіння протруйником і мікродобривом 

польова схожість була найвищою (94,4–95,1 %). 

Особливе місце у технологічних розробках займає проблема 

перезимівлі рослин жита озимого, на яку найбільше впливають три 

чинники: метеорологічні умови зимових періодів, морозостійкість 

сорту та особливості технології  вирощування. 

Стійкість до низьких температур (–15…–20 
о
С) формується з 

осені під час загартування рослин. Досліджуючи на рекомендованому 

для зони сорті Інтенсивне-99 біологічні препарати, застосовані у 

передпосівній обробці насіння, можна констатувати, що вони впливали 

на осінній розвиток рослин (табл. 2).  

На час припинення осінньої вегетації рослин, яка, за середніми 

багаторічними показниками, наступає у ІІ декаді листопада, залежно 

від варіанта досліду рослини досягнули висоти 23,4–26,1 см, довжини 

кореневої системи – 7,3–9,7 см, абсолютно суха маса рослини 

коливалася від 3,86 до 4,23 г, різниця за цими показниками відповідно 

становила: 0,8–2,7 см, 0,9–2,4 см і 0,05–0,37 г. Спостерігали вагомий 

вплив стимулятора росту і мікродобрива на коефіцієнт кущіння, який 

збільшувався з 2,5 одиниці на контролі до 3,8 за сумісної 

передпосівної обробки насіння Вітаваксом 200 ФФ, 34 % в.с.к. (2,5 л/т) 

+ Оракул насіння (1,0 л/га). За цього варіанта вміст цукрів у вузлах 

кущіння був також вищим на 3,8 %. 

В останні роки спостерігали тепліші зимові періоди, тому 

значної загибелі посівів не виявлено. Однак у наших дослідах 

відзначено вплив біологічних препаратів на перезимівлю рослин. 

Якщо на контролі перезимівля рослин становила 91,4 %, то за 

застосування Вимпелу-К зростала на 2,7 %, за Оракул насіння – на 

3,4 %.  
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1. Польова схожість насіння сортів жита озимого залежно від його передпосівної обробки (середнє за 

2012–2013 рр.), % 
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Інтенсивне-99 

(контроль) 84,3 87,2 88,4 93,0 95,1 2,9 4,1 8,7 10,8 

Княжа 84,0 86,8 88,0 93,6 94,4 2,8 4,0 9,6 10,4 

Радомирське 83,9 86,6 88,2 92,9 94,5 2,7 4,3 9,0 10,6 

Велитень 84,7 87,8 88,7 93,2 95,0 3,1 4,0 8,5 10,3 

Середнє 84,2 87,1 88,3 93,1 95,0 - - - - 
НІР05 1,53 1,03 1,14 1,13 0,74     
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2. Особливості розвитку рослин жита озимого сорту Інтенсивне-99 залежно від передпосівної обробки 
насіння біологічними препаратами (середнє за 2012–2013 рр.) 

Варіант 

Висота 
рослини 

Довжина 
кореневої 
системи 

Абсолютно 
суха маса 
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Вітавакс 200 ФФ, 
34 % в.с.к.  
(2,5 л/га) – 
контроль 23,4 - 7,3 - 3,86 - 2,5 - 25,3 - 91,4 - 

Вимпел-К (500 г/т) 24,2 0,8 8,2 0,9 3,91 0,05 3,2 0,7 27,2 1,9 94,1 2,7 

Оракул насіння 
(1,0 л/га) 24,8 1,4 8,4 1,1 4,05 0,19 3,1 0,6 27,7 2,4 95,3 3,4 

Вітавакс 200 ФФ, 
34 % в.с.к.  
(2,5 л/га) +  
Вимпел-К (500 г/т) 25,5 2,1 9,5 2,2 4,12 0,26 3,5 1,0 28,4 3,1 96,5 5,1 

Вітавакс 200 ФФ, 
34 % в.с.к.  
(2,5 л/га) + 
Оракул насіння 
(1,0 л/га) 26,1 2,7 9,7 2,4 4,23 0,37 3,8 1,3 28,9 3,8 97,6 6,2 

Середнє 24,8  8,6  4,03  3,2  27,5  95,0  
НІР05 1,12  1,22  0,03  0,32  0,96  1,27  
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Ефективність сумісного використання протруйника з 

стимулятором росту і мікродобривом була на рівні 5,1–6,2 %. 

Висновки. Застосування у передпосівній обробці біологічних 

препаратів Вимпел-К (500 г/т) та Оракул насіння (1,0 л/т) сумісно з 

протруйником насіння Вітавакс 200 ФФ, 34 % в.с.к. (2,5 л/т) сприяє 

підвищенню польової схожості насіння, росту і розвитку рослин, 

збільшенню вмісту цукрів у вузлах кущіння та  перезимівлі рослин. 
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ВПЛИВ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ  

НА ПОЛЬОВУ СХОЖІСТЬ РІПАКУ ОЗИМОГО 

 

Наведено результати наукових досліджень з вивчення впливу 

передпосівної обробки насіння біологічними препаратами на польову 

схожість ріпаку озимого сортів Черемош та Анна. Найвищі 

показники встановлено на варіантах сумісного застосування 

протруйника Круїзер з стимулятором росту Вимпел-К та 

протруйника з мікродобривом Оракул насіння. 

Ключові слова: ріпак озимий, сорт, передпосівна обробка 

насіння, польова схожість насіння, протруйник, стимулятор росту, 

мікродобриво. 

 

Ріпак озимий – цінна сировина для отримання рослинної олії та 

кормового білка. Щодо вмісту олії в насінні йому належить перше 

місце серед усіх олійних культур родини хрестоцвітих, а в районах 

Західного Лісостепу за виходом олії з гектара ріпак не поступається 

жодній культурі [1]. 

Створення високопродуктивних сортів ріпаку озимого дало 

потужний імпульс до впровадження його у сільськогосподарське 

виробництво, що привело до розроблення нових та удосконалення 

наявних технологій вирощування. Проте в сучасних ринкових умовах 

важливо не тільки підвищити урожайність ріпаку, але й отримати 

продукцію високої якості з меншими затратами, що робить її більш 

конкурентоспроможною [2]. 

Складовою частиною високоефективної технології 

вирощування даної культури є передпосівна обробка насіння з 

обов‟язковим застосуванням протруйника. Якість протруювання 

істотно поліпшує наявність у баковій суміші прилипача (полімера), що 

дозволяє міцно закріпити на насінні застосовуваний для обробки 

розчин. Інкрустація полімером дає змогу включати засоби захисту, 

мікродобрива, стимулятори росту та інші адаптогени, які в 

подальшому позитивно впливають на ріст і розвиток рослин. 
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У наших дослідженнях для передпосівної обробки насіння ми 

використовували інсектицидний протруйник Круїзер (3,0 л/т), 

стимулятор росту Вимпел-К (500 г/т) та мікродобриво Оракул 

насіння (1 л/т). 

Протруювання насіння ріпаку озимого інсектицидним 

протруйником забезпечує більш повну густоту сходів рослин та 

збереження потенційних втрат врожаю від шкідників сходів і є більш 

раціональним, екологічно безпечним та економічно вигідним 

прийомом порівняно із застосуванням пестицидів, що поєднується з 

органічним землеробством [3]. 

Створити сприятливі умови для рослини на початковому етапі 

розвитку, підвищити імунітет та активізувати фізіологічні процеси 

зародка можна за допомогою універсального препарату для обробки 

насіння  Вимпел-К, що є потужним стимулятором росту, 

антиоксидантом, антистресантом, кріопротектором та адаптогеном [4]. 

Обробка насіння рослин з низькою масою 1000 насінин 

комплексним рідким мікродобривом Оракул насіння дозволяє 

отримати більш дружні і вирівняні сходи. Препарат містить 

збалансований склад макро- і мікроелементів (NH4 – 20 г/л, P2O5 – 

44 г/л, K2O – 54 г/л, SO3 – 23 г/л, Fe – 15 г/л, Cu – 5,4 г/л, Zn – 5,4 г/л, 

Mn – 15 г/л, B – 1,8 г/л, Co – 0,1 г/л, Mo – 0,4 г/л), останні з яких є 

каталізаторами ферментативних процесів у проростках [5]. Їх 

наявність позитивно впливає на процес проростання насіння, що є 

дуже важливим показником стану посівів ріпаку озимого. 

Польова схожість насіння і урожайність пов‟язані прямою 

залежністю, оскільки вона впливає на густоту стояння рослин та їх 

продуктивність і є інтегральним вираженням генетичних, ґрунтових, 

гідротермічних, біотичних та антропогенних факторів [6–8]. 

Метою нашої роботи було встановити вплив передпосівної 

обробки насіння біологічними препаратами на польову схожість ріпаку 

озимого сортів Черемош та Анна. 

Дослідження проводили в Інституті сільського господарства 

Карпатського регіону НААН в лабораторії насіннєзнавства протягом 

2013–2014 рр. 

Ґрунт дослідних ділянок – сірий лісовий поверхнево оглеєний 

легкосуглинковий, який характеризується такими агрохімічними 

показниками орного шару: вміст гумусу (за Тюріним) – 1,8 %, 

лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 92,0 мг/кг ґрунту, 

рухомого фосфору й обмінного калію (за Чириковим) – відповідно 80,0 

та 85,0 мг/кг ґрунту. Реакція ґрунтового середовища - близька до 

нейтральної (pHKCl – 5,8). 
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Агротехніка вирощування культури – загальноприйнята для 

зони. Попередник – озима пшениця. Строк сівби – оптимальний. 

Спосіб сівби – звичайний рядковий з міжряддям 15 см. Норма висіву 

насіння – 1,1 млн схож. нас./га. Загальна площа дослідної ділянки – 

65 м
2
, облікова – 50 м

2
, розміщення варіантів – систематичне. Рівень 

мінерального живлення N180P90K140 (з поетапним внесенням азоту). 

Погодні умови періоду сівби – сходів були сприятливими для 

одержання дружних сходів ріпаку озимого. За вмісту продуктивної 

вологи в орному шарі ґрунту (0–20 см) 19–20 мм повні сходи 

відзначено на 6–7 добу. 

На контрольному варіанті польова схожість насіння ріпаку 

озимого становила в середньому 83,6 %. Передпосівне протруювання 

насіння інсектицидом Круїзер (3,0 л/т) сприяло підвищенню даного 

показника на 9,6–9,7 % (табл.). 

При використанні стимулятора росту Вимпел-К (500 г/т) 

польова схожість зросла до 94,8–95,4 %, що на 11,4–11,6 % більше 

порівняно з необробленим насінням. Мікродобриво на хелатній основі 

Оракул насіння (1,0 л/т) забезпечило значний стартовий ефект для 

рослин ріпаку озимого, збільшивши показник польової схожості на 

11,9 % порівняно з контролем. 

За сумісного застосування протруйника із стимулятором росту 

польова схожість збільшувалася на 14,3–14,5 % (НІР05 0,43), а з 

мікродобривом – на 14,7–14,8 % (НІР05 0,50) порівняно з варіантом, на 

якому передпосівну обробку насіння не проводили. 

Висновки. Передпосівна обробка насіння ріпаку озимого 

протруйником Круїзер (3,0 л/т) у комплексі з стимулятором росту 

Вимпел-К (500 г/т) підвищувала польову схожість на 14,5 % порівняно з 

контролем. За сумісного застосування протруйника з мікродобривом 

Оракул насіння (1,0 л/т) цей показник становив 98,2–98,5 %, що на 

14,8 % вище порівняно з необробленим насінням. 
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Черемош 83,8 93,5 95,4 95,7 98,3 98,5 9,7 11,6 11,9 14,3 14,7 

Анна 83,4 93,0 94,8 95,2 97,9 98,2 9,6 11,4 11,8 14,5 14,8 

Середнє 83,6 93,3 95,1 95,5 98,1 98,4 9,7 11,5 11,9 14,5 14,8 

НІР05 0,49 0,52 0,66 0,64 0,43 0,50      
Примітка: фон мінерального живлення – N40P90K140. 
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НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ  

І ПОСІВНІ ЯКОСТІ РІПАКУ ОЗИМОГО  

ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ ВИСІВУ НАСІННЯ  

ТА РІВНІВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН 

 

Наведено результати наукових досліджень з вивчення 

насіннєвої продуктивності та посівних якостей  ріпаку озимого 

залежно від норм висіву насіння та рівнів мінерального живлення 

рослин. 

Найвищий приріст урожайності до абсолютного контролю 

(без добрив) одержано за рівня мінерального живлення N180Р135К240 – 

1,83 т/га, норми висіву 1,0 млн схож. нас./га. За такого варіанта 

коефіцієнт розмноження становив 352 одиниці, вихід кондиційного 

насіння – 91 %, маса 1000 насінин – 3,58 г. 
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Ключові слова: ріпак озимий, норма висіву насіння, норма 

мінеральних добрив, урожайність, коефіцієнт розмноження насіння, 

вихід кондиційного насіння, посівні якості. 

 

Потенціал врожайності ріпаку озимого закладається лише за 

високої ґрунтової родючості та збалансованого й оптимізованого 

мінерального живлення. 

На основі численних досліджень встановлено, що для 

одержання стабільно високих врожаїв ґрунти мають відповідати таким 

агрохімічним вимогам, нижньою межею яких є: вміст гумусу (за 

Тюріним) – 1,5 %, кислотність ґрунту (рН сольове) – 5,5, вміст (мг/кг 

ґрунту) лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 100, рухомого 

фосфору (за Кірсановим) – 50, обмінного калію (за Кірсановим) – 100, 

сума вбирних основ (Са + Мg) – 20 мг-екв/100 г ґрунту, 

гранулометричний склад – легко- і середньосуглинковий [1].  

На формування 1 т насіння із ґрунту ріпак використовує 45–

80 кг азоту, 18–40 – фосфору, 25–100 – калію, 30–150 – кальцію, 35–

40 кг – сірки. Орієнтовно 15–25 % елементів живлення (залежно від 

рівня врожайності) ріпак може засвоїти з ґрунтових запасів. Решту 

потреби забезпечують мінеральними добривами [2]. 

Восени на формування листкової розетки 8–10 листків, 

кореневища 8–10 см, кореневої шийки 8–10 мм, накопичення 

достатньої для перезимівлі кількості цукрів та інших пластичних 

речовин ріпак озимий споживає: 30 % азоту, 10 % фосфору, 20 % 

калію (у перші 4–6 тижнів після сходів), 25 % сірки, 15 % магнію, 25 % 

бору від загальної потреби [3–5].  

Зазначені вище елементи по-різному засвоює коренева 

система протягом вегетації. За даними М. І. Абрамика, ріпак озимий в 

осінній період засвоює 20 % азоту, 10 – фосфору, 20 – калію і 10 % – 

сірки, у весняний і літній періоди – відповідно 67; 70; 80 і 65 % та N – 

13, P – 20, S – 25 [6, 7].  

Для нормального росту і розвитку рослин потрібна відповідна 

площа живлення, за якої вони будуть мати достатню кількість 

поживних речовин і вологи для створення вегетативної маси і 

формування насіння [8, 9]. 

На загущених посівах внаслідок недостатнього освітлення 

значна частина пагонів і цілих рослин відмирає, а в тих, що збереглися, 

сповільнюється розвиток, формується щупле насіння і в кінцевому 

підсумку знижується урожай. Рослини ріпаку озимого витягуються, 

погано загартовуються, сильно пошкоджуються хворобами і 

шкідниками, схильні до вилягання. Окремі автори стверджують, що 
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насіння, вирощене на зріджених посівах, знижує свою вирівняність, 

енергію проростання, схожість, силу росту, а також урожайні 

властивості. На їхню думку, головною причиною цього є посилення 

різноякісності (гетероспермії) внаслідок утворення додаткових стебел, 

на яких формується гірше насіння, ніж на головному стеблі рослини 

[10]. 

В. Д. Гайдаш вказує на те, що загущені посіви несумісні з 

інтенсивними технологіями вирощування ріпаку озимого на насіння. 

За даними автора, в таких посівах рослини витягуються ще з осені, 

утворюють високо розміщену точку росту, що є основною причиною 

їх пошкодження морозами і може призвести до їх повної загибелі. 

Враховуючи високий коефіцієнт розмноження насіння (1 : 100 і 

більше), при розмноженні дефіцитних і перспективних сортів нерідко 

застосовують зріджені (норма висіву насіння 2,5–3,0 кг) і широкорядні 

посіви (45 см). Однак у таких посівах потрібно проводити міжрядний 

обробіток, насіння дозріває нерівномірно, тому його збирають 

роздільно [11].  

Оптимальною нормою висіву ріпаку озимого є 80–100 схожих 

насінин на 1 м
2
 [12]. 

Великий вплив на норму висіву має сортовий тип. Для гібридів 

порівняно з вільно цвітучими лінійними сортами залежно від місця 

вирощування можна знижувати норму висіву на 20–30 % [13, 14]. 

Серед найбільш вагомих факторів, які впливають на збільшення 

врожаю, є раціональне розміщення рослин на одиниці площі та рівень 

їх живлення, які забезпечують оптимальний ріст і розвиток. 

За середніми трирічними даними, урожайність ріпаку озимого 

на контролі (без добрив) за різних норм висіву насіння становила 

1,69 т/га (1,0 млн схож. нас./га), 1,71 т/га (1,3 млн схож. нас./га) і 

1,66 т/га (1,6 млн схож. нас./га (табл. 1). 

За рівня мінерального живлення N60Р45К90 цей показник зростав 

на 0,82–0,94 т/га. 

За вищого рівня живлення (N120Р90К180) продуктивність рослин 

збільшувалася, тому надвишка становила 1,21–1,42 т/га.  

Найвищий приріст урожайності до абсолютного контролю (без 

добрив) одержано за рівня мінерального живлення N180Р135К240 – 1,55–

1,83 т/га. 

Важливим показником, який впливає на виробництво відповідної 

кількості насіння при впровадженні сорту, є коефіцієнт розмноження. У 

наших дослідах на цей показник мали великий вплив норми висіву 

насіння та норми внесення мінеральних добрив. 
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1. Урожайність ріпаку озимого залежно від норм висіву насіння та рівня мінерального живлення (середнє 

за 2011–2013 рр.), т/га 

Рівень 

мінерального 

живлення 

Норма висіву насіння, млн схож. нас./га Різиця між 

нормами висіву 

насіння 
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 д
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Без добрив  

(абсолютний 

контроль) 1,53 2,16 1,38 1,69 – 1,61 1,98 1,56 1,71 – 1,71 1,82 1,45 1,66 – 0,02 0,03 0,05 

N60Р45К90  2,42 3,52 1,94 2,63 0,94 2,51 3,05 2,25 2,60 0,88 2,49 2,94 2,01 2,48 0,82 0,03 0,15 0,12 

N120Р90К180  3,15 3,85 2,34 3,11 1,42 3,26 3,49 2,68 3,14 1,42 3,06 3,12 2,43 2,87 1,21 0,03 0,24 0,27 

N180Р135К240 3,82 4,26 2,47 3,52 1,83 3,94 3,64 2,83 3,47 1,75 3,72 3,26 2,65 3,21 1,55 0,05 0,31 0,26 
НІР05   

фактор А (мінеральне живлення) 
             В (норма висіву насіння) 

взаємодія АВ 

0,10 
0,12 

0,20     

0,15 
0,13 

0,27    

0,12 
0,10 

0,21     
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Слід відзначити, що у ріпаку озимого за усіх досліджуваних 

варіантів цей показник був дуже високим. За норми висіву насіння  

1,0 млн схож. нас./га на контролі він становив 169 одиниць, а з 

внесенням мінеральних добрив підвищувався на 94–183 одиниці. 

Збільшення норми висіву насіння до 1,3 млн схож. нас./га знижувало 

показник на 37–85 одиниць, а за 1,6 млн схож. нас./га – на 65–

151 одиницю. 

Вихід кондиційного насіння залежав від маси 1000 насінин, на 

яку безпосередній вплив мали норми висіву насіння та рівні 

мінерального живлення рослин.  

На контролі (без добрив) за норм висіву, які ми вивчали, вихід 

кондиційного насіння коливався від 59 до 65 %, однак найнижчим він 

був за найвищої норми висіву (1,6 млн схож. нас./га). На фоні 

мінерального живлення N60Р45К90 цей показник зростав на 11–14 %. 

Внесення більшої норми (N120Р90К180) сприяло зростанню виходу 

кондиційного насіння на 21–24 % до контролю і на 10 % до нижчої 

норми. Найвищий показник забезпечив рівень мінерального живлення 

N180Р135К240 – 82–95 % за норми висіву насіння 1,3 млн схож. нас./га. Із 

зменшенням до 1,0 і підвищенням норми висіву до 

1,6 млн схож. нас./га вихід кондиційного насіння знижувався. 

Якість насіння є носієм біологічних і господарських 

властивостей рослин. У ріпаку озимого воно є різноякісне, що 

обумовлено екологічним, агротехнічним, генетичним і матрикальним 

впливом.  

За три роки досліджень норми висіву насіння і рівні 

мінерального живлення рослин мали достовірний вплив на 

формування маси 1000 насінин (табл. 2). Так, за норми висіву насіння 

1,0 млн схож. нас./га цей показник був вищим на 0,01–0,04 г порівняно 

з 1,3 млн схож. нас./га і на 0,09–0,18 г – з 1,6 млн схож. нас./га.    

Підвищення норм внесення мінеральних добрив з N60Р45К90 до 

N180Р135К240 впливало на формування вищої маси 1000 насінин (НІР05 

0,03; 0,08): за норми висіву 1,0 млн схож. нас./га – на 0,17–0,48 г, за 

1,3 млн схож. нас./га – на 0,22–0,52 г, а за 1,6 млн схож. нас./га – на 

0,18–0,43 г. 

Суттєві відмінності спостерігали за енергією проростання 

насіння. За норм мінерального живлення N60Р45К90, N120Р90К180, 

N180Р135К240 цей показник зростав на 2–5 % за норм висіву насіння 1,0 і 

1,3 млн схож. нас./га і на 6–7 % – за 1,6 млн схож. нас./га.  

Таку ж закономірність спостерігали і за лабораторною схожістю 

насіння. Різниця між нормами висіву становила 1–2 % (1,0 і 

1,3 млн схож. нас./га) і 2–4 % (1,6 млн схож. нас./га), за рівнями 
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мінерального живлення – 1–5 %. Найнижчою (91–92 %) була 

лабораторна схожість насіння за норми висіву 1,6 млн схож. нас./га. 

 

2. Маса 1000 насінин ріпаку озимого залежно від норм висіву та 

рівнів мінерального живлення (середнє за 2011–2013 рр.) 

Рівень 

мінерального 

живлення 

Норма висіву насіння, млн схож. нас./га 
Різниця 
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Без добрив 

(контроль) 3,10 – 3,09 – 3,00 – 0,01 0,10 0,09 

N60Р45К90  3,27 0,17 3,31 0,22 3,18 0,18 0,04 0,09 0,13 

N120Р90К180  3,42 0,32 3,46 0,37 3,32 0,32 0,04 0,10 0,14 

N180Р135К240 3,58 0,48 3,61 0,52 3,43 0,43 0,03 0,15 0,18 
НІР05   

А (мінеральне 

живлення) 0,08  0,06  0,03 

    

В (норма висіву) 0,07  0,05  0,03     

АВ (взаємодія) 0,14  0,11  0,06     

 

Висновки 

1. Найвищий приріст урожайності до абсолютного контролю 

(без добрив) одержано за рівня мінерального живлення N180Р135К240 – 

відповідно 1,83 т/га та норми висіву насіння 1,0 млн схож. нас./га; 

1,75 т/га – за 1,3 млн схож. нас./га і 1,55 т/га – за 1,6 млн схож. нас./га. 

2. Із внесенням мінеральних добрив коефіцієнт розмноження 

насіння зростав на 94–183 одиниці, а підвищення норм висіву насіння 

знижувало даний показник на 37–85 одиниць за норми висіву 

1,3 млн схож. нас./га і на 65–151 одиницю за 1,6 млн схож. нас./га. 

3. Вихід кондиційного насіння залежав від маси 1000 насінин, на 

яку безпосередній вплив мали норми висіву насіння та рівні 

мінерального живлення рослин. Найвищий показник забезпечив рівень 

мінерального живлення N180Р135К240 (82–95 %) за норми висіву насіння 

1,3 млн схож. нас./га. Із зменшенням до 1,0 і збільшенням норми висіву 

до 1,6 млн схож. нас./га вихід кондиційного насіння знижувався. 

4. Підвищення норм внесення мінеральних добрив з N60Р45К90 до 

N180Р135К240 впливало на формування вищої маси 1000 насінин: за 

норми висіву 1,0 млн схож. нас./га на 0,17–0,48 г, за 1,3 – на 0,22–

0,52 г, а за 1,6 млн схож. нас./га – на 0,18–0,43 г. 
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5. За норм мінерального живлення N60Р45К90, N120Р90К180, 

N180Р135К240 енергія проростання зібраного насіння зростала на 2–5 % 

(1,0 і 1,3 млн схож. нас./га) і на 6–7 % (1,6 млн схож. нас./га). Різниця 

між нормами висіву була в межах похибки (1–2 %). Різниця між 

нормами висіву за лабораторною схожістю насіння становила 1–4 % і 

1–5 % за рівнями мінерального живлення рослин. 
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УРОЖАЙНІСТЬ РІПАКУ ОЗИМОГО  

ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ ТА НОРМ ВИСІВУ НАСІННЯ 

 

Представлено результати досліджень з вивчення впливу 

строків сівби й норм висіву насіння на врожайність сортів ріпаку 

озимого різних екологічних типів (Анна, Черемош, Сенатор Люкс та 

Антарія) в умовах Західного Лісостепу.  

За одержаними дворічними даними, зниження урожайності за 

допустимого строку сівби до оптимального становило від 0,05 до 

0,40 т/га, а за пізнього – 0,59–0,80 т/га. Найвищу продуктивність усі 

досліджувані сорти формували за оптимального строку сівби, норми 

висіву насіння 1,1 млн схож. нас./га, приріст урожайності становив 

0,27–0,33 т/га до норми висіву 0,9 млн схож. нас./га й 0,18–0,42 т/га – 

до 1,3 млн схож. нас./га, а маса 1000 насінин – відповідно 0,09–0,33 і 

0,53–0,82 г. 

Ключові слова: сорт, строк сівби, норма висіву насіння, 

урожайність, маса 1000 насінин. 
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Завдяки стабільним і високим закупівельним цінам 

вирощування ріпаку в Україні знову набуло важливого значення. 

Окрім економічних переваг, ріпак є добрим попередником і 

вкладається у технологічні процеси вирощування сільськогосподарсь-

ких культур, він має оптимальне співвідношення продуктивності та 

витрат [1]. 

В Україні частка ріпаку в сівозміні становить лише 3,7 %, тоді 

як в інших європейських країнах сягає до 23 %. За останні роки площі 

посіву зросли майже в чотири рази й в 2013 р. становили 1017 тис. га, 

що свідчить про всезростаючий попит на цю надзвичайно цінну 

сільськогосподарську культуру [2, 3]. 

Дослідженнями вчених встановлено, а практикою підтверджено, 

що на врожайні властивості й посівні якості насіння впливають як 

погодні умови в роки вирощування, так і ряд агротехнічних заходів. 

Тільки за оптимальних умов та високої культури землеробства насіння 

може повністю реалізувати свої спадкові якості [4]. 

Найбільш важливими з агротехнічних заходів є строки сівби і 

норми висіву насіння, які впливають на густоту стояння рослин на 

одиниці площі, їх ріст і розвиток, ураження хворобами, перезимівлю, а 

в кінцевому підсумку на їх  продуктивність, оскільки всі генеративні 

органи закладаються на ранніх стадіях [5]. 

Від строків сівби залежить процес диференціації (фаза розетки 

6–8 листків), тому чим більше часу для закладки квіткових і пазухових 

бруньок, які формуються на верхівці кореневої шийки (конусі 

наростання), тим більша ймовірність доброго протікання процесу 

формування врожаю [6]. 

Близько 70 % урожайності ріпаку озимого визначаються його 

розвитком до настання періоду зимового спокою, оскільки рослини 

мають сформувати добре розвинений корінь і накопичити відповідну 

кількість цукрів у кореневій шийці [7]. 

Ранній строк сівби ріпаку озимого сприяє диференціації органів 

і підвищує їх здатність до регенерації, що призводить до їх 

переростання, а це знижує зимостійкість. Оптимальним вважають 

такий, за якого рослини до припинення осінньої вегетації досягають 

віку 100–105 діб. За пізніх термінів сівби ріст і розвиток рослин є 

нижчим, тому виникає загроза вимерзання посівів та зменшується їх 

продуктивність [8]. 

За даними О. Полякова, тривалість між сівбою і початком 

періоду з температурами нижче 2 
о
С визначає рівень реальної 

врожайності та частку потенційної, зокрема до 95 діб – низька (70–



 52 

80 %), 95–100 діб – середня (80–90 %), 106–115 діб – висока (90–

100 %) і більше 115 діб – дуже висока (100–110 %) [9]. 

За даними С. Плетеня, за густотою рослин на 1 м
2
 можна 

прогнозувати майбутній врожай. Так, оптимальним посівом вважають 

35–45 шт./м
2
, що забезпечує врожайність 3–4 т/га, густим є посів  

більше 50 рослин, врожайність коливається в межах 2,5–3,5 т/га, 

мінімальна густота стеблостою (18–25 шт./м
2
) – врожайність 1,5–

2,5 т/га [10].  

Наші дослідження з ріпаком озимим проводили в лабораторії 

насіннєзнавства Інституту сільського господарства Карпатського 

регіону НААН впродовж 2013–2014 рр. за загальноприйнятими 

методиками.  

Ґрунт дослідних ділянок – сірий лісовий поверхнево оглеєний 

легкосуглинковий, який характеризувався 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 й 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.  

Агротехніка вирощування культури – загальноприйнята для 

зони. 

Метою наших досліджень було встановити вплив строків сівби 

за різних норм висіву насіння на формування насіннєвої 

продуктивності сортів ріпаку озимого різних екологічних типів.  

Отримані дворічні дані підтверджують суттєвий вплив даних 

факторів на продуктивність насіння ріпаку озимого. Середня 

урожайність сортів Черемош, Антарія, Сенатор Люкс, Анна за 

оптимального строку сівби (20.08) становила 3,2 т/га, допустимого 

(30.08) – 2,9 т/га, пізнього (10.09) – 2,4 т/га.  

За оптимального строку сівби й норми висіву 

0,9 млн схож. нас./га урожайність коливалася від 3,04 (сорт Анна) до 

3,40 т/га (сорт Сенатор Люкс). Вищою вона була за норми висіву 

1,1 млн схож. нас./га і становила відповідно 3,30 і 3,62 т/га в сортів 

Анна і Антарія. За норми 1,3 млн схож. нас./га урожайність знизилася 

до 2,76 (сорт Анна) і 3,06 т/га (сорт Антарія). Таку ж закономірність 

спостерігали й за раннього та пізнього термінів сівби. Також можна 

зробити висновок про продуктивність окремих сортів у природно-

кліматичних умовах Лісостепу Західного: найвищі показники 

врожайності відзначили в сорту Антарія за всіх норм висіву і строків 

сівби, а найнижчі – в сорту Анна.  
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1. Продуктивність сортів ріпаку озимого залежно від строків сівби й норм висіву насіння (середнє за 

2013–2014 рр.) 
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т/га 
± до 

контролю 
т/га 

± до 

контролю 
т/га 

± до 

контролю 

Черемош 

0,9 3,12 - 2,96 - 2,32 - -0,17 -0,80 -0,63 

1,1 3,45 0,33 3,08 0,13 2,65 0,33 -0,37 -0,80 -0,43 

1,3 2,94 -0,18 2,74 -0,21 2,18 -0,14 -0,20 -0,76 -0,56 

Антарія 

0,9 3,29 - 3,10 - 2,65 - -0,19 -0,64 -0,45 

1,1 3,62 0,33 3,26 0,16 2,84 0,19 -0,36 -0,78 -0,42 

1,3 3,06 -0,23 3,03 -0,07 2,36 -0,29 -0,03 -0,70 -0,67 

Сенатор 

Люкс 

0,9 3,40 - 3,00 - 2,57 - -0,40 -0,83 -0,43 

1,1 3,35 -0,05 3,11 0,11 2,76 0,19 -0,24 -0,59 -0,35 

1,3 2,98 -0,42 2,85 -0,15 2,29 -0,28 -0,13 -0,69 -0,56 

Анна 

0,9 3,04 - 2,87 - 2,38 - -0,17 -0,62 -0,49 

1,1 3,30 0,26 3,02 0,15 2,54 0,16 -0,28 -0,76 -0,48 

1,3 2,76 -0,32 2,71 -0,16 2,15 -0,23 -0,05 -0,61 -0,56 
НІР05  0,04  0,03  0,05     
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2. Маса 1000 насінин сортів ріпаку озимого залежно від строків сівби та норм висіву (середнє за 2013–

2014 рр.) 
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т/га 
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контролю 
т/га 

± до 

контролю 
т/га 

± до 

контролю 

Черемош 

0,9 3,61 - 3,43 - 3,08 - -0,18 -0,53 -0,35 

1,1 3,80 0,19 3,71 0,28 3,27 0,19 -0,09 -0,53 -0,44 

1,3 3,42 -0,19 3,34 -0,09 2,91 -0,17 -0,08 -0,51 -0,43 

Антарія 

0,9 3,94 - 3,82 - 3,32 - -0,09 -0,59 -0,50 

1,1 4,15 0,24 4,03 0,21 3,58 0,26 -0,12 -0,57 -0,45 

1,3 3,73 -0,12 3,65 -0,17 3,10 -0,22 -0,08 -0,63 -0,55 

Сенатор 

Люкс 

0,9 3,85 - 3,63 - 3,11 - -0,22 -0,74 -0,52 

1,1 4,01 0,16 3,80 0,17 3,32 0,21 -0,21 -0,69 -0,58 

1,3 3,53 -0,32 3,34 -0,29 3,03 -0,08 -0,19 -0,50 -0,31 

Анна 

0,9 3,74 - 3,55 - 3,16 - -0,19 -0,58 -0,39 

1,1 4,05 0,31 3,72 0,17 3,23 0,07 -0,33 -0,82 -0,49 

1,3 3,46 -0,28 3,23 -0,32 2,98 -0,18 -0,23 -0,48 -0,25 
НІР05  0,03  0,04  0,03     
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Усі досліджувані сорти сформували найвищу урожайність за 

норми висіву насіння 1,1 млн схож. нас./га. Порівняно з оптимальним 

строком сівби за допустимого середній показник урожайності в сортів 

був нижчим на 0,24–0,37 т/га, за пізнього – на 0,59–0,83 т/га (табл. 1).  

Таке зниження було обумовлене нижчою масою 1000 насінин, 

на яку впливали строки сівби, норми висіву насіння та генетичні 

властивості сортів реалізувати продуктивність у погодних умовах, які 

складалися впродовж вегетаційних періодів. Якщо за оптимального 

строку сівби при усіх нормах висіву цей показник був у межах 3,42–

4,15 г, то за допустимого – відповідно 3,23–4,03 г, а за пізнього – 2,91–

3,58  (табл. 2). Порівняно з оптимальним строком сівби за допустимого 

маса 1000 насінин була нижчою на 0,08–0,33 г, за пізнього – 0,48–

0,82 г.  

За норми висіву насіння 1,1 млн схож. нас./га, яка забезпечила 

добрий ріст і розвиток рослин, маса 1000 насінин була вищою за 

допустимого і пізнього строків сівби відповідно на 0,09–0,33 г і на 

0,53–0,82 г порівняно з іншими нормами. 

Висновки. На підставі одержаних дворічних даних 

вирощування ріпаку озимого в умовах Лісостепу Західного можна 

констатувати, що найвищу урожайність насіння сорти різних екотипів 

забезпечили за оптимального та допустимого строків сівби за норми 

висіву насіння 1,1 млн схож. нас./га – відповідно 3,30–3,62 і 3,02–

3,26 т/га.  

Сорти по-різному реагували на строки сівби і норми висіву 

насіння, найбільш продуктивними були сорти Антарія і Сенатор Люкс. 
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ЕКОНОМІЧНА ТА БІОЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА 

ВИРОЩУВАННЯ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ, 

СТІЙКИХ ДО ЕНЗИМО-МІКОЗНОГО ВИСНАЖЕННЯ ЗЕРНА 

 
Наведено результати розрахунків економічної та 

біоенергетичної ефективності вирощування різних сортів пшениці 

озимої в умовах Західного Лісостепу. Доведено, що тільки 

впровадження сортів, стійких до ензимо-мікозного виснаження зерна 

(ЕМВЗ), дозволяє забезпечити високі показники рентабельності та 

економічної ефективності. За рівнозначних витрат на вирощування 

собівартість 1 т продукції сортів Перлина Лісостепу, Крижинка і 

Миронівська 65 суттєво нижча порівняно з сортами, нестійкими до 

ЕМВЗ. Встановлено, що найвищий коефіцієнт енергетичної 

ефективності (3,2–3,8) також отримано при вирощуванні вказаних 

сортів, впровадження яких підвищує економічну та біоенергетичну 

ефективність та є перспективним з точки зору енергозбереження. 
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Ключові слова: пшениця озима, сорт, насіння, ензимо-мікозне 

виснаження зерна, урожайність, економічна ефективність, 

біоенергетична оцінка. 

 

В умовах переходу до ринкових відносин сільськогосподарське 

виробництво має виробляти конкурентоспроможну продукцію як на 

внутрішньому, так і зовнішньому ринках, яка б відповідала 

купівельній спроможності споживача і була вигідною виробникові. 

Зниження собівартості зерна має важливе народногосподарське 

значення і залежить від правильного використання нових сортів [1].  

За сучасних умов змінилося розуміння ролі сорту як об‟єкта 

інтелектуальної власності та сільськогосподарського виробництва, він 

став  реальним об‟єктом ринку [2].  

Інтенсифікація зернового господарства впливає на умови 

виробництва, підвищуючи вимоги до формування сортової структури 

посівів та прискорення сортозаміни [3]. 

Наявність суттєвих відмінностей природно-економічних умов 

вирощування тієї чи іншої зернової культури у великих регіонах та в 

конкретних господарствах зумовлює об‟єктивну потребу висівати 

одночасно декілька сортів, займаючи ними відповідну площу  на час 

їхнього поширення. У період, коли сорти використовували у 

виробництві по 10–20 років, спеціалісти господарств мали можливість 

оцінити їх і визначити місце в сортовій структурі посівів. При 

скороченні строків сортозаміни такої можливості немає [4]. Тому 

завершальним етапом у проведенні науково-дослідних робіт є 

економічна і біоенергетична оцінка результатів, яка в свою чергу 

слугує передумовою для широкого  впровадження у виробництво 

нових сортів. За умов ринкової економіки право на існування мають 

лише економічно обґрунтовані наукові розробки, скеровані на 

підвищення рентабельності та конкурентоспроможності насіннєвої 

продукції [5]. 

Найбільш гострою проблемою сільськогосподарського 

виробництва сьогодні є відсутність обігових коштів для придбання 

матеріально-технічних ресурсів. Тому використання потенціалу сорту, 

швидке його впровадження за ресурсозберігаючою технологією 

вирощування – головне завдання даної галузі [6, 7]. 

Економічна ефективність виробництва зерна у регіоні 

визначається не тільки рівнем врожайності, але і його якістю. Велика 

різниця за закупівельними цінами на зерно низької й високої якості 

робить вигідним укладання додаткових контрактів з метою одержання 

продукції вищого класу [8]. 
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Дослідження проводили у лабораторії насіннєзнавства Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону НААН впродовж 2004–

2007 рр. Метою було  економічно обґрунтувати ефективність 

вирощування сортів пшениці озимої, стійких до ЕМВЗ, для 

впровадження у виробництво регіону. 

Наведені у табл. 1 дані підтверджують, що найвищі показники 

економічної ефективності забезпечив сорт Перлина лісостепу. Вартість 

реалізованого насіння еліти становила 14,48 тис. грн/га, умовно чистий 

прибуток – 5,89 тис. грн/га за найнижчої собівартості 1 т продукції 

(1,52 тис. грн./т). Рентабельність виробництва насіннєвої продукції 

цього сорту становила 68,6 %. Подібні показники отримано від 

використання сорту Крижинка - відповідно 14,45 тис. грн/га, 

5,88 тис. грн/га, 1,52 тис. грн/т і 68,6 %. Дещо нижчі показники 

забезпечили сорти Миронівська 65 та Колумбія, рівень рентабельності 

яких становив 57,1; 51,1 %. 

Найнижчі  показники економічної ефективності одержано при 

вирощуванні сорту степового екологічного типу Куяльник (вартість 

реалізованої еліти – 9,41 тис. грн/га, умовно чистий прибуток – 

2,40 тис. грн/га, собівартість 1 т насіння – 1,92 тис. грн, рентабельність 

– 34,2 %) і сорту Білоцерківська напівкарликова (відповідно 

10,08 тис. грн/га, 2,78 тис. грн/га, 1,86 тис. грн, 37,6 %). Вищими ці 

показники були в сорту Прима одеська (вартість реалізованого насіння 

еліти – 10,18 тис. грн/га, умовно чистий прибуток – 2,73 тис. грн/га, 

собівартість 1 т продукції – 1,88 тис. грн, рентабельність – 36,6 %). 

Результати енергетичного аналізу дозволяють порівняти і 

оцінити різні за рівнем інтенсифікації технології, визначити їх 

перспективність з точки зору енергозбереження. За цим показником 

порівнюють енергоємність різних варіантів технологій, визначають 

питому вагу окремих заходів та частку матеріальних затрат у сукупних 

енергетичних витратах [9]. 

З показників біоенергетичної оцінки впровадження нових сортів 

пшениці озимої (табл. 2) видно, що найвищий вміст в урожаї валової 

(102,4 ГДж) і обмінної (58,8 ГДж) енергії за однакових витрат 

(15,4 ГДж) забезпечив сорт пшениці озимої Перлина лісостепу. 

Енергетичний коефіцієнт цього сорту становив 6,5 ГДж, а коефіцієнт 

енергетичної ефективності – 3,8 ГДж. Дещо нижчі показники валової 

(101,1 ГДж) і обмінної енергії (58,0 ГДж) були у сорту Крижинка, але 

коефіцієнт енергетичної ефективності був на рівні з сортом Перлина 

лісостепу. Найнижчі показники коефіцієнта енергетичної ефективності 

забезпечили сорти Куяльник (2,0 ГДж), Білоцерківська напівкарликова 

(2,2 ГДж), Федорівка (2,5 ГДж). 
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1. Економічна оцінка вирощування насіння сортів пшениці озимої, стійких до ЕМВЗ (середнє за 2004–

2007 рр.) 
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Урожайність насіння, 

т/га 3,92 3,96 4,73 3,66 4,55 5,04 5,63 5,62 4,7 4,4 

Вартість реалізованого 

насіння еліти, тис. грн/га 10,08 10,18 12,16 9,41 11,7 12,96 14,47 14,45 12,08 11,31 

Сума витрат, тис. грн/га 7,3 7,45 8,05 7,01 7,83 8,25 8,58 8,57 7,99 7,68 

Умовно чистий 

прибуток, тис. грн/га 2,78 2,73 4,11 2,4 3,87 4,71 5,89 5,88 4,04 3,63 

Собівартість 1 т 

продукції, тис. грн 1,86 1,88 1,7 1,92 1,72 1,64 1,52 1,52 1,7 1,75 

Рівень рентабельності, % 37,6 36,6 51,1 34,2 49,4 57,1 68,6 68,6 50,6 47,3 
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2. Біоенергетична оцінка вирощування насіння сортів пшениці озимої, стійких до ЕМВЗ (середнє за 2004–

2007 рр.) 

Сорт 

Урожай-

ність 

насіння, 

т/га 

Витрати 

енергії на 

вирощу-

вання 

врожаю, 

ГДж 

Вміст енергії 

в урожаї, ГДж Енергетичний 

коефіцієнт 

Коефіцієнт 

енергетичної 

ефективності 
валова обмінна 

Білоцерківська напівкарликова 

(контроль) 3,92 15,4 58,8 33,7 4,7 2,2 

Прима одеська 3,96 15,4 70,8 40,6 4,6 2,6 

Колумбія 4,73 15,4 80,8 46,4 5,3 3,0 

Куяльник 3,66 15,4 53,4 30,6 3,5 2,0 

Селянка 4,55 15,4 72,6 41,1 4,7 2,7 

Миронівська 65  5,04 15,4 85,6 49,1 5,6 3,2 

Перлина лісостепу 5,63 15,4 102,4 58,8 6,5 3,8 

Крижинка 5,62 15,4 101,1 58,0 6,6 3,8 

Федорівка 4,70 15,4 67,9 39,0 4,4 2,5 

Циганка  4,40 15,4 79,6 45,7 5,2 3,3 
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Висновок. Згідно з результатами економічної і біоенергетичної 

оцінки сорти, стійкі до ензимо-мікозного виснаження зерна, 

забезпечують високі економічні й біоенергетичні показники: 

рентабельність Перлини лісостепу становила 68,6 %, Крижинки – 

68,6 %, Миронівської 65 – 57,1 %, а коефіцієнт енергетичної 

ефективності - відповідно 3,8; 3,8; 3,2. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ СИМБІОЗУ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ  

ВИКИ ЯРОЇ (VICIA SATIVA L.) ЗА ІНОКУЛЯЦІЇ ШТАМОМ 

RHIZOBIUM LEGUMINOSARUM BV. VICIAE ЛН Нg++ 

 

Наведено результати вивчення ефективності інокуляції 

колекційних зразків вики ярої штамом бульбочкових бактерій та 

показано на основі аналізу двофакторних дисперсійних комплексів 

наявність сорт-штамової специфічності взаємодії партнерів 

симбіозу.  

Ключові слова: зразки, вика посівна, симбіоз, бульбочкові 

бактерії. 

 

Дослідження симбіотичної азотфіксації показує, що її 

поліпшення залежить як від генотипу мікроорганізму, так і рослини-

господаря. Генні взаємодії при реалізації ефективного симбіозу носять 

складний характер і звичайно проявляються на популяційному рівні. В 

багатьох роботах з бобовими культурами показана значна внутрішньо- 

і міжсортова мінливість за ознаками симбіозу [1‒3]. Встановлено, що 

симбіоз бульбочкових бактерій та рослини є результатом спільної 

еволюції партнерів. Тому для поліпшення ефективності симбіозу 

потрібна координована робота з рослинами і мікроорганізмами. Для її 

організації важливо знати, які відносні генетичні вклади партнерів у 

визначення ефективності симбіозу. Загальним підходом у вирішенні 

даного  завдання є двофакторний дисперсійний аналіз даних про 

ефективність симбіозу, який утворюється різними генотипами рослини 

і мікроорганізмів. Цей підхід дозволяє розділити загальну мінливість  
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симбіотичної активності на складові, які відповідають адитивним 

(неспецифічним) діям сортів і штамів мікроорганізмів, а також їх 

неадитивній (специфічній) взаємодії [4]. 

Протягом 2011–2013 рр. досліджували ефективність 

симбіотичної азотфіксації у 30 колекційних зразків вики ярої за 

інтегральними показниками симбіозу – врожаєм насіння та 

формуванням сухої зеленої маси. Вивчення проводили в польових 

умовах за інокуляції зразків вики ярої спонтанною ризобіальною 

мікрофлорою (контроль) і високоактивним та конкурентоспроможним 

штамом Rhizobium leguminosarum bv.viciae ЛН Hg++, який ми 

виділили з місцевих популяцій ризобій та випробували на культурі 

озимої вики (Vicia villosa Roth.).  

У дослідженнях використано колекційні зразки вики ярої 

Національного центру генетичних ресурсів рослин України. 

Статистичне опрацювання експериментальних даних проводили 

за Б. А. Доспеховим [5]. 

Отримані дані щодо вивчення чутливості сортів вики ярої (Vicia 

sativa L.) до інокуляції вказаним штамом наведено в табл. 1.  

Аналіз середніх значень показників сухої зеленої маси вказує, 

що інокуляція вики ярої штамом бульбочкових бактерій була 

ефективною і спричинила її зростання  з 4,28 г/росл. до 4,42 г/росл. 

(НІР0,5 = 0,12 г/росл.). Аналіз середніх значень показників маси насіння 

не виявив достовірної різниці між варіантами інокуляції та без 

інокуляції штамом.  Середня маса насіння у варіантах досліду без 

інокуляцції становила 2,28 г/росл., з інокуляцією – 2,22 г/росл. 

(НІР0,5 = 0,15 г/росл.). 

Для визначення статистичного впливу факторів інокуляції та 

сортів на результативні ознаки врожайності зеленої сухої маси та 

насіння  ми  провели оцінку за мінливістю дії їх градацій. 

Виявлено, що всі факторіальні впливи є достовірними (табл. 2). 

Для дисперсійного комплексу характерна велика частка впливу 

організованих факторів, яка становить 82 % і вказує на те, що 

інокуляція штамом і зразки вики визначають значною мірою ту 

різноманітність сухої маси зелених рослин, яка спостерігається в 

досліді. Це відобразилося і в невеликій частці впливу неорганізованих 

факторів, яка становила 18 %. Розкладання факторіальної дисперсії на 

її компоненти показує, що 17 % від сумарного впливу організованих 

факторів припадає на взаємодію їх градацій.  
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1. Характеристика ефективності симбіозу зразків вики Vicia sativa L. з бульбочковими бактеріями 

Rhizobium leguminosarum bv. viciae за показниками формування урожаю насіння та сухої зеленої маси 

(2011‒2013 рр.) 

Номер 

Національ-

ного 

каталогу 

Назва 

зразка 

Країна 

поход- 

ження 

Суха зелена маса, г/р. Маса насіння , г/р. 

Контроль 

(без 

інокуля-

ції) 

Штам 

Середнє 

для 

фактора 

В 

Контроль 

(без 

інокуля-

ції) 

Штам 

Середнє 

для 

фактора 

В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

UD0900039 Гiбридна 85, ст. Україна 3,11 2,95 3,03 1,92 1,62 1,77 

UD0900029 Білоцерківська 50 Україна 4,25 7,90 6,08 3,01 1,99 2,50 

UD0900025 Гібридна 97 Україна 5,95 6,74 6,34 1,88 2,18 2,03 

UD0900033 
Білоцерківська 

222 
Україна 

5,03 5,71 5,37 2,17 2,04 2,10 

UD0900024 Вінницька 24 Україна 3,63 4,29 3,96 2,09 1,47 1,78 

UD0900018 Вінницька 30 Україна 4,49 3,97 4,23 1,92 1,90 1,91 

UD0900063 Льговская 31-292 Росія 4,51 4,08 4,29 1,48 1,21 1,35 

UD0900127 - Україна 4,36 3,86 4,11 1,78 1,44 1,61 

UD0900027 Білоцерківська 33 Україна 4,5 4,14 4,32 2,09 2,24 2,16 

UD0900030 Білоцерківська 66 Україна 4,58 5,21 4,90 2,76 3,49 3,13 

UD0900031 Білоцерківська 70 Україна 4,17 4,74 4,45 2,25 1,98 2,12 

UD0900034 
Білоцерківська 

679 
Україна 

3,24 3,03 3,14 1,77 1,78 1,78 

UD0900062 Орловская 84 Росія 4,45 4,46 4,46 1,30 1,40 1,35 

UD0900067 SZ-3 Болгарія 4,66 4,88 4,77 1,17 1,59 1,38 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

UD0900123 Орловская 88 Росія 3,85 4,78 4,32 2,89 3,53 3,21 

UD0900125 Орловская 96 Росія 4,27 3,81 4,04 2,26 2,42 2,34 

UD0900070 Гiбридна 2 Україна 3,57 4,26 3,91 3,23 2,64 2,93 

UD0900072 Гiбридна 13 Україна 3,30 3,22 3,26 2,12 2,02 2,07 

UD0900215 Toplesa 
Словач-

чина 4,80 4,64 4,72 1,43 1,57 1,50 

UD0900120 - Україна 3,60 4,12 3,86 1,90 1,22 1,56 

UD0900433 Чаровница Болгарія 4,94 4,81 4,87 2,36 3,43 2,89 

UD0900434 Мила Болгарія 5,50 4,51 5,00 2,49 3,18 2,83 

UD0900435 Удача Болгарія 4,61 5,31 4,96 2,14 1,97 2,05 

UD0900442 Юбилейная 110 Росія 4,46 4,73 4,60 2,91 2,87 2,89 

UD0900676 Орловская 4 Росія 3,73 3,36 3,54 2,38 1,76 2,07 

UD0900692 Приобская 25 Росія 3,62 3,41 3,51 2,68 2,85 2,77 

UD0900689 - Росія 4,54 4,62 4,58 3,36 1,97 2,67 

UD0900690 - Росія 3,92 3,83 3,87 2,40 2,43 2,42 

UD0900032 Білоцерківська 88 Україна 3,40 2,06 2,73 2,29 2,02 2,16 

UD0900019 Полтавська 1 Україна 5,22 5,18 5,20 3,83 4,46 4,15 

Середні 4,28 4,42  2,28 2,22  

НІР0,5   для фактора А (інокуляція) 0,12    0,15  
   для фактора В (сорти)   0,45   0,59 

  для окремих середніх 0,64    0,83  
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2. Результати дисперсійного аналізу зеленої сухої маси рослин 

Дисперсія 
Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 
Fф F05 

Загальна 186,7 179    

Повторень 16,34 2    

Інокуляція (А) 0,94 1 0,94 6,15 3,94 

Сорти (В) 119,50 29 4,12 26,98 1,63 

Взаємодія АВ 31,90 29 1,10 7,20 1,63 

Залишок 18,02 118 0,15   

 

Це означає, що встановлена велика залежність дії одного 

фактора (інокуляція) від дії другого фактора (градації сортів), тобто 

збільшення сухої маси зелених рослин за інокуляції  вказаним штамом 

бульбочкових бактерій сильно залежить від сорту вики. Можна 

стверджувати, що в даному дисперсійному комплексі найбільший 

внесок у формуванні ефективного симбіозу за показником сухої 

зеленої маси належить комплементарній взаємодії обох симбіонтів. 

Вивчення статистичного впливу  факторів інокуляції і сортів на 

результативний показник маси насіння  показало достовірність впливу  

фактора сорту (Fф = 9,87) та взаємодії градацій (Fф = 1,66) (табл. 3).  

 

3. Результати дисперсійного аналізу маси насіння на рослинах 

Дисперсія 
Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 
Fф F05 

Загальна 153,01 179    

Повторень 36,22 2    

Інокуляція (А) 0,12 1 0,12 0,48 3,94 

Сорти (В) 73,82 29 2,55 9,87 1,63 

Взаємодія АВ 12,41 29 0,43 1,66 1,63 

Залишок 30,43 118 0,26   

 

Дисперсійний аналіз отриманих даних не виявив суттєвого 

впливу інокуляції штамом бульбочкових бактерій на формування маси 

насіння у сортів (Fф = 0,48; F05 = 3,94). Сила її впливу становила лише 

0,3 % у структурі організованих факторів, які займали 56 % мінливості 

маси насіння рослин. Відмінності сортів і специфічність їх взаємодії з 

інокульованим штамом зумовили  48 і 8 % мінливості показника маси 

насіння. Слід вказати на наявність високого вкладу в загальну 

мінливість маси насіння рослин неконтрольованих факторів, які 

становлять 44 %. Можна припустити, що джерелом такої значної 
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неконтрольованої мінливості  є вплив ґрунтово-кліматичних умов, які 

склалися в роки вивчення. Водночас слід зазначити, що аналіз дії 

факторів інокуляції (сила впливу = 0,03 %) та сорту (сила впливу = 

48 %) окремо без сумісного аналізу дії обох факторів може дати 

помилковий висновок про слабкий, недостовірний вплив або повну 

відсутність впливу, зокрема фактора інокуляції, який може мати 

значну силу впливу при певних градаціях іншого [6]. На правильність 

такого припущення вказує встановлена на 5-відсотковому рівні 

значимості достовірність впливу взаємодії градацій (Fф = 1,66 і 

більше, F05 = 1,63), що дозволяє вести мову про наявність такого 

впливу фактора інокуляції за певних градацій фактора сорту.  

Висновки 

1. Встановлена  ефективність інокуляції вики ярої штамом 

Rhizobium leguminosarum bv.viciae ЛН Hg++ за інтегральним 

показником  симбіозу, а саме сухою зеленою масою рослин вики.  

2. Показано, що сила впливу  факторів інокуляції та сорту в 

дисперсійному комплексі визначається їх градаціями, та зроблено 

висновок про наявність сорт-штамової специфічності у взаємодії 

партнерів, можливості формування  ефективного симбіозу 

бульбочкових бактерій і ярої вики шляхом створення 

комплементарних генетичних систем мікро- і макросимбіонтів. 
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ВПЛИВ УМОВ  ВИРОЩУВАННЯ НА  ПРОЯВ ТА МІНЛИВІСТЬ 

ОЗНАКИ  “МАСА 1000 НАСІНИН” ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО  

В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ 

 

 Наведено результати досліджень впливу умов вирощування на 

прояв та мінливість маси 1000 насінин льону олійного за різної площі 

живлення. Встановлено, що погодні умови років вирощування, на 

відміну від способів сівби, суттєво  впливали на прояв ознаки “маса 

1000 насінин”.  

Ключові слова:  вид, сорт, льон олійний, ґрунтово-кліматичні 

умови,  маса 1000 насінин,  площа живлення, мінливість. 

 

Льон олійний є цінною сільськогосподарською культурою та 

важливим джерелом сировини для виробництва олії технічного і 

харчового призначення. Потреба вирощування цієї культури на 

території України зумовлена зростанням попиту на лляну олію [5].  

Насіння його містить 42–50 % олії, яка швидко висихає (йодне число – 

175–195), утворюючи тонку гладеньку блискучу плівку. Доброякісну 

олію широко використовують у багатьох галузях промисловості: у 

лакофарбовій – для виготовлення натуральної оліфи, лаків, емалей, 

різних фарб для підводних робіт; електротехнічній, авіаційній, 

автомобільній, суднобудівній, ливарній, металообробній та ін., а також 

у миловарінні, медицині [7]. Лляна олія незамінна при виробництві 

літографічних фарб, лінолеуму, клейонки, непромокальних тканин. 
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Свіжу лляну олію в натуральному вигляді використовують для 

харчування [2, 10]. 

Останнім часом галузь льонарства на заході України, як і в 

цілому в Україні, зазнала суттєвого спаду. Однією з причин є 

відсутність ринків збуту волокнистої продукції льону-довгунцю. 

Тому, беручи до уваги широкий спектр застосування лляної олії в 

різних галузях народного господарства та враховуючи сучасну 

тенденцію нарощування потужностей олійно-жирового комплексу 

України, доцільно впроваджувати вирощування льону олійного в зоні 

Передкарпаття [4]. 

Врожайність льону олійного є комплексною ознакою, яка 

більшою мірою залежить від насіннєвої продуктивності – кількості 

коробочок на рослині, кількості насінин у коробочці, маси насіння з 

однієї рослини, маси 1000 насінин. Рівень продуктивності рослин 

визначається як спадковістю генотипу, так і навколишнім 

середовищем, де реалізується генотиповий потенціал культури [5]. 

Встановлено, що генотипам льону олійного властива висока 

фенотипова мінливість за господарсько цінними ознаками [8]. 

Дослідження показують, що умови вирощування суттєво впливають на 

розвиток кількісних і морфологічних ознак рослин [2].  

Маса 1000 насінин є одним з основних показників якості, 

відображає повнозернистість, крупність та виповненість насіння, а на 

практиці її використовують для розрахунку норм висіву [2, 5]. Висока 

маса 1000 насінин забезпечує надійний запас поживних речовин при 

проростанні насіння та ефективний біологічний розвиток рослин. 

Однорідне та вирівняне за розміром насіння зумовлює одержання 

дружних сходів та рівномірний розвиток рослин упродовж вегетації. 

Високоякісне насіння забезпечує високу продуктивність рослин [5, 7]. 

На якість насіння великий вплив мають екологічні умови зони 

вирощування, а також метеорологічні умови різних років. Тому 

насіння, однакове за репродукцією, але вирощене в різних 

географічних зонах, має неоднакові урожайні якості [4]. Встановлено, 

що за сприятливих метеорологічних умов формується високоякісне 

насіння льону. Якщо під час формування і достигання насіння стоїть 

волога погода, посіви вилягають і уражаються хворобами. В таких 

умовах утворюється менша кількість насінин у коробочці і урожайні 

якості лляного насіння різко знижуються [5]. Погодні і кліматичні 

умови поряд із властивостями ґрунту є першочерговими і незамінними 

факторами зростання продуктивності сільськогосподарських культур. 

Забезпечення рослин цими факторами визначає рівень ефективності 

всіх агротехнічних заходів [1]. 
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Тема мінливості та взаємозв‟язку кількісних ознак льону 

олійного у цілому не нова, але окремі питання заслуговують на 

подальше вивчення. Актуальним є проведення порівняльних 

досліджень мінливості ознаки “маса 1000 насінин” залежно від умов 

вирощування, зокрема від погодних умов року зони Передкарпаття. 

Експериментальну роботу проведено на базі навчально-

дослідної ділянки Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка (зона Передкарпаття) протягом 2010–

2013 рр. 

Ґрунти поля, на якому проводили дослідження, – дерново-

підзолисті середньосуглинкові. Глибина взяття зразків ґрунту 0–20 см, 

глибина гумусового чорнозему становить 30–45 см, вміст гумусу в 

орному шарі – 2,75 %, реакція ґрунтового розчину – слабокисла, 

забезпеченість поживними речовинами – середня.  

За даними Дрогобицької метеорологічної станції, гідротермічні 

умови в роки проведення досліджень (2010–2013) були контрастними і 

відображали особливості клімату регіону. 

Метеорологічні умови 2010 р. значно відрізнялися від 

попередніх. Тривалі дощі уможливили провести сівбу матеріалу тільки 

у третій декаді квітня та першій декаді травня. Середньодобова 

температура у травні становила 14,3 
0
С, а в червні – 17,3 

0
С. 

Температурний режим липня був значно вищим і становив 20,3 
0
С 

за середньобагаторічного 17,6 
0
С. Протягом вегетаційного періоду 

льону олійного (квітень – липень) у 2010 р. кількість опадів становила 

494,4 мм, що на 24 % більше за середньорічні показники. 

Метеорологічні умови 2011 р. дозволили провести сівбу 

матеріалу в другій декаді квітня. Сприятливими були погодні умови в 

період швидкого росту та цвітіння льону, що дало змогу сформувати 

урожай насіння. Середньодобова температура в травні становила  

13,4 
0
С,  в червні – 17,8 

0
С. Зливові липневі дощі та град викликали 

часткове вилягання посівів. Кількість липневих опадів становила 191 

мм. Температурний режим серпня був досить рівномірним і 

сприятливим для дозрівання врожаю, середньодобова температура 

становила 19,1 
0
С. 

Метеорологічні умови 2012 р. дещо відрізнялися за основними 

гідротермічними показниками (тепло, волога) від середньо-

багаторічних даних впродовж проходження рослинами льону олійного 

етапів органогенезу. У 2012 р. провели сівбу льону олійного в третій 

декаді квітня. Травень характеризувався помірно теплою (крім другої 

декади) та сухою погодою (температура повітря була на 1,7 С вища за 

норму, а кількість опадів – на 29 мм менша від норми). Червень  
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відзначався теплою (температура повітря – на 1,8 С вища за норму) 

погодою з різною кількістю опадів. Температура повітря в липні була 

на 3,6 С вища від багаторічної, а кількість опадів – на 40 мм менша за 

норму. Температура повітря в серпні була на 2,2 С вища від норми, 

кількість опадів у межах норми. 

Аналіз метеорологічних умов 2013 р. свідчить, що вони були 

сприятливими для вегетації льону. Належні погодні умови дали змогу 

провести сівбу льону олійного в другій декаді квітня. Кількість 

продуктивної вологи на початок травня була достатньою. У середині 

травня сонячна і суха, а часто вітряна погода зумовила втрати 

поверхневої вологи, але наступні дощі дещо підвищили її запаси, і для 

розвитку рослин льону вона була достатньою. Значні і часті опади 

випадали у червні, і, зважаючи на підвищений температурний режим 

та достатнє зволоження ґрунту, відбувався активний ріст рослин. 

Формування зерна льону проходило за сприятливих температур (до  

24 ºС) при достатніх вологозапасах, тому зерно було виповнене. 

Досліди закладали за загальноприйнятою методикою [3] та 

рекомендаціями для вирощування льону олійного. Матеріалом для 

проведення дослідження були 15 сортозразків льону олійного різного 

еколого-географічного походження, отримані з лабораторії селекції 

льону Інституту олійних культур НААН, а саме: сорти Айсберг, 

Золотистий, Ківіка, Орфей, Південна ніч (Україна), сорт Циан (Росія), 

сорт Сонячний (Білорусія), сорт Байкал (Франція), а також 

перспективні лінії та зразки: Л-6 (Індія), Багатостебловий, ДЧ, ЛС-2, 

М-45, М-67, Перспективний (Україна). 

Сортозразки льону олійного, використані у дослідженні, 

характеризувалися різною висотою рослин, формою і кольором квітки, 

різними кількісними та якісними ознаками (кількістю коробочок з 

однієї рослини, кількістю насінин з однієї рослини, масою насіння з 

однієї рослини та масою 1000 насінин), на прояв яких певною мірою 

впливали умови вирощування. Зразки висівали на двометрових 

ділянках звичайним рядковим способом з міжряддями 15 і 45 см у 3-

кратній повторності із нормою висіву 100 насінин на 1 погонний метр. 

Глибина загортання насіння 3–4 см.  

У 2010 р. найменший показник “маса 1000 насінин” був у сорту 

Ківіка (5,1 г), а найбільший – у лінії Л-6 (9,0 г) за вузькорядного 

способу сівби і відповідно у сорту Ківіка (5,2 г) та у лінії Л-6 (9,2 г) за 

широкорядного способу сівби (табл. 1). 
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1. Маса 1000 насінин у сортозразків льону олійного, г    

Зразок 2010 2011 2012 2013 

15 см  45 см  15 см  45 см 15 см 45 см 15 см 45 см 

Байкал 6,4 6,2 6,0 6,2 6,5 6,8 6,4 6,5 

Айсберг 6,0 6,1 7 7,0 7,8 8,1 7,7 7,9 

Південна 

ніч 7,0 7,1 7,2 7,4 8,2 8,4 7,8 8,0 

Циан 6,9 7,0 7,4 7,6 7,7 7,9 7,6 7,8 

Ківіка 5,1 5,2 5,8 5,9 6,1 6,2 5,9 6,1 

  Золотистий 6,5 6,6 6,2 6,4 7,8 7,9 7,9 8,1 

Орфей 6,4 6,4 7,0 7,1 7,0 7,2 7,5 7,8 

Сонячний 5,2 5,3 5,4 5,5 5,9 6,0 6,1 6,2 

Л-6 9,0 9,2 9,1 9,2 12,8 13,4 12,1 12,3 

Багато- 

стебловий 5,8 5,9 6,2 6,4 7,0 7,0 6,7 6,9 

ЛС-2 7,1 7,2 8,3 8,2 9,1 9,3 8,3 8,4 

М-45 6,2 6,3 6,9 7,1 8,2 8,3 7,9 8,1 

М-67 6,6 6,7 7,5 7,9 8,3 8,5 7,6 7,7 

ДЧ 6,8 6,9 7,5 7,8 7,9 8,1 7,7 7,9 

Перспек-

тивний 7,9 8,0 9,2 9,7 10,3 11,0 10,5 10,7 
НІР05 0,11 0,10 0,15 0,10 0,09 0,12 0,10 0,11 

      
 Серед сортозразків у 2011 р. найменший показник “маса 1000 

насінин” був у сорту Сонячний (5,4 г), а найбільший – у сортозразка 

Перспективний (9,2 г) за вузькорядного способу сівби і відповідно у 

сорту Сонячний (5,5 г) та у сортозразка Перспективний (9,7 г) – за 

широкорядного способу сівби. 

          Серед сортозразків у 2012 р. найменший показник “маса 1000 

насінин” був у сорту Сонячний (5,9 г), а найбільший – у лінії Л-6  

(12,8 г) за вузькорядного способу сівби. За широкорядного способу 

сівби найменший показник “маса 1000 насінин” був у сорту Сонячний 

(6,0 г), а найбільший – у лінії Л-6 (13,4 г). 

У 2013 р. найменший показник “маса 1000 насінин” був у сорту 

Ківіка (5,9 г), а найбільший – у лінії Л-6 (12,1 г) за вузькорядного 

способу сівби і відповідно у сорту Ківіка (6,1 г) та у лінії Л-6 (12,3 г) за 

широкорядного способу сівби (табл. 1). 

 У 2012 р. виявлено найбільшу масу 1000 насінин льону 

олійного порівняно з іншими роками. Найбільш несприятливі умови 

для вирощування льону в умовах Передкарпаття простежено у 2010 р., 

коли маса 1000 насінин виявилася найменшою в усіх генотипів.  
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У середньому за роки досліджень відібрані 15 сортозразків 

створюють такий ряд за масою 1000 насінин: Сонячний, Ківіка, 

Байкал, Багатостебловий, Орфей, Золотистий, Айсберг, М-45, Циан, 

М-67, Південна ніч, ДЧ, ЛС-2, Перспективний, Л-6, де лінія Л-6 

характеризується найбільшим значенням ознаки (10,5 г), а сорт 

Сонячний (5,6 г) – найменшим. 

У результаті проведених досліджень було встановлено, що 

способи сівби, на відміну від умов року, суттєво не вплинули на прояв 

досліджуваної ознаки. Зведені показники мінливості маси 

1000 насінин, а саме: мінімальні, середні та максимальні значення, 

стандартні відхилення, похибки середнього, коефіцієнти варіації та 

їхні похибки, визначені за даними досліджень 2010–2013 рр., 

представлено у табл. 2. 

 

2. Мінливість маси 1000 насінин у сортозразків льону олійного в 

умовах Передкарпаття (2010–2013 рр.)  

Показники 

Вузькорядний спосіб  

сівби (15 см) 

Широкорядний спосіб 

сівби (45 см) 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

xmin, г 5,1 5,0 5,9 5,9 5,2 4,5 6,0 6,1 

, г 6,5 6,8 7,9 7,5 6,5 6,2 8,1 7,8 

xmax, г 9,0 9,2 13,5 12,1 9,2 9,2 14,0 12,3 

σ  0,97 1,24 1,83 1,74 0,99 1,27 1,95 1,83 

 Sx  0,23 0,30 0,44 0,41 0,24 0,30 0,47 0,43 

V, % 14,92 18,23 23,16 20,53 15,23 20,48 24,01 21,1 

Sv,  % 2,55 3,12 3,97 3,72 2,61 3,51 4,11 3,94 
  Xmіn – мінімальне значення; 

  Xmax – максимальне значення; 

   – середня арифметична; 

   σ – середнє квадратичне відхилення; 
   Sx – похибка середньої арифметичної; 

   V – коефіцієнт варіації, %; 

   Sv – похибка коефіцієнта варіації, %  
 

Аналіз отриманих даних засвідчив, що у 2010 р. коефіцієнт 

варіації ознаки “маса 1000 насінин” становив 14,92 ± 2,55 % за 

вузькорядного способу сівби і 15,23 ± 2,61 % – за широкорядного 

способу сівби. У 2011 р. коефіцієнт варіації ознаки “маса 1000 

насінин” становив 18,23 ± 3,12 % за вузькорядного способу сівби і 

20,48 ± 3,51 % – за широкорядного. 

У 2012 р. коефіцієнт варіації ознаки “маса 1000 насінин” 

становив 23,16 ± 3,97 % за вузькорядного способу сівби і 24,0 ± 4,11 % 
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– за широкорядного. У 2013 р. коефіцієнт варіації ознаки “маса 1000 

насінин” становив відповідно 20,52 ± 3,72 і 21,43 ± 3,94 % (табл. 2).  

Найбільші коефіцієнти варіації (за різної площі живлення) були 

у більш сприятливому 2012 р.  

Висновки. Сортозразки льону олійного, використані в 

дослідженнях, відрізнялися за ознакою “маса 1000 насінин”. 

Найбільшим показником характеризувалася лінія Л-6 (9–13,4 г), зразок 

Перспективний (7,9–10,7 г), найменшим – сорти Байкал (6,0–6,8 г), 

Сонячний (5,1–6,1 г), Ківіка (5,1–6,2 г) в різні роки вирощування.  

Погодні умови року суттєво впливали на прояв даної ознаки, 

найменший її показник відзначено у 2010 р. Найбільш сприятливим 

для формування маси 1000 насінин льону олійного виявився 2012 р. 

Саме тоді порівняно з іншими роками випробування всі сортозразки 

забезпечили найбільшу продуктивність.  

Площа живлення, на відміну від умов року, суттєво не вплинула 

на прояв ознаки, яку ми вивчали. 

Мінливість маси 1000 насінин у досліджуваних сортозразків 

льону олійного в умовах Передкарпаття була досить істотною і 

коливалася за роками вирощування  залежно від погодно-кліматичних 

умов середовища. Середні коефіцієнти фенотипової мінливості ознаки 

“маса 1000 насінин” у період 2010–2013 рр. були високими і варіювали 

в межах 14,92–24,01 %. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОЛОГІЗОВАНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ 

ПІД ОЗИМОЮ ПШЕНИЦЕЮ  

В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ 

 

 Викладено результати досліджень щодо впливу біологізованих 

систем удобрення на поживний режим ґрунту, врожай та якість 

зерна озимої пшениці. Науково доведено, що в умовах сірих лісових 

ґрунтів системи удобрення, які базуються на комплексному внесенні 

пташиного посліду або екобіому на фоні соломи + N30Р45К45  та 

обробці рослин озимої пшениці кропмаксом або гідрофертом, є 

ефективними і дають змогу стабілізувати та поліпшити поживний 

режим ґрунту і забезпечити рівень врожайності 39,4–43,6 ц/га зерна 

кращої якості.  

Ключові слова:  біологізовані системи удобрення, поживний 

режим ґрунту, врожайність, вміст клейковини, білка. 

 
 У сучасних агроландшафтах зменшення потенціальної і 

ефективної родючості ґрунтів компенсується господарською 

діяльністю людини. Для стабільного функціонування будь-якої 

агроекосистеми і збільшення її продуктивності потрібне постійне 

додаткове внесення органічної речовини [1]. Слід зазначити, що більш 

широкого застосування як органічні добрива набувають місцеві 

ресурси органічної речовини, і зокрема солома, сидерати, відходи 

виробництва органічного походження, новостворені органо-мінеральні 

добрива, біостимулятори тощо [2, 3]. 

 Проте поза увагою залишається питання наукової оцінки 

комплексного застосування побічної продукції рослинництва сумісно з 

мінеральними і сучасними органо-мінеральними добривами та 

фізіологічно активними речовинами і їх впливу на потенційну та 

актуальну родючість ґрунту. У цьому контексті особлива роль 

належить системам удобрень, сформованим на основі альтернативних 

та  біологізованих складових, на що вказує у своїх дослідженнях ряд 

вчених [4, 5]. 
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 За викладеною проблемою метою наших досліджень було 

встановити закономірності змін поживного режиму ґрунту під озимою 

пшеницею, формування врожаю зерна та його якості за біологізованих 

систем удобрення. 

Дослідження проводили впродовж 2012–2014 рр. у 4-пільній 

сівозміні лабораторії землеробства і відтворення родючості ґрунтів 

інституту. Ґрунт сірий лісовий поверхнево оглеєний. Його агрохімічна 

характеристика (до закладки досліду) у шарі 0–30 см така: вміст 

гумусу 1,67–1,71 %, рНКCl – 4,8–5,0, лужногідролізованого азоту (за 

Корнфілдом) – 9,6 мг, рухомого фосфору (за Кірсановим) – 11,2 мг, 

обмінного калію (за Кірсановим) – 9,4 г/100 г ґрунту. 

Висівали сорт пшениці озимої Миронівська 65. Попередник – 

горох на зерно, агротехніка вирощування – загальноприйнята для зони. 

Схема досліду включала такі варіанти: 

1) контроль; 

2) солома + N30Р45К45; 

3) солома + N30Р45К45 + пташиний послід; 

4) солома + N30Р45К45 + пташиний послід + кропмакс; 

5) солома + N30Р45К45 + пташиний послід + гідроферт; 

6) солома + N30Р45К45 + екобіом; 

7) солома + N30Р45К45 + екобіом + кропмакс; 

8) солома + N30Р45К45 + екобіом + гідроферт. 

Пташиний послід у дозі 2 т/га та екобіом (2 т/га) вносили під 

весняну культивацію. Обробку рослин озимої пшениці фізіологічно 

активними речовинами, а саме: кропмаксом у дозі 0,5 л/га та 

гідрофертом (5 кг/га) здійснювали двічі за вегетацію у таких фазах: 

вихід у трубку та колосіння. 

Вміст рухомих форм фосфору та калію визначали за 

Кірсановим (0,2 НСl), лужногідролізованого азоту – за Корнфілдом, 

вміст клейковини – за Єрмаковим, кількість загального білка – за 

методом Січкаря. 

 Результати досліджень показали, що у варіанті досліду без 

застосування добрив рівень забезпеченості рухомими формами 

фосфору і калію та лужногідролізованого азоту у фазі весняного 

кущення виявився найнижчим (табл. 1). Заорювання соломи на фоні 

N30Р45К45 дозволило підвищити вміст рухомих форм фосфору на 2,7, 

калію – на 3,3, лужногідролізованого азоту – на 1,1 мг/100 г ґрунту. 

 Динаміка вмісту лужногідролізованого азоту 

характеризувалася зростанням з нарощуванням органічної складової 

системи удобрення і становила у вар. 3 (солома + N30Р45К45 + 

пташиний послід) 13,0 мг, а у вар. 6 (солома + N30Р45К45 + екобіом) – 
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13,8 мг/100 г ґрунту. Згадані системи позитивно вплинули на 

фосфорно-калійний режим ґрунту. 

  

1. Вплив біологізованих систем удобрення на вміст основних 

елементів  живлення  сірого  лісового  ґрунту  (середнє  за 2012–

2014 рр). 

№ 

вар. 
Системи удобрення 

Вміст основних елементів живлення, 

мг/100 г ґрунту 

Р2О5 К2О 

азот 

лужногідро-

лізований 

І ІІ І ІІ І ІІ 

1 Контроль 9,8 8,9 9,4 8,3 9,8 9,0 

2 Солома + N30Р45К45 12,5 9,8 12,7 11,5 10,9 9,7 

3 
Солома + N30Р45К45  

 + пташиний послід 13,8 11,9 14,0 12,2 13,0 10,5 

4 

Солома + N30Р45К45 + 

пташиний послід + 

кропмакс 14,1 11,9 13,8 12,0 13,2 10,7 

5 

Солома + N30Р45К45 + 

пташиний послід + 

гідроферт 13,9 12,0 14,2 12,4 12,9 10,4 

6 
Солома + N30Р45К45  

+ екобіом 13,3 11,4 14,2 12,1 13,8 11,2 

7 
Солома + N30Р45К45 + 

екобіом + кропмакс 13,4 11,6 13,6 11,9 14,2 10,9 

8 
Солома + N30Р45К45 + 

екобіом + гідроферт 13,2 11,4 13,8 11,7 14,0 11,0 

 Примітка:  І – фаза кущіння, ІІ – повна стиглість. 

 

 У кінці вегетації озимої пшениці вміст поживних речовин 

закономірно зменшився, однак ми відзначили поліпшення фосфорно-

калійного режиму за умов наявності у системі удобрення пташиного 

посліду, а використання екобіому підвищило рівень 

лужногідролізованого азоту в ґрунті. Системи удобрення з 
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включенням елементів "тихих" технологій (кропмакс, гідроферт) – 

варіанти 4, 5 та 7, 8 – за впливом на вміст рухомих форм фосфору, 

калію та лужногідролізованого азоту практично не поступалися 

базовим системам удобрення (вар. 3 та 6). 

  Таким чином, одержані результати свідчать про позитивний 

вплив біологізованих альтернативних систем удобрення на поживний 

режим ґрунту під озимою пшеницею.  

 Найоб‟єктивнішим фактором для визначення ефективності 

систем удобрення є врожайність сільськогосподарських культур. У 

результаті досліджень встановлено, що в контрольному варіанті 

врожай озимої пшениці становив 27,4 ц/га, а за умов заорювання 

соломи + N30Р45К45 він зріс на 8,2 ц/га. Включення пташиного посліду 

або екобіому як органічної складової систем удобрення підвищило 

продуктивність рослин озимої пшениці, врожайність якої зросла на 

3,8–5,9 ц/га щодо варіанта 2. 

 Застосування фізіологічно активних речовин (кропмакс або 

гідроферт), вміст у них фітогормональних речовин, амінокислот, 

білків, мікро- та макроелементів сприяли активізації фотосинтетичних 

та адаптивних процесів, що забезпечило підвищення потенціалу 

рослин. Як наслідок, врожайність озимої пшениці зросла на 2,3–2,4 та 

на 1,7–2,1 ц/га щодо базових систем удобрення (вар. 3 та 6). 

 Важливим критерієм оцінки ефективності систем удобрення є 

не лише рівень врожайності зерна пшениці, але і його якість.

 Встановлено, що за умов використання пташиного посліду або 

екобіому  на  фоні  соломи + N30Р45К45 вміст  клейковини зріс на 1,5–

1,8 %, білка – на 0,6–0,7 % щодо варіанта 2 (табл. 2).  

 

2. Врожай озимої пшениці та якість зерна за біологізованих 

систем удобрення (середнє за 2012–2014 рр.) 

№ 

вар. 

Системи 

удобрення 

Врожайність, 

ц/га 

Вміст, % 

клейковина білок 

1 2 3 4 5 

1 Контроль 27,4 21,2 9,4 

2 Солома + N30Р45К45 35,6 28,4 10,1 

3 
Солома + N30Р45К45  

 + пташиний послід 39,4 23,9 10,6 
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1 2 3 4 5 

4 

Солома + N30Р45К45 + 

пташиний послід + 

кропмакс 41,8 24,5 11,2 

5 

Солома + N30Р45К45 + 

пташиний послід + 

гідроферт 41,7 24,3 11,0 

6 
Солома + N30Р45К45  

+ екобіом 41,5 24,2 10,8 

7 
Солома + N30Р45К45 + 

екобіом + кропмакс 43,6 24,8 11,4 

8 
Солома + N30Р45К45 + 

екобіом + гідроферт 43,2 24,6 11,2 

 НІР05                                                                         1,62 

 

 Ефективність кропмаксу або гідроферту щодо вмісту в зерні 

клейковини та білка виявилася близькою. 

 Підвищення якості зерна за умов комплексного внесення 

пташиного посліду або екобіому на фоні соломи + N30Р45К45 

обумовлене поліпшенням живлення рослин. Застосування кропмаксу 

та гідроферту як складових біологізованих систем удобрення 

забезпечило поліпшення якісних показників зерна внаслідок 

підвищення потенціалу рослин. 

 Висновки. В умовах сірих лісових ґрунтів біологізовані 

системи удобрення, які базуються на внесенні пташиного посліду або 

екобіому на фоні заорювання соломи + N30Р45К45 та обробці рослин 

озимої пшениці кропмаксом або гідрофертом, є ефективними і дають 

змогу стабілізувати та поліпшити поживний режим сірого лісового 

ґрунту,  забезпечують  рівень  врожайності  озимої  пшениці  39,4– 

43,6 ц/га кращої якості.  
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УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ  

ЗА БІОЛОГІЗОВАНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ 

 

 Викладено результати досліджень щодо впливу біологізованих 

систем удобрення на врожай та якість зерна озимої пшениці. 

Науково доведено, що в умовах сірих лісових ґрунтів системи 

удобрення, які базуються на внесенні пташиного посліду або екобіому 

на фоні N60Р90К90 та обробці рослин озимої пшениці кропмаксом або 

гідрофертом, є ефективними і забезпечують рівень врожайності 

48,6–50,2 ц/га. Стратегія біологізації  традиційних систем удобрення 

– це шлях до поліпшення якості одержаної продукції. 

 Ключові слова: біологізовані системи удобрення, озима 

пшениця, урожайність, якість зерна. 

 

 Сучасний стан землеробства та найближчі перспективи його 

розвитку потребують змін у підході до визначення стратегії вибору 

технологічних операцій, спрямованих на позитивну корекцію 

родючості, комфортного розвитку рослин та отримання якісної 

сільськогосподарської продукції [1–3]. 
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В останні 10–15 років насиченість 1 га ріллі мінеральними і 

органічними добривами різко зменшилася, тому застосування 

традиційних систем удобрення не завжди можна здійснити у повному 

обсязі. Як наслідок, знижується родючість ґрунту, врожайність 

сільськогосподарських культур і особливо їх якість [4, 5]. Це значною 

мірою стосується озимої пшениці, на частку якої в умовах Західного 

Лісостепу припадає близько 20 % орних земель.  

 В останні роки для підсилення традиційних та альтернативних 

систем удобрення ведуть дослідження з добривами, створеними на базі 

сировинних відходів органічного походження, а також добривами 

нового  покоління,  створеними  на основі   рослинної   продукції,  яку 

компостують з біологічними добавками [6–9]. Включення в системи 

удобрення фізіологічно активних речовин, зокрема біостимуляторів та 

мікродобрив для позакореневого підживлення, які підвищують 

потенційні можливості рослин, є важливим додатковим фактором 

біологізації систем удобрення [10–11].  

 Таким чином ми спрямовуємо наш науковий пошук з метою 

удосконалення базової системи удобрення шляхом використання 

елементів біологізації для підвищення реалізації потенціалу рослин, 

формування врожаю та його якісної характеристики. 

Дослідження проводили впродовж 2012–2014 рр. у 4-пільній 

сівозміні лабораторії землеробства і відтворення родючості ґрунтів 

інституту. Ґрунт сірий лісовий поверхнево оглеєний. Його агрохімічна 

характеристика (до закладки досліду) у шарі 0–30 см така: вміст 

гумусу – 1,67–1,71 %, рНКCl – 4,8–5,0, лужногідролізованого азоту (за 

Корнфілдом) – 9,6 мг, рухомого фосфору (за Кірсановим) – 11,2 мг, 

обмінного калію (за Кірсановим) – 9,4 г/100 г ґрунту. 

Висівали сорт пшениці озимої Миронівська 65. Попередник – 

горох на зерно, агротехніка вирощування – загальноприйнята для зони. 

Схема досліду включала такі варіанти: 

1) контроль;  

2) N60Р90К90; 

3) N60Р90К90 + пташиний послід; 

4) N60Р90К90 + пташиний послід + кропмакс; 

5) N60Р90К90 + пташиний послід + гідроферт; 

6) N60Р90К90 + екобіом; 

7) N60Р90К90 + екобіом + кропмакс; 

8) N60Р90К90 + екобіом + гідроферт. 

Пташиний послід у дозі 2 т/га та екобіом (2 т/га) вносили під 

весняну культивацію. Обробку рослин озимої пшениці фізіологічно 

активними речовинами, а саме: кропмаксом у дозі 0,5 л/га та 
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гідрофертом (5 кг/га) здійснювали двічі за вегетацію у таких фазах: 

вихід в трубку та колосіння. 

Елементи структури врожаю озимої пшениці визначали за 

Майсуряном, вміст клейковини – за Єрмаковим, кількість загального 

білка – за методом Січкаря. 

У результаті досліджень виявлено, що системи удобрення 

істотно впливали на продукційний процес та величину врожаю озимої 

пшениці. Встановлено, що на контрольному варіанті кількість 

продуктивних стебел становила 388 шт. на 1 м
2
. Внесення добрив у 

дозі N60Р90К90 збільшило це показник на 8,1 % щодо контролю. 

Використання пташиного посліду та екобіому на фоні N60Р90К90 

забезпечило  збільшення  величин  продуктивного  стеблостою  на  

12,0–14,0 % щодо контролю і на 5,1–6,2 % щодо варіанта 2 (табл. 1). 

 

1. Вплив біологізованих систем удобрення на елементи 

продуктивності та врожай озимої пшениці (середнє за 2012– 

2014 рр.) 

№ 

вар. 

Системи 

удобрення 

Кількість 

продук-

тивних 

стебел, 

шт./м
2 

Маса 

1000 

зерен, 

г 

Врожай 

зерна, 

ц/га 

1 Контроль 388 32,8 27,4 

2 N60Р90К90 412 38,5 42,8 

3 
N60Р90К90 + пташиний 

послід 448 39,5 46,6 

4 
N60Р90К90 + пташиний 

послід + кропмакс 446 40,7 49,2 

5 
N60Р90К90 + пташиний 

послід + гідроферт 446 40,2 48,6 

6 N60Р90К90 + екобіом 444 40,1 48,0 

7 
N60Р90К90 + екобіом + 

кропмакс 447 41,2 50,2 

8 
N60Р90К90 + екобіом + 

гідроферт 448 40,9 49,1 
 НІР05                                                                                                                                                                                 1,74 

 

За умов обробки посівів озимої пшениці кропмаксом або 

гідрофертом ефективність систем удобрення підвищувалася і 
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відповідно зростав рівень продуктивного стеблостою на 2,8–3,5 % 

щодо варіантів 3 та 6. 

Дослідження показали, що потенціал рослин озимої пшениці, 

який виражається в масі 1000 зерен, значною мірою залежав від 

удобрення. За біологізованих систем (вар. 3 та 6) маса 1000 зерен 

виявилася на 7,2–8,8 % більшою, ніж у варіанті 2, і на 10,2–11,8 %, ніж 

на контролі. За умов обробки рослин кропмаксом або гідрофертом на 

фоні базових удобрень (вар. 3 та 6) спостерігали тенденцію до 

зростання маси 1000 зерен.  

Таким чином, виявлено переваги біологізованих систем 

удобрення у формуванні продукційного процесу озимої пшениці. 

Вказані системи удобрення забезпечили вищий рівень реалізації 

потенціалу рослин, суттєво підвищивши їх врожайність.  

Встановлено, що за умов використання пташиного посліду або 

екобіому на мінеральному фоні N60Р90К90 врожайність озимої пшениці 

підвищилася на 3,8–5,8 ц щодо варіанта 2. Обробка рослин 

кропмаксом або гідрофертом (варіанти 4, 5 та 7, 8) підвищила 

ефективність базових відповідних удобрень. Внаслідок цього 

врожайність озимої пшениці виявилася найвищою (48,6–50,2 ц/га) 

(табл. 1). 

Важливим критерієм оцінки ефективності систем удобрення є 

не лише рівень врожайності зерна пшениці, але і його якість. Наведені 

результати досліджень показали, що системи удобрення позитивно 

впливали як на вміст клейковини, так і білка в зерні. 

Визначено, що за умов використання пташиного посліду або 

екобіому на мінеральному фоні N60Р90К90 вміст клейковини зріс на 12–

13 %, а білка – на 15–15,6 % щодо контролю та на 9,2–14,2 і 5,2–10 % 

відповідно до варіанта 2 (табл. 2). 

 

2. Якість зерна озимої пшениці за біологізованих систем удобрення 

(середнє за 2012–2014 рр.)  

№ вар. Системи удобрення 
Вміст, %  

клейковини білка 

1 2 3 4 

1 Контроль 21,2 9,4 

2 N60Р90К90 23,6 10,2 

3 N60Р90К90 + пташиний послід 24,8 10,9 
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1 2 3 4 

4 
N60Р90К90 + пташиний послід + 

кропмакс 25,4 11,6 

5 
N60Р90К90 + пташиний послід + 

гідроферт 25,0 11,3 

6 N60Р90К90 + екобіом 25,8 11,0 

7 N60Р90К90 + екобіом + кропмакс 26,1 11,8 

8 N60Р90К90 + екобіом + гідроферт 25,6 11,2 

 

У випадку використання кропмаксу або гідроферту в посівах 

озимої пшениці (вар. 4, 5 та 7, 8) відзначено зростання вмісту 

клейковини та білка в межах 4,5–7,2 % щодо базових систем 

удобрення.   

Таким чином, підвищення якості зерна за комплексного 

внесення пташиного посліду або екобіому + N60Р90К90 обумовлено 

поліпшенням живлення рослин. 

Застосування фізіологічно активних речовин (кропмакс або 

гідроферт) як складових біологізованих систем удобрення забезпечило 

поліпшення якісних показників за рахунок підвищення потенційної 

здатності рослин. 

Висновки. В умовах сірих лісових ґрунтів біологізовані 

системи удобрення, які базуються на внесенні пташиного посліду або 

екобіому на фоні N60Р90К90 та обробці рослин озимої пшениці 

кропмаксом або гідрофертом, є ефективними і забезпечують рівень 

врожайності 48,6–50,2 ц/га.  

Стратегія біологізації традиційних систем удобрення дає змогу 

отримати врожай зерна кращої якості. 
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ПРОТИЕРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ СІРИХ ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ 

ЛЬВІВСЬКОГО ПЛАТО 

 

Наведено результати дослідження протиерозійної стійкості 

схилових ґрунтів Львівського плато. Встановлено, що за умови 

залуження травами ерозійна небезпека умовно відсутня, оскільки змив 

ґрунту є меншим за 0,5 т/га/рік. 

Ключові слова: ерозія, експозиція схилу, трави, змив ґрунту, 

деградація.   

 

Ґрунт є цінним природним ресурсом, який під впливом 

антропогенної діяльності потерпає від різних видів деградації, основна 

з яких є водна ерозія. В Україні на цю проблему звернули увагу на 

початку 60-х років ХХ ст., після завершення великомасштабних 

досліджень земельних ресурсів, згідно з якими 32 % площі ріллі 

представлено короткопрофільними (змитими) ґрунтами. 

Стан ґрунтового покриву відображає ефективність заходів, які 

застосовують для боротьби з ерозією ґрунтів та підвищення їх 

родючості.  

Метою наших досліджень було встановити вплив природного 

самозаростання схилових сірих лісових ґрунтів Львівського плато та 

залуження їх сіяними травами на стійкість до розвитку водної ерозії.  

Експериментальну роботу проводили у стаціонарному досліді 

лабораторії землеробства і відтворення родючості ґрунтів Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону НААН.  

Дослід закладено на схилах південно-західної та північно-

східної експозицій. Довжина – відповідно 100 і 80 м. Крутизна схилів – 

11
о
, форма – опуклі складні.  

Для сіяної злакової травосумішки використовували такі трави: 

стоколос безостий (8 кг/га), костриця лучна (10 кг/га), тимофіївка 

лучна (6 кг/га). На варіантах чистого посіву люпину багаторічного  
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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 характеризується такими агрохімічними показниками: 

вміст гумусу (за Тюріним) – 1,4–1,7 %, рухомого фосфору і калію – 

відповідно 125–205 і 50–112 мг на 1 кг ґрунту, рНКСl – 5,2–6,0, 

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

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

лужногідролізованого азоту становить 60–85 мг/кг повітряно-сухого 

ґрунту. 

Встановлено, що 70–75 % ерозійних явищ припадає на 

ранньовесняний період, після сніготанення. Більшість дослідників 

пояснюють це значним обсягом поверхневого стоку через великі 

запаси води в снігу на початку танення. Інші пропонують використати 

середньорічні запаси води в снігу на початку сніготанення, а також 

гідрометеорологічний фактор весняного змиву при таненні снігу [4, 5]. 

Розвиток ерозійних процесів при таненні снігу залежить 

переважно від запасів води в снігу на початку його танення, а також 

інтенсивності водовіддачі. 

Із збільшенням запасів снігової води стік, як правило, зростає, 

підвищується коефіцієнт стоку. На інтенсивність змиву ґрунту талими 

водами впливають такі основні фактори: запаси води в снігу, 

рівномірність його розподілу на поверхні ґрунту, інтенсивність 

сніготанення, глибина промерзання ґрунту, температура і вологість 

ґрунту перед сніготаненням, ступінь покриття ґрунту рослинністю або 

її рештками [2, 6]. 

Дослідження впливу рослинності на стік талих вод і змив ґрунту 

має важливий науковий і практичний інтерес. Тому виникла потреба 

вивчити вплив травосумішок і природного самозаростання на розвиток 

ерозійних процесів.  

Погодні умови, які створилися навесні 2013 р., сприяли 

формуванню глибокого снігового покриву. Зокрема у березні кількість 

опадів у вигляді снігу становила 118 мм. На схилах дослідної ділянки 

висота снігового покриву (станом на 29 березня) була 26,8–27,0 см 

(табл. 1). Значної різниці між експозицією схилів не встановлено. На 

північно-східному схилі найпотужніший сніговий покрив був у 

середній частині схилу (30,7 см), в інших місцях він був рівномірним 

(25,1–26,4 см). На південно-західному схилі висота снігу була 

найбільшою у верхній частині схилу (28 см), у підніжжі схилу –                 

25–26 см.  
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Експозиція схилу не вплинула на запас води в снігу (83,5–         

83,8 мм) і його щільність (0,31 г/см
3
). Найменша щільність снігового 

покриву була у нижній частині схилу північно-східної експозиції           

(0,29 г/см
3
), а у верхній частині її величина сягала 0,33 г/см

3
. Це 

пов‟язано в першу чергу з різним прогріванням частин схилу.  

 

1. Висота снігового покриву, запас води, щільність снігу залежно 

від експозиції схилу і ступеня змитості 

Ступінь  

змитості 

Висота 

снігового 

покриву, см 

Запас води 

перед сніго-

таненям, мм 

Щільність 

снігу, г/см
3
 

Північно-східна експозиція 

Незмиті 25,8 84,1 0,33 

Слабкозмиті 25,1 81,6 0,33 

Середньозмиті 30,7 93,9 0,31 

Сильнозмиті 26,4 75,7 0,29 

Середня для схилу 27,0 83,8 0,31 

Південно-західна експозиція 

Незмиті 28,3 93,9 0,33 

Слабкозмиті 28,5 90,3 0,32 

Середньозмиті 25,7 66,5 0,26 

Сильнозмиті 24,8 83,3 0,34 

Середня для схилу 26,8 83,5 0,31 
Примітка: облік проводили 29 березня, перед початком весняного сніготанення. 

 

На схилі з природним самозаростанням висота снігового 

покриву становила 16,1 см, запас води – майже 50 мм, а щільність 

снігу – 0,31 г/см
3
. 

В Україні існують достатньо жорсткі, однак реальні з 

практичної сторони рекомендації допустимого змиву ґрунту, який 

становить 0,05–0,2 мм/рік (0,5–3,0 т/га) залежно від типу ґрунту, 

ступеня змитості, щільності материнської породи. Деякі експерти 

пропонують допустиму норму ерозії прийняти рівною 5,0 т/га/рік.  

У США, наприклад, прийнятий більш високий допустимий 

рівень змиву ґрунту – 2,0–11,0 т/га. На думку американських 

дослідників, втрати ґрунтів на такому рівні в довготривалій 

перспективі не впливають на біологічну продуктивність 

агроландшафту. Зокрема максимальна величина норми ерозії                   

(11,2 т/га) є на чорноземних ґрунтах [6]. 

Результати дослідження показали (табл. 2), що змив ґрунту при 

таненні снігу на залужених схилах є незначним. Так, на схилі північно-
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східної експозиції його величина становить 0,02–0,04 т/га при мутності 

стоку 120–200 г/м
3
, а південно-західної експозиції – 0,02–0,05 т/га і 

150–380 г/м
3
. Найменше ґрунту змивалося при залуженні люпино-

злаковою травосумішкою. 

 

2. Залежність сумарного стоку талих вод і мутності стоку від 

експозиції схилу і рослинного покриву (2013 р.) 

Варіант 

Поверхневий 

стік талих 

вод, мм 

Змив ґрунту, 

т/га 

Мутність 

стоку, г/м
3
 

Північно-східний схил 

Багаторічний люпин 16,5 0,02 120 

Люпино-злакова 

травосумішка 

 

13,4 

 

0,02 

 

140 

Природне 

самозаростання 

 

19,2 

 

0,04 

 

200 

Південно-західний схил 

Багаторічний люпин 14,1 0,03 210 

Люпино-злакова 

травосумішка 

 

11,7 

 

0,02 

 

150 

Природне 

самозаростання 

 

14,6 

 

0,05 

 

380 

 

Згідно з нормативними параметрами [6] на дослідних схилах під 

травами в період весняного сніготанення ерозійна небезпека умовно 

відсутня, оскільки становить менше ніж 0,5 т/га/рік.  

Дослідження науковців підтверджують, що змив ґрунту під 

травами відбувається нечасто, зокрема в умовах Передкарпаття [3] 

змив ґрунту становив при звичайній оранці під попередник 0,5 т/га, а 

при щілюванні – 0,2 т/га, при щілюванні трав першого року життя – 

0,1 т/га.  

Використовуючи математико-статистичну модель ерозійних 

втрат ґрунту, розроблену в колишньому УкрНДІЗГЕ під керівництвом 

А.Б. Лавровського, ми розрахували ерозійні втрати змитих сірих 

лісових поверхнево глеюватих ґрунтів. Модель враховує погодні 

параметри (кількість опадів, кінетична енергія злив), рельєфні умови, 

відкритість агрофону, властивості ґрунту (вміст гумусу, фізичної 

глини, карбонатів) [6, с. 152]. За нашими підрахунками, змиті ґрунти 

зазнали середніх [7] втрат – 1,0–5,0 т/га/рік. Зокрема втрати ґрунту 

слабкозмитих видів становлять 1,15 т/га/рік, середньозмитих –  

1,27 т/га/рік, сильнозмитих – 2,27 т/га/рік.  
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Згідно з нормативними параметрами [6, с. 177] на землях з 

досліджуваними слабозмитими та середньозмитими ґрунтами ерозійна 

небезпека умовно відсутня. Для таких земель рекомендоване внесення 

науково обґрунтованих норм органічних і мінеральних добрив, 

обробіток і сівба упоперек схилу. 

До категорії слабкої ерозійної небезпеки відносять землі із 

сильнозмитими ґрунтами. Для них є такі рекомендації щодо 

використання: обробіток і сівба контурно, або під певним кутом до 

горизонталей; проведення агротехнічних протиерозійних заходів 

(глибока оранка, оранка з ґрунтопоглибленням, боронування упоперек 

схилу, щілювання) [6, с.177].  

Висновки. Суцільний рослинний покрив схилових сірих лісових 

поверхнево глеюватих ґрунтів Львівського плато призупиняє розвиток 

ерозійних процесів. Зокрема при значних запасах води (понад   80 мм) 

перед весняним сніготаненням змив ґрунту становить 0,02–0,05 т/га. 

Ерозійна небезпека на цих ґрунтах умовно відсутня, на сильнозмитих 

ґрунтах – слабка. 
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РИНОК КАРТОПЛІ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ КАРТОПЛЯРСТВА 

 

Здійснено аналіз ринку картоплі в Україні на сучасному етапі 

розвитку галузі картоплярства. Проведено моніторинг обсягів 

валового виробництва і урожайності картоплі. Вказано шляхи та 

основні види продукції, отримані при промисловій переробці. 

Представлено аналітичні дані щодо ціни, динаміки і структури 

імпорту та експорту картоплі.  

Аналізом ринку картоплі в Україні за досліджуваний період 

(2000–2012 рр.) відзначено зростання валового виробництва та 

урожайності картоплі. При цьому в 5–6 разів скоротилися обсяги 

промислової переробки картоплі, зокрема на крохмаль та спирт. 

Виявлено незначне зростання імпорту і експорту. В структурі 

імпорту ключові позиції займають Нідерланди і Єгипет, експорту – 

Росія і Азербайджан. 

Ключові слова: картопля, виробництво, урожайність, 

переробка, експорт, імпорт, динаміка, структура. 

 

Формування і функціонування аграрного ринку, і зокрема 

одного із його сегментів – ринку картоплеовочевої продукції, – досить 

складний процес, що охоплює інтереси багатьох верств населення. 

Становлення ринку картоплі, як і інших продуктових ринків 

України, відбувалося на тлі певного економічного зростання в державі, 

але в цій сфері існує багато невирішених проблем. Поряд з 

проблемами підвищення урожайності культури та економічної 

ефективності її виробництва, шляхи вирішення яких передбачають,  
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насамперед, розвиток насінництва, дотримання технологій, 

концентрацію виробництва в спеціалізованих господарствах, сьогодні 

постають проблеми недосконалості механізму функціонування ринку 

картоплі. Останній характеризується неврегульованістю (ні з боку 

державних, ні з боку ринкових важелів), організаційною 

невизначеністю, непрозорістю та стихійністю. Тому ринок картоплі на 

даному етапі розвитку ринкових процесів в Україні не можна 

розглядати як цивілізовану, врегульовану та збалансовану систему 

економічних відносин. 

Вивченню і розв‟язанню економічних проблем розвитку ринку 

сільськогосподарської продукції присвячені праці вітчизняних і 

зарубіжних учених, зокрема П. Т. Саблука, Д. Я. Карича,  

О. С. Коваленка, О. В. Бондаря, О. М. Шпичака [5, 6], О. Г. Шпикуляка 

[12], М. Портера [14], В. Костера [13], Л. М. Климюк [2],  

W. Dzwonkowski [15] та ін. 

Питання формування і функціонування ринку картоплі 

висвітлено в працях Н. М. Буняка [1], Л. М. Мех [3, 4],                            

Ю. А. Цимбалюка [11], В. А. Сторожука [9]. 

Ухвалюється також значна кількість управлінських рішень на 

різних рівнях державної влади. Водночас дослідження з питань 

формування і функціонування ринку картоплі і пошук шляхів його 

удосконалення залишається актуальним. 

Україна є одним з найбільших виробників картоплі в світі і, 

незважаючи на наявні проблеми, зберігає значний потенціал для 

розвитку цієї перспективної галузі рослинництва. Разом з тим 

сучасний стан та система функціонування ринку картоплі вимагають 

пошуку шляхів його удосконалення на основі взаємоузгодження 

інтересів суб‟єктів виробництва, переробки та збуту. Це потребує 

ґрунтовного аналізу сучасного стану ринку картоплі, що і слугувало 

метою наших досліджень. 

Проводячи аналіз сучасного стану та перспектив розвитку 

ринку картоплі в Україні, потрібно відзначити такі тенденції. 

Україна входить у п‟ятірку найбільших світових виробників 

картоплі з посівними площами близько 1,4 млн га та займає третє 

місце в світі за обсягами споживання на одну особу населення. 

Середньорічний обсяг виробництва картоплі в Україні 

становить близько 19 млн т, з них близько 6 млн споживає населення, 

5 млн т використовують на насіння, 4–5 млн т згодовують худобі. 

Значна частка пропадає від недбалого зберігання. 
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Рис. 1. Динаміка виробництва картоплі в Україні за 2000–2012 рр.* 
* Розроблено автором на основі джерела [8]. 

 

Обсяг виробництва картоплі в 2011–2012 рр. порівняно з   

2010 р. зріс на 24,3–29,6 % (рис. 1). 

Річний обсяг реалізації картоплі на ринку становить 3 млн т, 

таку ж кількість картоплі (близько 3 млн т), вирощеної у своїх 

підсобних господарствах, населення споживає самостійно. 

Середня врожайність картоплі в Україні (включаючи невеликі 

фермерські та підсобні господарства населення) становить 13,0 т/га, у 

сільськогосподарських підприємствах – 22–27 т/га. Для порівняння: 

середня врожайність у країнах, що є лідерами галузі (Нідерланди, 

Німеччина, Бельгія), – 35–40 т/га. 

На переробку картоплі надходить дуже мало. Здебільшого 

налагоджене виробництво чіпсів, у 2011 р. на них було перероблено  

80 тис. т картоплі (рис. 2). 
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Рис. 2. Промислова переробка картоплі в Україні за 2011 р., тис. т* 
* Розроблено автором на основі джерела [8]. 
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Галузь виробництва картопляного крохмалю з радянських 

часів скоротилася у 5–6 разів. У 2011 р. переробка картоплі на 

крохмаль становила лише 35,0 тис. т. Виробництво спирту з 

картопляної сировини поступається за рентабельністю виробництву із 

зерна і в останні роки значно скоротилося. 
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Рис. 3. Динаміка імпорту картоплі в Україну за 2007–2011 рр.* 
* Розроблено автором на основі джерела [10]. 

 

Обсяг імпорту вже 10 років поспіль не перевищує 10–20 тис. т. 

Проте за останні роки він значно зріс. За 2011 р. було імпортовано   

23,8 тис. т картоплі, що в 4 рази більше ніж у 2009 р. Середня ціна за  

1 т імпорту продемонструвала найвище значення за останні 5 років і 

становила 657 $ за тонну (рис. 3). 
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Рис. 4. Структура імпорту картоплі в Україні за 2011 р., тис. т* 
* Розроблено автором на основі джерела [10]. 

 

Ввозять ранню картоплю в основному єгипетського 

походження – в квітні, коли в Україні своя рання картопля ще не 

достигла. Нетривалий час імпортна картопля панує на ринку в сегменті 

ранньої, а потім поступається місцем вітчизняній картоплі з південних 
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регіонів. У структурі імпорту найбільшу частку займають Нідерланди 

(29 %), Єгипет (26 %), Німеччина (13 %), Данія (10 %) (рис. 4). 
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Рис. 5. Динаміка експорту картоплі з України за 2007–2011 рр.* 
* Розроблено автором на основі джерела [10]. 

 

Експорт картоплі в Україні на сучасному етапі також не 

розвинутий. Провідні виробники Європи (Німеччина, Нідерланди, 

Бельгія) пропонують європейському ринку якіснішу і дешевшу 

картоплю. Питома вага вітчизняного експорту картоплі в загальному 

експорті сільськогосподарської продукції становила лише 0,04 %. 

Хоча експорт картоплі з України і демонструє позитивну динаміку, 

проте його обсяги залишаються незначними. За підсумками 2011 р. 

Україна експортувала 11,5 тис. т картоплі, що на 59,7 % більше ніж 

2008 р. (рис. 5). Найвищою (431 $ за тонну) ціна експорту картоплі 

була у 2010 р. 

У структурі експорту найбільшу питому вагу займають 

поставки в Росію – 8,1 тис. т, або 70,4 % загального експортного 

обсягу, ще 2,2 тис. т (19,1 %) було реалізовано Азербайджану (рис. 6). 
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Рис. 6. Структура експорту картоплі з України за 2011 р.* 
* Розроблено автором на основі джерела [10]. 
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Висновки. На основі аналізу сучасного стану ринку картоплі в 

Україні встановлено: 

- середньорічний обсяг виробництва картоплі в останні роки 

зріс з 19,0 до 24,2 тис. т; 

- урожайність у сільськогосподарських підприємствах зросла до 

22,0–27,0 т/га; 

- у 5–6 разів скоротилися обсяги переробки картоплі, зокрема на 

крохмаль та спирт; 

- виявлено незначне зростання як імпорту, так і експорту 

продукції картоплярства; 

- у структурі імпорту найбільша кількість картоплі припадає на 

Нідерланди (29 %)  та Єгипет (26 %); 

- картопля в загальному експорті сільськогосподарської 

продукції займає лише 0,04 %. 

Перспективи подальших досліджень полягають у продовженні 

вивчення ситуації на ринку картоплі з метою пошуку шляхів 

удосконалення його функціонування. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ КОРМУ ВІДНОВЛЕНОГО  

ЗА НУЛЬОВОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТРАВОСТОЮ  
 

Наведено результати досліджень продуктивності та якості 

корму бобово-злакових травосумішок на відновлених травостоях 

Лісостепу Західного при нульовому обробітку дернини. Встановлено, 

що всівання бобових багаторічних трав у нерозроблену дернину 

виродженого травостою і застосування стимулятора росту Вуксал 

Комбі Б на фоні повних мінеральних добрив позитивно впливає на вихід 

перетравного протеїну, кормових одиниць та якісні показники корму. 

Ключові слова: травостої, продуктивність, травосумішки, 

нульовий обробіток ґрунту. 

 

Найбільш об`єктивними показниками кормової продуктивності 

багаторічних трав є прирости сухої речовини, кормових одиниць та 

перетравного протеїну за період вегетації травостою [1, 2]. 

Серед ботанічних груп бобові трави є незамінним джерелом 

кормового протеїну. Введення їх у травосумішки сприяє збільшенню 

вмісту у сухій масі сирого протеїну до 14–18 %, або в 1,1–1,3 разу 

підвищує його в порівняно зі злаковим травостоєм. Бобові види 

багаторічних трав підвищують також кількість у кормі білка, кальцію, 

магнію, міді, марганцю, калію, поліпшують перетравність сухої маси, 

сприяють зростанню рівня кормових одиниць, обмінної енергії, 

перетравного протеїну в кормовій одиниці [3, 4]. 

Метою наших досліджень було визначення продуктивності та 

якісних показників корму бобово-злакових травосумішок на 

вироджених травостоях Лісостепу Західного при прямому всіванні 

бобових багаторічних трав у нерозроблену дернину і застосуванні 

мінеральних добрив і стимулятора росту.  

Дослід закладено весняною сівбою шляхом нульового обробітку 

ґрунту в 2011 р. на полях експериментальної бази Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону НААН. 

Для відновлення травостоїв було висіяно бобові трави як у  
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чистому посіві, так і в сумішках із застосуванням мінеральних добрив 

та стимулятора росту.  

Схема досліду за фактором А – травосумішки: 

1 – конюшина лучна (14 (70 %)), сорт Передкарпатська 6; 

2 – конюшина гібридна (9,8 (70 %)), сорт Рожева 27; 

3 – лядвенець рогатий (9,8 (70 %)), сорт Аякс; 

4 – козлятник східний (18 (70 %)), сорт Кавказький бранець; 

5 – конюшина лучна + конюшина гібридна (7+4,9 (35+35 %)); 

6 – конюшина лучна + конюшина гібридна + лядвенець рогатий 

(7+4,9+4,9 (35+35+35 %)); 

7 – конюшина лучна + конюшина гібридна + лядвенець рогатий 

+ козлятник східний (6,6+4,6+4,6+8,1 (33+33+33+32 %)). 

Схема досліду за фактором Б – удобрення:  

1 – Р60К90; 

2 – N60Р60К90; 

3 – N60Р60 К90 + Вуксал Комбі Б. 

У наших дослідженнях вихід кормових одиниць та перетравного 

протеїну залежав від всіяних трав та удобрення (табл. 1). 

Встановлено, що найбільш цінною виявилася трикомпонентна 

травосумішка, де всівали конюшину лучну, конюшину гібридну і 

лядвенець рогатий при повному мінеральному удобренні і 

застосуванні стимулятора росту Вуксал. Досліджувані види бобових 

багаторічних трав забезпечили найвищий вміст кормових одиниць 

(11,35 т/га) при виході перетравного протеїну на рівні 2,0 т/га. Дана 

травосумішка при повному мінеральному удобренні із стимулятором 

росту сприяла збільшенню у відновленому лучному агроценозі частки 

бобових видів, а це привело до підвищення вмісту у кормі як сирого, 

так і перетравного протеїну. За фосфорно-калійного удобрення в дозі 

Р60К90 ця травосуміш забезпечила дещо нижчі показники кормових 

одиниць – 9,06 т/га при виході перетравного протеїну 0,9 т/га, за 

повного мінерального удобрення – відповідно 9,91 і 1,6 т/га. 

Серед однокомпонентних травосумішок найвищий вихід 

кормових одиниць (10,65 т/га) був у козлятнику східного при повному 

мінеральному удобренні з застосуванням стимулятора росту Вуксал.  

За результатами наших досліджень, виявлено зміни вмісту 

органічних речовин у кормі під впливом всіяних у нерозроблену 

дернину багаторічних бобових трав і внесених видів добрив (табл. 2). 
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1. Поживність корму відновленого травостою залежно від всіяних 

бобових багаторічних трав (середнє за 2012–2014 рр.) 
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1 Р60К90 8,35 1,2 0,77 134,92 4,66 

N60Р60К90 8,64 1,2 0,76 142,32 4,38 

N60Р60К90 + Вуксал 10,14 1,6 0,85 154,58 3,88 

2 Р60К90 8,21 1,2 0,76 143,04 4,38 

N60Р60К90 8,85 1,3 0,76 146,13 4,26 

N60Р60К90 + Вуксал 10,46 1,4 0,81 136,79 4,42 

3 Р60К90 8,79 1,0 0,77 114,63 5,44 

N60Р60К90 9,46 1,4 0,77 150,38 4,14 

N60Р60К90 + Вуксал 10,46 1,6 0,80 156,76 3,93 

4 Р60К90 9,45 1,1 0,80 114,84 5,45 

N60Р60К90 10,13 1,4 0,81 135,23 5,51 

N60Р60К90 + Вуксал 10,65 1,6 0,78 152,85 3,99 

5 Р60К90 9,45 1,0 0,78 106,45 5,90 

N60Р60К90 10,36 1,5 0,80 147,10 4,13 

N60Р60К90 + Вуксал 10,79 1,8 0,77 166,80 3,64 

6 Р60К90 9,06 0,9 0,77 99,22 6,41 

N60Р60К90 9,91 1,6 0,75 156,57 3,98 

N60Р60К90 + Вуксал 11,35 2,0 0,75 173,99 3,66 

7 Р60К90 9,03 1,8 0,69 203,67 3,03 

N60Р60К90 9,54 2,1 0,68 219,63 2,81 

N60Р60К90 + Вуксал 10,84 2,2 0,70 201,43 3,05 
Примітка. Травосумішки: 1 – конюшина лучна, 2 – конюшина гібридна, 3 – 

лядвенець рогатий, 4 – козлятник східний, 5 – конюшина лучна + конюшина гібридна, 6 
– конюшина лучна + конюшина гібридна + лядвенець рогатий, 7 – конюшина лучна + 

конюшина гібридна + лядвенець рогатий + козлятник східний. 
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2. Вміст органічних речовин у кормі відновленого травостою 

залежно від всіяних бобових трав та удобрення (середнє за 2012–

2014 рр.), % до сухої маси 

Т
р

ав
о

су
м

іш
к
и

 

 

Удобрення 

Сирі  

 

БЕР 

про-

теїн 
білок жир 

кліт-

ко- 

вина 

 

1 

Р60К90 16,2 12,0 3,0 23,6 48,1 

N60Р60К90 16,0 11,5 3,2 24,0 46,7 

N60Р60К90 + Вуксал 18,4 13,6 3,4 24,8 43,3 

 

2 

Р60К90 16,0 11,5 3,0 23,2 47,7 

N60Р60К90 16,4 11,5 3,0 23,0 47,5 

N60Р60К90 + Вуксал 17,6 12,8 3,4 24,0 44,7 

 

3 

Р60К90 16,8 13,0 2,8 22,6 48,96 

N60Р60К90 17,0 12,8 3,4 23,8 46,8 

N60Р60К90 + Вуксал 18,4 13,8 3,6 25,0 43,8 

 

4 

Р60К90 17,0 14,5 3,0 24,8 46,2 

N60Р60К90 17,4 15,2 3,2 25,8 44,0 

N60Р60К90 + Вуксал 19,0 15,2 3,2 27,6 40,2 

 

5 

Р60К90 17,8 14,4 3,4 24,8 43,97 

N60Р60К90 18,6 14,0 3,6 25,6 42,2 

N60Р60К90 + Вуксал 20,4 15,6 3,6 26,0 39,5 

 

6 

Р60К90 19,6 16,0 3,2 24,7 40,3 

N60Р60К90 21,0 15,6 3,3 25,8 37,5 

N60Р60К90 + Вуксал 21,8 16,0 3,8 26,8 34,7 

 

7 

 

Р60К90 20,8 17,2 3,3 23,8 39,8 

N60Р60К90 22,0 17,0 3,5 26,2 35,8 

N60Р60К90 + Вуксал 22,5 16,8 3,8 28,0 32,7 
Примітка. Травосумішки: 1 – конюшина лучна, 2 – конюшина гібридна, 3 – 

лядвенець рогатий, 4 – козлятник східний, 5 – конюшина лучна + конюшина гібридна, 6 
– конюшина лучна + конюшина гібридна + лядвенець рогатий, 7 – конюшина лучна + 

конюшина гібридна + лядвенець рогатий + козлятник східний. 

 

Найвищий вміст протеїну (22,5 %) зафіксовано у кормі 

травостою, у який всівали чотирикомпонентну травосуміш з 

конюшини лучної, конюшини гібридної, лядвенцю рогатого і 

козлятнику східного за повного мінерального удобрення в дозі 

N60Р60К90 і стимулятора росту Вуксал. За фосфорно-калійного 
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удобрення в дозі Р60К90 чотирикомпонентна травосуміш забезпечила 

дещо нижчі показники (20,8 %), ніж при повному мінеральному  

(22,0 %). 

Найнижчим вмістом протеїну (16,0 %) характеризувалися 

травосумішки із конюшини лучної за повного мінерального удобрення 

і з конюшини гібридної за фосфорно-калійного удобрення.  

За всівання всіх видів бобових багаторічних трав вміст білка у 

кормі відновлених агроценозів був досить високим. Всівання у 

нерозроблену дернину чотирикомпонентної травосумішки за 

фосфорно-калійного удобрення сприяло найбільшому нагромадженню 

сирого білка (17,2 %). Найнижчий відсоток білка в кормі (11,5 %) 

відзначено за всівання конюшини лучної при фосфорно-калійному 

удобренні та конюшини гібридної при фосфорно-калійному та 

повному мінеральному удобреннях. 

У наших дослідженнях найвищий вміст клітковини (28,0 %) 

зафіксовано за повного мінерального удобрення і стимулятора росту 

при всіванні чотирикомпонентної травосумішки з конюшини лучної, 

конюшини гібридної, лядвенцю рогатого і козлятнику східного. 

Найнижчий вміст клітковини в кормі (22,6 %) одержано на варіанті, де 

всівали лядвенець рогатий за фосфорно-калійного удобрення. 

Вміст жиру у кормі в середньому за три роки досліджень (2012–

2014) коливався в межах 2,8–3,8 %, що відповідає зоотехнічним 

нормам годівлі великої рогатої худоби. Найвищий даний показник  

(3,8 %) був за повного мінерального удобрення і стимулятора росту 

Вуксал на варіантах, де всівали трикомпонентну та чотирикомпо-

нентну травосумішки, а найнижчий (2,8 %) – за фосфорно-калійного 

удобрення на варіанті, де всівали лядвенець рогатий.  

Вміст безазотистих екстрактивних речовин (БЕР) у кормі був 

найвищий на варіанті, де всівали лядвенець рогатий за фосфорно-

калійного удобрення (48,96 % сухої маси), а з внесенням азотних 

добрив його нагромаджувалося менше. Найнижчий вміст БЕР (32,7 %) 

відзначено на варіанті, де в травостій всівали чотирикомпонентну 

травосуміш і застосовували повне мінеральне удобрення і стимулятор 

росту. 

Висновки. Всівання бобових багаторічних трав у нерозроблену 

дернину виродженого травостою позитивно впливає на вихід 

перетравного протеїну та кормових одиниць, а повне мінеральне 

удобрення в дозі N60Р60К90 з використанням стимулятора росту Вуксал 

Комбі Б збільшує вихід кормових одиниць за всівання всіх 

досліджуваних травосумішок. Згідно з результатами наших 

досліджень, із збільшенням кількості видів у травосумішах зростають 



    

 

 

104 

якісні показники корму. Найвищим вмістом сирого протеїну, білка і 

жиру та найменшим відсотком БЕР характеризувався корм травостою, 

який відновлювали всіванням бобових багаторічних видів трав із 

конюшини лучної, конюшини гібридної, лядвенцю рогатого і 

козлятнику східного у вигляді трикомпонентної і чотирикомпонентної 

травосумішок за повного мінерального удобрення з використанням 

стимулятора росту Вуксал. 
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Традиційні технології виробництва сільськогогосподарської 

продукції потребують переосмислення їх з наступною заміною або 

модернізацією через значні енерго- і ресурсовитрати. 

Система нульового обробітку ґрунту дозволяє здійснювати пря-

му сівбу, відтак зменшує тиск на ґрунт, заощаджує такі дорогі людські 

ресурси й дизельне паливо. No-till технологія забезпечує відновлення й 

підвищення родючості ґрунту, що дає можливість майбутнім поколін-

ням господарювати на землі з більш високим рівнем продуктивності, а 

отже, отримувати більші врожаї за менших витрат [1, 2]. 

За даними багаторічних спостережень бразильських, 

північноамериканських, німецьких вчених, економічна віддача від 

застосування технології No-till доволі суттєва. Збільшення прибутків 

приносить скорочення кількості операцій у полі, обсягів використання 

пального, значне зменшення впливу людського фактора. Наприклад, у 

Німеччині підрахували, що система No-till забезпечує такі економічні 

переваги порівняно з традиційною технологією: на 39 % знижуються 

капіталовкладення в сільгосптехніку, на 75 % зменшуються потреби 

щодо потужності тракторів, на 80 % знижуються затрати праці, на  

84 % зменшуються витрати пального [3]. 

Проведена вже в українських реаліях оцінка економічної 

ефективності (в рамках діяльності канадсько-українського зернового 

проекту) вирощування соняшнику на гектар площі показує, що за 

технологією нульового обробітку витрати становили 829 грн/га, а за 

традиційною – 1045 грн/га. Різниця між показниками – 216 грн/га. 

Якщо порахувати економію для господарства площею 1500 га, сума 

збільшується до 324 000 грн [4]. 

Метою наших досліджень була реновація вироджених 

травостоїв шляхом прямого всівання бобових багаторічних трав у 

нерозроблену дернину з одночасним визначенням їхньої економічної і 

енергетичної ефективності. 

Дослідження проведено у 2012–2014 рр. на полях 

експериментальної бази Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН. Для відновлення травостоїв було всіяно у 

дернину бобові трави як у чистому посіві, так і в сумішках із 

застосуванням мінеральних добрив та стимулятора росту.  

При економічній оцінці розрахунок грошово-матеріальних 

затрат проведено з урахуванням повної механізації робіт. Витрати на 

них розраховано за технологічними картами, які ми розробили. 
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Вартість насіннєвого матеріалу, добрив і пального взято за оптовими 

цінами станом на 01.10.2014 р.  

Виробничі затрати на відновлення деградованого травостою 

залежно від видів добрив коливалися в межах 7389,0–10215,0 грн/га і 

найнижчими були за всівання у дернину бобових трав при фосфорно-

калійному удобренні, а найвищими – за повного мінерального 

удобрення і застосування стимулятора росту Вуксал. Затрати 

коливалися в межах від 2992,8 до 3942,0 грн/га. 

Найвищий умовно чистий дохід (6415,1 грн) і низьку 

собівартість 1 т кормових одиниць (308,2 грн) забезпечила травосуміш, 

де всівали конюшину лучну, конюшину гібридну, лядвенець рогатий, 

козлятник східний при повному мінеральному удобренні з 

використанням стимулятора росту Вуксал. Найнижчий умовно чистий 

дохід (3999,0 грн) і високу собівартість 1 т кормових одиниць  

(437,1 грн) забезпечила травосуміш, де всівали конюшину лучну при 

повному мінеральному удобренні. За результатами наших досліджень, 

найвищий умовно чистий дохід спостерігали на всіх варіантах 

травосумішок при повному мінеральному удобренні із застосуванням 

стимулятора росту Вуксал, найнижчий – за повного мінерального 

удобрення (табл. 1). 

 

1. Економічна ефективність технологій відновлення деградованих 

травостоїв залежно від видів всіяних трав і удобрення (середнє за 

2012–2014 рр.) 

Т
р

ав
о

су
м

іш
к
и

 

Удобрення 

Вартість 

урожаю, 

грн/га 

Затрати, 

грн/га 

Умовно 

чистий 

дохід, 

грн/га 

Собі-

вартість 

1 к.о., 

грн 

Рівень 

рента- 

бельно-

сті, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Р60К90 7515,0 3062,8 4452,2 366,8 145 

N60Р60К90 7776,0 3777,0 3999,0 437,1 106 

N60Р60К90 + Вуксал 9126,0 3802,5 5323,5 375,0 140 

2 Р60К90 7389,0 2992,8 4396,2 364,5 147 

N60Р60К90 7965,0 3707,0 4258,0 418,9 115 

N60Р60К90 + Вуксал 9414,0 3732,5 5681,5 356,8 152 

3 Р60К90 7911,0 2992,8 4918,2 340,5 164 

N60Р60К90 8514,0 3707,0 4807,0 391,9 130 

N60Р60К90 + Вуксал 9414,0 3732,5 5681,5 356,8 152 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 Р60К90 8505,0 3129,5 5375,5 331,2 172 

N60Р60К90 9117,0 3843,6 5273,4 379,4 137 

N60Р60К90 + Вуксал 9585,0 3869,1 5715,9 363,3 148 

5 Р60К90 8505,0 3027,8 5477,2 320,4 181 

N60Р60К90 9324,0 3742,0 5582,0 361,2 149 

N60Р60К90 + Вуксал 9711,0 3767,5 5943,5 349,2 158 

6 Р60К90 8154,0 3109,5 5044,5 343,2 162 

N60Р60К90 8919,0 3823,6 5095,4 385,8 133 

N60Р60К90 + Вуксал 10215,0 3849,1 6365,9 339,1 165 

7 Р60К90 8127,0 3227,8 4899,2 357,5 152 

N60Р60К90 8586,0 3942,0 4644,0 413,2 118 

N60Р60К90 + Вуксал 9756,0 3340,9 6415,1 308,2 192 
Примітка. Травосумішки: 1 – конюшина лучна, 2 – конюшина гібридна, 3 – 

лядвенець рогатий, 4 – козлятник східний, 5 – конюшина лучна + конюшина гібридна, 6 

– конюшина лучна + конюшина гібридна + лядвенець рогатий, 7 – конюшина лучна + 

конюшина гібридна + лядвенець рогатий + козлятник східний. 

 

За всівання чотирикомпонентної травосуміші з конюшини 

лучної, конюшини гібридної, лядвенцю рогатого і козлятнику східного 

за повного мінерального удобрення і застосування стимулятора росту 

Вуксал рівень рентабельності був найвищим і становив 192 %, а за 

всівання у нерозроблену дернину конюшини лучної при повному 

мінеральному удобренні цей показник був найнижчим (106 %). 

Найнижчий рівень рентабельності зафіксовано на всіх варіантах 

травосумішок за повного мінерального удобрення. 
 

2. Енергетична ефективність технологій відновлення деградованих 

травостоїв залежно від видів всіяних трав і удобрення (середнє за 

2012–2014 рр.) 

Т
р

ав
о

су
м

іш
к
и

 

Удобрення 

Витрати 

сукуп-

ної 

енергії, 

ГДж 

Вихід 

валової 

енергії, 

ГДж 

Енерге-

тичний 

коефіці-

єнт 

Обмін-

на 

енергія,  

ГДж 

Коефі-

цієнт 

енерге-

тичної 

ефекти-

вності 

Енерго-

ємність 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Р60К90 18,7 206,1 11,0 118,3 6,3 224,5 

N60Р60К90 20,2 213,7 10,6 122,7 6,1 234,4 

N60Р60К90 +  

Вуксал 

 

20,4 

 

226,9 

 

11,1 

 

130,3 

 

6,4 

 

201,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Р60К90 18,7 204,2 10,9 117,2 6,3 227,4 

N60Р60К90 20,2 219,4 10,9 125,9 6,2 227,9 

N60Р60К90 +  

Вуксал 

 

20,3 

 

243,9 

 

12,0 

 

140,0 

 

6,9 

 

194,2 

3 Р60К90 18,6 215,6 11,6 123,7 6,6 211,9 

N60Р60К90 20,1 232,6 11,6 133,5 6,6 212,7 

N60 Р60К90 +  

Вуксал 

 

20,3 

 

247,7 

 

12,2 

 

142,2 

 

7,0 

 

194,2 

4 Р60К90 18,8 223,1 11,9 128,1 6,8 199,2 

N60Р60К90 20,3 236,4 11,6 135,7 6,7 200,7 

N60Р60К90 +  

Вуксал 

 

20,5 

 

257,2 

 

12,6 

 

147,6 

 

7,2 

 

192,3 

5 Р60К90 18,7 228,8 12,2 131,3 7,0 198,0 

N60Р60К90 20,2 245,8 12,2 141,1 7,0 195,1 

N60Р60К90 +  

Вуксал 

 

20,4 

 

264,7 

 

13,0 

 

152,0 

 

7,5 

 

188,7 

6 Р60К90 18,8 223,1 11,9 128,1 6,8 207,5 

N60Р60К90 20,3 249,6 12,3 143,3 7,1 204,9 

N60Р60К90 +  

Вуксал 

 

20,5 

 

285,5 

 

14,0 

 

163,9 

 

8,0 

 

180,2 

7 Р60К90 18,9 245,8 13,0 141,1 7,4 209,8 

N60Р60К90 20,4 264,7 12,9 152,0 7,4 214,3 

N60Р60К90 +  

Вуксал 

 

20,6 

 

291,2 

 

14,1 

 

167,2 

 

8,1 

 

190,0 
Примітка. Травосумішки: 1 – конюшина лучна, 2 – конюшина гібридна, 3 – 

лядвенець рогатий, 4 – козлятник східний, 5 – конюшина лучна + конюшина гібридна, 6 

– конюшина лучна + конюшина гібридна + лядвенець рогатий, 7 – конюшина лучна + 
конюшина гібридна + лядвенець рогатий + козлятник східний. 

 

Оцінка споживання енергетичних ресурсів визначається 

коефіцієнтом енергетичної ефективності, тобто відношенням обмінної 

енергії в урожаї і енергії, пов`язаної з підвищенням родючості ґрунту, 

до повних енерговитрат на виробництво продукції (табл. 2). 

Сукупні затрати на створення та використання лучних 

травостоїв знаходилися в межах від 18,6 до 20,6 ГДж/га і найвищі були 

на варіантах із застосуванням повних мінеральних добрив у дозі 

N60Р60К90 і стимулятора росту Вуксал. Найменш енергоємними були 

травосуміші, де вносили фосфорно-калійне удобрення у дозі Р60К90. 

Незважаючи на найменші витрати енергії, через порівняно невисоку 
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врожайність вихід валової енергії коливався в межах від 204,2 до  

291,0 ГДж/га, а обмінної енергії – 117,2–167,2 ГДж/га.  

На всіх варіантах травосумішок за використання фосфорно-

калійних добрив енергетичний коефіцієнт був у межах 10,9–13,0 та 

коефіцієнт енергетичної ефективності 6,3–7,4, за повного мінерального 

удобрення – відповідно 10,6–12,9 та 6,1–7,4, за повного мінерального 

удобрення і застосування стимулятора росту Вуксал – 11,1–14,1 та 6,4–

8,1.  

Висновки. Система відновлення вироджених лучних травостоїв 

за технологією No-till, яка включає пряме всівання трав у дернину, є 

економічно та енергетично ефективною за використання 

досліджуваних бобових багаторічних трав та їх сумішок при 

застосуванні фосфорно-калійного удобрення та стимулятора росту 

Вуксал Комбі Б на фоні повних мінеральних добрив. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ  

СЕЛЕКЦІЙНИХ НОМЕРІВ ТИМОФІЇВКИ ЛУЧНОЇ   

ЗАЛЕЖНО ВІД МЕТОДІВ СТВОРЕННЯ  

ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

 Викладено результати досліджень, пов’язані з оцінкою 

зразків тимофіївки лучної в контрольному розсаднику за біологічними 

особливостями розвитку та господарсько цінними показниками. 

Виділено джерела з високим рівнем цінних ознак, які можуть бути 

використані як вихідний матеріал у селекції. 

Ключові слова: сорт, тимофіївка лучна, вихідний матеріал, 

насіння, зелена маса, суха речовина. 

 

 На підставі досліджень, проведених у різних зонах України, 

вчені дійшли висновку, що поряд з іншими шляхами забезпечення 

тварин кормами створення культурних пасовищ і раціональне їх 

використання – одна із складових інтенсифікації тваринництва. Трава 

– найдешевший  і водночас повноцінний корм для великої рогатої 

худоби в літній період. 

На заході України одним із основних злакових компонентів 

травосумішок є тимофіївка лучна. Це верховий нещільнокущовий злак 

ярого типу розвитку, високої кормової цінності, одна з 

найпоширеніших культур польового та лучного травосіяння в 

сільськогосподарському виробництві [1–4]. 

Як відомо, в підвищенні врожайності сіна і зеленої маси в 

польовому та лучному кормовиробництві особливо важлива роль 

належить правильному підбору високопродуктивних видів і сортів 

багаторічних трав. Найефективнішим інструментом інтенсифікації 

аграрного виробництва є сорт. Успішне впровадження тимофіївки 

лучної  можливе лише за наявності високопродуктивних, стійких до 

основних  несприятливих  факторів  середовища сортів.  Встановлено, 

що в сучасних технологіях  вирощування  продукції рослинництва, і  
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зокрема кормовиробництва, найбільший приріст урожаю забезпечує 

сорт. 

Таким чином, можна стверджувати, що основою сільського 

господарства і надалі залишається сорт, який дозволяє в певних 

природних і виробничих умовах отримувати високі і стабільні врожаї 

продукції високої якості. Роль сорту у формуванні величини і якості 

врожаю постійно зростає і в даний час становить від 20 до 40 % і 

більше. Особливо важливе значення мають сорти, адаптовані до 

конкретних агрокліматичних зон вирощування, оскільки вони з 

найбільшою ефективністю використовують свій генетичний 

потенціал, а також успішно протистоять несприятливим умовам 

зовнішнього середовища (низьким і високим температурам, засухам 

та ін.).   

 Дослідження проводили в  лабораторії селекції трав ІСГКР 

НААН (с. Лішня, зона Передкарпаття) на осушених гончарним 

дренажем дерново-середньопідзолистих поверхнево оглеєних  

середньокислих  суглинкових утворених на делювіальних відкладах 

ґрунтах, які характеризувалися такими показниками родючості: вміст 

гумусу в орному (0–20 см) шарі – 1,22 %, рН сольової витяжки - 4,6, 

гідролітична кислотність - 4,23,  Нr – 11,8 мг-екв. на 100 г ґрунту (сума 

ввібраних основ), рухомих форм азоту – 10,8 мг, фосфору – 11,8 мг, 

обмінного калію – 8,2 мг на 100 г ґрунту. Облікова площа -  2 м
2
. 

Закладку контрольного розсадника і дослідження в ньому 

проводили згідно з методикою  селекції багаторічних трав [5, 6]. Під 

час вегетації відзначали головні фази розвитку рослин. У період 

збирання кормової маси і насіння на кожній ділянці вимірювали 

висоту на 5–10 контрольних рослинах. Облік урожаю насіння 

проводили шляхом його обмолоту, витирання, очистки, зважування 

окремо з кожної ділянки. Облік урожаю зеленої маси і сухої речовини 

проводили шляхом скошування і зважування трави з подальшим 

перерахунком зеленої маси на суху речовину за процентом усушки 

пробних снопів  масою 1–2 кг, які відбирали з кожної ділянки по 

діагоналі в 3–4 місцях. Оцінку матеріалу на стійкість до хвороб 

проводили візуально на різних етапах селекційного процесу.  

Головними ознаками, за якими проводять добір рослин і 

оцінку селекційного матеріалу, є добра облиствленість, висока 

продуктивність і кормова цінність, зимостійкість, довговічність, 

швидке відростання  травостою після укосів і випасання, а також 

стійкість рослин до хвороб. Опис селекційного матеріалу проводили 

згідно з методикою проведення експертизи сортів на відмітність, 

однорідність та стабільність (ВОС) [7]. 



    

 

 

112 

Агротехніка на дослідних ділянках – загальноприйнята для 

зони Передкарпаття. 

 У  2009 р. закладено контрольний розсадник на 16 номерів,  

відібраних у розсадниках колекції,  масового добору, гібридизації і 

складногібридної популяції. Стандарт – сорт Підгірянка, висіяний 

через кожні чотири номери. Контрольний розсадник використовують 

для оцінювання біологічних властивостей, а також продуктивності 

селекційних номерів. Норму висіву встановлювали за масою 1000 

насінин, виходячи з оптимальної густоти стояння рослин для  

тимофіївки лучної в  зоні Передкарпаття.  Урожай з кожної ділянки 

зважували і перераховували на 1 га. 

Оцінювання рослин здійснювали за допомогою фенологічних 

спостережень. Відзначали фази сходів, кущіння, виходу в трубку, 

колосіння, цвітіння і дозрівання. Селекційний матеріал оцінювали за 

зимостійкістю, швидкістю відростання травостою весною, після укосів 

і після спасування, динамікою добового приросту, продуктивністю, 

стійкістю рослин до головних хвороб. 

У рік  сівби підраховували кількість рослин на 1 м
2
  –  99– 

139 шт. У роки збирання врожаю кількість генеративних пагонів 

коливалася від 583 до 704 шт./м
2
. Довжина періоду від початку 

весняного відростання до масового колосіння становила 35–44 доби.  

За три роки вивчення селекційних номерів раніше від стандарту сорту 

Підгірянка наступала укісна стиглість у № 894 (добір із дикорослої  з 

Санкт-Петербурга), с. Jauniai.  За зимостійкістю селекційні номери 

тимофіївки лучної розділені на три групи: висока (вижило 85–94 % 

рослин), середня (71–84 %) і низька (45–69 %). Високою зимостійкістю 

після першої зимівлі характеризувалися селекційні номери: № 906 

(добір із  Підгірянка (довга волоть)) – 94 %, № 818 (№ 4 х дикоросла із  

Санкт-Петербурга) – 90 %,  № 899 (добір із №  4) – 88 %,  № 897 (добір 

із с. Юнона, складногібридна популяція) – 85 %.  Із літературних 

джерел відомо, що зимостійкі сорти тимофіївки лучної перед входом в 

зиму накопичують значно більше цукрів, ніж слабозимостійкі. 

У перший рік користування рослини тимофіївки лучної на 20- 

ту добу  після масового весняного відростання  мали висоту 12–36 см, 

у фазу масового  колосіння – від 49 до 108 см.  На другий і подальші 

роки користування найбільшу середню висоту (73–99 см) у фазі 

масового колосіння мали селекційні номери: № 817 (Alpade х  

Підгірянка), № 895 (добір із с. Skala, складногібридна популяція),  № 

906 (добір із  Підгірянка (довга волоть)), с. Gintaras, № 2343, № 900 

(добір із с. Волна). 
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Високою облиствленістю (до 63 %) на другий і подальші роки 

користування характеризувалися селекційні номери: № 906 (добір із  

Підгірянка (довга волоть)), № 899 (добір із № 4), № 818 (№ 4 х 

дикоросла з Санкт-Петербурга), № 893 (добір із  Підгірянка), № 818 

(№ 4 х дикоросла із Санкт-Петербурга), с. Gintaras. 

Продуктивність - це основна ознака, яка характеризує 

господарську цінність сортів. Крім  дослідження селекційного 

матеріалу за елементами структури врожаю в контрольному 

розсаднику,  його оцінюють за врожайністю з одиниці площі. 

Результати проведених досліджень показують, що в 

середньому за 2010–2012 рр. (табл.) за врожаєм зеленої маси стандарт 

(сорт Підгірянка) перевищили 9 селекційних номерів на 0,1–7,3 т/га, 

або на 0,3–23,7 %. Найвищий врожай зеленої маси (38,1 т/га) 

забезпечив № 906 (добір із  с. Підгірянка (довга волоть)),  що більше 

від стандарту на 7,3 т/га. Заслуговують на увагу і селекційні номери, 

які перевищили стандарт за врожаєм зеленої маси: № 818 (№ 4 х 

дикоросла із Санкт-Петербурга), № 894 (добір із  дикоросла із Санкт-

Петербурга) – на 2,0 т/га (6,3 %), № 896 (добір із  Моршанська, 

складногібридна популяція)  – на  2,7 т/га (8,6 %) і № 897 (добір із с. 

Юнона, складногібридна популяція) – на 2,2 т/га (7,1 %). 

За врожаєм сухої речовини в середньому за три роки 

користування стандарт перевищили 11 селекційних номерів на 0,03–

0,82 т/га, або на 0,4–10,4 %. Найвищий врожай  сухої речовини       

(8,73 т/га) забезпечив № 894 (добір із  дикоросла із Санкт-Петербурга), 

що більше від стандарту на 0,82 т/га. Заслуговують на увагу і 

селекційні номери, які  також перевищили стандарт за врожаєм  сухої 

речовини:  № 906 (добір із  с. Підгірянка (довга волоть)) – на 0,71 т/га 

(9,1 %), № 897 (добір із с. Юнона, складногібридна популяція) – на  

0,51 т/га (6,6 %), № 818 (№ 4 х дикоросла із Санкт-Петербурга) і № 895 

(добір із с. Skala, складногібридна популяція) – на 0,39 т/га (4,9–5,1 %), 

№ 817 (Alpade х  Підгірянка) – на 0,33 т/га (4,3 %). 

Аналізуючи дані таблиці, бачимо, що за врожаєм насіння 5 

селекційних номерів перевищили стандарт на 0,003–0,042 т/га, або на 

1,5–20,4 %. Найвищий врожай насіння (0,253 т/га) забезпечив № 906 

(добір із с. Підгірянка (довга волоть)). Заслуговують на увагу і 

селекційні номери, які перевищили стандарт за врожаєм  насіння: № 

818 (№ 4 х дикоросла із Санкт-Петербурга) – на 0,042 т/га (20,4 %) і № 

894 (добір із  дикоросла із Санкт-Петербурга) – на 0,019 т/га (9,2 %). 
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Продуктивність тимофіївки лучної в контрольному розсаднику (середнє за  2010–2012 рр.), т/га 
 

Сортозразок  
Зелена маса Суха речовина Насіння 

сере-
днє 

±  до  
стан-
дарту 

%  до 
стан-
дарту   

сере-
днє 

± до 
стан-
дарту  

% до 
стан-
дарту   

сере-
днє 

± до 
стан-
дарту 

% до 
стан-
дарту  

Підгірянка (St)   31,7 - 100 7,91 - 100 0,206 - 100 
№ 818  33,7 +2,0 106,3 8,30 +0,39 104,9 0,248 +0,042 120,4 

           № 894 33,7 +2,0 106,3 8,73 +0,82 110,4 0,225 +0,019 109,2 
№ 817 31,7 +0,3 100,9 7,93 +0,33 104,3 0,217 -0,030 87,8 
№ 893 31,2 -0,2 99,4 7,61 +0,01 100,1 0,237 -0,010 95,9 

Підгірянка (St)  31,4 - 100 7,60 - 100 0,247 - 100 
№ 895 32,3 +0,9 102,9 7,99 +0,39 105,1 0,190 -0,057 76,9 
№ 896 34,1 +2,7 108,6 7,12 -0,48 93,7 0,213 -0,034 86,2 
№ 897 33,0 +2,2 107,1 8,29 +0,51 106,6 0,237 -0,003 98,7 
№ 898 30,3 -0,5 98,4 7,87 +0,09 101,2 0,208 -0,032 86,7 

Підгірянка (St)  30,8 - 100 7,78 - 100 0,240 - 100 
№ 899 29,8 -1,0 96,8 7,72 -0,06 99,2 0,196 -0,044  81,7 
№ 906 38,1 +7,3  123,7  8,49 +0,71 109,1 0,253 +0,013 105,4 
№ 900 31,8 +0,9 102,9 7,76 +0,17 102,2 0,219 -0,024  90,1 

 № 2806 30,1 -0,8  97,4  7,48 -0,30 96,1 0,196 -0,047  80,6 
Підгірянка (St) 30,9 - 100 7,59 - 100 0,243 - 100 

№ 2347 30,0 -0,9 97,1 7,62 +0,03 100,4 0,207 -0,036  85,1 
с. Gintaras  30,8 -0,1 99,7 7,41 -0,18 97,6 0,181 -0,062 74,4 
 с. Jauniai 29,4 +0,1 100,3  7,07 +0,13 101,9 0,215 +0,009 104,4 
№ 2343  29,1 -0,2 99,3 6,86 -0,08 98,8 0,209 +0,003 101,5 

Підгірянка (St) 29,3 - 100 6,94 - 100 0,206 - 100 
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Таким чином, за кормовою і насіннєвою продуктивністю  

виділено селекційні номери: № 906 (добір із  с. Підгірянка (довга 

волоть)), 818 (№ 4 х дикоросла із Санкт-Петербурга) і № 894 (добір із  

дикоросла із Санкт-Петербурга).  

За результатами польових оцінювань і спостережень, 

лабораторних аналізів продуктивності рослин з контрольного 

розсадника відбирають 20–25 % кращих номерів, які передали до 

попереднього сортовипробування для створення нових сортів   

тимофіївки лучної, які відповідають високим параметрам кормової та 

насіннєвої продуктивності, поживної цінності, стійкості рослин до 

біотичних (хвороби, шкідники), абіотичних (зимо-, холодо-, 

посухостійкість, стійкість до вилягання) та інших чинників. 

Висновки. Тимофіївка лучна на Передкарпатті є цінною 

кормовою травою, дає високі врожаї сіна, зеленої маси і насіння, є 

незамінним компонентом травосумішок для створення культурних 

пасовищ та високопродуктивних сіножатей, для залуження міжрядь 

садів, а також у польовому травосіянні.   
Найбільш перспективними для умов Передкарпаття є 

селекційні номери тимофіївки лучної з періодом укісної стиглості 35–

37 діб, що забезпечують більш раннє отримання корму. До них  

належить  № 906 (добір із с. Підгірянка (довга волоть)),  № 817 (Alpade 

х  Підгірянка) і  № 899 (добір із № 4). 
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ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТИМОФІЇВКИ ЛУЧНОЇ 

ЗАЛЕЖНО ВІД  ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ  

В УМОВАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ  

  

 Висвітлено шляхи забезпечення високоефективного 

вирощування зеленої маси і насіння тимофіївки лучної сорту 

Підгірянка в умовах Передкарпаття. Встановлено, що істотне 

зростання урожайності можливе не лише за рахунок внесення 

мінеральних добрив, а й застосування мікробних препаратів при 

обробці насіння і обприскуванні посівів.  Одним із шляхів збільшення 

врожаю цієї культури є впровадження в виробництво 

високоефективної конкурентоспроможної технології її вирощування, 

яка б забезпечила максимальну реалізацію потенціалу сучасних сортів. 

Ключові слова: тимофіївка лучна, сорт, технологія, 

мінеральні і бактеріальні добрива, насіння, зелена маса, суха речовина. 

 

 Для забезпечення ринку екологічно чистими продуктами 

харчування потрібно створити і впровадити таку технологію 

виробництва сільськогосподарської продукції, яка ґрунтується на 

природному поліпшенні структури та підвищенні родючості ґрунту і 

урожайності сільськогосподарських культур, обмежує використання 

синтетичних добрив, пестицидів. Створення такої технології має 

передбачати розв‟язання проблеми трансформації гумусу, азоту, 

фосфору та інших поживних елементів у ґрунті [9, 6]. 

Одним з напрямів екологічного землеробства є застосування 

мікробних  препаратів. Це екологічно безпечні препарати комплексної 

дії, оскільки мікроорганізми, на основі яких вони створені, фіксують 
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азот атмосфери, трансформують фосфати ґрунту, продукують 

амінокислоти, рістактивуючі сполуки, не забруднюють навколишнього 

середовища і безпечні для людини та тварин [2, 8]. 

Корми – важливий проміжний ланцюг у виробництві 

продуктів харчування. Хоч вони безпосередньо людиною не 

використовуються,  однак  є  основою  годівлі  диких  і  одомашнених 

тварин та птиці, продукти яких щоденно споживаються. Головною 

передумовою зміцнення кормової бази тваринництва за сучасного його 

стану є поліпшення та розширення площ культурних пасовищ і 

сіножатей, підвищення ефективності польового травосіяння. У зв‟язку 

з цим особливу увагу слід звернути на таку цінну багаторічну 

культуру, як тимофіївка лучна [1, 5]. Це перспективна рослина в 

передгірних і гірських районах Карпат і Передкарпаття як для 

сінокосіння, так і пасовищного використання. Ця трава впродовж 

декількох століть була і є основним злаковим компонентом бобово-

злакових травосумішок у польовому травосіянні.  

Для суттєвого  збільшення і  стабілізації  виробництва  насіння 

тимофіївки  лучної  найбільш  ефективним  є використання 

високоврожайних сортів та розробка економічно вигідних і екологічно 

безпечних технологій їх вирощування, адаптованих до умов регіону. 

Останнім часом значну увагу приділяють  новим методам ведення 

сільського господарства, які передбачають широке впровадження 

біологічних препаратів при вирощуванні культурних рослин і часткову 

відмову від хімічних засобів у землеробстві. Використання 

біопрепаратів є запорукою одержання високих врожаїв 

сільськогосподарських культур при найменших енерговитратах та 

високій екологічній безпеці, дозволяє зменшити норму внесення 

мінеральних добрив на 25–55 % та замінює 10–20 кг азоту [3, 10]. 

На сучасному етапі розвитку агропромислового виробництва 

першочерговим завданням новітніх технологій є економія різних видів 

енергії. Для  визначення ресурсомісткості виробництва все масовіше 

застосовується комплексна оцінка ефективності технологій у цілому і 

технологічних заходів зокрема на етапі їх розробки. 

 Тому виникла потреба дослідження новітніх технологій, які 

відрізняються від попередніх вищим ступенем насичення біологічними 

методами підвищення родючості ґрунтів, широким діапазоном доз і 

співвідношень основних  елементів живлення у системі удобрення. 

Основне завдання цієї технології – створення умов для  

розмноження в ґрунті мікроорганізмів, що сприяють природному 

відновленню родючості ґрунту і забезпечуватимуть  екологічно чисту 
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сільськогосподарську продукцію, виключаючи забруднення 

навколишнього середовища шкідливими речовинами. 

  Реакцію тимофіївки лучної на ефективність різних варіантів 

застосування мінеральних добрив та доцільність їх комплексного 

поєднання з мікробними препаратами і регулятором росту на фоні 

природної родючості в умовах  Передкарпаття вивчали протягом 

2011–2014 рр.  

Польові досліди закладали на експериментальній базі 

Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН (зона 

Передкарпаття) в 2011 р. весняним строком сівби під покрив вівса  на 

зелений корм із зниженою на 30 % нормою висіву на дерново-

підзолистих поверхнево оглеєних ґрунтах. Ґрунт характеризується 

такими агрохімічними показниками орного шару: вміст гумусу 1,8 % 

(за Тюріним), рН сольової витяжки – 5,0,  лужногідролізованого азоту 

- 113 мг/кг ґрунту (за Конфільдом), рухомого фосфору та обмінного 

калію (за Чириковим) – відповідно 74 і 78 мг/кг ґрунту. Врожай 

покривної культури становив 25,5–28,5 т/га. Закладку дослідів 

проводили відповідно до методики польового досліду [4, 7].   Облікова 

площа – 20 м
2
. Повторність чотириразова. Норма висіву насіння 

тимофіївки лучної – 10 кг/га, що еквівалентне 24 млн шт. насінин. 

Агротехніка вирощування культури –  загальноприйнята в зоні. 

Вивчали три способи застосування біодобрив. Перший спосіб полягав 

у бактеризації насіння препаратом діазофіт (0,15 г), другий – у 

обприскуванні посівів розчином препарату гумісол, яке проводили у 

фазі виходу в трубку тимофіївки лучної, третій – комплексне 

застосовування розчину препаратів шляхом обробки насіння та 

одноразового обприскування посіву. Достовірні прибавки урожайності 

було одержано за усіх способів застосування бактеріальних та 

мінеральних добрив.    

Дослідження проводили з сортом тимофіївки лучної 

Підгірянка за такою схемою:  1) контроль (без добрив);  2) гумісол; 3) 

гумісол  + діазофіт;  4) N45Р60К60;  5) N45Р60К60 + гумісол;  6) N45Р60К60 + 

гумісол + діазофіт;  7) N30Р30К30;  8) N30Р30К30 + гумісол; 9) N30Р30К30 + 

гумісол + діазофіт. Сорт створений методом родинно-групового 

добору високопродуктивних рослин із сорту Ленінградська 204 при 

вільному перезапиленні із сортом Люлінецька 1 і з 2003 р. занесений 

до Державного реєстру сортів, придатних для поширення в Україні. 

 Застосування мікробних препаратів  на тимофіївці лучній 

позитивно впливало на ріст, розвиток та кущіння рослин в осінній 

період, їхню перезимівлю, формування продуктивного стеблостою, 



    

 

 

119 

величину основних елементів структури урожаю і продуктивність 

посіву в цілому. 

Фенологічні спостереження в третій рік користування 

(четвертий рік життя) проводили на всіх варіантах досліду із 

визначенням дат фаз вегетації тимофіївки лучної: відростання, вихід у 

трубку, колосіння, цвітіння, достигання. Відростання весною рослин 

тимофіївки лучної спостерігали в межах 14.03–21.03.  

Після закінчення перезимівлі в посівах  відзначено густоту в 

межах 298–749 рослин/м
2
. Період від початку відростання до 

сінокісної стиглості у тимофіївки лучної становив 84–91 добу. 

Ділянки, які були оброблені бактеріальним добривом, мають зеленіше 

забарвлення листя, більший відсоток продуктивних стебел, більш 

стійкі до вилягання та пошкодження рослин хворобами і шкідниками. 

На цих ділянках початок цвітіння настав на 5 діб швидше ніж на 

контролі. Висота рослин на варіантах, оброблених біопрепаратами, 

коливається від 104 до 137 см, довжина султана – від 13 до 26 см, тоді 

як на контролі – відповідно 60 і 8 см. Найбільш інтенсивний ріст 

рослин тимофіївки лучної відзначено в період від повного колосіння 

до цвітіння, приріст у висоту за цей період становив від 1,5  до 1,8 см.  

У фазі початку колосіння проведено облік врожаю зеленої маси 

(перший укіс). Відібрано зразки для визначення сухої речовини і 

хімічних аналізів. При проведенні обліку зеленої маси кормова 

продуктивність всіх варіантів була вищою ніж на контролі (без 

добрив) (табл. 1). 

Аналізуючи дані табл. 1  бачимо, що в середньому за  три  

роки досліджень мінеральні і бактеріальні добрива сприяли 

підвищенню врожаю. Особливо виділялися варіанти   3;  6 і  9, які 

забезпечили найвищий врожай зеленої маси  – відповідно  38,3;  40,9 і 

39,6 т/га, що вище від контролю на 77;  89 і 83 % або на 16,7; 19,3 і 

18,0 т/га. Ті ж варіанти  сформували і найвищий  врожай  сухої  

речовини  – відповідно 11,9;  13,4 і 12,8 т/га, перевищивши  контроль 

на 7,9;  9,3 і 8,8  т/га, або на 191;  226 і 214 %. Найвищий вміст 

протеїну у тимофіївки лучної спостерігали на варіантах 6 і 9 - 

відповідно 11,37  і 12,26 %, тоді як на контролі – 6,72 %. На цих 

варіантах одержано найменший вміст клітковини (23,2  і 24,1 %). Із 

літератури відомо, що у міру проходження рослинами фаз вегетації 

відсоток клітковини і безазотистих екстрактивних речовин в них 

збільшується. За врожаєм насіння всі досліджувані варіанти 

перевищили контроль на 0,09–0,22 т/га.  
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1. Кормова і насінєва продуктивність тимофіївки лучної (середнє за  2012–2014 рр.), т/га 

Варіант досліду 

Зелена маса Суха речовина Насіння 

сере-

днє 

±  до 

конт-

ролю 

% до 

конт-

ролю 

сере-

днє 

± до 

конт-

ролю 

%  до 

конт- 

ролю 

сере-

днє 

±  до 

конт-

ролю 

% до 

конт-

ролю 

Контроль (без добрив) 21,6 - 100 4,1 - 100 0,14 - 100 

Гумісол 31,5 +9,9 146 7,4 +3,3 180 0,23 +0,09 170 

Гумісол + діазофіт 38,3 +16,7 177 11,9 +7,9 291 0,29 +0,15 212 

N45Р60К60 33,4 +11,8 155 8,6 +4,5 209 0,24 +0,10 175 

N45Р60К60 + гумісол 34,1 +12,5 158 9,4 +5,2 227 0,27 +0,13 202 

N45Р60К60 + гумісол + діазофіт 40,9 +19,3 189 13,4 +9,3 326 0,36 +0,22 264 

N30Р30К30 33,3 +11,7 154 9,4 +5,3 229 0,24 +0,10 179 

N30Р30К30 + гумісол 36,2 +14,6 168 10,3 +6,2 250 0,27 +0,13 199 

N30Р30К30 + гумісол + діазофіт 39,6 +18,0 183 12,8 +8,8 314 0,34 +0,20 250 
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Найвищий врожай насіння тимофіївки лучної сорту Підгірянка 

забезпечили ділянки з внесенням мінеральних і бактеріальних добрив 

– N45Р60К60  + гумісол + діазофіт (вар. 6) та N30Р30К30 + гумісол + 

діазофіт (вар. 9). На цих ділянках одержано відповідно по 0,36 та 0,34 

т/га  насіння, що вище від контролю на 164 та 150 %,  або на 0,22 та 

0,20 т/га.  Заслуговують на увагу і варіанти  3 (гумісол + діазофіт),  5 

(N45Р60К60 + гумісол) і 8 (N30Р30К30  + гумісол), які забезпечили приріст 

врожаю насіння відповідно 112;  102 і 99 %.  

Насіння,  зібране з варіантів  6 (N45Р60К60  + гумісол + діазофіт) 

і 9 (N30Р30К30 + гумісол + діазофіт), було більш виповнене та 

однотипове, характеризувалося вищою масою 1000 насінин – 

відповідно 0,88 і 0,85 г, тоді як на контролі – 0,38 г. Це пов‟язано з 

тим, що у згаданих варіантах велика площа листової поверхні, а 

відповідно і більше нагромадження в листках поживних речовин до 

наливу насіння і кращий перехід їх з листків до насіння. Найбільша 

кількість насінин у одному султані була на варіантах 6 (N45Р60К60 + 

гумісол + діазофіт)  і  9 (N30Р30К30 + гумісол + діазофіт) – відповідно 

327 і 291 шт., тоді як на контролі – 83 шт. Ці ж варіанти забезпечили і 

найбільшу загальну кількість пагонів в 1 кг зеленої маси – 1591 та  

1634 шт., тоді як на контролі – 722 шт.  

Формування високого врожаю сільськогосподарських рослин 

є результатом фотосинтезу, у процесі якого з простих речовин 

утворюються багаті енергією складні і різноманітні за хімічним 

складом органічні сполуки. Як відомо, інтенсивність накопичення 

органічної речовини залежить від величини листкової поверхні, яка 

визначається біометричними параметрами рослин і значною мірою 

залежить від режиму їх живлення, а також тривалістю активної 

діяльності листя. Потужність асиміляційного апарату і тривалість його 

роботи є вирішальним фактором продуктивності фотосинтезу, який 

зумовлює кількісні та якісні показники врожаю. В досліді визначали 

площу листків у фазі кущіння та виходу в трубку (табл. 2). Вона 

корелює з врожаєм,  оскільки  листки є основним органом асиміляції і 

від їх площі і інтенсивності роботи залежить врожай. 

За результатами проведених досліджень встановлено, що з 

підвищенням кількості внесених поживних речовин суттєво 

збільшувалася площа листкової поверхні рослин тимофіївки лучної.   

Так, наприклад, якщо у фазі кущення в контролі загальна площа 

листкової поверхні тимофіївки лучної становила 12,5 тис. м
2
/га, то на 

варіантах 6 і 9 при внесенні мінерального добрива + гумісол + діазофіт 

цей показник підвищувався відповідно до 31,7 і 38,9 тис. м
2
/га. Всі 

досліджувані варіанти забезпечували передумови для формування 
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достатньо потужної вегетативної маси, при  цьому площа листкової 

поверхні рослин зростала до 38,9 тис. м
2
/га, що майже в 2,5 разу 

перевищувало контрольний варіант.     

 

2. Динаміка формування листкової поверхні рослинами  

тимофіївки лучної залежно від удобрення та фаз розвитку, тис. 

м
2
/га 

№ 

вар. 
 

Варіанти досліду 

Фаза 

кущен-

ня 

вихід у 

трубку 

коло-

сіння 

1 Контроль (без добрив) 12,5 24,9 32,6 

2 Гумісол 19,6 29,2 39,7 

3 Гумісол  + діазофіт 24,7 34,4 43,9 

4 N45Р60К60 26,9 31,8 44,2 

5 N45Р60К60  + гумісол 21,6 32,1 49,1 

6 N45Р60К60 + гумісол + діазофіт 38,9 47,1 57,9 

7 N30Р30К30 17,4 29,8 42,4 

8 N30Р30К30 + гумісол 28,6 36,4 47,9 

9 N30Р30К30 + гумісол + діазофіт 31,7 42,3 53,6 

 

На час настання фази виходу в трубку площа листкової 

поверхні рослин значно збільшувалася (на 8,2–12,4 тис. м
2
/га) і 

становила залежно від рівня живлення 24,9–47,1 тис. м
2
/га. Одержані 

дані свідчать проте, що мінеральні  та бактеріальні добрива позитивно 

позначаються на площі листкової поверхні  тимофіївки лучної. 

У фазі колосіння площа сформованої листкової поверхні 

рослин тимофіївки лучної за період вегетації була найбільшою і 

коливалася від 32,6 (контроль) до 57,9 тис. м
2
/га (N 45Р45К45 + гумісол + 

діазофіт). Проведення  підживлення гумісолом на фоні  добрив  і без 

добрив також сприяло формуванню у рослин тимофіївки лучної 

достатньо потужної надземної маси. Так, підживлення рослин  

гумісолом (вар. 2) сприяло збільшенню площі листкової поверхні на 

час настання фази колосіння до 39,7 тис. м
2
/га, що на 7,1 тис. м

2
/га 

більше порівняно з контрольним варіантом.   

Фотосинтетичний потенціал посіву і площа листкової 

поверхні рослин тісно пов'язані між собою. Проведеними 

дослідженнями встановлено значний вплив мінеральних та 

бактеріальних добрив на величину фотосинтетичного потенціалу 

посіву. Так, при вирощуванні тимофіївки лучної в контролі він 

становив 0,22 г/м
2
 за добу, тоді як на вар. 6 (N45Р60К60  + гумісол + 

діазофіт) і 9 (N30Р30К30 + гумісол + діазофіт) цей показник становив 
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5,32 і 3,10 г/м
2
 за добу. Таким чином, найбільшу площу листкової 

поверхні рослин та високі показники фотосинтетичної діяльності, які 

забезпечують найвищу продуктивність посівів тимофіївки лучної, 

відзначено на вар. 6 (N45Р60К60  + гумісол + діазофіт) і 9 (N30Р30К30 + 

гумісол + діазофіт). Заслуговує на увагу вар.  2 (гумісол) і 3 (гумісол + 

діазофіт). В середньому за три роки користування вар. 2 забезпечив 

врожай зеленої маси 31,5 т/га, сухої речовини  – 7,4 т/га та насіння – 

0,23 т/га, істотно  перевищивши  контроль  відповідно  на  9,9;  3,3  та 

0,09 т/га. Варіант  3 забезпечив врожай зеленої маси 38,3 т/га, сухої 

речовини 11,9 т/га та насіння 0,29 т/га,  істотно перевищивши контроль 

відповідно на 16,7; 7,9 та 0,15 т/га. Результати досліджень свідчать про 

те, що загальна площа листкової поверхні та фотосинтетичний 

потенціал на варіантах 2 і 3 були вищі від контролю. Таким чином, 

бактеріальні добрива мають значний вплив на продуктивність рослин, 

площу листкової поверхні та фотосинтетичний потенціал тимофіївки 

лучної.  

 Висновки. Мінеральні і бактеріальні добрива сприяють 

підвищенню врожаю кормової маси і насіння тимофіївки лучної. 

Найбільший приріст врожаю  на третій рік  користування (четвертий 

рік життя) забезпечили варіанти  3 (гумісол  + діазофіт),  6 (N45Р60К60 + 

гумісол + діазофіт) і 9 (N30Р30К30 + гумісол + діазофіт) – відповідно   

зеленої  маси  77;  89 і 83 %; сухої речовини – 191; 226 і 214 %;  

насіння – 112; 164 і 150 %. Заслуговують на увагу і варіанти 5 

(N45Р60К60 + гумісол) і 8 (N30Р30К30  + гумісол), які забезпечили приріст 

врожаю насіння відповідно 102 і 99 %. Внесення мінеральних і 

бактеріальних добрив позитивно позначається на хімічному складі 

рослин  тимофіївки лучної. Найкращий хімічний склад рослин 

одержано при поєднанні двох видів добрив – мінеральних і 

бактеріальних. 

  При обробці насіння тимофіївки лучної бактеріальними 

добривами  найбільшу площу листкової поверхні рослин  відзначено 

на варіанті 6 (N45Р60К60 + гумісол + діазофіт): у фазі кущення 38,9 тис. 

м
2
/га,  виходу в трубку – 47,1 тис. м

2
/га,  колосіння – 57,9  тис. м

2
/га,  

тоді як на контролі, де добрива не вносили, ці показники відповідно 

становили:  12,5;  24,9 і 32,6 тис. м
2
/га.   

   Виходячи з цього, біопрепарати і регулятори росту можуть 

бути одним із елементів технології вирощування тимофіївки лучної в 

зоні Передкарпаття України, який сприятиме підвищенню врожайності 

сорту, одержанню екологічно чистої продукції  та зниженню хімічного 

навантаження на навколишнє середовище.   
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СТВОРЕННЯ І ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА  

ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ГРЯСТИЦІ ЗБІРНОЇ  

В УМОВАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ 

  

Наведено результати селекційної роботи з грястицею 

збірною в зоні Передкарпаття. Застосовували різноманітні селекційні 

методи та різні вихідні форми для створення високопродуктивних 

сортів, які добре пристосовані до місцевих умов зони. В роботі з 

грястицею збірною було використано метод створення 

складногібридних популяцій на основі біотипічного добору із вихідних 

сортозразків різного еколого-географічного походження. 

 Ключові слова: грястиця збірна, сорт, колекція, вихідний 

матеріал,  біотип,  популяція, зелена маса, суха речовина, насіння. 

 

  Збільшення виробництва продуктів тваринництва - одне з 

найважливіших завдань сільського господарства. Головним  резервом 

є зміцнення кормової бази, зокрема раціональне використання 

сіножатей  і пасовищ.  Значна роль  при цьому належить багаторічним 

травам,  з яких одержують високобілковий, вітамінний зелений корм, 

сіно, сінне борошно, сінаж  і силос. Однією з перспективних злакових 

трав для використання в травосумішках польового і лучного 

травосіяння є грястиця збірна. Вона є одним з найбільш цінних 

злакових компонентів для створення сінокосів і  культурних пасовищ, 

при докорінному і поверхневому поліпшенні природних кормових 

угідь і при посіві в польових кормових сівозмінах в районах Полісся, 

Лісостепу,  в гірських і передгірських районах Карпат. Грястиця збірна 

має комплекс господарсько цінних ознак: ранньостиглість, висока 

продуктивність, відносна посухостійкість, добра отавність, висока  

реакція серед інших злакових трав на азотне удобрення і зрошування  

[1, 4, 9]. 

В останні роки в Україні створено ряд сортів грястиці 

збірної,  які  інтенсивно  впроваджують  у  виробництво, але завдання  

створення сортів цієї культури не тільки з високою продуктивністю,  
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але й стійкістю до низьких температур, хвороб, вилягання та 

стиглістю ще далеке від повного вирішення.  До Державного реєстру 

сортів рослин, придатних для поширення в Україні, на 2015 р.  

занесено 11 сортів грястиці збірної, а саме: Дрогобичанка, Лідакта, 

Муравка, Наталка, Олешка 14, ФРКЛ-1, Херсонська рання 1, Українка, 

Револін, Інгулка 17, Марічка. Залежно від умов вирощування  врожай 

зеленої маси їх становить 200–400 ц/га, сухої речовини 45–100 ц/га, 

насіння 3,0–5,0 ц/га [2].  

Ряд високоврожайних сортів грястиці збірної  виведено за 

кордоном. Так,  середньостиглий сорт Reda створений в Швейцарії, на 

Уельській станції – ранньостиглі  (№ 345, № 37) і середньостиглі      

(№ 26, № 143) сорти, які придатні для сінокісно-пасовищного 

використання і мають високу продуктивність, пізньостиглі сорти 

Velinta, Dainava створені в Литві. Внаслідок практичної селекційної 

праці методом багаторазового масового добору на продуктивність і 

стиглість в умовах Передкарпаття створено сорт грястиці збірної 

Марічка, який з 2014 р. занесений до Державного реєстру сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні. Сорт виведено масовим 

добором із місцевої популяції сінокісно-пасовищного напряму 

використання, врожай зеленої маси 32–37 т/га, сухої речовини –  

9 т/га, насіння – 0,58 т/га. Вміст білка 7,1 %. Рано відростає весною 

і добре після укосів і стравлювання.  Період від відновлення весняної 

вегетації до збиральної стиглості становить 120 діб (свідоцтво            

№ 140822. Дата державної реєстрації 30.04.2014 р.). 

Тому і виникла потреба детального вивчення вихідного 

матеріалу грястиці збірної та виведення на його основі нових сортів з 

високою кормовою і насіннєвою продуктивністю та іншими 

господарсько цінними ознаками. В зв‟язку з цим дослідження 

методів створення вихідного матеріалу для виведення нових 

високопродуктивних сортів грястиці збірної в умовах зони 

Передкарпаття має особливо важливе значення. 

 Дослідження проводили в  лабораторії селекції трав ІСГКР  

НААН (с. Лішня, зона Передкарпаття) на осушених гончарним 

дренажем дерново-середньопідзолистих поверхнево оглеєних  

середньокислих суглинкових утворених на делювіальних відкладах 

ґрунтах, які характеризувалися такими показниками родючості: вміст 

гумусу в орному (0–20 см) шарі – 1,22 %, рН сольової витяжки - 4,6, 

гідролітична кислотність - 4,23,  Нr – 11,8 мг-екв. на 100 г ґрунту (сума 

ввібраних основ), рухомих форм азоту – 10,8 мг, фосфору – 11,8 мг, 

обмінного калію – 8,2 мг на 100 г ґрунту.  
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Закладку дослідів проводили згідно з методикою селекції 

багаторічних трав  [3, 5–7]. Під час вегетації відзначали головні фази 

розвитку рослин. У період збирання кормової маси і насіння на кожній 

ділянці вимірювали висоту на 5–10 контрольних рослинах. Облік 

урожаю насіння проводили шляхом його обмолоту, витирання, 

очистки, зважування окремо з кожної ділянки. Облік урожаю зеленої 

маси і сухої речовини проводили шляхом скошування і зважування 

трави з подальшим перерахунком зеленої маси на суху речовину за 

процентом усушки пробних снопів масою 1–2 кг, які відбирали з 

кожної ділянки по діагоналі в 3–4 місцях. Оцінку матеріалу на 

стійкість до хвороб проводили візуально на різних етапах селекційного 

процесу.  

Головними ознаками, за якими проводили добір рослин і 

оцінку селекційного матеріалу, є добра облиствленість, висока 

продуктивність і кормова цінність, зимостійкість, довговічність, 

швидке відростання травостою після укосів і випасання, а також 

стійкість рослин до хвороб. Опис селекційного матеріалу проводили 

згідно з методикою проведення експертизи сортів на відмітність, 

однорідність та стабільність (ВОС)  [8]. 

Агротехніка на дослідних ділянках  – загальноприйнята для 

зони Передкарпаття. 

У зв‟язку з цим було поставлено такі завдання: 

- порівняльне вивчення і оцінка вихідного матеріалу в 

колекційному розсаднику; 

- добір кращих за комплексом ознак батьківських клонів із 

вихідних зразків колекції і групування їх за господарським 

призначенням (сінокісні, пасовищні, сінокісно-пасовищні); 

- переопилення відібраних клонів на групових розсадниках 

полікросу і одержання насіння  Syn1  складногібридних популяцій. 

 Груповий біотипічний добір застосовували при роботі з 

популяціями, які складаються з декількох різноманітних цінних 

біотипів, коли формуються групи рослин за відповідною ознакою або 

декількома ознаками, наприклад, за зимостійкістю, високою 

насіннєвою здатністю, за показниками якості і ін. Рослини кожної 

відібраної групи ізолювали для перезапилення лише в межах 

популяції, насіння  збирали окремо. Оскільки на загальній ділянці це 

виконати важко, частіш за все відібрані рослини клонують і клони 

пересаджують на ізольовані ділянки для вільного перезапилення в 

межах групи.  

Селекційна робота з багаторічними злаковими травами, яку 

ведуть наукові установи України, спрямована на виведення нових 
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високоврожайних сортів за комплексом господарсько цінних ознак, 

різних типів використання (сінокісний, пасовищний і комбінований 

пасовищно-сінокісний чи сінокісно-пасовищний), достигання, стійких 

до хвороб, несприятливих погодних умов, до підвищеної кислотності 

ґрунту.  

З метою виявлення найбільш пристосованих до ґрунтово-

кліматичних умов зони Передкарпаття сортозразків грястиці збірної 

ми у 2008 р. закладали  колекційний розсадник, в якому вивчали  18 

сортозразків грястиці збірної різного еколого-географічного 

походження. Це 7 дикорослих форм, 7 закордонних сортів, 4 сорти 

України. Стандарт - районований сорт Дрогобичанка (з 1987 р. 

проходив міжнародне сортовипробування в Канаді),  висіяний через 

кожні чотири номери. 

Однією із вад грястиці збірної для більш широкого її 

використання при створенні лук і пасовищ є слабка зимо-

весностійкість. В зв‟язку з цим було поставлено завдання виявити і 

відібрати рослини, найбільш стійкі до несприятливих умов зимівлі. 

Більш зимостійкими виявилися зразки грястиці збірної вітчизняної 

селекції, менш зимостійкими – зразки закордонної селекції. Загибель 

рослин у них становила 1–14 %. Добре пристосованими до низьких 

зимових температур виявилися дикорослі форми.  

 Висота рослин грястиці збірної змінювалася залежно від 

сорту, метеорологічних показників та умов живлення. Вона в 

середньому  була більш стійкою і коливалася у пасовищно-сінокісної 

форми від 65 см до 98 см, у сінокісної – від 100 до І37 см, пасовищної 

– форми до 60 см. Показник висоти рослин враховуємо при створенні 

складногібридних популяцій різного типу використання. Для 

сінокісних сортозразків вона була найбільшою, а для пасовищних – 

найменшою.  

В зоні Передкарпаття зазвичай спостерігається ураження 

грястиці збірної іржею (Uromyces dactylidis otth.).  Дикорослі форми 

мали  найвищий відсоток  ураження рослин (16,3–32,4 %).  Закордонні 

і вітчизняні  зразки мали слабку ураженість рослин  (3,2–12,9 %). 

Таким чином, за стійкійстю до хвороб найбільш перспективним 

вихідним матеріалом слід вважати сортозразки зарубіжної і 

вітчизняної селекції. 

На третій рік життя у фазі початку цвітіння першого укосу у 

всіх зразків колекції  відібрано і зрізано рослини, які були найкращими 

за поєднанням всіх показників польової оцінки і спостереження.   
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1. Структурний аналіз врожаю сухої маси зразків грястиці збірної 

 

 

 

Назва та походження зразка 

Середня маса за 2 укоси  

Відносна 

облист-

вленість, 

% 

одного куща  зокрема листків і 

укорочених пагонів 

г відхилення 

від стан-

дарту, % 

г відхилення 

від стан-

дарту, % 

Дрогобичанка (St) 132,7 - 99,4 - 76,4 

Олешка 14 (Україна) 138,4 +5,7 103,5 +4,1 76,9 

Приморська-40 (Росія)  112,3 -20,4 93,1 -6,3 78,7 

Марічка (Україна) 178,8 +46,1 117,1 +17,7 86,4 

Магутная (Білорусь) 137,2 +4,5 94,5 -4,9 77,8 

Херсонська рання 1 (Україна) 145,9 +13,2 96,2 -3,2 78,1 

Петрозаводська (Росія) 128,2 -4,5 81,9 -17,5 70,3 

Дикоросла із Ленінградської обл. 117,9 -14,8 82,6 -16,8 74,6 

Дикоросла із Єсентуки 152,3 +19,6 109,2 +9,8 77,1 

Дикоросла із Закарпатської обл. 129,8 -2,9 97,5 -1,9 74,8 

Дикоросла із Івано-Франківської обл. 137,5 +4,8 88,4 -11,0 76,7 

Дикоросла із Польщі 124,2 -8,5 83,1 -16,3 75,4 

Дикоросла із Львівської обл. 149,1 +16,4 102,5 +3,1 73,6 

Дикоросла із Ставрополя 137,5 +4,8 93,1 -6,3 72,5 

Dainava (Литва) 167,3 +34,6 107,0 +7,6 85,8 

Zeke (Швейцарія) 128,9 -3,8 114,6 +15,2 78,6 

Asta (Литва) 164,6 +31,9 106,2 +6,8 84,3 

Cambila (Великобританія) 135,9 +3,2 107,1 +8,0 79,8 
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Ці ж рослини були зрізані у фазі початку цвітіння другого 

укосу. Всі зрізані рослини в першому і другому укосі, висушені до 

повітряно-сухого стану, були піддані структурному аналізу з 

визначенням загальної маси рослин, маси листків, відносної 

облиствленості і деяких інших показників (табл. 1). 

В сумі за два укоси 11 зразків перевищили стандарт за 

загальною масою рослин від 3,2 до 46,1 %. Відносна облиствленість у 

середньому за 2 укоси вища у зразків вітчизняної та зарубіжної 

селекції. Найбільш перспективними за продуктивністю є зразки:  

Марічка (Україна),  Dainava і Asta (Литва). 

 Із 70 рослин, остаточно відібраних за даними польових оцінок 

і структурного аналізу, для створення складногібридних популяцій 

було використано тільки 40. Ці рослини були згруповані в 9 

комбінацій, а саме:  

 1) пасовищний тип: П-1 (Дрогобичанка, Asta, Дикоросла із 

Закарпаття), П-2 (Марічка, Dainava, Дикоросла із Єсентуки, 

Приморська-40), П-3 (Олешка 14, Zeke, Дикоросла із Польщі, 

Магутная); 

 2) сінокісний тип: С-4 (Дикоросла із Ленінградської обл., 

Петрозаводська, Херсонська рання 1, Cambila), С-5 (Дикоросла із 

Івано-Франківської обл., Дикоросла із Ставрополя, Asta, Марічка, 

Магутная), С-6 (Марічка, Олешка 14, Дикоросла із Львівської обл., 

Дикоросла із Польщі, Dainava, Cambila); 

 3) сінокісно-пасовищний тип: СП-7 (Дрогобичанка, 

Дикоросла із Ленінградської обл.,  Zeke, Дикоросла із Польщі), СП-8 

(Марічка, Dainava, Магутная, Дикоросла із Івано-Франківської обл., 

Дикоросла із Ставрополя), СП-9 (Олешка 14, Zeke, Херсонська рання 

1, Cambila, Дикоросла із Ленінградської обл., Петрозаводська). 

Для створення специфічних популяцій пасовищного типу було 

відібрано рослини, які відзначалися добрим відростанням весною і 

після укосів, високою кормовою продуктивністю, незначною висотою, 

великою кількістю вегетативних пагонів і високою абсолютною 

облиствленістю. 

Рослини, відібрані для створення популяцій сінокісного типу, 

відрізнялися високою кормовою продуктивністю у фазі повного 

викидання волоті, високим абсолютним врожаєм листків, значною 

висотою пагонів, високим вмістом протеїну і сухої речовини.  
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2. Середні показники рослин грястиці збірної, із яких створені складногібридні зразки (за два укоси) 

Назва популяцій за типом  

використання 

Загальна  маса однієї 

рослини  

Маса листків і 

укорочених пагонів  

з 1 рослини 

Загальне число 

пагонів на рослині 

г відхилення 

від 

стандарту, 

% 

г відхилення 

від 

стандарту, 

% 

г відхилення 

від 

стандарту, 

% 

Дрогобичанка (St) 132,4 - 109,9 -  116,5 - 

Пасовищний тип  П-1 138,6 +6,2 135,8 +25,9 126,3 +9,8 

Пасовищний тип  П-2 178,2 +45,8 153,7 +43,8 132,4 +15,9 

Пасовищний тип  П-3 124,9 -7,5 126,1 +16,2 128,9 +12,4 

Сінокісний тип С-4 137,7 +5,3 127,8 +17,9 113,6 -2,9 

Сінокісний тип С-5 162,5 +30,1 141,2 +31,3 139,8 +23,3 

Сінокісний тип С-6 109,3 -23,1 110,5 +0,6 106,1 -10,4 

Сінокісно-пасовищний тип СП-7 142,5 +10,1 138,4 +28,5 129,6 +13,1 

Сінокісно-пасовищний тип СП-8 136,1 +3,7 120,9 +11,0 131,2 +14,7 

Сінокісно-пасовищний тип СП-9 138,9 +6,5 135,8 +25,9 115,9 -0,6 
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Для популяцій комбінованого типу використання добирали 

біотипи, які відрізнялися добрим відростанням весною і після кожного 

укосу, високою продуктивністю при сінокісному або пасовищному 

використанні, високими кормовими якостями, високою загальною 

кущистістю.  

У  всіх трьох комбінаціях обов‟язковою умовою відбору була 

відсутність ураження хворобами. В табл. 2 подано середні показники 

загальної продуктивності  відібраних біотипів порівняно із стандартом 

Дрогобичанка. 

 Триває  селекційна робота щодо  вивчення складногібридних 

популяцій як вихідного матеріалу для селекції грястиці збірної в 

умовах Передкарпаття. 

Висновки.  Оцінка за комплексом біологічних і господарсько 

цінних ознак 18 колекційних зразків грястиці збірної  різного ступеня 

окультурення і різного географічного походження виявила широкий 

спектр мінливості цих ознак між популяціями. 

Внаслідок відбору найкращих біотипів однорідних рослин із 

генетично різнорідних зразків колекції, групування їх відповідно до  

заданого типу нового сорту і вільного переопилення на ізольованих 

розсадниках полікросу одержано насіння першого покоління 9 

складногібридних популяцій: пасовищного (3), сінокісного (3) і 

комбінованого (3) типу. Кожну складногібридну популяцію  

створювали шляхом добору біотипів, які характеризуються високою 

продуктивністю, зимостійкістю, швидкими темпами відростання, 

одночасністю цвітіння. 
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внесення добрив отримано 4,61 т/га сіна. 

Ключові слова: продуктивність, удобрення, ботанічний склад, 

злаковий травостій, сінокісне використання. 

 

Знання динаміки ботанічного складу як за укосами, так і за 

роками користування залежить від основних агротехнічних факторів, 
 

© Котяш У. О., Панахид Г. Я., 
Ярмолюк М. Т., Дідух Г. М., Пукало Д. Л., 2015 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2015. Вип. 57. 

mailto:inagrokarpat@gmail.com


    

 

 

134 

зокрема вихідного складу травостою та систем удобрення, які дають 

можливість прогнозувати не тільки зміни видового складу, а й 

продуктивність угідь та якість корму [2, 5]. При сучасному 

незадовільному матеріально-технічному і ресурсному забезпеченні 

господарств актуальним залишається поверхневе поліпшення 

довговікових самовідновлювальних агрофітоценозів, які дають 

дешевий і повноцінний корм протягом 10 і більше років без 

пересівання. Статистичні дані в Україні свідчать, що середня 

продуктивність неполіпшених кормових угідь не перевищує 1,4–       

2,2 т/га сухої маси.  

Численні дослідження показують, що, застосовуючи помірні 

дози азотних добрив (до N180) в умовах достатнього забезпечення трав 

фосфором і калієм, можна одержати високу продуктивність сіяних 

травостоїв протягом довгого часу [3]. Підвищені дози азотних добрив 

можуть знизити зимостійкість деяких видів трав і викликати їх 

зрідження. За інтенсивності використання трав знижується 

урожайність та вміст поживних речовин у корінні. 

У травосумішках довговічність окремих видів трав залежить від 

їх конкурентоспроможності. При внесенні підвищених доз азотних 

добрив більш стійкими у травостоях за трьохукісного використання є 

грястиця збірна і костриця тростинна, а за двохукісного – стоколос 

безостий [1, 4]. 

Експериментальну роботу проводили в Інституті сільського 

господарства Карпатського регіону НААН в умовах багаторічного 

стаціонарного досліду. Лучний агрофітоценоз був залужений у        

2001 р. травосумішкою такого складу: пажитниця багаторічна, 

костриця лучна, тимофіївка лучна, конюшина повзуча. Протягом 

багатьох років досліджували розподіл азотних добрив та їх вплив на 

продуктивність сінокосів. На даний час вивчаємо такі дози азоту на 

фоні Р45К60: N60 (30+30) та N60 (20+40) за двократного відчуження та Ф + N90 

(30+30+30), Ф + N90 (0+30+60), Ф + N120 (40+40+40), Ф + N120 (0+50+70) за 

трикратного використання. 

Ґрунт дослідної ділянки темно-сірий опідзолений глеюватий 

легкосуглинковий осушений гончарним дренажем з такими агрохіміч-

ними показниками в горизонті 0–20 см: рН сольове – 4,7–5,0, вміст 

гумусу – 3,2–3,6 %, лужногідролізованого азоту (за Корнфільдом) – 

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

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

Як видно з одержаних даних (табл. 1), продуктивність лучного 

агрофітоценозу в середньому за досліджувані роки без внесення 

добрив становила 4,61 т/га сіна.  
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1. Урожайність сухої маси лучного (13-річного) травостою залежно 

від кратності використання та інтенсивності удобрення (середнє за 

2011–2014 рр.) 

№ 

вар. 
Варіанти 

Кратність 

викори-

стання 

Суха маса 

т/га 
приріст 

т/га % 

1 
Контроль  

(без добрив) 
2 укоси 4,61 - - 

2 Фон – Р45К60 2 укоси 5,80 1,19 26 

3 Ф + N60 (30+30) 2 укоси 8,42 3,80 82 

4 Ф + N60  (20+40) 2 укоси 8,26 3,65 79 

5 Ф + N90 (30+30+30) 3 укоси 9,12 4,51 98 

6 Ф + N90 (0+30+60) 3 укоси 8,97 4,36 94 

7 Ф+ N120 (40+40+40) 3 укоси 10,22 5,61 122 

8 Ф + N120 (0+50+70) 3 укоси 10,33 5,73 124 

НІР05  
0,42   

 

Із застосуванням Р45К60 урожайність даного травостою 

підвищилася на 1,19 т/га сухої маси, або 26 % порівняно з контролем. 

Двократне використання багаторічного травостою та внесення 

помірної дози азоту (N60) дало можливість одержати 8,42 і 8,26 т/га 

сухої речовини, або 82; 79 % приросту протягом сезону. Максимальна 

доза азотного добрива (N120) на фоні Р45К60 підвищила урожайність до 

10,33 т/га. 

Спостереження за динамікою ботанічного складу травостою 

протягом багатьох років підтверджує позитивний вплив мінеральних 

добрив на стійкість видової структури агрофітоценозу (табл. 2). 

Значний вплив на формування ботанічного складу в роки 

досліджень має спосіб удобрення травостою. Таким чином, 

тринадцятирічний травостій під впливом азотних добрив сформувався 

як злаково-різнотравний з переважанням верхового раннього злаку – 

грястиці збірної, частка якого становила до 50 %, тимофіївки лучної 

(10 %) та пажитниці багаторічної (15 %). За такого удобрення злакові 

компоненти становили від 80 до 94 % і за еколого-біологічною 

характеристикою належали до мезофітів та ксеромезофітів, а за типом 

пагоноутворення - до нещільнокущових трав. Різнотрав‟я в першому 

укосі становило від 6 до 20 % і було представлено такими видами: 

деревій звичайний, злинка канадська, подорожник ланцетолистий, 

нечуйвітер волохатий. Найкращі умови для збереження бобових 

компонентів склалися із внесенням фосфорно-калійних добрив і на 

абсолютному контролі (без добрив) – 14 і 17 %. Отже, на цих ділянках 
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відзначено 5 видів несіяних трав, а саме: конюшину середню, горошок 

мишачий, конюшину повзучу, люцерну хмелевидну, лядвенець 

польовий.  

 

2. Динаміка ботанічного складу 13-річного лучного травостою 

залежно від інтенсивності удобрення та використання (за 2014 р.), 

% від загального урожаю 

№ 

вар. 
Варіанти 

Злаки  Бобові  Різнотрав‟я  

Використання 

1-й 

укіс 

ота-

ва 

1-й 

укіс 

ота-

ва 

1-й 

укіс 

ота-

ва 

1 
Контроль  

(без добрив) 69 81 14 9 17 10 

2 Фон – Р45К60 75 82 17 11 8 7 

3 Ф + N60 (30+30) 93 87 - - 7 13 

4 Ф + N60  (20+40) 94 88 - - 6 12 

5 Ф + N90 (30+30+30) 90 93 - - 10 7 

6 Ф + N90 (0+30+60) 80 90 - - 20 10 

7 Ф+ N120 (40+40+40) 94 85 - - 6 15 

8 Ф + N120 (0+50+70) 90 94 - - 10 6 

 

На контролі (без добрив) відсоток злакових трав в отаві становив 

81 %, бобових – 9 %, а різнотрав‟я – 10 %. За трикратного 

використання травостою частка злаків зростала (до 94 %), відповідно 

кількість їстівного різнотрав‟я зменшувалася (6 %) порівняно з 

двократним використанням (13 %).  

У міру старіння травостою із його складу в першу чергу 

випадають бобові компоненти, продуктивне довголіття яких не 

перевищує 3–5 років. Також встановлено, що найбільшу здатність до 

самопоновлення в фітоценозах після випадання сіяних видів 

проявляють багаторічні трави мезофіти. Тому в другому укосі 

використання (отава) переважали низові злакові трави, такі як тонконіг 

лучний (20 %) та костриця червона (45 %), що свідчить про їх високу 

екологічну й ценотичну пластичність. 

Висновки. Лучні травостої під впливом тринадцятирічного 

застосування помірних доз азотних добрив в умовах сінокісного 

використання дали можливість зберегти стабільний ботанічний склад 

із домінуванням злакових компонентів. Таким чином, у першому укосі 

використання основну частку в травостої займали грястиця збірна    

(50 %), пажитниця багаторічна (15 %) та тимофіївка лучна (10 %), а в 

другому – переважали низові лучні трави (костриця червона та 
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тонконіг лучний), що свідчить про їх високу екологічну та ценотичну 

пластичність. Систематичне щорічне підживлення лучного (13-

річного) травостою мінеральними добривами (Р45К60 + N120 (0+50+70)) 

дало можливість одержати до 10,33 т/га сіна. 
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захист рослин в органічному виробництві фітопродукції, в єдиному 

технологічному процесі потрібно використовувати лише 

природоохоронні, ефективні та безпечні  методи, зокрема 

організаційно-технологічний, агротехнічний, імунологічний, 

біологічний, мікробіологічний, фітонцидний тощо. Обґрунтовано 

принципи виробництва органічної фітопродукції та ефективності її 

захисту без застосування синтетичних технологічних засобів. В 

основу цього покладено історичний досвід формування та 

функціонування агрофітоценозів на території України. 

Ключові слова: органічне виробництво, натуральний захист 

рослин, фітоценоз, тритикале, полба. 

 

Аналіз розвитку агропромислового комплексу різних країн 

свідчить, що в них набувають поширення декілька напрямів ведення 

екосистем, які істотно різняться між собою за економічними, 

енергетичними, природоохоронними параметрами тощо. Так, зокрема, 

ці напрями логічно розподілити на такі групи: виробництво 

фітопродукції з використанням синтетичних препаратів (екстенсивне 

та інтенсивне землеробство) та без їх використання (натуральне, 

органічне, або біологічне й біодинамічне землеробство). 

В останні роки відбувається процес обґрунтування 

перспективних напрямів виробництва продукції на основі новітнього 

технічного та інформаційного забезпечення технологій, особливо з 

використанням технологій no-till, системи точного землеробства (СТЗ) 

та інформаційних фітотехнологій (ІФ), зокрема і системи 

інформаційного землеробства (СІЗ) [2, 3]. 

В Україні протягом останіх двох десятиліть почалося наукове 

обґрунтування щодо відродження традицій розвитку виробництва 

фітопродукції без використання синтетичних препаратів, що є 

важливим природоохоронно-економічним чинником. За своєю суттю 

цей традиційний напрям виробництва фітопродукції на теренах нашої 

країни функціонував протягом багатьох століть, тоді як синтетичні 

препарати почали широко використовувати лише протягом 

останнього. Саме необґрунтоване використання хімічних препаратів 

промислового виробництва та відповідно забруднення довкілля і 

продукції токсичними агрохімікатами, особливо в другій половині 

двадцятого століття, стало поштовхом для відновлення традицій 

виробництва фітопродукції без використання синтетичних препаратів, 

в основі якого є біодинамічне та натуральне (в ряді країн світу відоме 

як органічне, біологічне та екологічне) землеробство [6, 7]. 
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В основу виробництва органічної фітопродукції та ефективності 

її захисту без застосування синтетичних технологічних засобів 

покладено історичний досвід формування та функціонування 

агрофітоценозів на території України, ефективність його ведення в 

ряді країн світу та особливо Європи [1, 3, 5]. При цьому в ряді 

випадків за обґрунтування моніторингової системи щодо 

біорізноманіття та оптимізації методів захисту рослин використано 

власні результати досліджень, проведених у господарствах Лісостепу 

та Полісся Правобережної України протягом останніх 35 років [2–4]. 

Під виробництвом натуральної (органічної) фітопродукції 

логічно розуміти цілісну, але специфічну систему формування та 

функціонування фітоценозів господарств, яка має включати ряд 

основних, але суттєво удосконалених щодо загальноприйнятого 

виробництва, і окремо акцентованих ланок, зокрема: організаційно-

технологічну; правову; сертифікацію та стандартизацію на основі 

міжнародних стандартів; вирощування сировини, як правило, із 

замкнутим циклом з тваринництвом; збирання сировини, її 

транспортування та зберігання; переробку та отримання якісної й 

безпечної продукції; транспортування та зберігання продукції; 

реалізацію продукції на персоніфікованих ринках; споживання тощо. 

За умов вирощування фітопродукції без використання 

синтетичних препаратів застосовують натуральне (органічне) та 

біодинамічне виробництво з обґрунтуванням та веденням відповідних 

систем землеробства. 

У всіх ланках виробництва продукції важливе місце займають 

принципи захисту рослин, зокрема і контролю економічно збиткового 

(шкідливого) та прибуткового (корисного) біорізноманіття, яке має 

пряме або опосередковане відношення до вирощуваних культур, 

сировини або ж продукції. 

Щодо культурних екосистем, стратегія розробки ефективного та 

безпечного захисту фітоценозів має бути спрямована на створення 

оптимальних умов для росту та розвитку сільськогосподарських 

культур за рахунок дотримання параметрів єдиного технологічного 

процесу їх вирощування, де у включених системах захисту рослин 

ураховано природні регулюючі механізми, економічні пороги 

шкідливості. 

Все це в комплексі досягне поставленої мети, зокрема і завдяки 

впровадженню науково обґрунтованих сівозмін як одного із головних 

технологічних заходів. При цьому також потрібно обґрунтовувати 

набір і співвідношення культур із вищою енто- та фітопатологічною 

стійкістю проти шкідливих організмів (тритикале, полба, пелюшка 
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тощо), рівень застосування добрив, баланс поживних речовин, 

наявність гумусу в ґрунті, вологозабезпеченість та сортову 

продуктивність рослин тощо. 

Тактика ж захисту рослин у такому разі ґрунтується на знаннях 

біотичних та абіотичних факторів, що впливають на продуктивність 

рослин, видового складу, біології шкідливого комплексу, рівня впливу 

на нього корисних організмів, особливостей розвитку та технології 

вирощування культури, а також ступеня реалізації окремого 

технологічного прийому щодо корисних і шкідливих організмів, що 

недостатньо вивчено. 

В основі ухвалення рішення щодо особливостей вибору і 

проведення захисних заходів має бути доступний для виробництва 

моніторинг фітоценозів, особливо їх шкідливих і корисних організмів 

та надійний прогноз як в агроценозі захисної культури, так і в 

суміжних екосистемах. 

З метою поліпшення природоохоронної ситуації в другій 

половині двадцятого століття у захисті рослин запропоновано новий 

термін – інтегрований захист рослин, який схвалила робоча група 

експертів ФАО у 1967 р. та Міжнародна організація біологічної 

боротьби (МОББ) в 1973 р. [3]. 

Сьогодення диктує потребу виробництва фітопродукції, 

виходячи із природоохоронних принципів вирощування сировини. 

Такий підхід у свою чергу вимагає розробки та впровадження не 

економічних порогів шкідливості взагалі (ЕПШ), а природоохоронно-

економічних порогів чисельності шкідливого біорізноманіття 

агрофітоценозів (ПЕПЧШБА). Така нова стратегія оптимізації захисту 

рослин дозволить, на відміну від традиційної, не лише поліпшити стан 

довкілля, але й створити передумови для сталого вирощування якісної 

та безпечної сировини агрофітоценозів та її продукції. 

Сучасні інтегровані системи захисту рослин теоретично на 

конкретному полі культури не враховують біоценотичні зв'язки 

культивованих рослин та їх шкідливих організмів із навколишнім 

середовищем, зокрема суміжними первинними та вторинними 

біоценозами. Це свідчить про те, що в конкретних умовах єдиного 

технологічного процесу вирощування культур в агроекосистемах 

потрібно обґрунтовувати специфічні системи інтегрованого захисту 

рослин. 

Виходячи з викладеного, для всіх систем землеробства, як з 

використанням синтетичних препаратів, так і без них, логічною є 

загальноприйнята і узагальнююча назва – інтегрований захист рослин. 

Тоді для землеробства з використанням синтетичних препаратів 
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логічною щодо захисту рослин є назва – натурально-синтетичний 

інтегрований захист рослин. 

Для землеробства ж без використання синтетичних препаратів 

актуальною щодо захисту рослин є назва – натуральний інтегрований 

захист рослин, або ж натуральний контроль біорізноманіття 

фітоценозів. 

Натуральний інтегрований захист рослин – це система 

контролю в просторі та часі шкідливих та корисних організмів, яка, 

враховуючи економічні пороги шкідливості та коригуючи природні 

регулюючі механізми захисних і межуючих біоценозів, використовує в 

єдиному технологічному процесі вирощування культур за умов 

натурального (органічного) та біодинамічного землеробства лише 

природного походження, або ж натуральні технологічні матеріали, 

методи і прийоми, які задовольняють економічні, природоохоронні і 

токсикологічні вимоги та відповідають принципам сертифікації 

виробнитцва оптимуму якісної й безпечної фітопродукції на основі 

міжнародних стандартів. 

Викладене свідчить, що з метою обґрунтування 

природоохоронних і безпечних систем захисту рослин залежно від 

обраного підходу до виробництва фітопродукції потрібно розробляти, 

аналізувати та впроваджувати дієві сучасні та новітні методи захисту 

рослин. 

Сучасні методи захисту рослин. На сучасному етапі всі засоби 

контролю біорізноманіття фітоценозів за натурального захисту рослин 

згруповані в такі напрями: організаційні заходи (організаційно-

технологічний метод), агротехнічний, імунологічний, біологічний, 

мікробіологічний, біотехнічний, механічний та фізичний методи [2]. 

Організаційні заходи (організаційно-технологічний метод) – це 

організаційний напрям, що створює несприятливі умови для 

розмноження та поширення шкідливих організмів одночасно із 

забезпеченням оптимального росту і розвитку вирощуваної культури 

та корисних організмів. За своєю суттю, це творчість фахівця, що 

ґрунтується на рівні його знань щодо вибору технології вирощування 

культур та їх захисту, зокрема: зонального видового складу, біології та 

шкідливості економічно збиткового біорізноманіття в агрофітоценозі 

культури, яку захищають, та культурних фітоценозах; ведення 

сівозміни; реалізація сортового потенціалу в конкретних умовах з 

урахуванням ступеня протистояння шкідливим організмам; 

обґрунтування системи землеробства з урахуванням кліматичних та 

ґрунтових умов тощо. 
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Оптимізації сівозмін в останні роки певну увагу приділяють і 

відповідні державні структури. Наприклад, щодо врегулювання 

сівозмін 4 червня 2009 р. був затверджений  Закон № 1443-V1 “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження 

родючості ґрунтів”. Цей закон зобов‟язує аграрні підприємства за 

наявності площі понад 100 га, з 01.01. 2013 р. розробляти проект 

землеустрою з еколого-економічним обґрунтуванням сівозмін та 

впорядкуванням угідь. 

Новітні методи захисту рослин. Наразі особливої уваги 

заслуговує обґрунтування та розробка новітніх методів захисту 

рослин, які випливають із поглибленого вивчення біохімії рослин та 

інших факторів. Виходячи із розвитку наукових досліджень, в останні 

роки в розробці систем захисту рослин з успіхом почали 

використовувати новітні методи, зокрема абіотичний та фітонцидний, 

серед яких найбільшої уваги з позицій охорони довкілля заслуговує 

останній. 

Фітонцидний метод. Починаючи з 1994 р., в Україні 

започатковано і науково обґрунтовано використання фітонцидного 

методу захисту рослин, який базується на природоохоронній основі і 

своїм механізмом та спектром дії відрізняється від інших методів. 

Щодо особливостей використання цього методу опубліковано 

понад 70 наукових праць та отримано ряд патентів щодо 

фітокомплексонів [3]. 

Таким чином, впровадження виробництва органічної продукції 

в умовах України є актуальним і має великі перспективи. 

Висновки. В Україні органічне виробництво фітопродукції 

знаходиться на початковому етапі та має фрагментарний характер. Це 

вимагає поглиблених досліджень щодо організації його в фермерських 

господарствах на науковому рівні. З метою отримання якісної та 

безпечної продукції особливої уваги заслуговує впровадження 

ефективної системи моніторингу біорізноманіття вирощуваних 

культур і природоохоронного та економічного їх захисту без 

застосування синтетичних технологічних матеріалів та генетично 

модифікованих організмів. В основі такого захисту рослин 

перспективною є натуральна (природоохоронна) система контролю 

біорізноманіття. 

 

Список використаної літератури  

1. Бабич А. О. Світові земельні, продовольчі і кормові  ресурси 

/ А. О. Бабич. – К. : Аграрна наука, 1996. – 570 с. 



    

 

 

143 

2. Вигера С. М. Натуральний захист рослин та їх продукції при 

органічному виробництві / С. М. Вигера, О. А. Іваненко,  

М. М. Ключевич // Органічне виробництво і продовольча безпека : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Житомир, 18–20 квіт. 2013 р. 

– Житомир, 2013. – С. 337–345. 

3. Вигера С. М. Фітонцидологія з основами вирощування та 

застосування фітонцидно-лікарських рослин : навч. посіб. / С. М. Виге-

ра. – Житомир : Рута, 2009. – 296 с. 

4. Ключевич М. М. Тритикале – перспективна культура для 

органічного виробництва / М. М. Ключевич // Зб. тез Міжнар. наук.-

практ. конф. „Перспективи розвитку рослинницької галузі в сучасних 

економічних умовах”, присвяченої 50-й річниці від початку 

рисівництва в Україні (Скадовськ, 6–8 серп. 2013 р.). – Скадовськ, 

2013. – С. 111–112.  

5. Статистичний щорічник України за 2007 рік / Державний 

комітет статистики України. – К. : Консультант, 2008. – 556 с. 

6. Gorski R. Monitorowanie szkodnikow roslin szklarniowych         

/ R. Gorski // Post. ochr. rosl. – 1999. – 39, № 1. – S. 321–326. 

7. Blossey B. Before, during, end after: the need long-term 

monitoring in invasive plant species management / B. Blossey // Biol. 

Invasion. – 1999. – № 1. – P. 301–311. 

Отримано 28.01.2015 

 

 

 



    

 

 

144 

УДК 633.1:631.86 

В. І. ЛОПУШНЯК, доктор сільськогосподарських наук  

Львівський національний аграрний університет 

вул. В. Великого, 1, м. Дубляни Жовківського р-ну Львівської обл., 80381, 

Vasyll@mail.ru 
М. Б. АВГУСТИНОВИЧ, здобувач  

Луцький біотехнічний інститут ПВНЗ “Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» 

вул. Сагайдачного, 6, м. Луцьк Волинської обл., 43020, avgustunovuch@mail.ru 

 

ВПЛИВ РІЗНИХ РІВНІВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ  

НА ФОРМУВАННЯ БІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КОЛОСА  

І ПРОДУКТИВНОСТІ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО  

В ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 
 

Представлено результати досліджень щодо формування 

біометричних показників колоса ярого тритикале за різних рівнів 

мінерального живлення в Західному Лісостепу України. Визначено 

його залежність від маси зерен з головного колоса, маси 1000 зерен і 

формування врожаю. Встановлено позитивний вплив застосування 

мікробіологічного препарату Azoter на формування біометричних 

показників колоса ярого тритикале, а саме: на виповненість та 

збільшення кількості зерен у ньому і, як наслідок, підвищення маси 

зерна з головного колоса та маси 1000 зерен. Встановлено тісний 

кореляційний зв’язок між біометричними показниками колоса і 

формуванням врожаю тритикале ярого в умовах Західного Лісостепу 

України.  

Ключові слова: тритикале яре, мінеральне живлення, 

біометричні показники колоса, продуктивність. 

 

На сьогодні важливим аспектом є вирощування екологічно 

безпечної продукції рослинництва на основі елементів біологізації  

технологій та впровадження нових методів і засобів сучасного 

землеробства [9]. 

Перспективним напрямом розвитку органічного виробництва та 

впровадження адаптивних технологій у сільське господарство є 

розширення асортименту продовольчих культур, зокрема зернових, у 

яких поєднується висока екологічна пластичність, продуктивність і 

якість зерна.  
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Саме такою культурою є тритикале, яке за рядом ключових 

ознак (висока врожайність, біологічна цінність зерна) переважає 

пшеницю і жито, а за адаптативною здатністю до несприятливих умов 

вирощування та стійкістю до ураження шкідниками і хворобами 

значно переважає пшеницю та не поступається житу [1]. За більшої 

кількості зерен у колосі порівняно з пшеницею та більшої маси зерна у 

колосі тритикале формує значно вищу продуктивність [6].  

В Україні цю зернову культуру вирощують поки що на 

незначних площах, близько 100 тис. га, що зумовлено 

невідпрацьованістю технологій вирощування, систем удобрення, 

незнанням виробничих переваг цієї культури та нових 

високопродуктивних сортів вітчизняної селекції [7].  

Тритикале яре добре реагує на дію і післядію добрив. Проте для 

реалізації потенційного рівня врожаю потрібно розробити таку 

систему удобрення, яка б забезпечила доступність елементів живлення 

у критичні періоди росту і розвитку рослин, сприяла їх позитивному 

балансу у ґрунті, підвищенню стійкості до несприятливих умов 

вирощування та впливу шкідників і хвороб. 

Сьогодні в аграрне виробництво широко впроваджують 

препарати на основі ефективних мікроорганізмів, які забезпечують 

поліпшення мікробіологічного стану ґрунту, здатні пригнічувати 

розвиток фітопатогенів, внаслідок цього сприяють суттєвому 

зниженню пестицидного навантаження на навколишнє середовище [6]. 

Разом із використанням мікробіологічних препаратів 

ефективним елементом системи удобрення культур є використання 

гумінових добрив. Позитивний ефект від їх внесення забезпечується за 

рахунок оптимізації мікроелементного живлення рослин, посиленням 

обмінних процесів у рослинах, збільшенням частки гумінових кислот у 

складі гумусу, що сприяє поліпшенню фізико-хімічних властивостей 

ґрунту [2]. 

Особливо доцільне використання таких добрив та препаратів 

саме під ярі сорти тритикале в умовах Західного Лісостепу, зокрема 

Волинській області, де ґрунтовий покрив не є однотипний і чітко 

підпорядкований певним геоморфологічним та географічним 

особливостям [4]. Тому важливо підібрати таку систему удобрення, 

яка б за мінімальних затрат забезпечувала максимальний ефект, 

підвищуючи не лише врожайність, а й сприяючи поліпшенню 

агрофізичних і фізико-хімічних показників ґрунту.  

Дослідження виконували в умовах Західного Лісоcтепу на 

території Волинської області, зокрема Локачинському районі. Площа 
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посівної ділянки – 40 м
2
, облікової – 25 м

2
. Повторність у дослідах 

трикратна, розміщення варіантів систематичне.  

Схема досліду включала такі варіанти: 1) без добрив (контроль); 

2) гній, 15 т/га; 3) N75P50K90; 4) гумінові добрива, 10 т/га;  5) гумінові 

добрива, 10 т/га + N50P25K60; 6) мікробіологічний препарат Azoter,       

10 л/га + N40; 7) гній, 5 т/га + мікробіологічний препарат Azoter,          

10 л/га; 8) гній, 5 т/га + N75P50K90 + гумінові добрива. 

Для проведення досліджень ми обрали два українські сорти 

тритикале ярого: Оберіг Харківський та Лосинівське селекції 

Інституту рослинництва імені В. Я. Юр`єва НААН України.  

Агротехніка вирощування - загальноприйнята для зони 

Західного Лісостепу України. Експериментальні дослідження 

виконували за загальноприйнятими в агрохімії методиками відповідно 

до вимог ДСТУ ISO 17025-2001. Для оцінки достовірності отриманих 

результатів використано методи математичної статистики. 

Дослідження засвідчили, що інтегральним показником 

ефективності застосування  мікробіологічних препаратів і гумінових 

добрив є врожайність зерна тритикале ярого.  

Встановлено, що сорти тритикале ярого формують різні 

показники продуктивності, які в свою чергу визначали елементи 

структури врожаю, зокрема маса зерна з головного колоса та маса 1000 

зерен (табл. 1).  

Маса зерна з головного колоса та маса 1000 зерен залежала як 

від особливостей сорту, так і від норм внесення поживних речовин у 

вигляді гумінових добрив та мікробіологічного препарату. Найбільша 

маса зерна з головного колоса була у вар. 7 за внесення 

мікробіологічного препарату Azoter, що вказує на його ефективність. 

Саме в цьому варіанті показник маси зерна з головного колоса 

становив 1,2 г, а маса 1000 зерен - 42,6 г у сорту Оберіг Харківський. 

Незначною мірою відрізнялися ці показники у сорту Лосинівське і 

становили 1,1 г (маса зерна з головного колоса) та 41,8 г (маса 1000 

зерен). 

Проте пропонована доза мікробологічного препарату не 

показала такого ж результату у вар. 6, і маса зерна з головного колоса 

становила 1,2 г, а маса 1000 зерен 35,9 г у сорту Оберіг Харківський, а 

у сорту Лосинівське 1,1 г (маса зерна з головного колоса) та 34,4 г 

(маса 1000 зерен).  
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1. Показники елементів структури колосу залежно від системи удобрення тритикале ярого (середнє за 

2012–2014 рр.), г 

 

№ 

варі-

анта 

Варіант 

Оберіг  Харківський  Лосинівське 
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1 Контроль (без добрив) 0,8 - 32,2 - 0,8 - 31,9 - 

2 Гній, 15 т/га 1,2 0,4 38,7 6,5 1,1 0,3 37,3 5,4 

3 N75P50K90 1,2 0,4 40,3 8,1 1,1 0,3 40,2 8,3 

4 Гумінові добрива, 10 т/га 1,1 0,3 33,7 1,5 1,1 0,3 32,0 0,1 

5 Гумінові добрива, 10 т/га + 

N50P25K60 0,9 0,1 32,3 0,1 0,9 0,1 31,4 - 0,5 

6 Аzoter, 10 л/га + N40 1,2 0,4 35,9 3,7 1,1 0,3 34,4 2,5 

7 Гній, 5 т/га + Аzoter, 10 л/га 1,2 0,4 42,6 10,4 1,1 0,3 41,8 9,9 

8 Гній, 5 т/га + N75P50K90 + 

гумінові добрива, 5 т/га 1,1 0,3 41,4 9,2 1,1 0,3 39,1 7,2 
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Високі показники відзначено також у вар. 4 за внесення 

гумінових добрив. У цьому варіанті показник маси зерна з головного 

колоса становив 1,1 г у сорту Оберіг Харківський та 1,12 г у сорту 

Лосинівське. Така ж тенценція простежується з показником маси 1000 

зерен, яка становила 33,74 г у сорту Оберіг Харківський та 32,02 г у 

сорту Лосинівське.  

Найнижчі показники елементів структури врожаю зафіксовано 

на контролі (вар. 1), де маса зерна з головного колоса становила 0,83 г, 

а маса 1000 зерен - 32,25 г у сорту Оберіг Харківський. У сорту 

Лосинівське ці показники дорівнювали відповідно 0,76 г та 31,9 г.  

За внесення мінеральних добрив (вар. 3) показники були 

вищими, ніж на контролі, але нижчі, ніж за внесення 

мікробіологічного препарату Azoter. У цьому варіанті маса зерна з 

головного колоса становила 1,2 і 1,1 г, а маса 1000 зерен - 40,3 і 40,2 г 

відповідно у сорту Оберіг Харківський і Лосинівське.    

Таким чином, рівень забезпеченості тритикале ярого 

елементами живлення суттєво впливав на продуктивність культури.  

У середньому за 2012–2014 рр. досліджень найбільші прирости 

врожаю зерна ярого тритикале сорту Оберіг Харківський забезпечила 

система удобрення з внесенням мікробіологічного препарату Azoter 

(вар. 7), де врожай становив 6,89 т/га, або переважав контроль на     

3,73 т/га (118 %). Дещо нижчим цей показник є у сорту Лосинівське 

(6,78 т/га), що переважало контроль на 3,66 т/га (117 %) (табл. 2). 

Високий показник приросту врожаю зафіксовано також у вар. 6 

за внесення мікробіологічного препарту Azoter + N40, де він становив 

2,1 т/га, або на 66 % у сорту Оберіг Харківський. У сорту Лосинівське 

він був дещо нижчим, проте приріст врожаю порівняно з контролем 

становив 2,0 т/га, або 62 %.  

Мав місце позитивний результат у наших дослідженнях і у        

вар. 4, 5 за умови застосування гумінових добрив. Показники приросту 

врожаю були нижчі ніж у варіантах 6 і 7, проте переважали контроль 

на 0,66 т/га (21 %) - вар. 4 та 1,88 т/га (59 %) - вар. 5 у сорту Оберіг 

Харківський. 

Така ж тенденція простежувалася і у сорту Лосинівське, а саме: 

0,8 т/га (26 %) приросту до контролю у вар. 4 та 2,0 т/га (64 %) у вар. 5, 

що теж вказує на високу ефективність варіантів удобрення з 

рекомендованими нами дозами гумінових добрив.  
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2. Урожайність зерна сортів тритикале ярого залежно від удобрення (середнє за 2012–2014 рр.), т/га 

 

 

№ 

вар. 
Варіант 

Оберіг Харківський Лосинівське 

Середнє 
Приріст до контролю 

Середнє 
Приріст до контролю 

 т/га % т/га % 

1 Контроль (без добрив) 3,16 - - 3,12 - - 

2 Гній, 15 т/га 3,51 0,35 11 3,44 0,31  10 

3 N75P50K90 3,61 0,45 14 3,44 0,32 10 

4 Гумінові добрива, 10 т/га 3,82 0,66 21 3,92 0,8 26 

5 
Гумінові добрива, 10 т/га 

+ N50P25K60 5,04 1,88 59 4,89 1,76 57 

6 Аzoter, 10 л/га + N40 5,26 2,1 66 5,04 2,1 62 

7 
Гній 5 т/га +  Аzoter,  

10 л/га 6,89 3,73 118 6,78 3,66 117 

8 
Гній, 5 т/га + N75P50K90 + 

гумінові добрива  5,81 2,65 84 5,77 2,64 84,5 

 НІР 05 0,27 - - 0,26 - - 
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Висновки. Внесення гумінових добрив та мікробіологічного 

препарату Аzoter позитивно впливає як на структуру елементів 

врожаю, так і на формування самого врожаю. Найкращі результати 

отримано у варіантах з мікробіологічним препаратом Azoter. Зокрема у 

варіантах з його використанням високі показники маси зерна з 

головного колоса, маси 1000 зерен забезпечили найвищий рівень 

врожаю з приростом до контролю 118 % у вар. 7 та врожайністю      

6,89 т/га (Оберіг Харківський), а також 6,78 т/га з приростом до 

контролю 117 % (Лосинівське).  

Таким чином, на формування врожаю тритикале ярого вагомий 

вплив здійснює внесення мікробіологічного препарату Azoter, що 

дозволяє досягати не лише високих показників продуктивності 

агроценозу, а й значно зменшити техногенне навантаження на 

сільськогосподарські угіддя Західного Лісостепу України. 
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Представлено результати визначення параметрів екологічної 

пластичності і стабільності врожайності голозерного вівса сорту 

Авгол за коефіцієнтом регресії, середнім квадратичним відхиленням, 

ековалентою, гоместатичністю за Hom 1 та Hom 2, селекційною 
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Голозерні форми описані у трьох з чотирьох культурних видів 

вівса. Серед диплоїдних форм культурний вид Avena strigosa Schreb. 

має голозерний підвид – A. strigosa subsp. nudibrevis (Vav.) Kobyl. еt 

Rod. Серед гексаплоїдних видів два культурні види мають голозерні 

підвиди – це A. sativa subsp. nudisativa (Husn.) Rod. et Sold. (шість 

різновидностей) і A. byzantina subsp. denudate (Hausskn.) Rod et Sold. 

Найбільш цікаві голозерні форми посівного вівса походять з гірської 

північно-західної частини Китаю. Ці форми відомі давно, у XVIII 

столітті вони були описані як A. chinensis Metzg., тобто китайський 

овес. З 80-х років ХХ століття селекційні сорти голозерного вівса 

появилися у Європі [1].  

На відміну від плівчастих сортів вівса, у колоску яких міститься 

дві-три квітки, у голозерних сортів їхня кількість – від трьох до п‟яти. 

Головною особливістю голозерного вівса є відсутність квіткових 

плівок на поверхні зернівки, алейроновий шар зерна гладкий, 

блискучий (дещо опушений), частіше нагадує зерно жита. Зернівка 

такої форми вівса міститься у м‟якій квітковій плівці, яка нещільно її 

охоплює і практично повністю відокремлюється під час збирання 

зерна. Це забезпечує його переваги у процесі подальшої 

зернопереробки [2]. 

За даними польських вчених, урожайність голозерного вівса 

приблизно на 30 % нижча за плівчастий, але зерно має кращий 

хімічний склад, на 20–40 % більше білка, характеризується вищою 

біологічною цінністю і кращим амінокислотним складом. Вміст 

клітковини в зерні більше 2 %, жиру – 8,4 % (в основному ненасичених 

жирних кислот) [3–8]. 

Встановлено, що зміна форми вівса з плівчастого на голозерний 

прирівнює його енергетичну поживність до рівня кукурудзи, а вміст 

протеїну при цьому стає максимальним, і жодна зернова злакова 

культура не наближається до цього показника. Крім того, голозерний 

овес має максимальний показник насиченості доступним фосфором, в 

його складі накопичується значна концентрація лізину і сірковмісних 

амінокислот – метіоніну й цистину [9]. 

Основними вадами голозерного вівса є наявність опушення на 

зернівці, деякий відсоток плівчастих зерен та пошкодження зародка 

зернини при обмолоті. Про механічні пошкодження при обмолоті 

залежно від будови і структури зернини, вологості зерна та 

налаштування молотильного барабана комбайна зазначають також 

іноземні фахівці [10–12]. 
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1. Порівняльна поживність зернових фуражних культур [9] 

Показник 
Овес 

голозерний 

Овес 

плівчастий 

Кукурудза Пшениця Ячмінь 

Обмінна енергія, МДж/кг 13,65 10,76 13,67 12,35 11,18 

Обмінна енергія для птиці, ккал/100 г 326 257 326,5 295 267 

Сирий протеїн, % 16,62 10,5 9,0 12,6 11,6 

Перетравний протеїн, % 14,41 8,1 6,7 10,1 9,3 

Сира клітковина, % 2,2 10,3 2,9 3,5 5,5 

Кальцій, % 0,1 0,12 0,05 0,4 0,06 

Фосфор загальний, % 0,4 0,35 0,3 0,47 0,34 

Фосфор доступний, % 0,2 0,1 0,07 0,14 0,1 

Натрій, г/кг 0,2 0,4 0,3 1,1 0,4 

Лізин, г/кг 5,8 3,8 2,8 3,0 4,4 

Метіонін, г/кг 3,2 1,4 1,9 1,8 1,8 

Метіонін + цистин, г/кг 5,0 3,4 2,9 3,8 3,6 

Триптофан, г/кг 1,5 1,5 0,8 1,8 1,6 
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У зв‟язку з цим для насіння голозерного вівса в країнах ЄС 

мінімальна здатність до проростання допускається 75 % і кінцевий 

підрахунок її здійснюється через 10 діб після закладання на 

проростання. 

Вміст   плівок   у  голозерних  вівсів  коливається  в  межах 1–

6 % [12, 13], а у деяких генотипів досягає  10–13 % [14]. Встановлено, 

що умови зовнішнього середовища і сортові особливості впливають на 

плівчастість голозерних зразків вівса [12, 15, 16]. 

Метою наших досліджень було встановити параметри 

екологічної адаптивності за ознаками «врожайність», «вміст білка в 

зерні», «збір білка з одиниці площі», «маса зерна з волоті», «кількість 

зерен у волоті», «продуктивна кущистість» у голозерного сорту вівса 

Авгол порівняно до плівчастих сортів Чернігівський 27, Ант і Аркан. 

 

2. Показники продуктивності, якості зерна, структури урожаю та 

їх екологічної стабільності у сортів вівса (2011–2013 рр.) 

Показники 

Оди- 

ниці 

вимі- 

ру 

Сорти 

Черні- 

гівсь- 

кий 27 

Ант Аркан Авгол 

1 2 3 4 5 6 

Врожайність: т/га 4,12 4,22 4,22 3,68 

коефіцієнт регресії (bi)  0,89 1,23 0,93 0,99 

варіанса стабільності (Si
2
)  0,09 0,02 0,05 0,00 

середнє квадратичне 

відхилення (σ) 
 

0,64 0,84 0,66 0,67 

ековалента (Wi)  0,10 0,07 0,06 0,00 

гомеостатичність (за Hom 1)  26,52 21,20 26,98 20,21 

гомеостатичність (за Hom 2)  20,72 12,69 20,60 15,43 

селекційна цінність (Sc)  3,02 2,80 3,08 2,55 

коефіцієнт варіації (V, %)  5,53 19,91 15,64 18,21 

Вміст білка в зерні: % 11,28 11,37 11,48 13,54 

коефіцієнт регресії (bi)  1,34 1,57 1,47 2,04 

варіанса стабільності (Si
2
)  0,09 0,15 0,19 0,17 

Збір білка з 1 га: т 0,46 0,48 0,48 0,50 

коефіцієнт регресії (bi)  0,83 1,21 0,94 0,97 

варіанса стабільності (Si
2
)  0,00 0,00 0,00 0,00 

Маса зерна з волоті: г 2,22 2,30 2,07 1,96 

коефіцієнт регресії (bi)  1,38 3,08 3,35 1,18 

варіанса стабільності (Si
2
)  0,02 0,03 0,03 0,02 

Кількість зерен у волоті: шт. 64,0 63,9 61,2 73,9 
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1 2 3 4 5 6 

коефіцієнт регресії (bi)  0,35 2,99 4,60 2,39 

варіанса стабільності (Si
2
)  39,36 3,95 4,44 7,61 

Продуктивна кущистість: шт. 2,07 1,80 1,93 2,50 

коефіцієнт регресії (bi)  0,44 0,89 0,67 1,35 

варіанса стабільності (Si
2
)  0,01 0,01 0,01 0,02 

 

Врожайність зерна голозерного сорту Авгол в середньому за 

2011–2013 рр. була нижчою за сорти плівчастого типу. Сорт 

Чернігівський 27 за зерновою продуктивністю перевищив Авгол на 

0,44 т/га, а сорти Ант і Аркан – на 0,54 т/га, але при врахуванні 

плівчастості зерна перевага плівчастих сортів зникає. 

Справжню продуктивність голозерних сортозразків вівса можна 

оцінити при перерахунку на врожай ядра, тобто зерна без плівок. Для 

встановлення врожаю зерна без плівок було використано формулу 

щодо знаходження вмісту ядра у відсотках, але без врахування 

домішок дрібних зерен, засмічення та поділу зерна на фракції [25]. 

Середня плівчастість сорту Авгол становила 2,4, тоді як у сортів 

Чернігівський 27, Ант і Аркан – відповідно 29,8; 27,7 і 28,0 %. Врожай 

зерна без плівок сорту Авгол становив 3,59 т/га і перевищив за цим 

показником Чернігівський 27 на 0,66 і Ант – на 0,50 т/га. 

За методикою Еберхарта – Рассела сума квадратів взаємодії 

кожного сорту з умовами середовища ділиться на дві частини: 

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

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

стабільності ознаки (Sі
2
)  показує, наскільки надійно сортозразок 

відповідає тій пластичності за оцінкою за коефіцієнтом регресії bі. 

Встановлено, що підвищення стабільності урожайності сорту 

супроводжується зменшенням його пластичності  Sі
2
  [20]. 

Згідно із зазначеною вище методикою сорт Авгол 

характеризується середньою пластичністю (bi = 0,99) і високою 

стабільністю (Si
2 

= 0,00) за ознакою «врожайність зерна». Середнє 

квадратичне відхилення (σ) також вказує на стабільний прояв ознаки 

на рівні сортів Чернігівський 27 і Аркан. Визначення ековалент (Wi) 

показало більш стабільний прояв врожайності зерна голозерного сорту 

Авгол порівняно з плівчастими сортами. 

Вищі показники гомеостатичності Hom 1 і Hom 2 вказують на 

ріст стабільності за врожайністю, а більші значення селекційної 

цінності визначають підвищений генетичний потенціал за 

стабільністю ознаки при зміні умов вирощування. Згідно із 

результатами визначення гомеостатичності за Hom 1 сорт Авгол 
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поступається плівчастим сортам, а за Hom 2 переважає лише сорт Ант. 

Селекційна цінність сорту Авгол за врожайністю зерна була нижча 

порівняно з плівчастими сортами. Мінливість ознаки «врожайність 

зерна» у всіх сортів була середньою, у сорту Авгол (V = 18,21 %) дещо 

нижча за сорт Ант (V = 19,91 %) і вища щодо інших сортів.  

Показники вмісту білка в зерні, його збір з одиниці площі і їх 

екологічна стабільність свідчать про перспективність сорту Авгол у 

підвищенні якості зерна вівса. Більший вміст білка в зерні забезпечив 

також дещо вищі показники збору білка з 1 га: 0,46–0,48 т/га у 

плівчастих і 0,50 т/га  – у голозерного сорту. Коефіцієнт регресії (bі) 

показав генетичну обумовленість ознаки «вміст білка в зерні», а також 

високу її пластичність при зміні біокліматичного потенціалу як 

плівчастих сортів, так і голозерного сорту Авгол. 

Аналіз основних структурних елементів врожаю зерна 

досліджуваних сортів свідчить про меншу масу зерна у волоті і вищі 

показники кількості зерен у волоті та продуктивної кущистості 

голозерного сорту Авгол порівняно з плівчастими сортами. Маса зерна 

у волоті і продуктивна кущистість сорту Авгол відзначилися високою 

екологічною пластичністю та стабільністю, а ознака «кількість зерен у 

волоті», незважаючи на високу пластичність, мала низьку стабільність. 

За результатами польових досліджень у закладах державного 

випробування у 2014 р. у зоні Полісся сорт Авгол досяг середньої 

врожайності 5,62 т/га, маса 1000 зерен становила 38,4 г, а вегетаційний 

період 99 діб. У 2014 р. середня врожайність у цій зоні становила 

3,14 т/га, маса 1000 зерен – 27,1 г,  стійкість до вилягання, осипання, 

корончастої іржі, борошнистої роси, сажки кам‟яної, 

внутрішньостеблових шкідників – відповідно 8,1; 8,3; 7,9; 8,7, і 8,7 

балів, вегетаційний період - 101 доба. Найвищі збори зерна були 

досягнуті на Прилуцькій держсортостанції (Чернігівська обл.) – 3,75 і 

Львівському держекспертцентрі – 3,70 т/га. 

Згідно із результатами польових досліджень кваліфікаційної 

експертизи сорту Авгол на придатність до поширення в зоні Лісостепу 

у 2014 р. середня врожайність становила 3,36 т/га, маса 1000 зерен – 

32,1 г, стійкість до осипання, засухи, борошнистої роси, корончастої 

іржі, сажки кам‟яної, стеблових шкідників – відповідно 8,8; 8,8; 9,0; 

8,0; 8,6 і 9,0 балів, придатність до механізованого збирання – 9,0 балів, 

вегетаційний період – 91,4 доби. Найвищу продуктивність сорту Авгол 

одержали на полях Вінницького держекспертцентру, Роменської 

держсортостанції (Сумська обл.) і Маньківської держсортостанції 

(Черкаська обл.) – відповідно 5,04; 3,79 і 3,61 т/га. 
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Результати польових досліджень на ВОС-тест за 2012–2013 рр. 

показали, що однорідність сорту Авгол знаходиться в межах норми. 

Габітус рослини напівпрямий. Опушеність країв листка відсутня або 

дуже слабка. Рослини із закрученими прапорцевими листками відсутні 

або трапляються дуже рідко. Найвищий вузол стебла неопушений. 

Орієнтація гілочок у волоті розкидиста, а положення вторинних 

колосків пряме. Колоскові луски за довжиною короткі, сіруватість 

відсутня. У первинній зернівці сіруватість нижньої квіткової зернівки 

відсутня, довжина – середня, колір – жовтий. Опушення основи 

первинної зернівки відсутнє або дуже слабке, довжина базальних 

волосків середня і довжина стрижня другої зернівки середня. 

Відповідно до статей 31 і 33 Закону України «Про охорону прав 

на сорти рослин» Державна ветеринарна та фітосанітарна служба 

України (Наказ Держветфітослужби від 22.12.2014 № 4225) ухвалила 

рішення про виникнення майнового права інтелектуальної власності на 

поширення сорту Авгол. 

Висновки 

1. Середня врожайність голозерного сорту Авгол переважала 

продуктивність плівчастих сортів при перерахунку на врожай без 

плівок і становила від 0,50 до 0,66 т/га. 

2. Сорт голозерного вівса Авгол характеризується середньою 

пластичністю (bi = 0,99) і високою стабільністю (Si
2 

= 0,00) за ознакою 

«врожайність зерна». Визначення ековалент (Wi) також вказує на 

більш стабільний прояв врожайності зерна голозерного сорту  

порівняно з плівчастими сортами. 

3. Гомеостатичність врожайності за Ноm 1 сорту Авгол нижча 

порівняно із плівчастими сортами вівса, а за Hom 2 переважала лише 

сорт Ант. Селекційна цінність сорту Авгол за врожайністю зерна 

також була нижча. Мінливість аналізованої ознаки  у всіх сортів була 

середньою. 

4. Більший вміст білка в зерні сорту Авгол забезпечив також 

дещо вищі показники збору білка з 1 га: 0,46–0,48 т/га – у плівчастих 

сортів і 0,50 т/га – у голозерного сорту. Коефіцієнт регресії показав 

генетичну обумовленість ознаки «вміст білка в зерні», а також високу 

її пластичність у досліджуваних сортів при зміні біокліматичного 

потенціалу. 

5. Голозерний сорт вівса Авгол характеризувався меншою 

масою зерна у волоті і вищими показниками кількості зерен у ній та 

продуктивної кущистості порівняно з плівчастими сортами. Ознаки 

«маса зерна у волоті» і «продуктивна кущистість» сорту Авгол 

відзначалися високою екологічною пластичністю та стабільністю, а 
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ознака «маса зерна у волоті», незважаючи на високу пластичність, 

мала низьку стабільність. 
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ОЦІНКА СЕЛЕКЦІЙНИХ НОМЕРІВ КОНЮШИНИ ПОВЗУЧОЇ 

ЗА ОСНОВНИМИ ГОСПОДАРСЬКО ЦІННИМИ 

ПОКАЗНИКАМИ 

 

Викладено результати трирічних досліджень щодо кормової 

та насіннєвої продуктивності найкращих номерів конюшини повзучої 

розсадника конкурсного сортовипробування в умовах західного регіону 

України. На підставі одержаних даних виділено номери з підвищеними 

показниками продуктивності для подальшої селекційної роботи. 

Ключові слова: конюшина повзуча, сорт, урожайність, 

селекція, кормова і насіннєва продуктивність. 

 

Одним із найкращих способів використання природних 

кормових угідь є створення на них багаторічних культурних пасовищ і 

сіножатей. Тому першочергове значення має підвищення травосіяння 

багаторічних бобових трав, серед яких на особливу увагу заслуговує 

конюшина повзуча. 

Конюшина повзуча, або біла (Trifolium repens L.), – дуже цінна 

багаторічна бобова кормова трава. Коренева система її розміщена у 

верхніх шарах ґрунту на глибині 30–35 см. У культурі представлена 

двома типами – пасовищним і укісним. Конюшина повзуча пасовищна 

– низькоросла, розлога, дрібнолиста, посухостійка, утворює щільний 

травостій, а конюшина повзуча укісна – більша ростом, менш 

довговічна, дає більше зеленої маси, придатна для заготівлі сіна [1]. 

Конюшина повзуча відзначається раннім відростанням весною і 

особливо швидко відростає після випасання. Завдяки повзучим 

стеблам, що легко укорінюються у вузлах, вона створює на пасовищах 

густий зелений покрив [5].  

Культура конюшини повзучої поширена в зонах задовільного 

й достатнього зволоження. Зокрема її висівають на Поліссі, в 

Західному Лісостепу, в передгірських і гірських районах Карпат для 

створення культурних пасовищ і сіяних лук. На родючих землях 

конюшину повзучу можна вирощувати у травосумішках для 

комбінованого і сіножатно-пасовищного використання [1]. Висівають  
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її в суміші із злаковими травами – вівсяницею лучною, райграсом 

пасовищним, кострицею та іншими. При пасовищному використанні 

такі травосумішки більш продуктивні, ніж з іншими видами 

конюшини.  

Конюшина є добрим засобом для підвищення родючості 

ґрунту, захисту його від вітрової і водної ерозії. Вона володіє дуже 

цінною властивістю – з допомогою бульбочкових бактерій засвоює 

молекулярний азот з повітря і використовує його для формування 

врожаю. Зокрема конюшина повзуча накопичує біологічний азот у 

ґрунті, який рівноцінний внесенню 120–180 кг/га мінерального азоту. 

Азот, нагромаджений у коренях і післяжнивних залишках конюшини, 

після їх розкладання в ґрунті добре засвоюється іншими рослинами, 

тому конюшина є одним з найкращих попередників у сівозміні [4].  

Конюшина має також першочергове значення у 

кормовиробництві. Трава і сіно конюшини повзучої являють собою 

дуже поживний, високобілковий і вітамінний корм, який охоче 

поїдають усі види худоби [5]. Урожайність зеленої маси – 180–200 

ц/га. За поживністю 100 кг зеленої маси у фазі бутонізації дорівнює 20 

кормовим одиницям і містить 3,1 кг перетравного протеїну [2]. 

Важливим фактором підвищення ефективності 

конюшиносіяння є впровадження у виробництво високопродуктивних 

сортів інтенсивного типу, які забезпечують підвищення врожайності 

зеленої маси, сухої речовини, насіння та якості продукції. Тому 

важливе значення має селекція – створення нових високоврожайних і 

повноцінних у кормовому відношенні сортів, пристосованих до 

місцевих ґрунтово-кліматичних умов. Адаптовані до місцевих умов 

сорти дають змогу з найбільшою ефективністю використати 

вегетаційний період, сонячну радіацію, родючість ґрунтів, мінеральні 

добрива, зрошення, зимостійкість, а також успішно протистояти 

посухам, суховіям та іншим стресовим чинникам. Уже сьогодні за 

однакових умов родючості ґрунту, енерго- та ресурсного забезпечення 

новий сорт дає на третину більше продукції, ніж старий [6]. 

Селекційна робота з конюшиною повзучою спрямована на 

створення сортів за комплексом господарсько цінних ознак і 

властивостей. Нові сорти мають: витримувати конкуренцію злакових 

компонентів, давати високі урожаї зеленої і сухої маси, насіння, 

відзначатися високим вмістом і виходом поживних речовин; володіти 

високою перетравністю, стійкістю до шкідників і захворювань; сорти 

пасовищного способу використання мають витримувати інтенсивне 

стравлювання і витоптування, а сінокісно-пасовищного  − часте 

скошування; швидко відростати навесні і після відчуження травостою; 
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володіти підвищеною здатністю до симбіозу з активними расами 

азотфіксуючих бактерій; володіти достатньою зимостійкістю, 

весностійкістю, довголіттям, стійкістю до вилягання, особливо при 

вирощуванні на насіння; пристосованістю до різних кліматичних і 

погодних умов [7].  

Незважаючи на значний обсяг досліджень з конюшиною 

повзучою, кількість високоврожайних сортів, адаптованих до 

конкретних ґрунтово-кліматичних умов, недостатня. Так, станом на 

2015 р. до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, занесено 5 сортів конюшини повзучої: Ліфлекс, 

Юра, Рівендел, Лішнянська, Даная [3]. 

Як бачимо, для успішного розвитку лукопасовищного 

господарства потрібні нові сорти комплексного використання, які 

відрізняються стійкістю до основних біотичних факторів, підвищеною 

кормовою і насіннєвою продуктивністю та витривалістю при 

багаторазовому використанні. Тому створення високопродуктивних 

сортів багаторічних бобових трав, серед яких основна роль належить і 

конюшині повзучій, є завжди актуальним питанням у практиці 

сільськогосподарського виробництва. Значну роботу в цьому напрямі 

проводять і науковці Передкарпаття західного регіону України. 

Мета  досліджень полягає у вивченні селекційного матеріалу 

конюшини повзучої із подальшим створенням нових сортів, 

пристосованих до ґрунтово-кліматичних умов Передкарпаття. Для 

досягнення цієї мети було поставлено завдання оцінити досліджувані 

селекційні номери конюшини  на кормову та насіннєву продуктивність 

в конкурсному сортовипробуванні. 

Польові дослідження проводили в лабораторії селекції трав 

впродовж 2012–2014 рр. на експериментальній базі Передкарпатської 

дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського 

регіону НААН (с. Лішня Дрогобицького р-ну Львівської обл.). 

Ґрунт дослідного поля − типовий для даного регіону осушений 

гончарним дренажем дерново-підзолистий поверхнево оглеєний 

середньокислий суглинковий утворений на делювіальних відкладах. 

Основними агрохімічними показниками орного шару цих ґрунтів є: 

вміст гумусу – 1,22 %, рН сольової витяжки – 4,60, гідролітична 

кислотність – 4,23 мг-екв. на 100 г ґрунту, рухомих форм фосфору – 

118 мг/100 г  ґрунту, загальний азот (за К‟єльдалем)  – 108 мг/100 г 

ґрунту, обмінного калію – 82 мг/100 г ґрунту, Hr (сума ввібраних 

основ) – 11,8 мг-екв. на 100 г ґрунту.  

Експериментальну роботу проводили шляхом закладки 

польових дослідів та відповідних лабораторних аналізів.  
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Розсадник конкурсного сортовипробування закладали 

безпокривним літнім строком сівби. Технологія вирощування 

конюшини повзучої в досліді − загальноприйнята для зони 

Передкарпаття. 

У розсаднику конкурсного сортовипробування конюшини 

повзучої проводили оцінку трьох селекційних номерів, виведених 

внаслідок масового добору із сортів Pasrevee i Milka: № 359, № 360, № 

356. За стандарт взято занесений у 1997 р. до Державного реєстру 

сортів рослин України сорт конюшини повзучої Лішнянська. 

Облік урожаю насіння проводили шляхом обмолоту, 

витирання, очистки і зважування окремо з кожної ділянки. Облік 

урожаю зеленої маси та виходу сухої речовини конюшини повзучої 

здійснювали залежно від способу використання: при сінокісному 

проводили два укоси – у фазі цвітіння рослин (не більше 10 %) і при 

пасовищному проводили чотири укоси (на початку пасовищної 

стиглості при висоті травостою 15–20 см). 

Конкурсне сортовипробування вважають завершальним 

етапом селекційного процесу. Тому одними із основних показників 

оцінки сорту є урожай зеленої маси, сухої речовини та насіння. 

Дослідження, проведені у 2012 р., показали, що урожай 

зеленої маси конюшини повзучої при сінокісному способі 

використання становив від 36,3 до 37,8 т/га (при НІР05 0,84 т/га); у 

2013 р. – від 32,1 до 32,5 т/га (при НІР05 1,39 т/га); у 2014 р. – від 34,2 

до 34,7 т/га (при НІР05 1,40 т/га). При цьому лише два селекційні 

номери перевищили стандарт. Це № 360 і № 356. Зокрема урожайність 

зеленої маси № 360 була більша від стандарту на 0,8 т/га у 2012 р. і на 

0,1 т/га у 2013 р. У 2014 р. показник продуктивності цього номера був 

на рівні стандарту. Урожайність зеленої маси № 356 у 2012 р. була на 

1,4 т/га, у 2013 р.  на 0,3 т/га і у 2014 р. на 0,5 т/га вища за стандарт. У 

середньому за три роки досліджень урожай зеленої маси конюшини 

повзучої становив від 34,3 до 35,0 т/га (при НІР05 0,70 т/га). № 360 

перевищив урожайність стандартного номера на 0,3 т/га, а № 356 − на 

0,7 т/га. Найменшою продуктивністю зеленої маси при сінокісному 

способі використання характеризувався № 359, який мав урожайність 

від 32,1 т/га (2013 р.) до 36,3 т/га (2012 р.).  У середньому за три роки 

цей номер забезпечив продуктивність зеленої маси в конкурсному 

сортовипробуванні на рівні стандарту.  
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1. Продуктивність селекційних номерів конюшини повзучої в конкурсному сортовипробуванні, т/га 

Сорт, 

селекційний 

номер 

Урожай зеленої маси Урожай сухої речовини 

2012 2013 2014 Сере-

днє 

± до St % до St 2012 2013 2014 Сере-

днє 

± до St %  

до St 

Сінокісний спосіб використання 

Лішнянська (St) 36,4 32,2 34,2 34,3 − 100 6,17 5,34 6,02 5,84 − 100 

№ 359 36,3 32,1 34,5 34,3 − 100 6,16 5,27 6,01 5,81 -0,03 99,5 

№ 360 37,2 32,3 34,2 34,6 +0,3 100,8 6,38 5,26 6,01 5,88 +0,04 100,7 

№ 356 37,8 32,5 34,7 35,0 +0,7 102 6,45 5,42 6,03 5,97 +0,13 102,2 

НІР05 0,84 1,39 1,40 0,70   0,30 0,30 0,24 0,17   

Пасовищний спосіб використання 

Лішнянська (St) 44,5 41,6 45,9 44,0 − 100 7,56 6,88 8,44 7,63 − 100 

№ 359 45,2 41,1 46,9 44,4 +0,4 100,9 7,71 6,84 8,45 7,67 +0,04 100,5 

№ 360 44,5 41,6 46,4 44,2 +0,2 100,4 7,61 6,88 8,38 7,62 -0,01 99,8 

№ 356 43,7 41,6 46,4 43,9 -0,1 99,8 7,38 6,96 8,32 7,55 -0,08 98,9 

НІР05 1,89 0,89 0,97 0,96   0,29 0,25 0,26 0,19   
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Важливим показником є вихід сухої речовини, який у 2012 р. 

за сінокісного способу використання становив  6,16–6,45 т/га, у 2013 р. 

– 5,26–5,42 т/га, у 2014 р. – 6,01–6,03 т/га, в середньому за три роки – 

5,81–5,97 т/га (при НІР05 0,17 т/га). В середньому за три роки 

досліджень стандарт перевищив № 360 і № 356 − відповідно на 0,04 і 

0,13 т/га. Селекційний № 359 і № 360 у 2014 р. за урожаєм сухої 

речовини були на однаковому рівні − 6,01 т/га.  

За кормовою продуктивністю при пасовищному способі 

використання у 2012 р. урожай зеленої маси становив 43,7–45,2 т/га 

(при НІР05 1,89 т/га), у 2013 р.  – 41,1–41,6 т/га (при НІР05 0,89 т/га), у 

2014 р. – 46,4–46,9 т/га (при НІР05 0,97 т/га). При цьому найбільшими 

показниками продуктивності відзначилися два селекційні номери. Це 

№ 359 і № 360. Селекційний № 359 перевищив стандарт на 0,7 т/га 

(2012 р.) і на 1,0 т/га у 2014 р. № 360 перевищив стандарт на 0,5 т/га у 

2014 р. У 2012 і 2013 рр. урожайність цього номера була на рівні 

стандарту. В середньому за три роки досліджень конкурсного 

сортовипробування за пасовищного способу використання № 359 

перевищив стандарт на 0,4 т/га і № 360 − на 0,2 т/га (при НІР05  

0,96 т/га). 

За пасовищного способу використання конюшини повзучої 

урожай сухої речовини становив від 7,38 до 7,71 т/га (2012 р.), 6,84–

6,96 т/га (2013 р.), 8,32–8,45 т/га (2014 р.) і від 7,55 до 7,67 т/га в 

середньому за три роки. Лише селекційний № 359 в середньому за три 

роки досліджень перевищив стандарт на 0,04 т/га (при НІР05 0,19 т/га). 

№ 360 перевищив стандарт у 2012 р. з урожайністю сухої речовини 

7,61 т/га. У 2013 р. показник продуктивності його був на рівні 

стандарту – 6,88 т/га. № 356 перевищив стандарт лише у 2013 р. на 

рівні 0,08 т/га з показником урожаю сухої речовини 6,96 т/га.  

Результати оцінки селекційних номерів конюшини повзучої 

наведено у табл. 1. 

За трирічними даними (табл. 2), найвища насіннєва 

продуктивність була в № 360, врожайність якого в роки досліджень 

становила від 0,20 до 0,29 т/га і в середньому за три роки – 0,23 т/га. 

Це на 0,03 т/га більше від стандарту. На 0,01 т/га в середньому за три 

роки перевищив стандарт також № 359. Врожайність насіння № 356 в 

середньому була на рівні стандарту – 0,20 т/га (при НІР05 0,03 т/га). 
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2. Насіннєва продуктивність селекційних номерів конюшини 

повзучої в конкурсному сортовипробуванні, т/га 

Сорт, селекційний 

номер 

Роки дослідження Серед-

нє за 

три 

роки 

± до St 
% до  

St 2012 2013 2014 

Лішнянська (St) 0,16 0,26 0,17 0,20 − 100 

№ 359 0,17 0,28 0,19 0,21 +0,01 105 

№ 360 0,20 0,29 0,21 0,23 +0,03 115 

№ 356 0,18 0,23 0,20 0,20 − 100 
              НІР05                         0,03           0,02           0,01           0,03 

 

Висновки  

1. У розсаднику конкурсного сортовипробування конюшини 

повзучої за сінокісного способу використання найвищою кормовою 

продуктивністю виділилися два селекційні номери. Це № 360 і № 356, 

які перевищили стандарт за урожаєм зеленої маси на 0,3 і 0,7 т/га та 

сухої речовини – 0,04 і 0,13 т/га. 

2. При пасовищному способі використання в конкурсному 

сортовипробуванні в середньому за три роки № 359 перевищив 
стандарт на 0,4 т/га (зелена маса) і на 0,04 т/га (суха речовина). 

3. За рівнем насіннєвої продуктивності в середньому за роки 

досліджень високоврожайним виявився № 360 (0,23 т/га при НІР05  

0,03 т/га).  
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 ФІТОФАГИ НА РІПАКУ ОЗИМОМУ 

 В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО  

 

Наведено результати моніторингу фітосанітарного стану 

ріпаку озимого в осінній та весняно-літній період (2012–2014 рр.) 

вегетації культури  в умовах Лісостепу Західного. Видовий склад 

фітофагів в агроценозі ріпакового поля досить широкий, а 

чисельність і шкідливість їх залежать від абіотичних факторів.  

Ключові слова: ріпак озимий, шкідники, абіотичні фактори. 

 

 Одним із важливих завдань, спрямованих на розвиток 

аграрного сектора економіки України в сучасних умовах, є підбір 

культур, спроможних давати високу прибутковість виробникам. 

Особлива роль у цьому належить ріпаку, олія з якого завдяки 

унікальним властивостям знаходить широке застосування у багатьох 

галузях народного господарства. 

Із різким розширенням посівних площ під цією культурою 

спостерігається тенденція збільшення чисельності фітофагів. Їх 

шкідливість проявляється у різному ступені впродовж усього 

вегетаційного періоду [1]. 

На ріпаку озимому налічується близько 50 видів шкідників, і 

вони здатні знищити до 30–40 %, а в окремі роки і більше урожаю 

насіння з одночасним погіршенням його якості [2–4]. Проте не всі 

комахи-фітофаги ріпаку суттєво впливають на формування врожаю 

культури, а їх чисельність і шкідливість залежать від складного 

характеру взаємодії абіотичних і біотичних факторів [5].  
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Експериментальну роботу проводили у 2012–2014 рр. на 

дослідних полях Інституту сільського господарства Карпатського 

регіону НААН. 

Обліки та спостереження за фітофагами здійснювали за 

загальноприйнятими методиками ентомологічних досліджень [6].  

Ґрунтові розкопки на полях, які були призначені під посіви 

ріпаку, робили перед сівбою для визначення чисельності дротяників, 

гусениць підгризаючих совок.  

У період вегетації культури використовували різні способи 

обліку шкідників залежно від їх особливостей: косіння 

ентомологічним сачком, візуальні обстеження облікових ділянок, на 

майданчиках, на рослинах. 

Температурний режим і опади за період досліджень 

характеризувалися контрастністю і нерівномірністю, що по-різному 

вплинуло на розвиток та чисельність фітофагів ріпаку озимого. Так, 

вересень 2012 р. видався теплим, але надто сухим, а вересень 2013 р. -

дуже вологим і прохолодним. Температура повітря  в жовтні 2012 р. 

була  на 1,2 С  вища за норму, а кількість опадів – на 17,4 мм менша 

від норми. Перша декада жовтня 2013 р. була досить холодною, а   

друга і третя – теплою та сухою  (температура повітря  була на 2,5 С  

вища за норму, а кількість опадів – на 44,5 мм менша від норми). 

За даними моніторингу фітосанітарного стану ріпаку озимого, 

восени 2012 р. та 2013 р. проростки, сходи й посіви у фазі формування 

розетки пошкоджували багатоїдні комахи (пластинчастовусі, 

ковалики, підгризаючі совки), також спеціалізовані шкідники: 

хрестоцвіті блішки, прихованохоботники, ріпаковий пильщик (трач), 

ріпаковий білан, капустяна совка, а також слимаки і мишовидні 

гризуни. 

Небезпечним шкідником ріпаку озимого восени був ріпаковий 

пильщик (трач), чисельність якого за роки в середньому становила  

0,6 гусениці/рослину. Найбільше шкодили несправжні гусениці 

другого покоління. Спочатку вони вигризали краї листків ріпаку, а 

потім знищували всю пластинку, залишаючи тільки жилки. Восени 

2012 р. чисельність несправжніх гусениць другого покоління 

становила 0,25 гусениці/рослину, тобто не перевищувала ЕПШ. 

Погодні умови, які слалися наприкінці літа та на початку осені 2013 р., 

були сприятливими для розвитку ріпакового пильщика. Чисельність 

даного фітофага досягла ЕПШ (1 гусениця/рослину). 

Ріпаку озимому завдавали шкоди гусениці другого покоління 

ріпакового білана (0,5–1 гусениця/м
2
), які з‟явилися у вересні. Молода 

гусінь спочатку харчувалася на листках з нижнього боку, а гусениці 
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старшого віку переміщалися на верхній бік листків і об‟їдали їх. 

Дорослі гусениці з‟їдали всю тканину листка, залишаючи лише товсті 

жилки. Чисельність даного шкідника за роки досліджень не 

перевищувала ЕПШ. 

В агроценозі ріпакового поля восени шкоди завдавав комплекс 

хрестоцвітих блішок: світлонога, виїмчаста, хвиляста, синя  і чорна. 

Комахи дрібні (2–3 мм), пересуваються стрибками, надкрила 

однокольорові (чорна, синя) або двокольорові - чорні з жовтою 

хвилястою повздовжньою смужкою (світлонога, виїмчаста, хвиляста), 

серед яких найбільше домінувала чорна. Чисельність даних фітофагів 

у період сходів за роки досліджень у середньому становила 2,5 екз./м
2
, 

а у фазу 4-го справжнього листка − 5,0 екз./м
2
, що перевищило ЕПШ. 

За нашими  спостереженнями, чисельність блішок  хоча і перевищила 

ЕПШ, але суттєвої шкоди рослинам ріпаку озимого вони не завдали, 

тобто пошкодженість листкової поверхні була незначною. Це можна 

пояснити тим, що в серпні як 2012, так 2013 рр. блішки мали вдосталь 

додаткового корму (табл.). 

 

Динаміка чисельності основних шкідників ріпаку озимого (середнє 

за 2012–2014 рр.) 

 

 

 

Фази 

розвитку 

культури 

Видовий склад шкідників 

ріпа-

ковий 

квіт-

коїд, 

екз./ро-

слину 

хрес-

тоцвіті 

блішки, 

екз./м
2
 

стебло-

вий ка-

пустя-

ний при-

ховано-

хобот-

ник, 

екз./ 

100 п. с. 

капус-

тяна 

попели-

ця, 

екз./рос-

лину 

ріпако-

вий 

насін-

нєвий 

прихо-

ванохо-

ботник, 

екз./рос-

лину 

ріпа-

ковий 

клоп, 

екз./ 

100 п. с. 

1 2 3 4 5 6 7 

Сходи − 2,5 − − − − 

4-й справ-

жній 

листок − 5,0 − − − − 

6-й 

справж- 

ній листок − 1,0 − − − − 

Фаза 

розетки − − − − − 2,2 
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1 2 3 4 5 6 7 

Стеблу- 

вання 0,5 − − − − 3,5 

Видовже- 

ння квітко-

ніжки 2,5 − 2,0 5,5 − 7,5 

Бутоніза- 

ція 19,0 − 8,5 18,5 0,4 10,2 

Цвітіння 45,0 − 6,5 41,0 0,8 14,0 

Закінчен- 

ня цвітіння 22,5 − 3,0 60,0 2,0 18,2 

Формува- 

ння 

зеленого 

стручка 2,0 − − 49,0 1,5 12,0 

Зелений 

стручок − − − 13,0 − 9,0 
Примітка: – не обліковували. 

 

Середньомісячна температура  за період з листопада 2013 р. до 

березня 2014 р. становила 2,7 ºС, що на 3,5 ºС вище за середньо-

багаторічні показники і на 3,2 ˚С вище за середньомісячну 

минулорічну температуру за вказаний період. 

Кількість атмосферних опадів за цей період становила в 

середньому всього 181 мм, що на 20 мм менше за середньобагаторічні 

показники, і також на 106 мм менше, ніж за відповідний період 

минулого року. 

Метеорологічні умови зимового періоду 2013 р. були мінливими 

з недовготривалими відлигами, нестабільним сніговим покривом та 

доволі сильними морозами, що не сприяло оптимальній перезимівлі 

ріпаку озимого. З першої декади квітня почала підвищуватися 

температура повітря. Починаючи з другої декади квітня, спостерігали 

вихід із місць зимівлі окремих видів фітофагів. М‟яка і короткотривала 

зима 2014 р. сприяла добрій перезимівлі ріпаку озимого, а отже, 

шкідники даної культури також перезимували добре. З першої декади 

березня  стрімко підвищувалася температура повітря, внаслідок чого 

почалося відновлення  вегетації рослин. В цей час  активно почали 

пробуджуватися шкідливі організми, які зимували на рослинах або в 

ґрунті. 

Вихід стеблового капустяного прихованохоботника після 

зимової діапаузи 2014 р. спостерігали в другій декаді березня,                
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а 2013 р. – в першій декаді квітня. Появу цього шкідника на посівах 

ріпаку озимого  2013 р. було відзначено в першій декаді травня, а    

2014 р. - в другій декаді квітня. Найбільше заселення стебловим 

капустяним прихованохоботником спостерігали у 2014 р.  у період 

цвітіння  ріпаку - 8,0 екз./100 п. с., що перевищило ЕПШ (середнє за 

2013‒2014 рр. - 6,5 екз./100 п. с.). Самки відкладали  яйця у середню 

жилку листка, рідше в черешок і стебло. Личинки, які вилупилися, 

прогризали хід у черешок листка, а потім переміщувалися всередині 

стебла донизу, іноді до кореневої шийки. Ходи личинок були добре 

помітні у вигляді коричневих смужок, які просвічувалися.  

Жуки ріпакового насіннєвого прихованохоботника після 

перезимівлі, коли температура  повітря стала більше 15 
о
С, почали 

інтенсивно заселяти ріпак, і у 2013 р. їх було відзначено в першій 

декаді травня, а у 2014 р. – у третій декаді квітня. Концентрувалися 

дані фітофаги в період бутонізації, на початку цвітіння та в фазі 

утворення стручків. Жук завдовжки 2,2–3,2 мм чорний, а лусочки і 

волоски на ньому сірі. Жуки пошкоджували стебла та квіткові 

бруньки, але істотного значення це не мало. Через 2–3 тижні від 

початку харчування відбувався період відкладання яєць. Самиця  

прогризала отвори в стручках ріпаку та відкладала у них яйця. 

Личинки насіннєвого прихованохоботника відроджувалися через 8–10 

діб і починали харчуватися, обгризаючи насіння зовні. Стручки, 

пошкоджені прихованохоботником, майже нічим не відрізнялися від 

здорових, але на одній зі стулок була помітна темна крапка. Найбільше 

їх відзначено у фазі цвітіння та в період утворення стручків. Щільність 

популяції ріпакового насіннєвого прихованохоботника у фазі 

формування зеленого стручка за роки досліджень перевищила ЕПШ і 

становила в середньому 1,5 екз./рослину. 

Генеративним органам ріпаку озимого найбільше шкодив 

ріпаковий квіткоїд. Зовні комахи схожі на деякі види хрестоцвітих 

блішок – дрібні (2–3 мм) чорного кольору жуки з металево-синім або 

зеленим блиском. Відрізняються більш плоским і широким тілом, 

булаподібними вусиками. Посіви пошкоджували жуки і личинки 

даного фітофага. Жуки ріпакового квіткоїда вийшли із місць зимівлі  у 

2013 р. наприкінці другої декади квітня, а міграція на посіви відбулася 

в кінці третьої декади квітня. У 2014 р. фітофаги пробудилися в 

першій декаді квітня, а мігрували на посіви  в кінці другої декади 

квітня. Обліки чисельності ріпакового квіткоїда на посівах ріпаку 

озимого показали, що впродовж вегетаційного періоду щільність 

їхньої популяції змінювалася залежно від погодних умов та інших 

чинників і коливалася в досить широких межах.  
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У період  бутонізації ріпаку у 2013 р. щільність жуків ріпакового 

квіткоїда на посівах культури  становила 30 екз./рослину, а в 2014 р.       

– 8,0 екз./рослину (середнє за роки досліджень - 19,0 екз./рослину). 

Найбільшу чисельність ріпакового квіткоїда (60 екз./рослину) 

спостерігали в 2013 р. у фазі цвітіння ріпаку озимого, що значно 

перевищило економічний поріг шкідливості. 

Капустяна попелиця посіви ріпаку озимого заселяла протягом 

періоду вегетації культури. Комахи розміром 1,9–2,5 мм. Безкрилі 

попелиці мають яйцеподібне тіло з сірим восковим нальотом. У 

крилатих попелиць тіло більш видовжене. Голова та груди коричневі, 

черевце жовто-зелене. Личинки відрізняються від дорослих попелиць 

меншими розмірами та світлішим забарвленням. У період цвітіння 

заселеність попелицею у 2013 р. становила 70 екз./рослину, що 

перевищило ЕПШ, а у 2014 р. чисельність шкідника була                      

12 екз./рослину, тобто меншою від економічного порогу шкідливості 

(середнє за роки - 41 екз./рослину). Дані шкідники живилися соком 

рослин, що призводило до скручування та передчасного в‟янення і 

висихання листків, бутонів, квіток, стручків.  

Капустяний стручковий комарик, або галиця, з‟явився на посівах 

ріпаку озимого на початку цвітіння. У період достигання  стручки й 

насінини шкодили личинки даного фітофага, які в 2013 р. становили  

0,7 екз./рослину, а у 2014 р. – 0,9 екз./рослину. 

Посіви ріпаку озимого пошкоджував ріпаковий клоп. Найбільшу 

чисельність шкідника спостерігали  у фазі закінчення цвітіння ріпаку  

у 2013 р. – 22,5 екз./100 п. с., а в цей же період 2014 р. –                      

14,0 екз./100 п. с. 

Висновки. Для успішного вирішення проблем із шкідниками на 

ріпаку озимому найважливішим є моніторинг динаміки їх чисельності. 

Якщо чисельність фітофагів досягла економічного порогу шкідливості 

(ЕПШ), посіви потрібно обробляти одним з рекомендованих 

інсектицидів. 
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Наведено результати досліджень щодо впливу складу 

травосумішок на вміст основних хімічних елементів у кормі 

травостоїв при їх сінокісному використанні в умовах Лісостепу 

Західного. Встановлено, що вміст макроелементів відповідав 

зоотехнічній нормі (за винятком натрію) і залежав як від складу 

травосумішок, так і від строків скошування трав. 

Ключові слова: травосумішки, мінеральні елементи, якість 

корму. 

 

Вміст мінеральних речовин є важливим показником, який 

впливає на якість корму. Його мінеральний склад має важливе 

значення для здоров‟я тварин і їх продуктивності. Зола містить такі 

елементи, як фосфор, калій, натрій, кальцій, магній та ін. Вони не 

мають енергетичної цінності, проте відіграють значну роль у процесах 

обміну речовин, які проходять в організмі. 

Дослідженнями вчених встановлено, що в сухій речовині трави 

має бути 0,25–0,35 % фосфору, до 2,5–3,5 % калію та 0,4–0,8 % 

 
* Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук Я. І. Мащак. 
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кальцію [1, 2]. 

Як нестача, так і надлишок мінеральних речовин призводить до 

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

також їх неоптимальне співвідношення ведуть до рахіту та інших 

хвороб. Наслідком зменшення в кормах вмісту фосфору є порушення 

синтезу нуклеїнових кислот та біосинтезу багатьох ферментів. 

Кількість мінеральних елементів у лучному кормі залежить від 

виду трав, типу ґрунту, удобрення та строків скошування. При 

ранньому відчуженні багаторічних трав спостерігають більший вміст 

фосфору та калію і менший кальцію порівняно з пізнішими строками 

скошування [3]. У дослідах М. І. Терлецької при відчуженні травостою 

у фазах бутонізації бобових та виколошування злаків вміст золи 

порівняно із більш пізнім скошуванням був на 0,5 % вищим, 

фосфору – на 0,02 %, калію – на 0,17 %, кальцію – на 0,08 % та натрію 

– на 0,01 % [4].  

Різниця вмісту макроелементів у травах пов‟язана в основному 

із фізіологічними особливостями рослин і залежить від їх здатності 

накопичувати певні хімічні елементи, від доступності їх для рослин, 

кількості цих елементів у ґрунті тощо [5].  

Окремі групи трав дуже різняться за вмістом мінеральних 

елементів. Бобові і їстівне різнотрав‟я завжди багатші на поживні та 

мінеральні елементи, ніж злаки, і, таким чином, вони більшою мірою 

впливають на хімічний склад лучного корму. Винятком є лише вміст 

калію у бобових, який завжди буває найменшим [6]. 

Метою наших досліджень було визначення рівня мінеральних 

елементів у сухому кормі сіяних травосумішок залежно від їх складу 

для створення високопродуктивних лучних травостоїв багатоукісного 

використання в умовах Лісостепу Західного. 

Польові досліди проводили в лабораторії кормовиробництва на 

експериментальній базі Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН протягом 2009–2011 рр.  

Ґрунт дослідної ділянки – темно-сірий опідзолений. Для нього 

характерні такі агрохімічні показники: реакція ґрунтового розчину – 

рН сольової витяжки – 5,3, вміст гумусу - 2,8 %, лужногідролізованого 

азоту – 155 мг/кг ґрунту, рухомих форм фосфору – 59 мг/кг ґрунту, 

обмінного калію – 91 мг/кг ґрунту. 

Для створення травостоїв сінокісного використання було 

висіяно бобову, злакову і бобово-злакові травосумішки. В складі 

бобової травосумішки висівали люцерну посівну, конюшину гібридну 

і козлятник східний; злакової – очеретянку звичайну, кострицю східну, 

стоколос безостий і пажитницю багаторічну. До складу бобово-
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злакових травосумішок входили бобові і злакові трави у різних 

відсоткових співвідношеннях (табл.) Норми висіву трав подано у 

відсотках щодо чистого посіву. Дослід включав сім варіантів, з яких 

два – одновидові посіви злакових і бобових трав, п‟ять – бобово-

злакові травосумішки.  

У наших дослідженнях вміст макроелементів залежав як від 

складу травосумішок, так і від строків скошування. 

 

Вміст основних хімічних елементів у кормі травостоїв при їх 

сінокісному використанні (середнє за 2009–2011 рр.), % до сухої 

маси 

Варіант Укоси Зола Р К Nа Са 

Бобові, 100 % 
1 10,12 0,35 1,13 0,09 1,03 

3 10,27 0,41 1,11 0,03 0,91 

Злаки, 100 % 
1 8,73 0,31 1,91 0,05 0,85 

3 9,75 0,43 1,76 0,05 0,89 

Бобові, 40 % +  

злаки, 60 % 

1 9,27 0,36 1,39 0,05 0,89 

3 10,22 0,32 1,30 0,08 0,93 

Бобові, 50 % + 

злаки, 50 % 

1 9,42 0,29 1,38 0,05 0,91 

3 10,43 0,28 1,29 0,06 0,96 

Бобові, 60 % + 

злаки, 40 % 

1 9,64 0,33 1,34 0,06 0,86 

3 11,26 0,37 1,23 0,05 1,01 

Бобові, 70 % +  

злаки, 30 % 

1 9,81 0,30 1,27 0,04 0,88 

3 9,90 0,33 1,20 0,04 0,96 

Бобові, 80 % + 

злаки, 20 % 

1 9,85 0,37 1,23 0,07 0,88 

3 10,03 0,38 1,15 0,06 0,94 

 

За даними Я. І. Мащака, наявність у травостої бобових 

компонентів суттєво впливає на нагромадження золи на цих варіантах 

[7]. У наших дослідженнях найменший вміст золи був у сухій речовині 

злакового травостою в першому укосі (8,73 %), а найвищий (10,12 %) – 

на бобовій травосумішці. На бобово-злакових травостоях вміст золи 

становив 9,27–9,85 %. У третьому укосі кількість золи в сухій масі 

збільшилася і становила 9,75–11,26 %. 

Фосфор у травах міститься у вигляді комплексних сполук 

нуклеїнових кислот, без яких неможливий синтез білкових молекул і 

передача спадкових властивостей. Фосфорні сполуки сприяють 

синтезу і руху білкових речовин у рослинах. Порівнюючи вміст у 

кормі мінеральних елементів із зоотехнічними вимогами, слід 

відзначити, що їхня кількість у більшості випадків відповідає 

встановленій нормі. Так, щодо фосфору, то в кормі його містилося 
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0,29–0,37 % в першому укосі і 0,28–0,43 % в третьому (норма 0,20–

0,35 %). 

Рівень калію у сіні сіяних травостоїв  коливався в межах 1,13–

1,91 % в першому укосі при зоотехнічній нормі 1–3 %. В третьому 

укосі нагромадження його закономірно знижувалося. 

Згідно із зоотехнічними нормами вміст кальцію в кормі має 

становити 0,4 % [8]. За результатами наших досліджень, найвищим 

його рівнем характеризувався корм бобового травостою (1,03 % в 

першому та 0,91 % в третьому укосі). Вміст кальцію на злаковому 

травостої також був високим (відповідно 0,85 і 0,89 % в першому і 

третьому укосах). На бобово-злакових травостоях вміст кальцію 

перевищував встановлені зоотехнічні норми і знаходився в межах 

0,78–0,91 % в першому укосі та 0,93–1,01 % в третьому залежно від 

складу травосумішок. 

Всі фітоценози містили недостатню для нормального живлення 

тварин кількість натрію (0,04–0,09 % при зоотехнічній нормі 0,2 %). 

Висновки. Аналіз одержаних за три роки досліджень даних 

хімічного складу корму показав, що суха маса сіяних травостоїв була 

достатньо забезпечена мінеральними елементами і відповідала 

зоотехнічним нормам годівлі великої рогатої худоби на всіх варіантах 

досліду. Виняток становив лише вміст натрію у сухому кормі. 

Введення до складу травосумішок бобових трав підвищувало 

вміст золи в кормі бобово-злакових травостоїв, тоді як на злаковій 

травосумішці цей показник був найменшим.  

Встановлено, що рівень макроелементів залежав як від складу 

травосумішок, так і від строків скошування трав.  
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Наведено результати випробування нових гібридів кукурудзи 

різних груп стиглості в умовах Львівської області на сірих лісових 

поверхнево оглеєних ґрунтах. Встановлено, що найвищу врожайність 

зерна сформували гібриди ранньостиглої групи (ФАО 150–200) ДН 

Пивиха 57 та Квітневий 187 МВ. 

Ключові слова: кукурудза, гібрид, ФАО, урожай, зерно, 

вологість. 

 

Кукурудза – одна з найцінніших кормових культур. За 

врожайністю зерна вона перевищує всі зернові культури. Зерно 

використовують на продовольчі, технічні і фуражні цілі. За вмістом 

кормових одиниць зерно кукурудзи переважає овес, ячмінь, жито [1]. 

Світові площі під цією культурою постійно розширюються. 

Кукурудза – одна з культур, що найбільш динамічно розвивається і в 

Україні. Це стосується не лише рекордних площ, що становлять 

близько 5 млн га, а й рекордної врожайності (більше 6,0 т/га). На 
 

© Рудавська Н. М., Ткачук Ю. С., 

Гук Р. М., Калагурка О. Б., Гавриляк Я. Я., 2015 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2015. Вип. 57. 



    

. 

 

178 

сьогодні Україна займає 4-те місце в світі та 2-ге місце в Європі за 

обсягами виробництва та експорту [2]. Найбільші валові збори і 

найвищу врожайність кукурудзи відзначено в лісостеповій зоні 

України, де збирають більше половини всього врожаю [3]. 

В Україні зареєстровано більш ніж 600 гібридів кукурудзи. 

Впровадження у виробництво нових, більш досконалих гібридів 

потребує значно менше матеріальних витрат порівняно з 

інтенсифікацією технології вирощування.  

Нові гібриди кукурудзи вдало поєднують високу 

продуктивність із швидкою віддачею зерном вологи після настання 

фази повної стиглості, що дозволяє заощаджувати кошти на 

досушуванні. 

Метою наших досліджень було вивчення продуктивності нових 

гібридів кукурудзи різних груп стиглості селекції Інституту сільського 

господарства степової зони НААН при вирощуванні в ґрунтово-

кліматичних умовах Львівської області.  

Згідно з даним завданням у 2014 р. проводили випробування 

10 гібридів кукурудзи:  

- ранньостиглі (ФАО 150–200): Почаївський 190 МВ, ДН Гарант, 

ДН Пивиха 57, Квітневий 187 МВ, Візаві; 

- середньоранні (ФАО 200–300): Липовець 225 МВ, Оржиця 237 

МВ, ДН Галатея 197, Батурин 287 МВ, Вензель. 

Польові дослідження проводили на експериментальній базі 

Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН 

(відділення “Ставчани”) на сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтах. 

Технологія вирощування гібридів кукурудзи – загальноприйнята 

для ґрунтово-кліматичних умов зони. Площа посівної ділянки – 39 м
2
, 

облікової – 25 м
2
. Мінеральні добрива з розрахунку N90Р90К90 у формі 

нітроамофоски вносили під передпосівну культивацію.  

Спосіб сівби широкорядний з шириною міжрядь 70 см за норми 

висіву: ранньостиглі (ФАО 150–200) – 80 тис. шт./га, середньоранні 

(ФАО 200–300) – 75 тис. шт./га. 

Урожайні дані обробляли методом дисперсійного аналізу за 

Б. А. Доспеховим [5], фенологічні спостереження проводили за 

“Методикою проведення експертизи та державного випробування 

сортів рослин зернових, круп‟яних та зернобобових культур” [4]. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2014 р. характеризувалися 

підвищеною температурою повітря (за винятком червня) та меншою 

від норми кількістю опадів, що мало значний вплив на формування 

урожайності гібридів кукурудзи. 
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Найвищий урожай зерна відзначено в ранньостиглого гібрида 

ДН Пивиха 57 (8,97 т/га), дещо нижчу врожайність сформував гібрид 

Квітневий 187 МВ (8,62 т/га). Почаївський 190 МВ забезпечив урожай 

зерна 7,73 т/га, ДН Гарант – 7,23 т/га, Візаві – 7,28 т/га (табл. 1). 

 

1. Урожайність (т/га) і вологість зерна гібридів кукурудзи 

Гібрид 
Повторення Серед- 

нє 

Воло- 

гість, % І ІІ ІІІ ІV 

Ранньостиглі (ФАО 150–200) 

Почаївський 190 МВ 7,59 7,67 7,82 7,84 7,73 27,56 

ДН Гарант 7,49 7,29 7,11 7,03 7,23 29,18 

ДН Пивиха 57 8,24 8,76 9,31 9,57 8,97 25,16 

Квітневий 187 МВ 8,54 8,78 8,64 8,52 8,62 28,57 

Візаві 7,45 7,29 7,15 7,23 7,28 26,47 

Середньоранні (ФАО 200–300) 

Липовець 225 МВ 7,05 7,18 7,23 6,94 7,10 29,62 

Оржиця 237 МВ 6,43 6,71 6,55 6,67 6,59 31,82 

ДН Галатея 197 6,35 6,59 6,48 6,62 6,51 33,24 

Батурин 287 МВ 6,47 6,65 6,49 6,91 6,63 32,19 

Вензель 6,49 6,63 6,72 6,32 6,54 33,81 
НІР05     2,17  

 

У середньоранніх гібридів високу врожайність забезпечили 

Липовець 225 МВ (7,1 т/га), Батурин 287 МВ (6,63 т/га), меншу – 

Оржиця 237 МВ (6,59 т/га), ДН Галатея 197 (6,51 т/га), Вензель 

(6,54 т/га). 

Важливими структурними показниками, які характеризують 

господарсько цінні ознаки гібридів кукурудзи, є довжина качана та 

маса 1000 зерен. 

Довжина качана у ранньостиглих гібридів становила: 

Почаївський 190 МВ – 18,5 см, ДН Гарант – 20,2 см, ДН Пивиха 57 – 

19,2 см, Квітневий 187 МВ – 17,8 см та Візаві – 18,4 см (табл. 2); у 

середньоранніх гібридів: Липовець 225 МВ – 19,0 см, Оржиця 237 МВ 

– 18,2 см, ДН Галатея 197 – 20,0 см, Батурин 287 МВ – 19,8 см, 

Вензель – 19,4 см. 

Маса 1000 зерен становила у ранньостиглих гібридів 266–291 г, 

у середньоранніх – 281–310 г. 
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2. Структурні показники гібридів кукурудзи 

Гібрид 
Довжина качана,  

см 

Маса 1000 зерен,  

г 

Ранньостиглі (ФАО 150–200) 

Почаївський 190 МВ 18,5 279 

ДН Гарант 20,2 292 

ДН Пивиха 57 19,2 266 

Квітневий 187 МВ 17,8 291 

Візаві 18,4 284 

Середньоранні (ФАО 200–300) 

Липовець 225 МВ 19,0 298 

Оржиця 237 МВ 18,2 281 

ДН Галатея 197 20,0 297 

Батурин 287 МВ 19,8 282 

Вензель 19,4 310 

 

Висновки. За результатами проведених в умовах Львівської 

області досліджень встановлено, що найвищу врожайність зерна 

сформували гібриди ранньостиглої групи (ФАО 150–200) ДН Пивиха 

57 та Квітневий 187 МВ – відповідно 8,97 та 8,62 т/га. Врожайність 

гібридів Почаївський 190 МВ, ДН Гарант, Візаві суттєво не 

відрізнялася і знаходилася в межах 7,23–7,73 т/га. 

У середньоранній групі (ФАО 200–300) найбільша врожайність 

була у гібрида Липовець 225 МВ (7,1 т/га). Урожайність інших 

гібридів становила 6,51–6,63 т/га.  
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ІНТЕГРОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ  

БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ  

В АДАПТИВНИХ АГРОБІОІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМАХ  

 

 Наведено визначення адаптивної агробіоінженерної системи 

як варіанта постіндустріальної агротехнології, запропоновано 

алгоритм та методи вибору технологічного варіанта інтегрованого 

використання біотехнологічних альтернатив, технологічний проект 

адаптивної агробіоінженерної системи виробництва високоліквідної 

натуральної сировини в хмелярстві. 

Ключові слова: біотехнологічні альтернативи, адаптивна 

агробіоінженерна система, алгоритм та методи вибору 

технологічного варіанта.  

 

Питання подальшого розроблення та вдосконалення науково 

обґрунтованих технологічних методів ведення сільського 

господарства, зокрема виробництва високоліквідної натуральної 

рослинної сировини, з одночасним зменшенням матеріальних і 

енергетичних витрат, а також усунення деградації ґрунтів і 

забруднення довкілля є вельми актуальними.  

Останніми роками цей напрям отримав подальший розвиток 

на основі створення адаптивних агробіоінженерних систем, в яких 

передбачено комплексне використання таких складових: 

-  передових інформаційних ергатично-вирішувальних систем 

точного землеробства; 

 
© Таргоня В. С., Лісовий М. М., 

Кириленко Ю. С., Дрозд П. Ю., 2015 
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2015. Вип. 57. 
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- інтегрованого використання біотехнологічних альтернатив 

(біологічно активних добрив, ентомологічних і мікробіологічних 

препаратів захисту рослин і підвищення родючості ґрунту, 

високоякісного посівного та посадкового матеріалу); 

- методології вибору науково обґрунтованих раціональних 

агротехнологій і відповідних комплектів машин на основі розробки 

прийнятних прогнозів показників поліваріантної виробничої системи 

"ґрунтово-кліматичні умови – сорт – агротехнологія – технологічні 

операції – комплекс машин – кількісні і якісні показники продукції". 

Адаптивна агробіоінженерна система являє собою 

біотехнічний агротехноценоз, до складу якого входять біологічні та 

технічні складові. 

Під біотехнічним агротехноценозом розуміється особливий 

клас великих систем, який являє собою сукупність біологічних і 

технічних елементів, що пов‟язані між собою єдиним контуром 

керування. В такому агротехноценозі конструктивне рішення 

технічних елементів має бути таким, щоб максимально сприяти 

взаємодії з біологічними елементами [1]. 

Відповідно до класичного визначення, яке ввів Б. І. Купрін, 

під техноценозом розуміється обмежена у просторі та часі 

взаємозв‟язана сукупність надалі неподільних технічних виробів-

особин, які об‟єднані слабкими зв‟язками. Зв‟язки в техноценозі мають 

особливий характер, який обумовлено конструктивною, а в більшості 

випадків і технологічною незалежністю окремих технічних виробів і 

різноманітністю задач, що вирішуються. Взаємоув‟язаність 

техноценозу визначається єдністю кінцевої мети, яка досягається за 

допомогою спільних систем управління, забезпечення тощо [2, 3]. 

На відміну від промислових техноценозів, агротехноценози 

мають набагато міцніші зв‟язки між технічними засобами, що 

обумовлено жорстким взаємозв‟язком ланок агробіоценозу.  

Адаптивна агробіоінженерна система - це: 

- ґрунт, на якому вирощують агрокультуру; 

- основний біологічний об`єкт – агрокультура, яку 

вирощують з метою отримання  високоліквідної натуральної 

рослинної сировини; 

- технічні засоби для вирощування, збирання та переробки 

високоліквідної натуральної рослинної сировини; 

- біологічні агенти, які забезпечують виконання 

сільськогосподарських біотехнологічних операцій (біоконверсії 

органічних відходів в біологічно активні, гуміномісткі добрива та 

поновлювані біопалива, виробництва мікробіологічних і 
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ентомологічних препаратів захисту рослин тощо); 

- технічні засоби для культивування, утримання та 

збереження біологічних об`єктів (культури або консорціуму 

мікроорганізмів, вермикультури, ентомоакарифагів тощо);  

- технічні засоби транспортування та внесення отриманих 

біологічних агентів в агробіоценози;  

- оператори, які забезпечують відповідність виконання 

агротехнічних, біотехнологічних  та технічних операцій. 

Використання адаптивних агробіоінженерних систем є 

передумовою впровадження постіндустріального сільськогоспо-

дарського  виробництва. 

Постіндустріальне виробництво є за визначенням наступним 

етапом розвитку систем виробництва і характеризується гнучким 

характером організації, «налаштовуванням» системи на зовнішні 

умови, відсутністю  жорсткої стандартизації і перенесенням основного 

значення з виробництва на розроблення. Система управління є 

динамічною, і формалізація здійснюється на кожному етапі, так що 

можна сказати, що вона працює саме з конкретними ресурсами.  

У постіндустріальному виробництві замість технологій 

реалізують метатехнології, тобто способи виробництва технологій.  

У ідеалі кожен вид високоліквідної продукції вирощується за 

індивідуальною технологією, яка враховує всі чинники, і зокрема й 

соціальні та екологічні потреби. Можна сказати, що як тільки 

виявляється відповідна потреба, то негайно створюється потрібна 

технологія. 

 Постіндустріальні сільськогосподарські технології – це 

технології, які розвиваються на базі індустріальних, побудовані 

шляхом поєднання інформаційних систем з керованою комп‟ютерами 

механізацією процесів для отримання сільськогосподарської сировини, 

яка придатна для виробництва рафінованих продуктів харчування. 

Порівняно з індустріальними перехід на постіндустріальні технології 

має на меті кратне підвищення харчових і смакових показників 

продукції на фоні покращання продуктивності сільського 

господарства, скорочення виробничих витрат, намагання краще 

використовувати наявні ресурси. Основна причина, яка побудила до 

переходу наявного сільськогосподарського виробництва на 

постіндустріальні технології, – намагання держави до входження в 

світове товариство країн з розвиненою економікою [4, 5]. 

Для проведення досліджень було використано системний підхід 

до синтезу біотехнічних систем [1], логістичні методи побудови 

алгоритмів постіндустріальних інформаційних агротехнологій. Як 
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інформаційну базу для проведення аналітичних досліджень 

використано техніко-технологічні та методичні розробки фахівців 

НУБіП України, а також результати впровадження біотехнологічних 

альтернатив на базі ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна 

станція».  

Результати досліджень. Методи вибору технологічного 

варіанта інтегрованого використання біотехнологічних альтернатив. 

 

 
Рис. 1.  Алгоритм  вибору технологічного варіанта інтегрованого 

використання  біотехнологічних альтернатив 

 

Для проведення вибору технологічного варіанта інтегрованого 

використання біотехнологічних альтернатив ми обрали такий 

методичний підхід – оцінюванню підлягають не тільки і не скільки 

біологічні та агротехнічні показники конкретної агротехнології, а 
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розглядається весь комплекс економічних, агроекологічних та 

біоенергетичних показників адаптивної агробіоінженерної системи. 

Структурну схему розробленого системного підходу до 

вибору технологічного варіанта інтегрованого використання  

біотехнологічних альтернатив у агробіоінженерній системі наведено 

на рис. 1. 

Додатково до наявних загальновідомих економічних та 

технологічних показників пропонуємо оцінювати узагальнені 

агроекологічні дані. Екологічне оцінювання інтегрованого 

використання  біотехнологічних альтернатив, а також їх класифікацію 

наведено на рис. 2. 

Методи визначення агроекологічних показників. 

Коефіцієнт біологізації. 

 Коефіцієнт біологізації агротехнології визначають як 

співвідношення органічних і мінеральних добрив, т/кг д. р. [6]. 

Відповідно до отриманого значення коефіцієнта біологізації 

визначають тип землеробства, до якого належить оцінювана 

агротехнологія (біоінженерна система). До переліку органічних добрив 

належать всі джерела органіки (сидерати, пожнивні залишки, 

нетоварна частина врожаю, гній, послід тощо). Обов‟язковою умовою 

біологічного землеробства є наявність тваринництва не менше 1,0–1,5 

умовних голови на 1 га. 

 Коефіцієнт біологізації агротехнології визначають за 

формулою: 

                                         
Ä ì³í

Ä îðã
Ê á   ,                                          (1) 

де  Кб – коефіцієнт біологізації; 

      Дорг – внесення органічних добрив, т; 

      Дмін – внесення мінеральних добрив, кг д. р. 

 

Ступінь біологізації захисту рослин. 

 Ступінь біологізації захисту рослин визначають часткою 

застосування ентомологічних і мікробіологічних препаратів щодо 

загального обсягу технологічних операцій із захисту рослин або 

часткою зменшення (%) використання пестицидів. 

Коефіцієнт біоенергетичної ефективності технології. 

 Коефіцієнт біоенергетичної ефективності технології являє 

собою відношення суми енергомісткості за енергетичними 

еквівалентами всієї основної і додаткової продукції до суми 

енергетичних витрат за енергетичними еквівалентами. 



    

. 

 

186 

 

 

Рис. 2. Показники екологічного оцінювання інтегрованого 

використання  біотехнологічних альтернатив 

 

 

 

                  (2) 

 

 

.





Åâèòð

Åîòð
Ê å



    

. 

 

187 

де  ке – коефіцієнт біоенергетичної ефективності; 

    ∑ Е отр – сума енергомісткості за енергетичним еквівалентом 

всієї основної і додаткової продукції, ГДж/га; 

∑ Е витр – сума енергетичних витрат за енергетичним 

еквівалентом, ГДж/га. 

 Енергомісткість продукції і уречевлені витрати енергії при 

відомих витратах в фізичному виразі визначаються за даними 

продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО).  

Коефіцієнт використання поновлюваних джерел енергії для реалізації  

технології. 

Коефіцієнт використання поновлюваних джерел енергії 

визначається співвідношенням суми використаної поновлюваної 

енергії до суми всіх енергетичних витрат на реалізацію технології, 

включаючи енергетичний еквівалент енергії, уречевленої в засобах 

механізації і агрохімікаліях: 

                                               ,




Å
Å

ê
âèòð

ïå

ïí
                           (3) 

де  кпн – коефіцієнт використання поновлюваних джерел енергії; 

∑ Е пе – сума енергомісткості за енергетичним еквівалентом всієї 

основної і додаткової продукції, ГДж/га; 

∑ Е витр – сума енергетичних витрат за енергетичним 

еквівалентом, ГДж/га. 

Ступінь гомеостазу агробіоценозу під впливом агротехнологій. 

 В екології поняття ступеня гомеостазу застосовують для 

загальної оцінки міри стійкості біосистем до впливу зовнішніх 

чинників. В цьому випадку розглядають деяку характеристику системи 

V, близькість якої до норми є суттєвою для системи. Зміна зовнішньої 

дії Y на величину Y призводить до отримання характеристикою V 

прирощення  Y, а ступенем гомеостазу в цьому випадку можна 

назвати співвідношення відносних змін аргументу та функції:   

Q = 
V

V

Y

Y
.                                               (4) 

У випадку, коли залежність V(Y) невідома, але наявні дискретні 

зміни V(ti) і Y(ti) , i=1,2, …, n, величину  G можна знайти як відношення 

середніх відхилень V  і  Y від їх нормальних значень Vi  і Yi : 

Q =  V  / Y ,                                                     (5) 
де 
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V  = ,
1

1




n

i Vi

Vi

n
        Y  = 



n

i Yi

Yi

n 1

1
.                       (6) 

 У нашому випадку, коли потрібно визначити  вплив 

біотехнологічних альтернатив на властивості агроценозу до 

самовідновлення (гомеостазу), доцільно враховувати сприятливі та 

несприятливі тенденції в поведінці системи під впливом зовнішніх 

антропогенних чинників. Тоді ступінь гомеостазу можна визначити за 

формулою: 

G = 
V

VV 

Y

YY 
.                                               (7) 

У формулі (7) величини  Y і  V  можуть мати як позитивні, 

так і негативні значення. 

 Критерієм оцінки стану  агробіоценозу (V) доцільно обрати 

зміну вмісту гумусу в ґрунті, а показником, який характеризує вплив 

зовнішніх чинників (Y), – витрати непоновлюваної енергії (енергія 

палива; енергія, яка уречевлена в засобах механізації, мінеральних 

добривах, пестицидах тощо).  

 Значення коефіцієнта гомеостазу для технологій біологічного 

землеробства не повинно бути меншим 1. 

Відповідність технології і комплексу обладнання для її реалізації 

правилу побудови оптимального агротехноценозу інтегрованого 

екологічного землеробства. 

 Оптимальний агротехноценоз - це той, в якому наявний такий 

набір  технологій, машин і обладнання, який, з одного боку, за своїми 

сукупними функціональними показниками забезпечує виконання 

поставлених завдань (отримання високоліквідної рослинної продукції, 

збереження та відтворення родючості ґрунту, більш повного 

використання генетичного потенціалу рослин та біологічного 

потенціалу ґрунту), а з іншого – характеризується дотриманням такої 

вимоги: енергетичний еквівалент антропогенної енергії, яка 

уречевлена в машинах і обладнанні, що використовуються для 

відновлення родючості ґрунту, має бути рівним або більшим ніж 

енергетичний еквівалент антропогенної енергії, яка уречевлена в 

машинах і обладнанні, що використовуються для отримання врожаю, і 

який помножено на співвідношення коефіцієнтів дегуміфікації та 

гуміфікації, яке характеризує агротехнологію за її впливом на вміст 

гумусу в ґрунті, тобто  

Е1   k2 /  k1  Е2.                                                      (8) 

 Співвідношення k2 / k1 нерівності (8) показує, в скільки разів 

коефіцієнт дегуміфікації перевищує коефіцієнт гуміфікації в умовах 
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того чи іншого агроценозу. А з точки зору теплотехніки вказане 

співвідношення являє собою співвідношення ексергетичних 

коефіцієнтів перетворення відповідно енергії біомаси в енергію гумусу 

і перетворення енергії винесеного гумусу в частину енергії отриманої 

біомаси вирощеного врожаю [7]. 

Технологічний проект адаптивної агробіоінженерної системи 

виробництва високоліквідної натуральної сировини в хмелярстві. 

Як приклад кінцевого результату використання 

запропонованого методичного підходу вибору технологічного варіанта 

інтегрованого використання біотехнологічних альтернатив у гнучких 

біоінженерних системах розглянемо технологічний проект адаптивної 

агробіоінженерної системи виробництва високоліквідної натуральної 

сировини в хмелярстві. 

У виборі та обґрунтуванні технологічних та технічних 

складових проекту як базові використано лише розробки НУБіП 

України, а для вибору інших складових використано виключно 

вітчизняні розробки. 

Технологічний проект (рис. 3) передбачає використання 

інтегрованої системи  таких біотехнологічних альтернатив:  

- клональне мікророзмноження in vitro хмелю звичайного та 

ефективного оздоровлення й одержання генетично однорідного 

рослинного матеріалу; прямої адаптації in vivo оздоровлених рослин, 

яка дозволяє проводити закладання хмелеплантацій без стадії 

маточника; 

- три схеми селекції, які дозволяють в експресному режимі 

одержувати стійкі до фітопатогенів сорти сільськогосподарських 

культур та боротися з бактеріальними хворобами рослин у народному 

господарстві; 

- виробництво та застосування комплексу мікробіологічних 

та ентомологічних препаратів захисту рослин; 

- виробництво біологічно активних органічних добрив та 

поживних розчинів на основі мікробіологічної ферментації гною 

великої рогатої худоби та обрізної фітомаси. 

Адаптивна агробіоінженерна система містить також технічні 

складові: 

- комплект технічних засобів та машин для обробітку ґрунту, 

внесення біопрепаратів та біодобрив; 

- систему підготування та подачі поживного розчину шляхом 

крапельного зрошення; 

- машини для збору врожаю; 

- технологічне обладнання для сушіння і гранулювання.   
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Рис. 3.  Принципова схема адаптивної агробіоінженерної системи 

отримання і переробки високоліквідної натуральної рослинної 

сировини  в хмелярстві 
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Адаптивна агробіоінженерна система передбачає також 

використання інформаційних технологій шляхом застосування 

фотометричних біосенсорів визначення стану рослин і 

комп‟ютеризованої системи збору інформації, аналізу,  прогнозування 

і управління технологічними процесами. 

Висновки 

1. Найбільш перспективним напрямом подальшої розробки та 

застосування енергоощадних постіндустріальних сільськогоспо-

дарських технологій є використання адаптивних агробіоінженерних 

систем, які передбачають інтегроване використання біотехнологічних 

альтернатив (біологічно активних добрив, ентомологічних і 

мікробіологічних препаратів захисту рослин і підвищення родючості 

ґрунту, високоякісного посівного та посадкового матеріалу). 

2. Запропонований алгоритм та методи оцінювання 

технологічних варіантів інтегрованого використання біотехнологічних 

альтернатив за агроекологічними та біоенергетичними показниками 

дозволяють створити методичну основу для забезпечення ефективного 

застосування постіндустріальних інформаційних агротехнологій. 
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Подано результати досліджень впливу ширини смуг висіяних 

бобово-злакових компонентів за 2011–2013 рр. на економічні та 

енергетичні показники. Найвищий умовно чистий дохід (6324  грн/га) 

за порівняно невисоких затрат (3936,25 грн/га) отримано при 

залуженні травостою травосумішкою козлятник східний + райграс 

багатоукісний за ширини смуги посіву 20 + 80 %. Даний варіант 

забезпечив найнижчу собівартість продукції (690,57 грн/т), найбільшу 

окупність 1 гривні затрат (2,6 грн) та найвищий рівень 

рентабельності (161 %).  

Ключові слова: ширина смуг посіву, бобові, злакові компоненти, 

травостій, рівень рентабельності, умовно чистий дохід, економічна, 

енергетична  оцінка. 
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У сучасних умовах ринкової економіки, коли є нестабільне 

ресурсне забезпечення сільського господарства та високі ціни на 

енергоносії, сільськогосподарську техніку, інші матеріально-технічні 

засоби, способи виробництва кормів на сіяних сінокосах і пасовищах 

мають базуватися на енерго- та ресурсозберігаючих заходах створення 

і використання лучних угідь, застосування яких дозволить знизити 

енергетичні витрати не тільки в перерахунку на 1 га, але й на 1 т 

вироблених кормів, а також одержати максимальну віддачу на 

одиницю витрачених засобів. Найефективнішими в кормовиробництві 

є низькозатратні системи, які передбачають використання 

довготривалих лучних травостоїв і мають високий біологічний 

потенціал продуктивності [1]. 

Лучні травостої забезпечують галузь тваринництва 

найдешевшими     кормами,    що    веде    до    зниження    собівартості  

тваринницької продукції. Згодовування великій рогатій худобі 85 % 

трав‟яних кормів замість 55–60 % дає можливість знижувати 

собівартість м‟ясної продукції більш ніж на 30 %  [6]. 

Багатоукісне використання лучних угідь передбачає 

запровадження простих і економічно вигідних заходів і технологій 

підвищення їх продуктивності. Серед них важливе місце займають 

правильний підбір травосумішок, удобрення, а також способи сівби. 

Поєднання усіх методів догляду за травостоями здатне забезпечити 

рівень енергоємності урожайності до 64–70 ГДж та збільшити умовно 

чистий дохід у 2–3 рази [3]. 

Навколишнє середовище є визначальним фактором 

економічного розвитку, і тому господарська діяльність людини, яка 

проходить без належного врахування закономірностей природи, часто 

призводить до небажаних наслідків [8]. 

Розрахунки енергетичної і економічної оцінки є одним з 

показників порівняльної ефективності варіантів при вивченні будь-

якого агрозаходу. У сучасних ринкових умовах енергетична і 

економічна ефективність часто є визначальним чинником при виборі 

технології вирощування культур.  

Метою досліджень було вивчення закономірностей формування 

і реалізації продуктивного потенціалу при смуговому посіві бобово-

злакових травосумішок під впливом природних умов Лісостепу 

Західного. Для досягнення поставленої мети закладали польовий 

дослід, проводили фенологічні спостереження та біометричні 

вимірювання за методиками Інституту кормів УААН. Досліди щодо 

формування бобово-злакового травостою залежно від ширини смуг 

посіву  закладено у 2011 р. на полях експериментальної бази  
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Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН (с. 

Ставчани Пустомитівського р-ну Львівської обл.) на темно-сірих 

опідзолених  поверхнево оглеєних середньосуглинкових осушених 

гончарним дренажем ґрунтах з такими агрохімічними показниками: рН 

сольове 4,7–5,0, гумус – 2,6 %, вміст лужногідролізованого азоту (за 

Корнфілдом) – 16,0–18,2 мг/100 г ґрунту, рухомого фосфору (за 

Кірсановим) – 5,6–6,2, обмінного калію (за Масловою) – 6,5–6,8 мг/100 

г ґрунту. Перед закладкою польового досліду проведено вапнування 

ґрунту з розрахунку 3 т/га СаСО3. Обробіток ґрунту – 

загальноприйнятий для зони вирощування. Загальна площа ділянок – 

5 м
2
, облікова – 4 м

2
, повторність – 6-разова. Закладку досліду 

проведено згідно зі схемою, поданою в таблицях. 

Мінеральні добрива внесено на смугах із злаковими 

компонентами весною після відновлення вегетації (N30P30K30) і таку ж 

дозу після скошування 1-го укосу. Облік урожаю проводили 

поділяночно. Урожайні дані оброблено методом дисперсійного 

аналізу. 

Економічна ефективність тваринництва значною мірою 

залежить від собівартості та якості спожитих кормів, адже в загальних 

витратах на виробництво тваринницької продукції їх частка 

коливається від 45 до 65 % [1]. 

Основним завданням наших досліджень стало вивчення 

формування економічних та енергетичних показників бобово-

злакового травостою залежно від ширини смуг посіву бобових та 

злакових компонентів.  

При смуговому залуженні бобово-злакового травостою 20 + 80 

% за економічними показниками найкращим виявився варіант 

козлятник східний + райграс багатоукісний. Собівартість 1 т к. од. 

даного варіанта становила 690,57 грн і була нижчою ніж на контролі 

на 283,43 грн, умовно чистий дохід дорівнював 6324 грн, а рівень 

рентабельності – 161 % проти 84 % на контролі. Дещо нижчими 

показниками характеризувався варіант з козлятником східним + 

грястиця збірна – відповідно 736,65; 5636 та 144. 

Аналіз смугового залуження бобово-злакового травостою 30 + 

70 % показав, що найкращим виявився варіант з козлятником східним 

+ райграс багатоукісний, який характеризується низькою собівартістю 

(744,2 грн), високим умовно чистим доходом (5596 грн) та рівнем 

рентабельності (145 %).  На відміну від смугового залуження 20 + 

80 %, на даному смуговому залуженні другим за економічними 

показниками виявився варіант козлятник східний + костриця 

очеретяна - відповідно 886,88; 4018 та 103 (табл. 1). 
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1. Економічна оцінка бобово-злакових фітоценозів залежно від ширини смуг посіву компонентів (середнє 

за 2011‒2013 рр.) 

№ 

вар. 
Склад травосумішок % 

Виробничі 

затрати 

травостою, 

грн/га 

Собівар-

тість 1 т 

к. од., грн 

Умовно 

чистий 

дохід, 

грн/га 

Окупність 

1 грн 

затрат,  грн 

Рівень 

рентабель-

ності, 

% 

1 Вика яра + райграс однорічний + 

овес (контроль) 

2
0

 +
 8

0
 

3798,59 974,00 3207 1,9 85 

2 Козлятник східний + 

костриця очеретяна 3888,25 845,27 4392 2,1 113 

3 Козлятник східний +  

грястиця збірна 3904,25 736,65 5636 2,4 144 

4 Козлятник східний +  

райграс багатоукісний 3936,25 690,57 6324 2,6 161 

5 Вика яра + райграс однорічний + 

овес (контроль) 

3
0

 +
 7

0
 

3813,25 977,76 3221 1,8 84 

6 Козлятник східний + 

костриця очеретяна 3902,25 886,88 4018 2,0 103 

7 Козлятник східний +  

грястиця збірна 3916,25 910,76 3824 2,0 98 

8 Козлятник східний +  

райграс багатоукісний 3903,25 744,20 5596 2,5 145 
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На варіантах смугового залуження бобово-злакового травостою 

в усіх травосумішах за смугового посіву 20 + 80 % собівартість 1 т к. 

од. була нижчою, умовно чистий дохід, окупність 1 грн затрат та 

рівень рентабельності були вищими, ніж за смугового посіву бобово-

злакового травостою 30 + 70 %. 

Однією з причин негативних явищ, що спостерігаються в 

процесі сільськогосподарського використання лучних угідь, є 

недостатнє екологічне обґрунтування різних агрозаходів, їх 

спрямованість на досягнення лише економічних цілей. Тому поряд з 

економічною оцінкою будь-якого технологічного процесу в 

сільськогосподарському виробництві у грошовому виразі потрібно 

проводити енергетичну оцінку, яка є найбільш інформативною,  

оскільки може поєднувати в собі комплекс енергетичних витрат на 

добрива і інші хімічні засоби, електроенергію, паливо і т. ін., з одного 

боку, і кількість отримуваної енергії з урожаєм вирощуваних культур з 

іншого. Одержувані дані володіють стабільністю в часі, на відміну від 

результатів розрахунку економічної ефективності, зважаючи на 

відсутність стабільності цін на витратні матеріали і вартість 

отримуваної продукції [4, 6]. 

Універсальність енергетичної оцінки полягає в тому, що для 

будь-якої діяльності в усіх сферах застосування праці відбуваються 

затрати енергії  з єдиною фізичною суттю: як би не коливалися ціни, 

які б темпи інфляції не складалися, енергетичний критерій 

залишається незмінним  і не схильним до впливу суб‟єктивних 

чинників, оскільки є категорією, заснованою на прийнятій технології 

обробітку тих чи інших сільськогосподарських культур. Крім того, 

енергетична оцінка кормів і розрахунки витрат на їх виробництво 

дозволять визначити окупність сукупної енергії [5]. 

Витрати сукупної енергії зростають у міру посилення  прийомів 

передпосівної підготовки ґрунту. 

У наших дослідженнях показники енергетичної оцінки залежали 

від складу сіяних  травосумішок та ширини смуг їх посіву. 

Визначено, що більше енергії на отримання кожної тонни 

кормових одиниць витрачається на бобово-злаковому травостої 30 + 

70 % ніж при залуженні 20 + 80 % за рахунок збільшення висіву 

козлятнику східного (36,9–38,9 та 36,7–38,4 ГДж/га). Маса 1000 

насінин козлятнику східного є найбільшою серед усіх бобових трав, і 

тому норма його висіву була найвищою, що спричинило підвищення 

витрат енергії. 
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2. Енергетична оцінка створення та використання бобово-злакових фітоценозів залежно від ширини смуг 

компонентів (середнє за 2011–2013 рр.) 

№ 

вар. 
Склад травосумішок % 

Всього 

затрат 

енергії, 

ГДж/га 

Вихід 

валової 

енергії, 

ГДж/га 

Вихід 

обмінної 

енергії 

урожаю, 

ГДж/га 

Енерге-

тичний 

коефі-

цієнт 

Коефіцієнт 

енергетич-

ної ефектив-

ності 

1 Вика яра + райграс однорічний + 

овес (контроль) 

2
0

 +
 8

0
 

36,5 114,9 68,4 3,3 1,9 

2 Козлятник східний + 

костриця очеретяна 36,7 122,5 73,8 3,5 2,0 

3 Козлятник східний +  

грястиця збірна 37,3 134,1 86,7 3,8 2,2 

4 Козлятник східний +  

райграс багатоукісний 38,4 138,1 86,8 4,1 2,3 

5 Вика яра + райграс однорічний + 

овес (контроль) 
3

0
 +

 7
0
 

37,3 123,5 66,2 2,1 1,2 

6 Козлятник східний + 

костриця очеретяна 36,9 125,5 71,6 3,4 1,9 

7 Козлятник східний +  

грястиця збірна 37,4 123,8 68,4 3,2 1,8 

8 Козлятник східний +  

райграс багатоукісний 38,9 131,6 79,2 3,6 2,1 
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Вихід обмінної енергії був вищим на бобово-злаковому 

травостої при смуговому посіві 20 + 80 % за всіх варіантів 

травосумішок і становив від 68,4 на контролі до 86,7 ГДж/га на 

травосумішці козлятник східний + райграс багатоукісний, відповідно 

за смугового посіву 30 + 70 % – від 66,2 до 79,2 (табл. 2). 

Коефіцієнт енергетичної ефективності (відношення одержаної 

енергії корму, вираженої в ГДж, до всіх затрат енергії на одержання 

врожаю) найвищим був на бобово-злаковому травостої козлятник 

східний + райграс багатоукісний за смугового посіву 20 + 80 % і 

становив 2,3. Дещо нижчим даний коефіцієнт виявився на 

травосумішці козлятник східний + грястиця збірна (2,2). За смугового 

посіву козлятник східний + райграс багатоукісний 30 + 70 % даний 

коефіцієнт був нижчим від згаданих вище на 0,1–0,2. 

Таким чином, найкращим за енергетичними показниками 

виявився варіант козлятник східний + райграс багатоукісний за 

смугового посіву 20 + 80 %. 

Висновки. За економічними та енергетичними показниками при 

створенні багатоукісних травостоїв значний вплив мала ширина смуги 

посіву бобових та злакових компонентів. Варіанти з шириною смуг 

посіву 20 + 80 % виявилися кращими за економічними і 

енергетичними показниками ніж варіанти 30 + 70 %. Найвищий 

умовно чистий дохід (6324  грн/га) при найнижчих затратах (3936,25 

грн/га) отримано при залуженні травостою козлятником східним + 

райграс багатоукісний (20 + 80 %). Даний варіант забезпечив 

найнижчу собівартість продукції (690,57 грн/т), найбільшу окупність  

1 гривні затрат (2,6 грн) та найвищий рівень рентабельності (161 %).  
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ПАНТЕРА – НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ПОСІВІВ ОЗИМОГО РІПАКУ 

ВІД ЗЛАКОВИХ БУР’ЯНІВ  

 

 Подано результати досліджень ефективності гербіциду 

пантера, 4 % к.е. проти  злакових бур’янів у посівах озимого ріпаку в 

чистому вигляді  і з додаванням сурфактанту сільвет Голд.  

Ключові слова: пирій повзучий, озимий ріпак,  ефективність. 

 

З року в рік значно зростають площі посівів ріпаку в світі,  і зо-

крема  в Україні. Це пов'язано з новим напрямом використання ріпако-

вої олії – для біопалива, яке є екологічно чистим і надійним. Боротьба 

з бур‟янами,  і зокрема  злаковими, залишається важливим фактором  

одержання високих урожаїв ріпаку.  На Львівщині найбільш поширені 

такі злакові бур‟яни: з однорічних – куряче просо (Echinochloa crus-

galli (L.) Pal. Beauv), мишій сизий  (Setaria glauca (L.) Pal. Beauv),   
 

© Яцух К. І., Тимчук І. С.,  
Добровецька М. Р., 2015 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2015. Вип. 57.  
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мишій зелений (Setaria viridis (L.) Pal. Beauv), вівсюг звичайний (Avena 

fatua L.), падалиця озимої пшениці (Triticum aestivum L.), із багаторіч-

них – пирій повзучий (Agropyron repens (L.) Pal. Beauv) – особливо 

злісний  бур‟ян. Основним органом  розмноження та засмічення ґрунту 

є кореневища пирію. Вони мають високу регенеративну здатність.  На 

1 га сівозмінної площі залежно від способів основного обробітку 

ґрунту і систем удобрення кореневища пирію повзучого в середньому 

мають довжину  відрізків 100–575 км, суху масу 193–890 кг/га, на них 

налічується від 10 до 58 млн бруньок, здатних давати початок новим 

рослинам [1]. Кореневища проникають у ґрунт першого року життя на 

75 см, другого – на 95 см, третього – на 250 см [2]. На формування 1 т 

сухої речовини пирій повзучий витрачає 1100–1183 т води. Втрати 

поживних елементів із ґрунту, де росте пирій, становлять 100–120 кг 

азоту, 50–60 кг фосфору, 160–180 кг калію. Одна рослина пирію дає 

також близько 300 зернівок [3]. Все це свідчить про велику 

шкідливість даного бур‟яну. 

Оскільки агротехнічні прийоми не забезпечують потрібного 

рівня контролювання  злакових видів бур‟янів, то нині основним спо- 

собом успішного захисту посівів є застосування хімічних засобів [4]. 

У “Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених для вико-

ристання в Україні” для боротьби з пирієм рекомендовано більше 10 

препаратів, що відрізняються нормою витрати на 1 га та ефективністю. 

Результати досліджень показали високу ефективність гербіциду панте-

ра, 4 % к.е. проти злакових бур‟янів на посівах цукрових буряків [5, 6]. 

Ми вивчали ефективність найбільш використовуваних грамініцидів на 

посівах озимого ріпаку. За результатами цих досліджень ми рекомен-

дували виробникам застосовувати для боротьби з пирієм повзучим 

препарат пантера, 4 % к.е., норма витрати 1,8–2,0 л/га. Крім цього, ми 

визначали ефективність бакової суміші  гербіцидів з сурфактантом 

сільвет Голд. Нижче наведено результати цих досліджень протягом  

2013–2014 рр. 

Пантера – концентрат емульсії, що містить 40 г гізалофоп-П-те-

фурилу на 1 л. Це системний гербіцид, який поглинається поверхнею 

листя злакового бур‟яну й розноситься по всій рослині. Пантера швид-

ко накопичується в точках росту пагонів і ризом, де взаємодіє із синте-

зом ліпідів, внаслідок чого рослина гине. 

Сурфактант сільвет Голд є розповсюджувачем робочого 

розчину рослиною завдяки своїй унікальній властивості максимально 

зменшувати поверхневий натяг водних розчинів. Під дією цього 

допоміжного продукту робочий розчин дуже швидко 

розповсюджується рослинною поверхнею, а також проникає у 
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важкодоступні місця рослинних органів та через продихи – всередину 

рослини. Молекула сільвету Голд складається із двох частин: 

гідрофобної (нерозчинної у воді) на основі силоксану та гідрофільної 

(розчинної у воді) на основі поліоксиетилену. Саме це сприяє 

найкращому змочуванню оброблюваної поверхні та розповсюдженню 

рослиною. 

Висівали сорт Таурус, ґрунт – темно-сірий опідзолений. Вміст 

гумусу становив 2,7, рН – 5,7. 

Попередник – озима  пшениця. Обробіток ґрунту: лущення 

стерні, оранка на глибину 22–24 см, 2 передпосівні культивації. Для 

удобрення вносили 2,0 ц/га нітроамофоски. Дата сівби – 25.08.2012 р. і 

27.08.2013 р., норма висіву – 5 кг/га, спосіб – суцільний, ширина 

міжрядь – 15 см. 

Дослід польовий, виробничий, площа кожного варіанта – 1 га. 

Схема досліду: 

1)  контроль – без  гербіциду; 

2)  пантера, 4 % к.е. – 1,2  л/га проти однорічних злаків та 

падалиці озимої пшениці; 

3)  пантера, 4 % к.е. – 1,1 л/га + сільвет – 0,05  л/га проти 

однорічних злаків та падалиці озимої пшениці; 

4)  пантера, 4 % к.е. -  1,8 л/га проти багаторічних злаків; 

5)  пантера, 4 % к.е. -  1,7 л/га + сільвет – 0,05  л/га проти 

багаторічних злаків; 

6)  тарга Супер, к.е. – 1,5 л/га  проти однорічних злакових 

бур‟янів та падалиці озимої пшениці;                                             

7)  тарга Супер, к.е. – 3,0 л/га проти багаторічних злакових 

бур‟янів.  

Обліки бур‟янів проводили: 2013 р. - 19.04, 4.05, 19.05, 18.06 та 

перед збиранням урожаю озимого ріпаку; 2014 р. - 26.04, 10.05, 26.05, 

25.06  та перед збиранням урожаю озимого ріпаку. 

Протягом всього вегетаційного періоду вели окомірні 

спостереження за станом посівів озимого ріпаку  на оброблених 

ділянках і на контролі. 

Погодні умови 2013–2014 рр. мали свої особливості. Так, 

температура повітря  в травні 2013 р.  була на 2,9 С  вищою від 

норми, а кількість опадів – на 6,8 мм більша за норму. Червень  

характеризувався порівняно теплою і вологою погодою (опадів випало 

на 47,1 мм  більше від норми і температура повітря – на 2,0 С вища за 

норму). Температура повітря в  липні була на 2,8 С  вища від 

багаторічної, а кількість опадів – на 61,6 мм менша за норму. 
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Температура повітря в серпні була на 2,5 С вища від норми, а 

кількість опадів – на 42,2 мм менша за норму.  
Температура повітря  в травні 2014 р. була на 1,3 С  вищою від 

норми, а кількість опадів – на 54,4 мм більша за норму. Червень  

характеризувався прохолодною і помірно сухою погодою (опадів 

випало на 41,4 мм  менше за норму і температура повітря – на 0,1 С 

нижча від норми). Температура повітря в  липні була на 2,9 С  вищою 

від багаторічної, а кількість опадів – на 2,5 мм менша за  норму.  

Погодні умови сприяли росту бур‟янів. 

У посівах озимого ріпаку ми спостерігали й інші види бур‟янів, 

але у зв‟язку з тим, що об‟єкт дослідження - злакові бур‟яни, ми їх не 

наводимо в таблицях. Слід відзначити, що на ділянках досліду було 

дуже багато падалиці озимої пшениці.  

Технічна ефективність гербіциду пантера, к.е. в 2013 р. за норми  

1,2 л/га проти однорічних злакових бур‟янів та падалиці озимої 

пшениці  була дуже високою:  на  14; 30 і 60 добу після обприскування 

– 100 %. Використання гербіциду пантера, к.е. за норми 1,1 л/га з 

додаванням сільвету  (0,05 л/га)  було теж високоефективним проти 

однорічних трав та падалиці озимої пшениці. Технічна ефективність 

цього препарату за норми внесення  1,8 л/га проти пирію багаторічного 

становила: на 14 добу після обприскування – 90,4 %, на 30 і на 60 добу 

– 100 %. Технічна ефективність гербіциду пантера, к.е. за норми 

внесення 1,7 л/га з додаванням сільвету  (0,05 л/га) проти пирію 

багаторічного становила: на 14 добу після обприскування –   93,0 %, на 

30 і на 60 добу – 100 % (табл. 1).   

Технічна ефективність гербіциду пантера, к.е. в 2014 р. за норми  

1,2 л/га проти однорічних злакових бур‟янів та падалиці озимої 

пшениці  була  високою: на  14; 30 і 60 добу після обприскування –  

100 %. Використання гербіциду пантера за норми 1,1 л/га з додаванням 

сільвету  (0,05 л/га) було теж високоефективним проти однорічних 

трав та падалиці озимої пшениці. Технічна ефективність цього 

препарату  за норми внесення  1,8 л/га проти пирію багаторічного 

становила: на 14 добу після обприскування – 83,8 %, на 30 і на 60   

добу – 100 %. 

Використання гербіциду пантера, к.е. за норми внесення 1,7 л/га 

з додаванням сільвету (0,05 л/га) проти пирію багаторічного було 

ефективним: на 14 добу  після обприскування – 89,7 %, на 30 і на 60 

добу – 100 % (табл. 2). 

Ми не спостерігали фітотоксичності препарату пантера на 

рослини озимого ріпаку.    
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1. Дія гербіцидів  на кількість бур’яну в посівах озимого ріпаку (2013 р.) 
 
 

Варіанти 

 
 

Назва бур‟янів 
До 

обробки, 
шт./м

2 
(1) 

 Кількість діб після обробки 
14 30 60 

шт./м
2 

зниження 
до 1 

обліку, % 

шт./м
2
 зниження 

до 1 
обліку, % 

шт./м
2 

зниження 
до 1 об-
ліку, % 

 
Контроль 

Однорічні злаки 
та падалиця 
озимої пшениці 

 
92 

 
94 

 
- 

 
98 

 
- 

 
109 

 
- 

Пирій повзучий  45 45  47  51  

Пантера,  
4 % к.е. – 1,2 л/га 

Однорічні злаки 
та падалиця 
озимої пшениці 

 
91 

 
0 

 
100 

 
0 

 
100 

 
0 

 
100 

Пантера, 4 % к.е. 
– 1,1 л/га + сіль-
вет  –  0,05 л/га 

Однорічні злаки 
та падалиця 
озимої пшениці 

 
102 

 
0 

 
100 

 
0 

 
100 

 
0 

 
100 

Пантера, 4 % к.е.  
-  1,8 л/га 

Пирій повзучий 
52 5 90,4 0 100 0 100 

Пантера, 4 % к.е. – 
1,7 л/га + сільвет  –  
0,05 л/га 

 
Пирій повзучий  

43 
 

3 
 

93,0 
 

0 
 

100 
 

0 
 

100 

Тарга Супер, к.е. 
– 1,5 л/га 

Однорічні злаки 
та падалиця 
озимої пшениці 

 
90 

 
0 

 
100 

 
0 

 
100 

 
0 

 
100 

Тарга Супер, к.е. 
– 3,0 л/га 

Пирій повзучий 
47 10 78,7 3 93,6 3 93,6 
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2. Дія гербіцидів  на кількість бур’яну в посівах озимого ріпаку (2014 р.) 
 
 

Варіанти 

 
 

Назва бур‟янів 

До 
обробки, 

шт./м
2  

(1) 

 Кількість діб після обробки 
14 30 60 

шт./м
2 

зниження 
до 1 

обліку, % 

шт./м
2 

зниження 
до 1 

обліку, % 

шт./м
2 

зниження 
до 1 об-
ліку, % 

 
 
Контроль 

Однорічні злаки 
та падалиця 
озимої пшениці 

 
53 

 
53 

 
- 

 
57 

 
- 

 
59 

 
- 

Пирій повзучий  34 34  35  37  

Пантера, 4 % к.е. 
– 1,2 л/га 

Однорічні злаки 
та падалиця 
озимої пшениці 

 
40 

 
0 

 
100 

 
0 

 
100 

 
0 

 
100 

Пантера, 4 % к.е. 
– 1,1 л/га + 
сільвет  –  0,05 
л/га 

Однорічні злаки 
та падалиця 
озимої пшениці  

49 
 

0 
 

100 
 

0 
 

100 
 

0 
 

100 
Пантера, 4 % к.е.  
-  1,8 л/га 

Пирій повзучий 
37 6 83,8 1 97,3 0 100 

Пантера, 4 % к.е. – 
1,7 л/га + сільвет  –  
0,05 л/га 

 
Пирій повзучий  

39 
 

4 
 

89,7 
 

0 
 

100 
 

0 
 

100 

Тарга Супер, к.е. 
– 1,5 л/га 

Однорічні злаки 
та падалиця 
озимої пшениці 

 
55 

 
0 

 
100 

 
0 

 
100 

 
0 

 
100 

Тарга Супер, к.е. 
– 3,0 л/га 

Пирій повзучий 
36 11 69,4 3 91,7 1 97,2 
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Значне зменшення забур‟яненості позитивно вплинуло і на 

врожай озимого ріпаку. Збережений врожай на 2 і 3 варіантах у 2013 р. 

становив 0,54 і  0,56 т/га,  на 4 і 5 – 0,63 і 0,65 т/га (табл. 3), а в 2014 р. -

відповідно  0,61; 0,64; 0,69; 0,7 т/га (табл. 4). 

 

3. Дія гербіцидів на врожай  озимого ріпаку (2013 р.) 

 

Варіанти 
Урожай, 

т/га 

Збережений врожай 

щодо контролю 

т/га  % 

Контроль 2,3 - - 

Пантера, 4 % к.е. – 1,2 л/га 2,84 0,54 23,5 

Пантера, 4 % к.е. – 1,1 л/га + 

сільвет  –  0,05 л/га 

 

2,86 

 

0,56 

 

24,3 

Пантера, 4 % к.е.  -  1,8 л/га 2,93 0,63 27,4 

Пантера, 4 % к.е. – 1,7 л/га + 

сільвет  –  0,05 л/га 

 

2,95 

 

0,65 

 

28,3 

Тарга Супер, к.е. – 1,5 л/га 2,82 0,52 22,6 

Тарга Супер, к.е. – 3,0 л/га 2,89 0,59 25,7 
НІР05 0,03   
 

4. Дія гербіцидів на врожай  озимого ріпаку (2014 р.) 

 

Варіанти 
Урожай, 

т/га 

Збережений врожай 

щодо контролю 

т/га  % 

Контроль 2,42 - - 

Пантера, 4 % к.е. – 1,2 л/га 3,03 0,61 25,2 

Пантера, 4 % к.е. – 1,1 л/га + 

сільвет  –  0,05 л/га 

 

3,06 

 

0,64 

 

26,4 

Пантера, 4 % к.е.  -  1,8 л/га 3,11 0,69 28,5 

Пантера, 4 % к.е. – 1,7 л/га + 

сільвет  –  0,05 л/га 

 

3,12 

 

0,7 

 

28,9 

Тарга Супер, к.е. – 1,5 л/га 2,99 0,58 24,0 

Тарга Супер, к.е. – 3,0 л/га 3,0 0,59 24,4 
НІР05 0,02   

 

Висновок. На основі проведених досліджень ми рекомендуємо 

використовувати на посівах озимого ріпаку для боротьби з 

однорічними злаковими бур‟янами та падалицею озимої пшениці  

гербіцид  пантера, 4 % к.е. в нормі 1,2 л/га або гербіцид пантера, к.е. за 

норми використання 1,1 л/га + сільвет (0,05 л/га), а проти багаторічних 
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злакових бур‟янів – у нормі 1,8 л/га або гербіцид пантера, к.е – 1,7 л/га 

+ сільвет  (0,05 л/га). 

 

Список використаної літератури 

1. Ворона Л. І. Проти пирію повзучого. Фітоценотична стійкість 

культурних рослин в умовах Полісся  / Л. І. Ворона, Г. М. Кочик          

// Захист рослин. – 2002. - № 9. -  С. 6. 

2. Лисенко А. К. Пирій повзучий / А. К. Лисенко // Захист 

рослин. – 2000. - № 5. -  С. 19. 

3. Муха Л. В. Пирій у посівах пшениці / Л. В. Муха // Захист 

рослин. – 2000. - № 4. -  С. 7. 

4. Бондарчук А. А. Грамініциди проти злаків / А. А. Бондарчук, 

В. К. Слободяник, О. І. Гончар // Захист рослин. – 2003. - № 5. -  С. 11– 

12. 

5. Яцух К. І. Пантера проти пирію повзучого на посівах 

цукрових буряків / К. І. Яцух // Агроном. – 2005. - № 1. – С. 62–63. 

6. Кунак В. Д. Протизлаковий гербіцид пантера – надійний за-

хист посівів цукрових буряків / В. Д. Кунак, Я. П. Макух // Агроном.  – 

2005. - № 2. – С. 42–43. 

Отримано 17.02.2015 

 



    

. 

 

207 

ТВАРИННИЦТВО 

 

 
УДК 636.98:591.473.3:577.115.3.161.1 

Й. Ф. РІВІС, доктор сільськогосподарських наук 

М. Б. МАЛЕТИЧ, аспірант 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 

вул. Грушевського, 5, с. Оброшино  Пустомитівського  р-ну Львівської обл., 

81115, e-mail: inagrokarpat@gmail.com 
 

ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД  

ТРИАЦИЛГЛІЦЕРОЛІВ СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ  

ТА ВІДТВОРНА ЗДАТНІСТЬ КОРОПІВ-ПЛІДНИКІВ  

ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ВІТАМІНУ А В КОМБІКОРМІ 

 

 Встановлено, що у скелетних м’язах самок і самців коропів-

плідників  дослідних груп вірогідно та дозозалежно зменшується 

вміст триацилгліцеролів. Одночасно в їх жирнокислотному складі 

знижується рівень мононенасичених жирних кислот родини n-9, але 

підвищується – насичених жирних кислот з парною і непарною 

кількістю вуглецевих атомів у ланцюгу та поліненасичених жирних 

кислот родин n-6 і особливо n-3. А також у самок коропів-плідників 

дослідних груп вірогідно та дозозалежно підвищується робоча та 

відносна плодючість, а у самців – об'єм молоків. При цьому зростає 

вихід личинок з ікри.  

 Ключові слова: коропи-плідники, скелетні м’язи, 

триацилгліцероли, жирнокислотний склад, відтворна здатність. 

 

Обмінні процеси в організмі та відтворна здатність ставкових 

риб, зокрема коропів, значною мірою залежать від забезпечення їх 

потреби у вітамінах [2, 6]. Серед останніх особливе місце займає 

вітамін А [7, 9]. Наведений вище вітамін впливає на зорову, 

антиоксидантну та імунну функції організму риб. Крім того, вітамін А 

здійснює вплив на різні ланки обмінних процесів у організмі ставкових 

риб [3].  

Вміст вітаміну А в крові, органах і тканинах ставкових риб, 

зокрема коропів, значно коливається залежно від його кількості в 

раціоні [7]. Дефіцит вітаміну А в раціоні призводить до пригнічення 

обмінних процесів в організмі та відтворної здатності коропів [1].  
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Жирні кислоти триацилгліцеролів в організмі є джерелом 

енергії та низки біологічно активних речовин (простагландинів, 

тромбоксанів і лейкотриєнів) [8]. Однак до цього часу невідомими 

залишаються питання впливу ендогенного та екзогенного вітаміну А 

на жирнокислотний склад триацилгліцеролів скелетних м‟язів та 

відтворну здатність самок і самців коропів-плідників. 

 Виходячи із наведеного вище, метою роботи було дослідити 

вплив підвищеної кількості вітаміну А в раціоні на жирнокислотний 

склад триацилгліцеролів скелетних м‟язів та відтворну здатність самок 

і самців коропів-плідників. 

 Дослід проведено на ставах Львівської дослідної станції 

Інституту рибного господарства НААН. Усі втручання та забій риб 

проводили з дотриманням вимог “Європейської конвенції про захист 

хребетних тварин, які використовуються для експериментальних і 

наукових цілей” (Страсбург, 1986) та ухвали Першого національного 

конгресу з біоетики (Київ, 2001). 

 Було сформовано три групи любинських лускатих коропів-

плідників (Cyprinus carpio L.)  шестирічного віку (у кожній групі по 

десять самок та самців). Кожну групу коропів-плідників утримували в 

ставках з незалежним водопостачанням. У ставках періодично 

визначали чисельність та біомасу природного корму – зообентосу. 

Коропи кожної групи щоденно о 8
00 

год ранку впродовж одного місяця 

отримували стандартний гранульований комбікорм К 111-2 з 50- 

відсотковим вмістом білка в розрахунку 4 % від маси тіла. Перша 

група коропів була контрольною та одержувала наведений вище 

комбікорм з нанесеною на нього соняшниковою олією в кількості 3 %. 

Друга та третя група коропів були дослідними та додатково 

отримували в складі згадуваного вище комбікорму ретинілацетат 

(виробництва ЗАТ “Технолог”, м. Умань). Останній наносили на 

комбікорм у наведеній вище кількості  соняшникової олії. Причому 

коропи першої та другої дослідних груп одержували комбікорм, на 

який було нанесено відповідно 2500 і 5000 ІО/кг вітаміну А. 

 Наприкінці досліду траловим методом риба із ставків була 

виловлена. Від виловлених  самок і самців із кожної групи гормонально-

індукованим методом були отримані відповідно ікра та молоки. 

Визначали абсолютну та відносну плодючість самок із кожної групи, а 

також кількість молоків, отриманих від самців із кожної групи. 

Одночасно визначали вихід заплідненої ікри від самок із кожної групи. 

Запліднена в лабораторних умовах ікра інкубувалася в апаратах Вейса. 

Після декапітації чотирьох самок і самців із кожної групи для 

лабораторних досліджень були відібрані зразки скелетних м‟язів. В 
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останніх за методами Й. Ф. Рівіса і Р. С. Федорука [5] визначали вміст 

триацилгліцеролів і їх жирнокислотний склад.   

 Отриманий цифровий матеріал було оброблено методом 

варіаційної статистики з використанням критерію Стьюдента. 

Вираховували середні арифметичні величини (М), помилки середніх 

величин (±m) і вірогідність різниці між середніми величинами (р). 

Зміни вважали вірогідними за р < 0,05. Для розрахунків використано 

стандартний пакет комп‟ютерних статистичних програм Origin 6.0, 

Excel (Microsoft, USA). 

 Встановлено, що впродовж досліду чисельність природного 

корму (зообентосу) у піддослідних ставках була в межах                           

87,3±2,60–102,0±2,95 тис. екз./м
2 

ґрунтового дна (на глибину до 10 см), 

а його біомаса – 0,38±0,029–0,57±0,074 г/м
2 
ґрунтового дна (на глибину 

до 10 см). 

 Встановлено також, що в скелетних м‟язах самок і самців 

коропів-плідників дослідних груп, які в переднерестовий період в 

складі стандартного гранульованого комбікорму отримували додаткові 

кількості вітаміну А, порівняно з скелетними м‟язами самок і самців 

коропів-плідників контрольної групи, що отримували комбікорм             

без добавок, вірогідно та дозозалежно зменшується вміст 

триацилгліцеролів (у самок I та II дослідних груп відповідно до 

4,73±0,046* і 4,68±0,034** проти 5,06±0,081 г/кг сирої маси у контролі, 

а у самців – відповідно до 4,19±0,042* і 4,14±0,038** проти 4,49±0,078 

г/кг сирої маси у контролі), що, видно, пов‟язано з енергетичними 

потребами організму та синтезом у ньому біологічно активних речовин 

[4].   

 Встановлено також, що в жирнокислотному складі 

триацилгліцеролів скелетних м‟язів самок і самців коропів-плідників 

дослідних груп, які в переднерестовий період у складі стандартного 

гранульованого комбікорму отримували додаткові кількості вітаміну 

А, порівняно з жирнокислотним складом триацилгліцеролів скелетних 

м‟язів самок і самців коропів-плідників контрольної групи, що 

отримували комбікорм без добавок, вірогідно та дозозалежно 

збільшується вміст насичених жирних кислот (табл. 1 і 2). Він 

збільшується за рахунок жирних кислот з парною (у самок I та II 

дослідних груп відповідно до 27,77 і 27,73 проти 26,45 %  у контролі, а 

у самців – відповідно до 28,61 і 28,53 проти 27,40 %  у контролі) та 

непарною (у самок I та II дослідних груп відповідно до 0,27 і 0,27 

проти 0,25 %  у контролі, а у самців – відповідно до 0,29 і 0,29 проти 

0,25 %  у контролі) кількістю вуглецевих атомів у ланцюгу. 
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1. Жирнокислотний склад триацилгліцеролів скелетних м’язів 

самок коропів-плідників, %    
 

Жирні кислоти 

та їх код 

Групи риб 

 

контрольна 

І дослідна 

(2500 ІО віт. А 

в комбікормі) 

ІІ дослідна 

(5000 ІО віт. А 

в комбікормі) 

Каприлова, 8:0 0,17±0,004 0,19±0,002*** 0,19±0,002*** 

Капринова, 10:0 0,25±0,008 0,28±0,002*** 0,28±0,002*** 

Лауринова, 12:0 0,30±0,008 0,33±0,002*** 0,33±0,002*** 

Міристинова, 14:0 0,49±0,012 0,55±0,008*** 0,56±0,006*** 

Пентадеканова, 15:0 0,25±0,002 0,27±0,002*** 0,27±0,002*** 

Пальмітинова, 16:0 12,87±0,461 14,21±0,077* 14,29±0,074* 

Пальмітоолеїнова, 16:1 1,29±0,040 1,43±0,028* 1,48±0,025*** 

Стеаринова, 18:0 12,05±0,402 11,91±0,387* 11,79±0,383* 

Олеїнова, 18:1 37,11±1,122 31,78±1,113* 31,19±1,112* 

Лінолева, 18:2 7,50±0,188 8,16±0,086* 8,27±0,081*** 

Ліноленова, 18:3 5,65±0,143 6,30±0,084*** 6,39±0,077*** 

Арахінова, 20:0 0,32±0,008 0,30±0,006* 0,29±0,002* 

Ейкозаєнова, 20:1 0,21±0,004 0,22±0,004* 0,22±0,002* 

Ейкозадиєнова, 20:2 0,35±0,008 0,39±0,004*** 0,40±0,004*** 

Ейкозатриєнова, 20:3 1,86±0,033 2,01±0,023*** 2,04±0,019*** 

Арахідонова, 20:4 2,41±0,063 2,67±0,036* 2,71±0,035*** 

Ейкозапентаєнова, 20:5 3,11±0,069 3,41±0,046* 3,47±0,043*** 

Докозадиєнова, 22:2 1,14±0,053 1,35±0,024* 1,38±0,019*** 

Докозатриєнова, 22:3 1,20±0,034 1,37±0,024*** 1,39±0,022*** 

Докозатетраєнова, 22:4 1,76±0,055 2,04±0,049* 2,08±0,041*** 

Докозапентаєнова, 22:5 4,08±0,112 4,57±0,057*** 4,64±0,052*** 

Докозагексаєнова, 22:6 5,63±0,156 6,26±0,069*** 6,34±0,063*** 

Загальна кількість 

жирних кислот 

 

100,00 

 

100,00 

 

100,00 

           насичені 26,70 28,04 28,00 

           мононенасичені 38,61 33,43 32,89 

           поліненасичені 34,69 38,53 39,11 

n-3/n-6 1,30 1,31 1,31 

 

Одночасно в жирнокислотному складі триацилгліцеролів 

скелетних м‟язів самок і самців коропів-плідників дослідних груп 

порівняно з жирнокислотним складом триацилгліцеролів скелетних 

м‟язів самок і самців коропів-плідників контрольної групи вірогідно та 

дозозалежно зменшується вміст мононенасичених жирних кислот, але 

зростає – поліненасичених (табл. 1 і 2). 
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2. Жирнокислотний склад триацилгліцеролів скелетних м’язів 

самців коропів-плідників, %  
 

Жирні кислоти 

та їх код 

Групи риб 

 

контрольна 

І дослідна 

(2500 ІО віт. А 

в комбікормі) 

ІІ дослідна 

(5000 ІО віт. А 

в комбікормі) 

Каприлова, 8:0 0,13±0,002 0,15±0,002*** 0,15±0,002*** 

Капринова, 10:0 0,21±0,002 0,23±0,002*** 0,24±0,002*** 

Лауринова, 12:0 0,28±0,008 0,31±0,004*** 0,32±0,002*** 

Міристинова, 14:0 0,45±0,014 0,50±0,004* 0,51±0,002*** 

Пентадеканова, 15:0 0,25±0,008 0,29±0,002*** 0,29±0,002*** 

Пальмітинова, 16:0 12,11±0,406 13,43±0,190* 13,52±0,188* 

Пальмітоолеїнова, 16:1 1,22±0,041 1,44±0,043* 1,48±0,041*** 

Стеаринова, 18:0 13,90±0,439 13,69±0,398* 13,49±0,411* 

Олеїнова, 18:1 38,59±0,698 33,23±0,810* 32,81±0,799* 

Лінолева, 18:2 7,26±0,235 8,19±0,095* 8,34±0,105*** 

Ліноленова, 18:3 5,23±0,155 5,86±0,067*** 5,96±0,049*** 

Арахінова, 20:0 0,32±0,008 0,30±0,008* 0,30±0,004* 

Ейкозаєнова, 20:1 0,19±0,002 0,20±0,002* 0,21±0,004* 

Ейкозадиєнова, 20:2 0,32±0,008 0,36±0,002*** 0,36±0,002*** 

Ейкозатриєнова, 20:3 1,77±0,053 1,97±0,020* 1,98±0,016*** 

Арахідонова, 20:4 2,23±0,063 2,46±0,212* 2,47±0,016*** 

Ейкозапентаєнова, 20:5 2,71±0,203 3,20±0,027* 3,23±0,024* 

Докозадиєнова, 22:2 1,07±0,032 1,21±0,015*** 1,22±0,014*** 

Докозатриєнова, 22:3 1,12±0,034 1,26±0,012*** 1,27±0,008*** 

Докозатетраєнова, 22:4 1,19±0,054 1,35±0,013* 1,37±0,011* 

Докозапентаєнова, 22:5 3,93±0,096 4,33±0,033*** 4,37±0,032*** 

Докозагексаєнова, 22:6 5,52±0,147 6,04±0,038* 6,11±0,032*** 

Загальна кількість 

жирних кислот 

 

100,00 

 

100,00 

 

100,00 

           насичені 27,65 28,90 28,82 

           мононенасичені 40,00 34,87 34,50 

           поліненасичені 32,35 36,23 36,68 

n-3/n-6 1,33 1,33 1,33 

  

 Вміст мононенасичених жирних кислот зменшується за рахунок 

жирних кислот родини n-9 (у самок I та II дослідних груп відповідно 

до 32,00 і 31,41 проти 37,32 %  у контролі, а у  самців – відповідно до 

33,43 і 33,02 проти 38,78 %  у контролі).  Вміст поліненасичених 

жирних кислот зростає з боку жирних кислот родин n-3 (у самок I та II 

дослідних груп відповідно до 21,91 і 22,23 проти 19,67 %  у контролі, а 

у самців – відповідно до 20,69 і 20,94 проти 18,51 %  у контролі) і n-6 

(у самок I та II дослідних груп відповідно до 16,62 і 16,88 проти 15,02 
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%  у контролі, а у самців – відповідно до 15,54 і 15,74 проти 13,84 %  у 

контролі). При цьому в жирнокислотному складі триацилгліцеролів 

скелетних м‟язів самок і самців коропів-плідників дослідних груп 

порівняно з жирнокислотним складом триацилгліцеролів скелетних 

м‟язів самок і самців коропів-плідників контрольної групи 

підвищується відношення  поліненасичених жирних кислот родини n-3 

до поліненасичених жирних кислот родини n-6 (у самок I та II 

дослідних груп відповідно до  0,48 і 0,48 проти 0,44  у контролі, а у 

самців – відповідно до 0,50 і 0,50 проти 0,46 у контролі). 

 Більша кількість захищених вітаміном А поліненасичених 

жирних кислот родин n-6 і особливо n-3 сприяє не тільки більшому 

синтезу в організмі самок і самців коропів-плідників біологічно 

активних речовин (простагландинів, тромбоксанів і лейкотриєнів). 

Видно, більша кількість згадуваних вище жирних кислот сприяє 

перетворенню наявного в організмі риб холестеролу в статеві гормони 

– естрогени та андрогени.  

  Ми встановили, що зменшення вмісту триацилгліцеролів у 

скелетних м‟язах та підвищення рівня поліненасичених жирних кислот 

в їх жирнокислотному складі приводить до поліпшення  відтворної 

здатності самок і самців коропів-плідників. З табл. 3 видно, що у самок 

коропів-плідників  дослідних груп, яким у переднерестовий період у 

складі стандартного гранульованого комбікорму згодовували 

додаткові кількості вітаміну А, порівняно з самками коропів-плідників 

контрольної групи, яким згодовували стандартний гранульований 

комбікорм без добавок, вірогідно та дозозалежно підвищується робоча 

та відносна плодючість, а у самців – об'єм молоків. При цьому 

вірогідно та дозозалежно зростає вихід личинок з ікри.  

 

3. Відтворна здатність коропів-плідників за різних рівнів вітаміну 

А в комбікормі (М±m, n=10)    

 Досліджувані  

показники 

Групи риб  

контрольна 

(ОР) 

І дослідна 

 (ОР + 2500 

ІО вітаміну А 

в комбікормі)  

ІІ дослідна 

 (ОР + 5000 

ІО вітаміну А 

в комбікормі)  

1 2 3 4 

Робоча плодючість у самок 

коропів-плідників, тис. 

ікринок 

 

 

669,1±10,01 

 

 

709,4±6,23** 

 

 

719,5±6,97** 

Відносна плодючість у 

самок коропів-плідників, 

тис. ікринок 

 

 

92,4±2,82 

 

 

115,9±4,93** 

 

 

119,8±4,52** 
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1 2 3 4 

Об'єм молоків у самців 

коропів-плідників, мл 

 

24,6±0,66 

 

28,4±0,57** 

 

29,4±0,68*** 

Вихід личинок із ікри, % 70,1±0,47 72,9±0,32** 73,4±0,27*** 

 

 Висновки 

 1. У скелетних м‟язах самок і самців коропів-плідників першої 

та другої дослідних груп, які в переднерестовий період у складі 

стандартного гранульованого комбікорму отримували вітамін А в 

кількості 2500 і 5000 ІО/кг корму, вірогідно та дозозалежно 

зменшується вміст триацилгліцеролів. Одночасно в їх 

жирнокислотному складі вірогідно та дозозалежно знижується рівень 

мононенасичених жирних кислот родини n-9, але підвищується – 

насичених жирних кислот з парною і непарною кількістю вуглецевих 

атомів у ланцюгу та поліненасичених жирних кислот родин n-6 і 

особливо n-3. 

 2. У жирнокислотному складі триацилгліцеролів скелетних 

м‟язів самок і самців коропів-плідників першої та другої дослідних 

груп, які в переднерестовий період в складі стандартного 

гранульованого комбікорму отримували вітамін А в кількості                   

2500 і 5000 ІО/кг корму, вірогідно підвищується відношення  

поліненасичених жирних кислот родини n-3 до поліненасичених 

жирних кислот родини n-6. 

 3. У самок коропів-плідників, яким у переднерестовий період у 

складі стандартного гранульованого комбікорму додатково 

згодовували вітамін А в кількості 2500 і 5000 ІО/кг корму,  вірогідно та 

дозозалежно підвищується робоча та відносна плодючість, а у самців –

– об'єм молоків. При цьому вірогідно та дозозалежно зростає вихід 

личинок з ікри.  

 Перспективи подальших досліджень. У подальшому 

плануємо дослідити вплив підвищеної кількості вітаміну А в раціоні 

на жирнокислотний склад фосфоліпідів скелетних м‟язів самок і 

самців коропів-плідників. 
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МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ МОЛОКА 

ВІВЦЕМАТОК ГІРСЬКОКАРПАТСЬКОЇ ПОРОДИ  

ЗА ВИКОРИСТАННЯ У РАЦІОНІ ОПТИМІЗОВАНОЇ БВМД  

 

Проведено експериментальні дослідження щодо впливу 

оптимізованої БВМД в раціонах лактуючих вівцематок у весняно-

літній пасовищний період на молочну продуктивність і якість молока. 

Встановлено, що використання у раціонах тварин оптимізованих 

БВМД у передгірській зоні Карпат за рахунок введення до їх складу 

кормів місцевого виробництва у пасовищний період підвищує молочну 

продуктивність та поліпшує біохімічний склад і якість молока. 

Ключові слова: вівцематки, молочна продуктивність, якість 

молока, БВМД, передгірська зона Карпат України.  

 

Відомо, що молочна продуктивність, біохімічний склад та 

якість молока вівцематок значною мірою залежать від повноцінності 

годівлі тварин, яка є специфічною для різних природно-кліматичних 

зон України. Щодо Карпатського регіону, то він характеризується 

специфікою кормової бази для овець [6]. Слід зазначити, що раціони 

для лактуючих вівцематок цього регіону часто дефіцитні за рівнем 

протеїну та окремих макро- і мікроелементів [7]. З метою компенсації 

дефіциту протеїну у раціонах овець передгірської і гірської зони 

Карпат використовують високобілкові корми місцевого виробництва 

(кормові боби, горох, ріпак, соняшник), а нестачу мінеральних речовин 

поповнують добавкою до раціонів неорганічних солей та природних 

мінералів (глауконітів, сапонінів, перлітів, цеолітів), запаси яких у 

Карпатському регіоні досить значні. 

Оскільки рецепти білково-вітамінно-мінеральних добавок 

(БВМД) і преміксів для різних вікових і продуктивних груп овець, 

розроблені в науково-дослідному інституті тваринництва (НДІТ) 

  
© Седіло Г. М., Вовк С. О., 

Петришин М. А., Хомик М. М., 2015 
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“Асканія-Нова”, стосуються степових регіонів України, актуальним 

стає питання оптимізації складу вказаних кормових добавок 

відповідно до специфіки кормової бази Карпатського регіону [3–5]. 

Враховуючи наведене вище, метою даної роботи було 

дослідження впливу на молочну продуктивність та якість молока 

вівцематок у весняно-літній пасовищний період у передгірській зоні 

Карпат використання у раціонах оптимізованих БВМД, розроблених 

НДІТ “Асканія-Нова”, виходячи із наявних місцевих кормів. 

Експериментальні дослідження проведено в умовах ФГ 

“Радвань-Нова” (с. Милошовичі Пустомитівського р-ну Львівської 

обл.) на лактуючих вівцематках української гірськокарпатської 

породи, підібраних за принципом аналогів за віком, живою масою і 

молочною продуктивністю. Дослідження проводили впродовж 90 діб 

весняно-літнього періоду (із 26.05.2014 р. до 23.08.2014 р.) на двох 

групах тварин, по 10 голів у кожній. У вівцематок, окоти яких 

відбулися у березні 2014 р., 25 травня проведено відбивку ягнят, а із 26 

травня здійснювали щоденне дворазове ручне доїння тварин в умовах 

випасання. 

Вівцематки контрольної групи впродовж дослідного весняно-

літнього періоду знаходилися на пасовищі і отримували щоденно 150 г 

комбікорму такого складу: пшенична дерть – 10 %, ячмінна дерть –  

20 %, вівсяна дерть – 20 %, висівки пшеничні – 15 %, макуха ріпакова 

– 13,5 %, макуха соняшникова – 20 %, кухонна сіль – 0,5 %, премікс –  

1 %. Вівцематки дослідної групи отримували вказаний комбікорм, у 

якому соняшникову макуху (20 %) заміняли білково-вітамінно-

мінеральною добавкою (БВМД) такого складу: екструдовані кормові 

боби – 50 %, екструдований горох – 15 %, ріпаковий шрот (сорт 

Галицький) – 11 %, макуха соняшникова – 20 % (табл. 1). 

 
1. Схема досліду  

Групи тварин Раціон  

Контрольна Основний раціон (ОР) 

Дослідна ОР + БВМД 

 

У табл. 2 наведено рецепт оптимізованої за складом БВМД для 

годівлі вівцематок дослідної групи. 
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2. Рецепт вдосконаленої за складом БВМД 

Компоненти 
Кількість  

% кг 

Екструдовані боби кормові 50 0,750 

Екструдований горох 15 0,225 

Ріпаковий шрот (сорт Галицький) 11 0,165 

Макуха соняшникова 20 0,300 

Премікс 4 0,060 

 

У табл. 3 наведено рецепт преміксу для мінеральної підгодівлі 

вівцематок контрольної і дослідної груп. 

 

3. Рецепт преміксу для мінеральної підгодівлі вівцематок (із 

розрахунку на 1 т) 

Компоненти і одиниці виміру Кількість 

Мікровіт А, млн МО 500 

Відеїн D3, млн МО 200 

Хлористий натрій (NaCl), г 400 

Фосфорнокислий кальцій (Ca3(PO4)2), г 400 

Сірчанокислий натрій (Na2SO4 x 10H2O), г 600 

Метасилікат натрію (Na2SiO3 x 9H2O), г 200 

Вуглекисла мідь (CuCO3), мг 240 

Сірчанокислий кобальт (CoSO4 x 7H2O), мг 120 

Сірчанокислий цинк (ZnSO4 x 7H2O), мг 100 

Йодистий калій (KJ), мг 90 

Висівки пшеничні (наповнювач), кг до 1000 

 

Якість і біохімічний склад молока, отриманого від вівцематок 

контрольної та дослідної груп, досліджували шляхом органолептичної 

оцінки (колір і запах), а також визначення його густини і кислотності й 

вмісту в молоці сухої речовини, лактози, жиру, білка та його фракцій, 

золи, сухого знежиреного молочного залишку (СЗМЗ) та калорійності 

за методиками, описаними у довіднику “Лабораторні методи 

досліджень у  біології, тваринництві та ветеринарній медицині” [2]. 

Біометричну обробку отриманих результатів проводили 

загальноприйнятими методами варіаційної статистики. 

Результати досліджень молочної продуктивності, біохімічного 

складу і якості молока піддослідних вівцематок наведено в табл. 4. 
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4. Показники продуктивності та якості молока піддослідних 

вівцематок (М ± m, n = 10) 

Показники 

Групи тварин 

контрольна 

(ОР) 

дослідна  

(ОР + БВМД) 

Надій молока за лактаційний 

період (90 діб), л 55,35 + 1,65 58,95 + 1,85 

Середньодобовий надій, л 0,615 + 0,058 0,655 + 0,065 

Калорійність 1 кг молока, ккал 946 1115 

Колір молока білий білий 

Запах легкий запах легкий запах 

Густина, г/см
3
 1,032 ± 0,05 1,035 ± 0,06 

Кислотність, ºТ 24,8 ± 0,72 23,1 ± 1,15 

Вміст, %:    

сухої речовини 15,48 ± 0,22 18,16 ± 0,43*** 

лактози 5,21 ± 0,42 5,37 ± 0,38 

жиру 4,82 ± 0,31 6,97 ± 0,52** 

білка 4,72 ± 0,15 5,89 ± 0,22** 

золи 0,81 ± 0,18 0,96 ± 0,13 

СЗМЗ 9,59 ± 0,16 11,48 ± 0,39** 
Примітка. У цій і наступній таблиці: * Р < 0,05; ** Р < 0,01; *** Р < 0,001. 

 

 Наведені у табл. 4 дані свідчать про те, що суттєвих різниць у 

молочній продуктивності вівцематок контрольної і дослідної груп не 

встановлено. Ми спостерігали тенденцію до підвищення надоїв у 

маток дослідної групи. Не встановлено також відмінностей за 

органолептичними показниками молока (колір, запах), отриманого від 

тварин контрольної та дослідних груп. Проте за густиною,  

кислотністю та калорійністю молоко вівцематок дослідної групи 

переважало молоко, отримане від тварин контрольної групи. Також 

встановлено, що молоко вівцематок, які отримували у складі 

комбікорму оптимізовану БВМД, відзначалося значно більшим 

вмістом сухої речовини, лактози, жиру, білка, золи і СЗМЗ. 

 

5. Спектр казеїнів  молока піддослідних вівцематок (М ± m, n = 3) 

Казеїни молока 
Групи тварин 

контрольна (ОР) дослідна (ОР + БВМД) 

α-казеїн 43,27 ± 0,75 40,77 ± 1,06 

β-казеїн 40,39 ± 0,86 46,54 ± 0,50*** 

χ-казеїн 6,47 ± 1,23 6,88 ± 0,96 

γ-казеїн 6,61±1,40 6,21 ± 1,22 
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Отримані дані свідчать про те, що в молоці вівцематок 

дослідної групи спостерігається збільшення вмісту фракцій β- і χ-

казеїнів відповідно в 1,15 та 1,06 рази порівняно до тварин 

контрольної групи (табл. 5), що вказує на поліпшення харчової якості 

овечого молока щодо виготовлення м‟яких і твердих сирів.  
Висновок. У результаті проведених досліджень встановлено, 

що використання у складі комбікорму вівцематок гірськокарпатської 

породи  у весняно-літній пасовищний період в умовах природно-

кліматичної передгірської зони Карпат оптимізованої БВМД з 

включенням кормів місцевого виробництва підвищує кількість 

отриманого від тварин молока за період лактації та поліпшує його 

біохімічний склад і якість. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ ГОМЕОПАТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ 

РІЗНИХ ДОЗ (ПОТЕНЦІЙ) НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ 

ДІЙНИХ КОРІВ  

 

Наведено дані щодо дії гомеопатичного препарату, створеного 

на основі біоінформаційних методів, з низькою і високою потенцією на 

кількісні та якісні показники молока дійних корів. Аналізуючи 

отримані результати, ми виявили, що препарат з низькою потенцією 

найефективніше впливає на досліджувані показники на третю добу, а 

високопотенціонований – протягом всього періоду експерименту. 

Отже, застосування згаданого вище засобу незалежно від потенцій 

обумовлює як зростання рівня молочної продуктивності, так і поліпшення 

хімічного складу одержаної продукції. 

Ключові слова: препарат, корови, молоко, продуктивність, 

біоінформаційні методи, гомеопатія.  
 

Серед безлічі харчових продуктів, доступних сучасній людині, 

молоко має виняткову живильну цінність. Це унікальний продукт, 

створений самою природою і придатний для харчування людини від 

народження й до глибокої старості. Воно багате різноманітними 

поживними речовинами. 

Хімічний склад молока непостійний і великою мірою залежить 

від породи великої рогатої худоби, періодів лактації тварин, умов  
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утримання, годівлі та інших факторів [1, 7]. Рівень молочної 

продуктивності і якість одержаної продукції визначається станом 

здоров‟я та рівнем резистентності організму тварин, тобто їхньою 

стійкістю до захворювань, станом молочної залози [11]. Наведене 

вище вказує, що важливим елементом в отриманні молока належної 

якості є підвищення рівня імунітету молочних порід, що досягається 

шляхом використання гомеопатичних екологічно безпечних 

препаратів, створених на основі біоінформаційних методів [4, 8].  

Застосування таких засобів сприяє підвищенню ефективного 

функціонування захисних елементів стійкості організму (гуморального 

і клітинного імунітету) до умов зовнішнього середовища при ризиках 

локальних, техногенних та глобальних екологічних навантажень [10].  

На основі біоінформаційних методів ми створили препарат, 

який можна використовувати для регуляції резистентності організму 

тварин і підвищення їх продуктивності та якості молока. Даний 

препарат не кумулюються в організмі тварин, а отже, і в тваринницькій 

продукції, тобто є екологічно чистим та абсолютно безпечним. Саме 

завдяки унікальним властивостям його вплив на організм є потужний, 

цілеспрямований і одночасно дієвий, адже регулює глибинні 

механізми обміну речовин [2, 3, 6]. Важливим елементом в цьому 

контексті є пошук раціонального використання вказаного вище 

препарату з метою поєднання його ефективності та зниження 

кратності застосування. З цією метою ми створили та застосували 

гомеопатичний засіб з низькою і високою потенцією. Досліджено, що 

високопотенціоновані гомеопатичні препарати можуть бути 

використані як потужні профілактичні засоби, які володіють 

пролонгованими властивостями [5]. 

Дослід щодо визначення впливу препарату різних доз 

(потенцій), створеного на основі біоінформаційних методів, на 

кількісні та якісні показники молока проводили в господарстві “Білий 

стік” (с. Волсвин-Комарів Сокальського району Львівської області). 

Для досліджень було підібрано групи клінічно здорових корів чорно-

рябої породи третьої лактації, аналогів за віком, живою масою, рівнем 

молочної продуктивності. Тварини були розділені на три групи, по 

5 голів у кожній, одна контрольна і дві дослідні. Першій дослідній 

групі вводили гомеопатичний препарат з низькою потенцією, а другій 

– з високою. 

Препарат вводили внутрім‟язово два рази на добу (ранок, вечір) 

протягом трьох діб у дозах 2 мл розчину на одну голову. 

Матеріалом для дослідження слугувало молоко корів із згаданого 

господарства. Облік молочної продуктивності проводили шляхом 



    

. 

 

222 

щодекадних індивідуальних контрольних надоїв. В одержаному 

матеріалі визначали якісні показники молока на приладі                

«Екомілк-М» [15, 16, 19]. 

На основі проведених досліджень встановлено, що загальний 

надій молока на одну тварину в контрольній групі становить 5160,0 кг, 

у першій дослідній цей показник зростає до 5655,0 кг, а другій 

дослідній – досягає рівня 5697,0 кг. Отже, застосування препарату, 

створеного на основі біоінформаційних методів, з низькою потенцією 

(I група) приводить до зростання продуктивності на 9,6 %, тоді як 

препарат з високою потенцією (II група) підвищує молочну 

продуктивність на 10,4 % порівняно з контрольною групою тварин. 

Застосований препарат поряд із впливом на рівень молочної 

продуктивності також суттєво впливає на якісні показники молока 

дійних корів. 

 

Вплив препарату, створеного на основі біоінформаційних методів, 

на якісні показники молока дійних корів (М ± m, n = 5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Час взяття проб 

через 3 доби через 14 діб через 30 діб 

Жир, % 

Контрольна 3,65 ± 0,004 3,65 ± 0,003 3,62 ± 0,006 

Дослідна І 3,80 ± 0,005** 3,74 ± 0,004* 3,61 ± 0,006** 

Дослідна ІІ 3,81 ± 0,002** 3,83 ± 0,003*** 3,82 ± 0,008* 

Білок, % 

Контрольна 3,24 ± 0,006 3,25 ± 0,007 3,20 ± 0,005 

Дослідна І 3,55 ± 0,005** 3,45 ± 0,008* 3,25 ± 0,009* 

Дослідна ІІ 3,51 ± 0,006** 3,55 ± 0,004** 3,52 ± 0,003* 

Суха 

речовина, % 

Контрольна 12,5 ± 0,020 12,38 ± 0,017 12,42 ± 0,022 

Дослідна І 12,72 ± 0,025** 12,65 ± 0,035* 12,51 ± 0,020** 

Дослідна ІІ 12,73 ± 0,024* 12,75 ± 0,028** 12,73 ± 0,032* 
Примітка: * P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001. Дослідна І – препарат, створений на 

основі біоінформаційних методів, з низькою потенцією; дослідна ІІ – препарат, 

створений на основі біоінформаційних методів, з високою потенцією. 

 

Внаслідок експерименту встановлено зростання згаданих вище 

показників при введенні досліджуваного препарату порівняно з 

контролем. Зокрема підвищення жиру молока у І дослідній групі дає 

найбільший ефект на 3-тю добу після введення та становить 3,80 %, 

тоді як даний показник на 14-ту і 30-ту добу поступово знижується 

(відповідно 3,74 і 3,61 %). При дослідженні жиру молока у корів, яким 

вводили препарат з високою потенцією (ІІ група), встановлено, що 

тривалість його дії зберігається протягом всього періоду досліджень 
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(30 діб) і становить на 3-тю, 14-ту і 30-ту добу відповідно 3,81; 3,83 і 

3,82 %. 

Аналогічна закономірність спостерігається і щодо вмісту білка у 

досліджуваному матеріалі. Цей критерій у молоці піддослідних 

тварин, яким застосовували препарат з низькою потенцією, на 3-тю, 

14-ту і 30-ту добу становить відповідно 3,55; 3,45 та 3,25 %, тоді як у ІІ 

дослідній групі – 3,51; 3,55 і 3,52 %. 

Одночасно з перерахованими вище показниками у молоці корів 

зростав і вміст сухої речовини та становив у І дослідній групі на 3-тю, 

14-ту і 30-ту добу відповідно 12,72; 12,65 і 12,51 %, а у ІІ дослідній 

групі – 12,73; 12,75 та 12,73 %. 

На 3-тю добу після застосування препарату відзначено 

зростання всіх досліджуваних показників як у першій, так і у другій 

дослідних групах. 

На 14-ту добу після введення препарату виявлено незначне 

підвищення досліджуваних показників молока у другій дослідній 

групі, тоді як в першій дослідній групі – зниження. 

На 30-ту добу після застосування препарату відзначено стійкий 

рівень згаданих вище показників у тварин другої дослідної групи, а у 

корів першої дослідної групи вони досягають контролю. 

Зрозуміло, що активність препарату з низькою та високою 

потенціями є різна, тому дія засобу з низькою потенцією тривала 

відносно короткий проміжок часу та його найвища ефективність 

проявлялася на 3-тю добу після введення та відстежувалася до 14-ї 

доби. Препарат з високою потенцією проявляє пролонговану дію, яка 

зберігається впродовж всього терміну досліджень (30 діб). 

Одним із можливих механізмів ефективної дії препаратів, 

створених на основі згаданих методів, є їх здатність до нелокальної 

взаємодії через свої резонансні частоти з природними активно 

діючими осциляторами електромагнітних хвиль у живому організмі. 

При цьому ефективність даних препаратів реалізується шляхом 

передачі специфічних біоінформаційних патернів енергії, когерентних 

з частотами функціональних систем здорового організму і підтримки 

гомеостазу [5, 8, 9]. 

Висновки. Аналізуючи отримані дані, слід відзначити, що 

застосування гомеопатичного препарату, створеного на основі 

біоінформаційних методів, незалежно від доз (потенцій) проявляє 

суттєвий вплив на всі органи й системи організму, які тісно пов‟язані з 

імунітетом тварин, а отже, існує позитивний корелятивний зв‟язок з 

рівнем продуктивності корів і якістю отриманого молока за вмістом 

жиру, білка та сухої речовини. 
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ОСНОВНІ  ЗАХОДИ  З ПОЛІПШЕННЯ   

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Виконано аналіз машинозабезпеченості  сільського госпо-

дарства  та окреслено основні шляхи поліпшення інженерно-

технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва 

Львівської області. 

Ключові слова: машинозабезпеченість, машинно-тракторний 

парк, технічний сервіс. 

 

Сьогодні актуальною проблемою сільського господарства 

області є його машинозабезпеченість. Парк машин у господарствах  

щороку зменшується. Так, наприклад, впродовж  2012 р.  вибула 231 

одиниця тракторів, надійшла 54. Водночас у домогосподарствах 

населення вибуло 45 одиниць, натомість надійшло 535 тракторів. 

Динаміку наявності тракторів у сільськогосподарських підприємствах 

та домогосподарствах населення наведено на діаграмі (рис. 1). Аналіз 

статистичних  даних   [1, 2]   свідчить,  що  в  структурі   машинно-

тракторного парку аграрного сектора Львівської області нараховується 

14 344 тракторів, з них 2442 (17 %) знаходяться у власності 

сільськогосподарських підприємств, з яких 8 відсотків – імпортні 

трактори, переважно марок: CHALLENGER, CASE, JOHN DEERE, 

MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, ZETOR  та різних марок 

китайського виробництва.  

Із загальної кількості тракторів, що належать 

сільськогосподарським підприємствам, трактори потужністю 65–100 

кінських сил (МТЗ, ЮМЗ тощо) становлять 50 відсотків, 25 % – понад 

150 кінських сил, решта  – від 15 до 40 кінських сил (рис. 2). 

 У власності фізичних осіб знаходиться 11 902  тракторів  

(83 %), з них понад 10 відсотків імпортні трактори тих же марок, що в 

сільськогосподарських підприємствах.   
 

© Пйонтик Ю. Л., Кухарук О. В., 2015 
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2015. Вип. 57. 

 



    

. 

 

226 

 
     Рис. 1.  Динаміка наявності тракторів у Львівській області 



    

. 

 

227 

                 

       Рис. 2. Структура тракторного парку Львівської області 
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       Рис. 3. Віковий склад тракторів сільськогосподарських підприємств у Львівській області 
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                           Рис. 4. Віковий склад тракторів господарств населення Львівської області 
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Трактори (80–85 %),  що належать підприємствам АПК та 

населенню, відпрацювали два та більше амортизаційні періоди, їх 

надійність, а відтак і продуктивність є надзвичайно низькими (рис. 3, 

4). 

Відсутність сучасних високопродуктивних причіпних машин  

унеможливлює ефективне використання наявних тракторів у 

підприємствах АПК Львівської області. Так, наприклад, у  цих 

підприємств нараховується лише 196 комбінованих агрегатів, які  

одночасно  виконують декілька операцій. Навантаження на один 

комбінований агрегат становить приблизно 1 500 га ріллі. Судячи з 

наявності одноопераційних причіпних машин, а саме: плугів – 1 028 

одиниць,  культиваторів – 994,  дискових борін – 436 та сівалок – 815 

одиниць, можна зробити висновок, що більшість підприємств АПК 

використовують для обробітку землі старі традиційні технології. 

Основна  частка тракторів (11 902 одиниць,  83 %) знаходиться 

у господарствах населення, однак через відсутність відповідного 

шлейфу причіпних машин використовують їх вкрай неефективно, тому 

що в переважній більшості господарств населення трактор 

укомплектований лише плугом, культиватором та причепом, серед 

яких є чимало саморобних. Крім того, окремі власники  

використовують трактори  лише для обробітку присадибних ділянок.  

Тому потрібно створити умови для добровільного об‟єднання 

громадян  (виробничі та обслуговуючі кооперативи) з надання послуг 

та на пільгових умовах забезпечити ці об‟єднання шлейфом причіпних 

машин. 

Навантаження на один фізичний трактор ріллі, що знаходиться 

в обробітку підприємств АПК, становить 120 га, а в населення – 20 га. 

Для порівняння: цей показник у США становить 28 га, в Англії – 13,  у 

Франції – 12,  в Німеччині – 8 га, що свідчить про значне наван-

таження на один трактор у сільськогосподарських підприємствах та 

недостатнє  у господарствах населення. 

Очевидно, що для своєчасного виконання всіх технологічних 

операцій при вирощуванні сільськогосподарських культур потрібно 

більш ефективно використовувати трактори, що знаходяться в 

домогосподарствах населення. 

Забезпеченість агропромислового комплексу області 

зернозбиральними комбайнами можна назвати критичною. Якщо 

загальна кількість тракторів  за рахунок домогосподарств населення  

має тенденцію до зростання, то  загальна кількість комбайнів, 

починаючи з 2000 р., постійно зменшується (рис. 5). 
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       Рис. 5. Динаміка наявності зернозбиральних комбайнів у Львівській області 
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          Рис. 6. Віковий склад зернозбиральних  комбайнів у Львівській області 
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У структурі загального парку зернозбиральних комбайнів 

сільськогосподарських підприємств та домогосподарств населення 51 

відсоток – це комбайни 23 марок імпортного виробництва. Переважна 

більшість цих комбайнів вже була у використанні та відпрацювала 

амортизаційний період.  

Віковий склад загального парку зернозбиральних комбайнів 

показано на діаграмі (рис. 6). Майже всі ці комбайни знаходяться у 

власності населення, це комбайни віком від 20 до 40 років (61 %), і 

лише 8 %  – це комбайни до 10 років. Комбайни віком понад 40 років 

становлять 19 відсотків. 

Основним комбайном у структурі парку 

сільськогосподарських підприємств продовжує залишатися 

зернозбиральний комбайн СК-5 «Нива», його частка  становить 

близько 50 відсотків. Парк зернозбиральних комбайнів, що 

знаходяться в домогосподарствах населення,  нараховує 1 547 

одиниць, 80 % з них імпортні із шириною захвату жатки від 1,8 до    

3,2 м.  

Навантаження на один зернозбиральний комбайн у 

сільськогосподарських підприємствах становить 185 га зернових, у 

господарствах  населення – 80 га. Середнє навантаження на один 

комбайн в області становить 133 га. Для порівняння: на один 

зернозбиральний комбайн у  США припадає 82 га зернових, в Англії – 

65, у Франції – 63, в Німеччині – 67 га. Аналогічна ситуація в області 

із забезпеченням іншою сільськогосподарською технікою. 

Проблеми сучасного машинозабезпечення сільського 

господарства області: 

1. Недостатній розвиток ринку інженерно-громадської та 

науково-консалтингової системи. 

В області йде процес становлення громадських професійних 

організацій, зокрема обласної спілки аграрних інженерів,  вплив якої 

на  ухвалення управлінських рішень та формування технічної політики 

в сфері сільського господарства області ще надто низький. 

Недостатній рівень забезпеченості висококваліфікованими 

інженерними кадрами дрібних і середніх сільськогосподарських 

підприємств та практична відсутність  консалтингових формувань у 

цій сфері, що не сприяє високоефективному використанню 

сільськогосподарської техніки та впровадженню новітніх технологій. 

2. Недосконалість ринку технічного сервісу 

сільськогосподарського виробництва. 

Мережа  технічного сервісу в основному складається з 

підприємств, що здійснюють торгівлю сільськогосподарською 
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технікою. Ремонт сільськогосподарської техніки, її технічне 

обслуговування здійснюють  власники  машин. Незначна  кількість 

малих підприємств та приватних підприємців виконують роботи з 

ремонту окремих вузлів, в основному тракторів та іншої самохідної 

сільськогосподарської техніки. В області практично відсутні 

підприємства з технічного сервісу сільськогосподарської техніки  як 

вітчизняних, так і закордонних  виробників. Велика кількість фірм з 

виробництва однотипних машин різних марок гальмує розвиток 

мережі   підприємств з технічного сервісу.  

3 . Надмірні енерговитрати на виконання сільсько-

господарських робіт. 

Енергооснащення сільськогосподарських підприємств 

становить близько 400 к.с. на 100 га посівної площі, а 

енергоозброєність – 30 к.с., для порівняння: у США ці показники 

становлять відповідно 524 і 141 к.с. Водночас енергоємність на 1 грн 

затрат з виробництва валової продукції у сільськогосподарських 

підприємствах становить близько 0,6 кг ум. палива, зокрема в 

рослинництві – 0,52 кг,  у тваринництві – 0,68 кг, що в 4–6 разів вище, 

ніж в країнах ЄС. Все це зумовлює збільшення енергозатрат та 

зменшує  конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції. 

4. Недостатній рівень  кваліфікованих інженерно-технічних 

працівників та механізаторів. 

Щороку в  усіх  категоріях навчальних закладів випускають 

більше 1 000 механізаторів, крім цього, більше 300 осіб  набувають 

професію без проходження спеціального курсу професійного  

навчання (самопідготовка). Однак лише 32 відсотки підготовлених у 

системі профтехосвіти механізаторів залишаються в селі та працюють 

за спеціальністю. Сьогодні в області існує гостра потреба у підготовці 

висококваліфікованих механізаторів. 

Наявна система професійно-педагогічної підготовки 

механізаторів,  побудована на застарілій  матеріально-технічній базі та  

використанні у навчальному процесі вітчизняної системи машин,  не 

сприяє підвищенню їх кваліфікаційного рівня. Наявність розмаїття 

видів та марок  як вітчизняних, так і закордонних машин ускладнює 

процес підготовки спеціалістів та  ухвалення управлінських рішень з 

формування інженерно-технічної політики в сфері сільського 

господарства області. 

Основні заходи та пропозиції щодо  машинозабезпечення 

сільськогосподарських товаровиробників:  

 - запровадити стимулювання створення сільськогоспо-

дарськими виробниками кооперативів для надання послуг 
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технологічного та технічного сервісу з виконання 

сільськогосподарських робіт, підтримання сільськогосподарської 

техніки в робочому стані (надання пільг та пільгових кредитів не 

більше 7 %, передбачених законодавством України); 

 - сприяти підприємствам, що здійснюють  реалізацію 

вітчизняної та імпортної техніки, у створенні мережі  підрозділів 

технічного сервісу; 

 -  розвивати  ринки сільськогосподарської техніки та сервісні 

центри з надання технічних послуг. Особливо це стосується ринку 

машин, що були в користуванні. Всіляко сприяти підприємствам, що 

здійснюють відновлення та модернізацію цих машин; 

 - залучити висококваліфікованих вчених, науково-

педагогічних працівників з сфери інженерно-технічного забезпечення 

АПК та громадські організації, зокрема Асоціацію аграрних інженерів, 

а також фахівців закордонних фірм-виробників сільськогоспо- 

дарської техніки для проведення підготовки інженерів та 

механізаторів. 

Висновки. Низькі темпи оновлення основних засобів 

сільськогосподарських підприємств та високий ступінь їх зносу 

потребують вирішення ряду завдань щодо поліпшення машино- 

забезпеченості сільськогосподарських товаровиробників, зокрема  

шляхом використання  наявних технічних засобів та створення 

системи технічного сервісу на засадах кооперації, формування 

оптимальної структури машинно-тракторного парку Львівської 

області. 

Потрібна бюджетна підтримка підприємств аграрної сфери, в 

першу чергу шляхом фінансування реалізації цільових програм 

(надання пільгових кредитів), спрямованих на поліпшення 

матеріально-технічного забезпечення підприємств аграрної сфери та 

розвиток АПК.   
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АННОТАЦИИ 
 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 
УДК 631.8  

Абрамык М. И. Совместное применение сидератов и деструкции 

соломы и прочих растительных остатков препаратом Вермистим-Д  

/ М. И. Абрамык, В. Н. Сендецкий // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 3–7. 

Представлены результаты исследований по совместному применению 

сидератов и деструкции соломы и растительных остатков препаратом 

Вермистим-Д.   

Установлено, что с целью повышения продуктивности почвы нужно 

использовать Вермистим-Д (6 л/га) с добавлением в водный раствор 10 кг/га 

карбамида с последующим посевом белой горчицы (12 кг/га) или смеси 

сидеральных культур (горчица белая, 6 кг/га + масличная редька, 12 кг/га).  
Ключевые слова: сидеральные культуры, деструкция, деструктор 

Вермистим-Д, урожайность.  
 

УДК 631.51 

Бегей С. С. Влияние основной обработки на водно-физические 

свойства почвы в короткоротационном севообороте Предкарпатья / С. С. Бегей 

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. - 2015. - Вып.  57. – С. 

7–10. 

Приведены результаты исследований относительно влияния вспашки с 

рыхлением подпахотного слоя на агрофизические свойства дерново-

подзолистой поверхностно оглеенной почвы в короткоротационном 

севообороте. 

Ключевые слова: почва, обработка, плотность, влажность, 

урожайность, эффективность. 
 

УДК 633.16:632.4 

Биловус Г. Я. Стойкость к сетчатой пятнистости сортов озимого 

ячменя разного эколого-географического происхождения в условиях Западной 

Лесостепи Украины / Г. Я. Биловус, О. Н. Заяць, В. Я. Яремко // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 11–18. 

Приведены результаты трехлетних исследований по изучению 

источников устойчивости озимого ячменя к cетчастой пятнистости листьев в 

условиях западной части Лесостепи Украины. Выделены сорта, которые 

отличаются  высокой устойчивостью к этому заболеванию.  

Ключевые слова: ячмень озимый, сетчастая пятнистость, сорт,  

стойкость. 

  



    

. 

 

242 

УДК 635.21:632.76 

Ващишин О. А. Повреждение сортов картофеля проволочниками  

/ О. А. Ващищин // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2015. 

– Вып. 57. – С. 19–23. 

Приведены результаты исследований повреждения клубней разных за 

спелостью сортов картофеля проволочниками. Изучено влияние температуры 

и влажности почвы на вертикальную миграцию  и численность энтомофага в 

зависимости от предшественника. Выделены сорта с повышенной стойкостью 

к вредителю. 

Наименьшая степень повреждения за два года исследований была у 

сортов Воля, Гирска, Лещина, Червона рута, Ольвия, Тайфун. 

Ключевые слова: картофель, проволочники, сорт, стойкость, 

температура, влажность, предшественник. 

 
УДК 633.11:581.522.4 

Экологическая пластичность сортов пшеницы озимой при 

выращивании в Западной Лесостепи / И. С. Волощук, В. В. Глива, 

Г. С. Герешко, О. М. Случак // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 23–32. 

Приведены результаты научных исследований за 2013–2014 гг. по 

изучению продуктивности сортов разных экологических типов при 

выращивании в условиях Западной Лесостепи. 

Высокой урожайностью семян характеризовались сорта лесостепного 

экологического типа: Краевид, Бенефис, Щедрая нива, Лесная песня, Колос 

Миронивщины, Мирлена, степного - Любимая, Овидий, Ласточка. 

Ключевые слова: пшеница озимая, сорт, урожайность, коэффициент 

размножения, выход кондиционных семян, масса 1000 семян. 

 
УДК 633.14:631.53.01:631.811.98 

Волощук А. П. Влияние биологических препаратов на полевую 

всхожесть семян ржи озимой в условиях Западной Лесостепи / А. П. Волощук, 

О. В. Дицьо // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2015. – 

Вып. 57. – С. 32–38. 

Приведены результаты исследований по влиянию предпосевной 

обработки семян ржи озимой биологическими препаратами на полевую 

всхожесть семян. Установлено, что при совместном применении протравителя 

Витавакс 200 ФФ, 34 % в.с.к. (2,5 л/т) с стимулятором роста Вымпел-К 

(500 г/т) этот показатель повышался на 8,5–9,6 %, а по варианту Витавакс 200 

ФФ, 34 % в.с.к. (2,5 л/т) + микроудобрение Оракул семена (1,0 л/га) – на 10,3–

10,8 %. 

Ключевые слова: рожь озимая, сорт, протравитель, стимулятор роста, 

микроудобрение, полевая всхожесть семян. 

 
УДК 632.983.3:633.85:631.8 

Волощук А. П. Влияние предпосевной обработки семян на полевую 

всхожесть рапса озимого / А. П. Волощук, М. И. Корецкая // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 39–43. 
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Приведены результаты научных исследований по изучению влияния 

предпосевной обработки биологическими препаратами семян на полевую 

всхожесть рапса озимого сортов Черемош и Анна. Самые высокие показатели 

установлено на вариантах совместного применения протравителя Круизер со 

стимулятором роста Вымпел-К и протравителя с микроудобрением Оракул 

семена.  

Ключевые слова: рапс озимый, сорт, предпосевная обработка семян, 

полевая всхожесть семян, протравитель, стимулятор роста, микроудобрение. 

 
УДК 633.85:631.53.048:631.816.1 

Волощук А. П. Семенная продуктивность и посевные качества рапса 

озимого в зависимости от норм высева семян и уровней минерального питания 

растений / А. П. Волощук, Р. Ю. Косовская // Предгорное и горное земледелие 

и животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 43–50. 

Приведены результаты научных исследований по изучению семенной 

продуктивности и посевных качеств рапса озимого в зависимости от норм 

высева семян и уровней минерального питания растений. 

Самый высокий прирост урожайности до абсолютного контроля (без 

удобрений) получено при уровне минерального питания N180Р135К240 – 

1,83 т/га, норме высева 1,0 млн схож. сем./га. При таком варианте 

коэффициент размножения составил 352 единицы, выход кондиционных 

семян – 91 %, масса 1000 семян – 3,58 г. 

Ключевые слова: рапс озимый, норма высева семян, норма 

минеральных удобрений, урожайность, коэффициент размножения семян, 

выход кондиционных семян, посевные качества. 

 
УДК 633.85:631.526.3:631.53.04 

Волощук А. П. Урожайность рапса озимого в зависимости от сроков 

сева и норм высева семян / А. П. Волощук, О. О. Шевчук // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 50–56. 

Представлены результаты исследований по изучению влияния сроков 

сева и норм высева семян на урожайность сортов рапса озимого разных 

экологических типов (Анна, Черемош, Сенатор Люкс и Антария) в условиях 

Западной Лесостепи. 

По полученным двухлетним данным, снижение урожайности за 

допустимого срока посева до оптимального составляло от 0,05 до 0,40 т/га, а 

при позднем - 0,59–0,80 т/га. Самую высокую производительность все 

исследуемые сорта формировали при оптимальном сроке сева, норме высева 

семян 1,1 млн схож. сем./га, прирост урожайности составил 0,27–0,33 т/га до 

нормы высева 0,9 млн схож. сем./га и 0,18–0,42 т/га - до 1,3 млн схож. сем./га, 

а масса 1000 семян – соответственно 0,09–0,33 и 0,53–0,82 г. 

Ключевые слова: сорт, срок сева, норма высева семян, урожайность, 

масса 1000 семян. 
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УДК 633.111:[631.16+620.952] 

Воробьѐва Ю. В. Экономическая и биоэнергетическая оценка 

выращивания сортов пшеницы озимой, устойчивых к энзимо-микозному 

истощению семян / Ю. В. Воробьѐва // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 56–62.  

Приведены результаты расчѐтов экономической и биоэнергетической 

эффективности выращивания разных сортов пшеницы озимой в условиях 

Западной Лесостепи. Доказано, что только внедрение сортов, устойчивых к 

энзимо-микозному истощению семян (ЭМИС), позволяет обеспечить высокие 

показатели рентабельности и экономической эффективности. При 

равнозначных затратах на выращивание себестоимость 1 т продукции  сортов 

Перлына лесостепи, Крыжинка и Мироновская 65 существенно ниже по 

сравнению с сортами, неустойчивыми к ЭМИС. Установлено, что наивысший 

коэффициент энергетической эффективности (3,2–3,8) также получен при 

выращивании указанных сортов, внедрение которых повышает 

экономическую и биоэнергетическую эффективность и является 

перспективным с точки зрения энергосбережения. 

Ключевые слова: пшеница озимая, сорт, семена, энзимо-микозное 

истощение семян, урожайность, экономическая эффективность, 

биоэнергетическая оценка. 

 
УДК 631.527:.633.3 

Галан М. С. Эффективность симбиоза коллекционних образцов вики 

яровой (Vicia sativa L.) при инокуляции штаммом Rhizobium leguminosarum bv. 

viciae ЛН Нg++ / М. С. Галан, О. Б. Калагурка, Р. Н. Гук // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 62–68. 

Представлены результаты исследований эффективности инокуляции 

коллекционных образцов вики яровой штаммом клубеньковых бактерий и 

показано на основании анализа двухфакторных дисперсионных комплексов 

наличие сорт-штаммовой специфичности взаимодействия симбиотических 

партнеров. 

Ключевые слова: образцы, вика посевная, симбиоз, клубеньковые 

бактерии. 

 
УДК 633.854.54:631.53.04 

Дрозд И. Ф. Влияние условий выращивания на проявление и 

изменчивость признака “масса 1000 семян”  льна масличного в условиях 

Западной Лесостепи // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 

2015. – Вып. 57. – С. 68–75. 

 Приведены результаты исследований влияния условий выращивания на 

проявление и изменчивость массы 1000 семян льна масличного при разной 

площади питания. Установлено, что погодные условия годов выращивания, в 

отличие от способов сева, существенно влияли на проявление признака "масса 

1000 семян".  

Ключевые слова: вид, сорт, лен масличный, почвенно-климатические 

условия, масса 1000 семян, площадь питания, изменчивость. 
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УДК 631.89:633.11  

 Дубицкий А. Л. Эффективность биологизированных систем удобрения 

под озимой пшеницей в условиях Западной Лесостепи / А. Л. Дубицкий  

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 

76–81. 

Изложены результаты исследований по влиянию биологизированных 

систем удобрения на питательный режим почвы, урожай и качество зерна 

озимой пшеницы. Научно доказано, что в условиях серых лесных почв 

системы удобрения, которые базируются на комплексном внесении птичьего 

помета или экобиома на фоне соломы + N30Р45К45 и обработке растений 

озимой пшеницы кропмаксом или гидрофертом, являются эффективными и 

дают возможность стабилизировать и улучшить питательный режим почвы и 

обеспечить уровень урожайности 39,4–43,6 ц/га зерна лучшего качества. 

Ключевые слова: биологизированные системы удобрения, 

питательный режим почвы, урожайность, содержание клейковины, белка. 

 
УДК 631.894:633.11 

 Дубицкий А. Л. Урожайность и качество зерна озимой пшеницы при 

биологизированных системах удобрения / А. Л. Дубицкий // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 81–86. 

 Изложены результаты исследований относительно влияния 

биологизированных систем удобрений на урожай и качество зерна озимой 

пшеницы. Научно доказано, что в условиях серых лесных почв 

биологизированные системы удобрения, которые базируются на внесении 

птичьего помѐта или экобиома на фоне N60Р90К90 и обработке растений озимой 

пшеницы кропмаксом или гидрофертом, являются эффективными и 

обеспечивают уровень урожайности 48,6–50,2 ц/га. Стратегия биологизации 

традиционных систем удобрения – это путь к улучшению качества полученной 

продукции.  

Ключевые слова: биологизированные системы удобрения, озимая 

пшеница, урожайность, качество зерна. 

 
УДК 631.6:632.125 

Иванюк В. Я. Противоэрозионная устойчивость серых лесных почв 

Львовского плато / В. Я. Иванюк, О. И. Качмар, Г. С. Иванюк // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 87–92. 

Приведены результаты исследования противоэрозионной устойчивости 

склоновых почв Львовского плато. Установлено, что при посеве на склонах 

трав эрозионная опасность условно отсутствует, поскольку смыв почвы 

меньше 0,5 т/га/год. 

Ключевые слова: эрозия, экспозиция склона, травы, смыв почвы, 

деградация. 
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УДК 635.21:631.15 

Ильчук В. В. Рынок картофеля в Украине на современном этапе 

развития отрасли картофелеводства / В. В. Ильчук // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 92–98. 

Осуществлен анализ рынка картофеля в Украине на современном этапе 

развития отрасли картофелеводства. Проведен мониторинг объемов валового 

производства и урожайности картофеля. Указаны пути и основные виды 

продукции, полученные при промышленной переработке. Представлены 

аналитические данные по цене, динамике и структуре импорта и экспорта 

картофеля. 

Анализом рынка картофеля в Украине за исследуемый период (2000-

2012 гг.) отмечен рост валового производства и урожайности картофеля. При 

этом в 5–6 раз сократились объемы промышленной переработки картофеля, в 

частности на крахмал и спирт. Отмечен незначительный рост импорта и 

экспорта. В структуре импорта ключевые позиции занимают Нидерланды и 

Египет, экспорта - Россия и Азербайджан. 

Ключевые слова: картофель, производство, урожайность, 

переработка, экспорт, импорт, динамика, структура. 

 
УДК 633.2.033:633.2.031 
Кобыренко Ю. А. Производительность и качество корма 

восстановленного по нулевой обработке почвы травостоя / Ю. А. Кобыренко  

// Предгорное и горное земледелие и животнодство. – 2015. – Вып. 57. – С. 99–

104. 

Приведены результаты исследований продуктивности и качества корма 

бобово-злаковых травосмесей на восстановленных травостоях Лесостепи 

Западной при нулевой обработке дернины. Установлено, что всевание 

бобовых многолетних трав в неразработанную дернину вырожденного 

травостоя и применение стимулятора роста Вуксал Комби Б на фоне полных 

минеральных удобрений положительно влияет на выход переваримого 

протеина, кормовых единиц и качественные показатели корма. 

Ключевые слова: травостои, производительность, травосмеси, нулевая 

обработка почвы. 

 
УДК 633.2.033:633.2.031 

Экономическая и энергетическая оценка восстановленных по 

технологии нулевой обработки почвы травостоев / Ю. А. Кобыренко [и др.]  

// Предгорное и горное земледелие и животнодство. – 2015. – Вып. 57. – С. 

104–109. 

Приведены результаты исследований экономической и энергетической 

эффективности восстановленного по системе нулевой обработки почвы 

травостоя при всевании бобовых многолетних трав и применении 

минеральных удобрений и стимулятора роста в условиях Лесостепи Западной. 

Ключевые слова: травостои, экономическая и энергетическая 

эффективность, реновация, травосмеси, удобрения. 
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УДК 631.52:633.24  

Конык Г. С. Сравнительная оценка производительности  

селекционных номеров тимофеевки луговой в зависимости от методов 

создания исходного материала / Г. С. Конык,  Д. Ю. Гармич  // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 110–116. 

Изложены результаты исследований, связанные с оценкой образцов 

тимофеевки луговой в контрольном питомнике по биологическим 

особенностям развития и хозяйственно ценными показателям. Выделены 

источники с высоким уровнем ценных признаков, которые могут быть 

использованы в качестве исходного материала в селекции.     

Ключевые слова: сорт, тимофеевка луговая, исходный материал, 

семена,  зеленая масса, сухое вещество. 

  
УДК 633.2:633.24:631.8 

Конык Г. С. Формирование производительности тимофеевки луговой в 

зависимости от технологии выращивания в условиях Предкарпатья  

/ Г. С. Конык, Н. А. Добрянская // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2015. – Вып.  57. – С. 116–124. 

 Освещены пути обеспечения высокоэффективного выращивания 

зеленой массы и семян тимофеевки луговой сорта Пидгирянка в условиях 

Предкарпатья. Установлено, что существенный рост урожайности возможен 

не только за счет внесения минеральных удобрений, но и применения 

микробных препаратов при обработке семян и опрыскивании посевов. Одним 

из путей увеличения урожая этой культуры является внедрение в производство 

высокоэффективной конкурентоспособной технологии ее выращивания, 

которая бы обеспечила максимальную реализацию потенциала современных 

сортов. 

Ключевые слова: тимофеевка луговая, сорт, технология, минеральные 

и бактериальные удобрения, семена, зеленая масса, сухое вещество. 

 
УДК 631.52:633.22   

Конык Г. С. Создание и предварительная оценка исходного материала 

ежи сборной в условиях Предкарпатья / Г. С. Конык, М. М. Хомяк    

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 

125–133. 

Приведены результаты селекционной работы с ежой сборной в зоне 

Предкарпатья. Применялись различные селекционные методы и различные  

исходные формы для создания высокопродуктивних сортов, которые хорошо 

приспособлены к местным условиям зоны. В работе с ежой сборной был 

использован метод создания сложногибридных популяций на основе 

биотипического отбора из исходных сортообразцов различного эколого-

географического происхождения. 

 Ключевые слова: ежа сборная, сорт, коллекция, исходный материал, 

биотип, популяция, зеленая масса, сухое вещество, семена.  
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УДК 633.2.031:631.559: 631.816.1 
Влияние агротехнических мероприятий на формирование старосеяных 

травостоев при сенокосном использовании / У. А. Котяш [и др.] // Предгорное 

и горное земледелие и животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 133–137. 

Приведены результаты исследований по изучению эффективности 

поверхностного улучшения старосеяных травостоев при сенокосном 

использовании. Установлено, что максимальная доза азотного удобрения N120 

на фоне Р45К60 повысила урожайность до 10,33 т/га, а без внесения удобрений 

получено 4,61 т/га сена. 

Ключевые слова: продуктивность, удобрения, ботанический состав, 

злаковый травостой, сенокосное использование. 

 
УДК 632:631.147 (477.41/.42) 

Лесовой Н. М. Особенности натуральной (природной) защиты 

растений для производства органической продукции / Н. М. Лесовой 

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 

137–143. 

Показаны особенности натуральной защиты растений при 

производстве органической фитопродукции. Обоснована роль 

организационно-технических мероприятий подбора культур и оптимальных 

севооборотов. Сделан акцент на то, что  при внедрении натуральной защиты 

растений при органическом производстве фитопродукции в едином 

технологическом процессе необходимо использовать только 

природоохранные, эффективные и безопасные  методы, в частности 

организационно-технологический, агротехнический, иммунологический, 

биологический, микробиологический, фитонцидный и др. Обоснованы 

принципы производства органической фитопродукции и эффективности еѐ 

защиты без применения синтетических технологических  средств. В основу 

этого положен исторический опыт формирования и функционирования 

агрофитоценозов на территории Украины.  

Ключевые слова: органическое производство, натуральная защита 

растений, фитоценоз, тритикале, полба. 

 
УДК 633.1:631.86 

Лопушняк В. И. Влияние разных уровней минерального питания на 

формирование биометрических показателей колоса и продуктивности 

тритикале ярового в Западной Лесостепи Украины / В. И. Лопушняк,              

М. Б. Августинович // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 

2015. – Вып. 57. – С. 144–151. 

Приведены результаты исследований относительно формирования 

биометрических показателей колоса ярового тритикале при разных уровнях 

минерального питания в Западной Лесостепи Украины. Определена его 

зависимость от массы семян с главного колоса, массы 1000 семян и 

формирования урожая. Установлено положительное влияние применения 

микробиологического препарата Azoter на формирование биометрических 

показателей колоса ярового тритикале, а именно: на наполненность и 



    

. 

 

249 

увеличение количества семян в нем, а, как следствие, повышение массы семян 

с главного колоса и массы 1000 семян. Установлена тесная корреляционная 

связь между биометрическими показателями колоса и формированием урожая 

ярового тритикале в условиях Западной Лесостепи Украины. 

Ключевые слова: тритикале яровое, минеральное питание, 

биометрические показатели колоса, продуктивность. 

 
УДК 633.13:631.52 

Голозерный овес. Сорт Авгол / А. Я. Марухняк, А. О. Дацько, 

Ю. А. Лисова, Г. И. Марухняк // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 151–159. 

Представлены результаты определения параметров экологической 

пластичности и стабильности урожайности голозерного овса сорта Авгол по 

коэффициенту регрессии, среднему квадратичному отклонению, эковаленте, 

гомеостатичности по Hom 1 и Hom 2, селекционной ценности и коэффициенту 

вариации. Установлена экологическая пластичность и стабильность данного 

сорта по содержанию белка в зерне, сбору белка с 1 га, массе зерна с метелки, 

количеству зерен в метелке и продуктивной кустистости. Выявлено более 

стабильное проявление урожайности голозерного сорта Авгол по сравнению с 

пленчатыми сортами. 

Ключевые слова: овес, голозерный сорт, пластичность, стабильность, 

признак, урожай зерна. 

 
УДК 631.527:633.32 

Перегрим О. Р. Оценка селекционных номеров клевера ползучего по 

основным хозяйственно ценным показателям / О. Р. Перегрим // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 160–167. 

Изложены результаты трехлетних исследований по кормовой и 

семенной продуктивности лучших номеров клевера ползучего питомника 

конкурсного сортоиспытания в условиях западного региона Украины. На 

основании полученных данных выделены номера с повышенными 

показателями продуктивности для дальнейшей селекционной работы. 

Ключевые слова: клевер ползучий, сорт, урожайность, селекция, 

кормовая и семенная продуктивность. 

 
УДК 632.7:633.85 

Пристацкая О. Н. Фитофаги на рапсе озимом в условиях Лесостепи   

Западной / О. Н. Пристацкая // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 167–173. 

Приведены результаты мониторинга фитосанитарного состояния рапса 

озимого в осенний и весенне-летний период вегетации культуры              

(2012–2014 гг.) в условиях Лесостепи Западной. Видовой состав фитофагов  в 

агроценозах рапсового поля достаточно широкий, а численность и 

вредоносность их зависит от абиотических факторов. 

Ключевые слова: рапс озимый, вредители, абиотические факторы.  
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УДК 633.2.031:631.81.033 

Рудавская Н. Н. Содержание основных химических элементов в корме 

травостоев при их сенокосном использовании / Н. Н. Рудавская // Предгорное 

и горное земледелие и животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 173–177. 

Приведены результаты исследований относительно влияния состава 

травосмесей на содержание основных химических элементов в корме 

травостоев при их сенокосном использовании в условиях Лесостепи Западной. 

Установлено, что содержание макроэлементов отвечало зоотехнической норме 

(за исключением натрия) и зависело как от состава травосмесей, так и от 

сроков скашивания трав. 

Ключевые слова: травосмеси, минеральные элементы, качество 

корма. 

 
УДК 633.15:581.522.4  

Урожайность и хозяйственно ценные показатели гибридов кукурузы в 

условиях Лесостепи Западной / Н. Н. Рудавская [и др.] // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 177–181. 

Приведены результаты испытания новых гибридов кукурузы различных 

групп спелости в условиях Львовской области на серых лесных поверхностно 

оглеенных почвах. Установлено, что наивысшую урожайность зерна 

сформировали гибриды раннеспелой группы (ФАО 150–200) ДН Пивиха 57 и 

Квитневый 187 МВ. 

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, ФАО, урожай, зерно, влажность. 

 
УДК 606:631.15 

Интегрированное использование биотехнологических альтернатив в 

адаптивных агробиоинженерных системах / В. С. Таргоня, Н. М. Лесовой,  

Ю. С. Кириленко, П. Ю. Дрозд // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 181–192. 

Дано определение адаптивной агробиоинженерной системы как 

варианта постиндустриальной агротехнологии, предложен алгоритм и методы 

выбора технологического варианта интегрированного использования 

биотехнологических альтернатив, технологический проект адаптивной 

агробиоинженерной системы производства высоколиквидного натурального 

сырья в хмелеводстве. 

Ключевые слова: биотехнологические альтернативы, адаптивная 

агробиоинженерная система, алгоритм и методы выбора технологического 

варианта. 

 
 УДК 633.2.031:631.81 

Влияние полосного выращивания бобовых и злаковых компонентов на   

экономические  и  энергетические  показатели / М. И. Терлецкая, Я. И. Мащак, 

Л. М. Бугрин, С. И. Сметана // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 192–199. 

Представлены результаты исследований влияния ширины полос 

высеянных бобово-злаковых компонентов за 2011–2013 гг. на экономические и 

энергетические показатели. Самый высокий условно чистый доход 
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(6324 грн/га) за сравнительно невысоких затрат (3936,25 грн/га) получено при 

залуженнии травостоя травосмесью козлятник восточный + райграс 

многоукосный при ширине полосы посева 20 + 80 %. Данный вариант 

обеспечил самую низкую себестоимость продукции (690,57 грн/т), 

наибольшую окупаемость 1 гривны затрат (2,6 грн) и высокий уровень 

рентабельности (161 %). 

Ключевые слова: ширина полос посева, бобовые, злаковые 

компоненты, травостой, уровень рентабельности, условно чистый доход, 

экономическая, энергетическая оценка. 

 
УДК 632.954:633.85  

Яцух Е. И. Пантера – надежная защита посевов озимого рапса от 

злаковых сорняков / Е. И. Яцух,  И. С. Тимчук, М. Р. Добровецкая                     

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 

199–206. 

Приведены результаты исследований эффективности гербицида 

пантера, 4 % к.э. против злаковых сорняков в посевах озимого рапса в чистом 

виде и с добавлением сурфактанта сильвет Голд. 

Ключевые слова: пырей ползучий, озимый рапс, эффективность. 

 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

 
УДК 636.98:591.473.3:577.115.3.161.1 

Ривис И. Ф. Жирнокислотный состав триацилглицеролов скелетных 

мышц и воспроизводительная способность карпов-производителей при разных 

уровнях витамина А в комбикорме / И. Ф. Ривис, М. Б. Малетич     

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 

207–214. 

Установлено, что в скелетных мышцах самок и самцов карпов-

производителей опытних групп достоверно и дозозависимо уменьшается 

содержание триацилглицеролов. Одновременно в их жирнокислотном составе 

снижается уровень мононенасыщенных жирных кислот семейства n-9, но 

повышается - насыщенных жирных кислот с четным и нечетным числом 

углеродных атомов в цепи и полиненасыщенных жирных кислот семейств n-6 

и особенно n-3. А также у самок карпов-производителей опытних групп 

достоверно и дозозависимо повышается рабочая и относительная 

плодовитость, а у самцов - объем молок.  При этом возрастает выход личинок 

из икры. 

Ключевые слова: карпы-производители, скелетные мышцы, 

триацилглицеролы, жирнокислотный состав, воспроизводительная 

способность. 

 
УДК 636.32/.38 

Молочная продуктивность и качество молока овцематок 

горнокарпатской породы при использовании в рационе оптимизированной 

БВМД / Г. М. Седило, С. О. Вовк, М. А. Петришин, М. М. Хомик  
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// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 

215–220. 

Проведены экспериментальные исследования влияния оптимизи-

рованной БВМД в рационах лактирующих овцематок в весенне-летний 

пастбищный период на молочную продуктивность и качество молока. 

Установлено, что использование в рационах животных оптимизированных 

БВМД в предгорной зоне Карпат за счет включения в их состав кормов 

местного производства в пастбищный период повышает молочную 

продуктивность и улучшает биохимический состав и качество молока. 

Ключевые слова: овцематки, молочная продуктивность, качество  

молока, БВМД, предгорная зона Украинских Карпат.  

 
УДК 615.015.32:591.146 

Скороход И. В. Эффективность действия гомеопатического препарата 

различных доз (потенций) на молочную продуктивность лактирующих коров   

/ И. В. Скороход, О. С. Гармадий, М. И. Воробель // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2015. – Вып. 57. – С. 220–224. 

Приведены данные относительно действия гомеопатического 

препарата, созданного с помощью биоинформационных методов, с низкой и 

высокой потенцией на количественные и качественные показатели молока 

лактирующих коров. Анализируя полученные результаты, мы определили, что 

препарат с низкой потенцией наиболее эффективно влияет на исследуемые 

показатели на третью сутку, а високопотенционированный – в течение всего 

периода эксперимента. Таким образом, применение вышеупомянутого 

средства независимо от потенций обусловливает как рост уровня молочной 

продуктивности, так и улучшение химического состава полученной 

продукции. 

Ключевые слова: препарат, коровы, молоко, продуктивность, 

биоинформационные методы, гомеопатия. 

 

 
УДК 63:631.12 

Пйонтик Ю. Л. Основные мероприятия  по улучшению  инженерно-

технического обеспечения агропромышленного комплекса Львовской области 

/ Ю. Л. Пйонтик,  А. В. Кухарук // Предгорное  и горное земледелие  и 

животноводство. – 2015. – Вып. 57. - С. 225–236. 

Выполнен анализ машинообеспечения сельского хозяйства  и намечены 

основные пути улучшения инженерно-технического обеспечения 

сельскохозяйственного производства Львовской области. 

Ключевые слова: машинообеспеченность, машинно-тракторный парк, 

технический сервис. 
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ANNOTATIONS 
 

AGRICULTURE AND PLANT GROWING 

 
UDC 631.8  

Abramyk M. Compatible use of green manure and destruction of straw and 

other crop residues of the drug Vermystym D / M. Abramyk,  

V. Sendetskyi // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2015. – E. 

57. – P. 3–7. 

The results of studies on joint application of green manure and destruction of 

straw and crop residues of the drug Vermystym D.  

It is established that for the purpose of increasing the productivity of the soil 

is necessary to use Vermystym D (6 l/hectare) with the addition in aqueous solution 

of 10 kg/hectare of urea with subsequent sowing white mustard (12 kg/hectare) or a 

mixture of green manure crops (white mustard, 6 kg/hectare + oilseed radish, 12 

kg/hectare). 

Key words: green manure crops, destruction, destructor Vermystym D, yield 

capacity. 
 

UDC 631.51  

Begey S. The main effect of treatment on water-physical properties of the 

soil in short-term crop rotation of Precarpathians / S. Begey // Foothill and mountain 

agriculture and stockbreeding. - 2015. - E. 57. - Р. 7–10. 

The results of researches of influence of plowing with loosening of  subsoil 

layer of the agrophysical properties of sod-podzolic surface - gleyed soil in short-

term crop rotation. 

Key words: soil, processing, density, moisture content, yield capacity, 

efficiency. 

 
UDC 633.16:632.4 

Bilovus G. Resistance to net blotch of winter barley varieties of different 

ecological and geographical origin in the conditions of Western forest-steppe of 

Ukraine / G. Bilovus, O. Zayats, B. Yaremko // Foothill and mountain agriculture 

and stockbreeding. - 2015. – E. 57. - P. 11–18. 

Shown results of three-year studies on the sources of resistance of winter 

barley to net blotch of leaves in the conditions of Western Forest-steppe of Ukraine. 

Selected varieties with high resistance to the disease. 

Key words: winter barley, net blotch, grade, stability. 

 
UDC 635.21:632.76 

Vashchyshyn О. Damage of wireworms on varieties of potatoes  

/ О. Vashchyshyn // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. - 2015. – 

E. 57. - P. 19–23. 

The results of studies of damage tubers of different ripeness grades  of 

potatoes by wireworms. The influence of temperature and soil moisture on vertical 
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migration, and number of entomophage depending on the predecessor. Varieties 

with increased resistance to pests. 

The least degree of damage in two years of research was in the varieties: 

Volia, Girska, Lishchyna, Chervona Ruta, Olvia, Taifun 

Key words: potato, wireworm, grade, stability, temperature, humidity, 

predecessor. 

 
UDC 633.11:581.522.4 

Ecological plasticity of winter wheat varieties for growing in the western 

Forest-Steppe / I. Voloshchuk, V. Hlyva, H. Hereshko, O. Sluchak // Foothill and 

mountain agriculture and stockbreeding. – 2015. – Е. 57. – P. 23–32.  

The results of scientific research for 2013-2014 with study the productivity 

of varieties of different ecological types of cultivation in the conditions of Western 

Forest-steppe.  

High yield seed varieties were characterized by forest-steppe ecological type: 

Krayevyd, Benefis, Shchedra nyva, Lisova pisnia, Kolos Myronivshchyny, Myrlena, 

steppe type - Kohana, Ovidiy, Lastivka. 

Key words: winter wheat, variety, yield, multiplication factor, output 

certified seeds, weight of 1000 seeds. 

 
UDC 633.14:631.53.01:631.811.98 

Voloshchuk O. The effect of biological agents on field germination of seeds 

of winter rye in western Forest-Steppe / O. Voloshchuk, O. Dytso // Foothill and 

mountain agriculture and stockbreeding. – 2015. – Е. 57. – Р. 32–38. 

The article presents the research results on the influence of pre-sowing 

treatment of seeds of winter rye by biological drugs. It is found that the combined 

use of disinfectants Vitavakss FF, 34 % s.k. (2,5 l/t) with a growth stimulant 

Vimpel-K (500 g/t) field germination of planted seeds increased by 8,5–9,6 % for 

option Vitavakss FF, 34 % s.k. (2,5 l/t) + micronutrient seeds-Oracle (1,0 l/ha) 10,3–

10,8 %.  

Key words: winter rye, variety, mordant, growth stimulator, micronutrient, 

field germination. 

 
UDC 632.983.3:633.85:631.8 

Voloschuk O. The influence of presowing processing of seeds on field 

germination of winter rape / O. Voloschuk, M. Koretska // Foothill and mountain 

agriculture and stockbreeding. – 2015. – Е. 57. – P. 39–43. 

The paper presents the results of research on impact of presowing processing 

of seeds on field germination of winter rape sorts Cheremosh and Anna. The highest 

rates is set to variants of compatible use of protectant Cruiser with growth stimulator 

Vympel-K and protectant with microfertilizer Oracle seeds. 

Key words: winter rape, sort, presowing treatment of seeds, field 

germination of seeds, protectant, growth stimulator, microfertilizer. 
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UDC 633.85:631.53.048:631.816.1 

Voloshchuk O. Seed productivity and quality of winter rape crop depending 

on seeding rates of seeds and levels of mineral nutrition of plants / O. Voloshchuk, 

R. Cosovska // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2015. – Е. 57. 

– P. 43–50. 

The results of research in 2011-2013 for the study of seed production and 

sowing qualities of winter rape depending on seed rates and the level of mineral 

nutrition of plants. 

The highest yield increase to the absolute control (without fertilizer) obtained 

at the level of mineral nutrition N180Р135К240 – 1,83 t/ha the seeding rate of 1,0 

million similar seed./ha. Under this option, the multiplication factor was – 352 units, 

output conditional seeds - 91 %, weight of 1000 seeds - 3,58 g.  

Key words: winter oilseed rape, seeding rate, the rate of fertilizer, yield, 

seed multiplication factor, output certified seeds, sowing qualities. 

 
UDC 633.85:631.526.3:631.53.04 
Voloschuk O. Yield winter rape depending on the time of sowing and 

seeding rates seeds / O. Voloschuk, O. Shevchuk // Foothill and mountain 

agriculture and stockbreeding. – 2015. – Е. 57. – P. 50–56. 

The article presents the results of studies on the effect of sowing time and 

seeding rates of seeds of varieties of winter rapeseed different ecological types: 

Anna CHeremosh, Senator Suite and Antar in Western Steppe. 

According to data obtained by a two-year planting and seeding rate affected 

the level obtained in yields. Reduction in yield for the maximum permissible period 

of sowing to the optimum ranged from 0,05 to 0,40 t/ha, while later – 0,59–

0,80 t/ha. Outstanding performance all the studied varieties formed at the optimum 

time of sowing, seeding rates 1,1 million similar seeds 1 ha yield increase amounted 

to 0,27–0,33 t/ha to rates 0,9 million similar seeds 1 ha and 0,18–0,42 t/ha – rates 

1,3 million similar seeds 1 ha, and the weight of 1000 seeds, respectively 0,09–

0,33 and 0,53–0,82 g. 

Key words: variety, sowing time, seeding rate, yield, weight of 1000 seeds. 
 

UDC 633.111:[631.16+620.952] 

Vorobyova Yu. Economic and bio-energetic assessment of the cultivation of 

winter wheat varieties resistant to enzyme-micoz depletion of grain / Yu.Vorobyova 

// Foothill mountain agriculture and stockbreeding. – 2015. – E. 57. – P. 56–62. 

Results of calculations of the economic and bioenergetic efficiency of 

cultivation of different varieties of winter wheat in the conditions of Western Forest-

steppe. It is proved that only the introduction of varieties resistant to enzyme-micoz 

depletion of grain (EMDG), ensures high profitability and economic efficiency. For 

the equivalent cost of cultivation the cost of 1 ton of product of varieties Perlyna 

Lisostepu, Kryzhynka and Myronivska 65 is significantly lower in comparison with 

varieties that are unstable to EMDG. It is established that the highest coefficient of 

energy efficiency (3,2–3,8) are also obtained when growing these varieties, the 

introduction of which increases economic and bioenergetic efficiency is promising 

from the point of view of energy saving. promising in terms of energy efficiency. 
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Key words: winter wheat, variety, seeds, enzyme-micoz  depletion of grain 

yield, economic efficiency, bioenergy assessment. 

 
UDC 631.527:633.3 

Halan M. Efficiency of symbiosis of collection samples of vetch spring 

(Vicia Sativa L.) by inoculation with strain of Rhizobium leguminosarum  bv.viciae 

su LN Нg++ / M. Halan, O. Kalahurka, R. Huk // Foothill and mountain agriculture 

and stockbreeding. – 2015. – E. 57. – P. 62–68. 

Results of a study of the effectiveness of inoculation of collection samples of 

vetch spring with strain of nodule bacteria and shown, on the basis of two factor 

analysis of variance complexes, the presence of cultivar–strain specificity of the 

interaction partners of the symbiosis. 

Key words: samples, sowing vetch, symbiosis, nodule bacteria. 

 
UDC 633.854.54:631.53.04:631.527 

Drozd I. The influence of growth conditions on the expression and 

variability of the sign of “the weight of 1000 seeds” of oil flax in the Western 

Forest-Steppe / I. Drozd // Foothill and mountain agriculture and stoсkbreeding. – 

2015. – E. 57. – P. 68–75. 

The results of researches of influence of cultivation conditions on the 

expression and variability of the mass of 1000 seeds flax in various areas of 

nutrition. It is established that weather conditions years of cultivation, in contrast to 

the methods of sowing significantly influenced the expression of the trait “the 

weight of 1000 seeds”. 

Key words: type, sort, flax oil, soil and climatic conditions, the weight of 

1000 seeds, nutrition area, variability. 
 
UDC 631.89:633.11 

Dubitsky A. Efficiency of biological systems fertilizer under winter wheat in 

the conditions of Western Forest-steppe / A. Dubitsky // Foothill and mountain 

agriculture and stockbreeding. – 2015. – E. 57. – P. 76–81. 

The results of researches on influence of biological systems of fertilizers on 

nutrient status of soil, yield and quality of winter wheat grain. It is scientifically 

proven that in terms of gray forest soils, fertilization systems, which are based on a 

comprehensive introduction of bird droppings or ecobiom on amid straw + 

N30Р45К45 and processing plants of winter wheat by cropmax or hydrofert are 

effective and give an opportunity to stabilize and improve the nutritional status of 

the soil and provide the level of yields: 39,4 was 43.6 kg/ha of grain of high quality. 

Key words: biological systems of fertilizers, soil nutrient regime, 

productivity, gluten and protein content. 

 
UDC 631.894:633.11 

Dubytsky А. Crop capacity and quality of winter wheat on the system of 

green and organic fertilizer / А. Dubytsky // Foothill  and mountain agriculture and 

stockbreeding. - 2015. – E. 57. - P. 81–86. 
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Results of researches of the influence of organic and green manure on yield 

and grain quality of winter wheat. It is scientifically proven that in terms of gray 

forest soils, fertilization systems, which are based on the including of poultry 

manure or ekobiom amid N60Р90К90 and processing plants of winter wheat with 

cropmax or hydrofert, are effective and provide a level of crop capacity of 48,6 – 

50,2 q/h. Strategy of biologization of traditional systems of fertilizer is the way to 

improve the quality of the products. 

 Key words: green and organic  system fertilizer, winter wheat, crop 

capacity, grain quality. 

 

UDС 631.6:632.125: 

Ivanyuk V. Anti-erosion resistance of gray forest soils of the Lviv plateau  

/ V. Ivanyuk, O. Kachmar, H. Ivanyuk // Foothill and mountain agriculture and 

stockbreeding. – 2015. – Е. 57. – P. 87–92. 

The results of the study anti-erosion of slope stability of soils Lviv plateau. It 

is established that under the condition of meadow creation herbs erosion hazard 

conventionally missing, as soil washout less than 0,5 t/hectare per year. 

Key words: erosion, exposure slope, grasses, soil washout, degradation. 
 

UDC 635.21:631.15 

Ilchuk V. The potato market in Ukraine at the present stage of development 

of potato industry / V. Ilchuk // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. 

– 2015. – E. 57. – P. 92–98. 

The analysis of the potatoes market in Ukraine at the present stage of 

development of the potato industry. Monitoring of gross production and yield of 

potato. Specified the path and the main products obtained by industrial processing. 

Presents analytical data on the prices, the dynamics and structure of imports and 

exports of potato. 

The analysis of the potatoes market in Ukraine during the study period 

(2000-2012) it is noted growth of gross production and yield of potato. Herewith 5-6 

times reduced the volume of industrial processing of potatoes, in particular on starch 

and alcohol. Revealed a slight increase in imports and exports. In the import 

structure led by the Netherlands and Egypt, export – Russia and Azerbaijan. 

Key words: potatoes, production, crop capacity, processing, export, import, 

dynamics, structure. 
 

UDC 633.2.033:633.2.031 

Kobyrenko Yu. Productivity and forage quality of the restored at zero soil 

cultivation in herbage / Yu.  Kobyrenko // Foothill and mountain agriculture and 

stockbreeding. – 2015. – E. 57. – Р. 99–104. 

The results of studies on productivity and forage quality of legume-cereals 

grass mixtures and restored of herbage of the Forest-steppe of Western at zero tillage 

of grass sod. It is established that sowing legumes perennial grasses in grass sod of 

degenerate grass and the use of a growth stimulant of Wuxal on the background of 

mineral fertilizers has a positive effect on the yield of digestible protein, fodder and 

forage quality indicators. 
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Key words: herbage, performance, grass mixture, zero soil cultivation. 

 
UDC 633.2.033:633.2.031 

Economic and energy evaluation recovered by technology zero soil 

cuitivation herbage / Yu. Kobyrenko [et al.] // Foothill and mountain agriculture and 

stockbreeding. – 2015. – E. 57. – Р. 104–109. 

The results of studies on the economic and energy efficiency of the restored 

system zero tillage of mineral fertilizer and growth stimulant in conditions of forest-

steppe of western. 

Key words: herbage, performance, grass mixture, zero soil cultivation. 

 
UDC 631.52:633.24 

Konyk G. Comparative evaluation of productivity of breeding numbers of 

timothy meadow, depending on the methods of creation of the source material  

/ G. Konyk, D. Garmych // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 

2015. – E. 57. – P. 110–116. 

Results of researches related to the evaluation of the samples of timothy 

meadow in control nursery for biological peculiarities of development and economic 

valuable indicators. Selected sources with a high level of valuable traits that can be 

used as source material in breeding. 

Key words: grade, timothy meadow, source material, seeds, green mass, dry 

matter. 
 

UDC 633.2:633.24:631.8 

Konyk G. Formation of productivity of timothy meadow, depending on the 

technology of cultivation in the condition of Precarpathians / G. Konyk,  

N. Dobrianska // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2015. – E. 

57. – P. 116–124. 

It is shown ways of ensuring of highly efficient cultivation of green mass and 

seeds of timothy meadow varieties Pidhirianka in terms of Precarpathians. It is 

established that a significant yield increase is possible not only due to the application 

of mineral fertilizers, and the use of microbial agents in seed treatment and spraying 

of crops. One of the ways to increase the harvest of this crop is the introduction in 

the competitive production of high-performance technology of its cultivation, which 

would ensure the maximum realization of the potential of modern varieties. 

Key words: timothy meadow, variety, technology, mineral and bacterial 

fertilizers, seeds, green mass, dry matter. 

 
UDC 631.52:633.22 

Konyk G. Creation and preliminary evaluation of the source material of 

dactylis glomerata in terms of Precarpathians / G. Konyk, M. Khomiak // Foothill 

and mountain agriculture and stockbreeding. – 2015. – E. 57. – P. 125–133. 

The results of breeding work with dactylis glomerata in the area of the 

Precarpathians. Used a variety of selection methods and different initial shapes to 

create high-yielding varieties that are well adapted to local conditions in the area. In 

working with dactylis glomerat used a method of creating hard hybrid  populations 
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on the basis of bio typical selection of original samples of different eco-geographical 

origin. 

Key words: dactylis glomerata, variety, collection, source material, biotype, 

population, green mass, dry matter, seeds. 

 
UDC 633.2.031:631.559: 631.816.1 
Influence of agronomic factors on the formation when haying use old-sown 

grass lands / U. Kotyash [et al.] // Foothill and mountain agriculture and 

stockbreeding. – 2015. – E. 57. – P. 133–137. 

The results of studies investigating the effectiveness of surface 

improvements starosta herbage when snakea use. It is established that the maximum 

dose of nitrogen fertilizer N120 on the background P45K60 increased the yield to 10,33 

t/ha without fertilizer - 4,61 in t/ha of hay. 

Key words: productivity, fertilizers, botanical composition, grass meadow, 

haying use. 

 
UDC 632:631.147 (477.41/.42) 

Lisovyi M. Features of natural plant protection for organic production          

/ M. Lisovyi // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2015. – E. 57. 

– P. 137–143. 

The peculiarities of natural plant protection in organic production 

photoproducts. The role of organizational and technical measures, selection of crops 

and optimal crop rotations. Focus on that, introducing natural plant protection in 

organic production photoproducts in a single process to use only the environmental, 

efficient and safe methods, in particular, organizational, technological, agronomic, 

immunological, biological, microbiological, volatile, etc. The principles of organic 

production photoproducts and the effectiveness of its protection without the use of 

synthetic technology. The basis for this is based on the historical experience of 

formation and functioning of agrophytocenoses on the territory of Ukraine. 

Key words: organic production, organic plant protection, phytocoenosis, 

triticale, spelt. 
 

UDC 633.1:631.86  

Lopushniak V. The effect of different levels of mineral nutrition on the 

formation of biometric indicators of the spike and productivity of spring triticale in 

Western forest-steppe of Ukraine / V. Lopushniak, M. Avgustynovych // Foothill 

and mountain agriculture and stoсkbreeding. – 2015. – E. 57. – P. 144–151. 

Presented results of studies on the formation of the biometric indicators of 

spring triticale spike at different levels of mineral nutrition in the Western Forest-

steppe of Ukraine. Defined by its dependence on the mass of grains with the chief of 

the spike, weight of 1000 grains and yield. Established positive influence and use of 

microbial product Azoter on the formation of the biometric indicators of spring 

triticale, namely, the fullness and the increase in the number of grains in it and, 

consequently, increase the weight of grain from the main spike and weight of 1000 

grains. Established close correlation between biometric indicators of the spike and 

yield formation of spring triticale in the Western Forest-steppe of Ukraine. 
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Key words: spring triticale, mineral nutrition, biometric indicators of the 

spike, productivity. 
 

UDC 633.13:631.52 

Naked oat. Variety Avhol / A. Marukhnyak, A. Datsko, Yu. Lisova, 

G. Marukhnyak // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2015. – 

E. 57. – P. 151–159. 

The results of determination parameters of ecological plastic and yield 

stability of naked oat of Avhol variety for regression coefficient, medium square 

deviation, ecovalent, homeostaticity for Hom 1 and Hom 2 breeding value and 

variability coefficient are given. An ecological plastic and stability of given variety 

for content of protein in grain, protein yield per 1 ha, grain mass and quantity in 

panicle and productive stooling are established. The more stable manifestation of 

yield of naked variety Avhol in comparison with husked varieties are discovered. 

Key words: oat, naked variety, plasticity, stability, trait, yield of grain. 

 
UDC 631.527:633.32 

Perehrym O. Evaluation of a selection numbers of white clover on main 

agronomic valuable indicators / O. Perehrym // Foothill and mountain agriculture 

and stockbreeding. – 2015. – E. 57. – P. 160–167. 

The results of three years of research on forage and seed productivity the best 

numbers of white clover of competitive nursery variety trials in the Western region 

of Ukraine. On the basis of the received data allocated numbers with elevated 

performance for further breeding work. 

Key words: white clover, variety, yield capacity, breeding, forage and seed 

production. 
 

UDC 632.7:633.85 

Prystatska O. Phytophages on the winter rape in the conditions of Western 

forest-steppe / O. Prystatska // Foothill and mountain agriculture and stoсkbreeding. 

– 2015. – E. 57. – P. 167–173. 

The results of the monitoring of the phytosanitary state of winter rape in 

autumn and spring-summer period (2012–2014) of crop growth under conditions of 

forest-steppe of Western. Species composition of phytophagous in agrocenosis 

rapeseed field is quite broad, and the number and harmfulness of them depends on 

abiotic factors. 

Key words: winter rape, pests, abiotic factors. 

 
UDC 633.2.031:631.81.033 
Rudavska N. The content of the main chemical elements in the stern of the 

herbage at their use of hay / N. Rudavska // Foothill and mountain agriculture and 

stockbreeding. – 2015. – Е. 57. – P. 173–177. 

The results of studies of the influence of the composition of the mixtures on 

the content of major chemical elements in the stern of the herbage at their hay use in 

conditions of forest-steppe of Western. Found that the content of macroelements 

conformed to the zootechnical standards (except sodium) and depended both on the 

composition of the mixtures and the timing of mowing grass. 
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Key words: grass mixtures, mineral elements, feed quality. 

 
UDC 633.15:581.522.4 

Crop capacity and economically valuable indicators of maize hybrids under 

conditions of western forest steppe / N. Rudavska [еt al.] // Foothill and mountain 

agriculture and stockbreeding. – 2015. – Е. 57. – P. 177–181. 

The results of tests of new corn hybrids of different maturity classes in terms 

of the Lviv region on gray forest surface gleyed soils. Founded that the highest yield 

of grain has formed hybrids early-maturing group (FAO 150–200) DN Pyvyha 57 

and Kvitnevyi 187 MV. 

Key words: corn, hybrid, FAO, crop capacity, grain, humidity. 
 
UDC 606:631.15 

Integrated use of biotechnological alternatives in adaptive agro 

bioengineered systems / V. Tarhonia, M. Lisovyi, Y. Kyrylenko, P. Drozd  

// Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2015. – E. 57. – P. 181–

192. 

The definition of adaptive agro bioengineering system as a variant of post-

industrial agriculture, the algorithm and methods of selection of technological 

options integrated use of biotechnological alternatives, adaptive technology project 

agro bioengineering  system of marketable production of natural raw materials in the 

hop-growing. 

Key words: biotechnological alternatives, adaptive agrobioengineering 

system, algorithm and methods of selection of technological options. 
 

UDC 633.2.031:631.81 

Effect of stripe band growing legume and cereal components on economic 

and energy indicators / M. Terletska, Ya. Mashchak, L. Buhryn, S. Smetana  

// Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2015. – E. 57. – Р. 192–

199. 

The results of studies of the impact stripe-width of sown cereal-legume 

component for 2011–2013, on economic and energy indicatorsare given. The highest 

conventionally net income (6324 UAH/ha) at relatively low costs (3936,25 UAH/ha) 

was obtained in grassing of grass stand by grass mixbure galega orientalis + 

arrhenatherum for stripe width 20 + 80 %. This given option is provided the lowest 

cost of production (690,57 UAH/t), the greatest payback costs 1 hryvnia (UAH 2,6), 

and the highest level of profitableness (161 %). 

Key words: stripe width of sowing, legume, cereal ingredients, grass stand 

level of, profitableness conventionally, net in come, economic, energy estimation. 
 

UDC 632.954:633.85 

Yatsukh К. Panther is a reliable protection of crops of winter rape from 

grass weeds / K. Yatsukh, I. Tymchuk, M. Dobrovetska // Foothill and mountain 

agriculture and stockbreeding. - 2015. - Е. 57. - P. 199–206. 

The results of studies of herbicide Panther, 4 % c. e. against grass weeds in 

crops of winter rape in pure form and with the addition of the surfactant of silvet 

gold 
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Key words: couch grass, winter rape, efficiency. 

 

STOCKBREEDING 

 
UDС 636.98:591.473.3:577.115.3.161.1 

 Rivis Y. Fatty acid composition of triacylglycerols of skeletal muscles and 

reproducible ability of carps-sires with different levels of vitamin A in the fodder   

/ Y. Rivis, M. Maletich // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. - 

2015. – E. 57. - P. 207–214. 

It is found that in skeletal muscle of female and male carps-sires  of the 

experimental groups were significantly and dose-dependently reduced the content of 

triacylglycerols. At the same time in their fatty acid composition decreases the level 

of  monounsaturated fatty acid family is n-9, but increases – saturated fatty acids 

with even and odd number of carbon atoms in the chain and polyunsaturated fatty 

acids families, n-6 and especially n-3. And also in carps females carps-sires of the 

experimental groups were significantly and dose-dependently increases working and 

relative fecundity, and in males – volume of milts. It increases release of larvae from 

eggs. 

Key words: carp-sires, skeletal muscle, triacylglycerol, fatty acid 

composition, reproductive ability. 

 
UDC 636.32/.38 

Milk yield and quality of ewe milk of the carpathian mountain breed when 

using in the diet optimized PVMS / H. Sedilo, S. Vovk, М. Petryshyn, М. Khomyк 

// Foothill and mountain agriculture and stockbreеding. – 2015. – E. 57. – P. 215–

220. 

Conducted experimental studies on the impact of optimized PVMS in the 

diets of lactating ewes in the spring and summer grazing period on milk production 

and milk quality. It is established that the use in animal rations optimized PVMS in 

the foothills of the Carpathians due to the introduction in the composition of local 

production in grazing period increases milk production and improves the 

biochemical composition and quality of milk. 

Key words: ewes, dairy productivity, quality of milk, protein-vitamin-

mineral supplement (PVMS), foothill area of Ukrainian Carpathians.  

 
UDC 615.015.32:591.146  

Skorokhid I. Effectiveness of homeopathic remedy of different doses 

(potency) on milk production of dairy cows / I. Skorokhid, O. Garmadiy,  

M. Vorobel // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2015. – E. 57. 

– P. 220–224. 

The data relative to the action of homoeopathic remedy created on the basis 

of bioinformatic methods, low and high potency on quantitative and qualitative 

characteristics of milk of dairy cows. Analyzing the results, we found that a drug 

with low potency most effectively influences on the studied parameters on the third 

day, and highly potentiated – during the whole period of the experiment. 

Consequently, the use of the above-mentioned means independently of the potentials 
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causes the growth of the level of milk production and chemical composition of the 

obtained products. 

Key words: drug, cows, milk, performance, bioinformatic methods, 

homeopathy. 

 

 
UDC 63:631.12 

Pyontyk Y. Key activities for improving engineering and technical 

providing of agro-industrial complex of Lviv region / Y. Pyontyk, O. Kuharuk  

// Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. - 2015. - E. 57. – P. 225–

236. 

The analysis of providing machines agriculture and outlines the main ways 

to improve engineering and technical providing of agricultural production in Lviv 

region. 

Key words: providing machines, machine-tractor park, technical services. 
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