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ВИВЧЕННЯ СОРТОЗРАЗКІВ ГРЯСТИЦІ ЗБІРНОЇ   

ПРИ СІНОКІСНОМУ І ПАСОВИЩНОМУ ВИКОРИСТАННІ 

  

Висвітлено стан селекції грястиці збірної в зоні 

Передкарпаття за різних типів використання. При скошуванні 

першого укосу у фазі виходу в трубку грястиця збірна формує  три 

повноцінних укоси, при цьому досягається рівномірність розподілу 

зеленої маси протягом вегетаційного періоду. Після початку 

весняного відростання приріст пагонів у ранньостиглих і 

середньостиглих сортозразків грястиці збірної йде швидше, ніж у 

пізньостиглих. Найвищий темп приросту пагонів спостерігали у фазі 

повного колосіння і до цвітіння. За 15 діб цього періоду у стандарту с. 

Дрогобичанка приріст становив 21,4 см, а у пізньостиглих 

сортозразків (№ 912 і № 1365) - 16,5 см. 
Ключові слова:  грястиця збірна, сорт,  укіс,  насіння, зелена 

маса, суха речовина, протеїн. 

 

Вступ.  Основою створення міцної та повноцінної кормової бази 

тваринництва в західному регіоні України є багаторічні злакові  трави.  

Вони є одним із важливих джерел сировини для виробництва різних 

видів кормів (сіна, сінажу, силосу, трав’яної муки, брикетів і гранул).  

Суха речовина трав за виходом кормових одиниць майже не 

поступається зерну вівса. Такі злакові трави, як стоколос безостий, 

грястиця збірна, канарник тростинний, за відповідної технології 

можуть давати зелений корм майже одночасно з озимим житом. В 

зеленій масі трав багато вітамінів. У фазі виходу в трубку в ній 

міститься майже стільки ж протеїну, скільки в зеленій масі бобових, а 

також достатня кількість мінеральних речовин і мікроелементів. 

Багаторічні злакові трави дають найдешевший корм [6, 8].  

Серед багаторічних злакових трав найбільшими потен-

ціальними можливостями відзначається грястиця збірна (Dactylis 

glomerata L.).  Латинську назву роду утворено від грецького слова, 

що означає палець (суцвіття пальчастоподібне). Видова назва в  
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перекладі з латинської мови означає «скупчений» і пов’язана із 

зовнішнім видом суцвіття. Російська назва відображає схожість 

суцвіття рослини на їжака. Характеризується доброю отавністю після 

скошування і стравлювання. Повного розвитку досягає на 2–3-й рік 

життя, в травостої тримається 5–6 і більше років [1, 2, 7]. 

Селекція грястиці збірної відрізняється трудомісткістю і 

потребує більших затрат часу, ніж селекція однорічних сільськогоспо-

дарських культур.  Вважають, що  тільки за допомогою створення 

нових сортів можна підвищити урожайність сухої речовини на 33 %. 

Одні і ті ж сорти використовуються і на сінокосах, і на пасовищах, і в 

польових сівозмінах, хоча сорти сінокісного і пасовищного типів  

розрізняються за архітектонікою стебел, листків, висотою, 

інтенсивністю кущення і іншими ознаками. Одним із найефективніших 

методів підвищення врожайності, стійкості до абіотичних і біотичних 

факторів середовища є генетичне вдосконалення рослин та створення 

нових сортів [3, 10]. 

Матеріали і методи.  Дослідження проводили в  лабораторії 

селекції трав ІСГКР  НААН (с. Лішня, зона Передкарпаття) на 

осушених гончарним дренажем дерново-середньопідзолистих 

поверхнево оглеєних середньокислих суглинкових утворених на 

делювіальних відкладах ґрунтах, які характеризувалися такими 

показниками родючості: вміст гумусу в орному (0–20 см) шарі –  

1,22 %, рН сольової витяжки - 4,6, гідролітична кислотність - 4,23,  Нr 

– 11,8 мг-екв. на 100 г ґрунту (сума ввібраних основ), рухомих форм 

азоту – 10,8 мг, фосфору – 11,8 мг, обмінного калію – 8,2 мг на 100 г 

ґрунту.  

Закладку дослідів, фенологічні спостереження, біометричні 

виміри, обліки, біохімічні аналізи та статистичну обробку даних 

проводили за загальноприйнятими методиками [4,  5].     

 Опис селекційного матеріалу здійснювали згідно з методикою 

проведення експертизи сортів на відмітність, однорідність та 

стабільність (ВОС) [5, 9]. Для оцінки показників кормової цінності 

кормових трав використовували такі методи: сухої речовини – 

ваговий; сирого протеїну – К’єльдаля; білкового азоту - з 

осаджуванням за Барштейном; сирого  жиру - ефірної екстракції в 

апараті Сокслета; сирої клітковини – Генденберга і Штомана; сирої 

золи – сухого озолення. Вміст безазотистих екстрактивних речовини 

вираховували  арифметично. 

Агротехніка на дослідних ділянках  – загальноприйнята для 

зони Передкарпаття. 
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Метеорологічні умови у роки проведення досліджень 

характеризувалися значною різноманітністю.    

Результати та обговорення.  Створені сорти мають не тільки 

відрізнятися довголіттям і врожайністю кормової маси, але і іншими 

господарсько цінними ознаками і властивостями: стійкістю до хвороб, 

високим вмістом білка, незамінних амінокислот, каротину і інших 

поживних речовин, добрим поїданням і перетравністю. В зв’язку з цим 

ми у 2013 р. провели закладку розсадника конкурсного 

сортовипробування для вивчення різних форм грястиці збірної як 

вихідного матеріалу для селекції при сінокісному і пасовищному 

використанні. Було висіяно 5 селекційних номерів. Стандарт – 

районований сорт Дрогобичанка.  

 Дослідження щодо строків скошування грястиці збірної 

проводили на фоні N45Р45К45.  В умовах досліду весняне відростання 

грястиці збірної спостерігали в межах 12.03 – 16.04. До кінця травня  

(1-й строк скошування) грястиця збірна досягала 56,3 см, добовий 

приріст при цьому становив 1,61 см. Високі темпи росту  вона зберігає 

довгий час. Спостереження над динамікою добового приросту пагонів 

грястиці збірної показали, що інтенсивність їх росту залежить в 

основному від фази розвитку. Після початку весняного відростання 

приріст пагонів у ранньостиглих і середньостиглих сортозразків йде 

швидше, ніж у пізньостиглих. У стандарту Дрогобичанка 

(середньостиглий) приріст від початку росту до першого вимірювання 

становив 10,2 см, у пізньостиглих зразків (№ 912) - 9,1 см. Найвищий 

темп приросту пагонів спостерігали в фазі повного колосіння і до 

цвітіння. За 15 діб цього періоду у стандарту приріст становив 21,4 см, 

а у пізньостиглих - 16,5 см. Добовий приріст волоті у фазі колосіння 

становив 4,7–9,3 мм. Висоту рослин розглядають як генетично складну 

ознаку. Високорослість є домінантною або частково домінантною 

ознакою. Вивчення висоти рослин грястиці збірної має важливе 

значення в селекційній роботі з цією культурою, оскільки вона є одним 

із непрямих показників урожайності зеленої маси. Висота травостою 

також слугує одним із критеріїв визначення строків скошування.  

Відростання рослин грястиці збірної після скошування 

відрізнялося від весняного і залежало від строків скошування першого 

укосу. Чим раніше скошували травостій в першому укосі, тим 

інтенсивніше проходило відростання. Відростання рослин грястиці 

збірної після другого скошування було менш інтенсивним, ніж весняне 

і після першого скошування. Найбільш облиствлені рослини грястиці 

збірної в ранні фази вегетації, а в міру росту і розвитку їх 

облиствленість знижується. Особливо різко зменшення проходило в 
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період виходу в трубку – початок виколошування. Якщо 

облиствленість грястиці збірної в першому укосі становила 57–79 %, 

то у другому - від 89 до 93 % (утворює при післяукісному відростанні 

укорочені вегетативні пагони). Зелена маса третього і подальших 

укосів складалася із одних листків. Температура повітря вегетаційного 

періоду 2015 р. була вищою від середньобагаторічних показників. Так, 

лише у липні та серпні вона була 19,9; 20,6 °С, що на 2,3; 3,6 °С вище 

від середньобагаторічної. 2015 р. характеризувався значно меншою 

кількістю опадів порівняно з 2014 р. і виявився сприятливим для росту 

і розвитку злакових трав та підвищення рівня насіннєвої 

продуктивності. Лише у травні 2015 р. кількість опадів була на 30,6 мм 

більшою порівняно з середньобагаторічним показником (127,6 мм 

проти середньобагаторічного 97,0 мм). Порівняння метеоданих і 

врожаю зеленої маси та насіння злакових трав свідчить про пряму 

залежність від погодних умов літа. Грястиця збірна має великі 

облиствлені генеративні пагони висотою 100–150 см,  подовжені 

вегетативні 60–80 см і укорочені вегетативні – 20–50 см. 

 У середньому за два роки обліку в конкурсному 

сортовипробуванні 4 селекційні номери грястиці збірної (табл.) при 

сінокісному (проводили 3 укоси) і пасовищному (6 укосів) 

використанні істотно перевищили  стандарт за врожаєм кормової маси 

і насіння. Вони забезпечили врожай зеленої маси  45,20–53,83 і 32,55–

35,09 т/га; сухої речовини  10,72–12,08 і 7,64–9,12 т/га; насіння 0,335– 

0,490 т/га,  що відповідно на 10,1–31,2 і 27,1–37,0 %; 12,6–26,9 і  51,9–

81,3 %; 4,7–53,1 % більше від стандарту с. Дрогобичанка. Селекційний 

номер 1365 (гібридна популяція с. Марічка х с. Dainava) забезпечив 

найвищий врожай насіння 0,490 т/га, істотно перевищивши стандарт  

на  0,170 т/га, або на 53,1 %. Селекційний номер 912 (добір на с. 

Dainava) при сінокісному і пасовищному використанні забезпечив 

найвищий приріст врожаю зеленої маси і сухої речовини, 

перевищивши стандарт відповідно на 12,79–9,48 т/га, або на 31,2– 

37,0 % і 1,72–4,09 т/га, або 18,1–81,3 %. Згідно з методикою визначали 

облиствленість рослин (фаза початок цвітіння). У стандарту вона 

становила 72 %. Два селекційні номери (912 і 1365) перевищили 

стандарт відповідно на 16 і 14 %. У селекційних номерів 902 (добір із 

К-43546) і 1367 (масовий добір із с. Марічка) облиствленість менша  

порівняно зі стандартом (67 і 69 %).   
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Продуктивність селекційних номерів грястиці збірної в конкурсному сортовипробуванні (середнє за 

2014–2015 рр.), т/га 

 

Варіанти 

Зелена маса Суха речовина Насіння 

серед-

нє 

± до 

St 

% до 

St 

серед-

нє 

± до 

St 

% до 

St 

серед-

нє 

± до 

St 

% до 

St 

Сінокісний спосіб використання 

Дрогобичанка – St 41,04 - 100 9,52 - 100 0,320 - 100 

№ 912 53,83  +12,79 131,2 11,24 +1,72 118,1 0,456 +0,136 142,5 

№ 1365 47,71 +6,67 116,3 10,72 +1,20 112,6 0,490 +0,170 153,1 

№ 902 45,20 +4,16 110,1 11,69 +2,17 122,8 0,348 +0,028 108,8 

№ 1367 45,29 +4,25 110,4 12,08 +2,56 126,9 0,335 +0,015 104,7 

НІР05 2014 1,16   0,68 0,025     

         2015 1,89   0,59 0,026     

Пасовищний спосіб використання 

Дрогобичанка – St 25,61 - 100 5,03 - 100 - - - 

№ 912 35,09 +9,48 137,0 9,12 +4,09 181,3 - - - 

№ 1365 33,40 +7,79 130,4 7,64 +2,61 151,9 - - - 

№ 902 32,60 +6,99 127,3 7,69 +2,66 152,9 - - - 

№ 1367 32,55 +6,94 127,1 7,85 +2,82 156,1 - - - 

НІР05 2014 0,46   0,13      

          2015 1,50   0,40      
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Обліки врожаю зеленої маси грястиці збірної проводили в три 

строки: у фазі виходу в трубку, при висоті рослин  35–40 см (1-й 

строк), 50–60 см (2-й строк) і на початку викидання волоті (3-й строк). 

В сумі за 3 укоси найвищий врожай (11,53 т/га) сухої речовини 

забезпечив селекційний номер 912, одержаний при скошуванні 1-го 

укосу на початок викидання волоті (3-й строк скошування), який 

перевищував врожай при збиранні 1-го укосу в фазі виходу в трубку на 

1,02 т/га  (2-й строк скошування, 9,8 %)  і на 2,80 т/га (1-й строк 

скошування, 18,5 %). 

Строки скошування істотно впливали на розподіл врожаю за 

укосами. За першого строку скошування врожай першого укосу 

селекційного номера 912 становив 24,9 % від сумарного врожаю, 

другого 39,2 %, третього 27,4 %. Частка першого укосу у загальному  

врожаї за другого строку скошування підвищилася до 34,4 %, а при 

третьому – до 48,7 %; частка другого укосу знизилася відповідно до 

35,2 і 30,9 %; третього укосу - до 16,8 і 6,1 %.  Отже, чим раніше 

проводили скошування першого укосу, тим більш рівномірно 

розподілявся врожай за укосами. Збір сухої речовини за третього 

строку скошування в третьому укосі становив всього 0,7 т/га, таким 

чином, при зборі першого укосу на початку викидання волоті 

одержано два повноцінних укоси, а при більш ранніх строках – три. 

Хімічний склад зеленої маси залежно від строків скошування показує, 

що її якість в першому укосі тим вища, чим раніше скошували 

травостій. Вміст сирого протеїну селекційного номера 912  у першому 

укосі за 1-го строку скошування становив 15,78 %, клітковини 22,02 %; 

за 2-го  строку скошування - відповідно 12,0 і 26,83 % і за 3-го  строку 

скошування – 9,80 і 32,53 %. Якщо перший укіс проведений в більш 

пізні строки, то у другому укосі вміст сирого протеїну, сирого жиру, 

сирої золи і каротину вищий, а сирої клітковини - нижчий.  Із цього 

випливає, що, чим раніше скошується травостій в першому укосі, тим 

менший має бути строк формування врожаю другого укосу. 

 Отже, максимальний вміст протеїну, жиру, каротину, золи і 

мінімальний вміст клітковини у другому укосі у фазі викидання волоті 

залежить від строку проведення першого укосу. В третьому укосі вміст  

поживних речовин грястиці збірної є високим.  

Висновки 

1. При скошуванні першого укосу у фазі виходу в трубку  

грястиця збірна формує три повноцінних укоси, при цьому досягається 

рівномірність розподілу зеленої маси протягом вегетаційного періоду. 

2. У конкурсному сортовипробуванні грястиці збірної за 

дворічними даними при сінокісному використанні за кормовою і 
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насіннєвою продуктивністю перевищили стандарт всі селекційні 

номери. Найвищий врожай насіння забезпечив селекційний номер  

1365 (гібридна популяція с. Марічка х с. Dainava) - 0,490 т/га, істотно 

перевищивши стандарт  на  0,170 т/га  (при НІР05 0,025–0,026 т/га), або 

на 53,1 %. При сінокісному і пасовищному використанні найвищий 

приріст врожаю зеленої маси і сухої речовини  забезпечив селекційний 

номер 912 (добір на с. Dainava), перевищивши стандарт відповідно на 

12,79–9,48 т/га, або на 31,2–37,0 % і 1,72–4,09 т/га, або 18,1–81,3 %.  

Підсумовуючи результати дворічних досліджень щодо вивчення 

різних селекційних номерів грястиці збірної при сінокісному і 

пасовищному використанні, можна констатувати, що вони сформували 

неоднаковий рівень урожаїв та їх приростів до стандарту і 

представляють собою різні типи використання з неоднаковою 

тривалістю вегетаційного періоду. 
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