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УДК 631.636 
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регуляторів росту на стимуляцію процесу проростання насіння, формування 

продуктивності сільськогосподарських культур залежно від застосування 

бактеріальних препаратів, рівнів мінерального живлення, норм висіву і строків 

збирання; впливу пасовищного використання на зміну щільності 

різночаснодозріваючих злаково-бобових травосумішок та їх кормову цінність. 
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ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО 
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УСПАДКУВАННЯ ТРИВАЛОСТІ ПЕРІОДУ ВЕГЕТАЦІЇ  

У МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ СОЇ 
 

Представлено результати гібридологічного аналізу міжвидових 

гібридів сої за тривалістю періоду вегетації. Встановлено ступінь 

фенотипового домінування, рівень гетерозису, розподіл фенотипів та 

межі варіації тривалості періоду вегетації у міжвидових гібридів сої. 

Ключові слова: соя, міжвидові гібриди, успадкування, 

вегетаційний період, ступінь фенотипового домінування, гетерозис. 
 

Літературні дані щодо успадкування періоду вегетації у сої 

стосуються переважно культурних сортів. Дослідів з виявлення 

генетичних факторів, які контролюють період вегетації сортів сої 

культурної, схрещених з соєю дикорослою, проведено дуже мало. У 

ряді випадків відзначено домінування скоростиглості сої дикої 

уссурійської, а також проміжний характер успадкування, якщо 

батьківські форми значно відрізнялися за тривалістю періоду вегетації 

[1–3]. 

G. L. Metz, D. E. Green, R. M. Shibles [8] на прикладі двох 

гібридних комбінацій від схрещування культурних сортів із зразками 

сої дикої уссурійської показали, що у міжвидових гібридів домінує 

більш тривалий вегетаційний період або має місце комплементарна 

взаємодія, в третій комбінації вегетаційний період успадкувався за 

адитивним типом. 

М. І. Корсаков і П. П. Булах [4] пояснюють характер 

успадкування тривалості періоду вегетації з філогенетичної точки 

зору. За їх уявленням, алелям „дикого типу” властива скоростиглість. 

Тому в усіх комбінаціях з участю скоростиглих форм домінує 

скоростиглість. Якщо материнська форма скоростигла, а батьківська 

середньоскоростигла, то у гібридів домінує скоростиглість. Якщо 

материнська форма пізньостигла, а батьківська – дуже пізньостигла,  
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домінує тривалість періоду вегетації більш скоростиглого компонента 

схрещування. 

Дослідження проводили у відділі селекції і технології 

вирощування зернобобових культур Інституту кормів та сільського 

господарства Поділля НААН шляхом схрещування сої культурної з 

соєю дикою уссурійською. 

Впродовж періоду вегетації рослин культури проводили 

фенологічні спостереження за „Методикою Державного 

сортовипробування сільськогосподарських культур” [5]. Відзначали 

основні фази росту і розвитку рослин. За початок фази приймали 

наявність її не менше як у 10 % рослин, за повну – 75 %. 

Для вивчення характеру успадкування і рівня гетерозису у 

гібридів першого покоління визначали ступінь домінування hp, який 

розраховували за формулою B. Griffing [7]. 

Ступінь істинного гетерозису (Гіст) визначали шляхом 

порівняння гібрида першого покоління з кращою батьківською 

формою [6]. 

За тривалістю періоду вегетації для схрещування взяли 

сортозразки сої культурної і зразки сої дикої уссурійської, які за цією 

ознакою значно різнилися. Найбільш скоростиглий сортозразок сої 

Анжеліка мав період вегетації 98 діб, сортозразок Огата – 109, 

пізньостиглий Оксана – 120 діб. Зразок сої дикої уссурійської № 68 

достигав за 105–110 діб, а сої дикої уссурійської № 69 – за 106 діб. 

Проте за характером успадкування даної ознаки у гібридів 

першого покоління виявлено певну закономірність (табл. 1). З 

наведених даних видно, що лише в одній комбінації Огата/соя дика 

уссурійська № 68 тривалість періоду вегетації була вищою ніж в обох 

батьківських форм. В інших комбінаціях схрещування гібриди сої 

першого покоління були проміжними між батьківськими формами і 

ближчими до більш пізньостиглої батьківської форми. 
 

1. Характеристика міжвидових гібридів сої першого покоління і їх 

батьківських форм за тривалістю періоду вегетації 

Комбінація 

схрещування 

Материн-

ська 

форма,  

діб 

Батьків-

ська 

форма, 

діб 

Гібрид 

F1, діб 

Гетеро-

зис, % 

Ступінь 

феноти-

пового 

доміну-

вання, hp 

1 2 3 4 5 6 

Огата/соя дика 

уссурійська № 68 109 105 110 0,92 1,50 
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1 2 3 4 5 6 

Оксана/соя дика 

уссурійська № 68 120 110 116 -3,30 0,20 

Огата/соя дика 

уссурійська № 69 109 106 108 -0,92 0,33 

Анжеліка/соя 

дика уссурійська 

№ 69 98 106 102 -3,77 0,00 

 

Рівень гетерозису в більшості комбінацій схрещування мав 

від’ємну величину (від -0,92 до -3,77 %). І лише в комбінації Огата/соя 

дика уссурійська № 68 величина гетерозису мала позитивне значення 

(0,92), а ступінь фенотипового домінування дорівнював 1,50, що 

вказує на прояв наддомінування. 

Ступінь фенотипового домінування (hp) в комбінації 

Анжеліка/соя дика уссурійська № 69, дорівнюючи 0, вказує на те, що 

тут має місце проміжне успадкування. Показники ступеня домінування 

0,20 в комбінації схрещування Оксана/соя дика уссурійська № 68 і 0,33 

в комбінації Огата/соя дика уссурійська № 69 свідчать про неповне 

домінування більш пізньостиглої форми. 

Батьківські форми гібридів F2 за тривалістю періоду вегетації 

мали такі характеристики: сортозразок сої Оксана достигав за  

123 доби, Огата – за 109, зразки сої дикої уссурійської № 68 і № 69 – за 

105 діб (табл. 2). 
 

2. Характеристика міжвидових гібридів сої другого покоління за 

вегетаційним періодом  

Батьківська форма, 

комбінація 

схрещування 

Період вегетації, діб Середньо- 

квадратичне 

відхилення, 

S 

Коефіцієнт 

варіації, 

V, % 
Середнє 

в 

популяції 

Межі 

варіації 

Оксана 123    

Оксана/соя дика 

уссурійська № 68 119 110–128 6,72 5,64 

Соя дика 

уссурійська № 68 105    

Огата 109    

Огата/соя дика 

уссурійська № 68 111 105–116 3,70 3,34 

Соя дика 

уссурійська № 68 105    
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У гібрида F2 Оксана/соя дика уссурійська № 68 середнє 

значення тривалості періоду вегетації було проміжним (119 діб) між 

пізньостиглою материнською формою (123 доби) і скоростиглою 

батьківською – соєю дикою уссурійською (105 діб). Межі варіації 

гібрида (110–128 діб) збільшилися у сторону пізньостиглості і були 

більшими, ніж пізньостиглої материнської форми. 

Період вегетації у гібридів сої F2 Огата/соя дика уссурійська 

№ 68 у середньому був дещо більшим, ніж у більш пізньостиглої 

материнської форми. Максимальне значення тривалості періоду 

вегетації у цього гібрида було більше на 7 діб ніж сортозразка Огата, а 

менше його значення виявилося рівним скоростиглій батьківській 

формі (сої дикої). 

Розподіл генотипів гібридів F2 Оксана/соя дика уссурійська 

№ 68 за тривалістю періоду вегетації вказує на явне домінування 

пізньостиглості (рис. 1). 
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Рис. 1. Лінія розподілу фенотипів сої F2 Оксана/соя дика 

уссурійська № 68 за тривалістю періоду вегетації 

 

Лінія розподілу генотипів в F2 проходить від меншого значення 

більш скоростиглої сої дикої уссурійської до більшого значення більш 

пізньостиглої батьківської форми і зміщується вправо в сторону 

пізньостиглості. 

Кількість генотипів, які за даним показником знаходяться в 

межах варіації більш скоростиглої сої дикої уссурійської, досягла 20 % 

популяції, а більш пізньостиглих форм – 80 %. Вказане розщеплення 
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характерне для моногібридного розщеплення у відношенні 1:3 за 

високого рівня вірогідності (
2
= 0,07, Р0,80). 

Лінія розподілу фенотипів F2 Огата/соя дика уссурійська № 68 

(рис. 2) повністю включає межі варіації обох батьківських 

компонентів, займає проміжне положення між ними і зміщена вправо у 

сторону збільшення тривалості періоду вегетації. 
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Рис. 2. Лінія розподілу фенотипів сої F2 Огата/соя дика уссурійська 

№ 68 за тривалістю періоду вегетації 

 

У гібрида F2 Огата/соя дика уссурійська № 68 кількість форм, 

які за тривалістю періоду вегетації наближалися до більш скоростиглої 

сої дикої уссурійської № 68, становила 12,5 %, а більш пізньостиглих 

форм – 87,5 %. Таке розщеплення також характерне для 

моногібридного розщеплення при тому ж співвідношенні генотипових 

класів 1:3 за високого рівня вірогідності (
2
= 0,67, Р0,41). 

Висновки. Міжвидові гібриди сої F1 за тривалістю 

вегетаційного періоду при схрещуванні більш пізньостиглих 

сортозразків сої культурної з скоростиглими зразками сої дикої 

уссурійської були проміжними між батьківськими формами і 

наближалися до більш пізньостиглого сорту. У гібридів F2 межі 

варіації найбільшого значення даної ознаки виявилися більшими, ніж 

пізньостиглої материнської форми, а найменше значення наближалося 

або було рівним скоростиглій дикій формі. Розподіл фенотипів за 

тривалістю періоду вегетації вказує на явне домінування 

пізньостиглості, яка обумовлена контролем аллелей двох домінантних 

генів. 
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ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН 

НА СТИМУЛЯЦІЮ ПРОЦЕСІВ ПРОРОСТАННЯ  

НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ   

 

Наведено результати досліджень з вивчення впливу регуляторів 

росту Вимпел-К і Вимпел на формування врожайних властивостей та 

посівних якостей пшениці озимої сорту Золотоколоса.  

Ключові слова: пшениця озима, регулятор росту рослин, 

передпосівна обробка насіння, позакореневе підживлення рослин, 

якість посівного матеріалу. 

 

Сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур 

базуються на використанні високоякісного насіннєвого матеріалу. 

Тому проблема одержання насіння високої посівної якості є однією з 

найбільш важливих і актуальних для сучасного вітчизняного 

виробництва, особливо у зоні ризикованого ведення насінництва 

Західного Лісостепу.  

У стані фізіологічної зрілості насіння має низьку метаболічну 

активність й стійкість до різних стресів, що супроводжується втратою 

його життєвих функцій до проростання, через широке застосування в 

технологіях вирощування та доведенні до посівних кондицій різних 

механізмів і машин, які призводять до його травмування. За 

пошкодження зародка порушуються процеси обміну і фізіології його 

проростання, а проникнення шкідливих мікроорганізмів у насінину 

негативно позначається на рості й розвитку рослин і, як наслідок, 

призводить до втрат урожаю [1–4].  

Стимулювати фізіологічні процеси можна різними засобами, 

тому щорічно виробництву пропонують нові препарати (протруйники, 

регулятори росту рослин, бактеріальні препарати, мікродобрива й т. 

ін.) [5–10]. 

С. В. Ретьман та О. В. Шевчук [11] зазначають, що економічно  
 

© Волощук О. П., Волощук І. С.,  

Глива В. В., Герешко Г. С., Случак О. М., 2014 
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2014. Вип. 56 (ІІ). 
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вигідним і екологічно безпечним заходом захисту від фітопатогенів є 

протруювання насіння як обов’язкова складова технології 

вирощування зернових колосових. 

Багато дослідників стверджують, що коли технологія 

вирощування культури не відповідає генетичним можливостям сорту 

щодо забезпечення достатнього ступеня надійності та захищеності 

генотипу від несприятливого впливу біотичних та абіотичних чинників 

середовища повніше реалізовувати потенційні можливості, то 

застосовують регулятори росту рослин [12, 13].  

Дослідження проводили в лабораторії насіннєзнавства Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону НААН впродовж 2011–

2013 рр. за загальноприйнятими методиками. 

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

2
.
 

Повторність – триразова. 

Ґрунт дослідних ділянок – сірий лісовий поверхнево оглеєний 

легкосуглинковий, який характеризувався такими показниками: вміст 

ґумусу (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 пшениці озимої – загальноприйнята 

для зони Західного Лісостепу України.  

Рівень мінерального живлення – N30Р90К90 під передпосівну 

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

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

(25.09). Захист насіння – Вітавакс 200 ФФ, 34 % в.с.к., 2,5 л/т, рослин – 

гербіцидами: Раундап, 4,0 л/га, Гранстар, 75 % в.р., 0,025 г/га, 

фунгіцидом Фалькон Дуо, к.е., 0,6 л/га. 

За одержаними трирічними даними наших досліджень 

встановлено достовірний вплив на силу росту насіння, яка проявлялася 

в довжині та масі 100 пагінців, регулятора росту рослин Вимпел-К 

(табл. 1). Якщо на контролях довжина пагінців становила 2,5–2,6 мм, а 

маса 100 шт. – 3,9–4,3 г, то у варіанті обробки насіння регулятором 

росту рослин Вимпел-К сила росту зростала. При цьому довжина 

пагінців збільшувалася на 0,3–0,6 мм, а їх маса – на 1,6–2,0 г. Найвищу 

силу росту спостерігали на варіанті із застосуванням регулятора росту 

рослин у нормі 500 г/т, при цьому енергія проростання і лабораторна 

схожість насіння становили 96 %.  
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1. Вплив передпосівної обробки насіння регулятором росту на показники посівних якостей пшениці 

озимої сорту Золотоколоса (середнє за 2010–2012 рр.)  

Обробка насіння 

Норма 

внесення  

препарату, 

л/т, г/т 

Сила росту  
Енергія 

проростання 

Лабораторна 

схожість  

Польова 

схожість 
довжина 

пагінців  

маса 100  

пагінців 

мм 

±
 д

о
 к

о
н

тр
о

л
ю

 

г 

±
 д

о
 к

о
н

тр
о

л
ю

 

% 

±
 д

о
 к

о
н

тр
о

л
ю

 

% 

±
 д

о
 к

о
н

тр
о

л
ю

 

% 

±
 д

о
 к

о
н

тр
о

л
ю

 

Абсолютний 

контроль (вода) 10 2,5 – 3,9 – 83 – 92 – 78,6 - 

Контроль – Вітавакс 

200 ФФ, 34 % в.с.к. 2,5 2,6 0,1 4,3 0,4 84 1,0 93 1,0 80,9 2,3 

Вітавакс 200 ФФ, 

34 % в.с.к. + Вимпел-К  2,5 + 300 2,8 0,3 5,5 1,6 88 5,0 95 3,0 83,3 4,7 

Вітавакс 200 ФФ, 

34 % в.с.к. + Вимпел-К  2,5 + 500 3,0 0,5 5,8 1,9 91 8,0 96 4,0 84,9 6,3 

Вітавакс 200 ФФ, 

34 % в.с.к. + Вимпел-К   2,5 + 1000 3,1 0,6 5,9 2,0 92 9,0 96 4,0 85,7 7,1 
НІР05 0,10  0,16  1,19  2,15  2,90  
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Підвищення норми регулятора росту до 1000 г/т суттєвого 

впливу на ці показники не мало. Ефективність меншої норми (300 г/т 

насіння) Вимпелу-К також була нижчою. 

У специфічних погодних умовах зони на сірих лісових 

поверхнево оглеєних ґрунтах ми встановили, що високі показники 

посівних якостей сортів не завжди можуть забезпечити високу польову 

схожість насіння, оскільки у ґрунті на нього впливає ряд факторів 

(температурний режим, вологість ґрунту, передпосівна підготовка, 

глибина загортання насіння і т. ін.). Однак внаслідок застосування 

збалансованого комплексу біологічно активних речовин, які 

активізували в насінині основні життєві процеси, регулятор росту  

Вимпел-К позитивно впливав на цей показник. На варіантах з 

використанням препарату польова схожість була на 4,7–7,1 % вищою 

порівняно з абсолютним контролем і на 2,4–4,8 % – порівняно з 

варіантом протруювання насіння.   

При поєднанні передпосівної обробки насіння Вітаваксом 200 

ФФ, 34 % в.с.к. (2,5 л/т) з регулятором росту Вимпел-К (500 г/т) і 

позакореневим підживленням рослин восени у ІІ етапі органогенезу  

Вимпелом (500 г/га) на фоні мінерального живлення N30P90K90 під 

передпосівну культивацію + по N30 у ІV і VІІ етапах органогенезу 

спостерігали інтенсивніший ріст і розвиток рослин. Якщо на контролі 

без його використання висота рослин становила 13,4 см, а довжина 

кореневої системи - 5,1 см, то на варіантах з застосуванням 500 г/га – 

відповідно 14,1–17,2 см і 6,9–9,2 см. 

За використання регулятора росту збільшувалася на 0,5–0,7 шт. 

кількість стебел та на 1,2–1,9 шт. – листків на рослині порівняно з 

контролем. Рослини входили в зиму добре розвинутими з вищою на 

0,91–1,32 г абсолютно сухою масою.  

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

формувалася з осені під час загартування, яке проходило у дві фази. 

Перша фаза – за температури повітря вдень близько 8–10 
о
С і вночі – 

від 0 до 4 
о
С за активної вегетації і процесу фотосинтезу, для яких 

сприяла сонячна погода. У вузлах кущіння нагромадилася достатня 

кількість цукрів, які за нічної температури не витрачалися на ріст 

рослин і процеси дихання. Внаслідок щоденного збільшення вмісту 

цукрів у вузлах кущіння, який на кінець загартування досягнув 24,9–

29,1 % сухої речовини, рослини здатні були витримувати зниження 

температури на глибині залягання вузла кущіння до мінус 10…12 
о
С. 

Найвищий вміст цукрів спостерігали на варіанті І позакореневого 

підживлення рослин у ІІ етапі органогенезу (29,1 %), що на 3,2 % 

перевищувало контроль. Зневоднення клітин, яке відбулося у другій 
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фазі загартування, підвищило концентрацію розчинних цукрів, 

зменшило вміст вільної води, яка легко замерзає, та збільшило 

кількість зв’язаної, внаслідок чого рослини стали стійкішими до 

низьких температур. Ця фаза проходила за середньої температури від 0 

до –5 
о
С, однак зниження температури повітря за зимовий період на 

рівні вузла кущіння до мінус 18…20 
о
С не спостерігали. Тривалість 

цих фаз у середньому сягала 20–25 діб.  

Сприятливі погодні умови зимових періодів та добре 

загартування рослин, забезпечене передпосівною обробкою насіння 

регулятором росту Вимпел-К (500 г/т) з позакореневим підживленням 

рослин восени (ІІ етап органогенезу) регулятором росту Вимпелом 

(500 г/га) на фоні оптимального мінерального живлення, обумовили 

високий відсоток перезимівлі рослин (93,4–96,6 %) проти 85,7 % на 

контролі.  

 

2. Урожайність насіння пшениці озимої залежно від застосування 

регуляторів росту (середнє за 2011–2013 рр.) 

Позакореневе 

підживлення рослин 

Урожайність насіння 

т/га 
± до  

контролю 

± до 

І підживлення 

Контроль (без 

підживлення рослин) 3,54 – – – – 

І позакореневе 

підживлення рослин 

(ІІ етап органогенезу) 4,22 0,68 19,2 - - 

Після І піджив-

лення, діб 

10 4,09 0,55 15,5 -0,13 3,1 

20 3,94 0,40 11,3 -0,28 6,6 

30 3,85 0,31 8,8 -0,37 8,8 
Середнє  3,93     

Фактор Сила впливу НІР05    
А (позакореневе 

підживлення) 0,73 0,10 

   

В (погодні умови) 0,14 0,07    
АВ 0,04 0,16    

Залишок 0,09     

Точність досліду = 1,45 % Варіація даних = 6,98 %   
Примітка: норма внесення мінеральних добрив: N30Р90К90 під передпосівну 

культивацію + N30 (ІV етап органогенезу) + N30 (VІІ етап органогенезу), обробка насіння 

Вітаваксом 200 ФФ, 34 % в.с.к. (2,5 л/т) + регулятор росту Вимпел-К (500 г/т) + 
позакореневе підживлення рослин Вимпелом (500 г/га). 

 

Правильне співвідношення технологічних прийомів сприяло 

встановленню оптимальної дії окремих факторів і було основою 
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одержання стабільного приросту урожайності насіння. Аналізуючи 

отриману врожайність насіння, можна стверджувати про позитивний 

вплив регуляторів росту, які ми вивчали, на цей показник (табл. 2).  

Найбільш ефективним було позакореневе підживлення рослин у 

ІІ етапі органогенезу Вимпелом (500 г/га), за якого приріст 

урожайності насіння становив 0,68 т/га, або 19,2 % до контрольного 

варіанта (без його застосування).  

Зміщення термінів позакореневого підживлення рослин через 

10, 20, 30 діб знижувало приріст урожайності з 0,37 до 0,13 т/га, або з 

8,8 до 3,1 %, порівняно з обробкою в ІІ етапі органогенезу рослин, 

однак прибавка урожайності була достовірною (НІР05 0,10). 

Сила впливу позакореневого підживлення рослин на фоні 

мінерального була вагомою (73 %), що сприяло зниженню впливу 

погодних умов (14 % ) та інших факторів (9 %). 

Висновки. На підставі отриманих трирічних результатів 

досліджень можна констатувати, що передпосівна обробка насіння з 

позакореневим підживленням рослин позитивно впливають на 

врожайні властивості й посівні якості насіння пшениці озимої. 

За включення в технологію вирощування культури 

передпосівної обробки насіння протуйником Вітавакс 200 ФФ, 34 % 

в.с.к. (2,5 л/т) + регулятор росту Вимпел-К (500 г/т) у поєднанні з 

позакореневим підживленням рослин восени у ІІ етапі органогенезу 

Вимпелом (500 г/га) польова схожість насіння підвищується на 4 %, 

перезимівля рослин – на 7,7–10,9 %, урожайність насіння – на 0,31–

0,68 т/га.  
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Важливим питанням у процесі відновлення деградованих 

травостоїв є з`ясування механізму змін видового складу, кількісних і 

якісних його характеристик. Це дозволить визначити шляхи розвитку 

даних агроекосистем і дасть змогу встановити роль сіяних трав у 

фітоценозі, причини їх випадання із загального складу і появи інших 

несіяних видів [3]. 

Крім злакових багаторічних трав, що є основними 

компонентами складних фітоценозів, важливими складниками є бобові 

і різнотрав`я. Ріст і розвиток бобових тісно пов`язаний з 

гідротермічними умовами. За достатньої зволоженості ґрунту і 

сприятливої суми денних та нічних температур створюються 

оптимальні умови для проростання і росту рослин родини бобових. У 

складі травостою завжди є різнотрав`я, яке здатне поліпшувати якість 

корму за рахунок підвищення поїдання трав`яної маси, якщо його 

кількість становить 5–10 %. 

Видовий склад травостою залежить від багатьох природних й 

антропогенних факторів. Особливу увагу під час його вивчення 

приділяють віковій ознаці. Часові видові зміни сіяного травостою 

пов`язані з появою дикоростучих видів у перші роки його життя і 

збільшенням їх частки через витіснення видів сіяних трав [2, 4]. 

          Під час розробки ресурсоощадної технології реновації 

деградованих лучних угідь шляхом прямого всівання багаторічних 

бобових трав в нерозроблену дернину перед нами стояло завдання 

з`ясувати  роль видового складу травостою у даному процесі.   

Дослідження проведено 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. Дослід включає сім варіантів із вивченням 

впливу стимулятора росту рослин у поєднанні з мінеральним 

удобренням. 

Облік урожаю, визначення видового складу травостою 

проводили за методикою Інституту кормів УААН [1]. 
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Видовий склад відновленого травостою залежно від всіяних видів 

трав та удобрення (2014 р.), % до загальної ваги 
Т
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1 Р60К90 42 45 5   1 7 

Р60К90N60 51 40 1    8 

Р60К90N60 + вуксал 45 46 2   2 5 

2 Р60К90 40 2 50   2 6 

Р60К90N60 53 1 40    6 

Р60К90N60 + вуксал 45 3 45 1 2 2 2 

3 Р60К90 39   50 2 7 2 

Р60К90N60 60   30  4 6 

Р60К90N60 + вуксал 44   50 3 1 2 

4 Р60К90 44   2 48 2 4 

Р60К90N60 48   2 40 1 9 

Р60К90N60 + вуксал 47   4 48  1 

5 Р60К90 29 25 30 2 5 5 4 

Р60К90N60 53 20 21  1 1 4 

Р60К90N60 + вуксал 47 22 22 2 4 1 2 

6 Р60К90 33 21 24 10 4 5 3 

Р60К90N60 59 12 12 7 4 4 2 

Р60К90N60 + вуксал 48 18 20 10 2 1 1 

7 Р60К90 35 12 16 12 18 4 3 

Р60К90N60 57 10 11 8 10 2 2 

Р60К90N60 + вуксал 49 12 14 8 13 3 1 
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. 

 

У наших дослідженнях видовий склад залежав від компонентів 

травосумішок та удобрення. На третьому році використання лядвенець 

рогатий виявився найменш конкурентоспроможним серед бобових 

трав. У поєднанні з іншими бобовими травами частка лядвенцю 

рогатого різко знизилася. Наприклад, у травосумішці 6, де всіяно 

конюшину лучну, конюшину гібридну і лядвенець рогатий, останній 

становить тільки 10 % при фосфорно-калійному удобренні, 7 % при 
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повному мінеральному і 10 % при повному мінеральному з 

використанням стимулятора росту вуксал, тоді як конюшина лучна 

при фосфорно-калійному удобренні займає 21 %, а конюшина гібридна 

- 24 %. Проте використання у травосумішці 3 лише одного лядвенцю 

рогатого сприяє підвищенню його частки до 50 % при фосфорно-

калійному удобренні, 30 % при повному мінеральному та 50 % при 

повному мінеральному удобренні з використанням стимулятора росту 

вуксал.  

В однокомпонентній травосумішці 4 козлятник східний 

відзначився активним ростом і розвитком за рахунок зимуючих 

бруньок і кореневих паростків. Відсоток даного виду за фосфорно-

калійного удобрення становив 48 %, за використання повних 

мінеральних добрив – 40 %, а додаткове обприскування травостою 

стимулятором росту вуксал сприяло підвищенню частки даного виду 

до 48 %. У чотирикомпонентній травосумішці із козлятником східним 

його відсоток становив 10–18 %. У травосумішці 5, де всіяно 

конюшину лучну і конюшину гібридну, більший відсоток займала  

конюшина гібридна при різних удобреннях.  

Серед несіяних бобових трав у досліджуваному травостої були 

горошок мишачий та люцерна хмелевидна, проте їх відсоток не 

перевищував 7 %. Серед несіяних злакових трав відзначено кострицю 

лучну, тонконіг лучний, стоколос безостий, пажитницю багаторічну, 

мітлицю білу, тимофіївку лучну, пажитницю багатоквіткову. 

Різнотрав`я досліджуваного травостою було представлене деревієм 

звичайним, перстачем гусячим, королицею звичайною і становило від 

1 до 9 %. Як видно з даних наших досліджень, фосфорно-калійні 

добрива краще впливали на ріст і розвиток бобових, а азотні – на 

злакові трави. 

Висновки. Проведені дослідження дають змогу стверджувати, 

що під впливом реновації деградованого травостою за допомогою 

системи нульового обробітку ґрунту із всіванням у нерозроблену 

дернину багаторічних бобових трав деградовані лучні агроценози 

трансформуються у злаково-бобові травостої, у яких видовий склад 

залежить від видів всіяних трав, а також від застосування мінеральних 

добрив та стимулятора росту. 
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Осад стічних вод відзначається високим вмістом органічної 

речовини, основних елементів живлення, що дозволяє порівнювати 

його з органічними добривами [1, 9]. За недостатніх обсягів 

застосування традиційних видів органічних добрив внесенням осаду 

стічних вод можна вирішувати проблему поліпшення агрохімічних 

властивостей ґрунтів [2, 5, 12].  

Компостування осаду стічних вод з органічними і 

мінеральними наповнювачами є ефективним способом поліпшення 

його санітарно-гігієнічного стану і одержання добрива з достатньо 

високим вмістом гумусу та лужногідролізованих форм азоту [3, 13]. 

Водночас у сучасних умовах використання осаду стічних вод під 

сільськогосподарські культури обмежене через високий рівень 

небезпеки екологічного забруднення продукції [6, 7, 11].  

На нашу думку, ефективним способом його застосування 

може бути удобрення верби енергетичної як непродовольчої культури. 

Для якісної оцінки впливу осаду стічних вод на агрохімічні 

показники ґрунту ми провели дослідження вмісту гумусу і 

лужногідролізованих форм азоту в різних генетичних горизонтах 

дерново-підзолистого ґрунту Прикарпаття. 

Польові досліди проводили на колекційно-дослідному полі 

Івано-Франківського коледжу ЛНАУ в с. Чукалівка Тисменицького 

району. Ми також проаналізували склад осаду стічних вод з мулових 

карт очисних споруд м. Івано-Франківська, а для отримання 

високоефективного органічного добрива здійснили його 

компостування з різними органічними наповнювачами (тирса, солома) 

та з додаванням мінеральних домішок (цементний пил). Компости 

використовували як органічне добриво під насадження верби 

енергетичної. 

Схема садіння верби енергетичної – 0,33 х 0,70 м. Варіанти 

досліду: 1) без добрив – контроль; 2) мінеральні добрива – N100P100K100; 

3) ОСВ – 40 т/га; 4) ОСВ – 60 т/га; 5) ОСВ – 80 т/га; 6) компост ОСВ + 

тирса (3:1) – 60 т/га; 7) компост ОСВ + солома (3:1) – 20 т/га; 8) 

компост ОСВ + солома (3:1) – 40 т/га; 9) компост ОСВ + солома (3:1) – 

60 т/га; 10) компост ОСВ + солома (3:1) + цементний пил, 10 % –  

40 т/га. 

Для проведення агрохімічних досліджень з кожного варіанта 

відбирали зразки ґрунту. Лабораторні аналізи проводили в науково-

дослідній лабораторії агрохімії кафедри ґрунтознавства, землеробства 

та агрохімії ЛНАУ та лабораторії фізики і хімії ґрунту Інституту 

природничих наук ПНУ імені В. Стефаника, а саме: вміст гумусу – за 
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методом Тюріна в модифікації Симакової (ДСТУ 4289:2004), 

лужногідролізованих форм азоту – за методом Корнфілда. 

До закладання досліду на глибині внесення осаду стічних вод 

та компостів на його основі (20–30 см) у ґрунті вміст гумусу становив 

1,70 %, лужногідролізованих форм азоту – 52,8 мг/кг. Під впливом 

внесення осаду стічних вод та компостів на його основі цей показник 

суттєво змінювався (табл. 1).  

 

1. Динаміка вмісту гумусу в профілі дерново-підзолистого ґрунту 

під впливом внесення осаду стічних вод (2011–2013 рр.) 

№ 

вар. 
Варіант 

НЕ 

(0–20 см) 

E 

(20–27 см) 

I 

(27–42 см) 

1 
Без добрив – 

контроль 

 

1,64 

 

1,46 

 

0,38 

2 N100P100K100 1,62 1,44 0,37 

3 ОСВ – 40 т/га 1,76 1,69 0,40 

4 ОСВ – 60 т/га 1,88 1,70 0,43 

5 ОСВ – 80 т/га 1,97 1,72 0,43 

6 
Компост ОСВ + тирса 

(3:1) – 60 т/га 

 

1,70 

 

1,63 

 

0,40 

7 
Компост ОСВ + 

солома (3:1) – 20 т/га 

 

1,64 

 

1,59 

 

0,39 

8 
Компост ОСВ + 

солома (3:1) – 40 т/га 

 

1,65 

 

1,53 

 

0,40 

9 
Компост ОСВ + 

солома (3:1) – 60 т/га 

 

1,68 

 

1,58 

 

0,40 

10 

Компост ОСВ + соло-

ма (3:1) + цементний 

пил, 10 % – 40 т/га 

 

1,62 

 

1,54 

 

0,39 
НІР0,5 0,02 0,02 0,01 

 

У контрольному варіанті в шарі ґрунту 0–20 см вміст гумусу 

становив 1,64 %. В елювіальному горизонті цей показник дорівнював 

1,46 %, а в ілювіальному на глибині до 42 см – 0,38 %. Внесення 

мінеральних азотно-фосфорно-калійних добрив сприяло зменшенню 

вмісту гумусу в гумусово-елювіальному горизонті на 0,02 % порівняно 

з варіантом без внесення добрив. В елювіальному та ілювіальному 

горизонтах вміст гумусу становив відповідно 1,44  та 0,37 %. 

Застосування осаду стічних вод забезпечує суттєве збільшення 

вмісту гумусу в гумусово-елювіальному горизонті. Зокрема за його 

внесення у нормі 40 т/га (вар. 3) вміст гумусу становив 1,76 % у 
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верхньому гумусно-елювіальному горизонті та знижувався з глибиною 

до 0,40 % у шарі 27–42 см. За внесення 60–80 т/га осаду стічних вод 

(вар. 4 і 5) вміст гумусу на глибині 0–20 см становив 1,88–1,97 % і з 

глибиною знижувався до 0,43 %. У вар. 6 за внесення компосту         

(60 т/га) на основі осаду стічних вод вміст гумусу становив 1,70  % у 

верхньому гумусово-елювіальному горизонті дерново-підзолистого 

ґрунту.  

В ілювіальному горизонті спостерігали зниження вмісту 

гумусу до 0,40 %, проте цей показник був вищим порівняно з 

контрольним варіантом на цій же глибині. У вар. 7 та 8, де вносили 

компост на основі осаду стічних вод у нормі відповідно 20 і 40 т/га, 

вміст гумусу знижувався порівняно з ділянками, де вносили свіжий 

осад, і незначно коливався (в межах 1,64–1,65 %) на глибині 0–20 см. 

У варіанті 9, де вносили компост на основі осаду стічних вод та 

соломи в нормі 60 т/га, вміст гумусу знижувався з 1,7 до 0,4 % у шарі 

0–42 см. Показники вмісту гумусу у цьому варіанті зростали за 

рахунок внесення більшої норми компосту. Із внесенням компосту з 

мінеральним наповнювачем у вар. 10 (компост на основі осаду стічних 

вод + солома (3:1) + цементний пил, 10 % у нормі 40 т/га) вміст гумусу 

знижувався до 1,68 % у гумусно-елювіальному горизонті порівняно з 

варіантами, де вносили свіжий осад стічних вод, та зменшувався вниз 

по ґрунтовому профілю до 0,40 % в ілювіальному горизонті. 

Вміст лужногідролізованих форм азоту в контрольному варіанті 

без добрив становив 66,4 мг/кг у гумусово-елювіальному горизонті 

дерново-підзолистого ґрунту (табл. 2). Із глибиною цей показник 

поступово знижувався до 9,2 мг/кг.   

 

2. Динаміка вмісту лужногідролізованих форм азоту в дерново-

підзолистому ґрунті під впливом внесення компостів на основі 

осаду стічних вод (2011–2013 рр.) 

№ 

вар. 
Варіант 

НЕ 

(0–20 см) 

E 

(20–27 см) 

I 

(27–42 см) 

1 2 3 4 5 

1 Без добрив – контроль 66,4 44,4 9,2 

2 N100P100K100 109,4 66,1 10,2 

3 ОСВ – 40 т/га 77,5 46,7 10,6 

4 ОСВ – 60 т/га 86,5 45,8 11,3 

5 ОСВ – 80 т/га 108,9 45,8 11,6 

6 
Компост ОСВ + тирса 

(3:1) – 60 т/га 

 

87,1 

 

46,4 

 

11,3 
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1 2 3 4 5 

7 
Компост ОСВ + солома 

(3:1) – 20 т/га 

 

69,3 

 

47,1 

 

11,1 

8 
Компост ОСВ + солома 

(3:1) – 40 т/га 

 

71,8 

 

46,6 

 

11,9 

9 
Компост ОСВ + солома 

(3:1) – 60 т/га 

 

75,9 

 

44,5 

 

11,1 

10 

Компост ОСВ + солома 

(3:1) + цементний пил, 

10 % – 40 т/га 

 

 

80,1 

 

 

40,5 

 

 

11,1 

НІР0,5 2,4 2,3 0,2 

 

За внесення мінеральних добрив (вар. 2) вміст 

лужногідролізованих форм азоту зростав до 109,4 мг/кг на глибині 0–

20 см та зменшувався до 10,2 мг/кг на глибині 27–42 см. За внесення 

осаду стічних вод у нормі 40 т/га (вар. 3) вміст лужногідролізованих 

форм азоту зростав на 11,1 мг/кг порівняно з контрольними ділянками. 

В елювіальному горизонті цей показник становив 46,7 мг/кг ґрунту.  

Найменша кількість лужногідролізованих форм азоту в 

гумусово-елювіальному горизонті була в контрольному варіанті і 

становила 66,4 мг/кг на глибині 0–20 см. 

Висновки. В умовах досліду внесення осаду стічних вод та 

компостів на його основі забезпечує підвищення вмісту гумусу та 

показників лужногідролізованих форм азоту в дерново-підзолистому 

ґрунті. Зокрема внесення осаду стічних вод у нормі 80 т/га та компосту 

на основі осаду стічних вод і соломи (3:1) – 60 т/га забезпечує 

підвищення вмісту гумусу на 0,1–0,3 мг/кг та лужногідролізованих 

форм азоту на 20,7 мг/кг порівняно з контрольним варіантом на третій 

рік використання.  

Отже, осад стічних вод доцільно використовувати як добриво 

під енергетичні культури у свіжому вигляді. Проте зважаючи на 

технологічну незручність внесення цього матеріалу та беручи до уваги 

його агрохімічний вплив на ґрунт, краще вносити компости як 

екологічно безпечніший та економічно вигідний метод утилізації осаду 

стічних вод. 
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СТАБІЛЬНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ПРОДУКТИВНОСТІ 

ТА БІЛКОВОСТІ ЗЕРНА У ГЕНОТИПІВ ВІВСА 

 

Представлено результати визначення пластичності і 

стабільності за врожайністю, вмістом білка в зерні та його збором з 

одиниці площі у генотипів вівса при зміні умов зовнішнього 

середовища. Встановлено найкращі сорти та селекційні лінії з 

підвищеною адаптивною здатністю за ознаками продуктивності і 

білковості. На основі розподілу за рангами визначено генотипи з 

поєднанням високої врожайності і якості зерна. 

Ключові слова: генотип, пластичність, стабільність, 

продуктивність, білок. 

 

Підбір сортів і гібридів з високою екологічною адаптивністю 

дозволяє суттєво зменшити залежність агроценозів 

сільськогосподарських культур від нерегульованих факторів 

навколишнього середовища  і поліпшити якість рослинницької 

продукції.  В Україні почастішали випадки виникнення екстремальних 

погодних умов на різних етапах органогенезу рослин, що негативно 

впливає на кількість і якість одержаної продукції [1, 2]. Аналіз 

кліматичних факторів виявляє стрімкі зміни погодних умов із 

значними коливаннями температури і кількості опадів, а найбільшим 

ризиком нестабільності сільськогосподарського виробництва є 

інтенсивність, тривалість та поширення посух [3, 4]. 

Овес за своїм біохімічним складом відрізняється від інших 

зернових культур найбільш сприятливим поєднанням поживних 

речовин і високою біологічною цінністю білків зерна. Кількість 

засвоюваних білків зерна вівса досягає 90−96 % від їх загального 

вмісту [5, 6]. Встановлено, що індекс біологічної цінності білків зерна 

за вмістом незамінних амінокислот становить у вівса  83,4, жита – 78,3, 

пшениці – 59,9, кукурудзи – 58,8 і ячменю – 51,2 % [7]. 
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Метою наших досліджень було встановлення параметрів 

адаптивності за ознаками продуктивності та білковості зерна і їхньої 

мінливості залежно від умов вирощування селекційних форм вівса. 

Предметом досліджень були сорти Чернігівський 27, Ант, Аркан, 

Хосен, Авгол, Артур і селекційні лінії 200-5 (Komes / Calibre), 99-5-1 

(Leanda / Скакун), 100-2-5 (Скакун / Riel), 161-1-10 (Обрій / Скакун), 

163-2-6 (Скакун / Львівський ранній // AC Baton), 134-5-1 (Обрій / 

Slavko), 140-1-6 (Обрій / Riel). 

Дослідження проводили на полях лабораторії селекції 

зернових та кормових культур Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН у 2011–2013 рр. Попередник − озимі 

зернові, агротехніка загальноприйнята для вирощування вівса в зоні 

досліджень. Облікова площа ділянки 25–33 м
2
, повторність 

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

апаратом центрального висіву, збирання – комбайном «Сампо-130». 

Обліки і спостереження здійснювали згідно з відповідними 

методиками державного сортовипробування [8, 9]. 

Коефіцієнти регресії (bi) і варіанси стабільності (Si
2
) визначали 

за S. A. Eberhart i W. A. Russel [10], для ранжирування величини ознак 

використовували методику Дж. У. Снедекора [11], статистичний аналіз 

даних проводили за Б. А. Доспеховим [12]. 

Погодні умови за період 2011–2013 рр. суттєво відрізнялися, що 

дало змогу отримати достовірні дані, провести об’єктивну оцінку на  

адаптивність і стабільність, а також селекційну цінність генотипів 

голозерного вівса. В усі роки досліджень середньомісячна температура 

перевищувала багаторічні показники. Щодо суми опадів потрібно 

відзначити  деякий  дефіцит  у  травні − червні  2011 р. (відповідно  

-14,4 і -10,8 мм до норми) та значну їх кількість в липні і серпні (+34,8 

і +36,1 мм). Загальна сума опадів у зазначений період була на 45,7 мм 

вища від багаторічних показників.  

У 2012 р. негативний вплив високих температур спостерігали на 

рослинах вівса в період 3-тя декада квітня – 1-ша декада травня, що 

перешкоджало активному формуванню вегетативних пагонів, і в 1-й 

декаді липня, коли негативний вплив був на генеративні органи. 

Загальна  кількість  опадів  за  період   квітень – серпень  становила 

351 мм, що на 52 мм менше за норму. У квітні сума опадів відповідала 

нормі (51 мм), а в червні була на 16 мм більша за норму. Липень 

відзначався посушливими умовами (-35 мм опадів) порівняно із 

середньобагаторічними показниками.  

Сприятливі умови зволоження у травні і червні 2013 р. 

(відповідно +6,8 і 47,1 мм до норми) дозволили рослинам вівса 
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проходити критичні періоди для росту і розвитку за оптимальних 

умов. У цілому умови вегетаційного періоду були більш сприятливими 

порівняно з 2012 р., що спричинило підвищення врожайності вівса 

(рис 1, 2). 

 
Рис. 1. Розподіл середньомісячних температур за вегетаційний період 

2011–2013 рр. 

 

 
Рис. 2. Розподіл  опадів  за  місяцями  за   вегетаційний   період 

2011–2013 рр. 
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Метеорологічні умови вегетаційного періоду мали значний 

вплив на продуктивність і білковість зерна сортозразків вівса (табл. 1). 

Збільшення абсолютних величин індексу середовища (Іj) вказує на 

сприятливі умови для прояву ознаки. Найбільш сприятливим для 

ознаки «врожайність» виявився 2013 р. (Ij=0,56), підвищенню зернової 

продуктивності також сприяв 2011 р. (Ij=0,20), і саме ці роки 

відзначалися значною кількістю опадів під час вегетаційного періоду 

вівса. У періоди з дефіцитом опадів (2012 р.) індекс середовища 

набував мінусового значення (Ij=-0,76) і на прояв аналізованої ознаки 

впливали негативні абіотичні та, можливо, біотичні фактори. 

 

1. Мінливість врожайності та білковості зерна генотипів вівса 

залежно  від умов року 

Рік 
Врожайність Вміст білка в зерні Збір білка 

Хсер., т/га Ij Хсер., % Ij Хсер., т/га Ij 

2011 4,48 ± 0,38 0,20 11,78 ± 0,35 0,11 0,53 ± 0,05 0,03 

2012 3,52 ± 0,21 -0,76 11,95 ± 0,41 0,28 0,42 ± 0,02 -0,08 

2013 4,84 ± 0,23 0,56 11,29 ± 0,36 -0,38 0,55 ± 0,02 0,05 

НІР05  0,24−0,31  0,54−0,71  0,067−0,071  

 

Недостатня кількість опадів у 2012 р. мала позитивний вплив 

на ознаку «вміст білка» в зерні, на що вказує індекс середовища за цей 

період (0,28). А сприятливий до прояву ознаки «врожайність» 2013 р. 

виявився несприятливим для підвищення вмісту білка в зерні, що 

пов’язано з різними генетичними механізмами реалізації цих ознак. 

Варіабельність ознаки «збір білка з одиниці площі» мала 

аналогічний характер з ознакою «врожайність», але величини індексів 

середовища вказують на більшу стабільність першої ознаки  порівняно 

з другою при зміні умов навколишнього середовища. Так, індекси 

середовища щодо збору білка змінювалися в межах від -0,08 у 2012 р. 

до 0,05 у 2013 р., тоді як за врожайністю розмах коливань індексу 

середовища становив 1,32. 

Аналіз результатів досліджень свідчить про те, що між сумою 

опадів за період вегетації та індексом середовища за врожайністю 

існує пряма залежність, а саме збільшення кількості опадів сприяє 

формуванню  вищих врожаїв вівса. На противагу цій залежності існує 

обернений зв'язок між вмістом білка в зерні і сумою опадів. 

Підвищення температури повітря і зменшення кількості опадів 

приводить до збільшення вмісту білка в зерні. 

 Для встановлення найкращих генотипів вівса за абсолютними 

показниками врожайності, вмісту білка в зерні і збором білка з одиниці 
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площі було проведено ранжирування за Дж. У. Снедекором [11]. 

Причому за нижчий ранг приймали вищі значення показників, а вищий 

ранг  свідчить про мінімальний розвиток даної ознаки. Таким чином, 

1-й ранг відповідає максимальному значенню ознаки, а 15-й – 

мінімальному (табл. 2). 

У середньому за 2011−2013 рр. максимальну врожайність 

зерна забезпечив сорт Артур (4,74 т/га), дещо нижчі показники 

продуктивності виявилися у селекційних ліній 99-5-1 і 100-2-5 − 

відповідно 4,65 і 4,51 т/га. Надзвичайно важливо, щоб високий рівень 

врожайності поєднувався із стійкістю до несприятливих факторів 

зовнішнього середовища. Потенціал цих показників детермінований 

генетично, і ступінь їх реалізації залежить від характеру взаємодії 

«генотип-середовище». Кожний генотип при зміні екологічного 

градієнта володіє притаманними тільки йому компенсаторними 

механізмами. Підтвердженням специфічного характеру адаптивних 

властивостей генотипів вівса можуть бути і наші дослідження. 

Визначення коефіцієнта регресії (bi), який свідчить про рівень реакції 

генотипів на зміни екологічних ситуацій, вказує на високу 

пластичність не тільки найбільш високопродуктивного сорту Артур 

(bi=1,29), але і менш врожайних генотипів: лінії 163-2-6 (bi=1,27, Z=6), 

сорту Ант (bi=1,23, Z=11), лінії 159-5-1 (bi=1,13, Z=13). 

Ступінь стабільності згідно з Ебергардом і Расселом 

визначається через варіансу стабільності (Si
2
). Нульові показники 

варіанси стабільності вказують на високий рівень стабільності 

врожайності незалежно від її величини. Найбільш стабільними за 

врожайністю (Si
2
=0,00) виявилися сорт Авгол та селекційні лінії 99-5-

1, 100-2-5, 157-1-9 і 161-1-10. 

За результатами визначення вмісту білка в зерні найвищий 

його відсоток зафіксовано у голозерного сорту Авгол (13,54 %), який 

за врожайністю (Z=15) відставав від плівчастих генотипів. Нижчу 

врожайність і вищу білковість зерна голозерних сортів вівса порівняно 

з плівчастими сортами також встановили  вітчизняні та зарубіжні 

дослідники [13−17]. Серед плівчастих генотипів високим вмістом 

білка виділялися сорт Артур (11,99 %), лінії 163-2-6 (11,86 %), 200-5 

(11,84 %). Високу пластичність ознаки «вміст білка в зерні» 

зафіксовано у сорту Авгол (bi=2,04) та ліній 163-2-6 (bi=2,35), 100-2-5 

(bi=1,85), 161-1-10 (bi=1,80). Зазначені вище селекційні лінії були 

також стабільними за цією ознакою за варіансою стабільності від 0,06 

до 0,10. 



 30 

2. Параметри адаптивності та ранжирування генотипів вівса за врожайністю і білковістю (2011−2013 рр.) 

Зразок 

Урожайність Вміст білка Збір білка з 1 га 
Сума 

Z 
Хсер., 

т/га 
Z bi S

2
d 

Хсер., 

% 
Z bi S

2
d 

Хсер., 

т/га 
Z bi S

2
d 

Чернігів-

ський 27 4,12 12 0,89 0,09 11,28 14 1,34 0,09 0,46 13 0,83 0,00 39 

Ант 4,22 11 1,23 0,02 11,37 11 1,57 0,15 0,48 10 1,21 0,00 32 

Аркан 4,22 10 0,93 0,05 11,48 9 1,47 0,19 0,48 11 0,94 0,00 30 

Хосен 4,38 7 1,02 0,03 11,35 12 0,01 0,08 0,50 5 1,09 0,00 24 

Авгол 3,68 15 0,99 0,00 13,54 1 2,04 0,17 0,50 6 0,97 0,00 22 

Артур 4,74 1 1,29 0,07 11,99 2 1,44 0,06 0,57 1 1,42 0,00 4 

200-5 4,47 4 0,88 0,08 11,84 4 1,19 0,06 0,53 2 0,88 0,00 10 

99-5-1 4,65 2 0,89 0,00 11,17 15 1,52 0,17 0,51 4 0,66 0,00 21 

100-2-5 4,51 3 0,73 0,00 11,62 7 1,85 0,06 0,52 3 0,65 0,00 13 

157-1-9 3,78 15 0,77 0,00 11,65 5 1,14 0,07 0,44 15 0,72 0,00 35 

159-5-1 4,01 13 1,13 0,33 11,60 8 1,68 0,15 0,46 12 0,91 0,01 33 

161-1-10 4,43 5 1,05 0,00 11,33 13 1,80 0,10 0,50 7 0,89 0,00 25 

163-2-6 4,40 6 1,27 0,21 11,86 3 2,35 0,07 0,52 4 1,28 0,00 13 

134-5-1 4,30 8 0,88 0,57 11,65 6 1,43 0,06 0,50 8 0,99 0,01 22 

140-1-6 4,28 9 1,03 0,05 11,38 10 1,63 0,06 0,48 9 0,94 0,00 28 

НІР05 0,24−0,31    
0,54− 

0,71 
   

0,067− 

0,071 
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Збір білка з 1 га в середньому за 2011−2013 рр. коливався від 

0,57 т/га у сорту Артур до 0,44 т/га у селекційної лінії 157-1-9. 

Високий збір білка зафіксовано у ліній 200-5, 100-2-5, 163-2-6, 99-5-1 

(0,51−0,53 т/га). Згідно із коефіцієнтом регресії підвищеною 

адаптивною здатністю за даним показником володіли сорти Артур, 

Ант, Хосен та лінія 163-2-6 (bi>1). Потрібно зазначити, що протилежна 

спрямованість показників врожайності і вмісту білка в зерні привела 

до певної стабілізації збору білка з одиниці площі у генотипів вівса 

(S
2
d=0,00−0,01). Інша причина стабільності за ознакою «збір білка» 

полягає у низьких абсолютних значеннях цієї ознаки, що не дозволяє 

встановити різницю за стабільністю між окремими генотипами. 

Для графічного показу реакції генотипів вівса за вмістом і 

збором білка провели їх відбір за сумою рангів згідно з величинами 

проаналізованих показників. На рис. 3, 4 показано залежність 

показників білковості від індексів середовища у сортів Авгол і Артур 

та ліній 200-5, 99-5-1, 100-2-5, 163-2-6 і 134-5-1 (Z=4−22). 

 

 
                      Авгол                         99-5-1                         134-5-1 

                        Артур                         100-2-5  

                        200-5                         163-2-6  

Рис. 3. Залежність вмісту білка в зерні від умов зовнішнього 

середовища 
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                      Авгол                         99-5-1                         134-5-1 

                        Артур                         100-2-5  

                        200-5                         163-2-6  

Рис. 4. Залежність збору білка від умов зовнішнього середовища 

  

За вмістом білка в зерні, пластичністю і стабільністю цього 

показника при зміні умов навколишнього середовища виділився 

голозерний сорт Авгол (bi=2,04, S
2

d=0,17). Через порівняно нижчу 

продуктивність (Хсер=3,68 т/га, Z=15) збір білка в цього сорту 

перебував на середньому рівні, але відзначався достатньо високою 

пластичністю та стабільністю (bi=0,97, S
2

d=0,00). Потрібно зазначити, 

що сорт Авгол мав найвищий відсоток вмісту білка як за сприятливих, 

так і за несприятливих умов. 

Селекційні лінії 100-2-5 і 163-2-6 порівняно з іншими 

генотипами показали підвищену пластичність за вмістом білка в зерні. 

У лінії 100-2-5 в 2013 р. (несприятливі умови щодо даної ознаки) 

зафіксовано 10,87 % білка в зерні, тоді як за сприятливих умов у 

2012 р. вміст білка підвищився до 11,82 %. Відповідне зростання 

вмісту білка в зерні виявлено у лінії 163-2-6, яке становило 0,95 %. 

Висока адаптивна здатність цих селекційних ліній підтверджується 
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відповідними коефіцієнтами регресії: лінії 100-2-5 – 1,85 і 163-2-6 – 

2,35. 

Реакцію генотипів за збором білка на зміну умов зовнішнього 

середовища показано на рис. 4. Графічне зображення реакції генотипів 

подано для 6 генотипів, оскільки реакції ліній 99-5-1 і 200-5 були 

аналогічними. Підвищену адаптивну здатність за збором білка 

виявлено у сорту Артур (bi=1,42), у сприятливому 2013 р. цей показник 

становив 0,62 т/га, а несприятливі умови 2012 р. призвели до його 

істотного зниження (0,45 т/га). Незначну різницю між лініями 100-2-5 і 

200-5 щодо середнього за три роки збору білка та його значення за 

сприятливих і несприятливих умов, а також адаптивної здатності 

(коефіцієнти регресії становили відповідно 0,65 і 0,88) достатньо чітко 

відображено на рис. 4. Лінія 163-2-6 при однакових зборах білка з 

лінією 134-5-1 у несприятливий 2012 р. (0,41 т/га) зуміла за 

сприятливих умов підвищити його до 0,54 т/га, тоді як в останньої 

було зафіксовано лише 0,49 т/га. Різниця в адаптивній здатності між 

цими лініями підтверджується відповідними коефіцієнтами регресії: у 

лінії 163-2-6 bi становить 1,28, а у лінії 134-5-1 – 0,99. 

Висновки 

1. Встановлено високу адаптивну здатність за врожайністю 

сортів Артур (bi=1,29), Ант (bi=1,23) та селекційної лінії 159-5-1 

(bi=1,13). Найбільш стабільними, незалежно від величини врожайності, 

виявилися сорт Авгол та селекційні лінії 99-5-1, 100-2-5, 157-1-9 і 161-

1-10 (S
2
d=0,00). 

2. Найвищий відсоток вмісту білка в зерні (13,54 %) 

зафіксовано у голозерного сорту вівса Авгол.  Серед плівчастих 

генотипів високим вмістом білка в зерні виділялися сорт Артур 

(11,99 %), лінії 163-2-6 (11,86 %) і 200-5 (11,84 %). Підвищену 

пластичність за вмістом білка в зерні показали сорт Авгол (bi=2,04), 

лінії 163-2-6 (bi=2,35) і 100-2-5 (bi=1,85). 

3. Високим показником збору білка з одиниці площі 

відзначилися сорт Артур (0,57 т/га) та селекційні лінії 200-5, 100-2-5, 

163-2-6, 99-5-1 (0,51−0,53 т/га). Високу адаптивну здатність за даним 

показником  продемонстрували  сорти Артур,  Ант,  Хосен та лінія 

163-2-6 (bi>1). Врожайність генотипів вівса мала більший вплив на 

формування збору білка порівняно з його вмістом в зерні. 

4. При ранжируванні показників продуктивності та білковості 

зерна за їх абсолютними значеннями у генотипів вівса встановлено, що 

сорт Артур (Z=4), лінії 200-5 (Z=10), 100-2-5 і 163-2-6 (Z=13) були 

найкращими за комплексним показником продуктивності та якості 

зерна. 
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ВПЛИВ БАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ  

НА БОТАНІЧНИЙ СКЛАД  

ОДНОРІЧНИХ БОБОВО-ЗЛАКОВИХ СУМІШОК* 
 

Представлено результати польових досліджень впливу різних 

бактеріальних препаратів на розвиток вики ярої і пелюшки в сумісних 

посівах із вівсом, конкурентоспроможність в агроценозах та частку 

кожного компонента у формуванні урожаю. 

Ключові слова: бактеріальні препарати, ботанічний склад, 

конкурентоспроможність, вика яра, пелюшка, овес, сумісні посіви, 

активність азотфіксації. 
 

Бобові культури відіграють важливу роль у мобілізації 

біологічного азоту, яка тісно пов’язана із життєдіяльністю 

бульбочкових бактерій. Продуктивність бобових культур, їх 

урожайність, накопичення біологічного азоту і рослинного білка  

значною мірою залежить від характеру взаємовідносин макро- і 

мікросимбіонтів у кожному окремому випадку [1, 2]. 

Вчені інтенсивно досліджують підвищення ролі симбіотичної  
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азотфіксації у живленні бобових культур шляхом інокуляції 

активними азотфіксуючими штамами бульбочкових бактерій [3–5]. 

Поєднанням біологічних протруйників з азотфіксувальними 

препаратами при вирощуванні гороху забезпечується висока 

ефективність захисту посівів від хвороб та поліпшення мінерального 

живлення [6].  

Однак недостатньо вивченим залишається дослідження 

ефективності біологічних препаратів за вирощування однорічних 

бобових та злакових культур у сумісних посівах,  які є важливим  

фактором підвищення енергетичної та протеїнової поживності кормів 

при годівлі тварин.  

   

 1. Схема досліду  

А – інокулянти  

(обробка насіння) 

В – однорічні суміші 

Мікрогумін (100 мл/т) Овес, 2,5 млн шт., 50 % + вика яра, 

1,0 млн  шт., 50 %  

Діазофіт (100 мл/т) Овес, 2,5 млн шт., 50 % + вика яра, 

1,0 млн  шт., 50 % 

Ризобофіт (1,0 л/т) Овес, 2,5 млн шт., 50 % + пелюшка, 

0,6 млн  шт., 50 % 

Фосфоентерин (1,0 л/т) Овес, 2,5 млн шт., 50 % + пелюшка, 

0,6 млн  шт., 50 % 

 

Метою наших досліджень було вивчити вплив бактеріальних 

препаратів на розвиток вики ярої, пелюшки, конкурентоспроможність 

у сумісних посівах з вівсом та їх частку у формуванні урожаю. 

Дослідження проводили в кормовій сівозміні лабораторії 

польових кормових культур Інституту кормів та сільського 

господарства Поділля в 2011–2013 рр.  

Ґрунт дослідної ділянки – сірий середньосуглинковий на лесі. 

Гумусно-елювіальний горизонт глибиною 30–32 см, надто вимитий 

буро-сірий, вологий, мулувато-середньосуглинковий, не 

міцногрудкуватий, сильно ущільнений. Глибина ілювіального 

горизонту 55–60 см, верхня його частина відзначається слабкою 

гумусністю, підвищеним вмістом глини, грудочкувато-горіховою 

структурою, підвищеною щільністю. Нижня частина майже 

безгумусна, темно-бура, важкосуглинкова, дуже щільна з добре 

помітною горіхувато-призматичною структурою, на глибині 85–90 см 

цей горизонт змінюється перехідним до породи. Остання залягає на 

глибині 110–130 см і представлена лесом. Агрохімічні показники 
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орного шару: гідролітична кислотність – 9,9 мг на 1 кг ґрунту, сума 

ввібраних основ – 224 мг-екв на 1 кг ґрунту, вміст гумусу – 2,3–2,5 %, 

ступінь насиченості основами – 93,7 %, лужногідролізованого азоту (за 

Корнфілдом) – 106–112 мг, рухомого фосфору – 127–140 та 

доступного калію (за методом Чирікова) відповідно  95–112 мг на 100 г 

ґрунту,  рН (сольове) – 5,0–5,2.  

Агротехніка на дослідному полі - загальноприйнята для 

природно-кліматичної зони. 

Кількість варіантів у досліді – 6, повторність чотириразова. 

Розміщення варіантів систематичне. Площа однієї ділянки – 50 м
2
. 

Загальна посівна площа ділянки 30 м
2
, облікова – 25 м

2
. За контроль 

було взято сумісні посіви вівса з викою ярою та пелюшкою без 

інокуляції насіння. У дослідах вивчали такі сорти однорічних 

кормових культур: овес посівний - Зірковий, вика яра – Ліліана, горох 

кормовий, або пелюшка, Зв’ягельський.  

Насіння однорічних бобово-злакових сумішок обробляли перед 

сівбою. Сівбу проводили зерновою сівалкою СН-16 у другій декаді 

квітня.  

Ризобофіт – препарат, презначений для передпосівної обробки 

насіння бобових культур. Ризобофіт застосовували для гороху 

(біоагентом  є Rhizobium leguminosarum 31). Використання препарату 

дає змогу поліпшити умови живлення бобових завдяки фіксації 

атмосферного азоту, підвищити урожай зеленої маси. 

Фосфоентерин (Enterobacter nimipressuralis) – препарат фосфат-

мобілізувальних бактерій, призначений для обробки насіння до сівби з 

метою поліпшення фосфорного живлення рослин, сприяє активізації 

ростових процесів, підвищує імунітет рослин.  

Бактерії-біогенти  препарату фосфоентерин, розмножуючись у 

ґрунті кореневої зони рослин, продуктують речовини, що 

перетворюють важкодоступні сполуки фосфору в легкодоступні. 

Фосфоентерин поліпшує розвиток рослин завдяки виділенню в ґрунт 

природних стимуляторів росту і вітамінів.  

Мікрогумін, створений на основі азотфіксувальних бактерій 

Аzospirillum brasilense, є препаратом комплексної дії. Він забезпечує 

збільшення польової схожості і енергії проростання насіння, оптимізує 

процеси біологічної трасформації азоту та інтенсифікує фотосинтез. 

Мікрогумін проявляє найвищу ефективність на агрофонах, які 

сприяють розвитку мікроорганізмів і утворенню активних рослинно-

бактеріальних асоціацій.  

Діазофіт – мікробний препарат (на основі активних асоціативних 

азотфіксуючих бактерій).   
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Аналіз ботанічного складу однорічних бобово-злакових сумішок 

за роки досліджень показав, що кількісне співввідношення вики ярої і 

пелюшки у сумісних посівах із вівсом залежало від біологічних 

особливостей кожного виду, погодних умов та інокуляції насіння 

бактеріальними препаратами. Нерівномірний розподіл опадів впливав 

на ріст і розвиток рослин та формування агрофітоценозу. На варіанті 

без інокуляції у сумісному посіві вики ярої з вівсом травостій 

сформувався в основному із вівса, частка якого становила в урожаї 

першого року 74,6 %, другого – 74,2 і третього – 63,6 %, а вики ярої – 

відповідно 25,4;  25,8 і 36,4 %.  

Погодні умови за кількістю опадів за вегетаційний період у всі 

роки досліджень були близькими до норми, але розподіл їх за 

місяцями був нерівномірним, що вплинуло на ріст і розвиток бобових 

кормових культур та  активність їх азотфіксації. У квітні  2011 р. 

опадів випало лише 41 % від норми, у  2013 р. – 32 % від норми, у 

травні 2011 р.  - менше 70 % від норми, у 2012 р. – 36 %. Більше від 

норми  (138 %) випало у квітні 2012 р., у червні – 82 % від норми, у 

червні 2011 р. - 154 %, у 2013 р. - 145 % від норми. 

За інокуляції насіння вики ярої бактеріальними препаратами 

підвищилася активність азотфіксації бульбочковими бактеріями, що 

сприяло більш інтенсивному росту і розвитку вики ярої, частка якої в 

агрофітоценозі збільшилася у 2011 р. на 5,3–6,1 %, у 2012 р. на 16,3–

15,4 % і на 2,9–3,6 % у 2013 р. порівняно з варіантом без інокуляції 

(табл. 2). 

Конкурентоспроможність вівса при даному агротехнічному 

прийомі зменшилася у 2011 р. в 1,1, 2012 р. – в 1,1–1,2 і 2013 р. в 1,0 

рази. Загальна кількість вики ярої в урожаї першого року становила 

30,7–31,5 %,  другого року – до 41,2–42,1 % і  третього – 39,3–40,0 %, а 

вівса - відповідно 68,5–69,3, 58,0–58,8 і 60,7–60,0 %. 

Найбільшу ефективність інокуляції відзначено у другому році 

досліджень. Із бактеріальних препаратів найбільш ефективними були 

мікрогумін у поєднанні із ризобофітом, які забезпечили найбільшу 

активність азотфіксації вики ярої. 

Інокуляція насіння пелюшки також підвищила активність  

азотфіксації бульбочковими бактеріями порівняно із контрольним 

варіантом без інокуляції (табл. 2).  
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2. Співвідношення компонентів вівса з бобовими культурами залежно від інокуляції насіння, %    

Культури, 

співвідно-

шення 

компонентів 

  Біоінокулянти 

2011 р. 2012 р. 2013 р. У середньому 

Співвідношення компонентів 

овес 
бобо-

ві 
овес 

бобо-

ві 
овес 

бобо-

ві 
овес 

бобо-

ві 

Овес, 50 + 

вика яра, 50 

Без інокулянтів (контроль) 74,6 25,4 74,2 25,8 63,6 36,4 70,5 29,5 

Мікрогумін (100 мл) + 

ризобофіт (1,0 л/т) 68,5 31,5 58,0 42,1 60,7 39.3 62,2 37,8 

Діазофіт (100 мл/т) + 

ризобофіт (1,0 л/га) 69,3 30,7 58,8 41,2 60,0 40,0 62,2 37,8 

Овес, 50 + 

пелюшка, 50 

Без інокулянтів (контроль) 71,4 28,6 73,6 26,4 62,4 37,7 69,2 30,8 

Мікрогумін (100 мл) + 

фосфоентерин (1,0 л/т) 66,9 33,1 55,2 44,8 58,6 41,4 59,8 40,2 

Діазофіт (100 мл/т) + 

фосфоентерин (1,0 л/т) 67,9 32,1 55,3 44,7 57,9 42,1 59,8 40,2 
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На контрольному варіанті частка пелюшки у формуванні 

агрофітоценозу першого року становила 28,6, другого – 26,4 і третього 

– 37,7 %, а вівса – відповідно 71,4; 73,6 і 62,3 %. Найбільш сприятливі 

умови для пелюшки були у 2013 р., коли її кількість становила 37,7 %. 

За інокуляції насіння пелюшки бактеріальними препаратами  

підвищилася активність азотфіксації бульбочковими бактеріями, що 

сприяло більш інтенсивному розвитку та підвищенню 

конкурентоспроможності із вівсом в усі роки досліджень та 

збільшенню її кількості в урожаї першого року досліджень на 3,5– 

4,5 %, другого – на 18,3–18,4 % і третього – на 3,7–4,4 %.  Загальна 

кількість пелюшки в урожаї першого року становила 32,1–33,1 %, 

другого 44,7–44,8 % і третього – 41,4–42,1 %, а вівса – відповідно 67,9–

66,9; 55,2–55,3 і 57,9–58,6 %.  Суміші препаратів мікрогумін + 

фосфоентерин та діазофіт + фосфоентерин забезпечили найвищу 

активність азотфіксації бульбочковими бактеріями та 

конкурентоспрможність пелюшки у другому році досліджень.  

Пелюшка у сумісному посіві з вівсом виявилася більш 

конкурентоспроможною порівняно з викою ярою.  

Висновки. На основі проведених польових досліджень щодо 

впливу інокуляції на активність азотфіксації бобовими культурами у 

сумісних посівах із вівсом та їх конкурентоспроможність встановлено, 

що найбільш ефективним для вики ярої було сумісне застосування 

мікрогуміну (100 мл) + ризобофіт (1,0 л/т). Дані препарати забезпечили 

найбільший ріст і розвиток вики ярої, підвищили її 

конкурентоспроможність та кількісне співвідношення у сумісному 

посіві із вівсом. Частка її в агрофітоценозі збільшилася на 8,3 % у 

середньому за три роки, загальна кількість при цьому становила  

37,8 %. 

Найбільш сприятливим для росту і розвитку вики ярої за 

інокуляції був 2012 р., кількість її збільшилася порівняно з варіантом 

без інокуляції на 16,3 % і становила 42,1 %. 

Досліджувані бактеріальні препарати для пелюшки  мікрогумін 

+ фосфоентерин і діазофіт + фосфоентерин мали однакову ефективну 

дію на активність азотфіксації та розвиток пелюшки, її 

конкурентоспроможність у сумісному посіві із вівсом. Частка її у 

агрофітоценозі становила у середньому за три роки 40,2 %, що більше 

на 9,4  % порівняно з варіантом без інокуляції, у найбільш 

сприятливому 2012 р. кількість її збільшилася на 18,3–18,4 %, загальна 

кількість в урожаї становила  44,7–44,8 %. 
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Важливим показником у луківництві є щільність травостою, 

тому що урожай зеленої маси залежить в основному від неї і висоти 

рослин. На щільність фітоценозу впливає швидкість пагоноутворення, 

завдяки якому рослини формують більш розвинену кореневу систему і 

повніше використовують поживні речовини ґрунту, накопичують 

вегетативну масу. Інтенсивність кущіння залежить від виду рослин, їх 

віку, стадії розвитку, фази вегетації, зовнішніх факторів – світла, 

температури, водного і поживного режимів. Щільність обумовлює і 

характер впливу видів в агроценозі.  

Більшість лучних трав має корисну біологічну властивість 

утворювати нові пагони після відчуження (скошування, випасання). 

При цьому здатність до регенерації, тобто нового пагоноутворення, 

зберігається тривалий час, іноді десятиріччя. Це перетворення, як 

правило, проходить з нижньої частини рослин. Завдяки цій властивості 

лучні трави старіють дуже повільно, бо нові пагони відновлюють весь 

організм рослин, формують не тільки нові надземні частини, але й 

кореневу систему [3].  

Після відчуження надземних частин багаторічні трави відразу ж 

починають їх відновлення, в першу чергу, за рахунок запасних 

поживних речовин підземних органів, а далі наростають листки, 

утворюються нові вегетативні органи. І до фази колосіння відбувається 

посилене нагромадження поживних речовин [1].  

За сприятливих умов живлення рослин часте зрізання верхівки 

генеративного пагона злакових трав стимулює їх кущіння і сприяє 

збільшенню кількості пагонів у наступних циклах [2, 6].  

Азот підсилює кущіння багаторічних трав, що спричиняє значне 

накопичення в них запасних поживних речовин і посилення 

пагоноутворення, а також доведено, що за оптимальної забезпеченості 

багаторічних злакових трав азотом і ґрунтовою вологою 

пагоноутворення у них йде безперервно, хоча в літній період значно 

уповільнюється, що пов’язано з їх біологічними властивостями [5]. 

Відростання багаторічних трав на пасовищах відбувається за рахунок 

продовження росту вкорочених пагонів, що перезимували, а також 

завдяки утворенню нових пагонів [4]. 

Мета досліджень – вивчити динаміку щільності різночасно- 

дозріваючих злаково-бобових травостоїв при інтенсивному 

пасовищному використанні.  

Дослідження проводили впродовж 2010–2013 рр. на дослідному 

полі лабораторії сіножатей та пасовищ Інституту кормів та сільського 
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господарства Поділля НААН. Ґрунт сірий опідзолений 

середньосуглинковий. Погодні умови в роки досліджень 

характеризувалися нестабільністю режимів температури і опадів, що 

мало суттєвий вплив на ріст і розвиток компонентів травосумішок та 

формування їх продуктивності.  

Враховуючи те, що в умовах Правобережного Лісостепу 

України продуктивність традиційних видів трав знизилася, виникає 

потреба в створенні нових моделей з залученням трав інших екотипів, 

зокрема степових, які в різних поєднаннях видової різноманітності 

спроможні формувати високопродуктивні і адаптовані до умов 

довкілля кормові агрофітоценози на широкому спектрі ґрунтових 

відмін, тобто можливе моделювання цільових травостоїв за видовим і 

сортовим складом, які будуть найбільше відповідати конкретному 

місцю розташування та типу використання. 

Застосовували такий сортовий склад: грястиця збірна Київська 

рання, райграс високий Дронго, житняк гребінчастий Петрівський, 

пажитниця багаторічна Руслана, костриця червона Янка, стоколос 

безостий Всеслав, костриця лучна Діброва, стоколос прибережний 

Боян, костриця очеретяна Ода, тонконіг лучний Удич, костриця 

тонколиста Барва, тимофіївка лучна Витава, пирій середній Хорс, 

мітлиця тонка Юнона, пирій безкореневищний Колумб, люцерна 

посівна Людмила, лядвенець рогатий Аякс, конюшина повзуча Даная. 

При закладці дослідів, виконанні експериментальної частини 

досліджень, проведенні біометричних аналізів керувалися 

загальноприйнятими методиками.  

У наших дослідженнях вплив складу травосумішок на 

формування агрофітоценозів вивчали, починаючи з другого року їх 

життя, що дало можливість краще простежити дію цього фактора у 

зв’язку з кращою здатністю рослин другого року життя 

використовувати поживні речовини для свого росту і розвитку. 

На рис. 1 відображено густоту ранньостиглих бобово-злакових 

агрофітоценозів за 2011 рік проведення досліджень під дією видового 

складу і гідротермічних умов. Для порівняння ми взяли весняні і осінні 

підрахунки щільності традиційної і адаптованої травосумішок. 

Весняні підрахунки показали, що щільність ранньостиглих 

травосумішок була різною і залежала від видового складу та 

біологічних особливостей кожного виду. Якщо густота традиційної 

сумішки на початку використання агрофітоценозу становила  

1783 пагонів на 1 м
2
, то адаптованої - 1860 пагонів на 1 м

2
. На кінець 

вегетації багаторічні злакові і бобові трави збільшили кількість 

пагонів. Найбільш інтенсивне пагоноутворення відзначено у 
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пажитниці багаторічної, костриці червоної та люцерни посівної. 

Підрахунки восени показали, що густота ранньостиглої традиційної 

сумішки становила 1892, а адаптованої – 2040 пагонів на 1 м
2
. 

Інтенсивне кущення люцерни посівної привело до збільшення 

кількості пагонів у травостої традиційної сумішки до 451, а 

адаптованої – до 407 пагонів на 1 м
2
. На нашу думку, це пов’язано з 

тим, що люцерна посівна за своїми біологічними властивостями 

спроможна вкорінятися значно глибше порівняно з іншими 

багаторічними бобовими травами, що дає можливість ефективніше 

використовувати вологу нижніх шарів ґрунту. 

Формування густоти середньостиглих травостоїв у перший рік їх 

використання було дещо подібним до пагоноутворення ранньостиглих 

фітоценозів. Підрахунки весною показали, що щільність традиційної 

травосумішки становила 1740, адаптованої – 1630 пагонів на 1 м
2
. У 

традиційній сумішці бобовий компонент представлений конюшиною 

повзучою, кількість якої становила 424 пагони на 1 м
2
. Відзначено, що 

бобовий компонент у адаптованій сумішці - лядвенець рогатий - 

сформував 402 пагони на 1 м
2
. 
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Рис. 1. Динаміка густоти травосумішок залежно від їх складу: 1 – 

ранньостигла традиційна, 2 – ранньостигла адаптована, 3 – 

середньостигла традиційна, 4 – середньостигла адаптована, 5 – 

пізньостигла традиційна, 6 – пізньостигла адаптована 

 

Ми встановили, що в перший рік використання у 

середньостиглих травосумішках домінувала конюшина повзуча, для 

неї склалися найкращі умови для росту та розвитку. Осінні підрахунки 

показали, що багаторічні злакові і бобові трави збільшили кількість 

пагонів. Густота середньостиглої традиційної сумішки збільшилася до 

1860 шт./м
2
, а адаптованої - до 1740 шт./м

2
. Також в обох сумішках 

зросла кількість бобового компонента. В традиційній сумішці 

конюшина повзуча сформувала 445 пагонів на 1 м
2
, а в адаптованій 

сумішці лядвенець рогатий - 416 шт./м
2
. 

Підрахунок густоти пізньостиглих травостоїв у перший рік 

використання показав, що за своєю щільністю вони поступалися 

ранньо- і середньостиглим. Згідно з весняними підрахунками, густота 

пізньостиглої традиційної травосумішки становила 1610, а адаптованої 

– 1360 пагонів на 1 м
2
. За даними наших дослідженнь, збереглася 

тенденція до збільшення частки бобового компонента. Так, у 

традиційній сумішці конюшина повзуча збільшила кількість пагонів до 

569, лядвенець рогатий в адаптованій сумішці - до 443 шт. на 1 м
2
. 

Зима 2011–2012 рр. була помірно холодною з достатньою 

кількістю опадів, а березень і квітень - теплими, тому створилися 

сприятливі умови для інтенсивного пагоноутворення компонентів 

травосумішок. Весняні підрахунки (рис. 2) показали, що на початку 
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вегетації найбільшу густоту сформували ранньостиглі травосумішки - 

адаптована - 2060, традиційна сумішка дещо менше - 1909 пагонів на  

1 м
2
. Таку ж тенденцію відзначено і для бобового компонента. В 

традиційній сумішці люцерна посівна збільшила кількість пагонів до 

460 на 1 м
2
, а в адаптованій - до 420 пагонів. Подальше формування 

густоти досліджуваних травостоїв залежало переважно від погодних 

умов вегетаційного періоду. Здатність багаторічних трав засвоювати 

поживні речовини із ґрунту і відповідно до вегетативного 

розмноження залежить від наявності в ґрунті доступної вологи. 

Дефіцит вологи у критичні періоди накопичення пластичних речовин 

багаторічними злаковими травами призводить до пригнічення рослин 

і, як в наслідок, до зрідження травостою. Саме такі посушливі умови з 

підвищеними температурами встановилися у липні та серпні 2012 р., 

що спричинило зменшення густоти окремих компонентів у 

досліджуваних агрофітоценозах. Осінні підрахунки показали, що 

кількість пагонів зменшили компоненти всіх травосумішок. На період 

припинення осінньої вегетації у 2012 р. густота ранньостиглої 

традиційної сумішки зменшилася до 1910 пагонів на 1 м
2
, а 

адаптованої – до 2060 пагонів на 1 м
2
. Частка бобового компонента 

зменшилася несуттєво.  

Осіннє формування густоти середньостиглих травостоїв на 

другий рік їх використання було подібним до пагоноутворення 

ранньостиглих фітоценозів, тобто збереглася тенденція до зменшення 

щільності фітоценозу. Середньостигла традиційна сумішка 

сформувала 1890, а адаптована - відповідно 1790 пагонів на 1 м
2
. В 

традиційній сумішці також зменшилася кількість пагонів конюшини 

повзучої до 356, а в адаптованій сумішці лядвенцю рогатого - до  

333 пагонів на 1 м
2
. 

Пізньостиглі травостої за густотою стояння стеблостою 

поступалися ранньо- і середньостиглим. Густота пізньостиглої 

традиційної сумішки знизилася до 1809 пагонів на 1 м
2
. Відзначено, 

що кількість пагонів зменшили всі компоненти травосумішки, окрім 

тонконогу лучного. 

Адаптована сумішка, до складу якої входив пирій середній, 

пирій безкореневищний, мітлиця тонка і лядвенець рогатий, 

сформувала 1390 пагонів на 1 м
2
. Слід відзначити, що ця травосумішка 

сформувала найменшу кількість пагонів серед усіх фітоценозів. 
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Рис. 2. Динаміка густоти травосумішок залежно від їх складу: 1 – 

ранньостигла традиційна, 2 – ранньостигла адаптована, 3 – 

середньостигла традиційна, 4 – середньостигла адаптована, 5 – 

пізньостигла традиційна, 6 – пізньостигла адаптована 

 

Весняні підрахунки 2013 р. показали, що щільність 

ранньостиглих травосумішок була різною і залежала від видового 

складу та біологічних особливостей кожного виду (рис. 3). Якщо 

густота традиційної сумішки на початку використання агрофітоценозу 

становила 2343, то адаптованої - 2498 пагонів на 1 м
2
. На кінець 

вегетації багаторічні злакові і бобові трави збільшили кількість 

пагонів. Інтенсивне пагоноутворення, як і у попередні роки, відзначено 

у пажитниці багаторічної, костриці червоної та люцерни посівної. 
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Підрахунки восени показали, що густота ранньостиглої традиційної 

сумішки становила 2330 пагонів на 1 м
2
, а адаптованої – 2600. 

Інтенсивне кущення люцерни посівної привело до збільшення 

кількості пагонів у травостої традиційної сумішки до 440, а 

адаптованої – до 420 пагонів на 1 м
2
.  

 

 

Рис. 3. Динаміка густоти травосумішок залежно від їх складу:  1 – 

ранньостигла традиційна, 2 – ранньостигла адаптована, 3 – 

середньостигла традиційна, 4 – середньостигла адаптована, 5 – 

пізньостигла традиційна, 6 – пізньостигла адаптована 
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Формування густоти середньостиглих травостоїв на третій рік їх 

використання було дещо подібним до пагоноутворення ранньостиглих 

фітоценозів. Кількість пагонів традиційної травосумішки становила 

2319, адаптованої – 2210 шт./м
2
. У традиційній сумішці густота 

конюшини повзучої становила 396 пагони на 1 м
2
, у адаптованій 

сумішці лядвенцю рогатого - 390 шт./м
2
.  

Ми встановили, що на третій рік використання у 

середньостиглих травосумішках домінувала конюшина повзуча, для 

неї склалися найкращі умови для росту та розвитку. Осінні підрахунки 

показали, що в середньостиглих травосумішках багаторічні злакові і 

бобові трави збільшили кількість пагонів. Густота середньостиглої 

традиційної сумішки збільшилася до 2346 пагонів, а адаптованої - до 

2213 пагонів на 1 м
2
. Також в обох сумішках зменшилася кількість 

бобового компонента. В традиційній сумішці конюшина повзуча 

сформувала 366 пагонів на 1 м
2
, а в адаптованій сумішці лядвенець 

рогатий - 320 пагонів на 1 м
2
. 

Підрахунок густоти пізньостиглих травостоїв третього року 

використання показав, що за своєю щільністю вони поступалися 

ранньо- і середньостиглим. Згідно з весняними підрахунками, густота 

традиційної травосумішки становила 2320, а адаптованої –  

1758 пагонів на 1 м
2
. За даними наших досліджень, збереглася 

тенденція до зменшення частки бобового компонента. 

Як і навесні, на період припинення осінньої вегетації 2013 р. 

дані травостої за густотою стояння стеблостою поступалися ранньо- і 

середньостиглим. 

Посушливі погодні умови у літній період з підвищеними 

середньодобовими температурами мали негативний вплив на 

пагоноутворення багаторічних трав, внаслідок чого густота 

пізньостиглої традиційної сумішки знизилася до 2316 пагонів на 1 м
2
.  

Осінні підрахунки показали, що кількість пагонів зменшили всі 

компоненти травосумішки, окрім тонконогу лучного. Формування 

густоти пізньостиглої адаптованої сумішки на третій рік використання 

було дещо подібним до пагоноутворення традиційного фітоценозу. 

Щільність травостою знизилася. Пізньостигла адаптована сумішка, до 

складу якої входив пирій середній, пирій безкореневищний, мітлиця 

тонка і лядвенець рогатий, сформувала 1658 пагонів на 1 м
2
. Також в 

обох сумішках зменшилася кількість бобового компонента. В 

традиційній сумішці конюшина повзуча сформувала 396 пагонів на  

1 м
2
, а в адаптованій сумішці лядвенець - 279 пагонів на 1 м

2
. Слід 

відзначити, що ця травосумішка сформувала найменшу кількість 

пагонів серед усіх травосумішок. 
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Висновки. При створенні пасовищного травостою основна роль 

у формуванні щільності злаково-бобових агрофітоценозів належить 

початковому складу травосумішки, режиму використання та погодним 

умовам вегетаційного періоду. В роки з достатньою кількістю опадів 

відбувалося збільшення густоти травостою з весни до осені, в 

посушливі – зменшення. 

Підрахунки щільності за весь час досліджень показали, що 

збільшення густоти відбувалося в сумішках як з традиційними, так і 

новими видами багаторічних трав. На кінець припинення вегетації 

третього року використання найвищу щільність (2600 шт./м
2
.) 

зафіксовано на ділянках ранньостиглої адаптованої сумішки, яка 

включала райграс високий, житняк гребінчастий, кострицю червону, 

люцерну посівну. Серед традиційних сумішок найщільнішою  

(2346 шт./м
2
) була середньостигла, яка складалася зі стоколосу 

безостого, костриці лучної, тонконогу лучного та конюшини повзучої. 
У результаті досліджень встановлено, що правильно підібрані за 

скоростиглістю травосумішки (ранні, середні, пізні) за інтенсивного 

випасання впродовж 3 років формують зімкнутий травостій, здатний 

витримувати планове навантаження худобою, безперервно 

забезпечуючи надходження пасовищного корму за вегетаційний 

період.  
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ВПЛИВ ФОНІВ ДОБРИВ, МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ  

І СИДЕРАТІВ НА УРОЖАЙНІСТЬ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР  

В ОРГАНІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ 
 

У процесі досліджень вивчали ефективність різних фонів 

добрив у комплексі з сидератами і мікробіологічними препаратами, а 

також їхній вплив на біологічну активність ґрунту, урожайність, 

ріст і розвиток культур сівозміни.  

Встановлено, що використання сидератів під кукурудзу і 

озиме жито забезпечує підвищення родючості, зменшення 

засміченості, зростання біологічної активності ґрунту і урожайності 

сільськогосподарських культур. 

Ключові слова: фони добрив, сидерати, мікробіологічні 

препарати, біологічна активність ґрунту, урожайність, озиме жито, 

кукурудза, однорічні трави, енергетична ефективність.  

 

Органічне виробництво сільськогосподарської продукції  є 

новим напрямом в аграрному секторі. Зростаючий попит на 

високоякісні екологічно чисті продукти харчування зумовлює потребу 

наукового обґрунтування їх освоєння в сучасних умовах [1, 2]. 

Термін «органічне землеробство» поєднує широке коло 

питань, що стосуються технології вирощування сільськогосподарських 

культур без застосування агрохімікатів, при компенсації дефіциту 

біогенних елементів за рахунок природних джерел. Лідерами в 

розвитку органічного землеробства в Європі вважають Данію, 

Швейцарію, Францію, Норвегію, Англію і Німеччину [3, 6]. 

Отже, органічне землеробство розвивається і поступово стає 

вагомим чинником сільськогосподарського виробництва. Для його 

підтримки уряди європейських країн виділяють субсидії, так, у 

Німеччині їх розмір  для органічної ферми становив 470, а для  
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звичайної – 357 євро/га [4, 5]. 

Є всі підстави визнати очевидними перспективи органічного 

землеробства і в Україні для виробництва екологічно чистої 

сільськогосподарської продукції. Досвід, накопичений у європейських 

країнах, потребує ретельного вивчення і адаптації до ґрунтових, 

економічних і соціальних особливостей України.  

Враховуючи викладене вище, для вирішення даної проблеми 

поставлено завдання розробити і впровадити органічну систему 

землеробства для умов Західного Полісся.      

Дослідження проводили в довготривалому стаціонарному 

досліді на дерново-підзолистих глинисто-піщаних ґрунтах з такими 

показниками родючості: вміст гумусу 0,93–0,95 %, кислотність 4,5–5,0, 

рухомих форм фосфору 16–17 мг і калію 8–9 мг на 100 г ґрунту. 

Сівозміна зерно-просапна 3-пільна, типова для зони Полісся з 

таким чергуванням культур: 1 – однорічні трави, 2 – озиме жито, 3 – 

кукурудза. 

 Вирощування культур сівозміни проводили на чотирьох фонах 

добрив у поєднанні з сидератами під кукурудзу і озиме жито. 

Сидеральна культура – пелюшка. Гній – 30 т/га під кукурудзу.   

Площа посівної  ділянки – 153 м
2,
, облікової – 92 м

2 
. 

Обробіток ґрунту – полицевий, різноглибинний, під озиме 

жито і однорічні трави оранка на глибину 18–20 см, кукурудзу – 20–  

22 см. 

На всіх культурах впоперек фонів добрив вносили 

мікробіологічні препарати планриз (1 л/га) і триходермін (2 л/га). 

Сумісне  застосування їх по вегетуючих рослинах сприяло кращому 

росту і розвитку культур сівозміни. 

Так, середня висота вівса у пелюшко-вівсяній сумішці при 

дворазовому внесені планризу (1 л/га) і триходерміну (2 л/га) була на 

15 см більшою порівняно з контролем. А середня кількість зерен у 

волоті вівса збільшилася на 2,1 шт. Висота пелюшки була на 10 см 

більшою при внесенні згаданих вище мікробіологічних препаратів. 

 На озимому житі також менше спостерігали ураження 

хворобами, особливо фузаріозом і септоріозом колосу.  

Таким чином, застосування суміші планризу і триходерміну 

позитивно вплинуло на ріст і розвиток культур сівозміни. 
Дослідженнями встановлено, що активність ґрунтової мікрофлори 

суттєво залежала від фонів удобрення, сидерації і мікробіологічних 

препаратів. На культурах сівозміни більша біологічна активність 

ґрунту була на фонах без мінеральних добрив, а також з сидератами і 

мікробіологічними препаратами.  
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Так, на кукурудзі (табл. 1) найбільш активною ґрунтова біота 

була на фоні без мінеральних добрив, але із сидератами (вар. 6) і 

меншою активність була на мінеральному фоні без сидерації (вар. 3, 

4).  

 

1. Біологічна активність ґрунту залежно від фонів добрив, 

сидератів і мікробіологічних препаратів  
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1 Без добрив і мікро-

біологічних препа-

ратів (контроль)  

 

 

20,1 

 

 

10,6 

 

 

10,0 

 

 

15,3 

 

 

8,5 

 

 

8,1 

 

 

76 

 

 

80 

 

 

81 

2 Без добрив,  

планриз (1 л/га), 

триходермін (2 л/га)   

 

 

19,7 

 

 

10,7 

 

 

9,3 

 

 

14,6 

 

 

8,2 

 

 

7,2 

 

 

74 

 

 

77 

 

 

77 

3 Гній, N80P50K50, без  

мікробіологічних 

препаратів  

 

 

19,1 

 

 

11,0 

 

 

9,0 

 

 

15,5 

 

 

8,7 

 

 

7,1 

 

 

81 

 

 

79 

 

 

79 

4 Гній, N80P50K50,  

планриз (1 л/га), 

триходермін (2 л/га)   

 

 

19,4 

 

 

11,2 

 

 

9,9 

 

 

14,8 

 

 

8,1 

 

 

7,2 

 

 

76 

 

 

72 

 

 

73 

5 Гній, сидерат без 

мікробіологічних 

препаратів 

 

 

20,3 

 

 

10,8 

 

 

20,0 

 

 

15,3 

 

 

8,2 

 

 

15,0 

 

 

75 

 

 

76 

 

 

75 

6 Гній, сидерат, план-

риз (1 л/га), трихо-

дермін (2 л/га)   

 

 

20,0 

 

 

11,2 

 

 

19,6 

 

 

14,2 

 

 

7,6 

 

 

14,1 

 

 

71 

 

 

68 

 

 

72 

7  Сидерат без 

мікробіологічних 

препаратів 

 

 

19,5 

 

 

10,9 

 

 

18,6 

 

 

14,4 

 

 

8,0 

 

 

13,7 

 

 

74 

 

 

73 

 

 

74 

8  Сидерат, планриз  

(1 л/га), триходер-

мін (2 л/га)  

 

 

19,2 

 

 

11,4 

 

 

20,6 

 

 

12,8 

 

 

7,6 

 

 

13,8 

 

 

67 

 

 

67 

 

 

67 
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Аналогічну закономірність позитивної дії сидератів і 

мікробіологічних препаратів встановлено для озимого жита і 

однорічних трав. 

 На основі згаданих вище даних слід відзначити, що 

сидеральна культура пелюшка, а також мікробіологічні препарати 

планриз і триходермін сприяють підвищенню активності ґрунтової 

мікрофлори.  

Аналіз урожайності озимого жита (табл. 2) в середньому за 

три роки показав, що вищою вона була на фонах, де вносили 

мінеральні добрива з післядією гною (вар. 3, 4), і нижчою – на 

контролі (вар. 1, 2).  

 

2. Вплив фонів добрив, сидератів і мікробіологічних препаратів на 

урожайність культур сівозміни (середнє за 2011–2013 рр.) 

№ 

вар. 
Варіант 

Урожайність, т/га 

Куку-

руза 

Озиме 

жито 

Одно-

річні 

трави  

1 
Без добрив і мікробіологічних 

препаратів (контроль)  

 

35,3 

 

1,6 

 

24,3 

2 
Без добрив, планриз (1 л/га),  

триходермін (2 л/га)   

 

35,8 

 

1,75 

 

26,5 

3 
Гній, N80P50K50, без  

мікробіологічних препаратів  

 

51,4 

 

2,31 

 

39,6 

4 
Гній, N80P50K50,  планриз  

(1 л/га), триходермін (2 л/га)   

 

55,8 

 

2,47 

 

41,6 

5 
Гній, сидерат без 

мікробіологічних препаратів 

 

48,4 

 

2,01 

 

34,7 

6 
Гній, сидерат, планриз (1 л/га), 

триходермін (2 л/га)   

 

49,8 

 

2,1 

 

36,3 

7 
 Сидерат без мікробіологічних 

препаратів 

 

39,8 

 

1,80 

 

29,8 

8 
 Сидерат, планриз (1 л/га), 

триходермін (2 л/га)  

 

41,4 

 

1,92 

 

31,5 
НІР0,5, т/га         19,7           0,85               11,8 

 

На всіх варіантах з внесенням мікробіологічних препаратів 

(планриз, 1 л/га + триходермін, 2 л/га) також одержано суттєві 

прирости урожайності порівняно з варіантами, де не застосовували 

дані препарати.  
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Урожайність зеленої маси однорічних трав (пелюшко-вівсяна 

сумішка) була вищою на фонах з мінеральними добривами в поєднанні 

з  післядією гною (вар. 3, 4), приріст становив 163–167 ц/га порівняно з 

контролем.  

За даними досліджень, на кукурудзі встановлено приріст 

урожаю зеленої маси на мінеральному фоні удобрення в поєднанні з 

гноєм (вар. 3, 4), який дещо перевищував варіанти, де були сидерати. 

Також встановлено тенденцію до підвищення урожайності 

зеленої маси кукурудзи на варіантах з внесенням мікробіологічних 

препаратів. 

Таким чином, сидеральні культури і мікробіологічні препарати 

планриз і триходермін сприяють зростанню урожайності культур 

сівозміни.  

Важливою складовою частиною оцінки різних фонів добрив є 

визначення їх енергетичної ефективності. 

При проведенні енергетичного аналізу різних фонів добрив 

кінцевим результатом є визначення коефіцієнта енергетичної 

ефективності (Kee), або співвідношення енергії, яка міститься у 

вирощеній продукції, до кількості енергії, витраченої на формування 

урожаю з одиниці площі. Коефіцієнт енергетичної ефективності 

органо-мінерального фону добрив становить 4,20, а органічного – 6,88.  

Найбільш ефективним з енергетичної точки зору є 

застосування органічних добрив у поєднанні з сидератами, що 

забезпечує стабільну продуктивність культур сівозміни і на 20 % 

знижує витрати енергоресурсів на вирощування урожаю. 

Висновки 

1. Сидеральні добрива (пелюшка) сприяють підвищенню 

урожайності культур сівозміни на 15–20 %. 

2. Мікробіологічні препарати планриз і триходермін 

забезпечують підвищення біологічної активності ґрунту, а також 

позитивно впливають на  продуктивність сільськогосподарських 

культур (приріст урожаю на 6–8 %).  

3. Органічні системи удобрення сільськогосподарських 

культур у сівозміні, які поєднують використання гною (10 т/га 

сівозмінної площі), сидератів (16–20 т), обробку вегетуючих культур 

мікробіологічними препаратами та періодичне вапнування, 

забезпечують продуктивність сівозміни в межах 3,0–3,5 т/га зернових 

одиниць і якість продукції, що відповідає вимогам органічного 

землеробства, а також сприяють зниженню затрат енергоресурсів на 

20º% при вирощуванні сільськогосподарських культур. 
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Наведено результати досліджень щодо впливу поверхневого та 

докорінного поліпшення довготривалих лучних угідь на їх кормову 
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старосіяного травостою сприяє застосування азотних добрив у дозі 

N150 при рівномірному розподілі під кожен укіс, а новоствореного –  
 

 © Панахид Г. Я., Котяш У. О.,  
Коник Г. С., Ярмолюк М. Т., 2014 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2014. Вип. 56 (ІІ). 



 57 

внесення органо-мінерального добрива “Добродій” разом із 

вапнуванням та інокуляція насіння бобових трав азотфіксуючими 

бактеріями. 

Ключові слова: травостій, удобрення, продуктивність, кормові 

одиниці, перетравний протеїн. 

 

Сіно і пасовищна трава – найдешевші корми. Вони дають 

можливість замінити частину концентратів у годівлі ВРХ і є основою 

рентабельного ведення м'ясо-молочного скотарства багатьох країн 

світу. В структурі кормових ресурсів України кількість трав’янистих 

кормів за поживністю в останні роки знизилася на 5 % і утримується 

на цьому рівні [2]. Розробка ресурсо- і енергозберігаючих технологій 

створення і використання культурних сіножатей дасть можливість 

збільшити їх продуктивність в 1,5–2 рази [3]. 

Крім підвищення урожайності, перед луківниками постає не 

менш важливе завдання – одержання корму високої якості. Одним із 

основних критеріїв оцінки поживності корму є вміст перетравного 

протеїну, нестача якого в раціоні знижує продуктивну дію інших 

поживних речовин. 

Поживна цінність корму істотно залежить від ґрунтових умов, 

складу травостоїв, режимів їх використання, внесення добрив та інших 

агротехнічних прийомів [1]. Застосування на старосіяних різнотравно-

злакових травостоях азотних добрив у дозах N90 та N180 у дослідженнях 

Н. Н. Лазарева та ін. [4] сприяло збільшенню урожайності та сирого 

протеїну відповідно в 1,7–2,1 та 1,3–2,5 рази. 

Експериментальну роботу проведено на довготривалому 

стаціонарному досліді, залуженому в 1974 р., в Інституті сільського 

господарства Карпатського регіону НААН згідно з 

загальноприйнятими методиками з кормовиробництва [5]. 

Стаціонарний дослід включає поверхнево (з використанням 

різних доз азотних добрив) та докорінно поліпшені (прискорене 

залуження бобово-злаковою травосумішкою із застосуванням 

стимуляторів росту та біопрепаратів) травостої. Метою даної роботи 

було встановлення впливу різнопланового використання сіяних 

травостоїв на їх кормову продуктивність.  

У наших дослідженнях вихід сухої маси лучного фітоценозу 

тривалого використання (39 років без перезалуження) залежав від 

удобрення та інтенсивності використання. На контрольному варіанті 

без застосування мінеральних добрив, де було проведено два укоси, 

урожайність сухої речовини в середньому за роки досліджень 

становила 3,63 т/га, на варіанті фосфорно-калійного удобрення – 
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5,00 т/га, а при використанні повних мінеральних добрив вона зросла 

до 9,95 т/га (табл. 1). 

 

1. Збір сухої маси довготривалого лучного травостою залежно від 

кратності використання і інтенсивності удобрення (середнє 

за 2011–2013 рр.) 

Варіанти 

Розподіл за 

укосами, т/га 
Вихід, 

т/га 

Приріст до 

контролю 

1 укіс 2 укіс 3 укіс т/га % 

Контроль (без 

добрив) 1,87 1,76  3,63 
  

Фон – Р60К90 2,44 2,56  5,00 1,4 38 

Ф + N90 (45+45) 4,36 3,45  7,81 4,2 115 

Ф + N90  (30+60) 3,59 3,80  7,39 3,8 103 

Ф + N120 (40+40+40) 3,49 3,06 1,89 8,44 4,8 132 

Ф + N120 (0+40+80) 2,81 3,03 2,21 8,05 4,4 122 

Ф + N150 (50+50+50) 4,35 3,30 2,30 9,95 6,3 174 

Ф + N150 (0+50+100) 3,49 3,21 2,69 9,39 5,8 159 
НІР05 0,23 0,34 0,28 0,30   

 

Найвищий вихід сухої маси було одержано в другому укосі, що 

пояснюється сприятливими погодними умовами червня. Винятком є 

лише варіанти, на які вносили по 150 кг азоту добрив. Недостатня 

кількість опадів та підвищені температури повітря липня та серпня 

сприяли зниженню врожайності у третьому укосі. У третьому укосі 

особливо помітним є вплив доз азотних добрив – на ділянках із 

виключенням ранньовесняного підживлення та з наростанням доз до 

осені урожайність сухої маси є значно вищою порівняно із 

рівномірним внесенням азоту добрив під кожен укіс. Проте у сумі за 

три укоси вищою урожайністю сухої маси відзначалися варіанти з 

рівномірним внесенням азотних добрив: при внесенні N120 вихід сухої 

маси був на 0,39 т/га вищим, а при застосуванні N150 – на 0,56 т/га 

порівняно з наростаючим внесенням азоту. 

За двократного використання травостою урожайність сухої 

маси була нижчою – при рівномірному внесенні N90 вона становила 

7,81 т/га, а за виключення ранньовесняного застосування і наростання 

доз до осені вихід сухої речовини знизився до 7,39 т/га. 

Азотні добрива, помітно впливаючи на урожайність сухої 

речовини, мають значний вплив і на кормову продуктивність 

травостою.  
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На контрольному неудобреному варіанті через низьку 

врожайність сухої маси одержано найнижчі показники кормової 

продуктивності: вихід кормових одиниць – 2,7 т/га, а перетравного 

протеїну – 0,23 т/га. Використання фосфорно-калійних добрив сприяло 

підвищенню даних показників в 1,3–2 рази, а застосування азотних 

добрив збільшило кормову продуктивність довготривалого лучного 

травостою більше ніж утричі (табл. 2). 

 

2. Кормова продуктивність довготривалого лучного травостою 

залежно від кратності використання і інтенсивності удобрення 

(середнє за 2011–2013 рр.) 

Варіанти 
Вихід, т/га 

кормових одиниць перетравного протеїну 

Контроль (без добрив) 2,7 0,23 

Фон – Р60К90 3,7 0,41 

Ф + N90 (45+45) 6,1 0,76 

Ф + N90  (30+60) 5,9 0,72 

Ф + N120 (40+40+40) 6,7 0,88 

Ф + N120 (0+40+80) 6,7 0,81 

Ф + N150 (50+50+50) 8,0 1,05 

Ф + N150 (0+50+100) 7,4 1,00 

 

Строки та норми використання азотних добрив були 

основними чинниками формування кормової продуктивності 

травостою. Як за двократного, так і трикратного використання вищий 

вихід кормових одиниць та перетравного протеїну було зафіксовано 

при рівномірному внесенні азотних добрив під кожен укіс. Зростання 

доз також підвищувало продуктивність: за рівномірного внесення при 

застосуванні 90 кг/га азоту добрив було отримано 6,1 т/га кормових 

одиниць та 0,76 т/га перетравного протеїну, при використанні 120 кг/га 

– відповідно 6,8 т/га та 0,88 т/га, а при 150 кг/га азоту вихід кормових 

одиниць становив 8,0 т/га, а перетравного протеїну – 1,05 т/га. 

На формування продуктивності новоствореного бобово-

злакового травостою основний вплив мали фосфорно-калійні добрива, 

стимулятори росту, інокуляція та вапнування. На контрольному 

(неудобреному) варіанті бобово-злаковий травостій забезпечив 4,4 т/га 

сухої маси, а найвищим цей показник був при застосуванні інокуляції 

та на варіанті з використанням органо-мінерального добрива 

“Добродій” в поєднанні із вапнуванням – по 8,5 т/га сухої маси 

(табл. 3). 
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3. Збір сухої маси новоствореного травостою залежно від кратності 

використання і інтенсивності удобрення (середнє за 2011–2013 рр.) 

Варіанти 

Розподіл за 

укосами, т/га 
Вихід, 

т/га 

Приріст до 

контролю 

1 укіс 2 укіс 3 укіс т/га % 

Контроль (без добрив) 1,98 2,46  4,4   

Фон – Р60К90 2,6 3,17  5,8 1,3 30 

Ф + екостим С 3,14 3,35  6,5 2,0 46 

Ф + екостим С + вапно 3,4 3,98  7,4 2,9 66 

Ф + інокуляція насіння 4,31 4,17  8,5 4,0 91 

Ф + екостим С 3,02 3,43 1,30 7,7 3,3 74 

Ф + Добродій 2,74 3,85 1,34 7,9 3,5 79 

Ф + Добродій + вапно 3,45 3,89 1,16 8,5 4,1 91 
НІР05 0,41 0,34 0,37 0,32   

 

У другому укосі вихід сухої маси був вищим порівняно з 

першим, за винятком ділянок, на яких використовували інокуляцію 

насіння азофіксуючими бактеріями. На даному травостої в першому 

укосі вихід сухої маси становив 4,31 т/га, а в другому – 4,17 т/га. Такі 

дані пояснюються сприятливими погодними умовами в травні для 

бобових видів, які домінували в агрофітоценозі. У третьому укосі 

вихід сухої маси був найнижчим і становив 1,16–1,34 т/га. 

Різні види удобрення та кратність використання по-різному 

впливали і на кормову продуктивність бобово-злакового травостою. 

На варіанті без удобрення вихід кормових одиниць становив 3,6 т/га, а 

перетравного протеїну – 0,35 т/га. Найвищий вихід кормових одиниць 

забезпечила інокуляція насіння азотфіксуючими бактеріями (6,7 т/га), 

а перетравного протеїну – поєднання органо-мінерального добрива 

“Добродій” із вапнуванням (0,95 т/га) (табл. 4). 

 

4. Кормова продуктивність новоствореного лучного травостою 

залежно від кратності використання і інтенсивності удобрення 

(середнє за 2011–2013 рр.) 

Варіанти 
Вихід, т/га 

кормових одиниць перетравного протеїну 

1 2 3 

Контроль (без добрив) 3,6 0,35 

Фон – Р60К90 4,7 0,54 

Ф + екостим С 5,1 0,62 
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1 2 3 

Ф + екостим С + вапно 5,8 0,71 

Ф + інокуляція насіння 6,7 0,88 

Ф + екостим С 6,8 0,71 

Ф + Добродій 6,2 0,86 

Ф + Добродій + вапно 6,5 0,95 

 

Збільшення кратності використання зумовило зростання 

кормової продуктивності: за використання стимулятора росту 

екостим С при двократному скошуванні вихід кормових одиниць 

становив 5,1 т/га, а перетравного протеїну – 0,62 т/га, а за триразового 

відчуження ці показники зросли відповідно на 1,2 та 0,26 т/га.  

Вапнування травостоїв сприяло збільшенню виходу кормових 

одиниць на 0,7 т/га при сумісному використанні із екостимом С за 

двократного використання та на 0,3 т/га при поєднанні із органо-

мінеральним добривом “Добродій”.  

Висновки. Застосування азотних добрив на довготривалому 

травостої рівномірно під кожен укіс сприяє підвищенню показників 

урожайності та кормової продуктивності порівняно із виключенням 

ранньовесняного підживлення та зростанням доз до осені. Проте 

останнє сприяє рівномірнішому надходженню сухого корму протягом 

вегетації. Для отримання 9,4–9,9 т/га сухої маси або 7,4–8,0 т/га 

кормових одиниць та 0,95–1,05 т/га перетравного протеїну при 

поверхневому поліпшенні лучних угідь найдоцільніше застосовувати 

азотні добрива (N150) у поєднанні із фосфорно-калійними (Р60К90). За 

докорінного поліпшення високу продуктивність новоствореного 

бобово-злакового травостою забезпечує застосування органо-

мінерального добрива “Добродій” разом із вапнуванням за 

трикратного використання (вихід сухої речовини – 8,5 т/га, кормових 

одиниць – 6,5 т/га та 0,95 т/га перетравного протеїну) та інокуляція 

насіння бобових трав азотфіксуючими бактеріями при дворазовому 

скошуванні (6,7 т/га кормових одиниць та 0,88 т/га перетравного 

протеїну). 
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Кукурудза є одним із головних джерел кормових і продовольчих 

ресурсів. Її сучасне народногосподарське значення, і зокрема для 

забезпечення надійного зернофуражного балансу, не має альтернативи. 

Ця культура значною мірою визначає не тільки економічний стан 

тваринництва, але й зернової галузі загалом. Подальший розвиток 

виробництва зерна кукурудзи буде також сприяти зміцненню 

енергетичної безпеки країни. Як джерело відновлюваної енергії та 

економічно вигідний сировинний матеріал кукурудза посідає особливе 

місце у вирішенні проблеми забезпечення держави альтернативними 

видами паливно-енергетичних ресурсів власного виробництва, зокрема 

біоетанолом [1]. 
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Нові гібриди кукурудзи вдало поєднують високу продуктивність 

із швидкою віддачею зерном вологи після настання фази повної 

стиглості, що дозволяє заощаджувати кошти на досушуванні. Високі 

темпи початкового росту новостворених гібридів дають можливість 

ефективно використовувати вологу в період її дефіциту. Рослини 

стійкі до основних хвороб та шкідників, вирізняються потужною 

кореневою системою, завдяки чому не вилягають та мають здатність 

швидко відновлювати її після пошкодження західним кукурудзяним 

жуком діабротика. Тому дані гібриди рекомендовано культивувати і в 

зонах, де зафіксовано поширення цього небезпечного шкідника, і 

зокрема в передгірській зоні Карпат.  

Новими в цьому напрямі є гібриди: Садгір, Стіжок 192 СВ, 

Кіцманський 215 МВ [2]. 

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.  

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 вносили під передпосівну 

культивацію.  

Спосіб сівби широкорядний з шириною міжряддя 70 см за 

норми висіву: ранньостиглі (ФАО 150–200) – Дніпровський 181 СВ, 

Почаївський 190 МВ, Немирів, Візаві, Квітневий 187 МВ, ДН Гарант, 

ДН Пивиха, ДН Синевір 131, ДН Галатея 177 – 80 тис. шт./га; 

середньоранні (ФАО 200–300) – Липовець 225 МВ, Оржиця 237 МВ, 

Кіцманський 215 СВ, Ізяслав 220 МВ, Батурин 287 МВ, Яровець 243 

МВ, Любава 279 МВ, Вензель – 75 тис. шт./га; середньостиглі (ФАО 

300–400) – Збруч – 70 тис. шт./га. 

Спостереження, обліки, збирання урожаю проводили згідно з 

прийнятими методиками [3, 4]. 

Статистичний аналіз одержаних результатів здійснено методом 

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

У цілому за роки досліджень погодні умови сприяли росту і 

розвитку гібридів кукурудзи, а також формуванню повноцінного 

зерна. 

Із наших спостережень видно, що висота рослин гібридів 

кукурудзи змінювалася протягом вегетаційного періоду 2011–2013 рр. 
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і на кінець вегетації у ранньостиглих гібридів вона становила: 

Дніпровський 181 СВ – 236,3 см, Квітневий 187 МВ – 219,2, 

Заліщицький 191 СВ – 226,0, Немирів – 253,5, ДН Пивиха 57 – 256,8, 

ДН Синевір 131 – 236,2, ДН Галатея 177 – 243,7, Почаївський 190 МВ 

– 229,3, Візаві – 261,0, ДН Гарант – 271,5. У середньоранніх гібридів 

вона становила: 227,5 см – Кіцманський 215 СВ, 250,0 – Липовець 225 

МВ, 226,0 – Ізяслав 220 МВ, 245,5 – Яровець 243 МВ, 301,7 – Батурин 

287 МВ, 283,0 – Оржиця 237 МВ, 293,0 – Любава 279 МВ, 269,0 – 

Вензель; а у середньостиглого гібрида Збруч висота рослин досягала 

239,3 см (табл. 1). 

 

1. Динаміка росту рослин гібридів кукурудзи (середнє за 2011–

2013 рр.), см 

Гібриди 
Роки 

Середнє 
2011 2012 2013 

Ранньостиглі (ФАО 150–200) 

Дніпровський 181 СВ 203,7 239,7 265,7 236,3 

Квітневий 187 МВ 219,2 - - 219,2 

Заліщицький 191 СВ 226,0 - - 226,0 

Немирів 237,0 - 270,0 253,5 

ДН Пивиха 57 - 228,7 285,0 256,8 

ДН Синевір 131 - 236,2 - 236,2 

ДН Галатея 177 - 243,7 - 243,7 

Почаївський 190 МВ - 205,0 253,7 229,3 

Візаві - - 261,0 261,0 

ДН Гарант - - 271,5 271,5 

Середньоранні (ФАО 200–300) 

Кіцманський 215 СВ 227,5 - - 227,5 

Липовець 225 МВ 220,0 - 280,0 250,0 

Ізяслав 220 МВ 226,0 - - 226,0 

Яровець 243 МВ 210,0 - 281,1 245,5 

Батурин 287 МВ 231,0 - 272,5 251,7 

Оржиця 237 МВ - - 283,0 283,0 

Любава 279 МВ - - 293,0 293,0 

Вензель - - 269,0 269,0 

Середньостиглі (ФАО 300–400) 

Збруч 217,0 241,0 260,0 239,3 

НІР05 15,3 12,4 18,1  
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У середньому за три роки досліджень найвищу врожайність 

зерна сформували у ранньостиглій групі (ФАО 150–200) ДН Пивиха 57 

– 10,6 т/га, Дніпровський 181 СВ – 10,0 т/га, Почаївський 190 МВ – 

10,2, Немирів – 9,7 т/га, нижчу врожайність забезпечили гібриди ДН 

Синевір 131 – 8,9 т/га, ДН Галатея 177 – 8,7, Квітневий 187 МВ – 7,4, 

Заліщицький 191 СВ – 7,2 т/га (табл. 2). 

 

2. Урожайність зерна гібридів кукурудзи (середнє за 2011–2013 рр.), 

т/га 

Гібриди 
Роки 

Середнє 
2011 2012 2013 

Ранньостиглі (ФАО 150–200) 

Дніпровський 181 СВ 8,5 9,4 12,1 10,0 

Квітневий 187 МВ 7,4 - - 7,4 

Заліщицький 191 СВ 7,2 - - 7,2 

Немирів 6,7 - 12,8 9,7 

ДН Пивиха 57 - 8,7 12,6 10,6 

ДН Синевір 131 - 8,9 - 8,9 

ДН Галатея 177 - 8,7 - 8,7 

Почаївський 190 МВ - 7,8 12,7 10,2 

Візаві - - 11,3 11,3 

ДН Гарант - - 12,7 12,7 

Середньоранні (ФАО 200–300) 

Кіцманський 215 СВ 7,6 - - 7,6 

Липовець 225 МВ 6,8 - 13,2 10,0 

Ізяслав 220 МВ 7,7 - - 7,7 

Яровець 243 МВ 8,7 - 12,6 10,6 

Батурин 287 МВ 6,2 - 12,0 9,1 

Оржиця 237 МВ - - 12,6 12,6 

Любава 279 МВ - - 13,6 13,6 

Вензель - - 12,8 12,8 

Середньостиглі (ФАО 300–400) 

Збруч 5,7 9,5 13,1 9,4 
НІР05 0,48 0,69 0,45  

 

У середньоранніх гібридів високу врожайність забезпечили 

Любава 279 МВ – 13,6 т/га, Вензель – 12,8 т/га, Оржиця 237 МВ –  

12,6 т/га, Яровець 243 МВ – 10,6 т/га, Липовець 225 МВ – 10,0 т/га, 

Батурин 287 МВ – 9,1 т/га, меншу – Ізяслав 220 МВ – 7,7 т/га, 

Кіцманський 215 СВ – 7,6 т/га. 
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Урожайність зерна середньостиглого гібрида Збруч досягла 

9,1 т/га.  

Висновки. На основі проведених досліджень в умовах 

Львівської області на сірих лісових опідзолених поверхнево оглеєних 

ґрунтах визначено найбільш адаптивні та придатні для вирощування 

на зерно нові гібриди кукурудзи: ранньостиглі (ФАО 150–200) 

Дніпровський 181 СВ, Квітневий 187 МВ, Заліщицький 191 СВ, 

Немирів, ДН Пивиха 57, ДН Синевір 131, ДН Галатея 177, Почаївський 

190 МВ, ДН Гарант, Візаві; середньоранні (ФАО 200–300) – 

Кіцманський 215 СВ, Липовець 225 МВ, Ізяслав 220 МВ, Яровець 243 

МВ, Батурин 287 МВ, Оржиця 237 МВ, Любава 279 МВ, Вензель; 

середньостиглий (ФАО 300–400) – Збруч. 
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БАЗОВА КОЛЕКЦІЯ ПОРІЧКИ 

 

Розглянуто питання вивчення, збереження та використання в 

селекції колекції порічки, яка складається із 120 зразків із 12 країн 

світу. Досліджено такі ознаки: тривалість вегетаційного періоду, 

висота рослин, листок, квітка, пагін, елементи продуктивності 

(гроно і ягода). Виділено зразки-еталони з різним рівнем прояву ознак. 

Кількість ознак – 25, кількість градацій – 98. Виявлено джерела дуже 

довгого грона, дуже великої і твердої ягоди, а також кольору ягоди. 

Використання базової колекції сприятиме підвищенню 

ефективності селекційної роботи з порічками. 

Ключові слова: порічка, базова колекція, зразок, зразки-

еталони, ознака, якість ягід. 

 

Ефективне використання та збереження генетичного 

різноманіття рослин має винятково важливе значення для створення 

нових сортів на основі зразків генофонду [1]. 

Основою для будь-якого селекційного процесу є наявність 

вихідного матеріалу за основними господарсько цінними ознаками. У 

зв’язку з цим мобілізація генетичного різноманіття вихідних форм – 

перший і дуже важливий етап на шляху створення сортів [6]. 

Загальновідомо, що ефективність селекційної роботи значною 

мірою залежить від широкого вибору вихідного матеріалу, який має 

бути представлений зразками з основних регіонів вирощування, 

світових селекційних центрів та генетичних колекцій [4]. 

У зв’язку з переходом на промислові технології вирощування 

чорної смородини і порічки з мінімальними затратами ручної праці, з 

одного боку, та з посиленням шкідливості хвороб і шкідників, 

погіршенням екологічної обстановки, з другого боку, в селекційних 

програмах провідних країн, крім виведення рослин, які б максимально 

проявляли основні господарсько цінні ознаки, передбачено створення 

сортів, придатних для механізованого збирання врожаю, 

високостійких до найбільш небезпечних хвороб і шкідливих організмів  
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і водночас з високою якістю ягід [2]. 

Крім цього, додаткові завдання ставлять перед селекцією 

глобальні зміни клімату. Як показують дослідження, добре 

адаптуються до зміни факторів зовнішнього середовища сорти, 

генотипи яких створено на основі віддаленої інтрогресивної 

гібридизації з використанням методів складної та гетерозисної селекції 

[3]. 

Отже, в теперішніх умовах інтродукція і формування 

генофонду порічки з різних еколого-географічних зон світу, вивчення 

біологічних та господарсько цінних ознак та властивостей є основою 

виведення нових перспективних сортів порічки в місцевих умовах 

вирощування. 

Мета роботи полягала у вивченні зразків порічки за 

комплексом господарсько цінних ознак в умовах Західного Лісостепу 

України і створенні на цій основі базової колекції. 

Матеріалом для досліджень були зразки колекції порічки 

Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН. 

Польові досліди проводили на полях лабораторії садівництва (с. 

Неслухів Львівської області) згідно з методичними вказівками 

Всеросійського науково-дослідного інституту селекції плодових 

культур  [5]. У 2010–2013 рр. проведено вивчення 120 зразків порічки. 

Колекція закладена весною 2009 р., по три кущі кожного зразка. Схема 

садіння 3×0,7 м. 

Оцінювали колекційні зразки порічки згідно із 

загальноприйнятою методикою [7]. 

Базові колекції – це ті, у яких зразки підібрано за певним 

рівнем фенотипового прояву окремих ознак або їх поєднань, 

складаються  із зразків з високим, середнім і низьким проявом ознак 

залежно від напряму використання. Крім цього, обов’язковим є 

виділення зразків-еталонів, які мають більш стабільний рівень прояву 

ознак. 

За результатами досліджень було сформовано базову колекцію 

порічки.  

Зразки порічки мали досить широкий ареал походження і були 

представлені 12 країнами світу. Найбільша кількість зразків походила 

з України (39) і Росії (32). Інші зразки європейського походження і 

тільки чотири – із США. Для всіх зразків сформовано базу паспортних 

даних. За кожною ознакою виділено зразки-еталони із стабільним 

вираженням різних рівнів їх прояву (табл. 1). 
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1. Зразки-еталони порічки за рівнем прояву ознак (середнє за 

2010–2013 рр.) 

Ознака 

Ступінь 

виявлення 

ознаки 

Бал  

№ нац. 

ката- 

логу 

Сорти-еталони 

Назва Країна 

1 2 3 4 5 6 

1. Рос-

лина: cила 

росту 

cлабка 3 00474 Щедрая Росія  

середня 5 00467 Чародійка Україна 

сильна  7 00449 Святкова Україна 

2. Рослина: 

щільність 

нещільна 3    

середня 5 00413 Червоний Хрест Великобри-

танія 

щільна  7 00395 Hollanoliche  Нідерланди 

3. Рослина: 

габітус 

прямостоячий 3 00452 Stanza Чехія 

кущистий  5 00457 Улюблена Україна 

сланкий  7    

4. Рослина: 

кількість 

прикорене-

вих пагонів 

мало 3 00440 Rowada Нідерланди 

середня 

кількість 5 00428 Ночка Росія 

багато 7 00456 White Grape США 

5. Час роз-

пускання 

бруньок 

ранній 3 00421 Львівська 

солодка 

Україна 

середній 5 00446 Рубиновая  Росія  

пізній  7 00467 Чародійка Україна  

6. Брунька: 

цвітіння 

слабке 3 00407 Cascade США 

середнє 5 00514 Світлиця Україна 

сильне  7 00401 Houghton Castle Великобри-

танія 

7. 

Суцвіття: 

кількість 

квіток 

декілька  3 00389 Victoria Німеччина 

середня 

кількість  

5 00397 Jonker wan Tets Нідерланди 

багато  7 00449 Святкова Україна 

8. Суцвіт-

тя: анто-

ціаннове 

забарвле-

ння осі 

відсутнє або 

дуже слабке 

1 00394 Hollandische 

rosechair 

Нідерланди 

слабке 3 00418 Laxtons Perfect Великобри-

танія 

помірне 5 00443 Rondom Нідерланди 

сильне 7 00427 Ненаглядна Білорусія 

дуже сильне 9    

9. Квітка: 

розмір 

малий 3 00423 Muarses 

Prominent 

Нідерланди 

середній 5 00395 Hollandische Rote Нідерланди 

великий 7 00499 Ярославна Україна 
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10. Квітка: 

форма 

чашечки 

плоске блюдце 1 00476 Jiterboger Weisse Німеччина  

блюдцеподіб-

на 

3 00401  Houghton Castle Великобри-

танія 

плоска 

чашечка 

5    

чашоподібна 7 00443 Rondom Нідерланди 

глибока чашка 9    

11. Квітка: 

антоціано-

ве забарв-

лення 

чашечки 

відсутнє або 

дуже слабке 

1 00427 Ненаглядна Білорусія 

слабке  3 00395 Hollandische Rote Нідерланди  

помірне  5 00449 Святкова Україна 

сильне 7 00412 Красная 

Андрейченка 

Росія 

дуже сильне 9    

12. Час 

початку 

цвітіння 

дуже раннє 1 00450 Скороплодная 

Фаворской 

Росія 

раннє 3 00439 Рачновская Росія 

середнє 5 00420 Львів’янка  Україна 

пізнє 7 00422 Любава Україна 

дуже пізнє 9 00440 Rowada Чехія 

13. Моло-

дий лис-

ток: зеле-

ний колір 

світлий  3 00467 Чародійка Україна 

помірний 5 00460 Уральський 

сувенір 

Росія 

темний  7 00451 Сніжанка Україна 

14. Моло-

дий пагін: 

антоціано-

ве забарв-

лення 

(листок і 

пагін) 

відсутнє або 

дуже слабке 

1 00431 Erstling aus 

vierlanden 

Німеччина 

слабке 3 00449 Святкова  Україна 

помірне 5 00467 Чародійка Україна 

сильне 7 00397 Jonker wan Tets Нідерланди 

дуже сильне 9 00420 Львів’янка  Україна 

15. 

Молодий 

пагін: 

опушення 

відсутнє або 

дуже слабке 

1 00449 Святкова  Україна 

слабке 3 00514 Світлиця Україна 

помірне 5 00421 Львівська 

солодка 

Україна 

щільне  7 00443 Rondom Нідерланди 

дуже щільне  9 00451 Сніжанка Україна 

16. 

Повністю 

розвинутий 

листок: 

розмір 

дуже малий 1 00457 Улюблена Україна 

малий 3 00422 Любава Україна 

середній  5 00420 Львів’янка Україна 

великий 7 00466 Ціральт Росія 

дуже великий 9 00467 Чародійка Україна 
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17. Повніс-

тю розви-

нутий лис-

ток: зеле-

ний колір з 

верхнього 

боку 

світлий 3 00514 Світлиця Україна 

помірний 5 00439 Рачновская Росія 

темний 7 00410 Константинов- 

ская 

Росія 

18. Повніс-

тю розви-

нутий лис-

ток: товщи-

на черешка 

тонкий 3 00422 Любава Україна 

середній 5 00420 Львів’янка Україна 

товстий  7 00467 Чародійка Україна 

19. Час 

достигання 

ягід 

дуже ранній 1 00450 Скороплодная 

Феворской 

Росія 

ранній 3 00397 Jonker wan Tets Нідерланди 

середній 5 00382 Аlfa-2  Німеччина 

пізній 7 00441 Роза Чайр Західна Європа 

дуже пізній 9 00386 Blanka Словаччина 

20. Гроно: 

за 

довжиною 

(стрижень 

включно) 

дуже коротке 1    

коротке 3 00457 Улюблена Україна 

середнє 5 00443 Rondom Нідерланди 

довге 7 00449 Святкова Україна 

дуже довге 9 00451 Сніжанка  Україна 

21. Гроно: 

довжина 

стрижня 

короткий 3 00476 Juterbord Weisse Німеччина 

середній 5 00443 Rondom Нідерланди 

довший  7 00451 Сніжанка  Україна 

22. Ягода: 

за 

розміром 

дуже мала 1 00459 Уральські зорі Росія 

мала 3 00429 Пам’ятна Росія 

середня 5 00499 Ярославна Україна 

велика 7 00389 Вікторія Великобри-

танія 

дуже велика 9 00489 Челябінський 

велетень 

Росія 

23. Ягода: 

форма 

плескато-

округла 

3 00439 Рачновская Росія 

округла 5 00449 Святкова Україна 

грушоподібна  7 00447 Щедрая Росія 

24. Ягода: 

колір 

біла 1 00451 Сніжанка Україна 

рожева 3 00422 Любава Україна 

червона 5 00427 Ненаглядна Білорусія 

темно-червона 7 00457 Улюблена Україна 

вишнева 9 00449 Святкова Україна 
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25. Ягода: 

за 

твердістю 

м’яка 3 00418 Laxton Perfection Шотландія 

середня 5 00467 Чародійка Україна 

тверда   7 00443 Rondom Нідерланди 

 

Зразки-еталони виділено на основі оцінки сортів порічок за 

такими ознаками: ріст рослин – сила росту, щільність, габітус, 

кількість прикореневих пагонів (ознаки 1, 2, 3, 4); фенологічні 

спостереження  - час розпускання бруньок, початку цвітіння, 

достигання ягід (ознаки 5, 12, 19); за кількістю, формою, розміром, 

забарвленням квіток (ознаки 7, 9, 10, 11); забарвлення, опушення 

молодого пагона (ознаки 14 і 15); повністю розвинутий листок – 

розмір, колір, товщина черешка (ознаки 16, 17, 18); компоненти 

урожайності – гроно і ягода (ознаки 20, 21, 22, 23, 24, 25). 

Широкий спектр мінливості господарських показників порічки 

колекції генетичних ресурсів сприяє ефективному пошуку зразків із 

заданими параметрами. 

У середньому за роки досліджень найбільш раннім 

розпусканням бруньок (26.03 – 3.04), початком цвітіння (18 – 22.04) і 

початком достигання (5 – 10.06) виділився сорт Святкова. 

Виділено зразки порічки за окремими господарсько цінними 

ознаками, зокрема за продуктивністю: Святкова (до 20 т/га), 

Львів’янка (до 15 т/га), Сніжанка (до 20 т/га), Троїцька (до 20 т/га). 

Урожай порічки насамперед залежить від таких компонентів, 

як довжина грона і кількість ягід у гроні. Середнє і довге гроно (9–           

10 см) мали сорти Троїцька, Святкова, Сніжанка. Багато ягід у гроні 

відзначено у сортів Святкова, Сніжанка, Троїцька, Святомихайлівська 

(12–18 шт.). 

Виділено великоплідні сорти (з масою ягоди 0,7–0,9 г): 

Челябінський велетень, Троїцька, Сніжанка. 

Вміст сухих розчинних речовин був високим у сортів Любава і 

Самбурська (більше 11 %). 

Виділено сорти з високим вмістом вітаміну С (100–120 мг/100 

г): Любава, Львів’янка, Чародійка, Самбурська. 

За результатами вивчення з колекції виділено зразки – 

джерела цінних ознак, залучення яких зможе поліпшити ефективність 

селекційної роботи з порічками в різних напрямах їх використання 

(табл. 2). 
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2. Джерела цінних ознак порічки 

Номер 

національ- 

ного 

каталогу 

Назва 

зразка  

Поход-

ження 

Ознака 

UР0100449 Святкова Україна Раннього строку достигання (10 

–11 червня); врожайність – 

висока (20,0 т/га); ягода 

вишневого кольору, велика (0,7 

г); довжина грона – довге (8,2 

см); кількість ягід у гроні – 

багато (12 шт.); сила росту куща 

– сильна; ягода – округла. 

UР0100422 Любава Україна Пізнього строку достигання (19 

–20 червня); врожайність – 

середня (більше 10,0 т/га); ягода 

рожевого кольору, середня (0,5 

г); довжина грона – середня (6,7 

см); кількість ягід у гроні – 

середня (10 шт.); сила росту 

куща – середня; ягода – округла. 

UР0100451 Сніжанка Україна Середньопізнього строку 

достигання (15–17 червня); 

врожайність – висока (20,0 т/га); 

ягода білого кольору, середня 

(0,6 г); довжина грона – дуже 

довге (13 см); кількість ягід у 

гроні – багато (13 шт.); сила 

росту куща – сильна; ягода – 

округла. 

 

Висновки. У лабораторії садівництва Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону НААН зберігається та вивчається 

колекція порічок (120 зразків із 12 країн світу). 

Створено базову колекцію, яка охоплює широкий спектр 

мінливості біологічно-господарських ознак, що дає змогу проводити 

відбір зразків із заданими параметрами. 

У процесі формування колекції виділено джерела цінних 

господарських ознак, впровадження яких зможе підвищити 

ефективність селекційної роботи за різними напрямами використання 

культури, що сприяє розширенню її генофонду. 
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помаранчевий в умовах Західного Лісостепу. Встановлено, що за 

оптимальної норми висіву насіння (8,0 млн шт./га) та збирання 

врожаю у фазу повної стиглості найвищий вихід олії (1,37 т/га) і 

найкращі показники якості олії (вміст ліноленової кислоти 65,52 %) і 

волокна (міцність 16 к. г. с.) забезпечив сорт Водограй.  

Ключові слова: льон олійний, норми висіву, строки збирання, 

вміст олії, вміст волокна, жирні кислоти. 

  
Льон олійний є однією із перспективних 

сільськогосподарських культур в Україні. Висока реалізаційна ціна, а 

також збільшення урожайності стимулюють його виробництво та 

поступове розширення посівних площ шляхом впровадження 

інноваційних технологій вирощування. За умови дотримання всіх 

потрібних агротехнічних заходів та впровадження високоврожайних 

сортів ця культура в умовах Західного Лісостепу у перспективі може 

приносити значні прибутки в аграрному секторі (рівень рентабельності 

117–152 %). Крім того, завдяки короткому періоду вегетації 

сільгоспвиробники можуть отримати перші грошові надходження від 

продажу даної олійної культури уже в кінці липня-серпня [2, 5]. 

Льон олійний є культурою, з якої отримують цінну технічну і 

харчову олію, яка швидко висихає (йодне число 165–192). Лляна олія 

відрізняється від інших рослинних олій високим вмістом біологічно 

активних незамінних поліненасичених жирних кислот: лінолевої –            

15–20 %, ліноленової – 39–45 %. Ліноленова кислота належить до 

групи омега-3 жирних кислот і становить 50–60 % від суми жирних 

кислот олії, що в два рази більше, ніж у риб’ячому жирі [1]. 

Лляну олію використовують для харчування людей, а макуха і 

шрот є цінним білковим кормом для тварин [2, 4, 5]. 

У результаті експериментальних досліджень також доведено 

доцільність переробки стебел льону олійного та можливість його 

застосування в різних галузях промисловості. В стеблах льону 

міститься високоякісне волокно (до 15 %), і в соломі целюлози більше 

55 %, що має товарознавчу цінність для виробництва целюлози і 

текстильних виробів [3, 4]. 

Дослідження ряду авторів свідчать, що важливим фактором, 

який визначає урожайність і якість насіння, виступає густота стояння 

рослин протягом вегетаційного періоду і строки збирання врожаю. 

Зменшення (до 6 млн шт./га) чи збільшення (до 10 млн шт./га) норми 

висіву насіння та пізні строки збирання (перестій 10 діб) призводять до 

зниження не лише врожайності, а і якості продукції (вміст олії, 

волокна). В загущених посівах стебла льону виростають високі тонкі з 
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невеликою кількістю насіннєвих коробочок, але мають більший вміст 

волокна в соломці. В розріджених посівах стебла в поперечному 

розрізі мають великий діаметр, гіллястість, добре обнасінені. Волокна 

з таких стебел одержують менше, воно буває грубим і неміцним [3–5]. 

Для подальшого підвищення урожайності та якості продукції 

льону олійного слід висівати сучасні сорти, які мають суміщати 

високий потенціал продуктивності, стійкості до шкодочинних 

організмів, несприятливих умов середовища. А тому вивчення реакції 

сучасних генотипів культури на агротехнічні фактори (норми висіву, 

строки збирання) в умовах Західного Лісостепу є актуальним.  

Метою досліджень було встановлення оптимальних норм висіву 

насіння і строків збирання врожаю, за яких формуватиметься 

найбільша урожайність і висока якість насіння сортів різних 

екологічних типів. 

Дослідження з вивчення впливу різних норм висіву насіння і 

строків збирання на продуктивність льону олійного сортів різних 

екологічних типів проводили в 2012–2013 рр. на дослідних ділянках 

Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН на 

сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті з такими агрохімічними 

показниками (до закладки досліду) шару 0–20 см: вміст гумусу (за 

Тюріним) – 1,85 %, сума увібраних основ – 23,2 мг-екв на 100 г ґрунту, 

лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 91,6 мг/кг ґрунту, 

рухомого фосфору і обмінного калію (за Кірсановим) – відповідно 69,0 

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

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

ґрунтового розчину (pH сол. – 5,75) слабокисла з наближенням до 

нейтральної.  

За роки досліджень попередником льону олійного була озима 

пшениця. Обробіток ґрунту складався із таких заходів: лущення стерні, 

зяблевої оранки на глибину 20–22 см, двократної весняної культивації 

(перша на 8–10 см, а друга на глибину загортання насіння) з 

боронуванням і коткуванням кільчасто-шпоровими котками. Під 

передпосівну культивацію вносили мінеральні добрива (N60P30K60). 

Дослідження проводили відповідно до загальноприйнятих методик. 

Повторність у досліді чотирикратна. Розміщення ділянок 

систематичне. Рендомізовану обробку даних здійснювали за 

методикою [6]. 

У результаті проведених у 2012–2013 рр. досліджень 

встановили, що елементи агротехніки вирощування (норми висіву 

насіння, строки збирання) льону олійного сортів різних екологічних 
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типів певним чином вплинули не лише на врожайність, а й на якісні 

показники продукції.  

Отримані експериментальні дані свідчать, що вміст олії в 

насінні льону олійного залежав від норм висіву і знаходився в межах 

42,86–44,78 % для сорту Водограй і 42,18–43,83 % для сорту Блакитно-

помаранчевий за збирання врожаю в повну стиглість (табл. 1).  

Підвищення густоти посіву за рахунок збільшення норми висіву 

від 8,0 до 10,0 млн схожих насінин на 1 га за оптимальних строків 

збирання забезпечило збільшення вмісту олії в насінні на 1,92–1,84 % 

(сорт Водограй) і на 1,65–1,60 % (сорт Блакитно-помаранчевий) щодо 

норми висіву 6,0 млн шт./га (42,86 і 42,18 %). 

Збирання льону олійного через десять діб після повної стиглості 

спричинило незначне зниження вмісту олії (на 0,44–0,32 % (сорт 

Водограй) і на 0,40–0,33 % (сорт Блакитно-помаранчевий)) за різних 

норм висіву. 

 

1. Якість насіння льону олійного залежно від норм висіву та 

строків збирання (середнє за 2012–2013 рр.) 

Сорт 

Норми 

висіву, 

млн 

шт./га 

Олійність, 

% 

Сирий 

протеїн, % 

Вихід олії, 

т/га 

Збір сирого 

протеїну, 

т/га 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Водо- 

грай 

6,0 42,86 42,42 22,28 22,20 1,07  0,84 0,55 0,44 

8,0 44,78 44,46 21,76 21,69 1,37 1,01 0,67 0,49 

10,0 44,70 44,45  21,78 21,70 1,35 1,00 0,66 0,49 

Блакитно-

помаран- 

чевий 

6,0 42,18 41,78 22,09 21,99 0,91 0,74 0,47 0,39 

8,0 43,83 43,50 20,96 20,87 1,18 0,89 0,57 0,43 

10,0 43,78 43,40 20,99 20,91 1,17 0,88 0,56 0,42 
НІР0,5, т/га 

А                                                                                    0,01   0,01 
В                                                                                    0,01 0,01 

С                                                                                    0,01 0,01 

АВС                                                                              0,03 0,02 
Примітка: 1 – збирання у фазі повної стиглості, 2 – збирання через 10 діб після 

повної стиглості. 

 

Результати досліджень свідчать, що оптимальною густотою 

рослин у посівах є 8,0 млн шт./га за збирання у повну стиглість, що 

сприяло кращому накопиченню олії в насінні (до 1,37 т/га для сорту 

Водограй).  

Із збільшенням норми висіву від 6 до 10 млн шт./га вміст сирого 

протеїну в насінні знижується на 0,52 і 0,50 %, 0,51 і 0,50 % для сорту 
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Водограй, а також на 1,13 і 1,10 %, 1,12 і 1,09 % для сорту Блакитно-

помаранчевий за першого і другого строку збирання. Зростання вмісту 

сирого протеїну до 22,28 і 22,20 % (сорт Водограй) і 22,09 і 21,99 % 

(сорт Блакитно-помаранчевий) спостерігали у сортів за норми висіву          

6 млн шт./га. Загущення стеблостою посівів льону за рахунок більших 

норм висіву насіння (8,0 і 10,0 млн шт./га) забезпечило найвищий збір 

сирого протеїну (до 0,67–0,66 т/га (сорт Водограй) і 0,57–0,56 т/га 

(сорт Блакитно-помаранчевий)) за оптимальних строків збирання (фаза 

повної стиглості).  

 

2. Вміст волокна та його фізико-механічні показники залежно від 

норм висіву насіння та строків збирання (середнє за 2012–2013 рр.) 

Сорт 

Норма 

висіву, 

млн 

шт./га 

Вміст волокна, % 
Міцність волокна, 

к. г. с. 

фаза 

повної 

стиглості 

перестій 

(через 10 

діб після 

повної 

стиглості) 

фаза 

повної 

стиглості 

перестій 

(через 10 

діб після 

повної 

стиглості) 

Водограй 

6,0 16,2 15,5 14,2 13,8 

8,0 17,3 16,7 16,0 15,2 

10,0 17,4 16,8 13,8 13,0 

Блакитно-

помаранче- 

вий 

6,0 15,5 14,7 13,0 12,5 

8,0 16,4 15,8 13,8 13,0 

10,0 16,6 16,0 12,8 12,0 

 

Під впливом різних норм висіву і строків збирання змінювалися 

також показники вмісту волокна і його фізико-механічні властивості 

(табл. 2). Із збільшенням норми висіву насіння з 6 до 10 млн шт./га 

вміст волокна зростав з 16,2 до 17,4 % для сорту Водограй і з 15,5 до 

16,6 % для сорту Блакитно-помаранчевий за оптимального строку 

збирання.  

Досліджувані норми висіву (8,0 і 10,0 млн шт./га) за збирання 

врожаю у фазі повної стиглості обумовлюють підвищення вмісту 

волокна відповідно на 0,9 і 1,2 % для сортів Водограй і Блакитно-

помаранчевий щодо норми висіву 6,0 млн шт./га. 

Найвищий вміст волокна в соломі (17,3 і 17,4 %) було 

відзначено у сорту Водограй за норм висіву 8,0 і 10,0 млн шт./га в 

оптимальні строки збирання. 

За збирання сортів льону олійного через 10 діб після повної 

стиглості спостерігали зниження вмісту волокна на 0,6–1,2 %. 
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Із зменшенням норми висіву до 6,0 млн шт./га та збільшенням 

до 10,0 млн шт./га міцність волокна знижувалася у обох сортів як за 

першого строку збирання (повна стиглість), так і за другого (через  

10 діб після повної стиглості). Найкращу міцність волокна (16,0 к. г. с.) 

спостерігали за норми висіву 8,0 млн шт./га у сорту Водограй за 

збирання врожаю у повну стиглість. 

Як стверджує ряд авторів, за пізніх строків збирання (перестій 

10 діб) у рослин зростає кількість лігніну у стеблах, який спричиняє їх 

здерев’яніння та зниження міцності, гнучкості [3, 4]. 

Проведений біохімічний аналіз лляної олії показав, що в 

середньому за два роки досліджень технологічні показники якості 

насіння на всіх варіантах досліду коливалися в межах допустимих 

значень для використання олії. Зниження норми висіву до                           

6,0 млн шт./га супроводжується зменшенням в олії накопичення 

ненасичених жирних кислот і зростанням насичених кислот. Із 

збільшенням норми висіву до 8,0–10,0 млн шт./га у обох сортів 

спостерігали підвищення вмісту ненасичених жирних кислот, зокрема 

ліноленової до 65,53 і 65,40 %, 64,31 і 64,09 %, лінолевої - до 14,23 і 

14,18 %, 12,72 і 12,63 %, олеїнової - до 12,31 і 12,30 %, 14,96 і 14,89 %, 

та зниження насичених кислот (пальмітинової і стеаринової) за 

оптимальних строків збирання.  

 

3. Жирнокислотний склад олії льону олійного залежно від норм 

висіву та строків збирання (середнє за 2012–2013 рр.) 

Сорти 

Норми 

висіву, 

млн 

шт. /га 

Вміст жирних кислот, % 

насичених ненасичених 

пальмі- 

тинова 

стеари- 

нова 

олеїно- 

ва 
лінолева 

ліноле- 

нова 

по
вн

а 

ст
иг

лі
ст

ь 

че
ре

з 1
0 

ді
б 

по
вн

а 

ст
иг

лі
ст

ь 

че
ре

з 1
0 

ді
б 

по
вн

а 

ст
иг

лі
ст

ь 

че
ре

з 1
0 

ді
б 

по
вн

а 

ст
иг

лі
ст

ь 
че

ре
з 1

0 

ді
б 

по
вн

а 

ст
иг

лі
ст

ь 
че

ре
з 1

0 

ді
б 

Водограй 

6,0 5,40 5,53 3,00 3,17     2,03  1,99  4,19 4,10 65,37 5,20 

8,0 5,02 5,17 2,98 3,09  12,31  12,09           14,23 14,15 65,53 65,49 

10,0 5,12 5,35 2,99 3,15     12,30  12,05  14,18 14,12 65,40 65,27 

Блакитно- 

помаранчевий 

6,0 5,31 5,40 3,08 3,20  13,58 13,51  14,20 14,14 63,82 63,74 

8,0 5,22 5,38 2,78 2,99     14,96    14,89  12,72 12,54 64,31 64,19 

10,0 5,24 5,31 3,15 3,22     14,89 14,79  12,63 12,60 64,09 64,08 

 

За збирання льону олійного через 10 діб після повної стиглості 

якість насіння погіршується в обох сортів за різних норм висіву: вміст 
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насичених жирних кислот збільшується, зокрема пальмітинової на 

0,13–0,15 %, стеаринової на 0,10–0,17 % для сорту Водограй і на   

0,07–0,16 %, 0,07–0,21 % для сорту Блакитно-помаранчевий, тоді як 

важливих ненасичених жирних кислот знижується. 

Протягом досліджень встановлено, що технологічні показники 

якості насіння були кращими за збирання льону олійного у фазі повної 

стиглості. Найбільшу кількість у складі лляної олії займала ліноленова 

кислота (більшу частину незамінних кислот). Для сорту Водограй її 

кількість становить 65,30–65,52 %, для сорту Блакитно-помаранчевий -

63,82–64,31 % за збирання у фазі повної стиглості (табл. 3). 

Висновки. За результатами досліджень встановлено, що в 

ґрунтово-кліматичних умовах Лісостепу Західного на формування 

якості продукції льону олійного значний вплив мали норми висіву 

насіння та строки збирання сортів різних екологічних типів. За норми 

висіву 8,0 млн шт./га і оптимальних строків збирання (фаза повної 

стиглості) сорт Водограй забезпечив найвищий збір жиру (1,37 т/га) та 

найкращі показники якості продукції (вміст олії в насінні 44,78 %, 

вміст волокна у соломі 17,3 %). Збір сирого протеїну становив                             

0,67 т/га. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО 

ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ  

В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ 

 

Наведено дані щодо впливу біопрепаратів на ріст і розвиток 

рослин тритикале озимого, встановлено залежність врожайності та 

якості зерна від досліджуваних факторів. 

Ключові слова: врожайність, біопрепарати, тритикале 

озиме, якість зерна. 

 

Одним із напрямів розвитку сучасного сільського 

господарства є його біологізація – використання природних ресурсів 

для одержання екологічно чистої продукції рослинництва. Серед 

наявних біологічних засобів пріоритетна роль належить 

мікробіологічним препаратам [1], за рахунок яких посилюється 

живлення рослин, а отже, зростає рівень урожайності культур та якість 

рослинницької продукції. Не менш важливим аргументом на користь 

застосування біопрепаратів є те, що вони екологічно безпечні та мають 

відносно низьку вартість, проте їх ефективність великою мірою 

залежить від погодних умов та культури землеробства. Крім того, 

мікробні препарати сприяють зростанню чисельності ґрунтових 

мікроорганізмів, що свідчить про метаболічні зміни бактеризованих 

рослин, та змінюють на краще процес засвоєння поживних речовин 

сільськогосподарськими культурами [6]. 

Тритикале озиме − культура, яка має придатність до 

вирощування на бідних щодо забезпечення елементами живлення 

ґрунтах, відрізняється високою посухостійкістю і зимостійкістю та 

практично не уражується хворобами [3, 5]. Використання 

біопрепаратів для удосконалення елементів технологій, в яких 

передбачена обробка насіння тритикале озимого мікробними 

препаратами, дасть можливість не тільки поліпшити умови росту, 

розвитку культурних рослин, підвищити їх продуктивність, але й 

зменшити виробничі витрати та собівартість продукції, підвищити її 

конкурентоспроможність.  
 

© Ткаченко Л. Ю., 2014 
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2014. Вип. 56 (ІІ). 
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Метою досліджень було вивчення впливу біопрепаратів на 

врожайність та якість зерна тритикале озимого. 

Дослідження проводили впродовж 2013−2014 рр. Ґрунт 

дослідного поля сірий лісовий поверхнево оглеєний. Орний шар       

(0–20 см) характеризувався такими показниками: рН (сольове) – 5,9–

6,0, вміст гумусу (за Тюріним) – 1,5–1,6 %, рухомого фосфору та 

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

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

ґрунту. 

Дослід закладали за методикою Б. А. Доспехова [2], 

фенологічні спостереження проводили за М. О. Майсуряном [4]. 

Збирання врожаю – поділянкове, методом суцільного обмолоту (пряме 

комбайнування) у період повної стиглості зерна з перерахунком на 

одиницю площі, враховуючи засміченість та вологість.  

Попередник – вико-вівсяна суміш на сидерат. Обробіток 

ґрунту та догляд за посівами проводили в оптимальні строки з 

урахуванням попередника і ґрунтово-кліматичних умов. 

Дослід закладали на фоні мінерального живлення N90P90K90, а 

саме N30P90K90 до сівби, з підживленням азотними добривами N30 

(початок виходу в трубку) та N30 у фазі колосіння.  

Мінеральні добрива вносили у формі нітроамофоски 

(N16P16K16), суперфосфату (17 %), калію хлористого (60 %), аміачної 

селітри (34 %).  

Для обробки насіння застосовували: Вітавакс 200 ФФ (діюча 

речовина Карбоксим + Тирам) з нормою витрат 3 л/т насіння; Планриз 

– живі бактеріальні клітини Pseudomonas fluorescens штам АР-33 –        

2 л/т; Діазофіт – рідкий гель бактерій Agrobacterium radiobacter –       

0,4 л/т; Фосформобілізатор – біопрепарат на основі 

фосформобілізуючих бактерій ФМБ 32-3-Enterobacter nimipressuralis –  

0,15 кг/га; Стимрос – екстракт з торфу і попелу – 2 л/т та вегетативної 

маси у фазі виходу в трубку (3 л/га). 

Висівали сорт Амфідиплоїд 52 в оптимальні строки з 

урахуванням погодних умов нормою 5,5 млн схожих насінин на 1 га 

(табл. 1).  

Розмір ділянок: посівна – 16,5 м
2
, облікова 10 м

2
, повторність – 

шестикратна. Дослід включає 7 варіантів.  

У посівах тритикале озимого для боротьби з бур’янами 

використовували гербіцид Гранстар (20 г/га). 
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1. Схема досліду 

№ 

варіанта 
Обробка насіння 

1 Без обробки (контроль) 
2 Вітавакс 200 ФФ (3 л/т) 
3 Планриз (2 л/т) 
4 Планриз (2 л/т) + Стимрос (2 л/т) 
5 Планриз (2 л/т) + Стимрос (2 л/т) + Стимрос 

позакоренево (3 л/га) 
6 Планриз (2 л/т) + Діазофіт (0,4 л/т) 
7 Планриз (2 л/т) + ФМБ 32-3 (0,15 кг/га)  

 

За дворічними даними встановлено залежність елементів 

продуктивності від застосування біопрепаратів. Якщо на варіанті без 

обробки насіння (контроль) кількість стебел на рослині в ІV етапі 

органогенезу становила 3,5 шт., то при обробці насіння даний 

показник зростав на 0,8–1,4 і становив – 4,3–4,9 шт. (табл. 2). 

При аналізі кількості синхронно розвинутих колосків у колосі 

виявлено тенденцію до зростання даних показників від застосування 

біопрепаратів. 

На варіантах, де проводили обробку насіння перед сівбою, 

кількість колосків у колосі становила 28,9−29,9 шт. (залежно від 

препарату). Дані показники вищі щодо контролю на 1,6−2,6 шт. 

Важливим елементом продуктивності є також кількість 

продуктивних стебел на 1 м
2
. На контрольному варіанті (без обробки 

насіння) було отримано 457 шт./м
2
. При застосуванні препаратів цей 

показник зростав на 19−37 шт./м
2
 і становив 476−494 шт./м

2
 залежно 

від варіанта досліду. 

Вивчаючи елементи продуктивності даної культури залежно 

від досліджуваних факторів, важливо зосередитися на кількості 

розвинутих квіток у колосі (ІХ етап), оскільки цей показник у 

подальшому визначає озерненість колосу та відповідно урожай зерна. 

Якщо на варіанті без обробки насіння (контроль) кількість розвинутих 

квіток у колосі становила 45,8 шт., то при застосуванні біопрепаратів 

їх число збільшувалося на 4,8–7,3 шт. та дорівнювало 50,6–53,1 шт. 

залежно від застосованих препаратів. 
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2. Формування елементів продуктивності тритикале озимого залежно від застосування біопрепаратів 

Обробка 

насіння 
Кількість стебел на 

рослині (ІV етап), 

шт. 

Синхронно розвинуті 

колоски в колосі 

(ІV етап), шт. 

Продуктивні стебла 

(VІІІ етап), шт./м
2
 

Розвинуті квітки в 

колосі (ІХ етап), шт. 
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Без обробки 

(контроль) 
 

3,2 
 

3,8 
 

3,5 

 

25,1 
 

29,4 
 

27,3 

 

456 
 

458 
 

457 

 

47,2 
 

44,4 
 

45,8 

Вітавакс  3,7 5,6 4,7 27,1 32,3 29,7 472 480 476 52,1 52,7 52,4 

Планриз 3,7 6,0 4,9 25,8 32,1 28,9 474 481 477 49,7 53,2 51,5 

Планриз + 

Стимрос 4,0 5,6 4,8 26,5 31,6 29,1 484 489 486 53,2 52,9 53,0 

Планриз + 

Стимрос + 

Стимрос по-

закоренево 

 

 

 

3,9 

 

 

 

5,8 

 

 

 

4,9 

 

 

 

26,9 

 

 

 

32,9 

 

 

 

29,9 

 

 

 

488 

 

 

 

493 

 

 

 

491 

 

 

 

52,0 

 

 

 

54,2 

 

 

 

53,1 

Планриз + 

Діазофіт 
 

4,1 
 

4,5 
 

4,3 

 

27,7 
 

31,0 
 

29,4 

 

480 
 

485 
 

483 

 

50,1 
 

51,3 
 

50,7 

Планриз + 

ФМБ 32-3 
 

4,0 
 

6,0 
 

5,0 

 

26,9 
 

31,2 
 

29,1 

 

494 
 

495 
 

494 

 

50,4 
 

50,7 
 

50,6 
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Врожайність зерна тритикале озимого сорту Амфідиплоїд 52 

змінювалася залежно від застосування біопрепаратів (табл. 3). Якщо на 

контролі (без обробки насіння) врожай зерна становив 5,75 т/га, то при 

обробці Вітаваксом приріст дорівнював 0,30 т/га. Слід зазначити, що 

комбінації біопрепаратів давали вищу врожайність зерна. Так, якщо 

при обробці насіння Планризом вона становила 6,14 т/га, то поєднання 

Планризу із Стимросом для обробки насіння забезпечило врожай    

6,29 т/га. За додавання до цієї комбінації Стимросу позакоренево у 

фазі виходу в трубку отримали 6,58 т/га зерна. Зростання врожайності 

спостерігали і з іншими комбінаціями біопрепаратів, приріст від їх 

застосування в середньому за два роки досліджень становив            

0,39–0,83 т/га до контролю. Згідно з результатами дисперсійного 

аналізу дані щодо формування врожайності є достовірними. 

 

3. Врожайність зерна тритикале озимого сорту Амфідиплоїд 52 

залежно від застосування біопрепаратів, т/га 

Обробка насіння 2013 р. 2014 р. Середнє 

за 2 роки 
± до конт-

ролю 
Без обробки (контроль) 5,60 5,89 5,75 - 
Вітавакс 200 ФФ  5,88 6,22 6,05 0,30 
Планриз 5,92 6,36 6,14 0,39 
Планриз + Стимрос 6,06 6,51 6,29 0,54 
Планриз + Стимрос + 

Стимрос позакоренево 
 

6,36 
 

6,80 
 

6,58 
 

0,83 
Планриз + Діазофіт 6,24 6,62 6,43 0,68 
Планриз + ФМБ 32-3 6,22 6,58 6,40 0,65 

НІР05, т/га                                                  0,01              0,02 

 

За результатами досліджень, встановлено вплив біопрепаратів 

і на фізичні показники якості зерна, а саме: натуру та масу 1000 

насінин (табл. 4). Так, якщо на контролі (без обробки насіння) ці 

показники становили  691 г/л та 46,5 г, то із їх застосуванням вони 

збільшувалися на 5–23 г/л та 1,3–4,2 г.  

При аналізі натури зерна та маси 1000 насінин виявлено, що 

комбінації біопрепаратів дають вищі показники порівняно з обробкою 

насіння лише одним препаратом.  
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4. Фізичні показники якості зерна тритикале озимого залежно від 

застосування біопрепаратів 

 

 

Обробка 

насіння 

Натура зерна, г/л Маса 1000 зерен, г 
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Без обробки 

(контроль) 
 

682 
 

700 
 

691 

 

48,2 
 

44,9 
 

46,5 

Вітавакс  683 702 693 49,2 45,1 47,2 

Планриз 687 704 696 50,4 45,3 47,8 

Планриз + 

Стимрос 
 

688 
 

709 
 

699 

 

50,6 
 

45,6 
 

48,1 

Планриз + 

Стимрос + 

Стимрос 

позакоренево 

 

 

 

693 

 

 

 

734 

 

 

 

714 

 

 

 

52,2 

 

 

 

49,2 

 

 

 

50,7 

Планриз + 

Діазофіт 
 

689 
 

712 
 

701 

 

51,8 
 

48,0 
 

49,9 

Планриз + 

ФМБ 32-3 
 

690 
 

716 
 

703 

 

51,6 
 

46,0 
 

48,8 

 

Висновки. За результатами дворічних досліджень   

(2013−2014 рр.), найвищу продуктивність (6,58 т/га) тритикале 

озимого сорту Амфідиплоїд 52 отримали на варіанті, де проводили 

обробку насіння Планризом і Стимросом та позакореневе підживлення 

Стимросом у фазі виходу в трубку. Приріст зерна до контролю 

становив 0,83 т/га. 

 

Список використаної літератури 

1. Вороний К. Е. Биологическая защита зерновых культур от 

вредителей / К. Е. Вороний, В. А. Шапиро, Г. А. Пукинская ; 

ВАСХНИЛ. – М. : Агропромиздат, 1989. – 198 с. 

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

статистической обработки результатов исследований)                             

/ Б. А. Доспехов. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М. : Колос, 1979. – 416 с. 

3. Каленська С. М. Продуктивність озимого тритикале 

залежно від технологій вирощування / С. М. Каленська, Г. В. Кононюк 

// Землеробство : міжвід. темат. наук. зб. – 1996. – Вип. 71. – С. 78–81. 



 87 

 4. Майсурян М. О. Рослинництво / М. О. Майсурян. – К. : 

Держсільгоспвидав Української РСР, 1960. – 394 с. 

5. Шередко Л. М. Озиме тритикале на Поліссі України              

/ Л. М. Шередко // Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН. –

2003. – Спец. випуск. – С. 37–40.  

6. Шестобаєва О. В. Реакція мікробного угруповання 

кореневої зони озимої пшениці на інтродукцію діазотрофів  

/ О. В. Шестобаєва // Агроекол. журн. – 2003. − № 3. – С. 42−47. 

Отримано 12.09.2014 

 

 

 
УДК 633.367:631.811.98 

О. В. ТРИГУБА, здобувач  

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут                          

імені Тараса Шевченка 

вул. Ліцейна, 1, м. Кременець Тернопільської обл., 47003, 

е-mail: boratun1@rambler.ru 

 

НАКОПИЧЕННЯ ОЛІЇ У НАСІННІ РОСЛИН LUPINUS ALBUS L. 

ЗА ДІЇ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ ТА МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ* 

 

 В умовах Західного Лісостепу України досліджено вплив 

передпосівної обробки насіння ризобофітом на основі Bradyrhizobium 

sp. (Lupinus) штамів 367а, 5500/4 і регуляторів росту рослин Стимпо, 

Регоплант та їхніх композицій на накопичення олії у насінні Lupinus 

albus L. сортів Дієта та Серпневий. Показано, що монообробка 

насіння сортів Дієта регулятором росту рослин Регоплант та 

Серпневий ризобофітом, штам 5500/4 істотно вплинула на олійність 

насіння люпину білого. Застосування композиції ризобофіту, штам 

5500/4 з рістрегулятором Стимпо підвищило вміст олії у насінні 

сорту Дієта на 10,8 %. 

Ключові слова: люпин білий, регулятори росту, ризобофіт, олія. 

   

Люпин білий є універсальною культурою. Його використовують 

на зелений корм, силос, зернофураж і як сидерат. У багатьох країнах 

світу люпин білий має також харчове, фармацевтичне та косметичне 

застосування [15].  

У сільськогосподарській практиці використовують чотири види  

 
* Науковий керівник -  доктор сільськогосподарських наук С. В. Пида. 
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люпину: вузьколистий (синій), жовтий, білий і багаторічний.  

У зоні Лісостепу та на більш родючих ґрунтах Полісся 

вирощують люпин білий (Lupinus albus L.) [6, 14], виробниче  

значення якого особливо зросло після виведення безалкалоїдних  

сортів, які придатні для використання на корм тваринам та в харчовій 

промисловості [9]. 

Зацікавлення люпином обумовлене високим вмістом у його 

насінні білка (до 50 %), олії (від 5 до 20 %), за якістю близької до                  

оливкової [3]. Найбільшу біологічну цінність має нерафінована 

люпинова олія, оскільки після рафінування з неї повністю видаляються 

каротиноїди і вдвічі знижується вміст токоферолів і стеринів [2, 7]. 

Біологічні особливості люпину та наявність відповідних 

агрокліматичних ресурсів обумовлюють перспективу збільшення 

посівних площ цієї зернобобової культури в умовах Західного 

Лісостепу України. У зв’язку з цим виникає потреба проведення 

відповідних досліджень з метою наукового обґрунтування зональних 

технологій вирощування люпину в умовах регіону.  

Сьогодні перспективним при вирощуванні даної культури є 

використання бактеріальних препаратів та регуляторів росту рослин 

(РРР) природного походження. Застосування біологічних препаратів 

не лише підвищує врожайність, поліпшує якість вирощеної продукції, 

а й збільшує стійкість рослин до захворювань та стресових факторів, 

також зменшує норми використання пестицидів, які шкідливо 

впливають на навколишнє середовище. Шляхом використання РРР 

Стимпо і Регоплант та Bradyrhizobium sp. (Lupinus) можна досягти 

оздоровлення сільськогосподарських культур, поліпшення якості 

урожаю, ефективного відновлення родючості ґрунту, економії 

мінеральних добрив, збільшення теплоємності ґрунту, яка в свою 

чергу веде до прискорення схожості, цвітіння і плодоношення [10]. 

Тому дослідження ефективності інокуляції люпину білого мікробними 

препаратами на основі Bradyrhizobium sp. (Lupinus) і РРР Стимпо та 

Регоплант має практичне значення. 

Метою роботи було встановити вплив мікробних препаратів 

ризобофіту та РРР і їх композицій на накопичення олії у насінні 

рослин Lupinus albus L. сортів Дієта і Серпневий.  

Дослідження проводили з рослинами люпину білого (Lupinus 

albus L.) сортів Дієта та Серпневий (виведеними у ННЦ «Інститут 

землеробства НААН України»).  

Сорт Дієта внесено до Реєстру сортів рослин України на 2004 р. 

Він створений методом індивідуального добору на інфекційному фоні 

із сорту люпину білого Український. 
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Сорт належить до групи скоростиглих, вегетаційний період – 

105–110 діб. Центральне стебло міцне, стійке до вилягання. Сорт 

високопродуктивний, потенційна врожайність зерна – 4,2 т/га, зеленої 

маси (суха речовина) – 10,5 т/га, стійкий до фузаріозу та вірусних 

хвороб. Вміст перетравного протеїну в зерні – 39 %, зеленій масі (суха 

речовина) – 20 %, алкалоїдів у зерні – 0,009 %, зеленій масі – 0,007 %, 

пектину – 10,3 %, низький вміст інгібіторів трипсину. 

Для сорту характерне одночасне достигання зерна на 

центральній китиці та бічних пагонах, що забезпечує скоростиглість і 

високу якість зерна. Зерно сорту Дієта може бути використане для 

приготування продуктів харчування [12]. 

Сорт Серпневий занесено до Реєстру сортів рослин України на 

2006 р. Створений методом гібридизації (лінія 2101 × лінію 2247) з 

подальшим індивідуальним добором за ознакою скоростиглості.  

Сорт належить до групи скоростиглих (вегетаційний період 100–

105 діб), що дозволяє збирати в умовах Лісостепу і Полісся врожай 

насіння в кінці серпня без досушки, може бути попередником для 

озимих культур. Сорт стійкий до фузаріозу та ВЖМК (вірус жовтої 

мозаїки квасолі). 

Врожай насіння сорту забезпечується в основному за рахунок 

насіння центральної китиці і становить 3,9–4,0 т/га, вміст білка в зерні 

– 39,9 %, алкалоїдів у зерні – 0,015 %, зеленій масі – 0,009 %. Маса 

1000 насінин – 340–350 г. Сорт рекомендовано для вирощування на 

зерно і зелену масу в зонах Лісостепу та Полісся України [11]. 

Ризобофіт виготовлено в Інституті сільськогосподарської 

мікробіології та агропромислового виробництва НААН  (м. Чернігів). 

В основу створення препаратів РРР Стимпо та Регоплант (виробник 

ДП МНТЦ «Агробіотех») покладено синергійний ефект взаємодії 

продуктів біотехнологічного культивування гриба-мікроміцета, 

вилученого з кореневої системи женьшеню, та препаратів з продуктів 

життєдіяльності Streptomyces avermitilis [1].  

Польові досліди закладали на сірому лісовому ґрунті ділянок 

Кременецького ботанічного саду за однаковою для обох сортів 

схемою: 1 вар. – контроль, насіння не оброблене; 2 – насіння перед 

сівбою інокулювали ризобофітом на основі Bradyrhizobium sp. 

(Lupinus) штаму 367а (стандартний); 3 – ризобофіт, штам 5500/4; 4 – 

насіння перед сівбою обробляли РРР Регоплант; 5 – РРР Стимпо; 6 – 

ризобофіт, 367а + РРР Регоплант; 7 – ризобофіт, 367а + РРР Стимпо; 8 

– ризобофіт, 5500/4 + РРР Регоплант; 9 – ризобофіт, 5500/4 + РРР 

Стимпо. 
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Масову частку сирого жиру в рослинах визначали методом 

знежиреного залишку [5]. Статистичну обробку експериментальних 

даних проводили [8], використовуючи пакет програм MS Excel 2003 

для Windows 2003. 

Люпинова олія має значну харчову й біологічну цінність. 

Основним компонентом такої олії є ненасичені жирні кислоти          

(81–83 %), зокрема олеїнова – 53–55 %; вміст поліненасичених жирних 

кислот – 27–29 %, з них лінолевої – 18–20 %, ліноленової – 8–9 %. На 

частку насичених жирних кислот (пальмітинову, стеаринову та ін.) 

припадає близько 10 % [13]. Люпинова олія багата також на 

жиророзчинні вітаміни і провітаміни – токофероли, стероли та 

каротиноїди [2]. 

Сира олія коричнево-червоного забарвлення, без запаху, трохи 

гіркувата на смак, середньо рідкої консистенції. За вмістом 

поліненасичених кислот люпинова олія близька до біологічно цінних 

лляної та амарантової олій, які використовують у медицині [4], тому 

підвищення її вмісту в насінні є актуальною проблемою. Ообливістю 

люпину білого є те, що кількість олії в його насінні не знаходиться в 

безпосередній залежності від вмісту білка і розміру насіння. 

Аналіз результатів дослідження показав (табл.), що вміст олії в 

насінні люпину білого сорту Дієта коливався в межах від 8,83 

(ризобофіт, штам 367а + РРР Регоплант) до 11,27 % (ризобофіт, штам 

5500/4 + РРР Стимпо), сорту Серпневий – від 7,58 % (ризобофіт, штам 

5500/4 + РРР Стимпо) до 10,49 % (Ризобофіт, штам 5500/4). 

Він залежав від ґрунтово-кліматичних умов вирощування 

рослин, особливостей сортів та дії мікробних препаратів і РРР.  

При дослідженні насіння рослин сорту Дієта встановлено, що у 

2-му (ризобофіт, штам 367а) та 9-му (ризобофіт, штам 5500/4 + РРР 

Стимпо) варіантах вміст олії у насінні був достовірно більшим 

порівняно з контролем відповідно на 4 та 10 %. У всіх інших дослідних 

варіантах у насінні рослин зазначеного вище сорту достовірної різниці 

не виявлено. Варто зауважити, що олійність насіння рослин сорту 

Дієта була на 7 % вищою порівняно з сортом Серпневий. Очевидно, це 

обумовлено біологічними особливостями сортів. За літературними 

джерелами, у насінні рослин сорту Дієта кількість олії становить  11,7–

12,0 % [12], а у сорту Серпневий – 11,2 % [11]. 
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Вміст олії в насінні люпину білого, % 

№ 

вар. 
Варіант Сорт Дієта 

Сорт 

Серпневий 

1 Контроль 10,17 ± 0,098 9,38 ± 0,21 

2 Ризобофіт, штам 367а 9,14 ± 0,65 8,62 ± 0,35 

3 Ризобофіт, штам 5500/4 10,07 ± 0,61 10,49 ± 0,28* 

4 РРР Регоплант 10,59 ± 0,05* 7,92 ± 0,58 

5 РРР Стимпо 9,46 ± 0,46 7,95 ± 0,57 

6 Ризобофіт, штам 367а + 

РРР Регоплант 

 

8,83 ± 0,71 

 

9,68 ± 0,39 

7 Ризобофіт, штам 367а + 

РРР Стимпо 

 

9,59 ± 0,34 

 

9,26 ± 0,26 

8 Ризобофіт, штам 5500/4 + 

РРР Регоплант 

 

9,95 ± 0,54 

 

9,26 ± 0,15 

9 Ризобофіт, штам 5500/4 + 

РРР Стимпо 

 

11,27 ± 0,15* 

 

7,58 ± 0,84 
* Істотна різниця порівняно з контролем. 
 

Обробка насіння люпину білого сорту Серпневий 

досліджуваними рістрегуляторами і мікробними препаратами на 

основі бульбочкових бактерій істотно не вплинула на вміст олії у 

насінні. Найвищі вірогідні показники відзначено у 3-му варіанті за дії 

ризобофіту, штам 5500/4, що на 12 % більше порівняно з контролем. 

Висновки. На накопичення олії у насінні люпину білого 

впливають сортові особливості рослин та дія біологічних препаратів. 

Монообробка насіння сорту Дієта РРР Регоплант та сорту Серпневий 

ризобофітом на основі Bradyrhizobium sp. (Lupinus) штаму 5500/4 

істотно впливає на олійність насіння люпину білого. Використання 

композиції зазначеного вище мікробного препарату та РРР Стимпо 

було достовірно ефективним у сорту Дієта. 
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СИМБІОТИЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ 

СОРТУ СИНЮХА ЗАЛЕЖНО ВІД  

АГРОБІОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ  

В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО* 
 

Досліджено вплив способів вирощування, передпосівної обробки 

насіння та вапнування ґрунту на формування симбіотичного 

потенціалу  рослин люцерни посівної і накопичення біологічного азоту 

у ґрунті.  

Ключові слова: люцерна посівна, симбіотична продуктивність, 

передпосівна обробка насіння, вапнування ґрунту, спосіб вирощування. 

 

Роль багаторічних бобових трав у польовому кормовиробництві 

важко переоцінити, поряд з високими кормовими властивостями і 

забезпеченням тваринництва високобілковими кормами вони 

виконують основну функцію природної біологізації землеробства, 

підвищуючи  вміст органічної речовини і біологічного азоту в ґрунті, 

що в свою чергу стабілізує його родючість і стан навколишнього 

середовища [1]. 

Серед багаторічних бобових трав найбільш поширена люцерна 

посівна. За своїми біологічними особливостями її рослини нормально 

ростуть та розвиваються лише на ґрунтах з рН сольової витяжки від 

6,5 до 7,5, тобто близькою до нейтральної [2].  

Встановлено, що при вирощуванні люцерни на кислих ґрунтах 

(рН 4,5–5,0) бульбочкові бактерії взагалі припиняють свою 

життєдіяльність, а з рН 5,2 утворювалися лише у 12 % рослин [3] 

порівняно з нейтральною реакцією [4, 5]. За таких умов зменшується 

автотрофне живлення азотом і знижується продуктивність рослин. 

У зв’язку із змінами кліматичних умов в бік потепління та 

нерівномірним вологозабезпеченням у період вегетації для більш 

повного використання генетичного потенціалу бобових трав для 

створення сталого виробництва кормової сировини та реалізації 

біологічного потенціалу рослин особливою актуальністю відзначається 

вивчення агробіологічних прийомів вирощування кормових культур із  
 

* Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук Н. Я. Гетман. 
© Циганський В. І., 2014 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2014. Вип. 56 (ІІ). 
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застосуванням регуляторів росту рослин, а також їх поєднання із 

біологічними препаратами на основі активних штамів бульбочкових 

бактерій, що має на меті поліпшення азотного живлення рослин у 

монокультурі та значне підвищення рівня біологічного перетворення 

азоту атмосфери на органічні азотовмісні сполуки [6]. 

Проте ці процеси повною мірою відбуваються при створенні 

оптимальних умов для росту і розвитку рослин, тому що кожна 

культура по-різному розвивається залежно від ґрунтово-кліматичних 

умов вирощування, зміни яких негативно або позитивно впливають на 

проходження етапів органогенезу та формування урожаю в цілому. 

У зв’язку з цим із виведенням нових алюмостійких сортів 

люцерни посівної виникає потреба в удосконаленні окремих елементів 

технології вирощування, що забезпечить підвищення азотфіксації  

бульбочковими бактеріями та стале виробництво високоякісних кормів 

в умовах Лісостепу Правобережного. 

Польові дослідження проводили впродовж 2011–2013 рр. у 

лабораторії польових кормових культур Інституту кормів та сільського 

господарства Поділля НААН. 

Ґрунти – сірі лісові середньосуглинкові, які характеризуються 

такими агрохімічними показниками: вміст гумусу – 2,06 % (за 

Тюріним), лужногідролізованого азоту – 62 мг/кг (за Корнфілдом), 

рухомого фосфору та обмінного калію – відповідно 149 і 80 мг на 1 кг 

ґрунту (за Чиріковим), рН сол. – 5,9, гідролітична кислотність -  

1,14 мг-екв. на 100 г ґрунту.  

Обробіток ґрунту - загальноприйнятий для зони Лісостепу 

Правобережного. Мінеральні добрива вносили одноразово у дозі 

N30Р90К90. Розрахунок норми вапна проводили за гідролітичною 

кислотністю. Насіння люцерни перед сівбою обробляли регулятором 

росту рослин емістим С та рідким інокулянтом ризобофіт 

(Sinorhizobium meliloti, штам 425а). Спосіб сівби – безпокривний та 

підпокривний. Покривною культурою була гірчиця біла (Sinapis alba 

L.) сорту Кароліна, яку висівали черезрядним способом з нормою 

висіву 0,7 млн схожих насінин на 1 га. При безпокривній сівбі для 

боротьби з бур’янами вносили гербіцид Пікадор у дозі 1,0 л/га в фазі 

3–4 трійчастих листків люцерни. 

У досліді висівали сорт люцерни посівної Синюха (8 млн сх. 

нас./га), оригінатором якого є Інститут кормів та сільського 

господарства Поділля НААН. При закладці та проведенні польового 

досліду керувалися загальноприйнятими методиками дослідної 

справи в кормовиробництві [7, 8]. Підрахунки кількості та маси 

(загальних і активних) бульбочок у другому і третьому роках вегетації 
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рослин, а також визначення загального та активного симбіотичного 

потенціалу і кількості біологічно фіксованого азоту здійснювали 

згідно з методичними вказівками Г. С. Посипанова [9]. 

Одним із важливих факторів, що характеризує оптимальний ріст 

і розвиток люцерни посівної, є утворення бульбочкових бактерій на 

кореневій системі рослин у період вегетації. За різних погодних умов у 

роки проведення досліджень створювалися досить сприятливі умови 

для формування та продуктивності бульбочок, що значною мірою 

забезпечувалося за рахунок проведення передпосівної обробки насіння 

та вапнування ґрунту незалежно від способу вирощування. 

Спостереження показали, що кількість бульбочкових бактерій 

та їх продуктивність значною мірою залежали від кислотності ґрунту, 

незважаючи на те, що сорт люцерни посівної Синюха є толерантним 

до показників рН та менше реагує на її зміни.  

Рівень симбіотично фіксованого азоту залежить не лише від 

кількості та маси бульбочок, але і від тривалості їх функціонування. 

Тому величини загального та активного симбіотичного потенціалу є 

акумулюючими показниками маси бульбочок і тривалості їх 

функціонування та визначають вплив окремих факторів на бобово-

ризобіальний симбіоз. Визначення показників загального (ЗСП) та 

активного (АСП) симбіотичного потенціалів дає нам змогу 

охарактеризувати стан бобово-ризобіального симбіозу протягом 

вегетації. 

Встановлено, що найнижчі показники ЗСП і АСП отримали на 

варіантах без внесення вапна, за безпокривного вирощування люцерни 

вони становили відповідно 33,02–35,81 і 23,12–26,21 тис. кг-діб/га. 

При підпокривному вирощуванні дані показники були нижчими і 

знаходилися в межах відповідно 22,56–24,43 і 16,47–18,11 тис. кг-

діб/га, що пояснюється слабшим розвитком рослин та впливом 

покривної культури. 

Вапнування ґрунту значно поліпшувало процеси симбіотичної 

продуктивності агрофітоценозу та біологічної фіксації азоту за обох 

способів вирощування. Якщо на варіантах з половинною нормою 

вапна за безпокривного вирощування загальний симбіотичний 

потенціал становив 51,09 тис. кг-діб/га, а активний 35,62 кг-діб/га, то 

при внесенні повної норми показники підвищилися до 54,30–39,53 тис. 

кг-діб/га, тобто із наближенням кислотності ґрунту до нейтральної 

симбіотична продуктивність бульбочкових бактерій значно 

посилювалася. 
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Формування загального (ЗСП) та активного (АСП) симбіотичного 

потенціалу люцерни посівної залежно від факторів інтенсифікації 

(у середньому за 2012–2013 рр.), тис. кг-діб/га 

Вапнування 

ґрунту 

Обробка 

насіння 

Безпокривний із 

внесенням гербіциду 

Після покриву 

гірчиці білої 

ЗСП АСП ЗСП АСП 

Без 

вапнування 

1 33,02 23,12 22,56 16,47 

2 34,34 24,23 23,13 17,11 

3 35,81 26,21 24,43 18,11 

0,5 норми  

за г. к. 

1 51,09 35,62 38,29 27,05 

2 55,38 38,96 41,93 29,91 

3 59,20 43,14 45,11 33,16 

1,0 норма  

за г. к. 

1 54,30 39,53 42,18 30,04 

2 59,39 44,10 46,96 34,08 

3 63,74 49,47 50,67 37,75 
Примітка: 1 – без обробки, 2 – обробка ризобофітом, 3 – ризобофіт + емістим С. 

При підпокривному способі сівби показники ЗСП і АСП були 

нижчими на всіх варіантах досліду. Так, за внесення 0,5 норми вапна 

вони були на рівні 38,29–27,05 тис. кг-діб/га та збільшувалися до 

42,18–30,04 тис. кг-діб/га за повної норми, проте були нижчими на 

12,12–9,49 тис. кг-діб/га порівняно з безпокривною сівбою. Це 

пояснюється тим, що за рахунок кореневих виділень гірчиці білої в 

орному шарі ґрунту погіршувалися умови для утворення 

бульбочкових бактерій на кореневій системі люцерни, їх розвитку та 

азотфіксації. 

Застосування передпосівної обробки насіння люцерни 

ризобофітом та емістимом С сприяло значному поліпшенню 

азотфіксації бульбочковими бактеріями та в цілому загальної 

симбіотичної продуктивності, особливо на варіантах з вапнуванням 

ґрунту. За використання для обробки насіння лише ризобофіту 

показники ЗСП підвищувалися на 3,64–4,29 тис. кг-діб/га при внесенні 

половинної норми вапна та на 4,01–5,03 тис. кг-діб/га – 1,0 норми. При 

поєднанні ризобофіту з емістимом С процеси азотфіксації 

бульбочковими бактеріями значно активізувалися та забезпечували 

підвищення загальної симбіотичної продуктивності, яка за 

безпокривного способу вирощування становила 59,20–63,74 і 45,11–

50,67 тис. кг-діб/га за підпокривного на фоні вапнування та відповідно 

на 23,39–27,93 та 20,68–26,24 тис. кг-діб/га була вища ніж без 

внесення вапна.  
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Активна симбіотична продуктивність також залежала від 

досліджуваних факторів. Максимально можливий АСП отримали на 

варіантах при внесенні повної норми вапна та проведенні 

передпосівної обробки насіння ризобофітом у поєднанні з емістимом 

С. При цьому показники АСП за безпокривного способу вирощування 

були на рівні 49,47 тис. кг-діб/га, тоді як при сівбі після гірчиці білої 

вони зменшилися на 11,72 тис. кг-діб/га і становили 37,75 тис. кг-

діб/га. 

Доцільно відзначити, що при вирощуванні сільсько-

господарських культур надзвичайно важливе значення має біологічно 

фіксований азот бобовими культурами, що зменшує використання 

мінеральних добрив та собівартість продукції. Багаторічні бобові 

трави, зокрема люцерна посівна, є не тільки джерелом високобілкових 

кормів, але вони є найкращими попередниками, особливо для 

зернових, зернофуражних та технічних культур. Вони забезпечують не 

тільки підвищення їх урожайності, а також поліпшують структуру та 

родючість ґрунту. 

Встановлено, що в середньому за другий та третій роки 

вегетації накопичення біологічного азоту найнижчим було на 

контрольному варіанті без вапнування та обробок насіння. На 

невапнованих ділянках проведення обробки насіння люцерни перед 

сівбою інокулянтом підвищило рівень накопичення біологічного азоту 

за безпокривного та підпокривного вирощування на 4,0–4,9 %, а при 

поєднанні ризобофіту з емістимом С – на 10,1–13,5 % (рис.). 

На основі проведених досліджень встановлено, що вапнування 

ґрунту значно поліпшувало симбіотичну продуктивність 

агрофітоценозу люцерни та сприяло більшій реалізації потенціалу 

біологічного препарату та стимулятора росту рослин. При внесенні 

повної норми вапна накопичення біологічного азоту в ґрунті становило 

239,7 кг/га за безпокривного вирощування, що було більшим на              

99,8 кг/га порівняно з підпокривним. Проведення обробки насіння 

перед сівбою ризобофітом за цих умов забезпечувало підвищення 

накопичення біологічно фіксованого азоту на 19–28,5 кг/га, або 11,9–

13,9 %, а поєднання ризобофіту і емістиму С – відповідно на 36,5–  

61,2 кг/га, або 25,5–26,1 % порівняно з варіантами без обробки. 

Максимальну кількість азоту (300,9 кг/га) отримали при 

безпокривному вирощуванні люцерни посівної, що було на 124,5 кг/га 

більше порівняно з підпокривним способом сівби та на 18,5–21,4 % без 

внесення вапна. 
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Примітка: 1 - без обробки, 2 - обробка ризобофітом, 3 - ризобофіт + емістим С. 

Рис. Величина накопичення біологічного азоту посівами 

люцерни посівної (у середньому за 2012–2013 рр.), кг/га 

 

Отже, для поліпшення умов формування бульбочкових бактерій 

та збільшення величини симбіотичної азотфіксації і підвищення 

частки біологічно фіксованого азоту при вирощуванні люцерни 

посівної в оптимальних і стресових умовах потрібно проводити 

бактеризацію посівного матеріалу активними штамами бульбочкових 

бактерій в комплексі з регулятором росту рослин біологічного 

походження та вапнування ґрунту повною нормою вапна за 

гідролітичною кислотністю. 

Висновки. В умовах Лісостепу Правобережного на сірих 

лісових ґрунтах при безпокривному способі вирощування із внесенням 

у рік сівби гербіциду, проведенні вапнування ґрунту повною нормою 

вапна за гідролітичною кислотністю та передпосівної обробки насіння 

бактеріальним препаратом ризобофіт в поєднанні із регулятором росту 

рослин емістим С у середньому за другий та третій роки вегетації 

люцерни посівної створюються найкращі умови для симбіотичної 

діяльності рослин, за цих умов формується найвищий показник АСП 

(49,47 тис. кг-діб/га), а у ґрунті накопичується близько 300,9 кг/га 

біологічно фіксованого азоту. 
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ДИНАМІКА НАРОСТАННЯ ВИСОТИ РОСЛИН 

ТРИТИКАЛЕ ТА ВИКИ ЯРОЇ 

ПРИ СУМІСНОМУ ВИРОЩУВАННІ* 

 

Висвітлено результати досліджень зміни біометричних 

показників рослин тритикале та вики ярої в одновидових та сумісних 

посівах залежно від доз добрив, норм висіву та способу сівби вики 

ярої. 
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мінеральні добрива, вика яра, тритикале яре. 
 

Для забезпечення тваринництва в достатній кількості зеленими 

кормами в літній період, а також для заготівлі сіна, силосу або сінажу з 

пров’ялених трав вирощують бобово-злакові суміші однорічних 

культур, які забезпечують більш стійкі врожаї та підвищують їх 

поживну цінність порівняно з одновидовими посівами. При створенні 

сумішей компоненти можуть бути достатньо близькими за своїми 

біологічними особливостями або відрізнятися за темпами росту та 

адаптивністю до ґрунтово-кліматичних умов. За вмістом поживних 

речовин рослини в сумісних посівах доповнюють одна одну, завдяки 

чому отримують збалансовану сировину за цукро-протеїновим 

співвідношенням [1, 5]. 

Відомо, що урожайність сільськогосподарських культур 

залежить від висоти рослин, густоти травостою та гідротермічних 

умов. При цьому зміна співвідношення норм висіву компонентів у 

суміші та доз добрив значною мірою впливає на ріст рослин у висоту 

[2, 4]. 

Мета досліджень полягала у визначенні впливу норм висіву, 

способу сівби та удобрення на висоту рослин тритикале ярого і вики 

ярої при вирощуванні в сумісних посівах. 

Дослідження проводили в ДПДГ ”Бохоницьке” Інституту кормів 

та сільського господарства Поділля НААН у лабораторії польових 

кормових культур. 

 
* Науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук Н. Я. Гетман. 

   © Чернецька С. Г., 2014 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2014. Вип. 56 (ІІ). 
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Ґрунти – середньосуглинкові на лесі. За даними агрохімічного 

обстеження, вміст гумусу в орному шарі становив 2,06 %, 

лужногідролізованого азоту 62 мг/кг, рухомого фосфору та обмінного 

калію – відповідно 149 і 80 мг на 1 кг ґрунту, рН сол. – 5,9. 

Погодні умови були сприятливими для росту рослин у висоту та 

формування листостеблової маси. Сума опадів у 2013 р. за період 

сходи – збирання становила 188 мм за середньодобової температури 

повітря 18,9 
о
С, у 2014 р. – відповідно 195 мм та 14,4 

о
С. 

Схема досліду передбачала вирощування тритикале-викових 

сумішок із внесенням мінеральних добрив, застосування норм висіву 

та способу сівби вики ярої (звичайний рядковий та широкорядний з 

міжряддям 30 і 45 см). Мінеральні добрива вносили під передпосівну 

культивацію у вигляді вапнякової селітри та нітроамофоски. Висівали 

тритикале яре сорту Оберіг харківський та вику яру – Єлизавета. 

При закладці польового досліду керувалися ”Методикою 

проведення дослідів з кормовиробництва і годівлі тварин” [3]. 

Встановлено, що інтенсивність ростових процесів у тритикале 

та вики ярої залежала, в першу чергу, від забезпеченості вологою в 

критичний період вегетації. Відомо, що висота рослин та густота 

посіву є основними показниками, які формують урожайність суміші. 

Дослідження показали, що наростання довжини стебла у рослин 

вики та тритикале ярого залежало від рівня мінерального живлення і 

норми висіву компонентів у суміші. Вже на 20-ту добу після появи 

повних сходів висота рослин тритикале була на рівні 30 см у контролі, 

а на фоні удобрення вона підвищилася до 31–35 см. У сумішах висота 

тритикале дещо збільшувалася і становила 31–34 см на неудобрених 

варіантах, а на фоні тільки азотних добрив (N45-60) вона підвищилася до 

32–36 см. За внесення повного мінерального добрива N45P45K45 висота 

тритикале становила 34–38 см і була на 3–5 см більша ніж на ділянках 

без добрив (табл. 1). 

Найбільшу висоту рослин тритикале (36–38 см) спостерігали в 

сумішах із нормою висіву 60–75 % від повної, що на 1–2 см вище ніж 

за внесення N60 та сівби 50 % від норми. 

За темпами росту рослини вики ярої дещо відставали від 

тритикале та досягали висоти 16–18 см незалежно від удобрення та 

способу вирощування, за винятком широкорядної сівби, де висота 

рослин становила 19–20 см, що на 1–2 см більше від контролю 

(табл. 2). 
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1. Динаміка наростання висоти рослин тритикале (у середньому за 2013–2014 рр.), см 

Варіант 

Фони живлення 

без добрив N45 N60 N45P45K45 

Кількість діб від повних сходів 

20 40 20 40 20 40 20 40 

1 30 ± 3,7 81 ± 6,3 31 ± 4,6 83 ± 5,5 32 ± 4,1 85 ± 4,0 35 ± 4,0 86 ± 5,9 

2 - - - - - - - - 

3 31 ± 3,8 83 ± 3,1 32 ± 5,8 85 ± 2,9 34 ± 5,0 86 ± 3,8 36 ± 5,0 88 ± 3,8 

4 34 ± 4,5 84 ± 4,1 34 ± 4,4 86 ± 3,7 36 ± 4,2 84 ± 5,6 37 ± 3,6 89 ± 4,6 

5 32 ± 3,3 81 ± 4,1 36 ± 3,7 85 ± 5,2 34 ± 2,9 86 ± 5,9 35 ± 5,3 88 ± 5,3 

6 32 ± 3,2 80 ± 3,2 34 ± 4,5 84 ± 6,3 35 ± 4,4 85 ± 6,0 34 ± 2,3 87 ± 9,2 

7 33 ± 3,8 82 ± 4,6 35 ± 4,3 83 ± 4,6 35 ± 3,9 87 ± 4,0 37 ± 3,3 89 ± 8,6 

8 32 ± 3,0 82 ± 6,0 36 ± 2,5 84 ± 5,0 35 ± 3,3 86 ± 6,9 36 ± 4,3 90 ± 5,6 

9 33 ± 3,6 82 ± 4,5 35 ± 4,1 84 ± 6,1 36 ± 4,5 88 ± 5,4 37 ± 4,4 93 ± 4,4 

10 33 ± 2,5 83 ± 6,1 36 ± 3,0 85 ± 5,9 36 ± 3,7 89 ± 6,3 38 ± 3,8 95 ± 4,6 
Примітка: 1 – тритикале яре, 100 %; 2 – вика яра, 100 %; 3 – тритикале, 75 % + вика, 25 %; 4 – тритикале, 75 % + вика, 50 %; 5 – 

тритикале, 50 % + вика, 50 %; 6 – тритикале, 60 % + вика, 50 %; 7 – тритикале, 50 % + вика, 50 % (міжряддя 30 см); 8 – тритикале, 60 % + 

вика, 50 % (міжряддя 30 см); 9 – тритикале, 50 % + вика, 50 % (міжряддя 45 см); 10 – тритикале, 60 % + вика, 50 % (міжряддя 45 см). 
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2. Динаміка наростання висоти рослин вики (у середньому за 2013–2014 рр.), см 

Варіант 

Фони живлення 

без добрив N45 N60 N45P45K45 

Кількість діб від повних сходів 

20 40 20 40 20 40 20 40 

1 - - - - - - - - 

2 16 ± 1,4 71 ± 4,8 17 ± 1,8 75 ± 4,9 18 ± 2,7 76 ± 3,5 18 ± 2,7 76 ± 6,9 

3 17 ± 1,2 75 ± 4,3 17 ± 1,6 79 ± 1,2 18 ± 2,2 80 ± 5,5 18 ± 1,4 84 ± 5,6 

4 16 ± 2,5 77 ± 4,3 16 ± 2,6 80 ± 5,9 18 ± 3,1 83 ± 6,3 19 ± 2,6 87 ± 7,3 

5 17 ± 3,1 80 ± 4,9 18 ± 2,7 83 ± 5,1 17 ± 1,9 85 ± 5,6 18 ± 2,7 87 ± 4,3 

6 17 ± 2,8 79 ± 5,2 18 ± 2,3 82 ± 5,6 18 ± 2,8 82 ± 6,1 18 ± 3,1 88 ± 6,7 

7 17 ± 1,5 82 ± 5,3 17 ± 2,4 84 ± 3,4 18 ± 3,1 84 ± 5,7 19 ± 2,9 89 ± 5,4 

8 18 ± 2,9 81 ± 5,1 18 ± 3,1 85 ± 5,9 18 ± 2,3 86 ± 4,7 19 ± 3,5 90 ± 5,3 

9 17 ± 2,2 83 ± 9,3 19 ± 2,2 87 ± 5,1 19 ± 3,5 88 ± 6,7 20 ± 3,2 92 ± 4,6 

10 18 ±2,8 84 ± 7,2 19 ± 2,3 88 ± 3,9 18 ± 2,2 88 ± 2,1 19 ± 2,8 94 ± 9,4 
Примітка: 1 – тритикале яре, 100 %; 2 – вика яра, 100 %; 3 – тритикале, 75 % + вика, 25 %; 4 – тритикале, 75 % + вика, 50 %; 5 – 

тритикале, 50 % + вика, 50 %; 6 – тритикале, 60 % + вика, 50 %; 7 – тритикале, 50 % + вика, 50 % (міжряддя 30 см); 8 – тритикале, 60 % + 

вика, 50 % (міжряддя 30 см); 9 – тритикале, 50 % + вика, 50 % (міжряддя 45 см); 10 – тритикале, 60 % + вика, 50 % (міжряддя 45 см). 
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З настанням наступних етапів органогенезу, а саме: виходу у 

трубку тритикале та галуження вики ярої, тобто через 30 діб після 

сходів, приріст рослин у обох культур вирівнявся і становив на 

контрольному варіанті у тритикале 17–22 см та бобового компонента 

17–25 см. Внесення мінеральних добрив сприяло поліпшенню росту і 

розвитку рослин, зокрема при застосуванні азотних добрив у дозі N45 

висота рослин тритикале підвищилася на 21–29 см, а вики – на 20–

27 см. Із збільшенням дози добрив до N60 та внесенням повного 

мінерального добрива N45P45K45 висота їх збільшилася на 22–30 см. 

При цьому найбільші показники висоти тритикале в одновидових 

посівах становили 59–60 см, що на 9–10 см вище за контрольний 

варіант. У вики ярої вони були на рівні 33–41 см, або на 19–26 см 

нижче за тритикале. 

За сівби злакового і бобового компонентів у сумішах висота 

рослин тритикале знижувалася на 1–5 см порівняно з одновидовими 

посівами. У варіантах, де висівали тритикале з нормою висіву 75 % від 

повної, висота рослин знижувалася на 3–5 см на фоні N45 порівняно з 

контролем, а із зменшенням норми висіву на 15–20 % спостерігали 

зниження її на 2–4 см. За внесення N60 довжина стебла тритикале за 

норм висіву 50 і 75 % знижувалася відповідно на 3–5 та 2–6 см, тоді як 

при сівбі 60 % від повної норми – лише на 1–4 см порівняно з 

контролем. При внесенні повного мінерального добрива N45P45K45 ріст 

рослин у висоту зменшувався в середньому на 1–6 см, але найнижчу 

висоту відзначено за сівби 50 % від норми (54–55 см), тобто в сумішах 

відбувається пригнічення росту рослин тритикале у висоту бобовим 

компонентом. 

Хоча темпи приросту рослин у висоту в обох культур були 

практично однаковими, але вика яра була нижча на 15–23 см 

порівняно з тритикале. Висота рослин вики ярої змінювалася як за 

способом сівби, так і за рівнем удобрення. Найбільші показники (46–

47 см) отримали за внесення повного мінерального добрива та сівби 

широкорядним способом із міжряддям 45 см. За внесення лише 

азотних добрив висота рослин вики ярої зменшилася і була на рівні 

43–46 см. Звужування міжряддя не приводило до збільшення висоти 

рослин вики, яка становила 41–45 см за сівби з міжряддям 30 см та 42–

44 см – звичайним рядковим способом. 

У період вегетації відбувався інтенсивний ріст і розвиток 

рослин у висоту. Через 40 діб після появи повних сходів висота рослин 

вики у сумішах збільшилася до 75–84 см на фоні без добрив, а за 

внесення азотних добрив у дозі N45-60  була на 2–6 см більша та 

становила 79–88 см. Використання повного мінерального добрива 
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сприяло більш ефективному росту рослин порівняно з азотними, коли 

рослини вики були вищими на 4–6 см і досягали 84–94 см. Висота 

рослин тритикале у сумішах з викою ярою за внесення азотних добрив 

у дозі N45 та N60 становила відповідно 83–86 і 84–89 см, а на фоні 

повного мінерального живлення вона коливалася в межах 87–95 см, 

тобто була на рівні з викою ярою. 

Найбільший приріст висоти рослин (7–9 см) тритикале 

відзначено за внесення N45P45K45 у варіанті, де висівали 50–60 % від 

повної норми за сівби вики з міжряддям 45 см. При цьому доцільно 

відзначити, що висота рослин вики ярої залежала від ширини 

міжряддя. Так, за сівби вики ярої широкорядним способом із 

міжряддям 45 см отримали найвищий приріст рослин у висоту (16–

18 см) порівняно з одновидовим посівом, що більше на 3–4 см ніж за 

ширини міжряддя 30 см та на 5–6 см ніж при звичайному рядковому 

способі. Отже, при широкорядному способі сівби вики ярої 

створюються кращі умови просторового розташування рослин та росту 

стебла у висоту, ніж при звичайному способі сівби. 

Найвищий середньодобовий приріст у висоту рослин вики ярої 

відзначено через 40 діб від з’явлення повних сходів, який становив 

2,30–2,35 см за добу при сівбі з шириною міжряддя 45 см та у 

тритикале ярого на рівні 2,32–2,37 см за добу. Із звужуванням 

міжряддя на 15–30 см спостерігали зниження його в обох компонентів 

до 2,17–2,25 см за добу, при цьому найменший середньодобовий 

приріст (2,17–2,20 см) відзначено у вар. 5 і 6 (при звичайному 

рядковому способі сівби). 

При досягненні фази молочної стиглості зерна у тритикале та 

фізіологічної стиглості насіння вики ярої висота рослин злакового 

компонента в одновидових посівах становила 112–115 см, у сумішах – 

109–126 см. Незалежно від фонів живлення у бобового компонента 

вона була в межах відповідно 105–111 та 110–124 см, тобто на час 

збирання вона збільшилася у обох компонентів на 30–33 см. 

Найбільшу висоту рослин вики ярої, яку висівали у суміші, 

відзначено на варіанті з 50-відсотковою нормою висіву та 

широкорядним способом сівби (45 см), де показник становив 124 см, 

що на 3 см більше від контрольного варіанта. Висота рослин тритикале 

найбільше значення мала у варіанті з нормою висіву 60 % на фоні 

повного мінерального живлення і становила 126 см. 
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3. Висота рослин тритикале та вики ярої залежно від удобрення та норми висіву (у середньому за 2013–

2014 рр.), см 

Варіант 

Фони живлення 

без добрив N45 N60 N45P45K45 

вика тритикале вика тритикале вика тритикале вика тритикале 

1 - 112 ± 3,9  114 ± 4,2 - 114 ± 5,9 - 115 ± 3,4 

2 105 ± 6,6 - 107 ± 4,6 - 109 ± 8,6 - 111 ± 7,6 - 

3 110 ± 5,3 109 ± 4,9 115 ± 1,6 115 ± 3,2 117 ± 2,9 113 ± 3,6 118 ± 2,8 119 ± 5,4 

4 112 ± 2,6 124 ± 4,4 117 ± 6,2 128 ± 4,1 119 ± 3,3 125 ± 3,7 119 ± 2,9 129 ± 4,7 

5 115 ± 6,1 111 ± 3,7 117 ± 6,5 111 ± 4,2 118 ± 3,8 114 ± 5,5 119 ± 7,4 115 ± 7,8 

6 116 ± 4,5 108 ± 5,3 118 ± 11,2 115 ± 4,6 117 ± 4,7 114 ± 5,0 120 ± 4,0 116 ± 4,3 

7 117 ± 5,3 111 ± 3,2 119 ± 3,9 113 ± 4,6 120 ± 6,7 116 ± 7,4 123 ± 4,6 120 ± 6,5 

8 118 ± 4,2 111 ± 4,1 121 ± 4,8 114 ± 5,4 121 ± 6,5 115 ± 2,7 122 ± 6,9 117 ± 4,9 

9 119 ± 7,8 112 ± 6,9 123 ± 6,2 116 ± 4,4 122 ± 4,7 120 ± 3,6 124 ± 7,9 125 ± 4,7 

10 119 ± 7,5 113 ± 5,9 122 ± 9,1 115 ± 4,8 121 ± 7,9 119 ± 3,5 124 ± 1,2 126 ± 1,9 
Примітка: 1 – тритикале яре, 100 %; 2 – вика яра, 100 %; 3 – тритикале, 75 % + вика, 25 %; 4 – тритикале, 75 % + вика, 50 %; 5 – 

тритикале, 50 % + вика, 50 %; 6 – тритикале, 60 % + вика, 50 %; 7 – тритикале, 50 % + вика, 50 % (міжряддя 30 см); 8 – тритикале, 60 % + 

вика, 50 % (міжряддя 30 см); 9 – тритикале, 50 % + вика, 50 % (міжряддя 45 см); 10 – тритикале, 60 % + вика, 50 % (міжряддя 45 см). 



 107 

Доцільно відзначити ефективність застосованих доз 

мінеральних добрив у суміші. Проведений аналіз показав, що внесення 

добрив із розрахунку N45P45K45 приводить до збільшення висоти 

рослин як бобового, так і злакового компонента, що має важливе 

значення для формування урожайності вико-тритикалевих сумішей 

(табл. 3). 

Висновки. При вирощуванні вико-тритикалевих сумішей 

найбільшу висоту рослин відзначено за внесення повного 

мінерального добрива у дозі N45P45K45 та сівби вики ярої 

широкорядним способом із міжряддям 45 см. Встановлено, що із 

збільшенням ширини міжряддя поліпшується просторове розміщення 

рослин у сумішах та їх ріст у висоту. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ОЗИМОГО РІПАКУ  

ЗАЛЕЖНО ВІД РІЗНИХ РІВНІВ УДОБРЕННЯ 
 

Наведено результати досліджень з вивчення впливу 

розрахункових методів удобрення для одержання запланованого 

врожаю ріпаку озимого.  

Встановлено, що в середньому за 3 роки максимальний урожай 

насіння (4,08–4,40 т/га), вихід олії (1,73–1,85 т/га) одержали на 

варіантах, де добрива вносили за розрахунковими методами на 

заплановану урожайність 4 т/га. 

Ключові слова: ріпак озимий, удобрення, врожайність, вихід 

олії. 

 

Для розвитку аграрного сектора важливе значення мають 

заходи, спрямовані на подальше нарощування виробництва олійних 

культур. Особлива роль у цьому належить ріпаку, олія з якого завдяки 

унікальним біологічним і хімічним властивостям знаходить все ширше 

застосування в харчуванні людей та в багатьох галузях народного 

господарства. 

Висока економічна віддача коштів, вкладених у його 

виробництво, та раннє їх повернення (липень – серпень) дає 

можливість фінансувати наступний посів озимих культур. Ріпак є 

добрим попередником під зернові культури, знижує ураження їх 

кореневими гнилями, плямистостями та хворобами стебла, оскільки 

його кореневі рештки згубно діють на збудники хвороб, що 

знаходяться в ґрунті [1, 2]. 

Велике агротехнічне значення озимого ріпаку зумовлене тим, 

що він не висушує ґрунт, могутня вегетативна маса пригнічує бур'яни, 

добре розвинена коренева система поліпшує структуру ґрунту. 

Вирощування ріпаку сприяє підвищенню культури 

землеробства, оскільки для отримання високих врожаїв він вимагає 

неухильного дотримання елементів технології. Після збирання в ґрунті  
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залишаються органічні рештки, еквівалентні 10–15 т/га гною. Проте 

однією з головних умов результативного вирощування ріпаку за 

інтенсивної технології є науково обґрунтована система удобрення, 

оскільки від забезпеченості поживними речовинами залежить 

зимостійкість рослин, стійкість до хвороб та шкідників, а в кінцевому 

підсумку – урожай насіння [2, 3]. 

Головним чинником формування врожаю є мінеральні добрива, 

застосування яких, за даними вітчизняних і зарубіжних вчених, 

забезпечує зростання врожаю від 30 до 50 % [4, 5]. 

На формування 1 т насіння ріпак виносить із ґрунту: азоту – 45–

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

магнію – 5–15 кг, сірки – 30–45 кг. Близько 15–25 % поживних 

речовин ріпак використовує з ґрунтових запасів, а решту потрібно 

вносити з добривами для того, щоб отримувати стабільно високі 

урожаї. Недостатнє внесення мінеральних добрив під культуру знижує 

її урожайність на 29–40 %, а перевищення спричиняє зниження якості 

насіння і підвищення затрат, тому для повної реалізації біологічного 

потенціалу врожайності рослин ріпаку озимого потрібно забезпечити 

їх достатньою кількістю поживних речовин [5, 6]. 

Визначення оптимальних норм добрив при вирощуванні ріпаку 

проводять з врахуванням багатьох факторів: запасу поживних речовин 

в ґрунті, виносу їх рослинами, погодних умов, попередників, 

біологічних особливостей сортів, гібридів. 

Саме ці чинники спрямовані на досягнення прогнозованого і 

більш високого урожаю ріпаку озимого.  

Метою наших досліджень було виявити особливості 

формування запланованого урожаю ріпаку озимого на основі 

застосування раціональної системи удобрення (розрахункових методів 

доз добрив) на чорноземі типовому слабогумусованому 

легкосуглинковому в умовах Західного Лісостепу України. 

Дослідження проводили в 2011–2013 рр. на експериментальній 

базі Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН. 

Польові досліди закладали відповідно до загальноприйнятої методики.  

Ґрунтовий покрив дослідних ділянок був представлений 

чорноземом типовим слабогумусованим легкосуглинковим і 

характеризувався такими агрохімічними показниками орного шару: 

вміст гумусу - 1,81 % (за Тюріним), рухомого фосфору і обмінного 

калію (за Кірсановим) – відповідно 199,9 і 107,7 мг/кг ґрунту, 

лужногідролізованого азоту (за Корнфільдом) – 91,6 мг/кг, рНКCl 

(потенціометрично) – 6,1. 
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Попередник – озима пшениця. Агротехніка вирощування 

культури включала: лущення стерні, оранку на глибину 22 см, 

передпосівний обробіток ґрунту, який проводили комбінованими 

агрегатами. Сівбу проводили звичайним рядковим способом (15 см) з 

нормою висіву насіння 0,6 млн шт./га, збирання і облік врожаю –  

прямим комбайнуванням. 

Система захисту рослин включала: для боротьби з бур'янами на 

ранніх стадіях розвитку ріпаку вносили ґрунтовий гербіцид Дуал Голд, 

96 % к. е. (1,6 л/га). За засміченості посівів у період осінньої вегетації 

падалицею зернових і багаторічними злаковими бур'янами 

застосовували гербіцид Фюзілад Форте, 15 % к. е. (1 л/га), за наявності 

однорічних дводольних і багаторічних коренепаросткових бур'янів 

ефективним було внесення гербіцидіу Галера, 33 % в. р. (0,30 л/га). 

Боротьбу зі шкідниками ріпаку проводили, виходячи з обстежень 

посівів, враховували при цьому економічні пороги шкодочинності. Для 

підвищення зимостійкості ріпаку озимого та запобігання 

переростанню рослин у фазі 4–6 розеткових листків застосовували 

фунгіцид-інгібітор Карамба Турбо (0,6 л/га). 

Мінеральні добрива N30 і фосфорно-калійні вносили в основне 

удобрення, решту азотних – у ранньовесняне підживлення. 

Погодні умови за роки досліджень були сприятливими для 

вирощування ріпаку озимого. В період вегетації у 2011–2013 рр. сума 

ефективних температур (>5 
о
С) становила 1767–1800  

о
С, що вище від 

середніх багаторічних на 165–188 
о
С, опадів випало 410,9–680,0 мм, із 

них за період активної вегетації – 320,0–476,0 мм, що сприяло 

оптимальному розвитку рослин. 

Дослідженнями встановлено, що морфологічні показники 

розвитку рослин (кількість сформованих листків у розетці, діаметр 

кореневої шийки) істотно залежали від застосування різних систем 

удобрення (табл. 1).  

Як свідчать спостереження, на варіанті без добрив (контроль) 

рослини були малорозвинутими і сформували найменше листків 

(4,5 шт.), невеликий діаметр кореневої шийки (4,2 мм), а тому загибель 

рослин на цьому варіанті після перезимівлі була найбільшою (12,5 %). 

Внесення різних доз мінеральних добрив сприяло доброму 

розвитку рослин: кількість листків у розетці становила 7,0–9,0 шт., 

діаметр кореневої шийки – 8,6–11,0 мм. Такий розвиток рослин 

забезпечив найкращу їх перезимівлю, оскільки загибель була 

незначною (2,4–1,6 %). 
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1. Біометричні показники та густота рослин озимого ріпаку 

залежно від різних доз мінеральних добрив (середнє за 2011–

2013 рр.) 

Варіанти 

Середня кіль-

кість листків 

на 1 рослині 

при входженні 

в зиму, шт. 

Діаметр 

кореневої 

шийки, мм 

Висота 

рослин 

перед 

збиранням, 

см 

Без добрив (контроль) 4,5 4,2 115 

N120Р70К140 7,0 8,6 132 

N160Р80К170 7,5 8,8 150 

N200Р90К200 8,0 9,2 167 

N240Р100К230 8,5 9,5 169 

NРК (розрахунковий 

метод за виносом 

елементів живлення на 

урожайність 4 т/га) 8,8 10,0 171 

NРК (розрахунково-

балансовий метод на 

урожайність 4 т/га) 9,0 11,0 178 

NРК (нормативний 

метод на урожайність  

4 т/га) 8,4 9,8 163 

 

Найкращий розвиток рослин озимого ріпаку забезпечило 

внесення добрив за розрахунковими методами на урожайність 4 т/га, 

середня кількість сформованих листків у розетці становила 8,4–

9,0 шт., діаметр кореневої шийки – 9,8–11,0 мм, на контрольному 

варіанті ці показники були нижчими (кількість листків – на 3,9–

4,5 шт., діаметр кореневої шийки - на 5,6–6,8 мм). 

Висота рослин залежно від удобрення коливалася в межах 132–

178 см. Максимальні показники (171–178 см) відзначено на варіантах з 

внесенням добрив за розрахунковим методом (за виносом, 

розрахунково-балансовим). Такий розвиток рослин у подальшому по-

різному вплинув на структурні показники і формування врожаю. 

Отримані результати досліджень свідчать, що застосування 

раціональних систем удобрення позитивно впливало на такі 

компоненти врожаю, як густота рослин, кількість стручків, число 

насінин у стручку (табл. 2). 

Слід відзначити, що внесення добрив сприяло зростанню 

густоти стояння рослин на 13–19 шт./м
2
 щодо варіанта без добрив 
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(контроль), де вона була на рівні 30 шт./м
2
. Вищі показники густоти 

(47–49 шт./м
2
) було відзначено на варіантах з розрахунковим методом 

удобрення. 

Зростання рівня мінерального живлення на варіантах 

забезпечило поступове збільшення кількості стручків на рослині з 132 

до 270 шт., а також кількості насінин у стручку з 22,0 до 25,6 шт. та 

маси 1000 насінин з 4,61 до 4,40 г, на варіанті без добрив (контроль) ці 

показники були відповідно 61 шт., 20,5 шт. та 3,99 г. 

 

2. Показники продуктивності ріпаку озимого залежно від 

удобрення (середнє за 2011–2013 рр.) 

Варіанти 

Густота рос-

лин перед 

збиранням, 

шт./м
2
 

Кількість 

стручків 

на росли-

ні, шт. 

Кількість 

насінин у 

стручку, 

шт. 

Урожай-

ність, т/га 

Без добрив 

(контроль) 30 61 20,5 1,31 

N120Р70К140 43 132 22,0 3,10 

N160Р80К170 45 161 22,5 3,26 

N200Р90К200 46 213 23,3 3,88 

N240Р100К230 47 221 23,8 4,04 

NРК (розрахунко-

вий метод за вино-

сом елементів 

живлення на 

урожайність 4 т/га) 48 262 24,2 4,20 

NРК (розрахунко-

во-балансовий 

метод на урожай-

ність 4 т/га) 49 270 25,6 4,40 

NРК (нормативний 

метод на урожай-

ність 4 т/га) 47 224 24,3 4,08 
НІР05, т/га    0,09–0,13 

 

Найбільшу кількість стручків на рослині (262–270 шт.) 

спостерігали на варіантах, де вносили мінеральні добрива за 

розрахунковими методами (за виносом, розрахунково-балансовим) на 

заплановану урожайність 4 т/га, що більше на 201–209 шт. стручків 

порівняно з варіантом без добрив (контроль). На всіх варіантах, де 

вносили добрива за розрахунковим методом, також отримали 
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найбільшу кількість насінин у стручку (24,3–25,6 шт.), тоді як на 

варіанті без добрив (контроль) – 20,5 шт. 

Ми встановили, що всі елементи структури (кількість стручків 

на рослині, кількість насінин у стручку та густота рослин) мають 

прямий вплив на формування врожайності (табл. 2). Найбільший 

приріст врожаю насіння за три роки (2,77–3,09 т/га) забезпечили 

розрахункові норми добрив на запланований урожай 4 т/га, де усі 

елементи структури врожаю зростали. Максимальний урожай насіння 

(4,08–4,4 т/га) одержали на варіантах, де добрива вносили за 

розрахунковими методами на заплановану урожайність. 

Залежно від різних рівнів удобрення змінювалися також якісні 

показники насіння (табл. 3). Маса 1000 насінин за всіх рівнів 

удобрення була вищою на 0,62–0,88 г щодо варіанта без добрив 

(контроль) (3,99 г). Найбільшу масу 1000 насінин (4,79–4,87 г) було 

відзначено на варіантах, де удобрення вносили за розрахунковими 

методами на заплановану урожайність 4 т/га. 

Із збільшенням дози азотних добрив на фоні фосфорно-

калійного живлення спостерігали тенденцію до зменшення вмісту олії 

в насінні до 44,2–42,1 % за вмісту на контролі (без добрив) 44,6 %. 

Найвищий збір олії (1,85 т/га) забезпечило внесення добрив за 

розрахунково-балансовим методом при виході на планову 

урожайність, тоді як на контролі (без добрив) – 0,58 т/га. 

 

3. Якість насіння ріпаку озимого залежно від мінерального 

живлення (середнє за 2011–2013 рр.) 

Варіанти 

Маса 

1000 на-

сінин, г 

Вміст 

олії, % 

Вихід 

олії, 

т/га 

Без добрив (контроль) 3,99 44,6 0,58 

N120Р70К140 4,61 44,2 1,37 

N160Р80К170 4,62 43,2 1,41 

N200Р90К200 4,70 42,6 1,65 

N240Р100К230 4,72 42,9 1,73 

NРК (розрахунковий метод за 

виносом елементів живлення на 

урожайність 4 т/га) 4,85 42,5 1,79 

NРК (розрахунково-балансовий 

метод на урожайність 4 т/га) 4,87 42,1 1,85 

NРК (нормативний метод на 

урожайність 4 т/га) 4,79 42,3 1,73 
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Висновок.  На підставі результатів проведених досліджень 

встановлено, що в умовах Західного Лісостепу на чорноземі типовому 

малогумусному легкосуглинковому ефективним є застосування 

розрахункових методів доз добрив (за виносом, розрахунково-

балансовий, нормативний метод), які забезпечують одержання 

запланованого врожаю 4 т/га. 
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КОРЕКЦІЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ  

НА МЕТАБОЛІЧНІ Й ГОСПОДАРСЬКІ ПОКАЗНИКИ ОВЕЦЬ 

 

З урахуванням лімітуючих макро- і мікроелементів у раціонах 

лактуючих вівцематок розроблено рецептуру і технологію 

виготовлення брикетів-лизунців з використанням природних мінералів 

Закарпаття для оптимізації  живлення тварин. 

Встановлено позитивний  вплив використання мінеральної 

кормової добавки на обмінні процеси та господарські показники 

піддослідних тварин. 

Ключові слова: біотичні лімітуючі мінеральні елементи, 

мінерально-сольові брикети-лизунці, лактуючі вівцематки, 

господарські показники, метаболізм. 

 

Встановлення потреб тварин у забезпеченні макро- і 

мікроелементами залежно від рівня продуктивності, віку, 

фізіологічного стану, умов утримання і годівлі продовжує залишатися 

важливою проблемою. Ці елементи відіграють багатогранну роль в 

обміні речовин. Їх характерною особливістю є здатність 

функціонувати в організмі у малих кількостях, виступаючи 

активаторами гормонів, вітамінів, ферментних систем, тобто 

біохімічна роль мікроелементів обумовлена, головним чином, їх  
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взаємозв’язками із згаданими речовинами, що і визначає участь у 

численних процесах обміну. 

Традиційні корми лактуючих вівцематок у Закарпатті є 

дефіцитними за рядом біотичних мінеральних елементів, а з 

врахуванням інтенсивності перебігу метаболічних процесів у цей 

фізіологічний період в організмі тварин виникає потреба в оптимізації 

мінерального живлення [1]. 

Корми раціону не повністю покривають потребу овець за 

деякими мінеральними елементами. Їх дефіцит зумовлює погіршення 

апетиту, затримку росту, порушення обміну речовин, репродуктивної 

функції та зниження продуктивності [2]. 

Нормальний ріст, розвиток, продуктивність, відтворювальна 

функція овець досягається за повного забезпечення їх раціонів макро-  

і мікроелементами. Щоб досягти бажаних результатів продуктивності, 

вівцям потрібно згодовувати відповідні мінеральні сполуки, а саме: 

хлорид та сульфат натрію, солі лімітуючих мікроелементів, а також 

природні мінерали родовищ Закарпаття [3, 4]. 

При утриманні овець на пасовищах із домінуванням злакових 

трав спостерігається дефіцит Магнію, Натрію, Фосфору, Сірки, 

Кобальту, Міді, Цинку, Марганцю та Йоду [5]. 

Організм овець особливо чутливий до дисбалансу Сірки, яка є  

потрібною як для нормального його функціонування (участі у 

ферментативних, імунологічних процесах, а також детоксикації), так і 

продукування вовни. Найбільша потреба сірки виникає у молодняку 

під час інтенсивного росту і в суягних та лактуючих маток, її норма 

становить 5 г на добу. Забезпечити організм овець такою кількістю 

лише за рахунок природних кормів неможливо, адже рослинні корми 

за вмістом цього елемента дефіцитні на 30 % [6]. 

Сірка у вигляді сульфату натрію посилює руйнування 

целюлози, розщеплення нітратів і зв’язування аміаку в рубці, а також 

синтез сірковмісних амінокислот і вітамінів групи В [7, 8]. Крім того, 

сірковмісні сполуки знешкоджують багато шкідливих продуктів 

обміну. 

Загальновідомо, що для забезпечення організму  енергією, 

поживними речовинами для підтримання його життєдіяльності та 

росту, а також вироблення продукції потрібна збалансована годівля.  

Підвищення рівня енергетичного живлення на 15–20 % сприяє 

більш ефективному використанню мінеральних елементів, адже  

частина енергії кормів раціону використовується організмом тварин 

для їх переносу [9].  
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Слід відзначити, що доступність неорганічних елементів із 

мінеральних та хелатних сполук залежить від низки факторів, зокрема 

водорозчинності, форми, валентності, що вказує на те, з якою силою 

амінокислота їх утримує. 

Одним із шляхів оптимізації мінерального живлення 

лактуючих вівцематок є згодовування мінерально-сольових брикетів-

лизунців з використанням природних мінералів Закарпаття та 

лімітуючих сполук мікроелементів. 

До складу брикетів-лизунців входять такі мікроелементи, як 

Кобальт, Мідь, Цинк, Марганець, Селен, Йод. Переважна більшість із 

них діють як каталізатори ферментів. 

Дослідники встановили, що введення до складу брикетів-

лизунців від 2 до 6 % бікарбонату натрію сприяло збільшенню 

середньодобових приростів молодняку овець на 12–23 % [9]. 

Ю. А. Соколов позитивно оцінює брикетний спосіб 

згодовування хімічних сполук, який є зручним і не потребує 

привчання тварин до нового кормового засобу протягом тривалого 

часу [10].  

Ми розробили метод визначення потреби тварин у 

мінеральних елементах, який ґрунтується на вільному поїданні 

кормових добавок у брикетах і відзначається простотою і достатньо 

високою вірогідністю отриманих даних про фактичне їх споживання. 

Вільний доступ тварин до брикетів-лизунців сприяє 

дозованому надходженню мінеральних компонентів та оптимізації 

мінерального живлення. 

Дослідженнями встановлено від’ємний кальцієвий баланс в 

організмі перед окотами і на початку лактації, тому при розрахунках 

потреби овець за цим елементом слід враховувати неминучу втрату і 

наступне відновлення резервів скелету.  

Метою наших досліджень було балансування раціонів 

лактуючих вівцематок за широким спектром мінеральних елементів 

при згодовуванні  вволю мінерально-сольових брикетів-лизунців, а 

також вивчення впливу означеної кормової добавки на перебіг 

обмінних процесів в організмі дослідних тварин, молочну 

продуктивність вівцематок та інтенсивність росту підсисних ягнят у 

літньо-пасовищний період утримання. 

Експериментальну частину досліджень проводили на базі 

фермерського господарства «Сверенко» Виноградівського району 

Закарпатської області на 2 групах лактуючих вівцематок породи 

прекос, анологів за живою масою та продуктивністю, по 10 голів у 

кожній.  
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1. Схема досліду 

Група   Лактація  Досліджуваний фактор 

 Контрольна  І Основний раціон (ОР) 

 

 Дослідна  

 

І 

Основний раціон + мінерально-сольові 

брикети-лизунці (ad libitum) 

 

Для спостереження за перебігом обмінних процесів в організ-

мі тварин у сироватці крові визначали активність лужної фосфатази за 

методом Кінга-Армстронга з використанням тест-системи (гідроліз 

динатрійфенілфосфату), активність аспартат- і аланінамінотрансфераз 

– за методом Райтмана-Френкеля, вміст глюкози – за допомогою 

ортотолуїдину та загального білка – методом рефрактометрії.  

Раціон піддослідних тварин балансували згідно із 

загальноприйнятими зоотехнічними нормами. 

Інтенсивність росту ягнят визначали шляхом зважування при 

народженні, у 20-добовому віці та при відлученні – у 120 діб. 

Після окоту ягнят відділяли від маток і утримували окремо в 

оцарках. Молочну продуктивність вівцематок визначали за методикою 

П. І. Польської та ін. [11].  

Ми досліджували брикети-лизунці (кормову добавку), 

експериментально розроблені і  виготовлені за нашою рецептурою та 

технологією з використанням природних мінералів Закарпаття, 

хлориду та сульфату натрію, бікарбонатного буфера, меляси та 

лімітуючих сполук мікроелементів (табл. 2). 

 

2. Рецепт мінерально-сольових брикетів-лизунців для лактуючих 

вівцематок 

Компоненти Вміст, % 

Кухонна сіль 37 

Глауберова сіль 7 

Алуніт  15 

Каолін  10 

Бентоніт  3 

Цеоліт  2 

Цемент  3 

Трикальційфосфат  3 

Монокальційфосфат  2 

Гідрокарбонат натрію  6 

Меляса  10 

Вода  2 

Всього  100 
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Крім того, в 1 кг брикету-лизунця містилося (у перерахунку на 

елемент),  в мг: Zn – 500, Se – 5, J – 45, Cu – 15, Mn – 900, Co – 30, 

вітаміну E – 3000. 

Як в’яжучі речовини використовували мелясу та 

желатинізуючі властивості каоліну та алуніту, а для надання брикетам-

лизунцям більшої щільності – цемент. 

Потребу тварин у сірці забезпечували за рахунок включення 

до складу мінерально-сольових брикетів-лизунців глауберової солі та 

алуніту. Алуніти містять 15–18 % сірки і є природними біологічно 

активними речовинами. До того ж вони  володіють дезінфекційними, 

адсорбційними та іонообмінними властивостями. 

Тривалість підготовчого та дослідного періоду становила 

відповідно 30 та 125 діб.  

Згодовування лактуючим вівцематкам брикетів-лизунців ad 

libitum (вволю) протягом перших 5 діб споживання становило           

35-48 г/гол./добу, а в подальшому – на рівні 25–36 г/гол./добу, що 

сприяло підвищенню молочної продуктивності вівцематок дослідної 

групи на 9,2 % (від 126 до 137,6 кг) та збільшенню середньодобових 

приростів ягнят  на  8,2 % (з 194  до 210 г) порівняно з контролем 

(табл. 3). 

.  

3. Динаміка інтенсивності росту ягнят (від народження до 

відлучення) (M ± m, n = 10) 

Показник 
Група 

контрольна дослідна 

Жива маса ягнят при народженні, кг 4,2 ± 0,2 4,3 ± 0,1 

Жива маса ягнят у 20-добовому віці, кг 9,1 ± 0,3 9,8 ± 0,2 

Середньодобовий  приріст, г 245,0 ± 0,2 275,0 ± 0,3 

Жива маса ягнят у 120-добовому віці, кг 27,5 ± 0,5 29,5 ± 0,7 

Середньодобові  прирости, г 194,0 ± 0,4 210,0 ± 0,6 

Надій молока за дослідний період, кг 126,0 ± 3,2 137,6 ± 4,1 

 

Аналіз біохімічних показників сироватки крові підсисних 

вівцематок показав (табл. 4), що суттєвої міжгрупової різниці за 

вмістом загального білка, глюкози та активністю АЛТ не відзначено. У 

тварин дослідної групи вірогідно збільшилася активність лужної 

фосфатази, що вказує на краще забезпечення їх організму кальцієм та 

фосфором порівняно з контрольними аналогами. 

Крім того, у дослідній групі в сироватці крові після годівлі 

спостерігали вірогідне підвищення активності аспартатаміно-
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трансферази, що вказує на більш інтенсивний перебіг процесів 

переамінування в їх організмі порівняно з контролем.  

 

4. Біохімічні показники сироватки крові підсисних вівцематок    

(M ± m, n = 4) 

Показник 

Група 

контрольна дослідна 

до годівлі через 3 год 

після годівлі 

до годівлі через 3 год 

після годівлі 

Загальний 

білок, г/л 76,3 ± 2,9 74,5 ± 4,4 74,7 ± 3,7 76,4 ± 2,1 

Глюкоза, 

ммоль/л 1,4 ± 0,15 2,1 ± 0,04 1,7 ± 0,14 2,0 ± 0,11 

АСТ, од./л   87,9 ± 1,47 92,5 ± 2,03 93,1 ± 2,19 104,9 ± 1,70* 

АЛТ, од./л 20,0 ± 0,15 21,4 ± 1,00 21,2 ± 0,63 22,2 ± 0,66 

Лужна фосфа-

таза, нмоль/л 198,7 ± 3,95 215,1 ± 1,74 239,8 ±  9,79  245,9 ± 11,67* 
* Суттєва різниця досліджуваних показників сироватки крові щодо контролю. 

 

Позитивний ефект (підвищення молочної продуктивності 

вівцематок та збільшення середньодобових приростів ягнят) від 

згодовування  тваринам дослідної групи мінерально-сольових 

брикетів-лизунців отримано за рахунок оригінального поєднання 

природних мінералів, лімітуючих мінеральних сполук та 

бікарбонатного буфера з мелясою. Зазначимо, що при виробництві 

брикетів-лизунців ми не застосовували продуктів тваринного 

походження. 

З чотирьох основних класів кормових добавок, зокрема 

сенсорних, функціональних, які поліпшують  здоров’я, а також якість і 

перетравність кормів, розроблена мінеральна добавка поєднує всі 

згадані вище параметри. 

На недалеку перспективу, пов’язану зі вступом України до 

ЄС, ми передбачили гармонізацію ветеринарного законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу, норм та правил 

годівлі тварин. У доступній нам літературі не знайдено такої кормової 

добавки, яка б органічно поєднувала та забезпечувала оптимізацію 

мінерального живлення тварин за таким широким спектром (10 

мінеральних елементів). 

 У нашому досліді підсисні ягнята мали на 8,2 % вищі 

прирости порівняно з ягнятами контрольної групи, вівцематки яких 
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отримували лише основний раціон, що узгоджується з результатами 

досліджень   Б. Д. Кальницького [12]. 

Висновки. Згодовування мінерально-сольових брикетів-

лизунців, виготовлених з використанням дефіцитних сполук та 

природних мінералів Закарпаття, сприяло оптимізації мінерального 

живлення лактуючих вівцематок та підвищенню молочної 

продуктивності на 9,2 %, а середньодобових приростів підсисних ягнят 

– на   8,2 % порівняно з контролем. 
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ОЦІНКА ЕКСТЕР'ЄРУ БУРОЇ КАРПАТСЬКОЇ ХУДОБИ  

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇЇ РОЗВЕДЕННЯ  

В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ  

 

Подано матеріали щодо основних промірів статей тіла корів 

бурої карпатської породи, які наведені в Держплемкнизі й 

відповідають стандарту породи, та основних промірів статей тіла 

корів племрепродуктора «Ласточка» Ужгородського району 

Закарпатської області. Узагальнено характеристику екстер’єру бурої 

карпатської худоби в Закарпатті на даний час.   

Ключові слова: бура карпатська худоба, екстер’єр, проміри 

статей тіла, індекси будови тіла. 
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Сьогодні оцінці екстер’єру і конституції приділяють велику 

увагу у багатьох країнах світу з інтенсивним розвитком скотарства, 

адже зовнішні форми тіла знаходяться у зв’язку з продуктивністю, 

довговічністю, відтворною здатністю. Разом з тим зовнішня будова 

тіла та характер продуктивності формують тип худоби, на який 

впливають генотип і зовнішнє середовище. Тому при відборі тварин 

потрібно враховувати гармонійну будову, довгий тулуб з прямою 

спиною, добре розвинену в глибину й ширину грудну клітку, пряму 

постановку кінцівок [3]. 

Вперше термін “екстер’єр” ввів французький вчений Клод 

Буржеле у 1768 р. [3].  

Вивченням екстер’єру та з’ясуванням його значення для оцінки 

великої рогатої худоби займалося багато вчених [1–6].  

Вчення про зовнішні форми худоби, або її екстер’єр, базується 

на існуванні певної залежності між зовнішнім виглядом тварини з тою 

чи іншою продуктивністю, заради чого її вирощують. 

Учення про екстер’єр має на меті з’ясувати цей зв’язок і таким 

чином допомогти вибрати із групи тварин найбільш потрібних для 

розведення в популяціях худоби. 

Для роботи з породою важливим показником є екстер’єр худоби, 

його оцінка проводиться за промірами та визначенням індексів будови 

тіла. Екстер’єр  тварин – це зовнішній вигляд, форми тіла як загалом, 

так і окремих його частин, зумовлений конституційними 

особливостями. За екстер’єром роблять висновки про міцність будови 

тіла, рівень продуктивності та здоров'я  тварин. 

Екстер’єр  вивчають декількома методами. Головні з них:  

загальна окомірна оцінка, оцінка шляхом взяття основних промірів 

статей тіла тварин, пунктирна окомірна оцінка за розробленими 

шкалами, вираховування індексів будови тіла та фотографування [2, 

5]. 

Буру карпатську худобу, за даними Н. М. Бурлакова та  

Д. І. Старцева [2], можна віднести до середніх за крупністю порід 

молочно-м’ясного напряму. Дані авторів за 1961 р. показують такі 

основні показники промірів цієї худоби: для бугаїв 3–4-річного віку (в 

см): висота у холці – 136, глибина грудей – 74, ширина грудей – 47,4, 

ширина заду в маклоках – 51, коса довжина тулуба (палкою) – 162,4, 

обхват п’ястка – 22,7. Дорослі бугаї дещо крупніші та 

характеризуються такими параметрами (відповідно): 138; 74; 57; 55; 

167; 23 см. Проміри  корів (п’ять років і старші) становлять (в см): 

висота у холці 124–125,7, глибина грудей 63,6–64,7, ширина грудей 
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38,8–37,8, ширина заду в маклоках 48–49,5, коса довжина тулуба 

(палкою) 147,4–149,1, обхват п’ястка 18,5–19 см.  

Про лінійний розвиток худоби можна судити за основними 

промірами статей тіла, адже вони характеризують будову тіла тварини 

як єдиного цілого. За ними можна  оцінити передню, середню та задню 

частину тулуба великої рогатої худоби. Слід відзначити, що основні 

проміри статей тіла корів бурої карпатської породи знаходилися в 

межах стандарту породи. 

У зоотехнічній практиці вивчення індексів будови тіла 

ґрунтується на використанні таких промірів, які найбільш повно 

відображають особливості гармонійного розвитку будови тіла в 

загальному екстер’єрно-конституційному типі тварини. 

Через 30 років затверджена як порода бура карпатська худоба, за 

даними І. Г. Басараба [1], мала таку екстер’єрну характеристику (табл. 

1, 2). 

 

1. Основні проміри статей тіла корів  бурої карпатської породи за 

лактаціями за даними Держплемкниги, см  

Проміри 

Лактація 

перша (n = 386) третя і старші (n = 146)  

середнє відхилення середнє відхилення 

Висота у холці 120 117–120 133 124–139 

Коса довжина 

тулуба 150 127–182 162 133–176 

Глибина грудей 62 39–84 64 48–82 

Ширина: грудей 46 30–78 47 30–77 

в маклоках 47 29–73 49 30–65 

Обхват: грудей 183 151–229 182 161–217 

п’ястка  20 17–21 21 18–25 

 

2. Індекси будови тіла корів бурої карпатської породи різного віку 

за отелами, вибраних з Держплемкниги, % 

Індекси 
Отели 

перший третій і старші 

Високоногості  51,9 51,8 

Розтягнутості  116,2 122,0 

Масивності  142,0 138,0 

Збитості  122,0 113,5 

Грудний  74,0 73,4 

Костистості  15,5 15,7 
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Було проведено екстер’єрну оцінку корів у племрепродукторі 

«Ласточка» Ужгородського району Закарпатської області. Основні 

проміри статей тіла корів у вказаному вище племрепродукторі за   

2013 р.  наведено в  табл. 3.  

Дані  Н. М. Бурлакова [2]  вказують на те, що бура карпатська 

худоба в 1961 р. була дрібніша порівняно з показниками, які навів       

І. Г. Басараб [1] за 1992 р., коли порода була вже затверджена. На це 

вказують екстер’єрні проміри статей тіла тварин.  

 

3. Основні проміри статей тіла корів бурої карпатської породи за 

віком у ПСП «Ласточка», см  

Проміри 
Лактація 

перша (n = 40) третя (n = 50) 

Висота у холці  133 135 

Висота у крижах  136 138 

Коса довжина тулуба  148 154 

Глибина грудей  70 72 

Ширина:  грудей  44 50 

в маклоках 49 50 

в сідничних горбах  28 30 

Обхват:    

грудей за лопатками  186 196 

п’ястка  20 22 

 

Із даних табл. 4 видно, що основні індекси будови тіла корів 

бурої карпатської породи як за першу, так і повновікову лактації 

відповідали стандарту породи, а за окремими індексами (масивності) 

навіть перевищували його.  

 

4. Індекси будови тіла корів бурої карпатської породи в ПСП 

«Ласточка», % 

Індекси 
Лактація 

перша (n = 40) третя (n = 50) 

1 2 3 

Високоногості  46,7 46,7 

Розтягнутості  118,8 116,5 

Грудний 62,7 70,4 

Глибокогрудості  53,2 54,0 

Збитості  125,6 127,4 

Масивності 46,3 53,8 
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1 2 3 

Перерослості  102,9 103,9 

Шилозадості  56,7 59,5 

Костистості  15,1 16,5 

 

Пов’язано це в першу чергу з проведеною селекційно-

племінною роботою в період підготовки до затвердження породи та 

подальшими роками роботи з нею для поліпшення продуктивності та її 

екстер’єрних показників.  

Наші дані вказують на те, що незважаючи на знищення 

племзаводів, племрепродукторів і племферм, до якого призвело  

реформування сільського господарства в Закарпатській області, 

екстер’єрні показники породи збереглися на рівні стандарту породи. 

На жаль, на даний час діє тільки один племрепродуктор – ПСП 

«Ласточка» Ужгородського району Закарпатської області, що є занадто 

мало для проведення належної селекційної роботи щодо поліпшення 

продуктивних і екстер’єрних показників тварин. 

Висновки. Основні проміри статей тіла корів бурої карпатської 

породи та індекси будови тіла вказують на те, що вони на даний час 

відповідають стандарту породи, однак для їх стабілізації потрібна 

цілеспрямована селекційно-племінна робота в цьому  напрямі, яку слід 

було б проводити в новостворених спеціалізованих підприємствах та 

особистих селянських господарствах. 
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РУБЦЕВИЙ МЕТАБОЛІЗМ У ДІЙНИХ КОРІВ  

ЗА ЗГОДОВУВАННЯ НОВОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ  

У СКЛАДІ СИЛОСНО-КОНЦЕНТРАТНИХ РАЦІОНІВ 

 

Кормова добавка для корів, виготовлена з використанням 

природних мінералів та комплексу дефіцитних мінеральних елементів, 

сприяє активізації біосинтетичних процесів у рубці, що забезпечує 

зростання середньодобових надоїв молока на 8,0 %. 

Ключові слова: корови, комбікорм, премікс, кормова добавка, 

глауконіт, рубець, молоко. 

 

Рентабельність тваринництва, одержання екологічно чистої 

продукції з низькою собівартістю визначається науково 

обґрунтованими технологічними прийомами селекції, утримання та 

годівлі. Важливу роль у цій ланці відіграє фактор живлення, 

ефективність якого обумовлюється регіональною структурою кормової 

бази, а звідси і типом годівлі, рецептурою застосовуваних комбікормів 

і кормових добавок [1, 2]. Особливе місце у цьому переліку займають 

кормові добавки як одна із ключових складових балансування раціонів 

за рівнем важливих у фізіологічному відношенні БАР (макро- і 

мікроелементів, ферментів, вітамінів, амінокислот тощо). 

Вони беруть активну участь у всіх видах обміну речовин 

організму, процесах деградації і засвоєння кормів,  а отже, відповідно 

впливають на стан здоров’я, репродуктивну здатність і в кінцевому 

підсумку на реалізацію генетичного потенціалу тварин (одержання 

максимуму продукції) [3, 4].  

Відомо, що у вітчизняній та зарубіжній практиці для підвищення 

резистентності і продуктивності сільськогосподарських тварин 

використовують різні БАР. Їх застосовують у суміші як кормові 

добавки та премікси або окремо у вигляді чистих препаратів [5–8]. 

Введення цих речовин у раціони, що іноді не відповідають нормам за 

рівнем протеїну, а деколи за загальною поживністю, може суттєво 

підвищити продуктивність тварин.  
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Використання БАР у структурі кормових добавок має бути 

технологічно і фізіологічно обґрунтованим із врахуванням не тільки 

кількості, але й співвідношення між ними, антагонізму та синергізму, 

рівня основних поживних речовин корму.  

Як відомо [9–12], характерною особливістю раціонів в умовах 

кормової бази західного регіону України є дефіцит ряду важливих у 

фізіологічному відношенні макро- і мікролементів (Фосфору, 

Сульфуру, Купруму, Цинку, Кобальту, Йоду, Селену тощо). У 

практиці годівлі сільськогосподарських тварин їх нестача 

поповнюється за рахунок введення до структури комбікормів 

кормових добавок, преміксів, збагачених солями відповідних 

елементів, та природних мінералів (цеолітів, сапонітів, глауконітів). На 

сьогодні в більшості господарств зони використовують добавки,  

розроблені в наукових установах колишнього СРСР, а також 

закордонні, імпорт яких останнім часом набуває широких масштабів. 

Однак їх використання не завжди дає очікуваний ефект, оскільки не 

враховує біогеохімічних особливостей зони, структури кормової бази 

та типу раціонів, застосовуваних у годівлі сільськогосподарських 

тварин. 

Нестачу протеїну в раціонах потрібно поповнювати за рахунок 

високобілкових компонентів місцевого виробництва (люпину, 

кормових бобів, ріпаку) взамін дорогих завізних джерел білка (макухи, 

шротів сої і соняшнику, рибного борошна та ін.).  

Виходячи із наведеного, актуальною є розробка нових рецептів 

кормових добавок для дійних корів у зимово-стійловий період 

утримання на основі регіональних природних мінералів, дефіцитних 

елементів мінерального і вітамінного живлення та високобілкових 

компонентів місцевого виробництва на фоні раціонів різних типів із 

врахуванням зональних особливостей кормової бази, а також 

з’ясування механізмів їх впливу на обмін речовин в організмі та 

продуктивність тварин.  

Мета наших досліджень полягала в розробці рецептури кормової 

добавки для корів із надоєм 4–5 тис. кг молока за лактацію та вивченні 

рівня метаболізму в їх організмі, а також зв'язку із продуктивністю за 

силосно-концентратного типу годівлі. 

Дослід проведено в ДП “ДГ “Оброшине” Пустомитівського 

району Львівської області у зимово-стійловий період на двох групах 

корів української чорно-рябої молочної породи, по 10 голів у кожній, 

аналогів за віком та живою масою. Тривалість облікового періоду – 

90 діб. Раціони балансували з урахуванням поживності кормів та норм 

годівлі тварин [4]. Схему досліду представлено у табл. 1. 
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1. Схема досліду 

Група 
Кількість 

тварин 
Характер годівлі 

Контрольна 10 ОР + комбікорм + премікс П 60-5М 

 

Дослідна 

 

10 

ОР + комбікорм у комплексі з 

експериментальною кормовою добавкою 

 

Корови знаходилися в однакових умовах годівлі і утримання. 

Всі тварини під час підготовчого періоду (20 діб) отримували раціон 

контрольної групи, до складу якого входило сіно злаково-бобове 

(5,0 кг), солома пшенична (2,0 кг), силос кукурудзяний (19,0 кг), 

капуста кормова (4,0 кг), картопля кормова (3,0 кг), барда кукурудзяна 

(5,0 кг), меляса (1,1 кг) і господарський комбікорм, укомплектований 

преміксом П 60-5М. В обліковий період ІІ (дослідна) група отримувала 

комбікорм із експериментальною кормовою добавкою, до складу якої 

входили солі дефіцитних для західної зони макро- і мікроелементів у 

комплексі з глауконітом із розрахунку 175 мг на 1 кг живої маси тіла. 

За рахунок добавки відкориговували (згідно з нормою) дефіцитні для 

зони Західного Лісостепу у зимово-стійловий період утримання 

мінеральні елементи (у нашому випадку Магній, Купрум, Цинк, 

Манган, Йод, Кобальт). Кормову добавку згодовували у складі 

комбікорму два рази на добу.  

Матеріалом для досліджень слугували корми, вміст рубця та 

молоко.  

Для вивчення впливу експериментальної кормової добавки на 

перебіг метаболічних процесів від 3 найбільш виражених аналогів з 

кожної групи в середині дослідного періоду відбирали зразки вмісту 

рубця (ротоглотковим зондом) через 2 год від початку ранкової 

годівлі.  

У рідині рубця визначали: рН – за допомогою іонометра  ЭВ-74, 

азот аміаку – мікродифузним методом Конвея [13], азотні фракції – за 

К’єльдалем, ЛЖК – методом парової дистиляції в апараті Маркгама 

[13], кількість аміло-, целюлозо- та протеолітичних бактерій – методом 

посіву на елективні поживні середовища [14], фосфор РНК та ДНК – за 

Цанєвим та Марковим [15]. 

Облік молочної продуктивності проводили шляхом щодекадних 

контрольних надоїв. 

Біометричне опрацювання одержаних результатів здійснено за 

М. О. Плохінським [16], враховуючи критерій Стьюдента, з 

використанням стандартних комп’ютерних програм. 
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Використання в раціонах високопродуктивних корів у стійловий 

період утримання стандартного преміксу П 60-5М не забезпечувало 

повною мірою їх потребу за низкою мінеральних елементів, зокрема 

таких, як Фосфор, Сульфур, Купрум, Цинк, Кобальт. 

Згодовування в структурі комбікорму експериментальної 

кормової добавки, виготовленої із врахуванням дефіциту 

перерахованих вище мінеральних елементів і включенням глауконіту, 

дало змогу більш якісно збалансувати раціон дослідної групи за 

вказаними параметрами живлення. Це відповідно по-різному вплинуло 

на інтенсивність метаболізму у рубці (табл. 2). 

 

2. Показники вмісту рубця піддослідних корів (M ± m, n = 3)  

Показники 
Групи 

I II 

рН 6,86 ± 0,03 6,74 ± 0,05** 

Загальний азот, ммоль/л  73,38 ± 0,27 90,89 ± 0,64*** 

Залишковий азот, ммоль/л  38,09 ± 0,48 40,00 ± 0,44* 

Білковий азот, ммоль/л  35,29 ± 0,55 50,86 ± 0,59** 

Аміачний азот, ммоль/л  9,83 ± 0,43 8,42 ± 0,18* 

Фосфор, ммоль/л:   

     РНК 603,2 ± 1,47 698,2 ± 3,15 

     ДНК 381,3 ± 9,39 434,0 ± 7,27 

ЛЖК, ммоль/100 мл 9,50 ± 0,49 10,40 ± 0,35 

Бактерії, млн/мл:   

     амілолітичні 11,16 ± 0,21 12,54 ± 0,43* 

     протеолітичні 3,59 ± 0,27 3,95 ± 0,22 

     целюлозолітичні 9,19 ± 0,39 12,68 ± 0,40** 
 Примітка: * Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001.      

 

Так, у рідині рубця корів дослідної групи відзначено вірогідне 

зростання чисельності амілолітичних (Р<0,05), целюлозолітичних 

(Р<0,01), а також тенденцію до збільшення кількості протеолітичних 

бактерій порівняно до контролю. 

Високий рівень цих показників у рубці є свідченням активного 

синтезу мікробіального білка, на що вказує вища концентрація 

білкового азоту (Р<0,01), що, очевидно, є наслідком більш повного 

забезпечення мікрофлори всіма елементами живлення. 

Реакція вмісту рубця значною мірою обумовлює видовий склад 

мікроорганізмів, їх активність, утворення і всмоктування органічних 

кислот, аміаку, його моторну функцію. В наших дослідженнях активна 

кислотність рубця дослідних корів через 2 год після годівлі була 
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вірогідно (Р<0,01) нижчою на фоні тенденції до збільшення суми 

ЛЖК, ніж в аналогічний період у контрольних, що є ще одним 

підтвердженням високої інтенсивності бродильних процесів. До числа 

найважливіших факторів, які визначають ефективність використання 

азоту в організмі жуйних, належить швидкість утворення та ступінь 

утилізації аміаку. 

Ми відзначили вірогідне (Р<0,05) зменшення концентрації 

аміачного азоту у корів, які отримували експериментальну кормову 

добавку, що може бути викликано більш ефективним використанням 

аміаку мікрофлорою, про що свідчить збільшення кількості бактерій, 

підвищення внаслідок цього концентрації білкового азоту та вірогідне 

зниження концентрації сечовини в крові.  

Наведені дані з деяких ланок обміну речовин в організмі 

піддослідних тварин є наслідком дії ряду факторів. У першу чергу це 

застосування у комбікормі дослідної групи експериментальної 

кормової добавки, до складу якої було включено солі дефіцитних для 

західного регіону мінеральних елементів, попередньо згаданих, що 

забезпечило мінерально-вітамінне живлення в рекомендованих межах, 

чого не спостерігаємо у випадку використання стандартного преміксу 

П 60-5М. 

Очевидно, комплексна дія вказаних вище зольних елементів та 

вітамінів, які беруть активну участь у різних ланках обміну речовин, 

сприяла оптимізації метаболізму в рубці і в кінцевому результаті 

забезпечила підвищення продуктивності корів дослідної групи. 

Середньодобовий надій натурального молока в дослідній групі 

корів за 90 діб облікового періоду досліду становив 18,90 кг і був на 

8,0 % вищим, ніж у контролі. 

Висновки  

1. Використання в складі господарського комбікорму для корів 

преміксу П 60-5М не забезпечує у зимово-стійловий період утримання 

потребу тварин за Фосфором, Сульфуром, Купрумом, Цинком, 

Кобальтом, Йодом. 

2. Апробована кормова добавка для корів, виготовлена на основі 

дефіцитних у зоні макро- і мікроелементів та природного мінералу 

глауконіту, забезпечує потребу останніх за наведеними вище 

елементами живлення, що відповідно позитивно впливає на рівень 

метаболізму в організмі піддослідних тварин та сприяє підвищенню 

середньодобових надоїв молока на 8,0 %. 
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ВПЛИВ ТКАНИННИХ ПРЕПАРАТІВ  

НА СТАН ГУМОРАЛЬНОЇ ЛАНКИ  

НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ КОРІВ  

У ДО- І ПІСЛЯРОДОВИЙ ПЕРІОДИ 

 

Вивчено вплив парентерального введення коровам різного рівня 

молочної продуктивності в останній місяць тільності екстракту 

алое та плаценти денатурованої емульгованої на показники 

неспецифічної резистентності у до- і післяродовий періоди. 

Встановлено, що у тільних корів за 5–7 діб до родів рівень 

бактерицидної і лізоцимної активності сироватки крові був менший 

ніж за 25–30 діб до отелення, що свідчить про фізіологічну 

імуносупресію в організмі. Застосування досліджуваних препаратів 

підвищувало фагоцитарну активність нейтрофілів, бактерицидну і 

лізоцимну активність сироватки крові та зменшувало вміст 

циркулюючих імунних комплексів, що забезпечило нормалізацію 

фізіологічного стану внутрішніх статевих органів і відновлення 

повноцінних статевих циклів в оптимальні строки.  

Ключові слова: корова, фагоцитарна активність нейтрофілів, 

бактерицидна і лізоцимна активність сироватки крові, екстракт 

алое, плацента денатурована емульгована, репродуктивна здатність. 
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Забезпечення високої репродуктивної здатності і тривалого 

продуктивного використання корів є актуальними проблемами 

молочного скотарства. Однак у високопродуктивних корів не завжди 

поєднуються високі показники продуктивності і відтворювальної 

здатності. Така невідповідність зумовлена підвищеною чутливістю 

високопродуктивних тварин до факторів зовнішнього середовища та 

зниженням природної резистентності до акушерських і гінекологічних 

захворювань [1, 6–8].  

Останній місяць тільності є одним з критичних фізіологічних 

періодів у корів, що суттєво впливає на стан імунної системи 

організму та перебіг післяродової інволюції родових шляхів [1, 3, 6].  

Доведено, що передотельний період і роди є потужним 

стресовим фактором для організму корів [7–9]. При цьому в умовах 

інтенсифікації тваринництва посилюється негативний вплив стрес-

факторів різної природи, що призводить до змін і порушення 

фізіологічних функцій і біохімічних процесів в організмі тварин та 

розвитку вторинних імунодефіцитів [2, 10]. В основі цих порушень 

лежить посилення процесів пероксидного окиснення ліпідів, зниження 

активності системи антиоксидантного захисту та імунобіологічної 

реактивності [2, 5, 9, 10]. 

Тому дослідження слід скеровувати на пошук ефективних, 

науково обґрунтованих способів підвищення резистентності організму 

корів до акушерських і гінекологічних захворювань. З цією метою 

заслуговує уваги застосування тканинних препаратів, і зокрема 

фармакопейного екстракту алое, який стимулює обмін речовин, 

підвищує резистентність та нормалізує фізіологічні функції організму, 

сприяє процесам регенерації клітин і тканин [4]. Вплив алое на імунну 

систему полягає у посиленні продукування макрофагами оксиду азоту, 

цитокінів (фактора некрозу пухлин TNF-α, інтерлейкінів 1 та 6,           

γ-інтерферону), активації лімфоцитів та збільшенні загальної кількості 

лейкоцитів [13, 16–19]. Також алое виявляє антиоксидантний ефект. 

Це зумовлено наявністю фенольних антиоксидантів і 

глутатіонпероксидазної та супероксиддисмутазної активностей [14, 

15], що є особливо актуальним для корів в останній місяць тільності. 

Стимуляція післяродової інволюції родових шляхів, поєднана з 

корекцією імунного стану організму корів у сухостійний період, має 

важливе значення в організації інтенсивного відтворення 

високопродуктивних корів, що і визначило вибір напрямів наших 

досліджень та методів виконання роботи. Метою нашої роботи було 

вивчити показники гуморальної ланки неспецифічної резистентності 
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організму корів різної молочної продуктивності у період до- і після 

отелення за впливу тканинних препаратів. 

Дослідження проводили у державному підприємстві дослідному 

господарстві “Радехівське” на двох групах повновікових корів 

(30 голів у кожній) української чорно-рябої молочної породи західного 

внутрішньопородного типу, клінічно здорових, аналогів за віком і 

живою масою. За результатами попередньої лактації у першу групу 

відібрали корів з надоєм 5000–5600 кг молока (високопродуктивні), у 

другу – 3500–4000 кг (низькопродуктивні). Годівля, догляд і 

утримання піддослідного поголів’я відповідали зоотехнічним вимогам 

та рівню продуктивності. 

Кожну групу корів розділили на три підгрупи: контрольну (К), 

І дослідну (Д1) і ІІ дослідну (Д2). Коровам І дослідної підгрупи за 25–

30 діб до очікуваного отелення вводили підшкірно дворазово з 

інтервалом 5–7 діб по 20 мл фармакопейного екстракту алое. Коровам 

ІІ дослідної підгрупи за 10 діб до передбачуваних родів щоденно 

підшкірно вводили по 20 мл плаценти денатурованої емульгованої 

(ПДЕ). Коровам контрольної підгрупи за 25–30 діб до передбачуваного 

отелення парентерально (підшкірно) вводили 20 мл ізотонічного 

розчину хлориду натрію, а через 5–7 діб повторили введення другий 

раз. Далі, починаючи з 10 доби і до очікуваного отелення, щоденно 

вводили таку ж кількість ізотонічного розчину хлориду натрію. 

Для визначення показників неспецифічної резистентності 

організму у трьох корів із кожної підгрупи відбирали зразки крові за 

25–30 і 5–7 діб до отелення, а також на 10–14-ту добу після нього.  

У цільній крові визначали: фагоцитарну активність (ФА) 

нейтрофілів (Гостєв В. С., 1950), фагоцитарний індекс (ФІ) – за 

кількістю фагоцитованих мікробних тіл на один активний нейтрофіл та 

фагоцитарне число (ФЧ) – за кількістю фагоцитованих мікробних тіл 

на 100 підрахованих нейтрофілів [11]. 

У сироватці крові визначали: вміст циркулюючих імунних 

комплексів (ЦІК) (Габріелян М. І., 1984), бактерицидну (БАСК) 

(Марков Ю. М., 1968)  і лізоцимну (ЛАСК) (Дорофейчук В. Г., 1968) 

активності [11]. 

У корів контрольної та дослідних підгруп вивчали перебіг родів 

за тяжкістю отелення (Шарапа Г. С., Кузебний С. В., 2010) і 

тривалістю відокремлення посліду (год), а післяродового періоду − за 

терміном виділення лохій (діб), тривалістю сервіс-періоду і 

відновлення статевих циклів (діб), індексом осіменіння та 

запліднюваністю від першого осіменіння (%).  
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Отриманий цифровий матеріал опрацьовували методом 

варіаційної статистики з використанням критерію Стьюдента. 

Обчислювали середні арифметичні величини та їх похибки. Зміни 

вважали вірогідними при Р < 0,05. Для розрахунків використовували 

комп’ютерну програму MS-Excel 2003.  

Отримані результати досліджень свідчать, що за 25–30 діб до 

отелення і до застосування досліджуваних засобів у крові високо- і 

низькопродуктивних корів виявлено відмінності показників 

гуморальної ланки неспецифічної резистентності організму (табл. 1). 

Зокрема у високопродуктивних корів порівняно з 

низькопродуктивними бактерицидна активність сироватки крові 

менша на 1,3–3,2 %, лізоцимна активність не відрізняється, а вміст 

циркулюючих імунних комплексів більший на 2,2–5,2 %, однак 

різниця показників невірогідна. 

 

1. Показники неспецифічної резистентності корів різної молочної 

продуктивності за введення тканинних препаратів (M ± m,  n = 3) 

Показники 
Групи 

корів 

Період досліджень, діб 

до отелення  
після 

отелення 

25–30 5–7  10–14 

1 2 3 4 5 

Низькопродуктивні 

БАСК, % 

К 68,67 ± 2,83 65,87 ± 1,85 52,20 ± 2,07 

Д1 67,50 ± 1,97 75,43 ± 2,03* 48,33 ± 1,79 

Д2 68,30 ± 2,39 68,93 ± 2,35 59,30 ± 1,71 

ЛАСК, % 

К 23,40 ± 1,14 22,10 ± 0,99 19,37 ± 0,78 

Д1 23,57 ± 1,53 25,87 ± 0,72* 20,73 ± 1,04 

Д2 24,07 ± 1,07 24,57 ± 1,27 24,40 ± 0,87* 

ЦІК,  

од. ОГ/100 мл СК 

К 63,7 ± 3,28 68,0 ± 2,89 64,3 ± 2,91 

Д1 64,3 ± 2,33 61,3 ± 2,96 62,7 ± 1,76 

Д2 63,0 ± 2,65 62,3 ± 2,96 63,3 ± 2,03 

Високопродуктивні 

БАСК, % 

К 65,57 ± 2,41 60,73 ± 2,24 51,53 ± 2,43 

Д1 66,23 ± 2,13 76,20 ± 1,91** 49,67 ± 2,22 

Д2 65,10 ± 1,96 64,67 ± 2,80 61,23 ± 1,90* 

ЛАСК, % 

К 22,53 ± 0,94 21,87 ± 1,08 18,23 ± 1,23 

Д1 22,80 ± 1,08 26,23 ± 0,85* 21,37 ± 1,41 

Д2 23,03 ± 0,81 24,87 ± 0,97 23,5 ± 1,36* 
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1 2 3 4 5 

ЦІК,  

од. ОГ/100 мл СК 

К 67,0 ± 2,65 69,7 ± 4,10 70,3 ± 3,18 

Д1 65,7 ± 3,76 63,0 ± 2,08 65,3 ± 2,60 

Д2 66,7 ± 2,91 66,0 ± 3,06 63,7 ± 2,33 

 

За 5–7 діб до отелення порівняно з попереднім періодом 

досліджень у високо- і низькопродуктивних корів контрольних груп 

спостерігали тенденцію до зниження рівня бактерицидної (відповідно 

на 4,8 і 2,8 %) та лізоцимної активності сироватки крові (відповідно на 

0,7 і 1,3 %) та підвищення вмісту циркулюючих імунних комплексів 

(відповідно на 4,0 і 6,8 %). Вказані зміни свідчать про фізіологічну 

імуносупресію гуморальної ланки неспецифічної резистентності в 

організмі корів у дородовий період. Водночас у високопродуктивних 

корів І дослідної групи порівняно з контрольною бактерицидна і 

лізоцимна активність сироватки крові вищі відповідно на 15,5 % 

(P < 0,01) і  4,4 %, а вміст циркулюючих імунних комплексів нижчий 

на 9,6 %, однак різниця невірогідна. У тварин, яким застосовували 

ПДЕ, відбуваються аналогічні зміни досліджуваних показників, однак 

вони менш виражені. Наведені дані свідчать про позитивний вплив 

екстракту алое і ПДЕ на показники гуморальної ланки неспецифічної 

резистентності організму корів. 

На 10–14-ту добу після отелення порівняно з попереднім 

періодом досліджень у високо- і низькопродуктивних корів 

контрольних груп рівень бактерицидної активності сироватки крові 

знизився відповідно на 9,2 і 13,7 % (P < 0,05–0,01), а лізоцимної 

активності – відповідно на 3,6 і 2,7 %. При цьому вміст циркулюючих 

імунних комплексів у тварин з вищою молочною продуктивністю  не 

змінився, а з нижчою – зменшився на 5,4 %, але різниця невірогідна. 

На нашу думку, інтенсивне зниження бактерицидної та лізоцимної 

активності сироватки крові у вказаний період досліджень зумовлене 

завершенням процесів післяродової інволюції статевих органів корів. 

У високопродуктивних корів, яким застосовували плаценту 

денатуровану емульговану, порівняно з контрольною групою рівень 

бактерицидної і лізоцимної активності сироватки крові вірогідно 

більший відповідно на 9,7 і 5,3 %, а вміст циркулюючих імунних 

комплексів менший на 9,4 %. У тварин, яким застосовували екстракт 

алое, рівень бактерицидної і лізоцимної активності сироватки крові 

відрізняється незначно, однак вміст циркулюючих імунних комплексів 

нижчий на 7,1 %. 

За 25–30 діб до отелення у високопродуктивних корів порівняно 

з низькопродуктивними фагоцитарна активність нейтрофілів нижча на 
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1,3–3,3 % (табл. 2). Фагоцитарний індекс і фагоцитарне число менші 

відповідно на 2,2–8,7 % і 5,3–12,8 %, однак різниця показників 

невірогідна. 

За 5–7 діб до отелення порівняно з попереднім періодом 

досліджень у високо- і низькопродуктивних корів контрольних груп 

спостерігали тенденцію до збільшення фагоцитарної активності 

нейтрофілів відповідно на 6,3 і 4,7 %. Динаміка фагоцитарного індексу 

і числа у вказаний період досліджень аналогічна. Водночас у 

високопродуктивних тварин І дослідної групи порівняно з 

контрольною фагоцитарна активність нейтрофілів вірогідно вища у 

1,2 разу, фагоцитарний індекс – у 1,3 разу, а фагоцитарне число – у 

1,6 разу. У корів, яким застосовували ПДЕ, відмінність згаданих 

показників подібна, однак менш виражена і невірогідна. Ці зміни 

свідчать про позитивний вплив екстракту алое і ПДЕ на фагоцитарну 

активність нейтрофілів у крові корів перед родами. 

 

2. Фагоцитарна активність крові корів різної молочної 

продуктивності за введення тканинних препаратів  (M ± m,  n = 3) 

Показники 
Групи 

корів 

Період досліджень, діб 

до отелення 
після 

отелення 

25–30 5–7 10–14 

1 2 3 4 5 

Низькопродуктивні 

ФА, % 

К 42,3 ± 2,73 47,0 ± 2,08 43,7 ± 3,18 

Д1 41,7 ± 3,18 56,7 ± 2,33* 45,3 ± 2,91 

Д2 43,0 ± 2,31 53,7 ± 3,53 49,0 ± 2,65 

ФІ, од. 

К 12,27 ± 0,84 13,63 ± 1,07 10,20 ± 0,89 

Д1 12,47 ± 0,78 16,90 ± 0,93 10,87 ± 0,67 

Д2 12,63 ± 1,07 14,77 ± 0,74 12,07 ± 0,84 

ФЧ, од. 

К 5,23 ± 0,67 6,41 ± 0,57 4,51 ± 0,71 

Д1 5,24 ± 0,72 9,60 ± 0,77* 4,96 ± 0,62 

Д2 5,46 ± 0,65 7,95 ± 0,76 5,93 ± 0,60 

Високопродуктивні 

ФА, % 

К 39,0 ± 2,65 45,3 ± 2,03 39,7 ± 2,91 

Д1 40,3 ± 3,28 54,7 ± 2,40* 42,3 ± 3,48 

Д2 41,0 ± 2,52 47,7 ± 2,96 46,7 ± 2,33 

ФІ, од. 

К 11,97 ± 1,23 12,83 ± 0,84 10,57 ± 0,95 

Д1 12,20 ± 0,67 16,73 ± 1,02* 11,17 ± 0,80 

Д2 11,53 ± 0,92 13,47 ± 0,86 12,60 ± 0,67 
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1 2 3 4 5 

ФЧ, од. 

К 4,73 ± 0,81 5,85 ± 0,64 4,25 ± 0,70 

Д1 4,96 ± 0,65 9,19 ± 0,94* 4,78 ± 0,73 

Д2 4,76 ± 0,59 6,44 ± 0,68 5,91 ± 0,61 

 

На 10–14-ту добу після отелення порівняно з попереднім 

періодом у контрольних групах високо- і низькопродуктивних корів 

спостерігали тенденцію до зниження фагоцитарної  активності 

нейтрофілів (у 1,1 разу), фагоцитарного індексу (відповідно у 1,2 і 

1,3 разу) і фагоцитарного числа (у 1,4 разу). Водночас у 

високопродуктивних тварин І дослідної групи порівняно з 

контрольною фагоцитарна активність нейтрофілів майже не 

відрізняється, а у корів, яким застосовували ПДЕ, виявлено відмінність 

згаданого показника на 7,0 %, однак різниця невірогідна.  

Аналіз показників репродуктивної функції корів свідчить, що у 

високопродуктивних тварин порівняно з низькопродуктивними 

отелення відбувалося важче (різниця 0,4 бала), а термін відокремлення 

посліду коротший на півгодини  (табл. 3). 

Застосування тільним високопродуктивним коровам екстракту 

алое та плаценти денатурованої емульгованої полегшує перебіг 

отелення (відповідно на 0,6 і 0,7 бала) та скорочує тривалість 

відокремлення посліду (відповідно на 18,0 і 19,7 %, P < 0,05). У 

низькопродуктивних тварин спостерігали аналогічний характер змін 

досліджуваних показників.  

Тривалість виділення лохій у високо- і низькопродуктивних 

корів контрольних груп майже однакова. Однак при застосуванні 

досліджуваних препаратів у корів з вищою молочною продуктивністю 

термін виділення лохій скорочується відповідно на 11,3 і 10,0 %, у 

низькопродуктивних – на 7,8 і 9,7 %. 

У контрольній групі високопродуктивних тварин порівняно з 

низькопродуктивними тривалість відновлення статевих циклів 

коротша на 9 діб (13,8 %). Застосування екстракту алое та ПДЕ 

скорочує тривалість відновлювального періоду у високопродуктивних 

корів відповідно на 15 і 17 діб (22,5 і 25,0 %), у низькопродуктивних – 

в обох групах на 11 діб (19,1 і 19,6 %). При цьому після першого 

осіменіння заплідненість високопродуктивних корів підвищилася на 

10,0 %, низькопродуктивних – відповідно на 10,0 і 20,0 %, а індекс 

осіменіння зменшився відповідно на 25,0 і 21,9 % та 21,4 і 28,6 %. 
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3. Репродуктивна функція корів (M ± m,  n = 10) 

Досліджувані 

показники 

Групи тварин (надій молока, кг) 

І (5000–5600) ІІ (3500–4000)  

К Д1 Д2 К Д1 Д2 

Тяжкість отелення, бали 2,50 ± 0,31 1,90 ± 0,28 1,80 ± 0,25 2,10 ± 0,35 1,70 ± 0,21 1,70 ± 0,26 

Термін відокремлення посліду, год 6,1 ± 0,38 5,0 ± 0,26* 4,9 ± 0,35* 5,6 ± 0,31 4,5 ± 0,34* 4,3 ± 0,37* 

Термін виділення лохій, діб 15,90 ± 0,83 14,1 ± 0,73 14,3 ± 0,65 15,4 ± 0,77 14,2 ± 0,69 13,9 ± 0,73 

Тривалість відновлення статевих 

циклів, діб 67,5 ± 5,55 52,3 ± 3,77* 50,6 ± 2,82* 58,2 ± 4,53 47,1 ± 2,47* 46,8 ± 2,67* 

Індекс осіменіння 3,2 2,4 2,5 2,8 2,2 2,0 

Запліднюваність від першого 

осіменіння, %  30,0 40,0 40,0 40,0 50,0 60,0 

Тривалість сервіс-періоду, діб 100,6 ± 8,60 75,6 ± 7,23* 73,4 ± 6,84* 86,30 ± 5,56 70,3 ± 4,54* 69,7 ± 5,07* 
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Тривалість сервіс-періоду у високопродуктивних корів 

контрольної групи порівняно з низькопродуктивними більша на 14 діб. 

Застосування екстракту алое та плаценти денатурованої емульгованої 

скорочує сервіс-період у високопродуктивних корів відповідно на 25 і 

27 діб, низькопродуктивних – на 16 і 17 діб. 

Наведені показники репродуктивної функції свідчать, що 

застосування коровам екстракту алое та плаценти денатурованої 

емульгованої позитивно впливає на фізіологічний стан внутрішніх 

статевих органів, відновлення повноцінних статевих циклів в 

оптимальні терміни та підвищення заплідненості. 

Отже, застосування екстракту алое за наведеною схемою і 

дозою стимулює в корів у дородовий період гуморальну ланку 

неспецифічної резистентності організму за рахунок підвищення 

бактерицидної і лізоцимної активності сироватки крові при 

одночасному зменшенні вмісту циркулюючих імунних комплексів. 

Застосування тільним сухостійним коровам плаценти денатурованої 

емульгованої зумовлює подібні зміни досліджуваних показників, 

однак вони більш виражені у післяродовий період. При цьому 

застосування досліджуваних препаратів забезпечує нормалізацію 

фізіологічного стану внутрішніх статевих органів і відновлення 

статевих циклів в оптимальні строки та підвищує заплідненість 

високопродуктивних тварин.  

Однак слід відзначити, що хибою заявленого способу (патент 

2306944  С1 Россия, МПК А 61К 35/54), при якому застосовують 

плаценту денатуровану емульговану, є висока вартість і трудомісткість 

в умовах виробництва внаслідок потреби багаторазового введення 

препарату. Перевагами нашого способу  (патент України на корисну 

модель № 67992 від 12.03.2012) з використанням екстракту алое – 

менша трудомісткість і у п’ять разів нижча вартість. 

Висновки  

1. У високопродуктивних корів за 5–7 діб до отелення 

встановлено імуносупресивний стан гуморальної ланки неспецифічної 

резистентності в організмі, який проявляється зниженням рівня 

бактерицидної і лізоцимної активності сироватки крові та 

підвищенням вмісту циркулюючих імунних комплексів. У низько-

продуктивних корів виявлено подібну, але менше виражену 

імуносупресію. 

2. Застосування екстракту алое та плаценти денатурованої 

емульгованої високо- і низькопродуктивним коровам стимулює 

неспецифічну резистентність організму за рахунок гуморальної ланки 

імунної відповіді. А саме відбувається збільшення фагоцитарної 
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активності нейтрофілів та бактерицидної і лізоцимної активності 

сироватки крові при одночасному зменшенні вмісту циркулюючих 

імунних комплексів. 

3. Застосування коровам екстракту алое та плаценти 

денатурованої емульгованої забезпечує після отелення прискорену 

нормалізацію фізіологічного стану внутрішніх статевих органів, 

відновлення повноцінних статевих циклів, підвищення заплідненості 

та скорочення сервіс-періоду. 
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ОЦІНКА БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ 

ЗА ТИПОМ БУДОВИ ТІЛА ЇХ ДОЧОК 

    

Вивчено особливості будови тіла корів-первісток західної 

внутрішньопородної популяції української чорно-рябої молочної 

породи  за комплексною лінійною оцінкою. Встановлено, що дочки 

різних бугаїв суттєво відрізняються між собою за показниками 

габітусу за двома системами оцінки (за 9- і 100-бальною шкалою). 

Ключові слова: лінійна оцінка, західний внутрішньопородний 

тип української чорно-рябої молочної породи, екстер’єр, бугаї-

плідники. 

 

Завданням селекційно-племінної роботи в скотарстві завжди 

було і є постійне підвищення генетичного потенціалу худоби за 

основними господарсько корисними ознаками. На даний час назріла 

економічна потреба у розведенні високопродуктивних особин, які 

виробляють більше продукції за найменших затрат. Пристосованість 

худоби до умов промислової технології виробництва молока, рівень 

продуктивності корів, їх здоров’я великою мірою залежать від  

зовнішньої будови тіла. Тому оцінка і відбір худоби за екстер’єром  є 

тим заходом, що тісно пов'язаний із загальним напрямом селекційної 

роботи щодо вдосконалення стад в Україні [1, 2, 5–9]. Відповідно до 

поставлених завдань селекцію слід вести з метою одержання корів з 

гармонійною будовою тіла виражненого молочного типу, що мають 

міцну конституцію, фізіологічну здатність до високих надоїв, легку 

голову, пряму спину, широкі крижі і маклоки, видовжене, глибоке, але 

не відвисле черево та правильну постановку кінцівок.                                                                                             

Велику увагу приділяють ознакам, що характеризують молочну 

систему: формі вимені, розміру та розміщенню дійок, вираженості 

молочних вен, залозистості вимені. 

Нашим завданням було провести оцінку корів-первісток західної 

внутрішньопородної популяції української чорно-рябої породи за 

типом згідно з інструкцією [3] за двома системами оцінки: лінійним 

описом окремих ознак екстер’єру (9-бальна шкала) та 
                                                                                                            

                                                                                                               © Когут М. І., 2014  
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оцінкою комплексних ознак за 100-бальною шкалою. Середня 

вираженість лінійних описових ознак оцінюється у п’ять балів, а 

біологічні відхилення у бік мінімального розвитку  зменшуються до 

одного бала, а якщо розвиток ознаки наближається до максимального 

прояву – зростає до дев’яти балів.  Оцінювали корів за типом  

протягом першої лактації. Матеріали досліджень опрацьовано 

біометрично  [4].  

Ми оцінили дочок бугаїв Пілігрима 136932888 (I група), Дербі 

1401803178 (II група) з лінії Елевейшна 1491007, Б. Софтвара 

318700164 (III група, лінія Старбака 352790.79), Б. Шеріфа 3187000157 

(IV група, лінія Белла 1667366.74), по 30 голів у кожній групі.  

При оцінці росту, згідно з методикою, прийнято враховувати 

висоту тварин у крижах, оскільки доведено, що вірогідність помилки 

цього проміру значно нижча порівняно з показником висоти в холці. 

За висотою в крижах перевагу спостерігали у дочок бугая Дербі 

1401803178 (II група).  У нащадків бугаїв Пілігрима 136932888 та Б. 

Шеріфа  ріст оцінено як середній (5 балів). У дочок бугая Б. Шеріфа 

3187000157 спостерігали тенденцію до висоти в крижах, меншої за 

середню. 

 

1. Лінійний опис окремих ознак екстер’єру корів-первісток           

(M  m, n = 30),  бали 

Лінійні ознаки 

первісток 

Групи 

I II III IV 

1 2 3 4 5 

Ріст 5,1  0,05 6,2  0,02 5,2  0,05 4,8  0,08 

Ширина 

грудей 5,0  0,02 5,5  0,02 5,0  0,05 5,0  0,07 

Глибина 

тулуба 5,5  0,04 6,8  0,03 5,0  0,05 5,3  0,04 

Кутастість 5,0  0,06 5,0  0,06 5,0  0,05 5,0  0,05 

Нахил заду  5,0  0,05 5,0  0,03 6,3  0,04 5,8  0,05 

Ширина заду 5,3  0,06 6,5  0,05 4,9  0,03 5,4  0,06 

Кут тазових 

кінцівок 5,0  0,07 4,8  0,05 5,0  0,03 5,0  0,05 

Постава тазо-

вих кінцівок 5,1  0,04 5,2  0,05 5,3  0,04 5,0  0,05 

Кут ратиць 4,4  0,05 4,6  0,06 4,8  0,05 4,8  0,05 
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1 2 3 4 5 

Переднє 

прикріплення 

вим’я 4,8  0,04 4,9  0,06 4,9  0,06 5,3  0,03 

Заднє 

прикріплення 

вим’я 5,0  0,06 5,6  0,05 4,7  0,06 4,8   0,03 

Центральна 

зв’язка 6,8  0,06 5,9  0,02 6,0  0,06 5,5   0,03 

Глибина 

вим’я 5,3  0,07 6,0  0,03 5,2  0,07 5,0  0,03 

Розміщення 

передніх 

дійок 5,2  0,06 5,4  0,03 5,0  0,07 5,1  0,04 

Розміщення 

задніх дійок 5,2  0,05 5,1  0,04 5,0  0,06 5,0   0,04 

Довжина 

дійок 5,2  0,05 5,0  0,06 5,0  0,05 5,5   0,04 

Вгодованість 5,0  0,06 5,0  0,06 5,0   0,05 5,0   0,04 

 

У грудній клітці зосереджені органи дихання (легені) та 

кровообігу  (серце). Тому на ширину грудей звертають  увагу. Оцінені 

бугаї-плідники передали своїм дочкам ширину грудей середнього 

розвитку,  і за даною ознакою вони не відрізняються, за винятком 

дочок бугая Дербі 1401803178, у яких спостерігали тенденцію до 

більшої ширини грудей на 0,5 бала.     

Глибина тулуба характеризує розвиток травного тракту і 

залежить від віку і періоду лактації. Згідно з вимогами до екстер’єру 

молочної худоби, такі тварини повинні мати добре розвинені глибокі 

груди.  Нашими дослідженнями встановлено, що за глибиною грудей  

кращу оцінку (6,8 бала) отримали корови II групи, вони переважають 

тварин I, III, IV груп на 1,3; 1,8 та 1,5 бала.   

Для молочних корів характерна кутастість форм будови тіла.  

Відповідно до вимог методики, яку ми використовували, тварини 

молочного напряму продуктивності мають характеризуватися чітко 

окресленими статями будови тіла, міцністю, витонченістю, ніжністю,  

грацією, мати довгу шию, м’язи стегна худорляві та увігнуті. За 

окомірною оцінкою кутастості форм будови тіла дочкам усіх бугаїв 

поставлено оцінку 5 балів (середня кутастість з відкритим ребром).  

Ознаки, що характеризують тазову частину тіла, – нахил заду та 

ширина заду згідно з лінійним описом виявилися такими: окомірна  
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оцінка нахилу заду встановлена як оптимальна (5 балів) у дочок бугаїв 

Пілігрима 136932888 (I група) та Дербі 1401803178 (II група), дещо 

гірша картина у дочок бугаїв  III та IV груп, у них спостерігали 

тенденцію до хиби статі – звислості заду. Відстань між каудальними 

виступами сідничних горбів (так оцінюють ширину заду) у 6,5 бала 

оцінена у дочок бугая Дербі 1401803178 (II група), що є більше за 

середню оцінку. За даною оцінкою вони переважають корів I групи на 

1,2 бала, III та IV – відповідно на 1,6 та 1,1 бали.  

В екстер’єрі худоби важливе місце належить правильній 

постановці кінцівок. Вона має бути такою, щоб при огляді спереду  

передні ноги закривали задні, коли тварина стоїть спокійно. Правильна 

постава кінцівок сприяє  вільному рухові.  

За розвитком кінцівок встановлено таке: кут тазових кінцівок  

має оптимальну величину у тварин усіх груп.  Постава тазових 

кінцівок коливається від 5 до 5,3 бала у корів усіх груп. Кут ратиць 

наближається до середньої вираженості у корів усіх груп. 

Щодо розвитку молочної залози, то  переднє прикріплення вим’я 

ми оцінили як середньодопустиме у дочок бугаїв усіх груп. Щодо 

заднього прикріплення вим’я у тварин II групи встановлено вищу 

оцінку на  0,5; 0,9 та 0,8 балів, ніж у корів відповідно  I,  III  та IV груп.  

Центральна зв’язка та глибина вим’я добре виражені у тварин 

усіх груп. Передні та задні дійки розміщені правильно на середині 

четверті, вони мають оптимальну довжину (на рівні 6 см), що є добрим 

критерієм  за показником придатності для машинного доїння.  

Корови мають добре виражений молочний тип, кутасті форми 

будови тіла. За молочним типом дещо нижчу оцінку отримали дочки 

плідника  Шеріфа 3187000157. При оцінці тулуба звертають  увагу на 

його міцність, висоту, глибину та довжину.  За даною ознакою 

найвищу оцінку отримали плідники Софтвар 318700164 та Дербі 

1401803178. Здатність тварин до вільного руху та навантажень 

оцінюють за станом передніх та задніх ніг. Дочки оцінених бугаїв 

мають найбільші хиби щодо ратиць, тому за даною ознакою ми  

зменшили кількість балів. За 100-бальною оцінкою закріплені в стаді 

бугаї за кінцівки та ратиці отримали  76–78 балів (табл. 2).   

Щодо молочної залози, то вим’я оцінених корів є ванно- або 

чашоподібної форми. Однак у I, II та III групах спостерігали незначне 

зниження від середньодопустимого (оцінка 5 балів) переднього 

прикріплення вимені. Задня частина вим’я не є високо і міцно 

прикріплена у тварин жодної  з груп. Дані відхилення від середнього 

рівня знизили поставлену оцінку за вим’я. При цьому дочки бугаїв  
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Пілігрима 136932888 та Дербі 1401803178 переважали ровесниць з 

двох інших груп на 2 та 1 бали. 

 

2. Оцінка комплексних ознак корів-первісток за типом (100-бальна 

шкала, M  m) 

Кличка 

бугая 

Комплексні ознаки типу, балів 
Загальна 

оцінка 
молоч-

ний тип 
тулуб кінцівки вим’я 

Пілігрим 

136932888 80  0,6 80  0,7 78  0,4 78  0,3 78,8 

Дербі 

1401803178 82  0,8 85  0,9 77  0,8 78  0,3 80,1 

Софтвар 

318700164 80  0,2 87  0,5 76  0,6 76  0,6 76,8 

Шеріф 

3187000157 78   0,3 78  0,4 76   0,4 77   0,5 77,2 

 

Кращим серед оцінюваних бугаїв за загальною оцінкою 100-

бальної системи  виявився  плідник Дербі 1401803178 (80,1 бала), 

переважаючи нащадків бугаїв Пілігрима 136932888, Софтвара 

318700164 та Шеріфа 3187000157 відповідно на 1,3; 3,3 та 2,9 бала.  

Висновки. Корови-первістки характеризуються середнім ростом 

(висота в крижах 140–142 см), мають добре розвинений міцний тулуб, 

середню кутастість форм будови тіла, що є характерним для молочних 

корів. Бугаї Софтвар 318700164 та Шеріф 318700157 проявили 

схильність до передачі дочкам  звислості заду.  Дочки усіх бугаїв 

виявили тенденцію до збільшення гостроти кута ратиць. 
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Основною метою селекційної роботи з молочними породами 

великої рогатої худоби на сучасному етапі є зберегти, поліпшити, 

консолідувати та збільшити генофондні стада з високим генетичним 

потенціалом. Тварини західного внутрішньопородного типу 

української чорно-рябої молочної породи мають задатки до високої 

продуктивності при дотриманні цілеспрямованої селекції. Тому,  

застосовуючи великомасштабну селекцію, створення нових і 

поліпшення наявних стад великої рогатої худоби на 90–95 % 

відбувається за рахунок використання бугаїв-лідерів порід. Це 

стосується  як підвищення молочної продуктивності, так і формування 

будови тіла тварин [1–3].  

Об’єктом досліджень слугувало стадо корів західного 

внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи 

ДПДГ “Радехівське” Радехівського району Львівської області. У 

процесі досліджень використовували матеріали зоотехнічного обліку. 

Надій молока від корів обчислювали за результатами щомісячних 

контрольних доїнь. Оцінку екстер’єру проведено шляхом взяття 

промірів [4].  Коефіцієнт молочності вирахувано за методикою           

Н. П. Погрібної та Б. А. Багрія. Біометричну обробку матеріалів 

проводили за методикою, яку описав М. О. Плохінський [5].  

Ми встановили, що корови-нащадки різних бугаїв мають 

неоднаковий рівень молочної продуктивності (табл. 1). 

 

1. Молочна продуктивність корів-дочок різних бугаїв (M  m) 

Кличка, № бугая n Надій, кг 
Вміст жиру в 

молоці, % 

Вміст білка в 

молоці, % 

I лактація 

Софтвар 318700016 115 3550  240* 3,65  0,02 3,20  0,07 

Луціо  4600032139 30 3400  150 3,63  0,02 3,17  0,13 

Мотабо   57807835 15 3000  150 3,63  0,02 3,19   0,10 

II лактація 

Софтвар 318700016 115 3800  300** 3,86  0,02 3,26  0,06 

Луціо  4600032139 30 3700  135 3,85  0,04 3,20  0,04 

Мотабо   57807835 15 3250  160 3,86  0,02 3,20  0,04 

III лактація 

Софтвар 318700016 115 4267  148 3,85  0,03 3,40  0,02 

Луціо  4600032139 30 4150  280 3,82  0,05 3,38  0,07 

Мотабо   57807835 15 3300  150 3,80  0,03 3,40  0,06 
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У всі досліджувані лактації тварини-дочки бугаїв Луціо 

4600032139 та Мотабо  57807835 за надоєм поступалися ровесницям 

від бугая Софтвара 318700016.  За першу лактацію корови-нащадки 

Софтвара 318700016 переважали аналогів-дочок бугая Луціо 

4600032139 за даним селекційним показником на 150 кг (10,3 %), а 

дочок бугая Мотабо 57807835 – на 550 кг (18,3 %)  за статистично 

вірогідної різниці (Р<0,05).  Подібну картину спостерігали і за другу 

лактацію. Перевага за надоєм повновікових тварин-нащадків бугая 

Софтвара 318700016 над ровесницями-дочками бугая Мотабо 

57807835  становила 967 кг, або на 29,3 % за високої статистично 

вірогідної різниці (Р<0,001). Корови-нащадки бугая  Луціо 4600032139 

займали проміжне місце. Не встановлено істотної різниці за вмістом 

жиру та білка в молоці корів усіх трьох груп. Дані показники 

збільшувалися закономірно у розрізі лактацій, були оптимальними та 

відповідали вимогам стандарту для породи. 

 У країнах з розвинутим молочним скотарством для оцінки корів 

використовують сумарну кількість жиру та білка. У наших 

дослідженнях вміст білка в молоці відповідав стандарту для породи. 

Тварини-нащадки бугая Софтвара переважали ровесниць від бугая 

Мотабо на 25 кг за першу лактацію, 36 - за другу і 59 кг – за третю.   

Кількість молочного жиру у дочок бугая Софтвара 318700016 

становила за першу лактацію 129 кг, що більше ніж у нащадків двох 

інших бугаїв на 6 та 20 кг. Повновікові тварини мали найбільшу 

кількість молочного жиру (164 кг),  що було більше, ніж у ровесниць 

на  6 та 39 кг за високої статистично вірогідної різниці. Подібну 

картину спостерігали і щодо загальної кількості молочного білка. 

Сумарна кількість жиру та білка у нашому досліді становила за першу 

лактацію у дочок бугая Софтвара 252,5 кг,  Луціо – 245,7 та Мотабо  

227,0 кг.  У повновікових корів даний показник коливався в межах 

313,6–299,9 кг. 

На молочну продуктивність значною мірою впливає хід лактації. 

Доведено, що здатність корів довший час підтримувати високі надої 

протягом лактації свідчить про їх технологічність. Найвищі добові 

надої були на третьому місяці лактації. У нащадків усіх трьох бугаїв 

вони знижуються поступово. Найбільший спад надоїв спостерігали в 

кінці лактації. Для більш повної характеристики лактаційної діяльності 

корів визначено коефіцієнти постійності лактації. Для корів з 

рівномірним перебігом лактації вони мають становити 70 % і більше. 

При 50 % і нижче лактаційна діяльність не є повно виражена. У наших 

дослідженнях дочки бугая Софтвара мали коефіцієнт повноцінності 
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лактації 69 %, що було більше ніж у ровесниць від інших бугаїв на 6,1 

та 9,5 %.  

Визначені проміри у корів-нащадків різних бугаїв були 

неоднаковими (табл. 2). Для більшості тварин характерний молочний 

тип з міцною конституцією, гармонійною будовою тіла. Вони мають 

легку голову, видовжену шию, тонку шкіру, гостру холку, видовжений 

тулуб з добре розвинутою грудною кліткою, об’ємним, але не 

відвислим черевом, рівною спиною.  

 

2. Основні проміри будови тіла дочок різних бугаїв, см 

Показники 

Бугаї 

Софтвар 

3187000164 

Луціо 

4600032139 

Мотабо 

578507835 

Висота в холці 131,2  1,30 130,0  0,30 128,8  0,50 

Глибина грудей 69,7  1,25 68,0  0,28 66,6  0,19 

Ширина грудей 41,0  1,22 41,0  0,40 41,0  0,60 

Ширина в клубах 51,5  0,80 48,3  0,28 49,5  0,33 

Коса довжина 

тулуба 160,0  0,50 150,0  0,90 152,0  0,26 

Обхват грудей за 

лопатками 182,8  0,80 180,1  0,13 181,6  0,28 

Обхват п’ястка 18,8  0,90 17,3  0,33 18,0  0,90 

 

Дочки бугая Софтвара 3187000164  відрізняються крупністю за 

рахунок більших лінійних промірів. За промірами висоти в холці  

(136 см) перевагу спостерігали у дочок бугая Софтвара 3187000164, 

що більше ніж у ровесниць-нащадків бугаїв Луціо 4600032139 та 

Мотабо 578507835 на 1,2 та 2,4 см.  Для молочної корови важливе 

значення має розвиток грудної частини тіла, де розміщені життєво 

важливі органи – легені та серце. За шириною грудей нащадки  різних 

бугаїв  між собою не відрізнялися. Дочки бугая Софтвара  3187000164 

мали глибину грудей на 1,7 та 3,1 см більшу, ніж ровесниці від двох 

інших бугаїв. Дочки цього бугая мали перевагу і за промірами ширини 

в клубах. Даний показник у них відрізнявся на 3,2 та 2 см. Коса 

довжина тулуба у  дочок Софтвара 3187000164 становила 160 см і була 

більша, ніж у ровесниць від бугаїв Луціо 4600032139 та Мотабо 

578507835 відповідно на 10 та 8 см.    

Отже, бугай Софтвар 3187000164 має здатність передавати своїм 

нащадкам більшу масивність тулуба. Так, обхват грудей за лопатками 

у його дочок становив на 2,7 см більше, ніж у дочок Луціо 4600032139 

та на 1,2 см – ніж у дочок бугая Мотабо 578507835.  
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Доповнюють відмінності в екстер’єрі худоби індекси будови 

тіла (табл. 3). 

 

3. Індекси будови тіла дочок різних бугаїв, % 

Індекси 

Бугаї 

Софтвар 

318700016 

Луціо 

4600032139 

Мотабо 

578507835 

Довгоногості 44,8  0,23 44,5  0,16 44,3  0,26 

Розтягнутості 119,5  0,44 118,0  0,16 118,0  0,16 

Перерослості 103,1  0,11 103,0  0,17 102,1  0,10 

Костистості 14,2  0,23 14,1  0,23 14,2  0,32 

Збитості 121,6  0,54 120,6  0,18 120,0  0,24 

Тазо-грудний 82,8  0,49 81,8  0,14 79,9  0,23 

Грудний 56,5  0,32 53,5  0,16 50,0  0,26 

Шилозадості 156,0  0,35 150,0  0,16 150,1  0,20 

 

Аналіз даних показує, що спостерігається тенденція до 

збільшення широтних індексів будови тіла у дочок бугая Софтвара 

318700016 – тазо-грудного, грудного та збитості. Дочки бугая Луціо 

займають за цими показниками проміжне місце. Також у дочок бугая 

Софтвара 318700016 спостерігали тенденцію до збільшення індексу 

розтягнутості.   

Про доцільність і напрям подальшої селекційної роботи можна 

судити за кореляційними зв’язками між ознаками (табл. 4). 

  

4. Коефіцієнти кореляції між основними господарсько корисними 

ознаками  

Кличка, № бугая 
Надій : вміст 

жиру 

Надій : вміст 

білка 

Вміст жиру : 

вміст білка 

I лактація 

Софтвар 318700016 -0,30  0,12 0,61   0,30 -0,80  0,19 

Луціо 4600032139 -0,16   0,16 0,80  0,20 -0,75  0,14 

Мотабо 578507835 -0,05  0,19 0,69  0,15 -0,55  0,17 

III лактація 

Софтвар 318700016 -0,10  0,07 0,40  0,12 -0,43 0,12 

Луціо 4600032139 -0,45   0,15 0,83  0,18 -0,83  0,19 

Мотабо 578507835 -0,21  0,20 0,75  0,25 -0,75  0,21 
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Кореляція між надоєм і вмістом жиру та надоєм і вмістом 

білка була від’ємною. Між вмістом жиру та білка кореляційний зв’язок 

позитивний.  

            Висновок. Найкращою продуктивністю та найвищими  

лінійними промірами характеризуються дочки бугая Софтвара 

318700016, що свідчить про доцільність використання даного плідника 

в подальшому селекційному процесі. 
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ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВЕДЕННЯ ЗА РОДИНАМИ  

У М’ЯСНОМУ СКОТАРСТВІ 

 

Наведено чисельність тварин у м’ясному скотарстві за           

2013 р., а також кількість та перелік кращих заводських родин у 

породах з визначенням тривалості господарського використання 

родоначальниць у стадах. За даними Держплемреєстру, м’ясне 

скотарство представлено тринадцятьма породними формуваннями з 
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загальним поголів’ям 34 929 голів. У племінних стадах ведуть 

селекційно-племінну роботу з 534 заводськими родинами, серед яких 

найбільшу кількість мають волинська м’ясна та порода абердин-

ангус. 

Ключові слова: родини, родоначальниці, чисельність поголів’я. 

 

Розведення за лініями і родинами – методи, які нерозривно 

пов’язані між собою та мають основну мету, яка зводиться до 

перетворення індивідуальних найбільш цінних господарськи корисних 

ознак у групові. Схожість тварин кожної родини приводить до якісної 

своєрідності і стійкої передачі впродовж поколінь екстер’єрних 

особливостей будови тіла та продуктивності [2, 6]. 

На сьогодні розведення за родинами у скотарстві набуло 

характеру статистичних даних, адже надає інформацію тільки  про 

чисельність і рівень продуктивності, без аналізу в поколіннях 

особливостей господарськи корисних ознак, їх спадкової мінливості та 

вдалих поєднань з різними плідниками заводських ліній. Також 

потребує подальшої селекційної роботи удосконалення наявних та 

розробка більш досконалих методів оцінки родин у межах групи 

(гілки, відгалуження) та перспективних типів підбору окремих 

поєднань. Світовий досвід селекційно-племінної роботи з найкращою 

за молочною продуктивністю голштинською породою наводить багато 

прикладів, коли саме родини відігравали головну роль не тільки в 

отриманні рекордних показників, але й забезпеченні і реалізації 

генетичного потенціалу у наступних поколіннях через цінних 

плідників лідерів породи [3–5, 7].  

Виявлення цінних родоначальниць та їх продовжувачів 

(дочок, онучок, правнучок і т. д.) набуває нового значення у м’ясному 

скотарстві, де тривалість господарського використання вища 

порівняно з молочним, що в подальшому може забезпечити племінну 

зажиттєву оцінку як родоначальниці, так і родини [1]. 

Для аналізу племінного поголів’я у м’ясному скотарстві і 

родин було використано дані зоотехнічної звітності (форма № 7 «Звіт 

про результати бонітування великої рогатої худоби м’ясного напряму 

продуктивності», 92 стад) та Державного реєстру суб’єктів з племінної 

справи у тваринництві за 2013 р. Основним методом дослідження був 

аналіз статистичних даних. 

Формування заводських родин пов’язано не тільки з високими 

показниками продуктивності окремих видатних особин та відмінними 

відтворними якостями, але й достатньою чисельністю маточного 

поголів’я. За даними Державного реєстру, в Україні ведуть селекційну 
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роботу з 13 м’ясними породами і внутрішньопородним типом, серед 

яких найбільш поширеними є волинська (31 %), абердин-ангус (23 %), 

поліська (14 %) та симентальська (8 %) м’ясні (табл. 1). Відсоток корів 

у структурі порід знаходиться на рівні 20–70 %, телиць від 17 до 61 %, 

а плідників від 0,4 (знам ̓янський тип) до 4 % (п ̓ємонтез). Загальна 

кількість тварин чоловічої статі становить 5823 голів, з них 88 

плідників. 

 

1. Наявність поголів’я за даними Держплемреєстру  

 

Порода 

 

Усього 

Зокрема 

корів телиць 

гол. % гол. % 

Абердин-ангус (АА) 8184 4110 50 2967 36 

Волинська м’ясна (ВМ) 10891 4824 44 4300 39 

Герефорд (Г) 131 54 41 35 27 

Лімузин (Л) 563 270 48 197 35 

П ̓ємонтез (П) 49 10 20 30 61 

Південна м’ясна (ПМП) 2810 1122 40 1019 36 

Поліська м’ясна (ПМ) 4719 2298 49 1734 37 

Світла аквітанська (СА) 303 213 70 53 17 

Симентальська м’ясна (СМ) 2753 1345 49 943 34 

Сіра українська (СУ) 766 351 46 236 31 

Українська м’ясна (УМ) 1842 831 45 584 32 

Шароле (Ш) 1003 459 46 382 38 

Знам ̓янський тип (ЗТ) 915 348 38 391 43 

Усього 34929 16235 46 12871 37 

 

Чисельність корів у племінних господарствах (табл. 2) 

знаходиться в межах від 10 гол. (ПАТ «Агрофорт» Київської області 

породи п’ємонтез) до 926 гол. (СТОВ «Зоря» Волинської області 

волинської м’ясної). Більшість суб’єктів з племінної справи мають у 

стаді від 101 до 300 корів, що становить 69 %, і лише у 14 % 

господарств цей показник коливається від 301 до 700 корів.  

 

2. Розподіл чисельності корів у господарствах 

Порода Племінні 

статуси 

Наявність корів  

менше  

100 гол. 
101–300 гол. 

301 гол. і 

більше 

1 2 3 4 5 

АА 20 5 11 4 
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1 2 3 4 5 

ВМ 23 7 10 6 

Г 1 1 - - 

Л 3 2 1 - 

П 1 1 - - 

ПМП 6 1 4 1 

ПМ 12 3 8 1 

СА 2 1 1 - 

СМ 8 4 3 1 

СУ 2 1 1 - 

УМ 4 1 2 1 

Ш 4 2 2 - 

ЗТ 2 1 1 - 

Усього 88 44 61 12 

 

За даними щорічних звітів про результати бонітування, в 

Україні нараховується 534 родини 9 м’ясних порід (табл. 3) з 

загальним поголів’ям 3684 гол., з них 2148 корів. Найбільша кількість 

родин зосереджена у волинській м’ясній породі, серед яких 54 родини 

ковельського внутрішньопородного типу. Кожна з досліджуваних 

родин у середньому представлена 7 тваринами. 

 

3. Чисельність родин та їх кількісний склад 

Порода 
Кількість 

родин 

Поголів’я, гол. 

корови телиці усього 

АА 134 330 293 623 

ВМ 160 530 441 971 

Л 15 66 34 100 

ПМП 94 356 312 668 

ПМ 40 253 50 303 

СМ 20 85 79 164 

УМ 39 262 87 349 

СУ 21 111 97 208 

Ш 11 155 143 298 

 

Основним завданням широкого розповсюдження видатних 

задатків родоначальниці в стаді є її тривале господарське 

використання (табл. 4). Більшість родоначальниць мали від 6 до 9 

отелень – 185 гол., а понад 10 років використовували в господарствах 

164 родоначальниці. В господарствах (в основному це державні 
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підприємства дослідні господарства), що займаються розведенням 

південної м’ясної, сірої української порід та шароле, слід відзначити 

родоначальниць, які народилися до 1989 р. і мали великий вплив на 

розвиток сучасних племінних якостей породи, саме з цих родин 

отримані продовжувачі заводських ліній.  

 

4. Господарське використання родоначальниць у стаді, гол. 

Породи 

Рік народження 

родоначальниць 

Господарське використання 

родоначальниць, років 

До 

1989 

1990– 

1999 

2000 і 

вище 

До 5 6–9  10 і 

більше 

АА - 37 97 29 58 33 

КВТ* - 18 36 12 24 18 

ВМ 1 43 62 26 35 41 

Л - 5 10 - - 5 

ПМП 42 15 11 38 17 12 

ПМ - 19 21 3 19 15 

СМ - 9 11 - 6 7 

УМ - 30 9 - 19 20 

СУ 11 5 5 12 4 5 

Ш 7 3 1 - 3 8 

Усього 61 184 263 120 185 164 
* Ковельський внутрішньопородний тип. 

 

Найбільш численними родинами за породами: абердин-

ангуська – Прайд 409 нараховує 15 голів (ГСЦ Київської області), 

ковельський внутрішньопородний тип – Тайни 9236, 26 гол., 

волинська м’ясна – Хитрої 9491, 21 гол. (СТОВ «Зоря» Волинської), 

лімузин – Пилочки 3302, 16 гол. (ПСП «Колос» Одеської), південної 

м’ясної – Бенци 1632, 42 гол. (ДПДГ «Асканійське» Херсонської), 

поліської м’ясної - Орхідеї 22, 23 гол. (СТОВ «Тетірське» 

Житомирської), симентальської м’ясної – Зозульки 5004, 26 гол. 

(ДПДГ «Чернівецьке» БІАПВ Чернівецької), української м’ясної – 

Найди 6980, 42 гол. (ПрАТ «Райз-Максимко» Полтавської), сірої 

української – Глорії 726, 41 гол. (ДПДГ «Каховське» Херсонської), 

шароле – Альпіни 58057, 63 гол. (ДПДГ «Гонтарівка» Харківської 

областей). 

Висновки. Для розвитку і прогресу порід м’ясного напряму 

продуктивності слід використовувати метод розведення за родинами. 

Створення заводських родин нерозривно пов’язано з чисельністю 

тварин у породах. Загальне поголів’я у м’ясному скотарстві становить 
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34 929 голів, з яких 46 % - це корови і 37 % - первістки різних вікових 

груп. У середньому в 69 % племінних господарств зосереджено від 101 

до 300 корів. Племінна робота проводиться з 534 родинами (3684 гол.), 

з яких 49 % (263 родоначальниці 2000 року народження і старші) є 

молодими і нині формують родинні зв’язки гілок і відгалужень у 

структурі материнських груп. Потреба у роботі з заводськими 

родинами в м’ясному скотарстві є актуальною, адже перспективність 

цього методу вивчена недостатньо, а його вплив на господарськи 

корисні ознаки недооцінений.  
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ВМІСТ ЖИРНИХ КИСЛОТ У ТКАНИНАХ ГРУДЕЙ 

МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ ЗА ВПЛИВУ ЛІТНЬОГО ПЕРІОДУ 

УТРИМАННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ДОВКІЛЛЯ 

 

Зменшення вмісту жирних кислот загальних ліпідів у тканинах 

грудей бджіл, яких утримують на екологічно забруднених територіях, 

на початку та в кінці літнього періоду зумовлено зниженням рівня 

мононенасичених і поліненасичених жирних кислот. Найбільше 

змінюється вміст жирних кислот загальних ліпідів у тканинах грудей 

медоносних бджіл, яких утримують на території з інтенсивним 

рухом транспорту та роботою промислових підприємств. 

Ключові слова: тканини медоносних бджіл, екологічні умови 

довкілля, важкі метали, жирні кислоти. 

 

Жирнокислотний склад ліпідів пилку медоносних рослин 

залежить, з одного боку, від їх виду [2, 9], а з другого - від впливу 

агротехнічних умов росту та екологічних факторів, зокрема від 

ступеня антропогенного навантаження на території [1, 2]. Ліпіди пилку 

рослин після їх засвоєння використовуються в синтезі ліпідів тканин 

бджіл [1, 2, 9, 10]. Проте в синтезі ліпідів тканин бджіл 

використовуються не тільки екзогенні жирні кислоти, тобто ліпіди 

пилку, а і ендогенні жирні кислоти, які синтезуються в тканинах бджіл 

de novo [3, 5, 10]. У літературі відсутні дані щодо впливу літнього 

періоду утримання та екологічних умов довкілля на вміст жирних 

кислот загальних ліпідів у тканинах грудей медоносних бджіл. 

У зв’язку з цим метою роботи було дослідження вмісту жирних 

кислот загальних ліпідів у тканинах грудей медоносних бджіл 

протягом літнього періоду утримання на екологічно забруднених 

територіях. 

Дослідження проведено у різних екологічних зонах Львівщини. 

Контролем слугувала умовно екологічна чиста зона, в якій 

спостерігали помірний рух транспорту та були відсутні промислові 

підприємства (с. Перегноїв Золочівського району). Дослідними були 

екологічно забруднені зони інтенсивного руху електро- і 

автотранспорту та роботи промислових підприємств (м. Львів),  
 

© Саранчук І. І., 2014 
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діяльності вугільних шахт і збагачувальних комбінатів 

(м. Червоноград Сокальського району) та гірничо-видобувного 

комбінату і цементного заводу (с. Розвадів Миколаївського району). У 

кожній із наведених вище екологічних зон Львівщини на початку та у 

кінці літнього періоду відбирали зразки медоносних бджіл. Відбір 

зразків бджіл проводили у трьох повторностях. 

У відібраних тканинах грудей медоносних бджіл методом газо-

рідинної хроматографії визначали концентрацію жирних кислот 

загальних ліпідів [4]. Отримані результати опрацьовано за допомогою 

стандартного пакета статистичних програм Microsoft EXCEL. 

Встановлено, що у тканинах грудей медоносних бджіл, яких 

утримують на екологічно забруднених територіях, порівняно з 

контролем на початку та в кінці літнього періоду міститься більша 

кількість таких важких металів, як Ферум та Плюмбум. Вміст таких 

важких металів, як Цинк, Купрум, Хром, Нікель та Кадмій, значно 

коливається. Разом з тим у тканинах грудей медоносних бджіл, яких 

утримують на екологічно забруднених територіях, на початку та в 

кінці літнього періоду утримання змінюється вміст жирних кислот 

загальних ліпідів. Це впливає на енергетичну [1, 2, 6, 9], функціо-

нально-метаболічну [1, 2, 7, 8, 10] та біологічну цінність [1, 2, 7, 8] 

жирних кислот загальних ліпідів для організму медоносних бджіл. 

Ми встановили, що літній період утримання та екологічні умови 

довкілля впливають на вміст жирних кислот загальних ліпідів у ткани-

нах грудей медоносних бджіл. Так, на початку літнього періоду вміст 

жирних кислот загальних ліпідів у тканинах грудей бджіл, яких утри-

мують на екологічно забруднених територіях, порівняно з контролем є 

меншим (табл. 1). Це може вказувати на зниження енергетичної 

забезпеченості організму медоносних бджіл. На початку літнього 

періоду найменший вміст жирних кислот загальних ліпідів виявлено у 

тканинах грудей медоносних бджіл, яких утримують на території з 

інтенсивним рухом транспорту та роботою промислових підприємств.  

На початку літнього періоду менша кількість ненасичених 

жирних кислот загальних ліпідів у тканинах грудей медоносних бджіл, 

яких утримують на екологічно забруднених територіях, порівняно з 

контролем зумовлена меншим вмістом у їх складі мононенасичених і 

поліненасичених жирних кислот (табл. 1). Менша кількість 

мононенасичених жирних кислот у свою чергу зумовлена меншим 

вмістом жирних кислот родин n-7 (0,07–0,09 проти 0,11 г/кг 

натуральної маси) і n-9 (3,65–3,73 проти 3,80), а поліненасичених - 

жирних кислот родин n-3 (7,73–8,11 проти 8,76) і n-6 (6,36–6,56 проти 

6,92 г/кг натуральної маси). 
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1. Вміст жирних кислот загальних ліпідів у тканинах грудей медоносних бджіл на початку літнього 

періоду утримання (М ± m, n = 3), г/кг натуральної маси 

Жирні кислоти  

та їх код 

Екологічні зони  

територія з 

помірним 

рухом транспорту 

та відсутністю 

промислових 

підприємств 

територія з 

інтенсивним 

рухом транспорту 

та роботою 

промислових 

підприємств 

територія біля 

вугільних шахт і 

збагачувальних 

комбінатів 

територія біля 

гірничо-

видобувного 

комбінату та 

цементного заводу 

1 2 3 4 5 

Каприлова, 8:0 сліди 0,02 ± 0,003 0,01 ± 0,003 0,01 ± 0,000 

Капринова, 10:0 сліди 0,02 ± 0,003 0,01 ± 0,003 0,01 ± 0,000 

Лауринова, 12:0 0,02 ± 0,003 0,04 ± 0,003** 0,03 ± 0,006 0,02 ± 0,003 

Міристинова, 14:0 0,05 ± 0,003 0,08 ± 0,003** 0,07 ± 0,003** 0,06 ± 0,003 

Пентадеканова, 15:0 0,06 ± 0,003 0,09 ± 0,006* 0,08 ± 0,003** 0,07 ± 0,003 

Пальмітинова, 16:0 0,99 ± 0,048 1,19 ± 0,014* 1,16 ± 0,020* 1,14 ± 0,020* 

Пальмітоолеїнова, 16:1 0,11 ± 0,006 0,07 ± 0,006** 0,08 ± 0,006* 0,09 ± 0,006 

Стеаринова, 18:0 0,94 ± 0,020 1,09 ± 0,014** 1,07 ± 0,018** 1,05 ± 0,024* 

Олеїнова, 18:1 3,50 ± 0,035 3,42 ± 0,024 3,45 ± 0,024 3,47 ± 0,026 

Лінолева, 18:2 2,83 ± 0,043 2,64 ± 0,014* 2,67 ± 0,017* 2,70 ± 0,020 

Ліноленова, 18:3 3,52 ± 0,055 3,26 ± 0,023* 3,30 ± 0,022* 3,36 ± 0,038 

Арахінова, 20:0 0,12 ± 0,006 0,16 ± 0,007* 0,15 ± 0,006* 0,14 ± 0,006 

Ейкозаєнова, 20:1 0,30 ± 0,014 0,23 ± 0,007* 0,24 ± 0,007* 0,26 ± 0,006 
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1 2 3 4 5 

Ейкозадиєнова, 20:2 0,29 ± 0,006 0,25 ± 0,009* 0,26 ± 0,006* 0,27 ± 0,006 

Ейкозатриєнова, 20:3 0,18 ± 0,006 0,13 ± 0,006** 0,14 ± 0,006** 0,15 ± 0,006* 

Арахідонова, 20:4 3,30 ± 0,032 3,10 ± 0,032* 3,13 ± 0,029* 3,17 ± 0,032* 

Ейкозапентаєнова, 20:5 2,48 ± 0,043 2,29 ± 0,026* 2,32 ± 0,023* 2,36 ± 0,026 

Докозадиєнова, 22:2 0,32 ± 0,011 0,24 ± 0,009** 0,26 ± 0,012* 0,27 ± 0,010* 

Докозатриєнова, 22:3 0,36 ± 0,011 0,26 ± 0,009** 0,28 ± 0,009** 0,31 ± 0,012* 

Докозатетраєнова, 22:4 0,51 ± 0,032 0,35 ± 0,020* 0,38 ± 0,020* 0,40 ± 0,020* 

Докозапентаєнова, 22:5 0,88 ± 0,037 0,73 ± 0,011* 0,76 ± 0,012* 0,78 ± 0,017 

Докозагексаєнова, 22:6 1,01 ± 0,032 0,84 ± 0,023* 0,87 ± 0,021* 0,90 ± 0,026 

Загальний вміст 

жирних кислот 21,77 20,50 20,72 20,99 

           насичені 2,18 2,69 2,58 2,50 

           мононенасичені 3,91 3,72 3,77 3,82 

           поліненасичені 15,68 14,09 14,37 14,67 

n-3/n-6 1,26 1,21 1,22 1,24 

Примітка: в цій і наступній таблиці  p0,05–0,02;  p0,01; *** p0,001.     
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Відношення поліненасичених жирних кислот родини n-3 до 

поліненасичених жирних кислот родини n-6 при цьому знижується. 

Поліненасичені жирні кислоти життєво важливі для організму 

медоносних бджіл [1]. Із таких жирних кислот в організмі бджіл 

синтезуються біологічно активні речовини - простагландини, 

тромбоксани та лейкотриєни [2]. Причому в організмі бджіл із 

лінолевої кислоти синтезується один ряд простагландинів, 

тромбоксанів і лейкотриєнів, а з ліноленової - другий [2, 7]. 

На початку літнього періоду у тканинах грудей медоносних 

бджіл, яких утримують на екологічно забруднених територіях, 

порівняно з контролем є дещо меншою інтенсивність перетворення 

лінолевої кислоти загальних ліпідів в її більш довголанцюгові та більш 

ненасичені похідні (0,70–0,71 проти 0,69). При цьому у їх тканинах 

грудей є дуже низькою інтенсивність перетворення ліноленової 

кислоти загальних ліпідів в її більш довголанцюгові та більш 

ненасичені похідні (0,71–0,73 проти 0,67). 

На початку літнього періоду більша кількість насичених жирних 

кислот загальних ліпідів у тканинах грудей медоносних бджіл, яких 

утримують на екологічно забруднених територіях, порівняно з 

контролем (табл. 1) зумовлена більшим вмістом у їх складі жирних 

кислот з парним (2,43–2,60 проти 2,12 г/кг натуральної маси) і 

непарним (0,07–0,09 проти 0,06 г/кг натуральної маси) числом 

вуглецевих атомів у ланцюгу. Найбільший вміст насичених жирних 

кислот загальних ліпідів виявлено у тканинах грудей медоносних 

бджіл, яких утримують на території з інтенсивним рухом транспорту 

та роботою промислових підприємств. 

Довголанцюгові насичені, мононенасичені та поліненасичені 

жирні кислоти (18 і більше атомів вуглецю в ланцюгу) у тканинах 

бджіл здатні зв’язувати важкі мінеральні елементи, насамперед 

двовалентні [8]. Ми встановили, що на початку літнього періоду вміст 

довголанцюгових жирних кислот загальних ліпідів у тканинах грудей 

бджіл, яких утримують на екологічно забруднених територіях, 

порівняно з контролем є менший (18,99–19,59 проти 20,54 г/кг 

натуральної маси). Найбільше він зменшується у тканинах грудей 

медоносних бджіл, яких утримують на території з інтенсивним рухом 

транспорту та роботою промислових підприємств. 

З табл. 1 видно, що на початку літнього періоду у тканинах 

грудей медоносних бджіл, яких утримують на території біля гірничо-

видобувного комбінату та цементного заводу, порівняно з контролем 

вірогідно зростає вміст таких насичених жирних кислот загальних 

ліпідів, як пальмітинова та стеаринова, але зменшується таких 
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поліненасичених, як ейкозатриєнова, ейкозатетраєнова-арахідонова, 

докозадиєнова, докозатриєнова та докозатетраєнова. У тканинах 

грудей медоносних бджіл, яких утримують у зоні діяльності вугільних 

шахт і збагачувальних комбінатів, крім того, вірогідно збільшується 

концентрація таких насичених жирних кислот загальних ліпідів, як 

міристинова, пентадеканова та арахінова, але зменшується - такої 

мононенасиченої жирної кислоти, як ейкозаєнова, і таких 

поліненасичених жирних кислот, як лінолева, ліноленова, 

ейкозадиєнова, докозадиєнова, докозапентаєнова та докозагексаєнова. 

У тканинах грудей медоносних бджіл, яких утримують на території з 

інтенсивним рухом транспорту та роботою промислових підприємств, 

крім того, вірогідно підвищується рівень такої насиченої жирної 

кислоти загальних ліпідів, як лауринова. 

У кінці літнього періоду утримання порівняно з його початком 

вміст жирних кислот загальних ліпідів в основному за рахунок 

мононенасичених жирних кислот родини n-7 і поліненасичених 

жирних кислот родини n-3 у тканинах грудей медоносних бджіл в 

1,09–1,13 рази є більшим. Це може вказувати на те, що у тканинах 

грудей бджіл жирні кислоти відкладаються про запас. Разом з тим у 

кінці літнього періоду вміст жирних кислот загальних ліпідів у 

тканинах грудей медоносних бджіл, яких утримують на екологічно 

забруднених територіях, порівняно з контролем є менший (табл. 2). Це 

може вказувати на зниження енергетичної забезпеченості організму 

медоносних бджіл. У кінці літнього періоду найменший вміст жирних 

кислот загальних ліпідів спостерігали у тканинах грудей бджіл, яких 

утримують на території з інтенсивним рухом транспорту та роботою 

промислових підприємств.  

У кінці літнього періоду менша кількість ненасичених жирних 

кислот загальних ліпідів у тканинах грудей медоносних бджіл, яких 

утримують на екологічно забруднених територіях, порівняно з 

контролем зумовлена меншим вмістом у їх складі мононенасичених і 

поліненасичених жирних кислот (табл. 2). Менша кількість 

мононенасичених жирних кислот у свою чергу зумовлена меншим 

вмістом жирних кислот родин n-7 (0,09–0,11 проти 0,13 г/кг 

натуральної маси) і n-9 (3,62–3,76 проти 3,84), а поліненасичених - 

жирних кислот родин n-3 (9,06–9,79 проти 10,25) і n-6 (7,30–7,64 проти 

7,81 г/кг натуральної маси). Відношення поліненасичених жирних 

кислот родини n-3 до поліненасичених жирних кислот родини n-6 при 

цьому знижується. 

 



 

 166 

2. Концентрація жирних кислот загальних ліпідів у тканинах грудей медоносних бджіл у кінці літнього 

періоду утримання (М ± m, n = 3), г/кг натуральної маси 

Жирні кислоти  

та їх код 

Екологічні зони  

територія з 

помірним 

рухом транспорту та 

відсутністю 

промислових 

підприємств 

територія з 

інтенсивним 

рухом транспорту 

та роботою 

промислових 

підприємств 

територія біля 

вугільних шахт і 

збагачувальних 

комбінатів 

територія біля 

гірничо-

видобувного 

комбінату та 

цементного заводу 

1 2 3 4 5 

Каприлова, 8:0 0,01 ± 0,003 0,03 ± 0,003** 0,03 ± 0,003** 0,02 ± 0,003 

Капринова, 10:0 0,01 ± 0,003 0,04 ± 0,003** 0,03 ± 0,003** 0,02 ± 0,003 

Лауринова, 12:0 0,03 ± 0,003 0,05 ± 0,003** 0,04 ± 0,003 0,04 ± 0,003 

Міристинова, 14:0 0,06 ± 0,003 0,08 ± 0,003** 0,07 ± 0,003 0,07 ± 0,003 

Пентадеканова, 15:0 0,07 ± 0,006 0,10 ± 0,003* 0,09 ± 0,003* 0,08 ± 0,006 

Пальмітинова, 16:0 1,21 ± 0,055 1,29 ± 0,047 1,26 ± 0,050 1,24 ± 0,052 

Пальмітоолеїнова, 16:1 0,13 ± 0,006 0,09 ± 0,006** 0,10 ± 0,006* 0,11 ± 0,006 

Стеаринова, 18:0 0,80 ± 0,046 0,91 ± 0,047 0,86 ± 0,046 0,83 ± 0,049 

Олеїнова, 18:1 3,52 ± 0,037 3,39 ± 0,041 3,44 ± 0,034 3,47 ± 0,032 

Лінолева, 18:2 2,95 ± 0,043 2,79 ± 0,049 2,84 ± 0,046 2,90 ± 0,055 

Ліноленова, 18:3 4,23 ± 0,140 3,80 ± 0,047* 4,00 ± 0,145 4,10 ± 0,165 

Арахінова, 20:0 0,11 ± 0,006 0,14 ± 0,006* 0,13 ± 0,006 0,12 ± 0,006 

Ейкозаєнова, 20:1 0,32 ± 0,020 0,23 ± 0,015* 0,25 ± 0,018 0,29 ± 0,020 
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1 2 3 4 5 

Ейкозадиєнова, 20:2 0,36 ± 0,020 0,27 ± 0,014* 0,30 ± 0,017 0,33 ± 0,018 

Ейкозатриєнова, 20:3 0,28 ± 0,018 0,20 ± 0,006* 0,21 ± 0,006* 0,23 ± 0,010 

Арахідонова, 20:4 3,81 ± 0,052 3,72 ± 0,018 3,76 ± 0,023 3,80 ± 0,028 

Ейкозапентаєнова, 20:5 2,89 ± 0,049 2,63 ± 0,029* 2,69 ± 0,012* 2,75 ± 0,029 

Докозадиєнова, 22:2 0,41 ± 0,026 0,32 ± 0,021 0,35 ± 0,024 0,38 ± 0,026 

Докозатриєнова, 22:3 0,47 ± 0,020 0,37 ± 0,018* 0,40 ± 0,017 0,43 ± 0,020 

Докозатетраєнова, 22:4 0,67 ± 0,026 0,56 ± 0,021* 0,59 ± 0,021 0,63 ± 0,026 

Докозапентаєнова, 22:5 0,98 ± 0,037 0,84 ± 0,038 0,89 ± 0,035 0,93 ± 0,038 

Докозагексаєнова, 22:6 1,01 ± 0,029 0,86 ± 0,020* 0,90 ± 0,023* 0,95 ± 0,026 

Загальна концентрація 

жирних кислот 24,33 22,34 23,23 23,72 

           насичені 2,30 2,64 2,51 2,42 

           мононенасичені 3,97 3,71 3,79 3,87 

           поліненасичені 18,06 15,99 16,93 17,43 

n-3/n-6 1,31 1,24 1,27 1,28 
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У кінці літнього періоду у тканинах грудей медоносних бджіл, 

яких утримують на екологічно забруднених територіях, порівняно з 

контролем не змінюється інтенсивність перетворення лінолевої 

кислоти загальних ліпідів в її більш довголанцюгові та більш 

ненасичені похідні (0,61–0,62 проти 0,61), але зменшується - 

ліноленової (0,72–0,73 проти 0,70). 

При цьому у кінці літнього періоду більша кількість насичених 

жирних кислот загальних ліпідів у тканинах грудей медоносних бджіл, 

яких утримують на екологічно забруднених територіях, порівняно з 

контролем (табл. 2) зумовлена більшим вмістом у їх складі жирних 

кислот з парним (2,34–2,54 проти 2,23 г/кг натуральної маси) і 

непарним (0,08–0,10 проти 0,07 г/кг натуральної маси) числом 

вуглецевих атомів у ланцюгу. Найбільший вміст насичених жирних 

кислот загальних ліпідів у кінці літнього періоду, так само як і на його 

початку, виявлено у тканинах грудей медоносних бджіл, яких 

утримують на території з інтенсивним рухом транспорту та роботою 

промислових підприємств. 

Ми встановили, що у кінці літнього періоду вміст 

довголанцюгових жирних кислот загальних ліпідів, здатних зв’язувати 

важкі метали, у тканинах грудей бджіл, яких утримують на екологічно 

забруднених територіях, порівняно з контролем також є менший 

(20,66–22,14 проти 22,81 г/кг натуральної маси). Найбільше він 

зменшується у тканинах грудей медоносних бджіл, яких утримують на 

території з інтенсивним рухом транспорту та роботою промислових 

підприємств. 

З табл. 2 видно, що у кінці літнього періоду у тканинах грудей 

медоносних бджіл, яких утримують на території діяльності вугільних 

шахт і збагачувальних комбінатів, порівняно з контролем вірогідно 

зростає вміст таких насичених жирних кислот загальних ліпідів, як 

каприлова, капринова та пентадеканова, але зменшується - такої 

мононенасиченої жирної кислоти, як пальмітоолеїнова, і таких 

поліненасичених жирних кислот, як ейкозатриєнова, ейкозапентаєнова 

та докозагексаєнова. У тканинах грудей бджіл, яких утримують на 

території з інтенсивним рухом транспорту та роботою промислових 

підприємств, крім того, достовірно підвищується рівень таких 

насичених жирних кислот загальних ліпідів, як лауринова, 

міристинова та арахінова, але знижується - такої мононенасиченої 

жирної кислоти, як ейкозаєнова, і таких поліненасичених жирних 

кислот, як ліноленова, ейкозадиєнова, докозатриєнова та 

докозатетраєнова. 
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Висновки 

1. У кінці літнього періоду утримання порівняно з його 

початком вміст жирних кислот загальних ліпідів в основному за 

рахунок поліненасичених жирних кислот родин n-3 і n-6 у тканинах 

грудей медоносних бджіл в 1,09–1,13 рази є більшим. 

2. На початку літнього періоду в тканинах грудей медоносних 

бджіл, яких утримують на екологічно забруднених територіях, 

порівняно із тканинами грудей бджіл, яких утримують на умовно 

екологічно чистій території, є меншою інтенсивність перетворення 

лінолевої та особливо ліноленової кислот загальних ліпідів в її більш 

довголанцюгові та більш ненасичені похідні. У кінці літнього періоду 

у тканинах їх грудей не змінюється інтенсивність перетворення 

лінолевої кислоти загальних ліпідів в її більш довголанцюгові та більш 

ненасичені похідні, але зменшується - ліноленової. 

3. На початку та в кінці літнього періоду в тканинах грудей 

бджіл, яких утримують на екологічно забруднених територіях, є 

меншим вміст довголанцюгових (18 і більше атомів вуглецю в 

ланцюгу) насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних 

кислот загальних ліпідів, здатних зв’язувати важкі метали. 

4. На початку та в кінці літнього періоду найбільше змінюється 

вміст насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних кислот 

загальних ліпідів в тканинах грудей бджіл, яких утримують на 

території з інтенсивним рухом транспорту та роботою промислових 

підприємств. 
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Вівці за різнобічністю продуктивності посідають особливе місце 

серед сільськогосподарських тварин. Від них отримують вовну, м’ясо, 

овчину, а в деяких господарствах і молоко. Високу продуктивність 

овець одержують при повному задоволенні фізіологічних потреб 

тварин усіма поживними речовинами шляхом згодовування їм у 

достатній кількості високоякісних кормів [7–9]. Серед важливих 

чинників раціональної і повноцінної годівлі овець є також 

забезпечення їх організму потрібним набором, в оптимальних 

кількостях і співвідношеннях мінеральних речовин [1–6]. Останні, як 

відомо, відіграють багатогранну роль. Вони є важливими складовими 

білків, гормонів, ензимів, коферментів, беруть участь у різних ланках 

метаболізму, з їх дією пов’язана перетравність клітковини, протеїну та 

жирів у травному тракті, синтез білків і ліпідів у тканинах [1, 2, 8, 9]. 

Особлива роль макро- й мікроелементів зумовлена їх стимулюючим 

впливом на ріст і розвиток мікроорганізмів, ферментативні процеси та 

синтез бактеріального протеїну в рубці овець [2, 9]. 

За нестачі мінеральних речовин у раціонах овець порушується 

обмін речовин, погіршується апетит, знижується вовнова 

продуктивність та якість вовни [2, 3, 8, 9]. 

Виходячи із наведеного вище, метою даної роботи було 

дослідження метаболічної і продуктивної дії використання у раціонах 

молодняку овець в умовах Карпатського регіону добавки мінералу 

перліту.  

Перліт Мужієвського родовища Берегівського району 

Закарпатської області – це вулканічний мінерал, який містить: 68–76 % 

SiO2, 0,1–0,5 % ТіО2, 11–14 % Al2O3, 0,2–1,0 % Fe2O3,  0,4–1,5 % FeO,  

0,5–1,5 % СаО, 2,0–4,0 % Na2O, 1,5–4,0 % К2О, 1,0–9,0 % Н2О. 

Дослідження проведено в умовах фермерського господарства 

”Золоте руно”  Воловецького району Закарпатської області на 2 групах 

ярок-аналогів 4–8-місячного віку породи прекос. Схему досліду 

наведено в табл. 1.  

Овець утримували на літньому раціоні, який складався для 

тварин контрольної групи із стандартного комбікорму та пасовищної 

трави. Дослідній групі ярок додатково згодовували подрібнений у 

вигляді порошку перліт у кількості 2 % від маси комбікорму (табл. 1). 

Гематологічні дослідження та оцінку фізико-технологічних 

властивостей шерсті проводили в лабораторії дрібного тваринництва 

ІСГКР НААН згідно з сучасними методами. 
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1. Схема досліду 

Групи Годівля піддослідних тварин 

І  (контрольна) Основний раціон (ОР) 

ІІ  (дослідна) ОР + 2 % перліту від сухої речовини раціону 

 

2. Склад комбікорму для піддослідних ярок 

Компоненти Вміст, % 

Пшенична дерть 10 

Ячмінна дерть 20 

Вівсяна дерть 20 

Висівки пшеничні 15 

Макуха ріпакова 20 

Макуха соняшникова 13,5 

Кухонна сіль 0,5 

Премікс 1 

 

З метою вивчення впливу добавки перліту до раціону на ріст і 

розвиток ярок проводили щомісячне зважування тварин (табл. 3). На 

початку досліду (4 міс.) маса ярок контрольної групи становила  

21,4 кг, через 2 міс. – 28,9 кг, а вже у 8-місячному віці – 34,8 кг, а 

дослідної – відповідно 21,7; 29,1 і 35,8 кг. Наведені дані свідчать про 

відсутність суттєвих різниць між живою масою тварин контрольної та 

дослідної груп.  

 

3. Вік і жива маса овець (М  m, n = 10), кг 

Вік, міс. 
Групи тварин 

І ІІ 

4 21,4 ± 0,62 21,7 ± 1,02 

6 28,9 ± 1,05 29,1 ± 0,91 

8 34,8 ± 0,73 35,8 ± 0,67 

 

Для моніторингу за гематологічною картиною через кожні два 

місяці у піддослідних овець відбирали зразки крові із яремної вени. Як 

видно із даних табл. 4, на початку досліду тварини контрольної і 

дослідної груп суттєво не відрізнялися за гематологічними 

показниками. З віком у крові овець  помітно підвищується кількість 

лейкоцитів та вміст загального білка, глобулінів та гемоглобіну.  

Збільшення кількості лейкоцитів та вмісту гемоглобіну у крові 

дослідної групи ярок порівняно із контрольною свідчить про 
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стимулюючий вплив на імунну функцію організму тварин добавки 

мінералу перліту до раціону. 

Зростання глобуліново-альбумінового співвідношення у крові 

дослідної групи ярок порівняно з контрольною свідчить про високу 

енергію росту тварин цієї групи, на що вказують дані табл. 4.  

 

4. Гематологічні показники ярок у різні вікові періоди (М ± m, n = 

6)  

Групи 

тварин 

Вік тварин, міс. 

4 6 8 

Кількість еритроцитів в 1 мм
3
 крові, млн 

І 8,97 ± 0,81 9,90 ± 0,21 8,31 ± 0,43 

ІІ 8,87 ± 0,25 9,71 ± 0,33 8,44 ± 0,14 

Кількість лейкоцитів в 1 мм
3
 крові, млн 

І 8,87 ± 0,33 8,19 ± 0,28 9,51 ± 0,30 

ІІ 8,74 ± 0,49 8,50 ± 0,19 9,62 ± 0,28 

Загальний білок, г/л 

І 71,2 ± 2,4 73,5 ± 2,3 76,9 ± 2,2 

ІІ 72,4 ± 3,1 74,0 ± 2,6 77,5 ± 2,7 

Альбуміни, г/л 

І 27,3 ± 1,4 25,4 ± 1,7 24,3 ± 1,4 

ІІ 27,1 ± 1,5 25,3 ± 1,5 24,6 ± 1,6 

Глобуліни, г/л 

І 43,9 ± 1,9 47,9 ± 2,0 49,1 ± 1,8 

ІІ 44,6 ± 2,1 48,2 ± 1,9 49,6 ± 2,0 

Вміст гемоглобіну, % 

І 52,4 ± 1,00 58,2 ± 0,65 55,4 ± 0,57 

ІІ 52,7 ± 0,96 60,4 ± 0,75 56,0 ± 0,61 

 

Використання добавки перліту в раціонах ярок підвищує 

вовнову продуктивність та поліпшує фізико-технологічні властивості 

вовни. Так, згодовування молодняку овець у складі основного раціону 

добавки перліту сприяло підвищенню міцності вовни (табл. 5). Якщо 

цей показник у контрольній групі тварин становив 7,4 км, то у 

дослідній – 8,3–8,4 км. Варто зауважити, що за умов проведених 

досліджень ми не встановили вірогідних змін щодо тонини вовнових 

волокон.  
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5. Вовнова продуктивність і фізико-технологічні властивості 

шерсті 

Показник 
Групи тварин 

І ІІ 

Настриг немитої вовни, кг 4,26 ± 0,03 4,58 ± 0,09 

Вихід митого волокна, % 47,8 48,2 

Коефіцієнт  

вовновості, г/кг 52 52 

Довжина вовни, см 7,8 ± 0,07 7,9 ± 0,19 

Міцність вовни, км 7,4 ± 0,06 8,4 ± 0,13 

Діаметр, мкм 24,1 ± 0,2 24,3 ± 0,3 

Вміст вовнового жиру, % 8,30 ± 0,44 8,55 + 0,51 

Вміст поту, % 19,68 ± 1,25 19,18 ± 1,32 

Співвідношення жир : піт 1:0,42 1:0,44 

Глибина забруднення штапелю, % 41,82 ± 1,24 40,49 ± 0,07 

Вміст мінеральних домішок, % 20,26 ± 0,37 17,67 ± 1,52 

 

Дослідна група тварин, яка отримувала добавку перліту, за 

рівнем вовнової продуктивності і фізико-технологічними 

властивостями переважала ярок контрольної групи. Показник настригу 

немитої вовни був вищим у овець дослідної групи (4,58 кг) порівняно з 

тваринами контрольної групи (4,26 кг) на 7,0 %. 

Висновок. Використання у складі комбікорму молодняку овець 

в умовах передгірської зони Карпат мінералу перліту (2 % від сухої 

речовини раціону) оптимізує гематологічні показники, підвищує 

вовнову продуктивність та поліпшує фізико-технологічні властивості 

вовни. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОДІВЛІ ПОРОСЯТ  

ПЕРЕД  ВІДЛУЧЕННЯМ ВІД СВИНОМАТОК 

 

Наведено результати власних досліджень та літературні дані 

із особливостей підгодівлі поросят перед відлученням від свиноматки. 

Подано схему годівлі та оптимізований склад престартерних і 

стартерних комбікормів, які використовують для підгодівлі поросят 

від 6 до 45-добового віку. 

Ключові слова: поросята, свиноматки, відлучення, годівля, 

корми.  
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Відомо, що одним із найбільш складних і відповідальних 

періодів у технологічному процесі виробництва свинини є 

вирощування поросят. Важливим і обов’язковим заходом після 

народження є підсадження поросят під свиноматку, щоб з молозивом 

забезпечити їх достатньою кількістю імунних глобулінів. Вони в 

організмі поросят не виробляються до 35–40-добового віку і 

знаходяться лише у молозиві свиноматки [8, 9]. Кількість спожитого 

молозива визначає природну резистентність організму поросят. Висока 

поживність молока свиноматок (29,5 % лактози, 31,7 % протеїну, 

33,5 % жиру) забезпечує потребу організму поросят до 2-тижневого 

віку. 

На другому місяці життя кількість поживних речовин, що 

надходить в організм поросят з материнським молоком, різко 

знижується і потреба в них задовольняється лише на 20–25 %. Тому у 

цей період дуже важливою є повноцінна підгодівля поросят, 

починаючи з 5-добового віку, свіжим збираним молоком корів, а з 8–

10 доби – привчання до поїдання кормосумішей [8]. Основна мета 

такого заходу полягає в тому, щоб забезпечити поросят у ранньому 

віці достатньою кількістю високопоживних кормів і на основі цього 

визначити термін їх відлучення від свиноматок (табл. 1). 

 

1. Орієнтовна схема підгодівлі поросят до 45 діб, г на голову в добу 

Корми 
Вік, діб Всього за 

45 діб, кг 6–10 11–20 21–30 31–40 41–45 

Молоко або ЗЦМ 50 200 – – – 3,0 

Перегін – 100 400 400 200 10,0 

Стартерний 

комбікорм 25 50 200 450 575 10,0 

Соковиті корми 

(зимою) – 20 100 200 300 6,2 

Зелена маса 

бобових (літом) – – 50 100 250 4,0 

Всього, к. од. 0,03 0,18 0,35 0,52 0,80 18,65 

Перетравного 

протеїну, г 6 35 60 105 135 3,38 

 

Найбільш поширеним віком для відлучення поросят у більшості 

племінних господарств вважають 60 діб, однак раннє відлучення, яке 

проводять у 25–35-добовому віці, має ряд істотних переваг. 

Простий підрахунок показує, що при відлученні поросят у 35- 

добовому віці від свиноматки можна одержати більше двох опоросів у 
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рік. Два періоди поросності по 114 діб і дві лактації по 35 діб 

становлять 298 діб, а за решту 35 діб можна осіменити свиноматку і 

одержати ще не менше ніж 60–65 діб поросності. 

Проте слід врахувати, що раннє відлучення поросят можливе 

тільки при підході свиноматок до опоросу в добрій вгодованості, а 

також забезпеченні їх повноцінними, збалансованими раціонами на 

підсисний період [2, 4, 6, 7, 9]. 

Ефективність раннього відлучення поросят визначається їх 

розвитком, і для досягнення оптимальних показників живої маси в 

комбікормах використовують ряд специфічних речовин, які 

стимулюють прийом корму. Корм повинен мати високі смакові якості. 

Для цього можна використати цукор – переважно в межах 3–5 % від 

маси корму (табл. 2). 

Поросята при ранньому відлученні мають бути забезпечені на 

підсисний період високоякісними престартерними і стартерними 

комбікормами, цільним молоком, перегоном [8].  

 

2. Рецепти комбікормів для поросят у віці від 9 до 45 діб, % 

Складники 

Рецепти 

1 2 3 4 5 

без кормів 

тваринного 

походження 

Перегін сухий (ЗЦМ) 10 12 15 18 20 – 

Ячмінь без плівки 34 36 40 44 50 40 

Овес без плівки 10 10 10 6 5 10 

Горох екструдований 15 15 10 10 7 25 

Кукурудза екструдована 10 7 7 5 4 10 

Дріжджі кормові 5,2 5,2 4,2 4,7 3,2 5 

Макуха соєва 6 5 – – – 5 

Макуха соняшникова – – 6 5 4 – 

Рибне або м’ясо-кісткове 

борошно 5 5 4 3 3 – 

Цукор 4 4 3 3 2,5 3,7 

Крейда 0,5 0,5 0,5 – – – 

Сіль 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Премікс – – – 1 1 1 

 

Для складання повноцінних кормових сумішок (престартерних і 

стартерних комбікормів) для підгодівлі поросят використовують 

високоякісне зерно ячменю, кукурудзи, вівса і пшениці, які включають 

до кормових сумішей в кількості близько 70 % за масою. 
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Ячмінь. Поживний корм, який охоче поїдають поросята, а тому 

його обов’язково включають до кормосумішок в кількості до 40, а в 

окремих випадках (за відсутності або малої кількості інших злакових) 

– і до 60 %.  

Пшеницю включають до кормових сумішей в кількості до 20 % 

за масою. 

Овес. Дуже корисний, дієтичний корм для поросят, але має 

багато (близько 30 %) плівки, яка складається в основному з 

клітковини, через що значно знижується його кормова цінність. У 

зв’язку з цим овес обов’язково слід використовувати без плівки у 

вигляді борошна або екструдату, який додають до кормосумішок до 

20–25 % за масою [7]. 

Кукурудза є найбільш поживним кормом порівняно з іншими 

кормами. Однак вона має і ряд недоліків, які не дозволяють широко 

використовувати її для годівлі поросят. В складі протеїну кукурудзи 

дуже мало таких важливих амінокислот, як лізин, метіонін і 

триптофан, а також деяких вітамінів. Тому при використанні для 

годівлі поросят кукурудзи потрібно дуже ретельно балансувати 

кормові сумішки за амінокислотами і вітамінами. 

Зернові бобові (горох, вика, кормові боби) порівняно з зерном 

злакових значно багатші на протеїн і мінеральні речовини. Їх 

включають до кормових сумішей як білкові корми в кількості до 15 %. 

Додавати їх до сумішей в значній кількості не рекомендують у зв’язку 

з тим, що вони містять антипоживні речовини, які значно знижують 

перетравність і засвоєння корму. Соя містить протеїну більше, ніж 

інші бобові, і протеїн сої є кращим за біологічною цінністю. Однак 

зерно сої може бути використане для годівлі поросят тільки після 

спеціальної обробки. Найбільш ефективним із методів обробки є 

екструдування, яке значно підвищує перетравність корму і знижує 

вміст антипоживних речовин. 

Макуха і шроти. Використовують як білкові корми для 

балансування раціонів за протеїном. Найбільш поживним є соєвий 

шрот, його протеїн має високу біологічну цінність і за цим показником 

наближається до протеїну кормів тваринного походження. Льняну і 

соняшникову макуху (шроти) включають до кормових сумішей для 

поросят у кількості 3–5 %, а соєву – 10–15 % [7, 9]. 

Кормові дріжджі. Дуже цінний корм для поросят. Дріжджі 

містять близько 50 % високоцінного білка (з вмістом всіх незамінних 

амінокислот), до 35 % легкоперетравних вуглеводів, зовсім немає 

клітковини, багато вітамінів групи В. Крім того, у своєму складі 

дріжджі мають різні ферменти і гормони, які дуже добре впливають на 
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обмін речовин, стан здоров’я, ріст і розвиток поросят. У зв’язку із 

зазначеним бажано включати дріжджі до складу сумішей для поросят 

в кількості 3–5 %. 

Корми тваринного походження характеризуються високим 

вмістом біологічно повноцінного білка, яким в основному 

збалансовують раціон за протеїном і незамінними амінокислотами. До 

кормів тваринного походження належать: молоко цільне, перегін, сухе 

збиране молоко, м’ясне, кров’яне, рибне і м’ясо-кісткове борошно. 

Сухе збиране молоко, яке містить 30–33 % білка, 44–47 % 

молочного цукру, 0,5–1,5 % жиру, 7–8 % мінеральних речовин, 

додають до складу кормових сумішей для поросят віком до 35 діб до 

30 %, а для поросят старшого віку – 3–10 %. 

Рибне борошно містить багато (до 60 %) повноцінного протеїну, 

кальцію і фосфору, а також вітаміну В12, і тому є цінним кормом для 

поросят. Включають рибне борошно до кормової суміші залежно від 

вмісту в ній протеїну, наявності інших білкових кормів, зокрема 

сухого збираного молока і дріжджів, в кількості до 10 %. 

М’ясне,  кров’яне і м’ясо-кісткове борошно багаті на білок, 

кальцій та фосфор. Їх включають в кормові сумішки для поросят як 

білкові корми до 10 % за масою. 

Раннє відлучення поросят можливе тільки за умови достатнього 

забезпечення їх повноцінними кормовими сумішками. При відлученні 

у 45-добовому віці слід мати кормові суміші для поросят двох вікових 

груп, а саме: одну – від 7–10 до 35-добового віку (престартер) і суміш 

іншого складу (стартер) для поросят, старших від 35-добового віку [8]. 

Різниця між престартером і стартером полягає в тому, що до 

складу останнього додають менше (або зовсім виключають) сухого 

збираного молока і цукрів, знижують кількість протеїну, допускають у 

складі суміші трохи більше клітковини. 

Кожний корм має свої особливі як корисні, так і небажані 

властивості. Тому суміш, як правило, буде кращою, коли вона 

складена з різних кормів, а саме: зернових злакових, зернобобових, 

макухи і шротів, кормових дріжджів, кормів тваринного походження, 

мінеральних добавок [7]. 

Однією з найбільш важливих вимог до кормової суміші є те, 

щоб вона містила достатню кількість протеїну і незамінних 

амінокислот (лізину, метіоніну і триптофану), а також вітамінів і 

мінеральних речовин [5]. 

Протеїн кормової суміші буде найбільш біологічно повноцінним 

при забезпеченні 50 % його потреби за рахунок кормів рослинного і 

50 % тваринного походження. 
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На поїдання і використання кормів поросятами, а разом з тим і 

на їх ріст і розвиток значний вплив має вміст клітковини в кормовій 

суміші. Клітковину ферменти травного тракту поросят майже не 

розщеплюють, і лише в сліпій кишці енергійно діють на неї бактерії та 

інфузорії. В зв’язку з цим клітковина дуже погано перетравлюється та 

знижує перетравність інших поживних речовин кормової суміші. 

Проведеними дослідженнями Інституту свинарства і АПВ НААН 

встановлено, що при вмісті клітковини в раціоні поросят до 6 % 

перетравність органічних речовин становила 85,2 %, а при вмісті 

клітковини більше 18 % – тільки 62 %. Узагальнюючи наявні дані з 

цього питання, можна вважати найбільш бажаним, щоб кількість 

клітковини в кормових сумішках для поросят віком до 35 діб 

становила не більше 2,5, а для поросят віком 60–70 діб – до 3,5 %. 

Висновки 

1. Наявність і використання повноцінних престартерних 

комбікормів  при підгодівлі поросят дає можливість провести їх 

відлучення у 4–5-тижневому віці. 

2. Використання стартерного комбікорму, кількість протеїну в 

якому збалансована за рахунок однакового надходження з кормів 

рослинного і тваринного походження (50 х 50), найбільш ефективно 

забезпечує поросят поживними речовинами протягом підсисного 

періоду. 
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У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Наведено аналіз розвитку галузі тваринництва Львівської 

області і запропоновано концептуальні підходи щодо індустріалізації 

сімейних ферм з утримання 5–10 корів шляхом залучення 

сільськогосподарських підприємств для надання послуг з 

кормовиробництва, кормоприготування та забезпечення повноцінної 

годівлі великої рогатої худоби в господарствах населення, що 

дозволить зменшити рівень ручної праці працівників сімейних ферм, їх 

фінансово-економічні витрати, а також підвищити продуктивність 

тварин і якість отриманої від них продукції. 
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У сільському господарстві Львівської області нараховується 471 

аграрне підприємство, 1025 фермерських господарств, 288,1 тис. 

господарств населення. Усі категорії господарств у 2013 р. виробили 

3,5 % валової сільськогосподарської продукції України, зокрема 2,9 % 

продукції рослинництва та 4,8 % – тваринництва [1, 2]. Тенденції 

виробництва основних видів продукції сільського господарства всіма 

категоріями господарств наведено в табл. 1. Показник рентабельності 

від реалізації продукції сільського господарства в 2013 р. cтановив 

36,9 %, рентабельність рослинництва була на рівні 46,5 %, 

тваринництва – 4,8 %. 

Переважна частина сільськогосподарської продукції 

виробляється господарствами населення, їх частка у валовій продукції 

сільського господарства у 2013 р. становила 67,1 % (у 2012 р. – 

70,0 %). Питома вага виробленої ними продукції у загальному обсязі 

виробництва становила: м’яса – 50,2 % (в Україні – 42,1 %), молока – 

95,7 % (77,5 %), яєць – 87,4 % (37,6 %) [3]. 

 

1. Виробництво основних видів продукції тваринництва в усіх 

категоріях господарств Львівської області в 2013 р. 

Види продукції 

тваринництва 

Усі категорії 

господарств 

Зокрема 

сільсько-

господарські 

підприємства 

господарства 

населення 

2013 
у % 

до 2012 
2013 

у % 

до 2012 
2013 

у % 

до 2012 

М’ясо (реалізовано 

худоби і птиці на 

забій у живій масі), 

тис. т 188,3 108,2 94,4 116,5 93,9 100,9 

Молоко, тис. т 619,4 99,8 26,4 102,7 593,0 99,7 

Яйця, млн шт. 530,8 102,1 67,0 106,0 463,8 101,6 

 

У господарствах населення утримують переважну більшість 

поголів’я тварин області (табл. 2). На 1 липня 2014 р. у них 

нараховувалося 93,1 % загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 

липня 2013 р. – 91,8 %), зокрема корів – 94,1 % (93,6 %), свиней – 

51,4 % (59,1 %), овець та кіз – 90,9 % (88,4 %), птиці – 65,8 % (62,4 %).  

Аграрними підприємствами (крім малих) порівняно з січнем –

червнем 2013 р. загальний обсяг вирощування худоби та птиці 

зменшений на 5,4 %, зокрема великої рогатої худоби – на 18,5 % та 

птиці – на 19,1 %, свиней – збільшений на 38,5 %.  
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Отже, нині у Львівській області розвиток молочного скотарства 

у сільськогосподарських підприємствах перебуває у не найкращому 

стані. Водночас 95,7 % молока виробляється у господарствах 

населення. 

Однак селяни-одноосібники Львівщини внаслідок багатьох 

причин, і зокрема відсутності уваги від держави та на місцевих рівнях, 

позбавлені мотивацій з нарощування поголів’я тварин, особливо корів.  

 

2. Поголів’я основних видів худоби та птиці на 1 липня 2014 р. 

Вид 

тварин 

Усі категорії 

господарств 

Зокрема 

сільськогосподар-

ські підприємства 

господарства 

населення 

тис. голів 

у  % до 

1 липня 

2013 р. 

тис. голів 

у % до 

1 липня 

2013 р. 

тис. голів 

у % до 

1 липня 

2013 р. 

Велика 

рогата 

худоба 324,8 98,6 22,5 83,3 302,3 99,9 

зокрема 

корови 150,9 96,2 8,9 88,1 142,0 96,7 

Свині 372,7 104,7 181,0 124,2 191,7 91,2 

Вівці та 

кози 56,3 155,1 5,1 121,4 51,2 159,5 

Птиця 10901,3 93,2 3730,1 84,9 7171,2 98,2 

 

Тому розробка концепції розвитку сімейних ферм з утримання 

п’яти і більше корів, яка передбачає науково обґрунтовані, 

організаційно-економічні та управлінські важелі підтримки та 

розвитку сімейних ферм Львівщини, є актуальним завданням. 

Мета концепції – розробити науково обґрунтовані 

управлінські, соціально-економічні важелі для нарощування і розвитку 

сімейних ферм з ведення молочного скотарства, отримання якісної 

продукції та прибутку.  

Завдання: 

– розробити програму забезпечення розвитку сімейних ферм 

молочного напряму продуктивності та утримання 5–10 корів 

(основного стада) (Департамент аграрного розвитку ЛОДА, ІСГКР 

НААН, ЛАДС); 

– створити сільськогосподарське підприємство або залучити 

обслуговуючий виробничий кооператив з кормовиробництва та 

забезпечення якісної годівлі корів у сімейних фермах, що також 
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можуть виконувати функцію заготівлі молока, його охолодження, 

зберігання та збуту; 

– розробити зміни до Закону України щодо соціальної 

зайнятості сільського населення (працівників сімейних ферм) – їх 

пенсійного забезпечення і ін. з метою розгляду та затвердження у 

Верховній Раді України; 

– науково обґрунтувати технологічні переваги чи хиби сумісної 

виробничої діяльності сімейних ферм і сільськогосподарських 

підприємств з виробництва кормів та забезпечення повноцінної годівлі 

корів; 

– організувати пілотний проект діяльності сімейних ферм 

молочного напряму продуктивності та сільськогосподарського 

підприємства з виробництва кормів та забезпечення повноцінної 

годівлі корів (їх кооперацію); 

 розробити механізми мотивації для повноцінної і ефективної 

виробничої та економічної діяльності молочних сімейних ферм і 

підприємств з виробництва кормів та забезпечення повноцінної годівлі 

корів. 

Для розробки програм забезпечення розвитку сімейних ферм з 

виробництва молока потрібно провести моніторинг кожної сімейної 

ферми з індивідуальним підходом: 

 оцінка (бонітування) поголів’я корів та рівня їх 

продуктивності; 

 особливості годівлі, утримання; 

 технологія заготівлі кормів, рівень годівлі; 

 проведення штучного осіменіння; 

 ветеринарне забезпечення збереження здоров’я тварин; 

 забезпечення пасовищами;  

 технологічна та санітарно-гігієнічна оцінка приміщень; 

 рівень рентабельності. 

Основним трудомістким чинником, що впливає на рівень 

рентабельності у тваринництві, є значні затрати на кормовиробництво 

та отримання якісних кормів (табл. 3).  

Особливо це стосується одноосібних виробників молока та 

м’яса, тому що забезпечити, наприклад, своєчасну і якісну заготівлю 

кормів (силосу, сінажу) на селянському подвір’ї фактично неможливо. 

Процес економічно не вигідний та затратний. 
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3. Собівартість та рівень рентабельності виробництва молока у 

сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення 

Показники 

Сільсько-

господарські 

підприємства
*
 

Господарства 

населення
**

 

Собівартість 1 ц, грн 

Пшениця 105,9 155,3 

Ячмінь 108,8 158,4 

Овес 115,6 167,2 

Корми:   

сіно багаторічних трав 27,5 35,4 

сіно природних сінокосів 14,3 15,5 

Силос 15,76 - 

Сінаж 20,6 - 

Буряк кормовий - 63,7 

Морква (капуста) - 70,5 

Собівартість молока 230,8 280,7 

Реалізаційна ціна молока 303,5 330,0 

Прибуток, % 72,7 49,3 

Рівень рентабельності, % 31,5 17,6 
* Сільськогосподарські підприємства мережі інституту; ** окремі індивідуальні 

господарства Львівської області. 

 

Так, затрати на виробництво зернової групи кормів вищі у 

господарств населення на 52,5 грн (32,9 %), сіна природних сінокосів – 

1,2 грн (7,7 %) та сіна багаторічних трав – 7,9 грн (22,3 %) порівняно з 

сільськогосподарськими підприємствами. Собівартість виробництва 

1 ц молока у господарствах населення вища на 50,0 грн (17,8 %) та 

відповідно прибуток і рівень рентабельності нижчі на 23,4 % та 13,9 %, 

ніж у сільськогосподарських підприємств.  

Якість та збалансованість за поживністю раціонів корів у 

господарствах населення також не завжди відповідає встановленим 

нормам годівлі тварин. Тому ідея залучення сільськогосподарських 

підприємств як обслуговуючих для забезпечення виробничої 

діяльності сімейних ферм, яка належить експерту оптових ринків 

регіонального маркетингового центру “Шувар” І. М. Стефанишину, є 

раціональною. 

Для ефективного використання сімейних ферм з виробництва 

молока у Львівській області, зменшення затрат ручної праці 

працівників сімейних ферм та відповідних фінансово-економічних 

втрат пропонуємо використати функціональні можливості середніх та 
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великих сільськогосподарських підприємств, що займаються 

рослинництвом, які є в кожному районі області, для надання послуг з 

кормовиробництва, кормоприготування та забезпечення повноцінної 

годівлі великої рогатої худоби у сімейних фермах, що розміщені 

поряд, у тому ж селі або на невеликій відстані. 

Вказані підприємства можуть також виконувати функцію 

первинної обробки і заготівлі тваринницької продукції, а саме: збір та 

охолодження молока, за потреби проведення його пастеризації, 

організацію забійних пунктів при введенні у дію закону про заборону 

подвірного забою тварин та ін.  

Спільна діяльність сільськогосподарських підприємств та 

селянських ферм може здійснюватися на договірних засадах з 

обов’язковим передбаченням розподілу затрат і отриманих прибутків 

або на кооперативних засадах. 

Оцінка можливих ризиків. Можливими ризиками можуть бути 

недотримання технології вирощування молодняку великої рогатої 

худоби, недостатній професіоналізм і кваліфікація персоналу. 

Переваги:  

 підвищення продуктивності тварин, поліпшення якості 

молочної та м’ясної продукції; 

 інтенсифікація селекційно-племінної роботи на базі 

одноосібних сімейних ферм;  

 поліпшення репродуктивної функції корів;  

 відновлення кільцевої системи штучного осіменіння;  

 вигідне розташування міні-ферм біля місця збуту продукції, а 

також сприятлива цінова політика та підвищення рівня 

конкурентоспроможності. 

Висновок. Розробка науково обґрунтованих управлінських, 

соціально-економічних рішень з нарощування і розвитку сімейних 

ферм з ведення молочного скотарства шляхом залучення 

сільськогосподарських підприємств для забезпечення спільної 

виробничої діяльності – надання послуг з кормовиробництва, 

кормоприготування та забезпечення повноцінної годівлі великої 

рогатої худоби у сімейних фермах – дозволить значно поліпшити 

продуктивність тварин та якість отриманої від них продукції, а також 

підвищити рівень рентабельності. 
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ЗАБІЙНІ ПОКАЗНИКИ МОЛОДНЯКУ 

ОБРОШИНСЬКИХ ГУСЕЙ ПРИ РОЗВЕДЕННІ “В СОБІ” 

 

Наведено забійні, морфологічні та хімічні показники м’яса 

молодняку оброшинських гусей. Дослідженнями встановлено, що 

продуктивність була вищою у молодняку, отриманого від помісних 

оброшинських білих гусей.  

Ключові слова: гуси, динаміка живої маси молодняку, 

передзабійна та забійна маса, м’ясна продуктивність, довжина 

тулуба, кіля і плюсни. 

 

Враховуючи специфіку народного господарства України, 

гусівництво має значну питому вагу у виробництві пташиного м’яса і 

потребує більш детальної уваги при розробці селекційних програм і 

технологій. 

Основними чинниками, що впливають на кількісні і якісні 

показники вирощування водоплавної птиці, є генетика і селекція, 

умови утримання та годівлі, технологія і обладнання, контроль та 

профілактика захворювань птиці. 

У даний час є велика потреба в породах, добре пристосованих 

до місцевих умов утримання, з високою інтенсивністю росту та  

 
 © Седіло Г. М., Петрів М. Д., Слобода Л. Я., 

Загорець Н. М., Тесак Г. В., Хомик М. М., 2014 
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2014. Вип. 56 (ІІ). 
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добрими відгодівельними якостями [1]. Створення нових порід 

високопродуктивної птиці неможливе без використання генетичної 

розмаїтості, властивої різним породам. Інтенсивна селекція за 

основними продуктивними показниками обов’язково призводить до 

ослаблення ознак, які характеризують фізіологічний стан птиці, її 

життєздатність. В процесі спеціалізованої селекції посилюються 

депресивні явища.  

Отже, потрібноно зберігати резерв спадкової мінливості – 

генофонд, з якого можна періодично брати генетичний матеріал, 

котрий втрачається в процесі інтенсивної селекції у спеціалізованих 

порід. Вивчення специфіки відтворення порід у комплексі з ознаками 

продуктивності дозволить простежити процеси, які призводять до 

депресії ознак, і удосконалити прийоми відтворення генофонду 

сільськогосподарської птиці [3]. 

Для поліпшення стану справ у даній галузі виникла потреба 

вдосконалити племінні та продуктивні якості оброшинських сірих та 

білих гусей шляхом ввідного схрещування з породами аналогічного 

напряму продуктивності. Виконання даної роботи дозволило не лише 

зберегти цінні якості вихідного поголів’я, але й одержати нові 

поєднання господарсько корисних ознак і тим самим забезпечити 

конкурентоспроможність галузі в сучасних умовах. 

Для удосконалення оброшинських сірих гусей в напрямі 

подальшого підвищення їх м’ясної продуктивності провели 

схрещування з великою сірою породою гусей, а для поліпшення 

м’ясних якостей оброшинських білих гусей – з гусьми породи легарт.  

У 2013 р. нашим завданням було удосконалити племінні та 

продуктивні якості оброшинських сірих і білих гусей при розведенні 

“в собі”. 

Дослідження проводили в лабораторії дрібного тваринництва 

ІСГКР НААН та ДП ДГ “Миклашів”. 

Селекційну роботу, спрямовану на закріплення стандартних для 

кожної породної групи ознак, проводили шляхом індивідуально-

масового відбору. Перед початком племінного періоду самці та самки 

всіх породних груп були індивідуально оцінені за екстер’єром, 

типовістю оперення, живою масою. Протягом продуктивного періоду 

на груповому рівні проведено облік несучості, заплідненості, 

виводимості яєць, виводу молодняку. В добовому віці проведено 

жорсткий відбір гусенят за екстер’єром. У процесі вирощування 

гусенят з живою масою, меншою від середнього значення у стаді, у 9 

та 26-тижневому віці було вибракувано. При цьому за зовнішніми 

ознаками було проведено відбір гусей з добре розвинутими м’ясними 
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формами за відсутності у них дефектів екстер’єру та визначено 

проміри статей тіла, асоційовані з м’ясними формами, а також було 

враховано збереженість молодняку до 9-тижневого віку.  

З поголів’я гусей сформовано чотири групи птиці, по 100 голів у 

кожній, які на період парування та яйцекладки (з січня до травня) 

утримувалися роздільно із забезпеченням належного рівня годівлі та 

режиму утримання.  

Молодняк, починаючи з одноденного віку, був помічений і 

поставлений на роздільне вирощування згідно з генотипом. Годівлю до 

3-тижневого віку здійснювали спецкомбікормом. 

 

1. Схема досліду 
 

  ♀ 
  
                           ♂ 

І група ІІ група ІІІ група ІV група 

ОС  

(ОС х ВС) 

♂ 

ОБ  

(ОБ х 

легарт) ♂ 

ОС ♂ ОБ ♂ 

ОС  (ОС х ВС) ♀ Х    

ОБ (ОБ х легарт) ♀  Х   

ОС ♀    Х  

ОБ ♀    Х 
Примітка:  ОС – оброшинська сіра, ОБ – оброшинська біла, ОС ♀ х ВС ♂, ОБ ♀ 

х легарт ♂ – помісі першого покоління. 

 

Селекційно-племінну роботу проводили з використанням 

інструментальних методів та найновіших рекомендацій щодо 

застосування фізіолого-біохімічних маркерів з оцінки господарсько 

корисних ознак, контролю екстер'єрних показників та методів 

варіаційної статистики. 

Вивчення росту і розвитку гусей на різних стадіях онтогенезу 

дає змогу отримати найбільш інформативні показники племінних і 

продуктивних якостей птиці. 

Вивчення м’ясних якостей є важливим для характеристики 

продуктивності гусей. При дослідженні взаємозв’язку між забійними 

якостями і масою м’язів, жиру і костей в тушках гусей встановлено, 

що вміст м’язів у тушках птиці найбільшою мірою корелює з масою 

тушки, грудних м’язів, грудини і обхватом грудної клітки [2]. Вміст 

кісток у тушці залежить від маси гуски, довжини плеча, передпліччя і 

гомілки. Основний ріст м’язів у гусей завершується у 8–9-тижневому 

віці. Після досягнення цього віку в тушці птиці відбувається  

накопичення жиру і збільшення шкіри з підшкірним жиром [4]. Для 

вивчення м’ясних якостей ми провели забій птиці у 9-тижневому віці 
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та визначили морфологічний склад тушки, який має значення при 

дослідженні інтер’єрних та м’ясних особливостей гусей. 

Нашими дослідженнями встановлено, що жива маса дорослої 

птиці на початок яйцекладки становила: самки ОС – 6,25 кг, ОБ – 6,35, 

ОС (ОС х ВС) ♀ – 6,45, ОБ (ОБ х легарт) ♀ – 6,5; самці ОС – 7,15 кг, 

ОБ – 7,35, ОС (ОС х ВС) ♂ – 7,45, ОБ (ОБ х легарт) ♂ – 7,50 кг. 

Одним з показників життєздатності молодняку гусей є його 

збереженість за період вирощування. З одержаних даних видно, що 

збереженість молодняку у І групі була кращою і становила  92 %,  у ІІ 

– 91,8 %, у ІІІ – 87 %, а у IV – 89 %.  

 

2. Динаміка живої маси гусенят, кг 

Група 
Вік гусей 

1 доба 4 тижні 9 тижнів 12 тижнів 21 тиждень 

Самці 

І 0,101  0,016 1,78  0,12 4,32  0,23 5,00  0,26 5,37  0,26 

ІІ 0,104  0,20 1,84  0,15 4,61  0,24 5,37  0,24 5,81  0,26 

ІІІ 0,103  0,014 1,58  0,13 4,05  0,25  5,01  0,29 5,31  0,20 

IV 0,100  0,021 1,53  0,13 3,90  0,27 4,71  0,25 5,01  0,27 

Самки 

І 0,098  0,011 1,76  0,14 3,84  0,27 4,63  0,23 5,08  0,24 

ІІ 0,099  0,019 1,81  0,15 4,16  0,26 4,98  0,25 5,46  0,27 

ІІІ 0,097  0,023 1,47  0,14 3,67  0,27 4,60  0,27 4,75  0,28 

IV 0,097  0,017 1,43  0,13 3,59  0,22 4,25  0,23 4,59  0,23 

 

За даними наших досліджень, маса гусенят (табл. 2) в першу 

добу суттєво не відрізнялася. Достовірну різницю в живій масі було 

відзначено у 4-тижневому віці на користь самців ІІ групи, які на 

20,26 % переважали самців ІV групи, а самки ІІ групи мали вищі 

показники порівняно з самками ІV групи на 26,57 %. У 9-тижневому 

віці зберігалася така ж тенденція – самці ІІ групи на 18,20 % 

переважали самців ІV групи, а в самок ІІ групи ці показники були на 

15,8 % більшими ніж у самок ІV групи. Найбільш інтенсивний ріст 

гусей всіх груп спостерігали в перші два місяці постембріонального 

розвитку, в подальшому цей показник різко знижувався до 

мінімальних величин у період статевої зрілості. 

Для більш повної характеристики процесів росту і розвитку 

гусей в різні вікові періоди було проведено виміри статей їх тіла. В 

своїй роботі ми використовували такі основні проміри статей тіла, як 

обхват грудей, довжина тулуба, кіля і плюсни. У всі вікові періоди 
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гусенята ІІ групи переважали своїх ровесників за даними показниками. 

Дані вимірювань наведено в табл. 3. 

 

3. Проміри основних статей тіла, см 

Гру-

па 
Стать 

Обхват 

грудей 

Довжина 
Гомілка Плюсна 

тулуба кіля 

1-ша доба 

І 
самці 11,7  0,14 11,1  0,20 2,4  0,19 5,0  0,15 3,7  0,17 

самки 10,2  0,15 10,5  0,11 2,3  0,12 4,6  0,18 3,5  0,10 

ІІ 
самці 12,0  0,12 11,6  0,17 2,6  0,10 5,1  0,20 3,9  0,15 

самки 10,8  0,16 10,9  0,14 2,5  0,19 4,8  0,14 3,9  0,16 

ІІІ 
самці 11,8  0,18 11,4  0,17 2,5  0,19 5,1  0,14 3,8  0,22 

самки 10,4  0,19 10,2  0,13 2,3  0,19 4,7  0,13 3,7  0,15 

IV 
самці 11,0  0,20 9,9  0,11 2,0  0,13 4,7  0,11 3,6  0,21 

самки 9,9  0,21 9,8  0,16 2,1  0,15 4,3  0,22 3,4  0,12 

4 тижні 

І 
самці 28,1  0,18 29,5  0,19 9,9  0,16 11,5  0,14 8,6  0,12 

самки 27,9  0,16 28,0  0,14 9,0  0,13 11,4  0,20 8,6  0,13 

ІІ 
самці 28,5  0,13 29,7  0,12 10,3  0,13 14,1  0,16 9,0  0,12 

самки 28,5  0,21 28,3  0,19 9,2  0,15 12,8  0,22 9,1  0,15 

ІІІ 
самці 28,4  0,15 29,6  0,12 10,0  0,17 12,0  0,11 8,6  0,13 

самки 27,5  0,13 27,8  0,16 9,1  0,17 11,1  0,18 8,8  0,16 

IV 
самці 27,9  0,14 28,9  0,11 9,5  0,15 12,0  0,21 8,2  0,21 

самки 27,1  0,19 27,5  0,20 8,1  0,12 10,6  0,14 7,9  0,24 

9 тижнів 

І 
самці 39,3  0,14 33,6  0,14 12,8  0,13 14,9  0,29 9,2  0,19 

самки 37,4  0,19 31,2  0,13 12,0  0,18 14,2  0,16 8,9  0,12 

ІІ 
самці 39,9  0,15 34,4  0,10 13,6  0,11 15,8  0,21 10,9  0,20 

самки 38,4  0,20 32,2  0,22 13,0  0,13 14,6  0,23 9,6  0,14 

ІІІ 
самці 38,7  0,12 32,4  0,12 12,6  0,14 14,4  0,26 8,7  0,23 

самки 37,2  0,22 30,9  0,18 12,2  0,14 14,5  0,12 8,8  0,17 

IV 
самці 38,0  0,11 32,2  0,15 12,1  0,12 14,2  0,23 8,4  0,21 

самки 36,5  0,24 31,1  0,25 11,5  0,16 13,2  0,20 8,6  0,21 

 

У 9-тижневому віці самці ІІ групи мали вищі показники від 

самців ІV групи за обхватом грудей на 10,5 %, за довжиною тулуба на 

6,83 %, за довжиною кіля на 12,39 %, за промірами гомілки та плюсни 

на 11,26 % і 12,97 %. Самки ІІ групи за обхватом грудей переважали 

ровесниць ІV групи  на 5,20 %, за довжиною тулуба – на 3,53 %, за 
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довжиною кіля – на 13,4 %. Проміри гомілки та плюсни у самок ІІ 

групи були вищі порівняно з самками ІV групи  на 10,6 % і 11,62 %. 

Така ж тенденція зберігалася і у помісних сірих гусей (І група) 

порівняно з сірими гусьми (ІІІ група).  

Для більш повної характеристики продуктивних якостей гусей у 

9-тижневому віці був проведений забій, в результаті якого визначено 

морфологічний склад тушок (табл. 4).  

 

4. Результати забою гусей піддослідних груп у 9-тижневому віці 

Групи 

гусей 

Передза-

бійна жива 

маса, г 

Маса 

патраної 

тушки, г 

Забійний 

вихід, % 

Маса 

їстівних 

частин тіла, 

г 

Вихід 

їстівних 

частин тіла, 

% 

Самці 

I 4430  35 2991  45 66,0 2726  29 59,4 

II 4590  31 3001  39 65,4 2727  32 60,2 

III 4090  43 2535  30 62,0 2315  41 56,6 

IV 4320  30 2868  25 66,4 2506  39 58,0 

Самки 

I 3940  45 2435  35 61,8 2240  27 56,8 

II 4152  49 2690  30 64,8 2448  19 58,9 

III 3890  30 2434  43 62,6 2196  23 56,3 

IV 3720  25 2200  30 59,1 2042  30 54,9 

 

Аналізуючи дані забою, слід відзначити, що гуси ІІ групи за 

всіма показниками переважали гусей інших груп:  

- передзабійна жива маса: самців – 4590 г, самок – 4152 г; 

- маса патраної тушки: самців – 3001 г, самок – 2690 г; 

- забійний вихід: у самців – 65,4 %, у самок – 64,8 %; 

- маса їстівних частин: самців – 2726 г, самок  – 2448 г; 

- вихід їстівних частин: у самців  – 60,2 %, самок  – 58,9 %. 

За показниками передзабійної живої маси помісні білі самці (ІІ 

група) переважали ровесників з ІV групи на 6,25 %, а помісні сірі самці 

переважали ровесників з ІІІ групи за цим показником на 8,31 %. Маса 

патраної тушки самців ІІ групи становила 3001 г, що на 4,63 % більше 

ніж самців ІV групи, а самці І групи переважали самців ІІІ групи за 

цим показником на 17,9 %. 

Вихід їстівних частин (табл. 4) у молодняку дослідних груп був 

досить високий, але найбільшим цей показник був у ІІ групі (у самців 

він становив 60,2 %, самок – 58,9 %). 
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Для характеристики м’ясних якостей птиці ми провели хімічний 

аналіз м’яса в 9-тижневому віці (табл. 5).  

 

5. Хімічний склад грудних і стегнових м’язів гусей у 

9-тижневому віці, % до сирої маси 

Група Вода 
Суха 

речовина 
Протеїн Жир Зола 

Грудні м’язи 

І 73,07 26,93 19,49 6,20 1,24 

ІІ 71,96 28,04 20,30 6,54 1,20 

ІІІ 72,12 27,88 19,84 6,72 1,32 

ІV 73,26 26,74 19,52 5,94 1,28 

Стегнові м’язи 

І 73,60 27,40 20,14 6,10 1,16 

ІІ 72,31 29,69 20,68 7,70 1,31 

ІІІ 71,71 28,29 20,30 6,20 1,19 

ІV 73,00 27,00 19,85 6,00 1,15 

 

Одержані дані свідчать, що найбільш інтенсивне нагромадження 

сухих речовин у грудних м’язах до 9-тижневого віку відбувається у 

гусей ІІ і ІІІ групи. Аналогічну картину спостерігали і у стегнових 

м’язах. Нагромадження протеїну в досліджуваних м’язах гусей як 

основного показника якості м’яса проходило за загальною 

закономірністю. Найвищим він був у грудних і стегнових м’язах 

самців і самок ІІ групи. За вмістом жиру і золи в тушках дослідних 

груп достовірної різниці не виявлено. 

Висновки. Внаслідок проведеної селекційно-племінної роботи 

встановлено: 

- у чотиритижневому віці було відзначено достовірну різницю у 

живій масі молодняку на користь гібридних самців ІІ групи, які на 

20,26 % переважали самців ІV групи; 

- показники промірів статей тіла (обхват грудей, довжина 

тулуба, кіля і плюсни) були вищими в самців ІІ групи; 

- за результатами забою визначено, що помісні оброшинські білі 

гуси переважали ровесників за передзабійною живою масою, масою 

потрошеної тушки і масою їстівних частин тіла; 

- найбільш інтенсивне нагромадження сухих речовин у грудних 

і стегнових м’язах до 9-тижневого віку відбувається у помісних білих 

гусей. 
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ОЦІНКА КНУРІВ І МАТОК ПОЛТАВСЬКОЇ М'ЯСНОЇ ПОРОДИ  

ЗА ПОКАЗНИКАМИ “ВЛАСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ” 

МОЛОДНЯКУ МЕТОДОМ КОНТРОЛЬНОГО ВИРОЩУВАННЯ 

 

Проведено дослідження з оцінки 3 кнурів полтавської м’ясної 

породи за репродуктивними показниками свиноматок і 

продуктивністю молодняку методом контрольного вирощування. 

Встановлено, що кращим  за репродуктивними якостями свиноматок і 

відгодівельною продуктивністю молодняку виявився кнур Муфлон 7. 

Ключові слова: свині, полтавська м’ясна порода, кнури, 

продуктивність. 

 
Інтенсифікацію галузі свинарства стримує велика різниця між 

продуктивністю племінного і товарного виробництва. Високий рівень 

ведення галузі свинарства в племінних господарствах дає можливість 

досягнути найвищих показників продуктивності тих порід свиней, 

яких вони розводять. Головним завданням товарних господарств є  
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максимальна реалізація генетичного потенціалу свиней, які надходять 

до них з племінних господарств. Тому оцінка продуктивності свиней 

методом контрольного вирощування, яка дає можливість найбільш 

точно встановити прижиттєву цінність племінних тварин, має важливе 

практичне значення [1, 2]. 

Дослідження проводили у ПАФ “Стенятинське” Сокальського 

району Львівської області. Оцінку кнурів полтавської м’ясної породи 

проведено на молодняку, отриманому від 3 свиноматок заводських 

родин Бистрої, Пальми і Ворскли за один опорос. 

Репродуктивні якості свиноматок, спарованих з кнурами 

полтавської м’ясної породи Муфлоном 1 і Муфлоном 7 власного 

вирощування і Ефектом 65 цієї ж породи, завезеним з іншого 

племінного господарства, наведено у табл. 1.  

 

1. Репродуктивні якості піддослідних свиноматок 

Показники 

Кличка та індивідуальний 

номер кнура Середнє 

Муфлон 1 Муфлон 7 Ефект 65 

Багатоплідність, гол. 9,7 ± 0,33 10,7 ± 0,67 10,3 ± 0,88 10,2 ± 0,51 

Великоплідність, кг 1,21 ± 0,01 1,17 ± 0,01 1,18 ± 0,02 1,19 ± 0,04 

Молочність, кг 54,7 ± 3,18 58,2 ± 4,29 52,2 ± 2,98 55,0 ± 3,84 

В 2-місячному віці:     

кількість поросят, гол. 8,3 ± 0,68 9,1 ± 0,37 8,8 ± 0,51 8,7 ± 0,48 

жива маса гнізда, кг 144,8±6,38 154,6±10,12 144,5±14,19 147,9±9,71 

середня жива маса  

1 гол., кг 17,4 ± 0,52 17,0 ± 0,32 16,4 ± 0,69 16,9 ± 0,44 

Збереженість при 

відлученні, % 85,5 85,0 85,4 85,3 

КПВЯ 105,2 113,4 106,6 108,4 

 

Проведений аналіз показав, що найвищі репродуктивні 

показники виявлено у свиноматок, спарованих з кнуром Муфлоном 7, 

багатоплідність яких становила 10,7 гол., молочність 58,2 кг [3].  

Репродуктивні якості свиноматок, спарованих з кнурами 

Ефектом 65 і Муфлоном 1, виявилися дещо нижчими, зокрема  

багатоплідність у них становила відповідно 10,3 і 9,7 гол., молочність 

– 52,2 і 54,7 кг. 

У 2-місячному віці найвища жива маса гнізда була у 

свиноматок, спарованих з кнуром Муфлоном 7 (154,6 кг), середня 

жива маса 1 голови становила 17,0 кг. 
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Після досягнення тримісячного віку було відібрано і поставлено 

на контрольне вирощування по 12 голів свинок і кнурців від кожного 

кнура. Оцінку відгодівельних якостей проводили за середньодобовими 

приростами і скороспілістю, або віком досягнення живої маси 100 кг.  

Годівлю піддослідного молодняку проводили згідно з нормами 

Інституту свинарства і АПВ НААН для м’ясної відгодівлі на 

господарських раціонах, збалансованих за основними показниками. 

Продуктивність молодняку оцінюваних кнурів представлено в 

табл. 2.  

 

2. Результати контрольного вирощування молодняку (M ± m) 

Показники 
Кличка та індивідуальний номер кнура 

Муфлон 1 Муфлон 7 Ефект 65 

На початку досліду:    

жива маса, кг 32,9 ± 0,46 34,8 ± 0,56 33,3 ± 0,36 

вік, діб 98,6 ± 0,88 99,6 ± 0,70 96,7 ± 0,13 

В кінці досліду:    

жива маса, кг 100 100 100 

вік, діб 210,3 ± 0,77 204,4 ± 0,50 211,7 ± 0,48 

Приріст за період вирощування: 

загальний, кг 67,1 ± 0,42 65,2 ± 0,56 66,7 ± 0,36 

середньодобовий, г 601 ± 7,84 622 ± 7,18 580 ± 4,82 

Кількість діб на досліді 111,7 ± 1,23 104,8 ± 1,05 115,0 ± 0,49 

Вік досягнення живої маси 

100 кг, діб 210,3 ± 0,77 204,4 ± 0,50 211,7 ± 0,48 

Середньодобовий приріст від 

народження до досягнення 

живої маси 100 кг, г 475 ± 1,73 489 ± 1,20 472 ± 1,07 

Товщина шпику над 6–7 

грудними хребцями, мм 27,2 ± 0,35 26,8 ± 0,22 27,1 ± 0,36 

 

З одержаних даних видно, що за однакових умов годівлі, 

утримання і догляду потомство оцінюваних кнурів за період досліду 

характеризувалося різною інтенсивністю росту, а також скороспілістю 

[4, 5]. 

Аналіз одержаних результатів контрольного вирощування 

показав, що найвищою інтенсивністю росту за дослідний період 

відзначалися нащадки Муфлона 7, середньодобові прирости яких 

становили 622 г, а скороспілість виявилася найкращою – 204,4 доби. 

Дещо нижчою енергією росту характеризувалися потомки кнурів 
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Муфлона 1 і Ефекта 65, які при середньодобових приростах відповідно 

601 і 580 г живої маси 100 кг досягли у віці 210,3 і 211,7 доби. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що найкращим серед 

оцінюваних кнурів як за репродуктивними якостями свиноматок, так і 

за результатами оцінки інтенсивності росту молодняку методом 

контрольного вирощування виявився Муфлон 7.  

При аналізі показників інтенсивності росту потомків всіх трьох 

кнурів за весь період вирощування (від народження до досягнення 

живої маси 100 кг) відзначено таку закономірність: якщо 

середньодобові прирости потомків кнурів Муфлона 1 і Ефекта 65 були 

майже на одному рівні і становили 475 і 472 г, то в нащадків 

Муфлона 7 вони були дещо вищі і досягали 489 г. 

Аналіз скороспілості ремонтного молодняку всіх дослідних груп 

показав, що найкращою вона була у потомства кнура Муфлона 7. 

Молодняк даної групи досягає живої маси 100 кг у віці 204,4 доби. 

Нижчою виявилася скороспілість у нащадків кнурів Муфлона 1 і 

Ефекта 65.  Живої маси 100 кг молодняк цих груп досяг у віці 210,3 і 

211,7 доби. 

Важливим показником, за яким характеризують загальну 

осаленість організму свиней і вміст жирової тканини в тілі тварин, є 

товщина хребтового сала над 6–7 грудними хребцями. Значної різниці 

за цим показником між групами піддослідного молодняку не 

спостерігали, він знаходився в межах 26,8–27,2 мм. 

Висновки 

1. Аналізуючи репродуктивні якості свиноматок, спарованих з 

різними кнурами полтавської м’ясної породи, встановлено, що вони 

найвищі у свиноматок, спарованих з кнуром Муфлоном 7 

(багатоплідність – 10,7 гол., молочність – 58,2 кг, кількість поросят у 

2 міс. – 9,1 гол., а жива маса гнізда – 154,6 кг). 

2. Проведений аналіз результатів контрольного вирощування 

молодняку свиней, одержаного від різних кнурів, показав, що найвищі 

відгодівельні показники були у потомків кнура Муфлона 7, які при 

середньодобових приростах 622 г живої маси 100 кг досягнули у віці 

204,4 доби. Потомство, одержане від кнурів Муфлона 1 і Ефекта 65, 

характеризувалося нижчими показниками продуктивності. Так, при 

середньодобових приростах 601 і 580 г нащадки цих кнурів живої маси 

100 кг досягнули у віці 210,3 і 211,7 доби. 
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РЕПРОДУКТИВНІ ТА ПЕРО-ПУХОВІ ЯКОСТІ 

ОБРОШИНСЬКИХ ГУСЕЙ ПРИ РОЗВЕДЕННІ “В СОБІ” 

 

Подано дані щодо несучості, інкубаційних якостей яєць та перо-

пухової продуктивності оброшинських сірих і білих гусей при 

розведенні “в собі”.  

Встановлено, що за цими показниками найкраще поєднання було 

в оброшинських сірих помісних гусей, яким була прилита кров великої 

сірої породи гусей, і в оброшинських білих помісних гусей, схрещених з 

легартами.  

Ключові слова: гуси, інкубаційні якості, несучість, 

заплідненість, виводимість. 

 

Останніми роками в нашій країні помітно збільшився інтерес до 

гусівництва. Розвивається галузь у напрямі спеціалізації, концентрації  
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та інтенсифікації. Переведення гусівництва на промислову основу 

потребує створення нових ліній, кросів, типів, здатних проявити 

максимальну продуктивність при найменших затратах кормів на 

одиницю продукції [4]. 

Наукові дослідження з селекційно-племінної роботи у 

гусівництві ведуться на рівні порід та популяцій і мають бути 

спрямовані на поліпшення несучості, відтворних якостей, збільшення 

виходу молодняку (виводимості) на гуску і життєздатності, 

підвищення збереженості гусенят, живої маси, інтенсивності росту в 

ранньому віці, здатності до відгодівлі на жирну печінку, збільшення 

виходу пера та пуху прижиттєвого скубання, зниження затрат корму 

[3]. Виходячи з цього, слід вважати створення нових, удосконалення та 

збереження наявних ліній, кросів, порід та популяцій, комплексну  

оцінку родинних форм за відтворними якостями, розробку моделей 

основних селекційних ознак птиці, застосування оцінки за їх 

елементами, вивчення реакції “генотип-середовище”, збереження та 

раціональне використання генофонду птиці, а також розробку і 

обґрунтування селекційних технологій з використанням методів 

неспецифічної діючої, стимулюючої та змінної терапії важливими 

умовами розвитку м’ясного птахівництва. 

Важко переоцінити значення збереження наявних та виведення 

нових вітчизняних порід гусей та подальшої селекційної роботи в цій 

галузі. В даний час у нашій країні є велика потреба в породах гусей, 

добре пристосованих до місцевих умов утримання, з високою 

інтенсивністю росту та добрими відгодівельними якостями. 

В Інституті сільського господарства Карпатського регіону 

НААН було створено породу оброшинських сірих та білих гусей, яка 

виведена методом схрещування місцевих білих, китайських сірих і 

великих сірих гусей і поєднує в собі ознаки всіх цих порід. Для 

поліпшення продуктивних якостей у попередні роки було проведено 

прилиття крові породи легарт і великої сірої. Тому метою наших 

досліджень є удосконалення племінних та продуктивних якостей 

оброшинських сірих і білих гусей при розведенні “в собі”, що 

дозволить зберегти цінні якості вихідного поголів’я і тим самим 

забезпечити їх конкурентоспроможність в сучасних умовах. 

Цю роботу проводили шляхом відбору і підбору особин з 

високими продуктивними якостями з метою одержання однотипної 

птиці, яка б відповідала запланованим параметрам продуктивності при 

поліпшених умовах годівлі і вирощування. 

Дослідження проводили в лабораторії дрібного тваринництва 

ІСГКР НААН та ДП ДГ “Миклашів”. 
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Селекційну роботу, спрямовану на закріплення стандартних для 

кожної породної групи ознак, проводили шляхом індивідуально-

масового відбору. Перед початком племінного періоду самці та самки 

всіх породних груп були індивідуально оцінені за екстер’єром, 

типовістю оперення, живою масою. Протягом продуктивного періоду 

на груповому рівні проведено облік несучості, заплідненості, 

виводимості яєць, виводу молодняку. В добовому віці проведено 

жорсткий відбір гусенят за екстер’єром. У процесі вирощування 

гусенят з живою масою, меншою від середнього значення у стаді, у 9 

та 26-тижневому віці було вибракувано. При цьому за зовнішніми 

ознаками було проведено відбір гусей з добре розвинутими м’ясними 

формами за відсутності у них дефектів екстер’єру та визначено 

проміри статей тіла, асоційовані з м’ясними формами, а також було 

враховано збереженість молодняку до 9-тижневого віку.  

З поголів’я гусей сформовано чотири групи птиці, по 100 голів у 

кожній, які на період парування та яйцекладки (з січня до травня) 

утримувалися роздільно із забезпеченням належного рівня годівлі та 

режиму утримання. Облік несучості проводили щоденно з 

вирахуванням індексу форми яєць шляхом лінійного вимірювання та 

зважуванням і відбором за цим показником та масою їх для інкубації. 

Нагромадження інкубаційних яєць та контроль за їх зберіганням 

проводили щонайбільше до 14 діб, після чого іх відправляли на 

інкубацію, яку проводили згідно з відповідними інструкціями.  

Молодняк, починаючи з одноденного віку, був помічений і 

поставлений на роздільне вирощування згідно з генотипом. Годівлю до 

3-тижневого віку здійснювали спецкомбікормом. 

 

1. Схема досліду 
 

  ♀ 
  
                           ♂ 

І група ІІ група ІІІ група ІV група 

ОС  

(ОС х ВС) ♂ 

ОБ  

(ОБ х легарт) ♂ 
ОС ♂ ОБ ♂ 

ОС  (ОС х ВС) ♀ Х    

ОБ (ОБ х легарт) ♀  Х   

ОС ♀    Х  

ОБ ♀    Х 
Примітка:  ОС – оброшинська сіра; ОБ – оброшинська біла; ОС ♀ х ВС ♂,       

ОБ ♀ х легарт ♂ – помісі першого покоління. 

 

Несучість – важлива ознака продуктивності, яка залежить від 

породних та індивідуальних особливостей птиці і умов утримання та 

годівлі. Вона тісно пов’язана з тривалістю періоду і циклічністю 
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яйцекладки: між цими ознаками і несучістю існує досить висока 

позитивна кореляція. Між несучістю і запліднюваністю яєць кореляція 

майже відсутня [2]. 

Зростання виробництва гусячого м'яса має відбуватися за 

рахунок збільшення маточного поголів'я, підвищення несучості і 

процента виводу гусенят [4].  

Одним з важливих показників в оцінці продуктивних і 

племінних якостей є маса яйця, яка повязана із статевою зрілістю, 

віком, несучістю, інкубаційними якостями і живою масою в 

одноденному віці [5]. 

 

2. Несучість та інкубаційні якості яєць  

Показники 
Група гусей  

І ІІ ІІІ  ІV 

Тривалість 

яйцекладки, діб 103 ± 4,60 100 ± 5,20 97 ± 4,80 93 ± 5,40 

Середня несучість  

гусок, шт. яєць 41 ± 1,10 40,5 ± 1,80 38,6 ± 2,10 38,1 ± 1,30 

Середня маса яйця, г 160,1 ± 2,10 162,4 ± 2,9 153,2 ± 3,0 159,1 ± 2,3 

Довжина яйця, мм 84,1 ± 0,15 84,4 ± 0,20 83,2 ± 0,19 84,0 ± 0,13 

Ширина яйця, мм 56,2 ± 0,12 56,1 ± 0,18 56,4 ± 0,16 56,5 ± 0,11 

Індекс форми 66,8 66,5 67,5 67,3 

 

З даних табл. 2 видно, що за тривалістю яйцекладки і кількістю 

знесених яєць І група переважає інші групи. Проте гуси ІІ групи 

незначною мірою переважають гусей інших груп за масою і  розмірами 

яйця.  

Середня несучість гусей І групи становила 41 шт. яєць на 

голову, в ІІ групі – 40,5 шт. яєць, в ІІІ групі – 38,6 шт. яєць, IV групі – 

38,1 шт. яєць. При цьому середня маса яйця у І групі становила 160,1 г, 

а у ІІ – 162,4 г, ІІІ – 153,2 г, IV – 159,1 г. Поряд із зважуванням 

щоденно брали проміри яєць (довжина і ширина) та визначали індекс 

форми яєць. Ці показники у І групі дорівнювали: довжина яйця –  

84,1 мм, ширина – 56,2 мм, індекс форми – 66,8, у ІІ групі – відповідно 

84,4 мм, ширина – 56,1 мм, індекс форми – 66,5. У ІІІ групі довжина 

яйця становила 83,2 мм, ширина – 56,4 мм, індекс форми – 67,5, а у IV 

– 84,0 мм, 56,5 мм, 67,3.  
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3. Результати інкубації яєць, % 

Група 
Заплідню-

ваність 
Задохлики 

Вивід 

гусенят 

Збереже-

ність 

І 84,3 9,2 75,1 92,0 

ІІ 83,9 7,4 76,5 91,8 

ІІІ 83,5 12,5 71,0 87,0 

IV 83,0 7,8 75,2 89,0 

 

Результати вивчення інкубаційних якостей яєць вказують на те, 

що запліднюваність була вищою у гусок І групи і становила 84,3 %, що 

на 0,8 % переважає цей показник у ІІІ групі, а у ІІ групі – 83,9 %, що на 

0,9 % більше, ніж у ІV групі. Вищою виводимістю характеризувалися 

гуси ІІ групи (76,5 %). Цей показник дорівнював у І групі 75,1 %, ІІІ – 

71 % та IV – 75,2 %. Одним з показників життєздатності молодняку 

гусей є його збереженість за період вирощування. З одержаних даних 

видно, що збереженість молодняку у І групі була кращою і становила 

92, у ІІ – 91,8, у ІІІ – 87, а у IV – 89 %. Отже, за показниками 

запліднюваності та збереженості переважала І група (табл. 3). 

 

4. Фракційний склад перо-пухової сировини молодняку гусей, % 

Групи 

гусей 

Перо Пух Засміче-

ність зріле незріле зрілий незрілий 

11 тижнів 

І 68,6 7,1 15,3 4,1 4,9 

ІІ 67,2 8,7 14,1 4,6 5,4 

ІІІ 68,0 6,3 15,6 4,8 5,3 

ІV 66,8 7,5 13,7 6,2 5,8 

18 тижнів 

І 61,0 2,3 32,2 1,7 2,8 

ІІ 58,7 3,3 35,8 1,2 1,0 

ІІІ 59,5 1,2 34,7 2,2 2,4 

ІV 60,9 2,4 33,4 0,8 2,5 

 

З даних табл. 4 видно, що вміст пуху в перо-пуховій сировині, 

одержаній при першому скубанні, невисокий і становить 13,7–15,6 %. 

При другому скубанні вміст пуху зростає більш ніж у два рази (31,2–

35,8 %). Оброшинські сірі гуси мають дещо вищі показники пера і 

пуху порівняно з оброшинськими білими (але водночас їх сировина 

містила більше незрілого пера і пуху). Статистично вірогідної різниці 

між групами за вмістом перо-пухової сировини ми не виявили. Але 
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оброшинські сірі гуси проявляють тенденцію до поліпшення своїх 

перо-пухових якостей.  

Висновки. Внаслідок проведеної селекційно-племінної роботи 

встановлено: 

– оброшинські сірі гуси характеризуються такими показниками 

продуктивності: несучість – 38,6 шт. на голову, маса яйця – 153,2 г, 

запліднюваність – 83,5 %, виводимість – 71,0 %, збереженість – 

87,0 %; 

– помісні оброшинські сірі гуси мали відповідно вищі 

показники: за несучістю – на 6,2 %, запліднюваністю – 0,8 %, 

виводимістю – 4,2 %, збереженістю – 5,0 % при вищій масі яйця на  4,5 

%; 

– продуктивність оброшинських білих гусей характеризується 

такими показниками: несучість – 38,1 шт. на голову, маса яйця – 

159,1 г, запліднюваність – 83,0 %, виводимість – 72,5 %, збереженість 

– 89,0 %; 

– помісні оброшинські білі гуси мали вищі показники 

продуктивності: за несучістю на 6,3 %, запліднюваністю – 0,09 %, 

виводимістю – 4,0 %, збереженістю – 2,8 % при вищій масі яйця на 

2,1 %; 

– за вмістом перо-пухової сировини оброшинські сірі гуси 

проявляють тенденцію до поліпшення своїх перо-пухових якостей. 
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ВПЛИВ ГОМЕОПАТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ  

НА НЕСПЕЦИФІЧНУ РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ДІЙНИХ КОРІВ 

 

Застосування гомеопатичного препарату, створеного на основі 

біоінформаційних методів, суттєво впливає на показники імунітету 

дійних корів. Даний препарат має пролонговану дію, на відміну від 

класичного гомеопатичного фармацевтичного засобу ехінацея 

композитум С, що проявляється підвищенням неспецифічної 

резистентності крові корів впродовж тривалого терміну після 

введення. 

Ключові слова: препарат, корови, кров, імунітет, 

біоінформаційні методи, гомеопатія. 

 

Імунна система бере активну участь у формуванні адаптаційних 

механізмів. Для підтримки гомеостазу потрібне більш повне вивчення 

особливостей захисних реакцій організму в екологічно напружених 

зонах виробництва тваринницької продукції [3]. 

Накопичені за останні десятиріччя дані про вплив токсичних 

речовин на неспецифічні реакції організму в цілому виразно свідчать 

про їхній негативний вплив на імунну систему тварин. За надмірного 

навантаження імунна система виснажується, що призводить до 

ускладнення перебігу захворювання [3, 10].  

Класичні лікарські засоби, які використовують у ветеринарії на 

даний час, а саме: антибіотики, гормональні препарати при тривалому  
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застосуванні мають низку побічних дій – це зниження неспецифічної 

резистентності сільськогосподарських тварин, ускладнення при 

гормонотерапії, що приводить до погіршення здоров’я і, як наслідок, 

до зниження їх продуктивності та погіршення якості продуктів 

тваринництва (молока, м’яса) [6, 7]. 

Використання гомеопатичних препаратів, створених на основі 

біоінформаційних методів, усуває згадану вище хибу, притаманну 

класичним фармацевтичним засобам [1, 9]. 

На основі біоінформаційних методів ми створили препарат, 

який можна використовувати для регуляції резистентності організму 

тварин і підвищення їх продуктивності. Даний препарат не 

кумулюється 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 зачіпає глибинні механізми обміну                    

речовин [2, 9, 11].  

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 [4, 5, 8]. 

Метою нашого дослідження є розробка екологобезпечних та 

альтернативних шляхів регуляції резистентності організму тварин і 

підвищення їх продуктивності з використанням препаратів, створених 

на основі біоінформаційних методів. 

Для цього були підібрані групи клінічно здорових корів-

аналогів української чорно-рябої молочної породи (за віком, живою 

масою, рівнем молочної продуктивності), другої-третьої лактації. 

Препарати I, II дослідним групам вводили внутрім'язово два 

рази на добу (ранок, вечір) протягом трьох діб у дозах 2,2 мл розчину 

на одну голову. 

Відбір крові проводили на 3, 14 та 30-ту добу після введення 

препаратів. 

В одержаному матеріалі визначали такі показники: 

- фагоцитарну активність; 

- в сироватці крові – бактерицидну активність; 

- лізоцимну активність. 
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Вплив препарату, створеного на основі біоінформаційних методів, 

і препарату фірми „Heel” ехінацея композитум С на основні 

імунологічні показники крові дійних корів (М±m, n=5) 

Показники 

активностей 
Групи тварин 

Час відбору проб 

через 

3 доби 

через 

14 діб 

через 

30 діб 

Бактерицидна 

активність, % 

Контрольна 47,4±0,058 46,9±0,073 47,1±0,090 

І дослідна 49,8±0,006** 49,5±0,005* 49,3±0,024* 

ІІ дослідна 49,5±0,009* 47,6±0,051 47,4±0,040 

Лізоцимна 

активність, 

мкг/л 

Контрольна 23,3±0,073 23,5±0,055 23,2±0,058 

І дослідна 25,1±0,044* 25,0±0,039* 24,8±0,036 

ІІ дослідна 24,9±0,061* 23,7±0,046** 23,4±0,037* 

Фагоцитарна 

активність, % 

Контрольна 88,1±0,053 87,6±0,046 87,5±0,039 

І дослідна 90,2±0,037 90,0±0,042* 89,8±0,046* 

ІІ дослідна 89,9±0,038** 87,6±0,035* 87,4±0,052* 
Примітка. І дослідна – препарат, створений на основі біоінформаційних методів; 

ІІ дослідна – препарат фірми „Heel“ ехінацея композитум С. 
 

Відзначено, що застосування препарату, створеного на основі 

біоінформаційних методів, приводить до зростання показників 

неспецифічної резистентності тварин порівняно з контрольною 

групою. Зокрема на 3-тю добу після застосування препарату зростає 

бактерицидна активність у І дослідній групі до 49,8 %, а на 14-ту та  

30-ту добу ці показники становили відповідно 49,5 і 49,3 %. 

Застосування препарату фірми „Heel“ ехінацея композитум С 

приводить до підвищення рівня бактерицидної активності у ІІ 

дослідній групі на 3-тю добу до 49,5 %, а на 14 і 30-ту добу після 

введення цей показник знижується і відповідно становить 47,6                 

та 47,4 %. 

При дослідженні лізоцимної активності у I групі відзначено, що 

введення препарату приводить до зростання цих показників на 3, 14 та 

30-ту добу до таких величин: відповідно 25,1; 25,0 і 24,8 мкг/л. У ІІ 

дослідній групі показники лізоцимної активності на 3-тю добу після 

введення препарату фірми „Heel“ ехінацея композитум С зростають до 

24,9 мкг/л, а на 14 та 30-ту добу знижуються відповідно до 23,7 та  

23,4 мкг/л.  

Застосування препарату, створеного на основі біоінформаційних 

методів, у І дослідній групі корів привело до зростання фагоцитарної 

активності протягом усього періоду дослідження порівняно до 

контрольної групи: на 3-тю добу – 90,2 %, 14-ту – 90,0 % та 30-ту – 

89,8 %. Застосування препарату фірми „Heel“ ехінацея композитум С 

підвищує показники фагоцитарної активності у ІІ дослідній групі 
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тварин на 3-тю добу до 89,9 %, а на 14 і 30-ту добу ці показники 

знижуються відповідно до 87,6; 87,4 %.  

Препарат, створений на основі біоінформаційних методів, 

позитивно впливає на показники неспецифічної резистентності 

протягом всього періоду досліджень (30 діб) і проявляє пролонговану 

дію. Препарат фірми „Heel“ ехінацея композитум С найефективніше 

впливає на показники активності імунної системи крові дійних корів 

на 3-тю добу після введення.  

Зростання бактерицидної активності сироватки крові 

відбувається внаслідок підвищення функціональної активності клітин 

крові, відповідальних за вироблення опсонізуючих факторів, а також 

посилення взаємодії клітинних компонентів імунної системи під дією 

комплексного гомеопатичного препарату. 

При дослідженні лізоцимної активності встановлено, що під 

впливом комплексного препарату, створеного на основі 

біоінформаційних методів, зростала активність лізоциму. Це, 

очевидно, пов’язано з деструкцією нейтрофілів, що супроводжується 

підвищенням концентрації лізоциму у крові. 

При дослідженні фагоцитарної активності встановили, що після 

введення препарату, створеного на основі біоінформаційних методів, 

спостерігається її зростання. Це пов’язано з підвищенням рівня 

антигенних речовин, що приводить до посилення метаболічної 

активності. 

Висновок. Препарат, створений на основі біоінформаційних 

методів, проявляє пролонговану дію, яка триває 30 діб, на відміну від 

класичного гомеопатичного фармацевтичного засобу, який діє 

протягом 3 діб. Новостворений препарат позитивно впливає на імунну 

систему дійних корів, а саме: на показники бактерицидної, лізоцимної 

та фагоцитарної активності. 
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ПОСТНАТАЛЬНИЙ РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ  

М’ЯСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ У БУГАЙЦІВ-СИНІВ 

ПЕРСПЕКТИВНИХ ПЛЕМІННИХ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ 

ЗАХІДНОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО ТИПУ  
 

Вивчено постнатальний ріст і формування м’ясної 

продуктивності  бугайців української чорно-рябої молочної породи 

західного внутрішньопородного типу. Проведено оцінку забійних 

показників бугайців-синів плідників Аполлона 171, Спартака 1547 і 

Флінтеда 802. Дослідженнями встановлено, що найвищу м’ясну 

продуктивність (вище від стандарту породи на 10 %) отримано від 

синів Флінтеда 802.  

Ключові слова: м’ясна продуктивність, екстер’єр, західний 

внутрішньопородний тип, бугаї-плідники.  

 

Важливе народногосподарське значення для збільшення 

виробництва яловичини має оцінка бугаїв-плідників за якістю 

нащадків за м’ясною продуктивністю. На сьогоднішньому етапі 

ведення скотарства потрібно мати міцних, з високою продуктивністю 

тварин [1–3]. У селекційному процесі при доборі висококласні бугаї-

плідники займають особливе місце. У зоотехнічній практиці проводять 

їх двохетапну оцінку. Спочатку бугайців-синів оцінюють за енергією 

росту з 8 до 12-місячного віку, тварин класу еліта та еліта-рекорд 

відбирають для відтворення, а особин першого класу й нижче 

вибраковують. Наступним етапом є оцінка племінних бугайців за 

якістю спермопродукції. Комплексну оцінку бугаїв-плідників за якістю 

нащадків за м’ясною продуктивністю проводять у перевірочних 

господарствах,  визначених племінною службою. 

Оскільки бугаї-плідники Аполлон 171, Спартак 1547 і Флінтед 

802 є поліпшувачами за молочною продуктивністю, нашою метою 

було визначити їх генетичний потенціал за м’ясною продуктивністю. 
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У 2010–2012 рр. у ПАФ «Опілля» Сокальського району 

Львівської області було проведено оцінку нащадків бугаїв-плідників 

Аполлона 1171 (І група), Спартака 1547 (ІІ група) і Флінтеда 802 (ІІІ 

група) за м’ясною продуктивністю. Умови вирощування бугайців за 

період проведення досліду були однакові в усіх дослідних групах. 

Групу ровесників було сформовано із синів інших бугаїв-плідників (IV 

група). Інтер’єрні показники визначали за методикою [4], біометричне 

опрацювання – за М. О. Плохінським [5]. 

Ріст живої маси бугайців. Аналіз експериментальних даних 

показує, що найвищою живою масою в постнатальному онтогенезі 

характеризувалися бугайці-сини І, ІІ і ІІІ групи порівняно з 

ровесниками ІV групи (табл. 1).  

Так, у 6, 12 і 15 місяців бугайці І групи переважали аналогів IV 

групи в середньому на 8,1–8,5 %, ІІ – 7,0–31,2 % і ІІІ – 15,9–36,2 %.  

У 15-місячному віці бугайці-сини І, ІІ і ІІІ групи мали живу масу 

відповідно 441, 435 і 471 кг, а ровесники IV – 406 кг. У цьому ж віці 

бугайці IV групи за живою масою відповідали стандарту породи для 

чорно-рябої худоби, а тварини І, ІІ і ІІІ груп переважали його на 9,7–

16,0 %.  

      

1. Ріст живої маси бугайців-синів (M ± m), кг 

Вік, міс. 
Група 

І ІІ ІІІ IV 

При  

народженні 36,1 ± 0,43 31,6 ±0,14 34,9 ± 0,25 32,7 ± 0,63 

         6  176,4 ± 3,54 184,5 ± 1,87 188,5 ± 2,29 162,6 ± 4,13 

        12 352,9 ± 7,05 348,5 ± 3,22 377,0 ± 4,58 325,0 ± 8,20 

        15 441,2 ± 8,85 435,7± 6,05 471,2 ± 5,72    406,0 ± 10,32 

 

Аналогічну закономірність відзначено й за середньодобовими 

приростами живої маси (табл. 2). 

 

2. Середньодобові прирости живої маси бугайців-синів (M ± m), г 

Вікові 

періоди, міс. 

Групи 

І ІІ ІІІ IV 

0–3 590 ± 8,0 852 ± 7,0 860 ± 7,5 552 ± 6,0 

4–6 970 ± 9,0 846 ± 12,0 847 ± 8,0 891 ± 7,7 

7–9 980 ± 10,0 850 ± 10,0  1047 ± 10,0 904 ± 8,2 

10–12 980 ± 11,0 967 ± 11,0  1047 ± 10,5 904 ± 8,9 

13–15 980 ± 10,0 967 ± 11,0  1047 ± 11,0 904 ± 9,0 

0–15 902 ± 11,0 897 ± 9,0 970 ± 9,0 831 ± 8,0 
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Аналіз відносних приростів живої маси показав, що у 

піддослідних бугайців дані показники з віком знижуються. Це вказує 

на те, що в постнатальному онтогенезі енергія росту тварин 

сповільнюється. 

Так, від народження до 15-місячного віку бугайці-сини І, ІІ і ІІІ 

груп мали вищі відносні прирости живої маси порівняно з 

ровесниками IV групи. 

Лінійний розвиток бугайців. Показниками, які значною мірою 

характеризують екстер’єр тварин, є лінійні проміри статей тіла      

(табл. 3).  

 

3. Лінійний ріст бугайців-синів (M ± m), см 

Проміри 
Група 

I IІ III IV 

 Висота  в:       

 холці 118,3 ± 0,4 118,0 ± 1,3   120,1 ± 1,3 117,9 ± 0,9 

 крижах    128,3 ± 0,8
*
  128,0 ± 1,0   130,3 ± 2,4

*
 126,0 ± 1,2 

 Ширина грудей 42,7 ± 0,9 42,0 ± 1,3    43,4 ± 0,9 
*
 41,3 ± 0,5 

 Глибина грудей 65,3 ± 0,9
*
 65,0 ± 1,4    67,3 ± 1,0

**
 63,4 ± 0,4 

 Коса довжина 

 тулуба (палкою) 138,0 ± 2,3 137,5 ± 3,0    140,1 ± 3,4 135,3 ± 1,3 

 Ширина в 

 клубах 43,5 ± 1,0
*
 43,0 ± 1,4  45,9 ± 0,9

 **
 41,6 ± 0,6 

 Напівобхват заду:        

вертикальний 134,1 ± 2,9   133,4 ± 2,4  136,4 ± 2,6 131,5 ± 2,1 

горизонтальний 108 ± 1,4 107,5 ± 2,0   110,3 ± 0,9 105,3 ± 0,9 

 Обхват  грудей 

 за лопатками 175,1 ± 2,0
*
   174,1 ± 2,0 177,3 ± 1,95 170,1 ± 2,4 

 Обхват п’ястка 20,30 ± 1,0 20,0 ± 1,4 21,0 ± 0,1 19,5 ± 0,7 

 

Дослідженнями встановлено, що за основними промірами статей 

тіла (висотою в холці, крижах, шириною й глибиною грудей, косою 

довжиною тулуба, шириною в клубах, напівобхватом заду 

(вертикальним та горизонтальним), обхватом грудей за лопатками та 

обхватом п’ястка) бугайці І, ІІ, ІІІ групи за період вирощування 

переважали аналогів IV групи.  

Так, за обхватом грудей за лопатками бугайці-сини І, ІІ і ІІІ 

групи в 15-місячному віці переважали ровесників IV групи відповідно 

на 2,9;  2,4  і  4,3 %. 
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Аналіз індексів будови тіла показав різницю за широтним 

індексом – у віці 15 місяців він був вищий відповідно на 7,2; 6,0 і       

12,8 % у дослідних групах щодо контролю; за грудним, індексом 

збитості та масивності суттєвої різниці не відзначено. Отже, бугайці-

сини І, ІІ і ІІІ груп за ростом маси тіла та лінійним розвитком у 

постнатальному онтогенезі вірогідно переважали ровесників IV групи. 
Біохімічні показники крові бугайців. Важливим критерієм, що 

віддзеркалює фізіологічний стан тварин, є морфологічна та біохімічна 

картина крові, яка знаходиться у тісному взаємозв’язку з обмінними й 

синтетичними  процесами у цілому  організмі (табл. 4). 

 

4. Біохімічні показники крові бугайців-синів (M ± m) 

Група 

Кількість  

еритроцитів, 

10
12

 /л 

Вміст 

гемоглобіну, 

г/л 

Загальний 

білок, г/л 

Лужний 

резерв, г/л 

6 міс. 

І 73,2 ± 1,24
**

  127,1 ± 1,61
**

  73,98 ± 1,81
*
 2,63 ± 0,23 

ІІ 73,5 ± 1,95
**

  127,0  ± 2,00
**

  74,00 ± 1,44
*
 2,62 ± 0,20 

ІІІ 75,1 ± 2,44 128,8 ± 3,14 75,50 ± 3,10 2,74 ± 0,24 

IV 76,0 ± 0,69 102,2 ± 1,93 70,35 ±1,24 2,47 ± 0,10 

12 міс. 

І 68,24 ± 1,96  124,1 ± 2,14
*
 73,1 ± 3,00

 *
 2,41 ± 0,15 

ІІ 68,0 ± 2,00
*
  124,0 ± 3,20

 **
 73,0 ± 3,44

*
 2,39 ± 0,21 

ІІІ 71,3 ± 1,44 125,1 ± 2,50 74,4 ± 2,15 2,49 ± 0,20 

IV 66,0 ± 0,95 101,3 ± 3,15 70,9 ± 1,95 2,23 ± 0,10 

 

Аналізуючи дані таблиці, бачимо, що за кількістю в крові 

еритроцитів, вмістом загального білка та лужним резервом бугайці І, ІІ 

і ІІІ групи суттєво переважали аналогів IV групи, це є свідченням того, 

що в процесі росту та розвитку обмінні й синтетичні процеси у 

їхньому організмі протікали більш інтенсивно, ніж у  ровесників.  

У віці 12 міс. вміст гемоглобіну, кількість еритроцитів, 

концентрація загального білка та лужний резерв у крові бугайців 

дослідних груп були вищими у середньому на 3,00–23,5 %, ніж у 

аналогів. Таку ж закономірність відзначено і в інші періоди 

постнатального онтогенезу.  

Забійні показники та м’ясна продуктивність бугайців. За 

живою масою перед забоєм, масою парної та охолодженої туш 

найвищі показники встановлено у тварин ІІІ групи (табл. 5). У 

загальному ж за цими показниками бугайці І, ІІ і ІІІ дослідних груп 

переважали контрольних аналогів на 8,48; 6,96 і 16,61 %.  
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Забійний вихід у дослідних тварин  становив 52,7; 50,5 і 52,2 %,  

у контрольних – відповідно 51,3 %. 

 

5. Забійні показники бугайців-синів (M ± m) 

Група 

Жива маса 

перед 

забоєм, кг 

Маса парної 

туші, кг 

Маса 

охолодженої 

туші, кг 

Забійний 

вихід, % 

І 441,2 ± 8,85 220,5 ± 5,16 213,6 ± 4,22 52,7 

ІІ 435 ± 6,05 210,6 ± 4,30 202,2 ± 3,30 50,5 

ІІІ 471,2 ± 5,72 235,2 ± 4,40 227,1 ± 4,10 50,2 

IV  406,7 ± 10,32 200,3 ± 4,40 190,2 ± 4,11 51,3 

 

За вмістом м’якоті вищого, І та ІІ сорту бугайці І, ІІ і ІІІ 

дослідних груп значно переважали контрольних ровесників (табл. 6). 

 

6. Сортовий склад яловичини бугайців-синів (M ± m) 

Сорт 
Групи 

І ІІ ІІІ IV 

Вищий, кг 17,6 ± 0,22 16,8 ± 0,30 18,8 ± 0,40 15,8 ± 0,20 

               % 21,0 21,0 21,0 21,0 

І сорт, кг 20,1 ± 0,21 19,2 ± 0,25 21,5 ± 0,30 18,0 ± 0,10 

             % 24,0 24,0 24,0 24,0 

ІІ сорт, кг 46,1 ± 0,50 43,9 ± 0,40 44,3 ± 0,50 41,3 ± 0,30 

              % 55,0 55,0 55,0 55,0 

Всього 

м’якоті, кг                              83,7 ± 0,90 79,9 ± 1,10 89,7 ± 2,11 75,1 ± 1,10 

 

Встановлено, що найкалорійнішою була м’якоть у тварин ІІ і ІІІ 

дослідних груп: відповідно середньої проби м’яса – 5351 і 5348 кДж та 

найдовшого м’яза спини – 4369 кДж.  

За хімічним складом м’яса (вмістом сухої речовини і сирого 

протеїну в середній пробі м’яса і найдовшому м’язі спини) тварини І, 

ІІ і ІІІ дослідних груп значно переважали контрольних аналогів.  

За період експерименту піддослідним бугайцям було згодовано 

в середньому  3000 кг кормових одиниць і 312 кг перетравного 

протеїну.  На одну кормову одиницю припадало в середньому 104 г 

перетравного протеїну. Затрати кормів на 1 кг приросту живої маси в 

IV контрольній групі становили 7,37 кг кормових одиниць, а в І, ІІ і ІІІ 

дослідних групах ці показники були меншими (відповідно 6,80; 6,90 і 

6,37). 
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Висновки. Підсумовуючи викладене вище, можна відзначити, 

що за ростом живої маси, лінійним розвитком, окремими 

морфологічними та біохімічними показниками крові, м’ясною 

продуктивністю бугайці-сини І, ІІ і ІІІ групи вірогідно переважали 

аналогів IV групи, що очевидно вказує на те, що їх батьки (Аполлон 

1171, Спартак 1547 і Флінтед 802) є поліпшувачами за якістю нащадків 

за м’ясною продуктивністю.  
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”Радехівське”, за вмістом макроелементів. Визначення хімічного 
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елементів оцінки їх поживної цінності. Знаючи його, можна робити 

висновок про те, які з поживних речовин і в якій кількості містяться у 

кормі, а звідси – якою мірою вони задовольнятимуть потребу тварин 

у тих чи інших елементах живлення. Балансування раціонів за 

вмістом макроелементів в умовах кормової бази Західного Полісся 

має відбуватися з урахуванням фактичної наявності їх у кормах.  

Ключові слова: корми, мінеральні елементи (Кальцій, Фосфор, 

Калій,  Натрій,  Магній, Сульфур). 

 

У повноцінній годівлі сільськогосподарських тварин одним із 

ключових моментів є оцінка поживності кормів, зокрема визначення їх 

хімічного складу у різних зонах і окремих господарствах. 

Встановлення фактичної поживності дозволяє обґрунтовано складати 

збалансовані раціони та об’єктивно оцінювати ефективність 

використання кормів. Годівлю вважають повноцінною лише за  

одержання тваринами з раціоном усіх поживних та біологічно 

активних речовин відповідно до потреб і в оптимальному 

співвідношенні. Така годівля підвищує коефіцієнт корисної дії кормів, 

що має важливе значення для економного застосування кормових 

ресурсів [1, 2]. 

Особливе місце у поліпшенні якості продукції тваринництва 

займає нормування мінерального живлення. Макроелементи 

впливають на біологічні процеси, що протікають в організмі, а за 

оптимального їх вмісту нормалізують обмін речовин, поліпшують стан 

здоров’я, підвищують продуктивність.  

Основним джерелом макроелементів для тварин є корми. 

Однак їх мінеральний вміст є нестабільним і може змінюватися 

залежно від виду рослин, типу ґрунтів, стадії вегетації, агротехніки, 

погодних умов, способів заготівлі, зберігання і підготовки до 

згодовування тощо [3, 4]. 

Тому теоретичний інтерес і практичне значення має 

інформація щодо мінеральної поживності кормів у конкретних 

господарствах, оскільки ці дані є одним із основних важелів 

оптимізації раціонів.  

Метою наших досліджень було визначення вмісту 

макроелементів у кормах, заготовлених у ДП ”ДГ ”Радехівське”, і 

порівняння його із середніми довідковими даними їх поживності у 

західному регіоні [5].  

Ми досліджували корми, характерні для зимово-стійлового 

періоду утримання, а саме: сіно злаково-бобове, солому озимої 

пшениці, силос вико-ячмінний і кукурудзяний, сінаж злаково-



 

 216 

різнотравний, зерно пшениці, вівса, ячменю, кукурудзи і визначали в 

них вміст макроелементів: Кальцію, Фосфору, Калію, Натрію,  

Магнію, Сульфуру. 

Кальцій слугує матеріалом для побудови кісткової тканини і 

міститься у всіх живих клітинах. У тілі тварин майже весь елемент 

знаходиться у формі неорганічних фосфорнокислих і вуглекислих 

солей. Він потрібний тваринам для регулювання метаболічних 

процесів у крові і тканинній рідині, збудливості м’язової та нервової 

тканин тощо. За нестачі Кальцію в кормах у молодих тварин 

затримується ріст і розвиток, спостерігаються розлади травлення 

(атонія рубця, запалення кишківника), виникає рахіт, у дорослих – 

остеомаляція, остеопороз [6].  

Потреба сільськогосподарських тварин у Кальції різна і 

залежить від виду тварини, фізіологічного стану та рівня 

продуктивності. Наприклад, дійна корова з добовим надоєм 10 кг  

потребує 55–70 г означеного елемента (залежно від живої маси); 

сухостійна – 70–85 г; молодняк ВРХ – 11–26 г на 100 кг маси тіла 

залежно від віку (у віці 18–24 міс. – 11 г, 0–3 міс. – 26 г). Для овець 

потреба становить: маток – 4,2–12,0 г залежно від напряму вівчарства 

та фізіологічного стану; ягнят – 5,0–6,5 г на добу. Свиням Кальцію 

потрібно: маткам – 20–50 г залежно від живої маси, супоросності і 

лактації, поросятам – 7–25 г на добу залежно від маси тіла. Для птиці 

ця потреба становить: курей-несучок – 3 %, курчат – 1,2 % від сухого 

корму [7, 8].  

Хімічний аналіз кормів, заготовлених у ДП ”ДГ ”Радехівське”, 

показав, що Кальцію є менше (порівняно із середніми довідковими 

даними) у сіні злаково-бобових (7 %), кукурудзяному силосі (6 %), 

зерні пшениці (47 %), вівса (17 %), дещо вищий вміст його 

спостерігали у соломі озимої пшениці (5 %), сінажі злаково-

різнотравному (5 %) й таких концентратах, як ячмінь (33 %) і 

кукурудза (30 %). 

Фосфор, що знаходиться в тілі тварини, на 80 % 

концентрується в скелеті (як структурний матеріал) і тільки близько  

20 % – в інших тканинах.  Елемент міститься також у м’язах і крові, є 

складовою всіх клітин організму у формі нуклеопротеїнів, м’язів – у 

вигляді фосфопротеїнів, нервових клітин – у формі фосфоліпідів.  

Фосфор відіграє важливу роль в обміні вуглеводів – фосфати 

посилюють всмоктування глюкози в кишківнику. Означений елемент 

бере участь і в жировому обміні, при цьому жирні кислоти, 

потрапляючи в кров з травного тракту, з’єднуються з фосфорною 

кислотою і холіном, утворюючи лецитин. Ця фаза фосфорилювання 



 

 217 

жиру проходить у кишківнику, печінці та нирках і є проміжною при 

утворенні жиру з вуглеводів у відгодівельних і жиру молока – у дійних 

тварин [7, 8].   

Фосфати Натрію і Калію є важливими буферними речовинами, 

що підтримують певну концентрацію водневих іонів (рН) у крові і  

тканинах, беруть участь у процесах всмоктування поживних речовин у 

кишківнику і виділення з організму продуктів клітинного обміну. 

Основним показником стану фосфорного обміну у тварин є вміст 

неорганічного Фосфору, який підтримується на досить постійному 

рівні (4–9 мг/100 мл плазми) [9].   

У кормах Фосфор знаходиться здебільшого у формі 

органічних сполук фосфорної кислоти. Вміст його, так само як і 

Кальцію, змінюється залежно від ґрунту, добрив, клімату, фази 

розвитку рослин тощо. З рослинних кормів задовільним джерелом 

Фосфору є злаки – овес, ячмінь, кукурудза. Порівняно багато його у 

висівках, макухах, шроті, кормах тваринного походження.  

Потреба сільськогосподарських тварин у Фосфорі залежить 

від  їх виду, фізіологічного стану, рівня продуктивності. Дійній корові 

з надоєм 10 кг на добу його потрібно 40–45 г на добу, молодняку ВРХ 

– 6–15 г на 100 кг живої маси, вівцематкам – 2,6–6,8 г, свиноматкам – 

30–40 г, курям-несучкам – 0,8 % від сухого корму [7, 8].  

Крім нормування, у раціонах потрібно враховувати 

співвідношення Фосфору і Кальцію, яке в середньому становить              

1 : 1,5–2, за його недотримання у тварин порушується обмін речовин і 

виникають хвороби остеодистрофічного характеру [6].   

Аналізуючи вміст Фосфору в кормах господарства, ми 

побачили таку картину: нестачу у соломі озимої пшениці (25 %), 

силосі курудзяному (40 %) і вико-ячмінному (7 %), сінажі злаково-

різнотравному (50 %), зерні вівса (23 %), ячменю (28 %) й кукурудзи  

(37 %); вищий вміст виявлено тільки у зерні пшениці (24 %) порівняно 

із середніми довідковими даними. 

Одним із життєво важливих елементів є Калій, оскільки він 

бере активну участь у підтриманні кислотно-лужної рівноваги, 

осмотичного тиску. За надлишку в організмі солі Калію можуть 

викликати зупинку серця, а за нестачі – знижують амплітуду серцевих 

скорочень. У тваринному організмі його міститься в середньому 

близько 1,5 г/кг живої маси і він знаходиться у вигляді бікарбонатів, 

фосфатів, хлоридів [6]. 
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Вміст макроелементів в 1 кг натурального корму, мг 

Корми  

Кальцій Фосфор Калій Магній Натрій Сульфур 

госпо- 

дарство 

середні 

довідко- 

ві дані 

госпо- 

  дарство 

середні 

довідко- 

ві дані 

госпо- 

дарство 

середні 

довідко- 

ві дані 

госпо- 

дарство 

середні 

довідко- 

 ві дані 

госпо- 

дарство 

середні 

довідко- 

ві дані 

госпо- 

    дарство 

середні 

довідко- 

ві дані 

Силос 

кукрудзяний 1,5 1,6 0,3 0,5 3,0 2,9 0,36 0,5 0,44 0,4 0,37 0,4 

Силос вико-

ячмінний 2,0 2,0 0,7 0,9 5,9 6,4 0,6 0,4 0,4 0,5 0,25 0,4 

Сіно злаково-

бобове  5,1 5,5 1,3 1,3 13,1 13,3 1,6 1,4 2,1 2,5 1,0 1,3 

Сінаж злаково-

різнотравний  4,1 3,9 0,7 1,4 11,3 11,7 1,24 1,3 0,75 0,8 0,8 0,9 

Солома озимої 

пшениці 2,5 2,0 0,6 0,8 7,4 7,6 0,8 0,8 1,1 1,3 0,9 0,8 

Пшениця 0,8 1,5 3,1 2,5 3,3 3,4 0,95 1,0 0,1 0,1 0,3 0,4 

Овес 1,5 1,8 2,0 2,6 5,3 5,4 1,37 1,2 1,58 1,8 2,36 2,4 

Ячмінь 2,0 1,5 2,0 2,8 7,33 5,0 0,95 1,0 0,7 0,8 2,1 2,4 

Кукурудза 1,3 1,0 1,9 3,0 5,1 5,2 1,5 1,4 1,25 1,3 0,45 0,5 
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Багато Калію в молодих рослинах, у золі яких міститься до  

21 % цього елемента. Порівняно достатньо його є в сіні, зерні вівса, 

ячменю, кукурудзи, в рослинних кормах він знаходиться переважно у 

вигляді вуглекислого калію і калійних солей органічних кислот. Калій 

в організмі тварин є антагоністом Натрію, тому в раціонах завжди 

потрібно враховувати їх співвідношення (2 : 1).  

Основним джерелом надходження Калію в організм тварини є 

корми, аналіз яких у ДП ”ДГ ”Радехівське” показав меншу його 

кількість у силосі вико-ячмінному (8 %) і сінажі злаково-

різнотравному (50 %) і більшу – у зерні ячменю (47 %) щодо середніх 

довідкових даних. 

У тваринному організмі Натрій, так само як і Калій, 

знаходиться переважно в рідинах тіла і м’яких тканинах, де відіграє 

важливу роль у водному, білковому та жировому обміні.  У тілі 

тварини Натрію міститься в середньому від 0,5 до 1,5 г на 1 кг маси 

тіла і пов’язаний він, головним чином, із хлором та вугільною 

кислотою [7, 8].   

Корми рослинного походження містять незначну кількість 

Натрію, тому порушення натрієвого обміну спостерігається часто.  

Досліджуваний елемент надходить в організм, головним 

чином, у вигляді хлориду натрію. В крові і тканинній рідині Натрій – 

головний катіон, який слугує для нейтралізації кислот і разом з хлором 

є основним компонентом, який підтримує і регулює осмотичний тиск. 

Крім цього, при взаємодії з Калієм він бере участь у процесах 

збудження і гальмування в клітинах тіла, у першу чергу в нервових 

тканинах. За дефіциту Натрію  спостерігається збочення апетиту, 

зниження продуктивності, гальмування росту молодняку, 

погіршується засвоєння протеїну й енергії корму, знижуються надої й 

жирність молока, порушується функція відтворення (нерегулярна 

охота, вагініти, безплідність). В основному його нестача проявляється 

в кінці зимового і на початку пасовищного періоду утримання [6].  

Мінімальна потреба  визначається швидкістю росту, вмістом 

Калію в кормах, періодом вагітності чи лактації, рівнем надоїв і 

зростає при захворюваннях, що супроводжуються підвищеною 

перистальтикою кишківника (діареєю). Основними джерелами Натрію 

є корми й кухонна сіль, вміст елемента в якій становить 30 %.   

Потреба дійних корів у кухонній солі в середньому становить 

50–70 г на добу (залежно від добового надою), молодняку ВРХ – 10 г 

на 100 кг маси тіла, худоби на відгодівлі – 60–80 г на добу, дорослим 

вівцям потрібно 8–15 г, ягнятам – 5–10 г на добу, дорослим свиням – 

до 40 г (залежно від маси тіла та фізіологічного стану), молодняку – до 
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20 г на добу (залежно від живої маси), дорослій птиці – до 0,5 г, 

молодняку  – до 0,3 г на 100 г сухого корму. 

Великій рогатій худобі та вівцям кухонну сіль згодовують як 

розсипну, так у вигляді лизунця (досхочу), свиням і птиці – чітко за  

нормами через їх високу чутливість до хлору. Передозування солі в 

раціонах цих тварин веде до сольового отруєння.  

У кормах, вироблених у ДП ”ДГ ”Радехівське”, нижчий рівень 

Натрію відзначено практично майже у всіх зразках – у сіні злаково-

бобових (16 %), соломі озимої пшениці (15 %), силосі вико-ячмінному 

(20 %), зерні вівса і ячменю (12 %) щодо середніх довідкових даних. 

Цінним макроелементом у живленні тварин є Магній, який 

входить до складу всіх клітин тканин тіла і є потрібним елементом для 

підтримання життєдіяльності тварин. Із загальної кількості в організмі 

близько 70 % його знаходиться в кістках, а також порівняно багато в 

м’язах і шкірі. Недостатнє надходження елемента з кормами або 

погане засвоєння веде до зниження його рівня в сироватці крові (до 

0,5–0,7 за норми 2,5 мг%) і розвитку тетанії. Найчастіше вона виникає 

за силосно-концентратного типу годівлі, а також при переході від 

стійлового утримання на пасовищне. В цей час у молодій траві вміст 

Магнію знижений, а високий рівень Азоту і Калію зменшує його 

засвоєння [6].    

Потреба в Магнії у тварин порівняно невелика. Дійній корові 

потрібно в середньому 20–40 г на добу залежно від продуктивності, 

телятам до 6-місячного віку – 1–7 г, молодняку ВРХ – 10–25 г на добу 

залежно від віку і середньодобового приросту.   

Порівняно багато Магнію в зернових кормах, сіні, макухах та 

висівках. Як магнієву добавку застосовують доломітовий вапняк, що 

містить 11 % елемента. Для профілактики магнієвої (трав’яної) тетанії 

у худоби в літній період його зазвичай розкидають на пасовищі.  

Аналізуючи вміст Магнію у кормах ДП ”ДГ ”Радехівське”, 

слід зазначити його порівняно високий рівень у сіні злаково-бобовому        

(14 %), силосі вико-ячмінному (50 %), зерні вівса (14 %) і понижений – 

у силосі кукурудзяному (28 %) порівняно із середніми довідковими 

даними. 

Важливим у фізіологічному відношенні в системі живлення 

сільськогосподарських тварин є Сульфур. В організмі він знаходиться, 

головним чином, у вигляді складних органічних сполук – амінокислот: 

цистину, цистеїну, метіоніну білка. Цистин є складовою частиною 

майже кожної клітини тіла тварини і бере участь в утворенні жовчі у 

печінці. У тілі тварин міститься приблизно 0,12–0,15 % Сульфуру, 

основна частина якого знаходиться у волосяному покриві, копитному 
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розі, шкірі; він входить також до складу інсуліну (гормону 

підшлункової залози) і є складовою частиною вітаміну В1 (тіаміну) [7, 

8].   

Порівняно багато Сульфуру міститься у злакових і бобових 

кормах, сіні, сироватці. Лактуючій  корові цього елемента потрібно 

25–50 г на добу (залежно від надою), телятам до 6-місячного віку – 3–

10 г, молодняку ВРХ – 13–26 г (залежно від живої маси та 

середньодобових приростів), дорослим баранам – 4–9 г, вівцематкам – 

3–6 г, ягнятам – 2–3 г на добу. Потреба овець у Сульфурі залежить, 

головним чином, від настригу вовни.  

Дефіцит Сульфуру в раціонах тварин можна поповнити 

шляхом використання неорганічних сполук – сульфату натрію 

(глауберової солі), сульфату амонію тощо.  

Обстеження кормів за рівнем Сульфуру показує його дефіцит 

майже у всіх зразках проаналізованих кормів: сіні злаково-бобовому   

(23 %), силосі вико-ячмінному (37 %), сінажі злаково-різнотравному   

(11 %), зерні пшениці (25 %) і ячменю (12 %) порівняно із середніми 

довідковими величинами. Водночас із цим спостерігали надлишок 

цього елемента у соломі озимої пшениці (12 %). 

Висновки. Визначення макроелементного складу кормів, 

характерних для системи кормовиробництва конкретного 

господарства, є запорукою збалансованого мінерального живлення 

сільськогосподарських тварин, а звідси і максимальної реалізації 

генетичного потенціалу останніх.  
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ПРОБІОТИЧНІ ПРЕПАРАТИ  

У СИЛОСУВАННІ ЗЕЛЕНИХ КОРМІВ 

 

Показано вплив пробіотичних препаратів (силосних заквасок) 

Літосил та БПС-Л на збереженість поживних речовин зеленої маси 

вико-вівсяних сумішок підвищеної вологості у силосах, а також вплив 

згодовування таких кормів на фізіолого-біохімічний статус організму 

дійних корів, їх продуктивність, хімічний склад та деякі технологічні 

властивості молока.  

Ключові слова: силосні закваски, якість силосів, дійні корови, 

інтер’єрні показники, молочна продуктивність, якість молока. 

 

Силосовані корми (силоси, сінажі, зерносінажі) були і 

залишаються важливим компонентом годівлі сільськогосподарських 

тварин. Питома вага цих кормових засобів у раціонах ВРХ зимово-

стійлового періоду становить 40–60 % (за поживністю) залежно від 

фізіологічного стану тварин, рівня та напряму їх продуктивності [1]. 
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У західному регіоні України (так званий “трав’яний пояс”) у 

силу його природно-кліматичних особливостей склалися сприятливі 

умови для отримання високих врожаїв зеленої маси сумішок злаково-

бобових однорічних кормових культур, які за вмістом поживних 

речовин, зокрема цукрів, є оптимальними для заготівлі високоякісних 

силосованих кормів. Поряд з цим енергозатрати на вирощування такої 

маси у 1,5–2 рази нижчі ніж кукурудзи, яка донедавна була основним 

видом сировини для силосів [2]. 

Однак багаторічні дослідження показують, що перезволо-

женість зони (600–700 мм річних опадів) не дає можливості отримати 

зелену масу природною вологістю нижче 80–85 % при оптимумі       

70–75 %, що призводить до великих втрат поживних речовин у процесі 

силосування (до  25 % сухої речовини) та вкрай негативно впливає на 

якість продукту [3, 4].  

Для зниження цих втрат використовують широкий спектр 

консервуючих засобів: концентрат низькомолекулярних жирних 

кислот, мурашину, оцтову, пропіонову, бензойну кислоти, композиції 

на основі молочної сироватки та інші [5]. Проте багато з них є 

ксенобіотиками щодо тваринного організму, та й вартість їх на даний 

час є немалою (на 1 т зеленої маси – 25–30 грн).  

У зв’язку з цим пошук відносно недорогих, екологічних 

консервантів біологічної природи та заквасок, які б мали значну 

активність, були не шкідливими для тварин, не погіршували якість 

тваринницької продукції та не знижували поїдання кормів, є 

актуальним, особливо для практики годівлі ВРХ у західному регіоні 

нашої держави. В цьому контексті все більшу увагу науковців і 

спеціалістів із заготівлі кормів привертають закваски, які являють 

собою композиції гомоферментативних молочнокислих бактерій і 

дають змогу створити у силосованій масі домінуючу популяцію 

корисної мікрофлори і є екологічно чистими [6–10]. 

Тому нашим завданням було удосконалення технології 

силосування багатокомпонентних вико-вівсяних сумішок підвищеної 

вологості з високим вмістом бобових за використання закваски БПС-Л, 

виготовленої на основі штамів пробіотичних мікроорганізмів, та 

з’ясування ефективності згодовування такого силосу дійним коровам. 

Дослідження проводили у ДП “ДГ “Оброшине” 

Пустомитівського району Львівської області (вирощування сумішки 

однорічних кормових культур, закладка трьох варіантів силосу) та в 

лабораторії годівлі тварин і технології кормів (визначення хімічного 

складу та поживності зеленої маси, якісних показників різних варіантів 
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силосів). Склад сумішки: овес – 50,3, райграс однорічний – 5,6, вика 

яра – 40,5 та різнотрав’я – 3,6 %.   

Закладено три варіанти силосів: контрольний – за 

загальноприйнятою технологією без консервантів, І дослідний – із 

закваскою Літосил у дозі 4 г/т маси та ІІ дослідний – із внесенням 

закваски БПС-Л у дозі 50 млрд життєздатних клітин (8–10 г) на 1 т 

зеленої маси. Перед закладкою було визначено хімічний склад та 

поживність сировини за загальноприйнятими методами зоотехнічного 

аналізу [11]. Після завершення процесу силосування (90 діб, а також 

через 150 діб зберігання) у всіх варіантах визначено хімічний склад, 

поживність, активну кислотність  (рН – на іонометрі ЕВ-74), вміст та 

співвідношення основних кислот бродіння [12]. На основі цих 

показників, а також даних органолептичного дослідження встановлено 

клас кожного варіанта силосів [11]. Крім цього, було визначено 

ступінь втрат поживних речовин у зразках у процесі силосування. 

З метою з’ясування продуктивної дії силосу із сумішки 

однорічних кормових культур підвищеної вологості, заготовленого із 

заквасками Літосил та БПС-Л, у ДП “ДГ “Оброшине” проведено 

науково-виробничий дослід на трьох групах дійних корів української 

чорно-рябої молочної породи, аналогів за походженням, віком та 

надоєм за останню лактацію, по 10 голів у кожній. І група – 

контрольна, ІІ, ІІІ – дослідні. Тривалість облікового періоду – 87 діб.  

До складу основного раціону (ОР) всіх груп входило: сіно 

злаково-бобове (4 кг/гол./добу), меляса (0,8 кг), капуста кормова      

(3,0 кг), брага (5 кг), картопля кормова (4,0 кг), комбікорм (2,7 кг). 

Крім цього, корови контрольної групи отримували по 17 кг силосу, 

заготовленого без добавок, І дослідної – по 15,5 кг силосу, 

заготовленого із закваскою Літосил, а ІІ дослідної – по 15,0 кг з 

використанням препарату БПС-Л у дозі 50 млрд життєздатних клітин 

на 1 т зеленої маси. Раціони всіх груп балансували згідно з 

деталізованими нормами з розрахунку отримання 15 кг/добу молока 

[13]. Матеріалом для досліджень слугували корми, вміст рубця, кров 

та молоко. 

Хімічний склад та поживність кормів визначали за 

загальноприйнятими методами зоотехнічного аналізу [11]. Щомісяця 

протягом досліду проводили корекцію раціонів.  

З метою вивчення впливу експериментальних силосів на перебіг 

деяких процесів обміну речовин від 3 найбільш виражених аналогів з 

кожної групи відбирали зразки вмісту рубця та крові через  2 год від 

початку ранкової годівлі. 
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У рідкій частині вмісту рубця визначали: рН – іонометром, вміст 

аміаку – мікродифузним методом Конвея, азотних фракцій – за 

К’єльдалем, амінного азоту – за Мітінгом та Кайзером, кількість 

протео-, аміло- та целюлозолітичних мікроорганізмів – методом посіву 

на елективні середовища.  

У крові, відібраній з яремної вени, визначали: кількість 

еритроцитів та концентрацію гемоглобіну – еритрогемометром М-065, 

азотні фракції – за К’єльдалем, сечовину – за кольоровою реакцією з 

диацетилмонооксимом, загальний білок сироватки – рефрактометрич-

но, а його фракції – методом електрофорезу в агаровому гелі. 

У пробах молока визначали: густину – лактоденсиметром (ГОСТ 

5867-69), вміст сухої речовини – розрахунковим методом, жиру – 

кислотним методом Гербера, загального білка та казеїну – за 

К’єльдалем, лактозу – рефрактометрично, ступінь бактеріального 

забруднення – за редуктазною (ГОСТ 9225-84), а придатність молока 

до сироваріння – за бродильною пробами. 

Контроль за молочною продуктивністю проводили шляхом 

щодекадних контрольних надоїв. 

Статистичну обробку отриманого цифрового матеріалу провели 

за І. А. Ойвіним [14].  

 Через 90 та 150 діб зберігання у всіх варіантах силосів 

визначено активну кислотність, вміст основних кислот бродіння   

(табл. 1), хімічний склад та поживність (табл. 2). 

 Аналіз вмісту органічних кислот у силосах (табл. 1) показав, що 

контрольний варіант у всі періоди відбору проб мав нижчу активну 

кислотність та містив незначну кількість масляної кислоти (0,03 та 

0,05 %).  

 

1. Вміст кислот у силосах, % 

Зразок рН 
Всього 

кислот 

Вільні кислоти 

молочна оцтова масляна 

Через 90 діб 

Контрольний 4,0 3,36 2,00 1,30 0,03 

І дослідний 4,24 3,07 2,07 0,95 0 

ІІ дослідний 4,30 2,93 2,10 0,75 0 

Через 150 діб 

Контрольний 4,10 3,16 1,75 1,30 0,05 

І дослідний 4,32 3,00 1,95 0,94 0,01 

ІІ дослідний 4,30 2,99 2,04 0,79 0,01 
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2. Хімічний склад та поживність зразків, % 

Зразок Вода 

Суха 

речо- 

вина 

Про- 

теїн 
Жир 

Клітко- 

вина 
Зола БЕР 

Каро- 

тин, 

мг/кг 

Пожив- 

ність, 

к. од. 

Зелена маса 

Сумішка (40,5 % 

бобових) 80,30 19,70 3,50 0,70 5,76 1,0 8,74 27,05 0,18 

Силос (90 діб зберігання) 

Контрольний 82,52 17,48 2,93 0,61 5,46 1,38 7,10 17,53 0,17 

І дослідний  81,60 18,40 3,34 0,60 5,73 1,43 7,30 20,23 0,21 

ІІ дослідний  81,47 18,53 3,31 0,64 4,98 1,40 8,20 24,05 0,22 

Силос (150 діб зберігання) 

Контрольний 81,33 18,67 3,00 0,82 5,40 1,40 8,05 19,38 0,18 

І дослідний  80,59 19,41 3,35 0,85 5,70 1,40 8,01 19,70 0,21 

ІІ дослідний  80,50 19,50 3,38 0,90 5,23 1,48 8,11 23,15 0,22 
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Силоси із заквасками (після 90 діб зберігання) відзначалися 

оптимальною концентрацією водневих іонів та бажаним 

співвідношенням між вмістом молочної та оцтової кислот (відповідно 

67,43:30,94 та 71,67:25,60 %). При тривалому зберіганні (150 діб) у всіх 

варіантах силосів знижується вміст молочної кислоти, однак у варіанті 

з використанням закваски БПС-Л зниження було найменшим. 

 Як видно з табл. 2, втрати сухої речовини через 90 діб у розрізі 

зразків становили 11,3; 6,6 та 6,0 %; протеїну – 16,3; 4,6 та 5,5 %, а 

каротину 35,2; 25,3 та 11,1 %. Після 150 діб зберігання втрати сухої 

речовини відповідно дорівнювали 10,0; 1,5 та 1,1 %; протеїну – 14,3; 

4,3 та 3,4 %, а каротину – 28,4; 27,2 та 14,4 %. Збереженість сухої 

речовини у зразках з Літосилом становила 93–97, протеїну – 95, 

каротину 73–75 %. При цьому вартість цієї закваски з розрахунку на    

1 т зеленої маси дорівнювала 2,8, а БПС-Л – 2,5 грн. 

Отже, використання нової закваски в дозі 50 млрд життєздатних 

клітин на 1 т зеленої маси підвищеної вологості сприяє створенню 

домінуючої популяції гомоферментативних молочнокислих 

мікроорганізмів, що в свою чергу забезпечує оптимальний рівень 

активної кислотності та співвідношення між основними кислотами 

бродіння і в кінцевому підсумку сприяє збереженості сухої речовини 

на рівні 94–98, протеїну – 94–96, а каротину – 85–88 %.  

 Згодовування різних варіантів силосів певним чином впливало 

як на інтенсивність метаболізму в рубці та крові (табл. 3), так і на 

хімічний склад молока та продуктивність корів  (табл. 4, 5).  
 Так, у рідині рубця тварин дослідних груп знайдено вірогідне 

зростання чисельності целюлозолітичних, а також тенденцію до 

збільшення кількості аміло- та протеолітичних бактерій порівняно з 

контролем. Високий рівень цих показників є свідченням активного 

синтезу мікробіального білка, на що вказує дещо вища концентрація 

білкового азоту і що очевидно є наслідком більш повного забезпечення 

мікрофлори всіма елементами живлення, а також активності Bacillus 

subtilis В3 як продуцента ряду амінокислот, ферментів та вітамінів 

групи В. 

Концентрація іонів водню (рН) є інтегральним показником у 

рідині рубця, що має важливе значення для створення сприятливих 

умов перебігу процесів ферментації кормів раціону. Активна 

кислотність рубцевої рідини значною мірою обумовлює видовий склад 

мікроорганізмів, їх активність, утворення та всмоктування органічних 

кислот, аміаку, моторну функцію рубця [15]. Через 2 год від початку 

ранкової годівлі рН рубця дослідних корів мав тенденцію до зниження, 

що є ще одним підтвердженням інтенсивності бродильних процесів. 
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Одним із найважливіших факторів, які визначають ефективність 

використання азоту в організмі, є швидкість утворення та ступінь 

утилізації з рубця аміаку. Відзначено зниження (Р<0,02) концентрації 

аміачного азоту на фоні збільшення рівня азоту вільних амінокислот 

(Р<0,01) у корів ІІ дослідної групи. Це може бути обумовлено або 

більш ефективним використанням аміаку мікрофлорою, про що 

свідчить збільшення кількості бактерій та зростання внаслідок цього 

концентрації білкового азоту, або більш інтенсивним всмоктуванням 

аміаку через стінку рубця, детоксикацією його в орнітиновому циклі і 

втратою з сечею, що в даному випадку малоймовірно, якщо взяти до 

уваги концентрацію водневих іонів у рубці та сечовини в крові. Чим 

вищий рН вмісту рубця, тим більше іонів амонію (NH4
+
) переходить у 

неіонізовану форму, тобто у форму вільного аміаку (NH3), який 

всмоктується з рубця набагато швидше, ніж амонійний іон. Оскільки у 

корів дослідних груп рН рубця був нижчим, очевидно, що більшість 

молекул аміаку знаходилася в іонізованій формі, повільніше 

всмоктувалася в кров і більш повною мірою використовувалася 

мікрофлорою. Це узгоджується з нижчим рівнем (Р<0,05) сечовини в 

крові цих тварин порівняно з контрольними [16, 17]. 

При дослідженні морфологічних показників крові (табл. 3) 

встановлено, що рівень еритроцитів та ступінь насиченості їх 

гемоглобіном у корів всіх груп був у межах фізіологічної норми. 

 

3. Інтер’єрні показники піддослідних корів (M ± m, n = 3) 

Показник 
Група 

контрольна І дослідна ІІ дослідна 

1 2 3 4 

Вміст рубця 

рН 6,76 ± 0,07 6,59 ± 0,05 6,50 ± 0,03 

Азот, мг%:    

білковий 47,13 ± 2,36 44,33 ± 1,66 48,11 ± 2,30 

аміачний 8,59 ± 0,19 6,35 ± 0,25** 6,72 ± 0,32** 

амінний 2,62 ± 0,01 2,65±0,01 2,94±0,01*** 

Кількість бактерій, 

млн/мл: 

   

амілолітичних 10,32 ± 0,72 11,97 ± 0,32 12,02 ± 0,36 

целюлозолітичних 6,65 ± 0,85 10,29 ± 0,12* 10,67 ± 0,26* 

протеолітичних 3,63 ± 0,12 3,82 ± 0,09 3,95 ± 0,09 

Кров 

Еритроцити, млн/мм
3
 7,59 ± 0,43 7,76 ± 0,45 7,65 ± 0,13 

Гемоглобін, г% 13,23 ± 0,44 12,95 ± 0,13 13,33 ± 0,20 
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1 2 3 4 

Білковий азот, мг%  1934,52 ± 27,4 2049,31 ± 5,2* 2076,29 ± 9,1* 

Загальний білок 

сироватки, г% 

 

7,65 ± 0,16 

 

7,66 ± 0,30 

 

8,59 ± 0,19** 

Альбуміни, г% 3,44 ± 0,05 3,52 ± 0,16 3,69 ± 0,11 

Глобуліни, г%:    

     1,16 ± 0,02 1,28 ± 0,07 1,38 ± 0,09 

    β 1,18 ± 0,01 1,04 ± 0,02* 1,05 ± 0,03* 

    γ 1,86 ± 0,12 1,80 ± 0,19 2,46 ± 0,14* 

Сечовина, ммоль/л 3,98 ± 0,06 3,81 ± 0,05 3,70 ± 0,03* 

Білковий індекс 

(А/Г) 0,82 0,83 0,78 
Примітка: тут і надалі * Р<0,05; ** Р<0,02; *** Р<0,01. 

 

Вивчення білкового спектра сироватки крові показало вірогідне 

підвищення рівня загального білка (Р<0,02). Збільшення концентрації 

γ-глобулінової фракції у дослідних корів деякою мірою пов’язано з 

вираженими пробіотичними властивостями силосу, заготовленого із 

закваскою БПС-Л. 

Дослідження хімічного складу молока (табл. 4) показало 

вірогідне (Р<0,05) збільшення вмісту сухої речовини в молоці корів ІІ 

дослідної групи, в основному за рахунок жиру та казеїну, що зумовило 

підвищення густини молока, яка є важливим технологічним 

показником при переробці його на тверді сири. Забезпеченість молока 

корів всіх груп кальцієм та фосфором була на достатньому рівні. 

 

4. Хімічний склад молока корів (M ± m, n = 3), % 

Показник 
Група 

контрольна І дослідна ІІ дослідна 

Суха речовина 11,95 ± 0,05 12,10 ± 0,04 12,24 ± 0,06* 

Жир 3,63 ± 0,02 3,78 ± 0,02* 3,82 ± 0,01** 

Загальний білок 3,29 ± 0,04 3,32 ± 0,02 3,33 ± 0,03 

Казеїн 2,15 ± 0,01 2,17 ± 0,03 2,26 ± 0,03* 

Лактоза 4,31 ± 0,02 4,30 ± 0,01 4,32 ± 0,02 

Зола 0,72 ± 0,02 0,70 ± 0,01 0,77 ± 0,02 

Густина, г/см
3 

1,0267 ± 0,01 1,0270 ± 0,01 1,0277 ± 0,01* 

Кальцій, г/кг 0,76 ± 0,02 0,79 ± 0,03 0,78 ± 0,03 

Фосфор, г/кг 0,64 ± 0,04 0,65 ± 0,02 0,67 ± 0,01 
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За загальною бактеріальною забрудненістю, визначеною за 

редуктазною пробою, молоко контрольних корів було віднесено до ІІ 

класу якості, а дослідних – до І класу.  

 

5. Молочна продуктивність корів (M ± m, n = 10) 

Показник Група 

контрольна І дослідна ІІ дослідна 

Надій натурального 

молока, кг 

   

загальний 1086 ± 20,61 1122 ± 22,50 1148 ± 18,84 

середньодобовий 12,4 ± 0,82 12,9 ± 0,95 13,2 ± 0,79 

Вміст жиру, % 3,63 ± 0,02 3,78 ± 0,02 3,82 ± 0,01 

Надій 4 % молока, кг    

загальний 966 ± 15,72 1060 ± 18,32 1096 ± 16,20 

середньодобовий 11,33 ± 0,74 12,20 ± 0,81 12,6 ± 0,69 

 

Аналогічно розподілилося молоко піддослідних корів і за 

бродильною пробою, яка свідчить про наявність у ньому 

газоутворюючої мікрофлори та його сиропридатність.  

Середньодобовий надій натурального молока (табл. 5) за       

87 діб облікового періоду у дослідних групах становив відповідно   

12,9 та 13,2 кг і був на 4,0 та 6,5 % вищим, ніж у контролі (12,4 кг). 

Отже, використання у раціонах корів силосу, заготовленого із 

пробіотичним препаратом БПС-Л, сприяло збільшенню чисельності 

рубцевої мікрофлори (за рахунок більш ефективного використання 

азоту аміаку), а також концентрації азотних та γ-глобулінової фракцій 

крові. 

Висновки 

1. Використання пробіотичного препарату БПС-Л у дозі 10 г/т 

зеленої маси підвищеної вологості дає можливість створити в ній 

домінуючу популяцію гомоферментативної молочнокислої 

мікрофлори, що забезпечує оптимальний рівень активної кислотності 

та співвідношення між основними кислотами бродіння і в кінцевому 

підсумку сприяє збереженості сухої речовини на рівні 94–97, протеїну 

– 94–96, а каротину – 85–88 % проти відповідно 93–97, 95 та 73–75 % у 

варіантах із закваскою Літосил. Вартість останньої з розрахунку на  1 т 

маси становила 2,8, а БПС-Л – 2,5 грн. 

2. Закваска БПС-Л сприяє збільшенню чисельності рубцевої 

мікрофлори (за рахунок більш ефективного використання азоту 

аміаку), концентрації азотних фракцій, а також γ-глобулінової фракції 

білків сироватки крові. 
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3. Оптимізація метаболізму азотистих речовин в організмі 

зумовила підвищення середньодобових надоїв у дослідних групах 

відповідно на 4,0 та 6,5 % порівняно з контрольною при відносно 

стабільному хімічному складі молока. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИПРОБУВАННЯ  

НОВІТНІХ НАУКОВИХ РОЗРОБОК  

ТА ДОВЕДЕННЯ ЇХ ДО ІННОВАЦІЙ 

 

Наведено досвід випробування новітніх наукових розробок та 

доведення їх до інновацій, виділено основні елементи інноваційних 

проектів. Показано результати роботи відділу координації 

випробування та трансферу інновацій. 

Ключові слова: маркетинг, інновації, апробація, трансфер. 

 

У сучасних умовах замість централізованої системи планування 

зв’язків аграрної науки з агропромисловим виробництвом все 

відчутніше і впливовіше набуває чинності інноваційна та 

маркетингова діяльність. Вона стала основоположною для працівників 

відділу у просуванні інноваційного продукту в агропромислове 

виробництво [1, 3]. 

Результати господарювання протягом останніх років показали, 

що підвищення економічних показників і життєвого рівня населення 

неможливе без вагомого інтелектуального потенціалу в аграрному 

секторі.   Особливе     місце   тут   має    належати    інноваційному 

спрямуванню аграрної науки, що зумовлює пошук ефективних форм 

інтеграції науки і виробництва [4, 5]. 

Для виконання завдань наукового забезпечення 

агропромислового виробництва на базі Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону НААН створено Центр наукового 

забезпечення агропромислового виробництва Львівської області. 

Метою діяльності його є науковий супровід сільськогосподарського 

виробництва, сприяння підвищенню науково-технічного прогресу 

галузей агропромислового комплексу області, пропаганда, апробація, 

доопрацювання щодо умов регіону і впровадження у виробництво 

результатів  науково-технічних  досліджень,   спрямованих   на 

ефективне ведення галузей аграрного сектора, збільшення 
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виробництва та підвищення конкурентоспроможності сільсько-

господарської продукції. 

Як відомо, мірилом ефективності впровадження закінчених 

наукових розробок завжди виступає попит виробництва на відповідні 

розробки. І якщо такий попит є, то ефективність практичних втілень 

наукових результатів суттєво зростає. Тому на сьогодні багатократно 

зростає значення як безпосередньо інноваційного рівня розробок, так і 

їх методичного наукового супроводження. При цьому краще і швидше 

можуть бути сприйняті закінчені наукові розробки крупними 

підприємствами в поєднанні з інвестиціями. 

У ТзОВ “Агро ЛВ Лімітед” Кам’янсько-Бузького району 

випробовували розробку “Розробити високоефективні технології 

вирощування нових зернових і круп’яних культур з максимальним 

використанням ґрунтово-кліматичних умов і врахуванням економічної 

та біоенергетичної доцільності і економічної рівноваги в умовах 

Лісостепу і Полісся”, яка забезпечила урожайність 4,5–5,0 т/га, якість 

продукції на продовольчі цілі ІІ–ІІІ класу, чистий прибуток                

4,2–4,5 тис. грн/га. 

У ДП “ДГ “Оброшине” та “Радехівське” випробовували 

технологічні прийоми підвищення продуктивності природних 

кормових угідь при пасовищному утриманні м’ясної худоби у 

Західному Лісостепу та Передкарпатті, що дозволило отримати лучні 

агроценози врожайністю 5–6 т/га сухої маси при скороченні 

енергозатрат на 25–30 %, економії до 90 кг/га азоту добрив та 40 % 

насіння. 

У базових господарствах Центру наукового забезпечення 

проходила випробування завершена наукова розробка з реалізації 

спадкового потенціалу бугаїв голштинської й української чорно-рябої 

молочної порід у племінних стадах з різним рівнем продуктивності. 

Цей інноваційний проект випробовували на поголів’ї понад 1000 корів 

у господарствах Сокальського, Радехівського і Бродівського районів. 

Використання бугаїв голштинської й української чорно-рябої молочної 

порід у племінних  стадах забезпечило підвищення їх продуктивності 

на 15–20 %. 

Апробація інноваційного проекту з використанням у 

селекційному процесі високопродуктивних корів молочного і 

комбінованого напрямів продуктивності симентальської породи і 

відбором від них для вирощування племінного молодняку за рахунок 

генетичного потенціалу бігаїв-поліпшувачів забезпечила 

продуктивність селекційної групи, на 17–20 % вищу від основного 

стада.  
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Центр наукового забезпечення здійснював трансфер інновацій та 

наукове супроводження інноваційних проектів у дослідних 

господарствах інституту та базових господарствах різних 

організаційно-правових форм, які стали демонстраційними полігонами 

для передачі досвіду іншим формуванням.  

У технологічному проекті з виробництва  наукоємної продукції 

в агрофірмі “Дружба” Дрогобицького району сорт конюшини 

гібридної Придністровська забезпечив врожайність 3,24 ц/га елітного 

насіння, сорт костриці очеретяної Смерічка – 11,8 ц/га насіння і  

743 ц/га зеленої маси, а сорт тимофіївки лучної Підгірянка – 

відповідно 10,7 і 715 ц/га.  

У приватній агрофірмі “Білий Стік” Сокальського району 

технологічний проект з використанням у селекційному процесі кращих 

за комплексною ознакою бугаїв голштинської і української чорно-

рябої молочної порід дозволив отримати надій селекційного ядра    

5300 кг молока на корову з вмістом жиру 3,65 % і затратами корму на 

виробництво 1 ц молока 1,3 ц кормових одиниць. 

Заслуговують на увагу такі інноваційні проекти, як:  “Техніко-

технологічне забезпечення внесення біопрепаратів для живлення та 

захисту рослин зернових культур одночасно з їх сівбою у системі 

органічного виробництва сільськогосподарської продукції” та 

“Удосконалення елементів технології удобрення інтенсивних 

насаджень яблуні для ґрунтово-кліматичних умов Західного Лісостепу 

України з метою підвищення їх продуктивності”, що забезпечили 

економічний ефект від механізованого внесення біопрепаратів 30–     

40 грн/га, економію добрив і паливно-мастильних матеріалів, 

поліпшення стану навколишнього середовища, збільшення 

врожайності на 20–30 %. 

Успішним прикладом апробації і впровадження інноваційних 

проектів  є створення у м. Львові гуртового продуктового ринку 

“Шувар”. Це не просто місце, де здійснюється купівля-продаж 

сільськогосподарської продукції. Це є один із найважливіших 

елементів маркетингової аграрної інфраструктури, завдяки якому 

здійснюється прозоре ціноутворення на сільськогосподарську 

продукцію, розподіл потоку продовольчих товарів. Це також важливий 

механізм забезпечення продовольчої безпеки регіону, розвитку 

конкуренції, підвищення ефективності діяльності 

сільськогосподарських товаровиробників. 

У даний час основними напрямами діяльності Центру наукового 

забезпечення є:  
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– апробація, доопрацювання і впровадження завершених 

наукових розробок у виробництво; 

– інформаційно-консультативне забезпечення управлінських 

структур агропромислового виробництва та господарств різних 

організаційно-правових форм; 

– організація елітного насінництва і племінного тваринництва; 

– створення інформаційного банку даних наукових розробок і 

передового досвіду з усіх напрямів і галузей агропромислового 

виробництва; 

– реклама науково-технічної продукції; 

– організація демонстраційних полігонів, виставок, аукціонів; 

– підвищення кваліфікації керівників і фахівців 

агропромислового виробництва. 

Висновки. Таким чином, з метою ефективного впровадження 

нових технологій і розробок слід формувати єдиний інформаційний 

простір та залучати інвестиції. Тільки поєднання інновацій та 

інвестицій забезпечує високу ефективність агропромислового 

виробництва в ринкових умовах.  
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 
УДК 633.34:631.527 

Бабич А. А. Наследование продолжительности периода вегетации в 

межвидовых гибридов сои / А. А. Бабич, Н. В. Коханюк // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2014. – Вып. 56 (ІІ). – С. 3–8. 

Представлены результаты гибридологического анализа межвидовых 

гибридов сои по продолжительности периода вегетации. Установлена степень 

фенотипического доминирования, уровень гетерозиса, распределение 

фенотипов и границы вариации продолжительности периода вегетации в 

межвидовых гибридов сои. 

Ключевые слова: соя, межвидовые гибриды, наследование, 

вегетационный период, степень фенотипического доминирования, гетерозис. 

 
УДК 633.11:631.53.01:631.811.98 

Влияние регуляторов роста растений на стимуляцию процессов 

произрастания семян пшеницы озимой / А. П. Волощук [и др.] // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2014. – Вып. 56 (ІІ). – С. 9–15. 
Приведены результаты исследований по изучению влияния 

регуляторов роста Вымпел-К и Вымпел на формирование урожайных свойств 

и посевных качеств пшеницы озимой сорта Золотоколосая.  

Ключевые слова: пшеница озимая, регулятор роста растений, 

предпосевная обработка семян, внекорневое питание растений, качество 

посевного материала. 
 

УДК 633.2.033:633.2.031 
Кобыренко Ю. А. Биоразнообразие фитоценозов вырожденных 

травостоев в процессе их реновации / Ю. А. Кобыренко // Предгорное и горное 

земледелие и животнодство. – 2014. – Вып. 56 (II). – С. 15–19. 

Приведены результаты исследований видового состава вырожденного 

травостоя в условиях Лесостепи Западной. 

Ключевые слова: травостои, видовой состав, реновация, травосмеси, 
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УДК 631.8 

Лопушняк В. И. Динамика содержания гумуса и щелочно- 

гидролизированных форм азота в дерново-подзолистой почве под влиянием 

удобрения вербы энергетической осадком сточных вод / В. И. Лопушняк,  

Б. А. Костюк, Г. М. Грицуляк // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2014. – Вып. 56 (ІІ). – С. 19–24. 

Приведены результаты длительных исследований по изменению 

агрохимических показателей в дерново-подзолистой почве под влиянием 

удобрения ивы энергетической осадком сточных вод. Установлено, что осадок 

сточных вод способствует улучшению основных агрохимических показателей 
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почвы, а именно: содержания гумуса и щелочногидролизированных форм 

азота. 

Осадок сточных вод существенно способствует накоплению 

органических веществ в пахотном слое, улучшается реакция почвенной среды 

и ее мелиоративное состояние. 

Ключевые слова: гумус, почва, дерново-подзолистые почвы, осадок 

сточных вод, компосты. 

 
УДК 633.13:631.52 

Стабильность показателей продуктивности и белковости зерна в 

генотипов овса / А. Я. Марухняк, А. О. Дацько, Ю. А. Лисова, Г. И. Марухняк 

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2014. – Вып. 56 (ІІ). – 

С. 25–35. 

Представлены результаты определения пластичности и стабильности по 

урожайности, содержанию белка в зерне и его сбору с единицы площади в 

генотипов овса при изменении условий внешней среды. Установлены лучшие 

сорта и селекционные линии с повышенными адаптивными возможностями по 

признакам продуктивности и белковости. На основании распределения по 

рангам определены генотипы с сочетанием высокой урожайности и качества 

зерна. 

Ключевые слова: генотип, пластичность, стабильность, 
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УДК 631.8 

Матияш Н. О. Влияние бактериальных препаратов на ботанический 

состав однолетних бобово-злаковых смесей / Н. О. Матяш // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2014. – Вып. 56 (ІІ). – С. 35–41. 

Представлены результаты полевых исследований влияния разных 

бактериальных препаратов на развитие вики яровой и пелюшки в совместных 

посевах с овсом, конкурентоспособность в агроценозах и долю каждого 

компонента в формировании урожая.   

Ключевые слова: бактериальные препараты, ботанический состав, 

конкурентоспособность, вика яровая, пелюшка, овес, совместные посевы, 
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УДК 633.2:633.2.033 

Мельник Н. И. Влияние пастбищного использования на изменение 

плотности разновременносозревающих злаково-бобовых травосмесей                        

/ Н. И. Мельник // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2014. 

– Вып. 56 (ІІ). – С. 41–50. 

Изложены результаты исследований по изучению плотности 

четырехкомпонентных злаково-бобовых травосмесей на пастбищах под 

воздействием внешних факторов. Определены травосмеси, которые дают 

возможность сформировать травостой с высокой плотностью при пастбищном 

использовании.  
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 УДК  631.582.874 
 Влияние фонов удобрений, микробиологических препаратов и 

сидератов на урожайность сельскохозяйственных культур в органическом 

земледелии Западного Полесья / М. Д. Науменко, А. Ф. Михалевич,                         

И. А. Панасюк, Т. С. Петренко // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2014. – Вып. 56 (ІІ). – С. 51–56. 

В процессе исследований изучали эффективность разных фонов 

удобрений в комплексе с сидератами и микробиологическими препаратами, а 

также их влияние на биологическую активность почвы, урожайность, рост и 

развитие культур севооборота. 

Установлено, что использование сидератов под кукурузу и рожь 

озимую обеспечивает повышение плодородия, уменьшение засоренности, рост 

биологической активности почвы и урожайности сельскохозяйственных 

культур.  

Ключевые слова: фоны удобрений, сидераты, микробиологические 

препараты, биологическая активность почвы, урожайность, озимая рожь, 

кукуруза, однолетние травы, энергетическая эффективность.    

 
УДК 633.2.031 

Влияние долговременного использования луговых агрофитоценозов на 

их кормовую продуктивность / Г. Я. Панахид, У. О. Котяш,  Г. С. Конык, 

М. Т. Ярмолюк // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2014. – 

Вып. 56 (ІІ). – С. 56–62. 

Приведены результаты исследований относительно влияния 

поверхностного и коренного улучшения долговременных луговых угодий на 

их кормовую продуктивность. Установлено, что повышению урожайности 

старосеяного травостоя способствует применение азотных удобрений в дозе 

N150 при равномерном распределении под каждый укос, вновь созданного – 

внесение органо-минерального удобрения “Добродий” вместе с 

известкованием и инокуляция семян бобовых трав азотфиксирующими 

бактериями. 

Ключевые слова: травостой, удобрение, продуктивность, кормовые 

единицы, переваримый протеин.  

 
УДК 633.15:581.522.4  

Гибриды кукурузы в условиях Львовской области / Г. И. Петрина, 

Н. Н. Рудавская, Я. Я. Гавриляк, В. В. Федак // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2014. – Вып. 56 (II). – С. 62–66. 

Приведены результаты исследований новых гибридов кукурузы 

различных групп спелости в условиях Львовской области на серых лесных 

поверхностно оглеенных почвах.  

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, ФАО, урожай, зерно, зеленая 

масса. 
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УДК 634.722:631.527 

Приймачук Л. С. Базовая коллекция красной смородины  

/ Л. С. Приймачук, Е. А. Тодосюк // Предгорне и горное земледелие и 

животноводство. – 2014. – Вып. 56 (ІІ). – С. 67–74. 

Рассмотрены вопросы изучения, сохранения и использования в 

селекции коллекции красной смородины, которая состоит из 120 образцов из 

12 стран мира. Исследованы такие признаки: продолжительность 

вегетационного периода, высота растений, листок, цветок, ветка, элементы 

продуктивности (гроно и ягода). Выделены образцы-эталоны с разным 

уровнем проявления признаков. Количество признаков – 25, количество 

градаций – 98. Выявлены источники очень длинного грона, очень большой и 

твердой ягоды, а также цвета ягоды. 

 Использование базовой коллекции будет способствовать повышению 

эффективности селекционной роботы с красной смородиной.  

Ключевые слова: красная смородина, базовая коллекция, образец, 

образцы-эталоны, признак, качество ягод. 

 
УДК 631.558:633.85:633.521 

Ровна О. В. Качественные показатели продукции льна масличного в 

зависимости от норм высева и сроков уборки / О. В. Ровна // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2014. – Вып. 56 (II). – С. 74–80. 

Представлены результаты исследований (2012–2013 гг.) по изучению 

влияния норм высева семян и сроков уборки урожая на качественные 

показатели продукции льна масличного сортов Водограй и Блакытно-

помаранчевый в условиях Западной Лесостепи. Установлено, что при 

оптимальной норме высева семян (8,0 млн шт./га) и сборе урожая в фазе 

полной спелости наиболее высокий выход масла (1,37 т/га) и лучшие 

показатели качества масла (содержание линоленовой кислоты 65,52 %) и 

волокна (прочность 16 к. г. с.) обеспечил сорт Водограй. 

Ключевые слова: лен масличный, нормы высева, сроки уборки, 

содержание масла, содержание волокна, жирные кислоты. 

 
УДК 633.14-152.75:633.11 

Ткаченко Л. Ю. Формирование продуктивности тритикале озимого в 

зависимости от применения биопрепаратов в условиях Западной Лесостепи       

/ Л. Ю. Ткаченко // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2014. 

– Вып. 56 (ІІ). – С. 81–87. 

Приведены данные относительно влияния биопрепаратов на рост и 

развитие растений тритикале озимого, установлено зависимость урожайности 

и качества зерна от изучаемых факторов. 

Ключевые слова: урожайность, биопрепараты, тритикале озимое, 

качество зерна. 

 
УДК 633.367:631.811.98 

Трыгуба Е. В. Накопление масла в семенах растений Lupinus albus L. 

при действии регуляторов роста и микробных препаратов / Е. В. Трыгуба  
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// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2014. – Вып. 56 (ІІ).  – 

С. 87–92. 

В условиях Западной Лесостепи Украины исследовано влияние 

предпосевной обработки семян ризобофитом на основании Bradyrhizobium sp. 

(Lupinus) штаммов 367а, 5500/4 и регуляторов роста растений Стимпо, 

Регоплант и их композиций на накопление масла в семенах Lupinus albus L. 

сортов Диета и Серпневый. Показано, что монообработка семян сортов Диета 

регулятором роста растений Регоплант и Серпневый ризобофитом, штамм 

5500/4 существенно повлияла на маслянистость семян люпина белого. 

Применение композиции ризобофита, штамма 5500/4 с рострегулятором 

Стимпо повысило содержание масла в семенах сорта Диета на 10,8 %.  

Ключевые слова: люпин белый, регуляторы роста, ризобофит, масло. 
 

УДК 633.31:631.8 

Цыганский В. И. Симбиотическая производительность люцерны 

посевной сорта Синюха в зависимости от агробиологических приемов 

выращивания в условиях Лесостепи Правобережной / В. И. Цыганский                   

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. - 2014. – Вып. 56 (ІІ). – 

С. 93–99. 

Исследовано влияние способов выращивания, предпосевной обработки 

семян и известкования почвы на формирование симбиотического потенциала 

растений люцерны посевной и накопление биологического азота в почве.  

Ключевые слова: люцерна посевная, симбиотическая 

производительность, предпосевная обработка семян, известкование почвы, 

способ выращивания. 

 
УДК 633.1 

Чернецкая С. Г. Динамика нарастания высоты растений тритикале и 

вики яровой при совместном выращивании / С. Г. Чернецкая // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2014. – Вып. 56 (ІІ). – С. 100–107. 

Изложены результаты исследований изменений биометрических 

показателей растений тритикале и вики яровой в одновидовых и совместных 

посевах в зависимости от доз удобрений, норм высева и способа посева вики 

яровой. 

Ключевые слова: высота растений, нормы высева, ширина 

междурядий, минеральные удобрения, вика яровая, тритикале яровое. 

 
УДК 633.853:631.8  

Шевчук Р. В. Продуктивность озимого рапса в зависимости от разных 

уровней удобрения / Р. В. Шевчук, Г. Ф. Ровна, А. С. Кириенко // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2014. - Вып. 56 (ІІ). – С. 108–114. 

Приведены результаты исследований по изучению влияния расчетных 

методов удобрения для получения запланированного урожая рапса озимого. 

Установлено, что в среднем за 3 года максимальный урожай семян 

(4,08–4,40 т/га), выход масла (1,73–1,85 т/га) получили на вариантах, где 



 

 246 

удобрения вносили по расчетным методам на запланированную урожайность 

4 т/га.  

Ключевые слова: рапс озимый, удобрения, урожайность, выход масла. 

 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

 
 УДК 636.087.7 

Коррекция минерального питания и ее влияние на метаболические и 

хозяйственные показатели овец / В. М. Агий, К. Л. Шебештьен-Берда,                 

Т. М. Дурдинец, Н. Н. Федак // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2014. – Вып. 56 (ІІ).  – С. 115–122. 

С учетом лимитирующих макро- и микроэлементов в рационах 

лактирующих овцематок разработано рецептуру и технологию изготовления 

брикетов-лизунцов с использованием природных минералов Закарпатья для 

оптимизации питания животных. 

Установлено положительное влияние использования минеральной 

кормовой добавки на обменные процессы и хозяйственные показатели 

подопытных животных. 

Ключевые слова: биотические лимитирующие минеральные 

элементы, минерально-солевые брикеты-лизунцы, лактирующие овцематки, 

хозяйственные показатели, метаболизм. 
 

УДК 636.082 
Оценка экстерьера бурого карпатского скота на современном этапе его 

разведения в условиях Закарпатья / В. В. Буря [и др.] // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2014. – Вып. 56 (ІІ).  – С. 122–126. 

Приведены материалы относительно основных промеров статей тела 

коров бурой карпатской породы, которые записаны в Госплемкниге и 

отвечают стандарту породы, и основных промеров статей тела коров 

племрепродуктора «Ласточка» Ужгородского района Закарпатской области. 

Обобщена характеристика экстерьера бурого карпатского скота Закарпатья в 

настоящее время.   

Ключевые слова: бурый карпатский скот, экстерьер, промеры статей 

тела, индексы строения тела. 
 

УДК 636.2:636.087.7 

Душара И. В. Рубцовый метаболизм у дойных коров при скармливании 

новой кормовой добавки в составе силосно-концентратных рационов  

/ И. В. Душара, Н. Н. Федак, Я. С. Вовк // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2014. – Вып. 56 (ІІ). – С. 127–133. 

Кормовая добавка для коров, изготовленная с использованием 

природных минералов и комплекса дефицитных минеральных элементов, 

способствует активизации биосинтетических процессов в рубце, что 

обеспечивает увеличение среднесуточных удоев молока на 8,0 %. 

Ключевые слова: коровы, комбикорм, премикс, кормовая добавка, 

глауконит, рубец, молоко. 
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УДК 636.2:612.017:618.6 

Дьяченко А. Б. Влияние тканевых препаратов на состояние 

гуморального звена неспецифической резистентности коров в перед- и 

послеродовый периоды / А. Б. Дьяченко // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2014. – Вып. 56 (ІІ). – С. 133–143. 

Изучено влияние парентерального введения коровам разного уровня 

молочной продуктивности в последний месяц стельности экстракта алоэ и 

плаценты денатурированной эмульгированной на показатели 

неспецифической резистентности в перед- и послеродовый периоды. 

Установлено, что в стельных коров за 5–7 суток до отела уровень 

бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови был ниже чем за 

25–30 суток до отела, что свидетельствует о физиологической 

иммуносупрессии организма. Применение исследуемых препаратов 

увеличивало фагоцитарную активность нейтрофилов, бактерицидную и 

лизоцимную активность сыворотки крови и уменьшало содержание 

циркулирующих иммунных комплексов, что обеспечило нормализацию 

физиологического состояния внутренних половых органов и восстановление 

полноценных половых циклов в оптимальные сроки. 

Ключевые слова: корова, фагоцитарная активность нейтрофилов, 

бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови, экстракт алоэ, 

плацента денатурированная эмульгированная, репродуктивная способность. 

 
УДК 636.03.061 

Когут  М. И. Оценка быков-производителей по типу строения тела их 

дочерей /  М. И. Когут // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 

2014. - Вып. 56 (II). – С. 144–149. 

Изучены особенности строения тела коров-первотелок западной 

внутрипородной популяции украинской черно-пестрой молочной породы за 

комплексной линейной оценкой. Установлено, что дочери разных быков 

существенно отличаются между собой по показателям габитуса за двумя 

системами оценки (по 9- и  100-бальной шкале).              

Ключевые слова: линейная оценка, западный внутрипородный тип 

украинской черно-пестрой молочной породы, экстерьер, быки-производители. 

 
УДК 636.082 

Когут М. И. Продуктивные признаки дочерей разных быков-

производителей / М. И. Когут, В. М. Братюк // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2014. - Вып. 56 (II).  – С. 149–154. 

Изучены продуктивные признаки коров-потомков трех быков. 

Установлено, что дочери разных быков отличаются между собой за уровнем 

молочной продуктивности и промерами статей тела. 

Ключевые слова: продуктивность, экстерьер, западный 

внутрипородный  тип, быки-производители.   
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УДК 636.2.033.082 

Почукалин А. Е. Перспективное направление разведения за 

семействами в мясном скотоводстве / А. Е. Почукалин, С. В. Прийма 

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2014. – Вып. 56 (ІІ). – 

С. 154–159. 

Приведены численность животных в мясном скотоводстве за 2013 г., а 

также количество и перечень лучших заводских семейств в породах с 

определением продолжительности хозяйственного использования 

родоначальниц в стадах. По данным Госплемреестра, мясное скотоводство 

представлено тринадцатью породными формированиями с общим поголовьем 

34 929 голов. В племенных стадах ведут селекционно-племенную работу с 534 

заводскими семействами, среди которых наибольшее количество имеют 

волынская мясная и порода абердин-ангус.  

Ключевые слова: семейства, родоначальницы, численность поголовья. 
 

УДК 595.799:577.125 

Саранчук И. И. Содержание жирных кислот в тканях груди 

медоносных пчел при влиянии летнего периода содержания и экологических 

условий среды / И. И. Саранчук // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2014. – Вып. 56 (ІI). – С. 160–170. 

Уменьшение содержания жирных кислот общих липидов в тканях 

груди пчел, которые содержатся на экологически загрязненных территориях, в 

начале и в конце летнего периода обусловлено уменьшением количества 

мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот. Наиболее 

изменяется содержание жирных кислот общих липидов в тканях груди 

медоносных пчел, которые содержатся на территории с интенсивным 

движением транспорта и работой промышленных предприятий. 

Ключевые слова: ткани медоносных пчел, экологические условия 

среды, тяжелые металлы, жирные кислоты. 

 
УДК 636.32/.38:636.084 
Продуктивное и метаболическое действие добавки перлита к рациону 

молодняка овец / Г. М. Седило, С. О. Вовк, В. В. Каплинский, М. М. Хомик 

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2014. – Вып. 56 (ІІ). – 

С. 170–175. 

Проведены исследования по определению продуктивного и 

метаболического действия добавки минерала перлита к основному рациону 

молодняка овец в условиях Карпатского региона. Установлено положительное 

действие добавки указанного минерала к рациону на обмен веществ, рост и 

развитие животных и шерстную продуктивность.  

Ключевые слова: молодняк овец, кормление, перлит, рост животных, 

гематологические показатели, шерстная продуктивность, качество шерсти. 

 
УДК 636.4:636.084 

Особенности подкормки поросят перед отъемом от свиноматок 

/ Г. М. Седило, С. О. Вовк, В. П. Пундык, Г. В. Тесак // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2014. – Вып. 56 (ІІ). – С. 175–181. 
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Приведены результаты собственных исследований и литературные 

данные из особенностей подкормки поросят перед отъемом от свиноматки. 

Представлена схема кормления и оптимизированный состав престартерных и 

стартерных комбикормов, используемых для подкормки поросят от 6 до 45-

суточного возраста.  

Ключевые слова: поросята, свиноматки, отлучение, кормление, корма. 

 
УДК 631.1.017.3:115.7 

Концептуальные подходы к индустриализации семейных ферм по 

производству молока в Львовской области / Г. М. Седило [и др.] // Предгорное 

и горное земледелие и животноводство. – 2014. – Вып. 56 (ІІ). – С. 181–187. 

Приведен анализ развития отрасли животноводства Львовской области 

и предложены концептуальные подходы по индустриализации семейных ферм 

по содержанию 5–10 коров путем привлечения сельскохозяйственных 

предприятий для предоставления услуг с кормопроизводства, 

кормоприготовления и обеспечения полноценного кормления крупного 

рогатого скота в хозяйствах населения, что позволит уменьшить уровень 

ручного труда работников семейных ферм, их финансово-экономические 

издержки, а также улучшить продуктивность животных и качество 

полученной от них продукции.  

Ключевые слова: семейные фермы, сельскохозяйственные 

предприятия, кормопроизводство, полноценное кормление коров. 

 
УДК 636.598:636.082 

Убойные показатели молодняка оброшинских гусей при разведении “в 

себе” / Г. М. Седило [и др.] // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2014. – Вып. 56 (ІІ). – С. 187–194. 

Приведены убойные, морфологические и химические показатели мяса 

молодняка оброшинских гусей. Исследованиями установлено, что 

продуктивность была выше у молодняка, полученного от помесных 

оброшинских белых гусей. 

Ключевые слова: гуси, динамика живой массы молодняка, 

предубойная и убойная масса, мясная продуктивность, длина туловища, киля и 

плюсны. 

 
УДК 636.4:636.082 

Седило Г. М. Оценка хряков и маток полтавской мясной породы по 

показателям “собственной продуктивности”  молодняка методом контрольного 

выращивания / Г. М. Седило, В. П. Пундык, Г. В. Тесак // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2014. – Вып. 56 (ІІ). – С. 194–198. 

Проведено исследование по оценке 3 хряков полтавской мясной 

породы по репродуктивным показателям свиноматок и продуктивности 

молодняка методом контрольного выращивания. Установлено, что лучшим по 

репродуктивным качествам свиноматок и откормочной продуктивностью 

молодняка оказался хряк Муфлон 7.  
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Ключевые слова: свиньи, полтавская мясная порода, хряки, 

продуктивность. 

 
УДК 636.598:636.082 

Репродуктивные и перье-пуховые качества оброшинских гусей при 

разведении “в себе” / Г. М. Седило [и др.] // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2014. – Вып. 56 (ІІ). – С. 198–204. 

Представлены сведения о яйценоскости, инкубационных качествах яиц 

и перье-пуховой продуктивности оброшинских серых и белых гусей при 

разведении “в себе”.  

Установлено, что по этим показателям лучшее сочетание было у 

оброшинских серых помесных гусей, которым была прилита кровь большой 

серой породы гусей, и в оброшинских белых помесных гусей, скрещенных с 

легартами. 

Ключевые слова: гуси, инкубационные качества, яйценоскость, 

оплодотворенность, выводимость. 

 
УДК 615.015.32 (477.83) 

Влияние гомеопатических препаратов на неспецифическую 

резистентность дойних коров / И. В. Скороход, О. С. Гармадий,                       

М. И. Воробель, Г. Я. Телушко // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2014. – Вып. 56 (II). – С. 204–208. 

Применение гомеопатического препарата, созданного на основе 

биоинформационных методов, существенно влияет на показатели иммунитета 

дойных коров. Данный препарат обладает пролонгированным действием, в 

отличие от классического гомеопатического фармацевтического средства 

эхинацея композитум С, что проявляется повышением неспецифической 

резистентности крови коров в течение длительного срока после введения. 

Ключевые слова: препарат, коровы, кровь, иммунитет, 

биоинформационные методы, гомеопатия. 

 
УДК 636.082 

Постнатальное развитие и формирование мясной продуктивности в 

бычков-сыновей перспективных племенных быков-производителей 

украинской чорно-пестрой молочной породы западного внутрипородного типа 

/  В. Д. Федак, М. И. Когут, В. М. Братюк, Н. Н. Федак // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2014. – Вып. 56 (ІІ). – С. 209–214. 

Изучен постнатальный рост и формирование мясной продуктивности 

бычков украинской черно-пестрой молочной породы западного 

внутрипородного типа. Проведено оценку убойных показателей бычков-

сыновей производителей Аполлона 171, Спартака 1547 и Флинтеда 802. 

Исследованиями установлено, что самую высокую мясную продуктивность 

(выше стандарта породы на 10 %) получено от сыновей Флинтеда 802.  

Ключевые слова: мясная продуктивность, экстерьер, западный 

внутрипородный  тип, быки-производители.   
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УДК 636.084: 577.18 

Федак Н. Н. Макроминеральный состав кормов в государственном 

предприятии ”ОХ ”Радеховское” / Н. Н. Федак, Я. С. Вовк // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2014. – Вып. 56 (ІІ). – С. 214–222. 

Проведен анализ кормов, заготовленных в ГП "ОХ "Радеховское", по 

содержанию макроэлементов. Определение химического состава кормов в 

практике животноводства является одним из важнейших элементов оценки их 

питательной ценности. Зная его, можно делать вывод о том, которые из 

питательных веществ и в каком количестве содержатся в корме, а отсюда – в 

какой мере они будут удовлетворять потребность животных в тех или других 

элементах питания. Балансирование рационов по содержанию макроэлементов 

в условиях кормовой базы Западного Полесья должно происходить с учетом 

фактического наличия их в кормах.  

Ключевые слова: корма, минеральные элементы (Кальций, Фосфор, 

Калий,  Натрий,  Магний, Сульфур). 

 
УДК 636.085.52 

Пробиотические препараты в силосовании зеленых кормов                    

/ С. П. Чумаченко,  Н. Н. Федак, Н. А. Кравченко, Л. В. Божок // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2014. – Вып. 56 (ІІ). – С. 222–232. 

Показано влияние пробиотических препаратов (силосных заквасок) 

Литосил и БПС-Л на сохранность питательных веществ зеленой массы вико-

овсяных смесей повышенной влажности в силосах, а также влияние 

скармливания таких кормов на физиолого-биохимический статус организма 

лактирующих коров, их продуктивность, химический состав и некоторые 

технологические свойства молока.  

Ключевые слова: силосные закваски, качество силосов, лактирующие 

коровы, интерьерные показатели, молочная продуктивность, качество молока. 

 

 

 
УДК 658.589:332.1 

Некоторые аспекты испытания новейших научных разработок и 

доведения их до инноваций / Т. Т. Боивка, Б. Ф. Врыднык, О. Я. Полулих,       

А. И. Орел // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2014. – 

Вып. 56 (ІІ). – С. 233–236. 

Приведен опыт испытания новейших научных разработок и доведения 

их до инноваций, выделены основные элементы инновационных проектов. 

Показаны результаты работы отдела координации испытания и трансфера 

инноваций. 

Ключевые слова: маркетинг, инновации, апробация, трансфер. 
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ANNOTATIONS 
 

AGRICULTURE AND PLANT GROWING 

 
UDC 633.34:631.527 

Babich A. The inheritance of the duration of the vegetation period in 

interspecific hybrids soybean / A. Babich, N. Kohanyuk // Foothill and mountain 

agriculture and stockbreeding. – 2014. – V. 56 (II). – P. 3–8. 

Presents the results of hybridological analysis of interspecific hybrids of 

soybeans for the duration of the vegetation period. The degree of phenotypic 

dominance, the level of heterosis, the distribution of phenotypes and limits 

variations in the duration of the vegetation period in interspecific hybrids of 

soybeans. 

Key words: soybean, interspecific hybrids, inheritance, the vegetation 

period, degree of phenotypic dominance, heterosis. 

 
UDC 633.11:631.53.01:631.811.98 

Influence of plant growth regulators to stimulate germination of seeds of 

winter wheat / A. Voloshchuk [et al.] // Foothill and mountain agriculture and 

stockbreeding. – 2014. – V. 56 (ІІ). – P. 9–15. 

Results of researches from studying influence regulator growth Vimpel-K 

and Vimpel on formation of fruitful properties and sowing qualities winter wheat. 

Key words: winter wheat, plant growth regulator, pre-sowing seed 

treatment, foliar nutrition of plants, quality of seed. 

 
UDC 633.2.033:633.2.031 

Kobyrenko Y. Biodiversity phytocoenoses degenerate herbage in the 

process of renovation / Y. Kobyrenko // Foothill and mountain agriculture and 

stockbreeding. – 2014. – V. 56 (II). – Р. 15–19. 

The results of research of species composition of degenerated grass in 

conditions of forest-steppe of West. 

Key words: degenerated grass, species composition, renovation, grass 

mixtures, fertilizer. 

 
UDC 631.8 

Lopushniak V. The dynamics of content humus and nitrogen alkaline 

hydrolyzed forms in sod-podzolic soils under the influence of fertilizer energy 

willow  sewage sludge / V. Lopushniak, B. Kostyuk, G. Hrytsulyak // Foothill and 

mountain agriculture and stockbreeding. – 2014. – V. 56 (II). – P. 19–24. 

The results of long research concerning changes of agrochemical indicators 

of sod-podzolic soil under the influence of fertilizers willow energy sludge. 

Established that sewage sludge helps to improve basic agrochemical indicators of 

soil, namely humus content and alkaline forms of nitrogen. 

Sewage sludge significantly contributes to the accumulation of organic 

matter in the topsoil, improves the reaction of the soil environment and ameliorative 

condition. 
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Key words: humus, soil, sod-podzolic soil, sewage sludge, composts. 

 
UDC 633.13:631.52 

Stability of performance indicators and grain proteins in oat genotypes  

/ A. Marukhnyak, A. Datsko, Y. Lisova, G. Marukhnyak // Foothill and mountain 

agriculture and stockbreeding. – 2014. – V. 56 (IІ). – P. 25–35. 

The results of determining the plasticity and stability of yield, protein content 

in grain and harvest per unit area of oat genotypes under changing environmental 

conditions are presented. The better varieties and breeding lines with increased 

adaptive ability for traits of productivity and protein. Based on the distribution of 

ranks of genotypes combining high yield and grain quality. 

Key words: genotype, plasticity, stability, performance, protein. 

 
UDС 631.8 

Matiash N. The effects of bacterial products on the botanical composition of 

annual legume-grass mixtures / N. Matiash // Foothill and mountain agriculture and 

stockbreeding. – 2014. – V. 56 (IІ). – P. 35–41. 

The results of field research of the impact of different bacterial preparations 

on the development spring vetch and field peas in joint crops of oats, 

competitiveness agrocenoses and proportion of each component in the formation of 

the crop. 

Key words: bacterial preparations, botanical composition, competitiveness, 

spring vetch, field peas, oats compatible crops, nitrogen fixation activity. 

 
UDC 633.2:633.2.033 

Melnyk M. The impact of grazing use on the change in the density of multi-

temporal ripening cereal-legume grass mixture. / M. Melnyk // Foothill and 

mountain agriculture and stockbreeding. – 2014. – V. 56 (IІ). – P. 41–50. 

Results of studies on the density of the four - component of grass-legume 

grass mixtures on pastures under the influence of external factors. Defined grass 

mixtures, which allow to establish a crop with a high density of grazing use. 

Key words: traditional and adaptive grass mixtures, density, grains, 

legumes. 

 
UDC 631.582.874 

The influence of backgrounds fertilizers,microbiological preparation and 

fertilizer on yield crops in organic farming of western woodland / M. Naumenko,  

A. Myhalevych, I. Panasyuk, T. Petrenko // Foothill and mountain agriculture and 

stockbreeding. – 2014. – V. 56 (IІ). – P. 51–56. 

In the process of studies have examined the effectiveness of different 

backgrounds fertilizers in combination with fertilizer and microbial products, as well 

as their influence on the biological activity of the soil, yield, growth and 

development of crops rotation. 

It is established that the use of fertilizer for corn and rye provides increased 

fertility, reduced contamination, the growth of biological activity of the soil and crop 

yields. 
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Key words: backgrounds fertilizers, fertilizers, microbiological preparations, 

biological activity of soil, crop, winter rye, corn, annual herbs, energy efficiency. 

 
UDC 633.2.031 

Impact of long term use of meadow agrophytocenosis on their fodder 

efficiency / G. Panakhyd, U. Kotyash, G. Konyk, М. Yarmolyuk // Foothill and 

mountain agriculture and stockbreeding. – 2014. – V. 56 (IІ). – P. 56–62. 

The results of research on the impact surface and radical improvement of 

long meadow land on their forage productivity. It is established that increase yields 

old seeded grass promotes the use of nitrogen fertilizer in a dose of N150 with a 

uniform distribution for each slope, and the newly created- application of organic-

mineral fertilizers “Dobrodiy” with liming and seed inoculation of legumes with 

nitrogen fixing bacteria. 

Key words: grasslands, fertilizer, productivity, fodder units, digestible 

protein. 

 
UDC 633.15:581.522.4  

Maize hybrids in conditions of Lviv region / G. Petrinа, N. Rudavska,  

J. Havriliak, V. Fedak // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 

2014. – V. 56 (IІ). – P. 62–66. 

The results of research of new maize hybrids of different maturity classes in 

the Lviv region on gray forest surface gleyed soils. 

Key words: maize, hybrid, FAO, harvest, grain, green mass. 

 
UDC 634.722:631.527 

Pryimachuk L. Basic collection of red currents / L. Pryimachuk,  

E. Todosyuk // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2014. – V. 56 

(IІ). – P. 67–74. 

Reviewed the question of the studying, conservation and utilization in 

breeding collection currant, which consists of 120 samples from 12 countries. 

Investigated the following features: the duration of the vegetation period, plant 

height, leaf, flower, sprout, the productivity elements (bunch and berry). Highlighted 

samples of standards with different levels of display signs. The number of signs - 25, 

number of gradations - 98. Identified sources with very long bunches, very large and 

firm berries, and also colors of berries. The use of base collection will assist the 

increase of efficiency of breeding work with red currants. 

Key words: currant, basic collection, sample, samples-standards, feature, 

quality of berries. 

 
UDC 631.558:633.8:633.521 

Rovna O. Product quality linseed depending on the norms of sowing and 

harvesting time / O. Rovna // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 

2014. – V. 56 (IІ). – P. 74–80. 

Presents research results (2012-2013) to study the effect of seed rates and 

timing of harvest on product quality linseed varieties Vodogray and  Blue-orange in 

the Western forest-steppe. It is established that at the optimum seeding rates (8,0 

million units/ha) and harvest in the phase of full ripeness, the highest oil yield (of 
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1.37 t/ha) and the best quality oil (content of linolenic acid 65,52 %) and fiber 

(strength 16 k. g. s.) provided a variety Vodogray. 

Key words: flax oil, seeding rate, harvesting time, oil content, fiber content, 

oily acid. 

 
UDC 633.14-152.75:633.11 

Tkachenko L. The formation of the productivity of winter triticale 

depending on the using of biologics in the western forest-steppe  

/ L. Tkachenko // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2014. – V. 

56 (IІ). – P. 81–87. 

Data on the impact of biologics on the growth and development of plants of 

winter triticale, the dependence of the yield and quality of grain from the research 

factors 

Key words: yield, biologics, winter triticale, grain quality. 

 
UDC 633.367:631.811.98 

Tryhuba O. The accumulation of oil in the seeds of plants of Lupinus albus 

L. for the actions of growth regulators and microbial preparations / O. Tryhuba  

// Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2014. – V. 56 (IІ). – P. 87–

92. 

In the Western forest-Steppe of Ukraine researched  the influence of pre-

sowing treatment of seeds by ryzobofit on the basis of Bradyrhizobium sp. (Lupinus) 

strains 367 and 5500/4 and plant growth regulators Stimpo and  Rehoplant and their 

compositions on the accumulation of oil in seeds of Lupinus albus L. varieties of 

Diet and August. It is shown that the mono treatment of seeds of varieties Diet is 

plant growth regulator Rehoplant and August by ryzobofit, strain 5500/4 

significantly influenced the seed oil of white lupine. The use of a composition of 

ryzobofonit, strain 5500/4 with growth regulator Stimpo increased the oil content in 

the seeds varieties Diet 10.8 %. 

Key words: white lupine, growth regulators, ryzobofit, oil. 

 
UDC 633.31:631.8 

Tsyganskiy V. Symbiotic productivity of alfalfa seeding new sort of alfalfa 

depending on agrobiological methods of cultivation in the right bank forest steppe  

/ V. Tsyganskiy // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2014. – V. 

56 (IІ). – P. 93–99. 

The influence of methods of cultivation, pre-treatment of seeds and liming 

soil to the formation of the symbiotic potential of plants alfalfa seed and 

accumulation of biological nitrogen in the soil. 

Key words: sowing alfalfa, symbiotic productivity, pre-sowing seed 

treatment, soil liming, a method of growing. 

 
UDC 633.1 

Chernetska S. Dynamics of increase of planrs height triticale and vetch 

spring at join cultivation / S. Chernetska // Foothill and mountain agriculture and 

stockbreeding. – 2014. – V. 56 (IІ). – P. 100–107. 
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Presents research results changes biometric measurements of plant triticale 

and vetch spring in mono specific and joint crops depending on the doses of 

fertilizer, seeding rate and method of sowing vetch spring. 

Key words: the height of plants, seeding rate, row spacing, fertilizer, vetch, 

spring triticale. 

 
UDC 633.853:631.8 

Shevchuk R. The productivity of winter rape depending on different levels 

of fertilizer / R. Shevchuk, H. Rovna, H. Kiriyenko // Foothill and mountain 

agriculture and stockbreeding. – 2014. – V. 56 (IІ). – P. 108–114. 

The results of studies on the effect of calculation methods of fertilizer to 

obtain the planned harvest of winter rape. 

Found that on average for 3 years maximum seed yield (4,08-4,40 t/ha), oil 

yield (1,73-of 1.85 t/ha) was obtained in variants where fertilizers were applied for 

the calculation methods for the planned yield of 4 t/ha 

Key words: winter rape, fertilization, crop capacity, oil yield. 
 

STOCKBREEDING 

 
UDC 636.087.7  

Correction of mineral nutrition and its impact on metabolic and economic 

indicators sheep / V. Agiy, K. Shebeshtyen-Berda, T. Durdynets, N. Fedak  

//  Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2014. – V. 56 (IІ). – P. 

115–122. 

Taking into account the limiting macro- and micro nutrients in the diets of 

lactating ewes developed formulation and manufacturing technology licking 

briquettes, using natural minerals of Transcarpathia to optimize animal nutrition. 

Established  positive effect of mineral feed supplement on metabolic processes and 

economic indicators in experimental animals. 

Key words: biotic limiting mineral elements, mineral-salt briquettes-lick, 

lactating ewes, economic indicators, metabolism. 

 
UDC 636.082 

Evaluation of exterior brown Carpathian cattle at the present stage of its 

cultivation in the conditions of Transcarpathia / V. Burya [et al.] //  Foothill and 

mountain agriculture and stockbreeding. – 2014. – V. 56 (IІ). – P. 122–126. 

Submissions on the main measurements of the articles of the body of the cow 

brown Carpathian breed, which are listed in deep links and conform to the breed 

standard, and basic measurements of the articles body cows  "Swallow" Uzhgorod 

district, Transcarpathian region. Generalized the exterior characteristics of 

Carpathian brown cattle in Transcarpathia at the present time. 

Key words: brown Carpathian cattle, exterior, measurements of the articles 

of the body, indexes of body structure. 
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UDC 636.2:636.087.7 

Dushara I. Rumen metabolism in milch cow when feeding a new feed 

additive in the composition of the silage-concentrated rations  

/ I. Dushara, N. Fedak, Y. Vovk //  Foothill and mountain agriculture and 

stockbreeding. – 2014. – V. 56 (IІ). – P. 127–133. 

Feed Supplement for cows, made with natural minerals and complex scarce 

mineral elements, contributes to the activation of biosynthetic processes in the 

rumen, which ensures the growth of the average daily milk yield by 8.0 %. 

Key words: cows, feed premix, feed additive glauconite, rumen, milk. 

 
UDC 636.2:612.017:618.6 

Dyachenko A. Influence of tissue preparation on the state of humoral non-

specific resistance of cows in the pre-and post-natal period  

/ A. Dyachenko // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2014. – V. 

56 (IІ). – P. 133–143. 

 Studied the effect of injecting cows with different levels of milk 

production in the last month of pregnancy the placenta and aloe extract emulsified 

denatured at rates of nonspecific resistance in pre- and post-natal periods. It was 

established that pregnant cows for 5-7 days prior to birth, the level of bactericidal 

and lysozyme activity of serum was less than 25-30 days before calving, indicating 

physiological immunosuppression in the body. The use of the investigational drugs 

increased the phagocytic activity of neutrophils bactericidal and lysozyme activity of 

blood serum and reduced the content of circulating immune complexes, which 

provided the normalization of the physiological state of the internal genital organs 

and restore full sexual cycles in optimal time. 

Key words: cow, phagocytic activity of neutrophils, bactericidal and 

lysozyme activity of serum blood, aloe extract, emulsified denatured placenta, 

reproductive ability. 

 
UDC 636.03.061 

Kogut М. Evalution of bulls-sires on the body type of their daughters  

/ M. Kogut // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2014. – V. 56 

(IІ). – P. 144–149. 

Studied the peculiarities of body composition of cows heifers western 

intraspecific population of the ukrainian black-speckled breast rocks on complex 

linear estimation. Established that daughters of different bulls differ considerably in 

terms of habitus for the two assessment systems (on 9-point and 100-point scale). 

Key words:  linear assessment, Western interbreed type of the Ukrainian 

black-speckled dairy breed, exterior, bull-sires. 

 
UDC 636.082 

Kogut M. Productive characteristics of different daughters of bulls  

/ M. Kogut, V. Bratyuk // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 

2014. – V. 56 (IІ). – P. 149–154. 

Studied the productive traits of cows offspring of three bulls. Founded that 

daughters of different bulls differ in the level of milk production and measuring of  

body size 
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Key words:  productivity, exterior, western interbreed type, bull-sires. 

 
UDC 636.2.033.082  

Pochukalin A. Promising direction breeding for families in beef cattle  

/ А. Pochukalin, S. Priyma // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 

2014. – V. 56 (IІ). – P. 154–159. 

Given the number of animals in beef cattle for 2013, as well as the number 

and list of the best plant families in the rocks with the definition of the duration of 

the economic use of the ancestors in the stud. According to the State breed registry, 

beef cattle presents thirteen breed formations with a total number of livestock  34 

929 of heads. In breeding herds are breeding work with 534 plant collections, among 

which the largest number are Volynska meat and breed aberdeen angus. 

Key words: families, ancestors, the number of livestock 

 
UDC 595.799:577.125 

Saranchuk I. The content of greasy acids in tissues of the breast of 

melliferous bees for impact summer maintenance and ecological conditions of 

environmental / I. Saranchuk // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. 

– 2014. – V. 56 (IІ). – P. 160–170. 

Reduction of greasy acids of total lipids in the tissues of the breast bees 

detained in polluted areas at the beginning and end of the summer due to decreased 

levels of monounsaturated and polyunsaturated greasy acids. Most changes the 

content of greasy acids of total lipids in the tissues of the breast melliferous bees, 

which detained in  areas with intensive traffic and work of industrial enterprises. 

Key words: tissues of melliferous bees, ecological conditions of the 

environment, heavy metals, greasy acids 

 
UDC 636.32/.38:636.084 

Productive and metabolic additive action of perlite in ration of young sheep  

/ G. Sedilo, S. Vovk, V. Kaplinskiy, M. Homyk // Foothill and mountain agriculture 

and stockbreeding. – 2014. – V. 56 (IІ). – P. 170–175. 

Conducted research to determine the productive and metabolic action of the 

mineral perlite to basic ration of young sheep in the conditions of the Carpathian 

region. Established positive effect of specified mineral supplements to the diet on 

metabolism, growth and development of animals and woolen performance. 

Key words: young sheep, feeding, perlite, growth of animals, hematological 

indicators, woolen performance, quality of wool. 

 
UDC 636.4:636.084 

Features of feeding piglets before weaning from sows / G. Sedilo,  

S. Vovk, V. Pundyk, G. Tesak // Foothill and mountain agriculture and 

stockbreeding. – 2014. – V. 56 (IІ). – P. 175–181. 

The results of own research and literature data of the features of feeding 

piglets before weaning from sows. Presents feeding pattern and optimized 

composition of prestarter and starter feed, which is used for feeding pigs from 6 to 

45 days of age. 

Key words: piglets, sows, weaning, feeding, fodder. 



 

 259 

UDC 631.1.017.3:115.7 

Conceptual approaches to industrialization family farms of producing milk in 

Lviv region / G. Sedilo [et al.] // Foothill and mountain agriculture and 

stockbreeding. – 2014. – V. 56 (IІ). – P. 181–187. 

Presented analysis of the livestock industry of Lviv region and proposed 

conceptual approaches to industrialization family farms on the content of 5-10 cows 

by bringing agricultural enterprises to provide services on feed, premixes 

preparation and provision of proper feeding of cattle in farms of the population, 

which will reduce the amount of manual labor workers, family farms, their financial 

and economic costs, and increase animal productivity and quality of products. 

Key words: family farm, agricultural enterprises, fodder production, full 

feeding cows. 

 
UDC 636.598:636.082 

Slaughter indicators of young geese in Obroshyno for reproduction “in itself” 

/ G. Sedilo [et al.] // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2014. – 

V. 56 (IІ). – P. 187–194. 

Presented slaughter, morphological and chemical characteristics of meat of 

young geese in Obroshyno. Research has shown that productivity was higher in 

young animals, obtained from local white geese in Obroshyno. 

Key words: geese, dynamics of the live weight of young animals, slaughter 

weight, meat productivity, length of the body, sternum, tarsus. 

 
UDC 636.4:636.082 

Sedilo G. Evaluation of boars and sows Poltavska meat breed on indicators 

"own performance” of young animals  by method of control breeding / G. Sedilo,  

V. Pundyk, G. Tesak // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2014. 

– V. 56 (IІ). – P. 194–198. 

Research on the evaluation of 3 boars of Poltavska meat breed for 

reproductive performance of sows and productivity of young animals by control 

method of breeding. Founded that the best for reproductive characteristics of sows 

and fattening performance of young animals was Mouflon 7. 

Key words: pigs, poltavska meat breed, boars, performance. 

 
UDC 636.598:636.082 

Reproductive and feather-down quality of geese in Obroshyno for feeding 

"in itself" / G. Sedilo [et al.] // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. 

– 2014. – V. 56 (IІ). – P. 198–204. 

Presents data on egg production, hatching quality of eggs and down-feather 

performance of grey and white geese in Obroshyno for breeding “in itself”. It was 

found that these indicators best combination was of grey local geese in Obroshyno, 

which was transfusion the blood of a large grey breed of geese, and local white  

geese in Obroshyno crossed with legart. 

Key words: geese, hatching quality, egg laying, fertility, hatchability. 
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UDC 615.015.32 (477.83) 

Effects of homeopathic preparations on nonspecific resistance of dairy cows 

/ I. Skorokhid, O. Garmadiy, M. Vorobel, H. Telushko // Foothill and mountain 

agriculture and stockbreeding. – 2014. – V. 56 (IІ). – P. 204–208. 

The use of a homeopathic preparation, created on the basis of bioinformatic 

methods, significantly affects the performance of the immunity of dairy cows. This 

preparation has a prolonged effect, in contrast to classical homeopathic medicines 

echinacea compositum S, which is manifested by the enhancement of nonspecific 

resistance of the blood of cows over a long period of time after injection. 

Key words: preparation, cows, blood, immunity, bioinformatic methods, 

homeopathy. 

 
UDC 636.082 

Postnatal development of forming meat productivity in bulls-sons of 

promising breeding bulls of the Ukrainian black-speckled breast breed of the 

western interbreed type / V. Fedak, M. Kogut, V. Bratyuk,  N.  Fedak  

// Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2014. – V. 56 (IІ). – P. 

209–214. 

Studied postnatal growth and the formation of meat efficiency of bulls 

Ukrainian black-spotted milk breed of western interbreed type . Evaluated of 

slaughter indicators bulls-sons sires of Apollo  171, Spartac 1547 and Flinted 802. 

Research has shown that the highest meat productivity (above the breed 

standard 10 %) obtained from the sons Flinted 802. 

Key words:  meat productivity, exterior, western interbreed type, bulls-sires 

 
UDC 636.084:577.18  

Fedak N. Macromineral composition of the feed in the state enterprise “RA 

“Radekhiv” / N. Fedak, Ya. Vovk // Foothill and mountain agriculture and 

stockbreeding. – 2014. – V. 56 (IІ). – P. 214–222. 

The analysis of forages harvested in "DG" "Radekhiv”, on the content of 

macroelements. Determination of the chemical composition of feed in the practice of 

stockbreeding is one of the most important elements of the assessment of their 

nutritional value. Knowing it, it is possible to  conclude about which nutrients and 

how much are contained in the feed, and therefore the extent to which they satisfy 

the needs of the animals in those or other elements of  feeding. Balancing rations on 

the content of macroelements in terms of fodder base of western woodland  should 

take into account the actual availability in feed 

Key words: feed, mineral elements (Calcium, Phosphorus, Potassium, 

Sodium, Magnesium, Sulphur). 

 
UDC 636.085.52 

Probiotic preparations in the ensiling of green fodder / S. Chumachenko,  

N. Fedak, N. Kravchenko, L. Bozhok // Foothill and mountain agriculture and 

stockbreeding. – 2014. – V. 56 (IІ). – P. 222–232. 

Shown the effect of probiotic preparations (silage sourdough) Lithosil and 

BPS-L on the preservation nutrients of green mass vetch-oat mixtures of high 

humidity in silage, as well as the influence of feeding these forages on the 
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physiological and biochemical status of the organism dairy cows, their productivity, 

chemical composition and some technological properties of milk. 

Key words: silage sourdough, quality of silages, milking cow, interior 

indicators, milk productivity, milk quality. 

 

 
UDC 658.589:332.1 

Some aspects of testing the latest scientific developments and bring them to 

innovation / T. Boivka, B. Vrydnyk, O. Polulikh, O. Orel // Foothill and mountain 

agriculture and stockbreeding. – 2014. – V. 56 (IІ). – P. 233–236. 

The experience of testing the latest scientific developments and bringing 

them to innovation, the basic elements of the innovation projects. Presented the 

results of the work of the coordination unit testing and transfer of innovation. 

Key words: marketing, innovation, approbation, transfer 
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