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УДК 631.636 

 

Висвітлено стан та перспективи розвитку біологічного землеробства. 

Викладено результати досліджень взаємозв’язків між селекційними ознаками 

сортозразків багаторічних трав, показано їх продуктивність та екологічну 

пластичність. Наведено дані щодо впливу технологічних прийомів 

вирощування на продуктивність та якість лучних агрофітоценозів. Розкрито 

питання вдосконалення елементів технології вирощування пшениці озимої, 

ріпаку озимого, кукурудзи та інших сільськогосподарських культур.  

Подано результати наукових досліджень, спрямованих на підвищення 

продуктивності, поліпшення відтворювальної здатності та якості продукції 

молочної худоби, свиней і овець із використанням селекційно-генетичних, 

годівельних та біотехнологічних методів. 

Для наукових працівників, студентів, аспірантів, викладачів вищих 

навчальних закладів та спеціалістів сільського господарства. 
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ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО 
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ЕКОЛОГІЧНА ПЛАСТИЧНІСТЬ  

ТА ВАРІАНСА СТАБІЛЬНОСТІ  

СОРТОЗРАЗКІВ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ   

(TRIFOLIUM PRATENSE L.) В УМОВАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ 

 

Методом оцінки екологічної пластичності та варіанси її 

стабільності визначено середню реакцію колекційних зразків 

конюшини лучної на зміну умов середовища. Виділено сорти з високою 

пластичністю, які мають високі коефіцієнти регресії та низькі 

значення коливання їх стабільності за врожайністю зеленої маси, - № 

2282, Тернопільська 6. Виявлено зразки із стабільним проявом ознак: 

«врожайність зеленої маси» - Колубара, Передкарпатська 6, 

Біломорська, № 2284, № 193, Роднік Сибіру, «врожайність насіння» - 

№ 2253, Колубара, № 2284, № 193. 

Ключові слова: конюшина лучна, сортозразок, коефіцієнт 

регресії (пластичності), варіанса стабільності, продуктивність. 

 

Вступ. Підвищення ефективності конюшиносіяння можливе, 

насамперед, за рахунок поліпшення селекційної роботи та чіткої 

організації насінництва конюшини, адже визначальна роль у впро-

вадженні і використанні цієї культури у виробництві належить сорту.  

У зв’язку з цим перед селекціонерами Передкарпаття постає 

потреба створення сортів з підвищеною кормовою і насіннєвою 

продуктивністю, які б характеризувалися швидким відростанням 

травостою після укосів і випасання, стійких до несприятливих 

факторів середовища. Важливою при цьому є детальна оцінка 

колекційного матеріалу різного еколого-географічного походження           

[1]. 

Вивчення генетичних відмінностей вихідного матеріалу за 

різних умов зовнішнього середовища дає можливість створити нові 
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сорти з підвищеною екологічною пластичністю та стабільністю, що 

розраховані на максимальну реалізацію свого потенціалу 

продуктивності. 

Визначення оптимального типу рослин, здатних стабільно 

реалізовувати свій потенціал і при цьому адекватно реагувати на зміну 

умов вирощування, постійно привертає увагу науковців [2, 4, 6].  

Вивчення селекційного матеріалу в різні за гідротермічними 

умовами роки дає змогу отримати інформацію про особливості реакції 

генотипів на зміну екологічних умов. Поняття  “стабільність”  і  

“пластичність”  в  науковій  літературі  трактують  по-різному,  що 

ускладнює оцінку цих параметрів і їх використання при відборах.   

Екологічна пластичність селекційної ознаки зразка – це 

середня реакція його на зміну умов середовища. Варіанса стабільності 

пластичності селекційної ознаки зразка – це відхилення емпіричних 

даних за конкретних умов середовища від екологічної пластичності 

селекційної ознаки, тобто від середньої реакції на зміну умов 

вирощування. В ролі фактора “умови” можуть виступати: роки 

досліджень, місцевість, дози удобрення, густота стояння рослин, 

терміни сівби та ін. [7]. Серед факторів фенотипічної мінливості 

ознаки стійкості значна роль належить умовам вирощування рослин.  

           Матеріали і методи. Дослідження проводили в 2011–2015 рр. 

на дослідному полі Інституту сільського господарства Карпатського 

регіону НААН (с. Лішня Дрогобицького р-ну Львівської обл.). 

            Ґрунт дослідного поля – типовий для цього регіону осушений 

гончарним дренажем дерново-середньопідзолистий поверхнево 

оглеєний середньокислий суглинковий утворений на делювіальних 

відкладах. Ґрунти характеризуються такими агрохімічними 

показниками: вміст гумусу - 1,22–1,88 %, рН сольової витяжки - 4,6, 

гідролітична кислотність - 4,23, Нr (сума ввібраних основ) - 11,8 мг-

екв. на 100 г ґрунту, рухомих форм фосфору - 11,8 мг, калію - 8,2 мг, 

азоту - 10,8 мг на 100 г ґрунту.  

Погодні умови 2011–2015 рр. мали ряд особливостей. За роки 

досліджень відзначали істотні відмінності від середніх багаторічних 

даних суми опадів та температур протягом літніх місяців, що дало 

змогу більш різносторонньо оцінити показники росту і розвитку 

конюшини лучної під час вегетації та вплив несприятливих умов 

довкілля на їх кормову та насіннєву продуктивність. 

2011 рік характеризувався підвищеною температурою повітря 

та кількістю опадів в окремі місяці. Середньомісячні температури 

повітря за вегетаційний період були вищі порівняно із середньо-

багаторічними на 1,4 
0
С. Кількість опадів перевищила 
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середньобагаторічну на 20–81 мм, що сприяло появі дружних сходів та 

росту рослин  бобових трав. 

Вегетаційний період 2012 р. характеризувався підвищеними 

температурами повітря та меншою кількістю опадів, лише в липні 

випало більше опадів на 26,8 мм щодо середньобагаторічних. 

Погодні умови 2013 р. були схожими на попередні роки 

проведення досліджень та сприятливі для росту і розвитку рослин. 

Середня температура повітря за вегетаційний період 2014 р. 

була в межах середньобагаторічної, а кількість опадів перевищила в 

травні, липні та серпні відповідно на 88,2; 36,6; 44,7 мм. 

Погодні умови 2015 р. були дещо не характерні для цієї зони. 

Так, температура повітря в липні, серпні перевищила середньо-

багаторічні на 2,3; 3,6 
0
С. А кількість опадів була меншою відповідно 

на 54,9; 84,0 мм. Такі погодні умови негативно впливали на ріст і 

розвиток рослин та насіннєву продуктивність трав.  

             Матеріалом для досліджень слугували 16 колекційних зразків 

конюшини лучної різного еколого-географічного походження. 

             Польові дослідження, спостереження, обліки та виміри 

проводили згідно з методичними вказівками щодо вивчення світової 

колекції багаторічних кормових трав [5]; статистичну обробку 

вихідних даних - методом дисперсійного аналізу за Б. А. Доспеховим 

[3]; оцінку екологічної пластичності та варіанси її стабільності - згідно 

з методикою і формулами S. A. Eberhart, W. A. Russel [8],  

В. З. Пакудіна, Л. М. Лопатіної [6].  

            Результати та обговорення. Метод оцінки екологічної 

пластичності та варіанси її стабільності сортів, який ґрунтується на 

дисперсійному та регресійному аналізах, дає можливість оцінити їх 

реакції в різних умовах вирощування.  

          Коефіцієнти регресії (bi) характеризують середню реакцію 

селекційної ознаки зразків на зміну умов середовища і показують 

пластичність селекційної ознаки, що дає можливість прогнозувати  

зміну  досліджуваної  ознаки в  рамках  зміни  умов  років.  Чим вище 

значення bi, тим сорт більш чутливий до змін умов вирощування за 

роками. Якщо коефіцієнт регресії наближається до одиниці, то ознака 

реагує на зміни умов середовища. Від’ємне значення bi вказує на 

зниження показника ознаки внаслідок вилягання чи ураження 

хворобами. Нульове або близьке до нуля значення bi вказує на те, що 

сорт не реагує на зміну умов вирощування.  

              Варіанса стабільності пластичності (Si
2
) показує, наскільки 

надійно селекційна ознака зразка відповідає тій пластичності, яку 

оцінив коефіцієнт регресії (bi). Чим ближче Si
2
 до нуля, тим менше 
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відрізняються емпіричні значення від теоретичних. Високі показники 

селекційної ознаки мають сорти з високим значенням пластичності та 

низьким - стабільності. Стабільність  прояву  рівня  ознаки  

виражається  при  низьких  коефіцієнтах  регресії (пластичності) і 

низьких коливаннях їх за варіансою стабільності [7]. 

Високу пластичність за врожайністю зеленої маси виявлено у 

сортозразків № 960 (bi = 1,17), № 2432 (bi = 1,04), № 2422 (bi = 1,17), № 

2282 (bi = 1,15), № 2253 (bi = 1,13), Тернопільська 6  (bi = 1,02), а 

низьку  варіансу її стабільності - № 2282 ( Si
2
 = 0,60), Тернопільська 6    

(Si
2
 = 0,78). 

Стабільністю прояву цієї ознаки (врожайність зеленої маси) 

характеризувалися зразки конюшини лучної Колубара (bi = 0,92, Si
2
 = 

0,54), Передкарпатська 6 (bi = 0,72, Si
2
 = 0,65), Біломорська (bi = 0,98, 

Si
2
 = 0,90), № 2284 (bi = 0,82, Si

2
 = 0,45), № 193 (bi = 0,82, Si

2
 = 0,41), 

Роднік Сибіру (bi = 0,84, Si
2
 = 0,43) (табл. 1). 

 

1. Коефіцієнти пластичності та варіанси стабільності зразків 

конюшини лучної за ознакою «врожайність зеленої маси» 

Сортозразки 

Середня 

врожайність 

зеленої 

маси, т/га 

Коефіцієнт 

регресії (bi) 

Варіанса 

стабільності 

(Si
2
) 

Дикоросла № 159 44,1 0,67 1,13 

№ 960  45,5 1,17 2,04 

№ 2432 44,6 1,04 17,81 

№ 2422 45,2 1,17 1,03 

№ 2282 45,0 1,15 0,60 

№ 2253 45,1 1,13 1,92 

№ 2243 44,4 0,81 1,07 

Дикоросла № 177 44,6 0,92 1,81 

Колубара 44,3 0,92 0,54 

Тернопільська 5 43,4 0,95 1,33 

Тернопільська 6 43,6 1,02 0,78 

Передкарпатська 6 44,4 0,72 0,65 

Біломорська 44,0 0,98 0,90 

№ 2284 42,9 0,82 0,45 

№ 193 43,6 0,82 0,41 

Роднік Сибіру 44,5 0,84 0,43 

Середня врожайність 44,3   

 



 7 

За врожайністю насіння високу пластичність було відзначено 

тільки у сортозразка Дикоросла № 159  (bi = 3,5), а низькою  варіансою 

її стабільності не характеризувався жоден із сортозразків. 

Стабільністю прояву цієї ознаки (врожайність насіння) 

характеризувалися зразки конюшини лучної: № 2253 (bi = 0,39, Si
2
 = 

0,64), Колубара (bi = 0,70, Si
2
 = 0,32), № 2284 (bi = 0,97, Si

2
 = 0,51), № 

193 (bi = 0,30, Si
2
 = 0,80) (табл. 2). 

 

2. Коефіцієнти пластичності та варіанси стабільності зразків 

конюшини лучної за ознакою «врожайність насіння» 

Сортозразки Середня 

врожайність 

насіння, ц/га 

Коефіцієнт 

регресії (bi) 

Варіанса 

стабільності 

(Si
2
) 

Дикоросла № 159 2,64 3,5 58,2 

№ 960  2,79 0,64 2,21 

№ 2432 2,78 0,61 1,60 

№ 2422 2,72 0,75 2,55 

№ 2282 2,65 0,26 2,53 

№ 2253 2,70 0,39 0,64 

№ 2243 2,80 0,80 2,70 

Дикоросла № 177 2,80 0,82 1,90 

Колубара 2,76 0,70 0,32 

Тернопільська 5 2,76 0,74 2,88 

Тернопільська 6 2,77 0,84 1,90 

Передкарпатська 6 2,56 0,41 2,03 

Біломорська 2,55 0,71 2,63 

№ 2284 2,57 0,97 0,51 

№ 193 2,55 0,30 0,80 

Роднік Сибіру 2,71 0,32 2,06 

Середня врожайність 2,70   

 

Висновки. За врожайністю зеленої маси високу пластичність 

виявлено у сортозразків № 960, № 2432, № 2422, № 2282, № 2253, 

Тернопільська 6, а низьку варіансу її стабільності - № 2282, 

Тернопільська 6. Стабільністю прояву цієї ознаки характеризувалися 

зразки конюшини лучної Колубара, Передкарпатська 6, Біломорська, 

№ 2284, № 193, Роднік Сибіру. 

Високу пластичність за врожайністю насіння було відзначено 

у сортозразка Дикоросла № 159, а низькою  варіансою її стабільності 

не характеризувався жоден із сортозразків конюшини лучної. 
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Стабільністю прояву згаданої вище ознаки відзначалися № 2253, 

Колубара, № 2284, № 193. 
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БІОЛОГІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО:  

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Наведено нові літературні дані та результати власних 

досліджень з розвитку біологічного землеробства. Особлива увага 

звертається на взаємозв’язок головних ланок системи землеробства: 

структури посівних площ, сівозмін, ґрунтозахисного обробітку ґрунту 

і захисту рослин. Чільне місце відведено бобовим і сидеральним 

культурам, а також соломі як альтернативному джерелу удобрення. 

Ключові слова: біологічна система землеробства, сівозміни, 

удобрення, обробіток ґрунту, інтегрований захист рослин. 

 

Вступ. Наприкінці другого тисячоліття вчені й світова спільнота 

почали багато уваги приділяти проблемі екологіції землеробства як 

засадничої складової виробництва  здорових продуктів харчування. 

Тому, з одного боку, повернення до традиційних методів 

господарювання без використання засобів хімічного  захисту рослин та 

мінеральних добрив, а з другого - застосування як удобрення 

сировинних залишків і відходів органічного походження, а також 

природних засобів захисту рослин стають щораз актуальнішими. У  

лексиконі науковців і виробників рослинної та плодоовочевої 

продукції України з’явилися такі нові терміни, як біологічне, 

органічне, екологічне та біодинамічне землеробство тощо. Ці моделі  

ґрунтуються на всестороньому розумінні усіх процесів, що 

відбуваються в агроекосистемах, спрямовані на відновлення родючості 

ґрунтів, поліпшення їх будови, зменшення токсичності та сприяють 

утворенню стійких в екологічному відношенні агроландшафтів. З 

огляду на окреслену проблему до основних причин підвищеної уваги 

щодо екологічно безпечних форм господарювання у світі можна 

віднести такі:  

- використання хімічних речовин за декілька десятиліть, 

починаючи із середини XX століття, нанесло значної шкоди навко-

лишньому середовищу (виснаження природних ресурсів, погіршення 

родючості та підвищення токсичності ґрунтів, ерозія тощо);  
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- висока ціна на енергоресурси: суми, використані на штучні 

мінеральні добрива і синтетичні пестициди, не завжди окуповуються 

врожаєм;  

- знизилися прибутки фермерів;  

- змінився суспільний погляд щодо оцінки продукції, вирощеної 

у  хімічному сільському господарстві;  

- збільшився попит на екологічно безпечні для здоров’я людей 

продукти [6].  

Найпоширенішим альтернативним методом ведення сільського 

господарства у світі є біологічне (органічне) землеробство. Воно 

створює потенційні можливості для задоволення зростаючого попиту 

споживачів на екологічно чисті і безпечні для здоров’я людей 

продукти харчування. 

Країнами з найбільшими ринками органічної продукції є 

Сполучені Штати Америки (21 038 млн євро), Німеччина (6 590 млн 

євро) та Франція (3 756 млн євро). Найвищий рівень споживання на 

душу населення спостерігається у Швейцарії, Данії та Люксембурзі. 

Найбільші частки ринку були досягнуті у Данії, Швейцарії та Австрії 

[9]. Є всі підстави стверджувати, що пропозиція і попит на органічну 

продукцію визначаються економічним розвитком регіонів. 

Розвитком органічного руху в Україні займаються:  Федерація 

органічного руху України, асоціація «Чиста Флора», об’єднання 

«Полтава-органік», міжнародна громадська асоціація виробників 

органічної продукції «БІОЛан Україна», Клуб органічного 

землеробства, спілка учасників органічного агровиробництва 

«Натурпродукт», Львівська міська громадська організація  «Екотерра» 

та низка одноосібних селянських присадибних господарств [3]. 

Як бачимо, розвиток біологічної ситеми землеробства 

заслуговує уваги. Але внаслідок зменшення врожайності 

сільськогосподарських культур ця система, треба відверто сказати, 

масового поширення ще не набула – особливо у країнах з низько 

розвинутою економікою, а відтак й рівнем життя населення [2].  

Тому, очевидно,  значно більша частина господарств у світі ще 

довго буде спеціалізуватися на інтенсивному веденні землеробства з 

метою одержання надприбутків, а деща менша – буде розвивати 

білогічне землеробство, продукція яких буде користуватися попитом  

більш заможних верств населення. 

Результати та обговорення. Слід зауважити, що значна когорта  

вітчизняних вчених приділяють увагу впровадженню та розвитку 

органічного виробництва на Україні. Однак у більшості праць учених, 

http://organic.com.ua/
http://organic.com.ua/
http://organic.com.ua/
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передусім економічного спрямування, визначено основні засади та 

методи ведення органічного землеробства та обґрунтовано доцільність 

його широкого впровадження [3, 5, 7]. Але недостатньо розкритими 

залишаються агротехнічні й технологічні аспекти дослідження цієї 

проблеми, що визначається, насамперед, дороговизною постановки 

таких досліджень у полі та лабораторії. Головні агротехнічні чинники, 

що визначають можливості й перспективи ведення білогічного 

землеробства, представлено на рис. 1. 

 

 

Екологічне районування територій і ґрунтів 

 
 

Підбір культур, сортів і  проектування сівозмін 

 

Екологічно безпечна (органічна)  

система удобрення 

 

Ґрунтозахисна та ресурсоощадна  

система обробітку ґрунту 

 

 

Агротехнічні та біологічні методи захисту рослин 

 

Рис. 1. Чинники біологічного землеробства, що формують 

урожайність та якість рослинницької продукції 

 

Сьогодні ще багато різних агроформувань розміщує сади та 

овочеві культури біля шосейних доріг, сміттєзвалищ та інших 

екологічно небезпечних виробництв, не усвідомлюючи того, що 

продукція, вирощена в таких умовах, найбільше піддається 

забрудненню важкими металами, радіонуклідами, нітратами  тощо.  

Першим сегментом, найголовнішою ланкою біологічної 

системи землеробства, є екологічне районування земельних угідь та 

паспортизація ґрунтів, придатних для вирощування органічної 
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продукції. З цією метою всі землі потрібно згрупувати за придатністю 

щодо вирощування екологічно безпечної продукції: 

- непридатні, землі, розміщені біля сміттєзвалищ та підприємств 

екологічно небезпечного виробництва, а також уздовж автомобільних 

магістралей; 

-  обмежено придатні, землі різних агроформувань з 

інтенсивним веденням землеробства; 

- придатні, землі фермерських і подвірних селянських 

господарств та інших організаційно-правових форм, що розміщені на 

екологічно безпечних територіях і є придатними для розвитку 

біологічного землеробства. 

Крім цього, усі землі, які відводяться для ведення біологічного 

землеробства, потрібно паспортизувати. В екологічному паспорті має 

бути повна інформація про стан ґрунту, його агрофізичні, хімічні, 

біологічні та санітарно-гігієнічні показники, їх визначення та 

результати моніториногового контролю, що є засадничою основою 

екологічно безпечного господарювання. 

Другим сегментом, не менш важливим у біологічному 

землеробстві, є включення в структуру посівних площ та сівозмін 

однорічних і багаторічних бобових культур, що дасть можливість за їх 

рахунок вирішити, з одного боку, проблему рослинного білка, а з 

другого - збагачення  ґрунту азотом без внесення мінеральних азотних 

добрив [4].  

Разом з тим окремі культури здатні засвоювати поживні 

речовини із слаборозчинних сполук. Зокрема добре засвоюють фосфор 

із важкодоступних сполук гірчиця біла, люпин, гречка. Підкислюючи 

ґрунт, вони перетворюють такі форми фосфору в доступні й цим 

самим поліпшують фосфорне живлення культур, які висіватимуть 

після них.  

Особливу увагу варто також звернути й на підбір стійких видів, 

сортів і гібридів, адаптованих до ґрунтово-кліматичних умов 

конкретного господарства. В цьому контексті чільне місце відводиться 

сівозмінному чиннику, оскільки від нього залежить вибір системи 

обробітку, удобрення, захист рослин від шкідників, хвороб і бур’янів, 

а ґрунту – від ерозійних процесів. Його ігнорування веде до різкого 

підвищення рівня забур’яненості, шкідливості шкідників та епіфітотій 

захворювань, що суттєво позначається на зменшенні рівня 

врожайності та погіршенні його якості. 

Третім сегментом є удобрення культур у полях сівозміни. 

Якщо за інтенсивної системи землеробства більшість господарств 

практикують внесення в першу чергу високих доз мінеральних добрив, 
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то у біологічному землеробстві зарубіжні та вітчизняні вчені і 

практики провідну роль відводять органічним добривам: традиційним і 

нетрадиційним їх видам. Як відомо, важливим резервом поповнення 

органічних добрив є гній, вермикомпост, мул, гноївка, солома, 

сидеральні добрива та інші, які характеризуються дуже високим 

вмістом поживних елементів [4]. Проте деколи внесення самої 

органіки без знання особливостей її застосування не дає бажаних 

наслідків. Це пов’язано з тим, що одні добрива володіють 

специфічною дією, інші в своїй ефективності є універсальними. 

Наприклад, солома пшениці озимої може мати специфічну дію, а 

підстилковий гній – універсальну. Тому, використовуючи солому чи 

сидеральні культури як добриво із відносно високим відношенням 

вуглецю до азоту, мікроорганізми, які розкладають рослинні рештки, 

починають використовувати азот з ґрунту й перетворювати його в 

недоступні для рослин форми до того часу, поки співвідношення 

вуглецю й азоту не зменшиться.  Підраховано, що для розкладу 1 т 

соломи за традиційної системи удобрення потрібно вносити додатково 

в ґрунт 8–10 кг/га за діючою речовиною мінерального азоту, а за 

органічної – сечовину або розведений водою пташиний послід. 

Слід зауважити, що надмірно підвищені дози органічних добрив 

можуть бути причиною вилягання посівів і нагромадження в продукції 

нітратів і навіть важких металів та інших токсичних речовин. 

Внаслідок внесення у ґрунт органіки в ньому зростає концентрація 

таких хімічних елементів, як свинець, кадмій, мідь, цинк, залізо, 

марганець [10]. Враховуючи повільне виведення важких металів з 

ґрунту, за тривалого надходження навіть відносно невеликих 

кількостей кадмію і свинцю їх концентрація з часом може досягати 

дуже високих показників. Тому перед тим, як вносити на поля 

органічного господарства гній, компости, ставковий чи річковий мул, 

потрібно знати все про їх походження та провести аналіз якісних їх  

показників. 

Для збагачення ґрунту органічною речовиною в системі 

біологічного землеробства значного поширення мають набути 

проміжні сидеральні посіви, які також поліпшують фітосанітарну 

ситуацію в ґрунтовому середовищі чи в посівах, захищають ґрунт від 

ерозії. В західних областях України як сидеральні культури слід 

вирощувати гірчицю білу, редьку олійну, капусту кормову та райграс 

однорічний, а з бобових – буркун білий,  який, крім збагачення ґрунту 

органічною речовиною, позитивно впливає на баланс азоту в 

ґрунтовому середовищі. Важливого значення у збагаченні ґрунту 

органічною речовиною за відсутності виробництва гною надається 
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вирощуванню багаторічних трав та використанню біоорганічних 

добрив [7].  

 Наприклад, у наших дослідженнях конюшина лучна, пшениця 

озима, ячмінь ярий сприяють збагаченню орного шару темно-сірого 

лісового ґрунту. Зокрема з рослинними рештками конюшини лучної за 

органо-мінеральної системи удобрення надійшло 153,4–154,2 кг азоту, 

37,7–38,8 кг фосфору, 77,7–78,9 кг калію, а за органічної – відповідно 

148,2–150,8; 35,7–37,8; 75,4–76,2 кг/га. Найменша кількість елементів 

живлення надійшла в ґрунт з рослинними рештками буряку цукрового: 

азоту - 30,3–33,9 кг за органо-мінеральної   і  28,4–29,8 кг за органічної 

систем удобрення; фосфору – відповідно 8,6–9,7 та 7,6–8,2 кг/га; калію 

– 21,7–25,9 та 20,2–21,6 кг/га.  

Сьогодні, коли землеробство України функціонує в умовах 

від’ємного балансу гумусу, а також дефіциту фосфору, азоту й інших 

поживних речовин, саме широке застосування біопрепаратів, 

створених вітчизняними мікробіологами, є суттєвим ресурсом для 

землеробства майбутнього країни.  Зараз набувають поширення такі 

біопрепарати, як азотобактерин, агрофіл, азогран, біоторф’яне добриво 

(БТД), діазобактерин, поліміксобактерин та інші, що дозволяє значно 

поліпшити живлення рослин у біологічному землеробстві в системі 

«ґрунт – рослина» [8]. 

Четвертим сигментом системи землеробства, не менш 

важливим від попередніх, є науково обґрунтована система обробітку 

ґрунту. Особливо при переході господарств на альтернативні системи 

господарювання (біологічну) потрібно враховувати ґрунтово-погодні 

умови, біологічно-генетичні особливості культури, сорту, вимоги їх до 

попередника, засміченість ґрунту насінням бур’янів, можливості 

господарства щодо придбання ґрунтообробних знарядь, добрив та 

засобів інтегрованого захисту, а також чітко дотримуватися усіх 

елементів технології.  

Звідси, мету й основні завдання щодо застосування обробітку 

ґрунту слід розглядати з урахуванням таких позицій (рис. 2). 

Наші багаторічні дослідження, проведені на різних ґрунтових 

відмінах Західного регіону України, свідчать про те, що найбільш 

раціональною системою обробітку є поєднання в сівозміні глибокої 

полицевої оранки під 1-2 просапні культури і ріпак з мілким 

розпушуванням ґрунту без оберту пласта під решту культур, в 

основному суцільного способу сівби. Підтвердженням сказаного вище 

є зростання врожайності польових культур досліджуваних агроценозів. 

Зокрема, за результатами наших досліджень, загальний вихід 

кормових одиниць з 1 га сівозмінної площі на фоні традиційної 
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системи обробітку становив 7,06 т, а комбінованої – 7,24 т. При цьому 

витрати енергії за традиційної системи обробітку ґрунту становлять 

близько 1246,8 МДж/га і комбінованої - 424,6 МДж/га. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Обробіток ґрунту та його основні завдання в біологічному 

землеробстві 

 

Разом з тим потрібно мати на увазі, що за мілкого обробітку 

ґрунту посіви значно забур’янюються, а це в свою чергу вимагає 

додаткових витрат для контролювання чисельності бур'янів та 

значною мірою впливає на поширення біологічного землеробства в 
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скорочення  

термінів  
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сіння; забезпе- 

чення належних  

умов для розвит- 

ку кореневої сис- 
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ками,  хворобами  

й бур’янами. 

Фізичний стан ґрунту: 

перевертання скиби; 

розпушування; вирівнювання; 

регулювання водного режиму; 
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і щільності орного шару. 

Екологічний аспект: 

збереження родючості ґрунту; 

забезпечення захисту від  

ерозії; зменшення вмісту 

токсичних речовин;  

охорона довкілля. 
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господарствах, які спеціалізуються на вирощуванні зернових культур, 

сої, цукрового буряку та інших чутливих до бур’янів культур. 

До біологічних заходів боротьби з бур’янами відносять їх 

пригнічення, затінення озимими зерновими і сортовими сумішками - 

„блендами”, сумішками однорічних трав, бобовими культурами, 

коноплею, соняшником, сорго, суданською травою тощо [4]. 

На сучасному рівні розвитку землеробства можливості 

біологічного методу боротьби з бур’янами на основі використання 

кліщів, вірусів, грибів поки що обмежені: не завжди можна підібрати 

такі види пошкоджуючих організмів, які б затримували розвиток 

бур’янів і не впливали негативно на культурні рослини. Характерною 

особливістю є також їх вузька спеціалізація щодо окремих бур’янів, а 

посіви сільськогосподарських культур засмічені різними видами. За 

допомогою біологічного методу доцільно боротися з дуже злісними 

бур’янами (берізкою польовою, амброзією полинолистою, гірчаком 

звичайним, осотом польовим, повитицею та ін.), які важко знищити 

агротехнічними й хімічними методами [1]. 

Ще складніше в біологічному землеробстві  боротися зі 

шкідниками та хворобами. Сьогодні існує ряд шкідників і хвороб, які 

важко знищити лише агротехнічними заходами. Тому доцільно 

застосовувати інші методи, нешкідливі для навколишнього 

природного середовища. До таких слід віднести біологічний метод, що 

базується на використанні хижих і паразитуючих організмів - 

трихограм, зеленоочок тощо.  

Вчені НААН і НАН України за останні роки вивчили й частково  

запровадили у виробництво мікробіологічні препарати, зокрема: 

фітоспорин, хетомік, бітоксибацилін, лепідоцид, бактереденцид та ін. 

[8].   

Проте світовий і вітчизняний досвід показують, що застосування 

окремих заходів у біологічному землеробстві не дає бажаного ефекту. 

Тому їх не можна виокремлювати від решти заходів, що мають місце в 

системі землеробства, оскільки вони є взаємопов’язаними і 

перебувають у тісному зв’язку. При цьому ключове місце посідає 

сівозміна та інтегрований захист рослин. Виключення однієї культури 

з сівозміни позначається на решті ланок екосистеми - обробітку 

ґрунту, внесенні добрив, захисті рослин. Це тому, що кожний вид 

рослин у межах сівозміни виконує певну функцію.  

Висновки. Підсумовуючи викладене вище, можна зробити 

висновок про те, що важливість і можливість використання біологічної 

системи землеробства більшість науковців розглядають у першу чергу 

з позиції екології та поліпшення якості продукції. Разом з тим кожне 
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державне чи приватне господарство, яке бажає розвиватися за 

напрямом біологічного (органічного) землеробства, повинно 

розглядати його як окремий комплекс, в якому все взаємопов’язане 

(сівозміна, системи обробітку ґрунту, удобрення й захист рослин та 

інші ланки системи землеробства), оскільки продуктивність 

агроекосистеми може бути забезпечена лише завдяки синхронному 

вдосконаленню всіх її ланок у системі землеробства. 
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ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ 

НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ СІНОКІСНОГО КОРМУ 

ІЗ ЛЮЦЕРНОВО-ЗЛАКОВОГО АГРОФІТОЦЕНОЗУ 

 

Проведено порівняльну оцінку сінокісного корму люцерново-

злакового агрофітоценозу, вирощеного з використанням різних 

технологічних прийомів, із ДСТУ 4674-2006 «Сіно. Технічні умови». 

Встановлено варіанти досліду, які дають змогу отримати сіно I класу 

якості відповідно до чинного стандарту.  

Ключові слова: агрофітоценоз, сінокіс, удобрення, якість 

корму, інокуляція. 

 

Вступ. Однією із передумов успішного розвитку 

агропромислового комплексу країни є відродження галузі 

тваринництва як однієї із складових продовольчої безпеки держави. 

Проте на сьогодні за рівнем споживання м’яса і молока Україна значно 

поступається розвиненим країнам та імпортує значні їх обсяги [1]. 

Реалізація програми розвитку тваринницької галузі неможлива без 

виробництва достатньої кількості високоякісних кормів, 

збалансованих за поживними речовинами. З метою врегулювання 

показників якості корму розроблені та діють державні стандарти на 

основні види кормів, і зокрема сіно. У зв’язку з цим актуальною є 

розробка технологічних прийомів створення та використання сіяних 
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лучних агрофітоценозів, які б забезпечували високу урожайність та 

якість корму, а також відповідали чинним стандартам.  

Матеріали і методи. Експериментальну роботу проводили в 

лабораторії кормовиробництва та агроекології ТДСГДС ІКСГП НААН 

протягом 2014–2015 рр. Польовий дослід закладено на колекційно-

дослідному полі ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж 

імені Є. Храпливого», м. Заліщики Тернопільської області (відповідно 

до договору про творчу співпрацю), на чорноземах опідзолених з 

середньосуглинковим гранулометричним складом в умовах Теплого 

Поділля Лісостепу Західного. Цей ґрунт відзначається такими 

показниками родючості: вміст азоту становить 108 мг/кг, що 

відповідає низькому значенню, за фосфором та калієм підвищена 

забезпеченість – відповідно 147 та 120 мг/кг. 

Дослідження проводили в двофакторному досліді, де на бобово-

злаковій травосумішці, яка складалася із люцерни посівної, костриці 

східної та стоколосу безостого, вивчали різні технологічні прийоми 

вирощування. 

Фактор A – інокуляція насіння бобового компонента: 1) без 

інокуляції; 2) з інокуляцією. 

Фактор В – удобрення: 1) контроль, 2) Р60К60; 3) N60Р60К60;  

4) лігногумат; 5) Р60К60 + лігногумат; 6) N60Р60К60 + лігногумат. 

Дослідження проводили згідно із загальноприйнятою 

методикою з наукових досліджень з кормовиробництва і луківництва. 

Розміри ділянок: посівна – 35 м
2
, облікові – 25 м

2
, повторність 

чотириразова. 

Результати та обговорення. Державним стандартом України 

(ДСТУ 4674-2006 «Сіно. Технічні умови») встановлено нормативні 

вимоги для класів сіна. Відповідно до нього до І класу належить сіно, в 

якому вміст сирого протеїну не нижчий від 15 %, а сирої клітковини - 

не вищий ніж 27 %. 

У першому укосі сіна за вмістом сирого протеїну до I класу 

якості належали варіанти, де не проводили інокуляцію, вносили повне 

мінеральне добриво N60Р60К60 поверхнево та сумісно застосовували 

фосфорно-калійне і повне мінеральне добриво з позакореневим 

внесенням лігногумату (табл. 1).  

За вмістом сирої клітковини тільки варіанти із внесенням 

повного мінерального добрива N60Р60К60 поверхнево як самостійно, так 

із позакореневим внесенням лігногумату, з обробкою та без обробки 

насіння ризобофітом відповідали I класу якості. Відсоток листя в кормі 

на варіантах, де проводили інокуляцію насіння люцерни, внесення 

повного мінерального добрива поверхнево як самостійно, так i в 
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поєднанні із лігногуматом, відповідав вимогам сіна I класу якості. Всі 

варіанти досліду забезпечили високоякісний корм за кількістю в ньому 

обмінної енергії. 

 

1. Якість сінокісного корму першого укосу залежно від 

технологічних прийомів вирощування (середнє за 2014–2015 рр.) 

Варіанти 

удобрення 

Показники 

сирий 

протеїн, 

% 

сира 

клітко-

вина, % 

облист-

вленість, 

% 

обмінна 

енергія, 

МДж/кг 

кормові 

одиниці, 

кг/кг 

Без інокуляції 

Контроль 14,5 27,7 42,6 9,4 0,72 

Р60К60 14,9 27,6 44,8 9,5 0,73 

N60P60K60 15,5 26,8 48,1 9,7 0,76 

Лігногумат 14,8 27,5 43,9 9,5 0,73 

Р60К60 + лігногумат 15,3 27,2 46,7 9,6 0,75 

N60P60K60 + 

лігногумат 15,9 26,6 49,8 9,8 0,77 

З інокуляцією 

Контроль 15,3 27,5 44,8 9,6 0,75 

Р60К60 16,0 27,3 47,1 9,8 0,77 

N60P60K60 16,2 26,6 50,3 9,8 0,78 

Лігногумат 15,8 27,4 46,1 9,7 0,76 

Р60К60 + лігногумат 16,4 27,1 47,8 9,8 0,78 

N60P60K60 + 

лігногумат 16,6 26,5 52,3 9,9 0,79 
НІР05  A 0,2 0,2 4,7 0,2 0,01 

В 0,4 0,4 8,1 0,1 0,01 

АВ 0,5 0,6 11,5 0,3 0,02 

 

Вміст кормових одиниць у кормі згідно зі стандартом для I 

класу має бути не меншим ніж 0,75. Відповідно до цього варіанти із 

внесенням повного мінерального поверхнево, сумісного застосування 

фосфорно-калійного та повного мінерального удобрення з 

лігногуматом без інокуляції та всі варіанти удобрення з інокуляцією 

забезпечили корм I класу якості. 

У цілому ж серед досліджуваних технологічних прийомів 

вирощування лучного агрофітоценозу за всіма показниками, 

регламентованими стандартом, I класу відповідав один варіант без 

інокуляції (N60P60K60 + лігногумат) та два варіанти із інокуляцією 

(N60P60K60 та N60P60K60 + лігногумат). За вмістом сирого протеїну всі 
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варіанти досліду, за винятком абсолютного контролю, відповідали I 

класу якості. Щодо вмісту сирої клітковини, три варіанти без 

інокуляції (N60P60K60, P60K60 + лігногумат та N60P60K60 + лігногумат) i 

три варіанти з інокуляцією (N60P60K60, P60K60 + лігногумат та N60P60K60 

+ лігногумат) забезпечили корм I класу якості. 

У другому укосі спостерігали поліпшення якісних показників 

сінокісного корму (табл. 2).  

За вмістом листя в кормі та обмінної енергії всі варіанти досліду 

відповідали I класу якості. Щодо вмісту кормових одиниць, то три 

варіанти без інокуляції (N60P60K60, P60K60 + лігногумат та N60P60K60 + 

лігногумат) i всі варіанти з інокуляцією забезпечили корм I класу 

якості. 

 

2. Якість сінокісного корму другого укосу залежно від 

технологічних прийомів вирощування (середнє за 2014–2015 рр.) 

Варіанти 

удобрення 

Показники 

сирий 

протеїн, 

% 

сира 

клітко-

вина, % 

облист-

вленість, 

% 

обмінна 

енергія, 

МДж/кг 

кормові 

одиниці, 

кг/кг 

Без інокуляції 

Контроль 14,8 28,1 65,0 9,5 0,73 

Р60К60 15,3 27,8 68,2 9,6 0,74 

N60P60K60 17,5 26,8 71,1 10,1 0,82 

Лігногумат 15,0 27,9 66,4 9,5 0,73 

Р60К60 + лігногумат 16,1 26,9 69,8 9,8 0,77 

N60P60K60 + 

лігногумат 18,2 26,7 73,0 10,2 0,84 

З інокуляцією 

Контроль 15,5 28,0 65,8 9,6 0,75 

Р60К60 16,8 27,6 68,9 9,9 0,79 

N60P60K60 18,3 26,8 72,6 10,2 0,85 

Лігногумат 15,9 27,7 67,3 9,7 0,76 

Р60К60 + лігногумат 18,5 26,8 71,3 10,3 0,85 

N60P60K60 + 

лігногумат 19,0 26,4 74,0 10,4 0,87 
НІР05  A 0,3 0,3 5,0 0,1 0,02 

В 0,5 0,4 8,3 0,1 0,06 

АВ 0,7 0,8 11,9 0,3 0,03 
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У цілому в другому укосі за всіма показниками якості три 

варіанти без інокуляції та три варіанти з інокуляцією (N60P60K60, P60K60 

+ лігногумат та N60P60K60 + лігногумат) відповідали I класу якості. 

У третьому укосі спостерігали подальше поліпшення якісних 

показників корму (табл. 3).  

Так, за вмістом сирого протеїну всі варіанти удобрення як з 

інокуляцією, так i без неї відповідали вимогам I класу. Щодо вмісту 

сирої клітковини, то тільки контрольні варіанти без добрив не 

забезпечували корму I класу якості. 

 

3. Якість сінокісного корму третього укосу залежно від 

технологічних прийомів вирощування (середнє за 2014–2015 рр.) 

Варіанти 

удобрення 

Показники 

сирий 

протеїн, 

% 

сира 

клітко-

вина, % 

облист-

вленість, 

% 

обмінна 

енергія, 

МДж/кг 

кормові 

одиниці, 

кг/кг 

Без інокуляції 

Контроль 15,0 27,2 69,7 9,6 0,74 

Р60К60 16,1 26,9 72,0 9,8 0,77 

N60P60K60 16,7 26,5 75,1 9,9 0,80 

Лігногумат 15,6 26,9 71,1 9,7 0,76 

Р60К60 + лігногумат 16,2 26,6 73,6 10,0 0,78 

N60P60K60 + 

лігногумат 16,9 26,3 76,6 10,0 0,80 

З інокуляцією 

Контроль 15,8 27,1 70,7 9,7 0,76 

Р60К60 17,1 26,7 73,3 10,0 0,81 

N60P60K60 17,2 26,3 76,4 10,0 0,81 

Лігногумат 16,5 26,8 71,9 9,9 0,79 

Р60К60 + лігногумат 17,4 26,5 74,7 10,0 0,82 

N60P60K60 + 

лігногумат 17,5 26,1 77,9 10,1 0,82 
НІР05 A 0,3 0,4 5,3 0,2 0,01 

В 0,4 0,5 8,5 0,2 0,02 

АВ 0,8 0,9 12,0 0,5 0,04 

 

Вміст листя та обмінної енергії в кормі на всіх варіантах досліду 

відповідав вимогам I класу. Кількість кормових одиниць в 1 кг 

абсолютно сухої речовини була вищою 0,75 (вимоги до сіна І класу) на 

всіх варіантах досліду, за винятком абсолютного контролю. В цілому у 
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третьому укосі всі варіанти досліду за всіма показниками якості, за 

винятком контролю без добрив, забезпечили корм I класу. 

Висновки. Таким чином, порівнюючи показники якості 

сінокісного корму із ДСТУ 4674-2006 «Сіно. Технічні умови», можна 

зробити висновок, що сіно І класу в усіх укосах отримано на варіанті, 

де висівали оброблене ризобофітом насіння люцерни посівної, вносили 

повне мінеральне добриво N60P60K60 поверхнево та гумінове добриво з 

властивостями стимулятора росту лігногумат позакоренево (сирий 

протеїн – 16,6–19,0 %, сира клітковина – 26,1–26,5 %, кормові одиниці 

– 0,79–0,87 кг/кг). 
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ВПЛИВ ЕНДОФІТУ І ГУМІСОЛУ 

НА УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ЯРОЇ 

НА СІРОМУ ЛІСОВОМУ ҐРУНТІ 

ПІВНІЧНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

У польових і лабораторних дослідженнях на сірому лісовому 

ґрунті Північного Лісостепу України вивчали вплив застосування 

стимулятора росту рослин Ендофіт і витяжки із біогумусу Гумісол 

на посівах пшениці ярої сорту Рання 93 на показники якості і 

продуктивності. Застосування препаратів показало високу еколого-

біологічну ефективність. Обробка вегетуючих посівів пшениці ярої 

значно збільшила урожайність і поліпшила якість зерна. Від 

застосування Ендофіту урожайність зерна зростала на 16,5 %, вміст 

білка - на 0,91 % і від Гумісолу - відповідно на 19,6 і 0,85 %. 

Ключові слова: зерно, урожай, якість, пшениця яра, приріст, 

білок, Емістим, Ендофіт, Гумісол. 

 

Вступ. Жодне суспільство не зможе нормально 

функціонувати, якщо не матиме розвинутого аграрного сектора і 

достатньої кількості продовольства для забезпечення населення. 

Аграрна галузь завжди посідала і посідає провідне місце в розв’язанні 

економічних і соціальних проблем. Адже від стану аграрної галузі 

значною мірою залежить добробут і умови життя нинішнього і 

прийдешнього поколінь. Тому потрібно активно шукати шляхи 

інтенсифікації сільськогосподарського виробництва при значному 

скороченні енергетичних затрат. На заміну традиційним технологіям 

мають прийти принципово нові прийоми землеробства. Саме життя на 

порозі третього тисячоліття привело світову науку та 

сільськогосподарське виробництво до потреби пошуків нових 

елементів високих технологій [1–5]. 

Основною умовою одержання високих врожаїв 

сільськогосподарських культур належної якості є дотримання засад  
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землеробства, особливо забезпечення оптимального живлення рослин, 

досягти якого без застосування добрив неможливо. 

Останнім часом різко постало питання продовольчої безпеки 

України, особливо у зв’язку з подорожчанням енергоносіїв, 

скороченням виробництва мінеральних добрив, зростанням вартості 

умовної одиниці продукції. Щороку з урожаєм сільськогосподарських 

культур з кожного гектара безпосередньо відчужуються 77–135 кг 

поживних речовин (азот, фосфор, калій). Посилюються прояви 

кліматичних та екстремальних погодних чинників. Внаслідок цього 

різко загострилася проблема деградації земель та опустелювання, що 

стало найбільш серйозним викликом для сталого розвитку країни.  

Вирішення завдання збільшення врожаю найважливіших 

сільськогосподарських культур на сучасному етапі неможливе без 

широкого застосування стимуляторів росту рослин. 

Регулятори росту – це природні або синтетичні органічні 

речовини, яким властива значна біологічна активність, які в невеликих 

кількостях, мікродозах, викликають зміни в фізіологічних і 

біохімічних процесах, рості, розвитку й продуктивності сільсько-

господарських культур [3, 5, 8, 9]. 

Регулятори росту рослин нового покоління характеризуються 

високою ефективністю і екологічною безпечністю. Вони активізують 

основні процеси життєдіяльності рослин – прискорення передачі 

генетичної інформації, мембранні процеси, ділення клітин, ферментні 

системи, фотосинтез, процеси дихання і живлення, сприяють 

підвищенню біологічної і господарської ефективності рослинництва, 

зниженню вмісту нітратів, іонів важких металів і радіонуклідів у 

продукції [1–5]. 

Застосування регуляторів росту рослин надає можливість 

спрямовано регулювати найважливіші процеси в рослинному 

організмі, найповніше реалізувати потенційні можливості сорту, 

закладені в геномі природою та селекцією. Важливим аспектом дії 

регуляторів росту є підвищення стійкості рослин до несприятливих 

факторів середовища – високих і низьких температур, нестачі вологи, 

фітотоксичної дії пестицидів, ураження хворобами та шкідниками. 

Мета досліджень - за показниками якості і продуктивності 

провести агроекологічну і біологічну оцінку доцільності застосування 

стимуляторів росту Ендофіт і Гумісол у сільськогосподарському 

виробництві. 

Матеріали і методи. Емістим – прозорий водно-спиртовий 

розчин грибів-епіфітів з кореневої системи женьшеню. Містить 

збалансований комплекс фітогормонів з ауксиновою, цитокініновою 
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природою, амінокислоти, вуглеводи, жирні кислоти, мікроелементи. 

Збільшує енергію проростання насіння, підвищує урожай і поліпшує 

якість продукції. 

Ендофіт (ТОВ «Імторгсервіс») - це водно-спиртовий розчин 

продуктів життєдіяльності грибів-ендофітів. До складу його входять у 

відповідних пропорціях спирт, вода і комплекс фізіологічно активних 

речовин, які містять природні регулятори росту рослин: ауксини, 

гібереліни, цитокініни та інші біологічно активні речовини. Токсичні 

та шкідливі речовини в ньому повністю відсутні. 

Гумісол (АТ «Гермес») – це коричнева високогумусована 

рідина, яку отримують із біогумусу – продукту переробки 

каліфорнійським черв’яком підстилкового гною. Препарат без запаху, 

має високі бактерицидні і фунгіцидні властивості, зовсім не шкідливий 

як для людини, так і тварин, комах, рослин і всієї мікрофлори. Він є 

одночасно натуральним добривом, а також могутнім регулятором 

росту і розвитку рослин. Технологічний процес отримання Гумісолу 

дозволяє зберегти всі властивості біогумусу. Препарат містить всі 

компоненти біогумусу у розчинному стані: гумати, фульвокислоти, 

амінокислоти, вітаміни, спори ґрунтових мікроорганізмів. Він має 

слаболужну реакцію. 

Дослідні ділянки в 1997–2001 рр. були розміщені на сірих 

лісових ґрунтах ТОВ «Западинське» Васильківського району Київської 

області, а в 2007–2012 рр. – на тих же ґрунтах дослідного поля 

Інституту агроекології і природокористування. 

За даними еколого-агрохімічних обстежень, ці ґрунти перед 

закладкою досліду мали таку характеристику: вміст гумусу (за 

Тюріним) становив  1,13–1,29 %, легкогідролізованого азоту (за 

Корнфілдом) – 64–84 мг/кг, рухомого фосфору і обмінного калію (за 

методом Кірсанова) – відповідно  110–138 і 80–110 мг/кг, рН (KCl) 

(метричним методом у модифікації ЦІНАО) – 5,2, гідролітична 

кислотність (за Каппеном) – 1,38. Обмінні основи (тригонометричним 

методом) становили: Ca – 8,1 мг, Mg – 1,0 мг/кг ґрунту. 

До складу робіт входило проведення польових і лабораторних 

досліджень, вивчення основних агроекологічних показників ґрунту і 

рослинної продукції залежно від застосування препаратів (приріст 

урожаю, вміст білка, клейковини, вміст гумусу, рН, рухомих форм 

NPK, вміст мікроелементів і важких металів). 

Восени, під основний обробіток ґрунту, вносили по 60 кг/га 

гранульованого суперфосфату і таку ж кількість хлористого калію. 

Весною у передпосівну культивацію внесли також по 60 кг/га аміачної 

селітри. 



 27 

Схему дослідів і дози препаратів наведено в таблиці. 

Сівбу ярої пшениці сорту Рання 93 щороку проводили в 3-й 

декаді квітня. Сходи кожного року з’являлися через 8 діб після сівби. 

Обприскування посівів проводили в фазі кінець кущення – початок 

виходу у трубку. Застосовували рекомендовану для культури та зони 

технологію. Розмір посівної (обробленої) ділянки – 50 м
2
. Розмір 

облікової ділянки у дрібноділянкових польових дослідах становив 20–

25 м
2
 у чотириразових повтореннях [10]. 

Результати та обговорення. Новим елементом технології 

вирощування пшениці ярої в умовах Північного Лісостепу України є 

впровадження у виробництво нових регуляторів росту рослин [1–8], і 

серед них Ендофіт і Гумісол. Результати наших досліджень подано в 

таблиці. 

На сірих лісових ґрунтах на контролі без застосування 

препаратів і за обробки посівів водою урожай зерна пшениці ярої 

коливався за роками. 

За останні 16 років на сірих лісових ґрунтах Центрального 

Лісостепу України на фоні N60P60K60 середня урожайність пшениці 

ярої сорту Рання 93 на контролі становила 2,55 т/га з вмістом білка 

11,15 %. За рівнозначних чинників як на контролі, так і при 

використанні препаратів і добрив прирости урожайності коливалися за 

роками. Двічі (в 1998 і 2007 рр.) урожайність на контролі знижувалася 

відповідно до 1,86 і 1,88 т/га (гідротермічний коефіцієнт у ці роки 

становив відповідно 0,44 і 0,55), а найвищу урожайність отримано в 

1999 р. - 3,3 т/га (табл.). 

Використання Емістиму (стандарт) у дозі 10 мл/га збільшило 

урожайність пшениці ярої в середньому за роки досліджень на  

0,27 т/га (10,6 %) з коливаннями від 0,04 до 0,6 т/га. Вміст білка 

становив 11,89 % і зростав на 0,74 %. Найнижчий приріст від 

використання Емістиму був у 1998 і 2003 рр. і становив 0,04–0,1 т/га 

(2,1–3,8 %), найвищий приріст урожайності зерна (0,6 т/га, 20,5 %) 

отримано в 1997 р. 

Внесення Ендофіту по вегетуючих рослинах пшениці ярої в 

дозі 10 мл/га дало приріст урожайності зерна в середньому за роки 

досліджень на сірих лісових ґрунтах Центрального Лісостепу України  

0,42 т/га до контролю і 0,15 т/га до стандарту. Вміст білка за 

використання цього препарату дорівнює 12,06 %, що на 0,91 % більше 

ніж на контролі і на 0,17 % більше від стандарту. За роки досліджень 

найвищу урожайність і приріст від Ендофіту отримано також у 1999 р. 

Коливання за роками приросту урожайності від цього регулятора було 

від 0,09 до 1,0 т/га (4,8–34,2 %) (табл.). 
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Урожайність зерна ярої пшениці сорту Рання 93 (сірі лісові ґрунти, 1997–2012 рр.) 
Р

о
к
и

 

д
о

сл
ід

ж
ен

ь
 

У
р

о
ж

ай
н

іс
ть

 н
а 

к
о

н
тр

о
л
і,

 т
/г

а
 Емістим, 10 мл/га 

(стандарт) 
Ендофіт, 10 мл/га Гумісол, 12 л/га 

Н
ІР

0
0
5
 

Уро-

жай-

ність, 

т/га 
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жай-

ність, 

т/га 

Приріст 

урожайності 

Уро-

жай-

ність, 

т/га 

Приріст 

урожайності 

т/га % т/га % т/га % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1997 2,92 3,52 0,6 20,3 3,92 1,0 34,2 4,23 1,31 44,2 0,20 

1998 1,88 1,92 0,04 2,1 1,97 0,09 4,8 2,26 0,46 24,5 0,12 

1999 3,30 3,74 0,33 11,3 4,17 0,81 24,1 4,2 0,84 25,0 0,21 

2000 2,95 3,34 0,39 13,2 3,53 0,58 19,7 3,56 0,61 20,7 0,24 

2001 2,94 2,24 0,30 10,2 3,44 0,50 17,0 3,40 0,46 15,0 0,14 

2002 2,14 2,54 0,40 18,1 2,56 0,42 19,6 2,55 0,41 19,1 0,19 

2003 2,60 2,70 0,10 3,8 3,02 0,42 16,1 3,17 0,57 21,9 0,21 

2004 3,10 3,42 0,32 10,3 3,52 0,42 13,5 3,67 0,57 18,4 0,23 

2005 2,45 2,69 0,24 9,8 2,68 0,23 9,4 2,74 0,29 11,8 0,19 

2006 2,40 2,65 0,25 10,4 2,74 0,34 14,2 2,86 0,46 18,7 0,27 

2007 1,86 1,99 0,13 7,0 2,27 0,41 22,0 2,31 0,45 24,2 0,15 

2008 2,16 2,31 0,15 6,9 2,36 0,20 9,2 2,49 0,33 15,3 0,12 

2009 2,78 3,02 0,24 8,6 3,12 0,34 12,2 3,15 0,37 13,3 0,13 

2010 2,45 2,65 0,20 8,2 2,75 0,30 12,2 2,69 0,24 9,8 0,12 

2011 2,47 2,70 0,23 9,3 2,77 0,30 12,1 2,74 0,27 10,9 0,17 

2012 2,34 2,64 0,30 12,8 2,70 0,35 15,4 2,78 0,44 18,8 0,18 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Серед-

нє за 16 

років 2,55 2,82 0,27 10,6 2,97 0,42 16,5 3,05 0,50 19,6  

Вміст 

білка, 

серед-

нє за 16 

років 11,15 11,89 0,74  12,06 0,91  12,0 0,85   
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За роки досліджень найвищу урожайність (4,23 т/га) і приріст 

урожайності (1,31 т/га, 44,2 %) зерна пшениці ярої сорту Рання 93 на 

сірих лісових ґрунтах Північного Лісостепу України отримано від 

Гумісолу в дозі 12,0 л/га. Середня урожайність за всі роки досліджень 

від застосування цього добрива становила 3,05 т/га, що на 0,5 т/га 

вище, ніж на контролі і на 0,23 т/га вище від стандарту (Емістим) та на 

0,08 т/га вище, ніж від Ендофіту. Вміст білка становив 12 %, що на 

0,85 % вище, ніж на контролі і на 0,11 % вище від стандарту. 

Структурний аналіз рослин пшениці дуже об’єктивно і точно 

підтверджує отримані дані щодо врожайності. Основні показники, що 

визначають урожайність, значно вищі при застосуванні Ендофіту і 

Гумісолу. Так, довжина колосу при використанні Ендофіту була на 

1,9–1,54 см більша, зерен у колоску - на 6–8 шт. більше, маса 1000 

зерен на 1,3–2,0 г більша, ніж на контрольних ділянках. Висота рослин 

на оброблених посівах була також більша при використанні Ендофіту і 

Гумісолу. Ці показники були більшими і відповідно становили 3,2–5,0, 

0,97–1,54, 4,2–4,8 і 1,3–1,7 (табл.). 

Висновки 

1. На сірих лісових ґрунтах Північного Лісостепу України в 

проведених дослідженнях на контролі без застосування стимуляторів 

(регуляторів) росту рослин і Гумісолу урожай зерна пшениці ярої 

сорту Рання 3 становив 2,55 т/га з вмістом білка 11,2 % з коливанням 

за роками відповідно до погодних умов від 1,80 до 3,31 т/га. 

2. Шістнадцятирічні дослідження показали, що застосування 

стимулятора росту рослин Ендофіт у дозі 10 мл/га по вегетуючих 

рослинах пшениці ярої збільшило урожай зерна в середньому на  

0,42 т/га (16,5 %). Мінімальний приріст урожаю зерна залежно від 

погодних умов року становив 0,09 т/га (4,8 %) і максимальний –  

1,00 т/га (34,2 %), вміст білка – 12,06 %, що на 0,91 % вище від 

контролю. 

3. За роки досліджень найвищу урожайність (4,23 т/га) і приріст 

урожайності (1,31 т/га, 44,2 %) одержано від Гумісолу в дозі 12 л/га. 

Середня урожайність за роки досліджень становила 3,05 т/га, що на 

0,50 т/га вище, ніж на контролі і на 0,23 т/га вище від стандарту 

(Емістим). Вміст білка був на 0,85 % вищим, ніж на контролі і на  

0,11 % вищим від стандарту. 
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КОЛОРАДСЬКИЙ ЖУК У ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Наведено результати досліджень заселення різних за 

стиглістю сортів картоплі колорадським жуком. Вивчено вплив 

погодних умов на період виходу жуків із зимівлі, яйцекладку, 

відродження личинок. Виділено сорти, що найменше заселялися 

шкідником, які доцільно впроваджувати у виробництві. 

Ключові слова: колорадський жук, імаго, личинки, картопля, 

сорт, стійкість, температура, вологість. 

 

Вступ. Найнебезпечнішим шкідником картоплі є колорадський 

жук, чисельність якого значною мірою залежить від метеорологічних 

умов, за яких зимує і розвивається шкідник. Клімат західного регіону 

України дуже сприятливий для розвитку колорадського жука, тому 

чисельність як зимуючих, так і літніх генерацій шкідника на 

пасльонових залишається постійно високою. 

В Європу колорадський жук був завезений в 1920 р. з Північної 

Америки (штат Колорадо) з військовим вантажем. В Україні у 

Волинській, Закарпатській та Львівській областях шкідник вперше 

виявлений в 1949 р., але своєчасно був ліквідований до 1957 р. А 

пізніше у 1959 р. у зв’язку з масовим проникненням ентомофага із 

Угорщини і Польщі колорадський жук поширився по всій території 

України. 

Масовому поширенню шкідника в Україні сприяють погодні 

умови, відсутність природних ворогів, велика плодючість та 

необмежена кормова база. Він пристосувався до теперішніх 

кліматичних умов, йому не страшні ні сильні морози, ні виснажлива 

спека, ані тимчасова відсутність корму, він може до місяця залишатися 

без їжі [2]. 

Колорадський жук Leptinotarsa desemnineata Say належить до 

родини Листоїди Chrysomelidae, ряду Coleoptera. Жук овальної форми, 

зверху опуклий, довжиною тіла 10 мм. На жовто-оранжевому фоні 

надкрил виділяються десять темних смуг. 
 

© Ващишин О. А., 2016 
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Шкідник проходить повний цикл розвитку: яйце − личинка − 

лялечка – імаго. Яйця жука жовто-оранжевого кольору, гладенькі 

продовгувато-овальної форми, довжиною 1,5−1,8 мм. Личинка зверху 

опукла, знизу плоска, має три пари ніг. На передній спинці личинки 

знаходиться поперечна чорна пляма, а з боку черевця на кожному 

сегменті дві плями. Личинка має у своєму розвитку чотири віки. 

Личинки першого віку сірого або темно-коричневого кольору 

завдовжки до 2 мм, другого – червоного кольору з рідкими 

волосинками, довжиною 3−4 мм, третього – червоно-жовтого кольору, 

довжиною 6−7 мм, четвертого – оранжево-жовтого кольору, довжиною 

11−15 мм. Найбільш шкодочинними є личинки третього і четвертого 

віку [3, 5]. 

Зимують жуки в ґрунті, на полях, де вирощують картоплю, на 

глибині 10−60 см, але основна їх кількість знаходиться на глибині 

15−20 см. Навесні, коли ґрунт прогрівається до 14−15 
0
С, жуки 

виходять на поверхню і починають живитися. Період виходу жуків із 

місць зимівлі, відкладання яєць і відродження личинок розтягнутий у 

часі і зумовлює тривалу шкодочинність колорадського жука. У роки з 

теплою погодою навесні основна маса жуків залишає місця зимівлі 

протягом двох тижнів, перелітаючи на велику відстань у пошуках 

корму. 

Характерною біологічною особливістю колорадського жука, що 

значно ускладнює боротьбу з ним, є наявність у циклі розвитку шести 

форм фізіологічного спокою тривалістю від 10 діб до 3 років: зимова 

діапауза; зимова сплячка, що настає в холодний період року і триває 

до весни; літня діапауза в спекотний період; затяжна (багаторічна) 

діапауза, що триває у частини особин до 3 р.; літній сон у середині літа 

тривалістю до 10 діб; повторна діапауза, яка спостерігається 

наприкінці серпня у жуків, що вже зимували один раз. Такий цикл 

забезпечує постійну наявність шкідника у ґрунті, збереження виду 

навіть у найбільш несприятливі для активної життєдіяльності періоди. 

Потенційна плодючість ентомофага надзвичайно висока, одна 

самка може відкласти 600−800, а іноді до 2000 яєць. Близько 70 % 

жуків першої генерації після короткочасного живлення починають 

інтенсивно розмножуватися. Після двох − трьох тижнів живлення 30 % 

жуків знову заглиблюються у ґрунт і переходять у діапаузу. За 

несприятливих погодних умов вони масово йдуть у тимчасову сплячку 

і діапаузу [3]. 

Основним заходом боротьби з колорадським жуком на сьогодні 

залишається обробка посівів хімічними препаратами, які негативно 
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впливають на навколишнє середовище і сприяють накопиченню 

інсектицидів у картоплі. 

Найбільш радикальним і економічно вигідним заходом у 

боротьбі з шкідником є виведення і районування стійких до нього 

сортів, яке сприяє збереженню корисної мікрофлори і є безпечним для 

довкілля. Проте цей захід не дозволяє повністю забезпечити захист 

культури від шкідників і зберегти урожай. 

Дієвим в обмеженні чисельності і шкідливості ентомофогів є 

використання препаратів біологічного походження, діючою 

речовиною яких є мікроорганізми або продукти їх життєдіяльності. 

Перевагою біопрепаратів над хімічними препаратами є те, що їх 

можна застосовувати у будь-якій фазі розвитку рослин. Використання 

біопрепаратів сприяє зменшенню популяції колорадського жука, 

знижує плодючість самок і активність живлення [6, 8]. 

Тому метою наших досліджень було встановити, які з  

досліджуваних сортів найменше заселялися і пошкоджувалися 

колорадським жуком, вплив температури і вологості на вертикальну 

міграцію шкідника. 

Матеріали і методи. Дослідження виконували на полях 

Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН за 

методиками [4, 7]. Вивчення цієї проблеми проводили на 30 сортах 

різних  груп стиглості та різного еколого-географічного походження. 

Результати та обговорення. В умовах Західного Лісостепу 

шкідник розвивається в двох поколіннях, найбільш чисельним і 

шкідливим є перше. Вихід колорадського жука на поверхню ґрунту 

залежав від умов, за яких зимував фітофаг, і погодних умов весняного 

періоду.  

Погодні умови весняного періоду 2013 р. (холодна погода 

березня і першої половини квітня) сповільнювали вертикальну 

міграцію шкідника. Вихід жука після перезимівлі було відзначено в 

третій декаді квітня. Тепла і суха погода березня і тепла, помірно 

волога погода квітня 2014 р. сприяла вертикальній міграції шкідників, 

вихід колорадського жука відбувся в другій декаді квітня. У 2015 р. 

вихід колорадського жука із місць зимівлі відбувся в першій декаді 

квітня, чому сприяли погодні умови березня. 

Найбільшу чисельність шкідника за період 2013–2015 рр. 

спостерігали на сортах Вінетта, Беллароза, Мавка, Обрій, Санте, Дара, 

Забава (3–4 екз./рослину), а меншу – на сортах Щедрик, Аноста, 

Билина, Гірська, Ольвія, Тайфун (1–2 екз./рослину). 

Масовий вихід жуків відбувся в 2013 р. в другій декаді травня 

(чисельність імаго становила 1–4 екз./рослину), в 2014 р. – в першій 
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декаді травня (1–4 екз./рослину), в 2015 р. – у третій декаді квітня (1– 

3 екз./рослину). 

Наростання чисельності колорадського жука в усі роки 

дослідження відбувалося швидко – протягом місяця. Пік чисельності 

припадав на першу половину червня (в 2013–2014 рр. - на середину 

червня, що збігалося з фазою цвітіння ранніх та бутонізації 

середньостиглих сортів, в 2015 р. - на початок червня). Щільність 

фітофага на цей період становила: в 2013 р. – 12–25 екз./рослину, в 

2014 р. – 25–40 екз./рослину, в 2015 р. – 15–35 екз./рослину. 

 

1. Чисельність личинок першого покоління на різних сортах 

картоплі (2013–2015 рр.), екз./рослину 

Сорт,  

група стиглості 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 

Кобза, р. 21 28 25 

Аграрна, р. 18 25 20 

Беллароза, р. 20 40 35 

Щедрик, р. 17 19 15 

Вінетта, р. 25 30 32 

Дніпрянка, р. 19 27 25 

Краса, р. 20 21 23 

Ліщина, р. 23 26 25 

Ластівка, р. 25 22 22 

Серпанок, р. 21 24 20 

Аноста, р. 17 18 15 

Мавка, с. р. 20 24 28 

Дара, с. р. 19 27 23 

Забава, с. р. 23 35 30 

Лаура, с. р. 19 20 19 

Обрій, с. р. 21 23 32 

Свалявська, с. р. 19 28 22 

Санте, с. р. 18 29 30 

Слава, с. с. 20 21 25 

Билина, с. с. 17 17 26 

Воля, с. с. 18 25 20 

Гірська, с. с. 12 19 16 

Красень, с. с. 17 32 25 

Легенда, с. с. 18 34 23 

Слов'янка, с. с. 13 22 20 
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1 2 3 4 

Тайфун, с. с. 15 15 29 

Євростарч, с. с. 18 33 25 

Оксамит 99, с. п. 17 26 20 

Ольвія, с. п. 13 20 18 

Червона рута, с. п. 15 23 20 
Примітка. У цій і наступній таблиці:  р. – рання, с. р. – середньорання, с. с. - 

середньостигла, с. п.  – середньопізня.  

 

Чисельність личинок першого покоління за роки досліджень на 

всіх сортах перевищувала або була на рівні ЕПШ (10–20 екз./рослину). 

Їх найбільшу чисельність було відзначено на сортах Беллароза, 

Вінетта, Дніпрянка, Ластівка, Обрій, Забава, Санте, Красень, 

Євростарч (20−40 екз./рослину). Меншу кількість личинок 

спостерігали на сортах Щедрик, Аноста, Билина, Гірська, Тайфун, 

Ольвія, Червона рута   (табл. 1). 

Друге покоління колорадського жука в усі роки було менш 

чисельним, на рівні або нижче рівня  ЕПШ. У 2013 р. кількість 

личинок становила 7–15 екз./рослину, в 2014 р. – 7–18 екз./рослину, в 

2015 р. – 5–20 екз./рослину, пік чисельності його припав на другу 

половину липня і збігався з фазою формування бульб (середньостиглі 

сорти) та початку природного відмирання картоплиння (ранньостиглі 

сорти) (табл. 2). 

 

2. Чисельність личинок другого покоління на різних сортах 

картоплі (2013–2015 рр.), екз./рослину 

Сорт, 

група стиглості 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 

Кобза, р. 10 9 8 

Аграрна, р. 8 8 7 

Беллароза, р. 10 15 20 

Щедрик, р. 10 8 7 

Вінетта, р. 12 13 16 

Дніпрянка, р. 12 11 12 

Краса, р. 8 12 13 

Ліщина, р. 9 12 15 

Ластівка, р. 15 10 12 

Серпанок, р. 12 9 10 

Аноста, р. 10 8 7 

Мавка, с. р. 14 14 19 
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1 2 3 4 

Дара, с. р. 11 8 15 

Забава, с. р. 16 12 20 

Лаура, с. р. 13 9 12 

Обрій, с. р. 13 13 18 

Свалявська, с. р. 12 10 17 

Санте, с. р. 10 15 21 

Слава, с. с. 12 13 14 

Билина, с. с. 8 7 12 

Воля, с. с. 9 10 11 

Гірська, с. с. 8 7 5 

Красень, с. с. 8 8 12 

Легенда, с. с. 10 14 10 

Слов'янка, с. с. 8 13 8 

Тайфун, с. с. 8 7 17 

Євростарч, с. с. 10 15 13 

Оксамит 99, с. п. 9 11 10 

Ольвія, с. п. 7 8 5 

Червона рута, с. п. 10 9 10 

 

Найменша чисельність личинок другого покоління була на 

сортах Щедрик, Аноста, Гірська, Червона Рута, Ольвія, кількість яких 

не перевищувала ЕПШ. 

Результати осінніх ґрунтових розкопок (2014 р.) показали, що 

чисельність личинок колорадського жука становила 0,5−1,0 екз./м
2
, а 

під час весняного обліку (2015 р.) − 0,5–1,5 екз./м
2
, що не 

перевищувало ЕПШ (5,0 екз./м
2
). Вихід колорадського жука після 

перезимівлі відбувся в першій декаді квітня, а масовий вихід – в третій 

декаді квітня, чисельність імаго становила 1–3 екз./рослину, що не 

перевищило ЕПШ.  

Тепла і волога погода першої половини червня сприяла високій 

інтенсивності яйцекладки і швидкому наростанню щільності шкідника. 

Пік чисельності колорадського жука припав на середину червня: 

кількість личинок першого покоління на сорті Тайфун становила 

20−25 екз./рослину, що перевищило ЕПШ (10−20 екз./рослину). 

 Проти колорадського жука сорт картоплі Тайфун був 

оброблений біопрепаратом актофіт, к.е. (0,4 л/га). 

Після обробки біопрепаратом актофіт, к.е. (0,4 л/га) чисельність 

шкідника на 3 добу становила в середньому 2 екз./рослину (в контролі 

– 25 екз./рослину), а технічна ефективність актофіту, к.е. становила    

92,0 % (табл. 3), на 7 добу – 3 екз./рослину (в контролі –  
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30 екз./рослину), технічна ефективність – 90,0 %. На 14 добу після 

обробки чисельність личинок становила 4 екз./рослину, тоді як на 

контролі вона була майже в 9 разів вищою – 35 екз./рослину, технічна 

ефективність актофіту, к.е. проти колорадського жука становила     

88,5 %. 

 

3. Технічна ефективність актофіту, к.е. проти колорадського жука 

на картоплі сорту Тайфун (2015 р.) 

Варіант досліду 

(препарат, норма 

витрати) 

Чисельність шкідника, 

екз./рослину 

Технічна 

ефективність, % 

до об-

робки 

після обробки, діб 

3 7 14 3 7 14 

Контроль  

(без обробки) 23 25 30 35 − − − 

Актофіт, к. е., 

0,4 л/га 22 2 3 4 92,0 90,0 88,5 

 

Висновки. Встановлено, що в умовах Західного Лісостепу 

колорадський жук розвивається в двох поколіннях, найбільш 

чисельним і шкідливим є перше. Наростання чисельності шкідника 

відбувається протягом місяця, пік чисельності першого покоління 

припадає на першу половину червня, а другого – на другу половину 

липня. 

Найменшу чисельність колорадського жука (імаго, личинки 

першого і другого покоління) відзначено на сортах Щедрик, Аноста, 

Гірська, Ольвія, Червона рута. 

Технічна ефективність біологічного препарату актофіт, к.е.    

(0,4 л/га) проти колорадського жука на картоплі становила               

92,0−88,5 %. 
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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИПРОБУВАННЯ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО 

 

Наведено результати наукових досліджень за 2014–2015 рр. з 

вивчення продуктивності сортів різного географічного походження в 

ґрунтово-кліматичних умовах Лісостепу Західного.  

Найвищу насіннєву продуктивність забезпечили сорти 

лісостепового екологічного типу: Бенефіс, Колос Миронівщини 

(5,04 т/га), Лісова пісня (5,0 т/га), а найнижчу – степового: 

Херсонська 99 (3,56 т/га), Пилипівка  (3,69), Дорідна (3,73 т/га). 

Ключові слова: пшениця озима, сорт, урожайність, коефіцієнт 

розмноження, вихід кондиційного насіння. 

 

Вступ. Пластичність сорту – складна генетична ознака, яка 

забезпечується спадковою нормою реакції, різною широтою спектра 

генів, відповідальних за адаптацію до зовнішнього середовища. При 

цьому вирішальне значення має ідентифікація генотипів за 

пластичністю та стабільністю на первинних етапах селекції. Останнім 

часом розроблені методи кількісної характеристики взаємодії 

“генотип – середовище” [1–5]. 

Екологічна пластичність сорту визначається коефіцієнтом 

регресії, високопластичні – мають круту лінію регресії, 

низькопластичні – майже паралельну осі абсцис. Сорти, які 

характеризуються коефіцієнтом регресії, що дорівнює одиниці, а 

відхилення від лінії регресії є мінімальним, стабільні за врожайністю 

[6, 7]. 

У специфічних умовах Лісостепу Західного сорти пшениці 

озимої, які рекомендують для впровадження, мають забезпечувати 

високу урожайність зерна й насіння та бути стібільними за роками 

вирощування. Добір кращих із них для господарств різних  
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організаційно-правових форм та рівнів технологічного забезпечення з 

врахуванням нестійких погодних умов, які спостерігаємо за останні 

роки, має важливе значення для підвищення урожайності та 

поліпшення якості продукції. Тому сортова політика має бути науково 

обґрунтованою, з врахуванням характеру екологічної пластичності, 

стабільності та потенціалу адаптивності нових сортів, які 

рекомендовано до впровадження. 

Метою наших досліджень було обґрунтувати продуктивність 24 

сортів пшениці озимої різних установ-оригінаторів, зокрема: Поліська-

90, Артеміда, Краєвид, Бенефіс (ННЦ “Інститут землеробства 

НААН”); Чародійка білоцерківська, Відрада, Щедра нива, Лісова пісня 

(Білоцерківська дослідно-селекційна станція Інституту біоенерге-

тичних культур і цукрових буряків НААН); Мирлєна, Колос 

Миронівщини, Економна, Ювіляр Миронівський (Миронівський 

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

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

Овідій, Херсонська 99 (Інститут зрошуваного землеробства НААН); 

Пилипівка, Ужинок, Ластівка, Служниця (Селекційно-генетичний 

інститут – Національний центр насінництва та сортовивчення НААН), 

за вирощування в ґрунтово-кліматичних умовах зони Лісостепу 

Західного.  

Матеріали і методи. Дослідження проводили в лабораторії 

насіннєзнавства інституту на сірих лісових поверхнево оглеєних 

ґрунтах, які характеризувалися такими агрохімічними показниками: 

вміст гумусу (за Тюріним) – 1,9 %, рН сольової витяжки 

(потенціометричний метод) – 4,8, гідролітична кислотність (за 

Каппеном – Гільковицем) – 2,91 мг-екв./100 г ґрунту, вміст рухомого 

фосфору й обмінного калію (за Кірсановим) – 98 і 87 мг на 1 кг ґрунту, 

лужногідролізованого азоту (за Корнфільдом) – 89 мг на 1 кг ґрунту. 

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

2
. 

Розміщення варіантів – систематичне, повторність – триразова. 

Агротехніка вирощування культури – загальноприйнята в зоні. 

Попередник – ріпак озимий. Норма висіву насіння – 5,5 млн схож. 

нас./га. Строки сівби 25.09–15.10.  

Рівень мінерального живлення рослин: N30Р90К90 під 

передпосівну культивацію + по N30 (у IV і VІІ етапах органогенезу). 

Захист насіння – Вітавакс 200 ФФ, 34 % в.с.к. (3,0 л/т), рослин – 

гербіцид: Гранстар, 75 % в.р. (0,025 г/га), фунгіцид: Фалькон, к.е. 

(0,6 л/га). Посівні якості висіяного насіння були в межах норм ДСТУ 

2240-93: вологість – 13–14 %, чистота – 99,7–99,9 %, схожість – 94–

95 %, маса 1000 насінин – більше 42 г. 
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Дослідження проводили за загальноприйнятими методиками: 

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

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

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

Доспехов Б. А. (1973). 

Результати та обговорення. Погодні умови періоду 2013–

2014 рр. відзначалися підвищеним температурним режимом і меншою 

кількістю опадів. Вегетація рослин пшениці озимої за високого 

температурного режиму продовжувалася до першої декади грудня 

(середні багаторічні дані – 15 листопада). За цей період рослини 

досягнули віку 65 діб і добре розкущилися. Зимові місяці також були 

теплішими з меншою кількістю опадів, що сприяло добрій перезимівлі 

сортів пшениці озимої. Уже з другої декади березня почався перехід 

температури через 5 
о
С, це вплинуло на швидше й інтенсивне 

відновлення весняної вегетації рослин. Тепла й суха весна сприяла 

доброму  росту і розвитку рослин. Період дозрівання – збирання був 

сприятливим для одержання високого врожаю та проведення жнив у 

стислі строки. 

Період сівба – сходи 2014 р. характеризувався великою (у 

2,75 разу) кількістю опадів (норма 16 мм) та вищою температурою 

повітря на 2,5 
о
С. За рахунок опадів І та ІІ декад продуктивна вологість 

ґрунту збереглася на рівні 29 мм. Сівбу сортів пшениці озимої було 

проведено 25.09, повні сходи відзначено на 14 добу. Жовтень і 

листопад були теплими й сухими. Метеорологічні умови зимових 

місяців відповідали показникам середньобагаторічної норми. Дещо 

нижчою температурою повітря (на 0,8 
о
С) характеризувався березень, 

однак кількість опадів перевищувала норму в 2,7 разу. Перехід 

температури через 10,0 
о
С відбувся у ІІ декаді квітня, а в ІІІ 

спостерігали інтенсивне потепління (15,8 
о
С за норми 9,0 

о
С). Більшою 

кількістю опадів (140,1 мм за норми 93 мм) та вищим на 2,0 
о
С 

температурним режимом відзначався червень. Липень був теплим з 

нижчою кількістю опадів, що сприяло збиранню пшениці озимої у 

стислі строки. 

Одним із головних чинників одержання стійких врожаїв 

пшениці озимої є процес проростання насіння. За два роки досліджень 

польова схожість коливалася від 81,0 до 89,56 %, різниця, обумовлена 

різною якістю висіяного насіння, становила 1,0–5,5 %.  

За достатнього накопичення цукрів у вузлах кущіння 

перезимівля рослин у 2014 р. становила 97,0–98,5 %, у 2015 р. – 97,4–

93,3 %, а за два роки досліджень – 97,5–99,0 %, різниця між сортами 

була в межах 0,2–2,1 %. 
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Ступінь ураження рослин хворобами залежав як від погодних 

умов, так і біологічних властивостей сорту.  

Достовірні відмінності (НІР05 0,20) спостерігали між сортами за 

середньою урожайністю насіння, яка становила від 3,56 т/га 

(Херсонська 99) до 5,04 т/га (Бенефіс) (табл.). Порівняно з сортом 

Поліська-90 (контроль) приріст урожайності в сортів коливався від 

0,13 до 0,79 т/га. Найвищу насіннєву продуктивність забезпечили 

сорти лісостепового екологічного типу: Бенефіс і Колос Миронівщини 

– по 5,04 т/га, Лісова пісня – 5,0 т/га, а найнижчу – степового екотипу: 

Херсонська 99 – 3,56 т/га, Пилипівка – 3,69, Дорідна – 3,73 т/га. 

Сила впливу сорту становила 59 %, погодних умов – 32 %, 

взаємодія факторів АВ – 4 %, інших – 5 %. 

 

Показники насіннєвої продуктивності сортів пшениці озимої 

(2014–2015 рр.) 

Сорт 
Установа-

оригінатор 

Урожай-

ність  

Коефіцієнт 

розмно-

ження  

Вихід 

кондицій- 

ного насіння 

т/га 

± до 

конт-

ролю 

оди  

ниць 

± до 

конт-

ролю 

% 

± до 

конт-

ролю 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Поліська-90 ННЦ “Інсти-

тут земле-

робства 

НААН” 

4,25 - 17,0 - 70,5 - 

Артеміда 4,80 0,55 19,3 2,3 74,0 3,5 

Краєвид 4,80 0,55 19,2 2,2 72,3 1,8 

Бенефіс 5,04 0,79 20,2 3,2 72,1 1,6 

Чародійка  

білоцерківська 
Білоцерків-

ська дослід-

но-селекцій-

на станція ІБК 

і ЦБ НААН 

4,43 0,18 17,7 0,7 73,0 2,5 

Щедра нива 4,86 0,61 19,5 2,5 73,0 2,5 

Лісова пісня 5,00 0,75 19,9 2,9 72,4 1,9 

Відрада 4,86 0,61 19,5 2,5 73,9 3,4 

Колос 

Миронівщини 
Миронівсь-

кий інститут 

пшениці іме-

ні В. М. Ре-

месла 

5,04 0,79 20,2 3,2 72,3 1,8 

Ювіляр 

Миронівський 4,62 0,37 18,5 1,5 72,1 1,6 

Економка 4,55 0,30 18,2 1,2 72,8 2,3 

Мирлєна 4,57 0,32 18,3 1,3 73,0 2,5 

Досконала Інститут 

рослинни-

цтва імені 

В.Я. Юр’єва 

4,51 0,26 18,0 1,0 74,0 3,5 

Статна 4,71 0,46 18,9 1,9 72,3 1,8 

Гордовита 3,89 -0,36 15,6 -1,4 72,2 1,7 

Дорідна 3,73 -0,52 14,9 -2,1 71,8 1,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Благо 
Інститут 

зрошуваного 

землеробства 

4,61 0,36 18,4 1,4 71,3 0,8 

Кохана 4,48 0,23 17,4 0,4 72,5 2,0 

Овідій 4,99 0,74 20,0 3,0 74,4 3,9 

Херсонська 99 3,56 -0,69 14,3 -2,7 69,1 -1,4 

Пилипівка Селекційно- 

генетичний 

інститут – 

НЦНС 

3,69 -0,56 14,7 -2,3 70,3 -0,2 

Ластівка 3,47 -0,78 14,0 -3,0 67,8 -2,7 

Служниця 4,12 -0,13 16,5 -0,5 71,2 0,7 

Ужинок 3,79 -0,46 15,2 -1,8 70,2 -0,3 
НІР05      0,20      1,33   1,92 

 
Коефіцієнт розмноження насіння коливався від 14,0 до 

20,2 одиниць, за цим показником різниця між сортами становила 0,4–

3,2 одиниць і була достовірною (НІР05 1,33). 

Залежно від біологічних особливостей сорту та його реакції на 

погодні умови, які складалися у період формування насіння, маса 1000 

насінин була різною. Це вплинуло на відсоток виходу кондиційного 

насіння, який коливався від 67,8 до 74,4 (НІР05 1,92).  

Сорти лісостепового екологічного типу характеризувалися 

вищим відсотком кондиційного насіння (70,5–74,0 %), а степового – 

нижчим на 0,2–2,7 %. 

Висновки. Добір екологічно пластичних сортів з різним ритмом 

розвитку, які позитивно реагують на зміну погодних факторів, має 

значний вплив на рівень показників насіннєвої продуктивності 

пшениці озимої. 

У сприятливих погодних умовах 2014–2015 рр. урожайність 

насіння сортів залежала від їх екологічного типу та групи стиглості. 

Найвищу продуктивність забезпечили сорти лісостепового екотипу –  

3,73–5,04 т/га (Бенефіс, Колос Миронівщини – 5,04 т/га, Лісова пісня – 

5,0 т/га), дещо нижчу – степового – 3,47–4,99 т/га (Херсонська 99 – 

3,56 т/га, Пилипівка – 3,69, Дорідна – 3,73 т/га). Залежно від 

особливостей сорту різниця за коефіцієнтом розмноження коливалася 

від 05 до 3,2 одиниць, виходом кондиційного насіння – 0,3–3,9 %.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВТРАТИ ВРОЖАЮ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ  

ВІД ЕНЗИМО-МІКОЗНОГО ВИСНАЖЕННЯ ЗЕРНА 

ЗАЛЕЖНО ВІД ГРУПИ СТИГЛОСТІ 

 

Наведені результати дослідження свідчать, що ензимо-мікозне 

виснаження зерна призводить до значних втрат врожаю: у 

ранньостиглих сортів пшениці озимої - 0,51 т/га, середньоранніх - 

0,30 т/га, середньостиглих - 0,21 т/га, середньопізніх - 0,10 т/га. 

Виходячи з цього, в зоні Лісостепу Західного з метою отримання 

високих врожаїв перевагу слід надавати сортам середньостиглої та  
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середньопізньої груп стиглості лісостепового екологічного типу 

(Перлина лісостепу, Крижинка, Миронівська 65, Циганка). 

Ключові слова: пшениця озима, сорт, насіння, ензимо-мікозне 

виснаження зерна, урожайність.  

 

Вступ. Україна має великі потенційні можливості збільшити 

виробництво високоякісного насіння пшениці озимої. Проте на заваді 

цьому стоїть погіршення фітосанітарної ситуації на посівах зернових 

культур [4]. 

При експертизі різних сортів пшениці озимої встановлено, що 

зразки з виробничих посівів провідних науково-дослідних установ, 

особливо в Поліссі та Лісостепу, містять значний відсоток щуплого 

зерна [8]. 

Основною причиною такого стану є явище ензимо-мікозного 

виснаження зерна (ЕМВЗ), втрати від якого сягають 30–50 % 

врожаю [6]. 

Особливості клімату Західного Лісостепу часто сприяють 

розвитку згаданого складного комплексного захворювання, яке 

зумовлюється одночасною дією абіотичних та біотичних чинників [2, 

7]. 

Одним із шляхів вирішення вказаної проблеми, а також 

підвищення врожайності пшениці озимої і стабілізації виробництва 

насіння у регіоні є добір та використання стійких сортів [1, 5]. 

Матеріали і методи. Дослідження проводили у лабораторії 

насіннєзнавства Інституту сільського господарства Карпатського 

регіону НААН впродовж 2004–2007 рр. 

Для досліджень використовували лише оригінальне насіння 

сортів селекційних установ-оригінаторів з розсадників розмноження 

першого року, а саме: Білоцерківська напівкарликова, Перлина 

лісостепу (Білоцерківська дослідно-селекційна станція ІЦБ), Прима 

одеська, Куяльник, Селянка, Федорівка (Селекційно-генетичний 

інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення), 

Миронівська 65, Крижинка (Миронівський інститут пшениці імені 

В. М. Ремесла), Колумбія (Інститут фізіології рослин і генетики НАН 

України; Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла), 

Циганка (Інститут фізіології рослин і генетики НАН України). 

Ґрунти дослідних ділянок - сірі лісові поверхнево оглеєні на 

лесоподібних відкладах, які мають перегнійно-елювіальний горизонт 

(20–30 см). За механічним складом - крупнопилувато-легкосуглинкові, 

майже безструктурні, після дощів запливають, утворюючи кірку, а 

після обробітку дуже ущільнюються. 
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Орний шар характеризувався такими агрохімічними 

показниками: вміст гумусу (за Тюріним) - 1,9 %, рН сольової витяжки 

(потенціометричний метод) - 4,8, гідролітична кислотність (за 

Каппеном – Гільковицем) - 2,91 мг-екв./100 г ґрунту, вміст рухомого 

фосфору і калію (за Кірсановим) - 98 і 85 мг на 1 кг ґрунту, 

лужногідролізованого азоту (за Корнфільдом) - 87 мг на 1 кг ґрунту. 

Метеорологічні умови в роки досліджень були характерними 

для зони Західного Лісостепу з деякими відхиленнями як за 

температурою повітря, так і за кількістю опадів. Екстремальних умов 

не відзначено. 

Агротехніка досліджуваних сортів у польових дослідах - 

загальноприйнята для пшениці озимої у зоні. Площа дослідної ділянки 

- 56 м
2
, облікова - 50 м

2
. Розміщення варіантів - систематичне, 

повторність 3-разова. Норми висіву сортів пшениці озимої - 5,5 млн 

шт./га. Попередник - конюшина лучна на зелену масу. Рівень 

мінерального живлення - N30Р90К90 + N30 у підживлення навесні (ІІІ–ІV 

етапи) + N30 у фазі колосіння (VІІІ етап органогенезу). Передпосівна 

обробка насіння включала протруювання Вітаваксом 200 ФФ, 34 % 

в.с.к. (2,5 л/т). Для захисту рослин від бур’янів і хвороб 

використовували гербіциди: Гранстар, 75 % в.р. (0,15 г/га) + 2,4-Д 

амінну сіль (0,6 л/га) + фунгіцид Альто-Супер 330 ЕС, к.е. (0,5 л/га). 

Біологічний урожай визначали взяттям проб рослин з ділянок 

площею 5 м
2
 кожного варіанта та встановленням маси рослин та маси 

зерна з перерахунком на 14-відсоткову вологість згідно з методикою 

М. А. Майсуряна [9]. 

Експериментальні  дані обробляли  методом дисперсійного 

аналізу за Б. А. Доспеховим [3]. 

 Мета наших досліджень полягала в оцінюванні втрат врожаю у 

сортів пшениці озимої від ензимо-мікозного виснаження зерна у 

Лісостепу Західному залежно від групи стиглості. 

Результати та обговорення. Врожайність - один з вагомих 

показників, за яким здійснюється селекційний процес зернових 

культур. Важливою ознакою сортів є здатність рослин до формування 

високих врожаїв за широкого діапазону екологічних умов. 

Високу та стабільну врожайність за роками мали сорти 

середньостиглої групи: Перлина лісостепу (6,83 т/га), Крижинка 

(6,74 т/га), Миронівська 65 (5,71 т/га). Середньоранній сорт Колумбія 

забезпечив врожайність 5,39 т/га на рівні зі середньопізнім сортом 

Циганка (5,31 т/га). Сорти степового екотипу забезпечили дещо нижчу 

врожайність - 3,56–4,84 т/га (рис.). 

 



 48 

3
,9

9
3

,7
3

4
,5

1
3

,0
3

4
,4

5
5

,3
5

5
,9

6

5
,8

2
4

,9
7

4
,3

8
3

,5
6

3
,6

2

4
,7

6

4
,3

1
3

,8
6 4

,0
5

4
,9

7

4
,7

2
4

,3
7

2
,6

4

4
,2

1 4
,4

4 4
,9

0
3

,6
3

4
,6

1
5

,7
2

6
,0

4

5
,9

6
4

,7
5

6
,1

4

3
,9

2

3
,9

6
4

,7
3

3
,6

6
4

,5
5 5

,0
4

5
,6

3

5
,6

2

4
,7

0
4

,4
0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2005 2006 2007 Середнє

Білоцерківська н/к Прима одеська Колумбія Куяльник

Селянка Миронівська 65 Перлина лісостепу Крижинка

Федорівка Циганка

Роки

У
р

о
ж

а
й

н
іс

т
ь
, 

т
/г

а

 

Рис. Урожайність насіння пшениці озимої залежно від сорту  (2005–2007 рр.) 
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Сорти пшениці озимої різних груп стиглості та екотипів у 2005–

2007 рр. проявили свій генетичний потенціал неоднаковою мірою. 

За умов теплої і сухої весни та літа 2005 р. найбільш 

продуктивними були сорти середньостиглої групи стиглості, які 

забезпечили середню врожайність насіння 5,53 т/га, зокрема 

Миронівська 65 - 5,35, Крижинка - 5,82, Перлина лісостепу - 5,96 т/га. 

Середня врожайність сортів ранньостиглої та середньоранньої груп 

стиглості виявилася дещо нижчою (3,86–4,33 т/га). 

Значна кількість опадів у період формування й дозрівання у 

2006 р. призвела до нижчої врожайності насіння досліджуваних сортів. 

Врожайність сортів ранньостиглої групи становила 3,56–3,62, 

середньоранньої - 3,86–4,71, середньостиглої - 4,05–4,97, 

середньопізньої - 2,64 т/га. 

У 2007 р. середня врожайність сортів ранньостиглої та 

середньоранньої груп стиглості коливалася у межах 4,33–4,38 т/га. 

Вищою на 1,51–1,83 т/га вона була у сортів лісостепового екотипу 

середньостиглої групи, зокрема у сорту Миронівська 65 (5,72 т/га), 

Крижинка (5,96 т/га), Перлина лісостепу (6,04 т/га). Середньопізній 

сорт Циганка за погодних умов року забезпечив високу врожайність 

насіння (6,14 т/га). 

Фенотипова мінливість сортів різних екологічних типів та груп 

стиглості знаходилася в межах 3,92–5,66 т/га (НІР05 - 0,2–0,3). За три 

роки досліджень найвищу врожайність насіння забезпечили сорти 

середньостиглої групи (5,23 т/га), що на 0,85 т/га більше порівняно з 

середньопізньою і на 1,19–1,30 т/га порівняно з ранньостиглою та 

середньоранньою групами стиглості.  

Значна варіабельність за врожайністю зумовлена біологічними  

особливостями сортів, що свідчить про їх певну реакцію на специфічні 

умови вирощування в Західному Лісостепу України. 

У середньому за три роки математичний показник біологічних 

втрат коливався від 0,09 до 0,50 т/га (табл. 1). Найвищим він був у 

2006 р. і становив 0,13–0,61 т/га, найнижчим у 2007 р. - 0,05–0,33 т/га, 

що зумовлено реакцією сортів на погодні умови. Втрати врожаю у 

сортів, рекомендованих для зони Лісостепу, Степу, були більшими на 

43 %, для зони Степу - на 48 % порівняно з сортами, рекомендованими 

для зони Полісся і Лісостепу. 
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1. Втрата врожайності насіння пшениці озимої залежно від сортових особливостей, т/га 

Сорт 
Група 

стиглості 

Рік 
Середнє 

± до  

контролю 2005 2006 2007 

Білоцерківська напівкарликова рс 0,56 0,61 0,33 0,50 - 

Прима одеська рс 0,52 0,62 0,39 0,51 0,01 

Середнє  0,54 0,62 0,36 0,51 - 

Колумбія ср 0,32 0,59 0,15 0,35 -0,15 

Куяльник ср 0,26 0,35 0,15 0,25 -0,25 

Селянка ср 0,33 0,43 0,18 0,31 -0,19 

Середнє  0,30 0,46 0,16 0,30  

Миронівська 65 сс 0,13 0,19 0,08 0,13 -0,37 

Перлина лісостепу сс 0,13 0,23 0,10 0,15 -0,35 

Крижинка сс 0,17 0,19 0,14 0,17 -0,33 

Федорівка сс 0,38 0,49 0,27 0,38 -0,12 

Середнє  0,20 0,28 0,15 0,21 - 

Циганка сп 0,08 0,13 0,05 0,09 -0,41 

НІР05  0,03 0,07 0,02 -  
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2. Коефіцієнт варіації втрат врожайності насіння пшениці озимої залежно від сортових особливостей 

(середнє за 2005–2007 рр.) 

Сорт 
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Білоцерківська напівкарликова (контроль) рс 3,92 0,50 0,33 0,61 0,28 0,12 

Прима одеська рс 3,96 0,51 0,39 0,62 0,23 0,10 

Середнє  3,94 0,51 0,36 0,62 0,26 0,11 

Колумбія ср 4,73 0,35 0,15 0,59 0,44 0,06 

Куяльник ср 3,66 0,25 0,15 0,35 0,20 0,08 

Селянка ср 4,55 0,31 0,18 0,43 0,25 0,08 

Середнє  4,32 0,30 0,16 0,46 0,30 0,07 

Миронівська 65  сс 5,04 0,13 0,08 0,19 0,11 0,02 

Перлина лісостепу сс 5,63 0,15 0,10 0,23 0,13 0,02 

Крижинка сс 5,62 0,17 0,14 0,19 0,05 0,02 

Федорівка сс 4,70 0,38 0,27 0,49 0,22 0,08 

Середнє  5,25 0,21 0,15 0,28 0,13 0,04 

Циганка  сп 4,40 0,09 0,05 0,13 0,08 0,01 
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Найбільшими вони були у 2006 р. у ранньостиглих сортів 

Білоцерківська напівкарликова і Прима одеська (0,61–0,62 т/га), дещо 

меншими - у середньораннього сорту Колумбія (0,59 т/га), у 

середньостиглих сортів Миронівська 65 і Крижинка (0,19 т/га) і 

найменшими - у середньопізнього сорту Циганка (0,13 т/га). 

З перестоєм зерна «на корені» сорти по-різному реагували на 

надмірну вологість повітря і опади, що розширювало їхній розмах 

мінливості від 0,08 до 0,28 т/га, при цьому у ранньостиглих і 

середньоранніх сортів вона була більшою (0,26–0,30 т/га) порівняно з 

середньостиглими і середньопізніми (0,08–0,13 т/га) (табл. 2).  

Із середньостиглої групи найнижчим коефіцієнтом варіації 

(0,02) щодо ензимо-мікозного виснаження зерна характеризувалися 

сорти: Миронівська 65, Перлина лісостепу, Крижинка та 

середньопізній сорт Циганка (0,01). 

Висновки. Встановлено, що в умовах надлишкового 

зволоження зони Західного Лісостепу найвищу врожайність 

забезпечили сорти пшениці озимої середньостиглої групи (5,23 т/га), 

що на 0,85 т/га більше порівняно із середньопізньою і на 1,19–1,30 т/га 

порівняно з ранньостиглою та середньоранньою групами стиглості. 

Отже, ензимо-мікозне виснаження зерна призводить значних втрат 

врожаю: від 0,08 т/га (середньопізній сорт) до 0,75 т/га (ранньостиглі 

сорти). Аналіз отриманих даних показує, що найнижчим коефіцієнтом 

варіації втрат врожайності насіння (0,02) характеризувалися 

середньостиглі сорти Миронівська 65, Перлина лісостепу, Крижинка 

та середньопізній сорт Циганка (0,01). 
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ПОПЕРЕДНИКИ, ЇХ ВПЛИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ  

І ЯКІСТЬ НАСІННЯ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ  

В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ 

 

Наведено результати наукових досліджень за 2011–2013 рр. 

щодо формування насіннєвої продуктивності й посівної якості 

10 сортів пшениці озимої середньоранньої і середньостиглої груп 

стиглості різних установ-оригінаторів за вирощування в зоні  

Західного Лісостепу. Насіннєва продуктивність пшениці озимої після 

попередника ріпаку озимого сформувалася на рівні 3,86–4,33 т/га, після 

вівса – 3,49–3,94 т/га. Зниженням урожайності насіння на 0,56; 0,58 і 

0,70 т/га характеризувалися сорти: Романтика, Царівна,  Лісова пісня, 

більш пластичними були Золотоколоса, Либідь. 

Ключові слова: пшениця озима, сорт, генетичний потенціал, 

група стиглості, попередник, урожайність, коефіцієнт розмноження, 

вихід кондиційного насіння. 

 

Вступ. Підвищення ефективності насінництва як провідної 

галузі агропромислового виробництва тісно пов’язане із 

вдосконаленням сортових технологій вирощування високоякісного 

насіння [1]. 

Агротехніка вирощування насіння і товарної продукції не 

завжди збігається, оскільки до них ставляться різні вимоги. Головне 

завдання насінницької агротехніки – це отримання високого врожаю 

біологічно повноцінного насіння, що має високі сортові й посівні 

якості та урожайні властивості. Вимоги до товарної продукції 

стосуються її хімічного складу, поживної цінності, товарного вигляду 
[2]. 

Сорт і насіння є найважливішими інструментами інтенсифікації 

сільськогосподарського виробництва, за рахунок яких можна 

досягнути підвищення врожайності на 20–30 % [3]. 

Раціональний добір сортів, пристосованих до конкретних 

ґрунтово-кліматичних умов вирощування, є одним з найбільш 

ефективних шляхів підвищення урожайності будь-якої культури [4]. 
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Зростаюче значення удосконалення добору сортів у 

інтенсифікації виробництва насіння зумовлене їх біологічними 

можливостями. Але в зв’язку із динамічними змінами екологічних і 

технологічних ситуацій та з метою зменшення тиску стресових 

факторів середовища на агроценози рослин, а також із змінами 

можливостей використання досягнень селекції постійно існує потреба 

у систематичній зміні вирощуваних сортів у напрямі їх більшого 

пристосування до умов вирощування, забезпечення вищого рівня 

врожайності та стабільності [5]. 

За несвоєчасного проведення сортозаміни різко знижується 

урожайність зернових культур, тому недобір зерна в цілому в Україні 

щорічно перевищує 3,0–3,5 млн т [6]. 

Збільшення видового складу сортів сільськогосподарських 

рослин, які використовують виробники України, забезпечує певну 

стабілізацію виробництва сільськогосподарської продукції на досить 

високому рівні, сприяє повнішому використанню матеріально-

технічних ресурсів і ґрунтово-кліматичного потенціалу [7]. 

Метою наших досліджень було вивчити формування насіннєвої 

продуктивності й посівної якості 10 сортів пшениці озимої 

середньоранньої і середньостиглої груп стиглості різних установ-

оригінаторів (Білоцерківської дослідно-селекційної станції Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН – Олеся, Царівна, 

Романтика, Лісова пісня, Відрада, Ясочка, Либідь; Миронівського 

інституту пшениці імені В. М. Ремесла, Інституту фізіології рослин і 

генетики НАН України – Крижинка; Миронівського інституту 

пшениці імені В. М. Ремесла, Інституту захисту рослин УААН – 

Деметра; Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, 

Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла УААН – 

Золотоколоса) за вирощування в ґрунтово-кліматичних умовах зони 

Західного Лісостепу.  

Матеріали і методи. Дослідження проводили впродовж 2011–

2013 рр. у лабораторії насіннєзнавства Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону НААН польовим і лабораторним 

методами на сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтах на 

лесоподібних суглинках, які мають гумусово-елювіальний горизонт 

потужністю 20–30 см. За механічним складом вони крупнопилувато-

легкосуглинкові, майже безструктурні, після дощів запливають, 

утворюють кірку, після обробітку дуже ущільнюються. 

Характеризуються такими агрохімічними показниками: вміст гумусу 

(за Тюріним) – 1,9 %, рН сольової витяжки (потенціометричний метод) 

– 4,8, гідролітична кислотність (за Каппеном – Гільковицем) – 2,91 мг-
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екв./100 г ґрунту, вміст рухомого фосфору й обмінного калію (за 

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

Корнфільдом) – 89 мг на 1 кг ґрунту. 

Агротехніка вирощування пшениці озимої в польових дослідах – 

загальноприйнята для культури у зоні. Площа дослідної ділянки – 

56 м
2
, облікова – 50 м

2
. Розміщення варіантів – рендомізоване, 

повторність – 3-разова.  

Норма висіву – 5,5 млн схож. нас./га. Посівні якості висіяного за 

роки насіння сортів пшениці озимої відповідали ДСТУ 2240-93. 

Передпосівна обробка насіння – Вітавакс 200 ФФ, 34 % в.с.к. 

(2,5 л/т) + Вимпел-К (500 г/т); рослин – гербіцидами: Раундап, 48 % 

в.р. (4,0 л/га); Гранстар, 75 % в.р. (0,025 г/га); фунгіцид: Фалькон Дуо, 

к.е. (0,6 л/га). Удобрення – N30Р90К90 під передпосівну культивацію + 

N30 (ІV етап органогенезу) + Вимпел (500 г/га) + N30 (VІІ етап 

органогенезу). 

Дослідження проводили за загальноприйнятими методиками: 

Фурсова Г. К., Фурсов Д. І., Сергеєва В. В. (2004); Bertrand M. (1906); 

Дуриніна Є. П., Єгоров В. С. (1998); Омелюта В. П., Григорович І. В., 

Чабан В. С. та ін. (1986); Петерсон Н. В., Черномирдіна Т. А., 

Куриляк Е. К. (1993); Майсурян М. А. (1970); Доспехов Б. А. (1973), 

Ушкаренко В. О. та ін. (2008). 

Результати та обговорення. Проблема зимостійкості рослин 

пшениці озимої займає особливе місце в технологічних розробках. 

Несприятливі умови перезимівлі викликають часткове пошкодження 

або повну загибель рослин. Найбільше на зимостійкість впливають 

такі чинники: метеорологічні умови року, морозостійкість сорту та 

особливості технології. 

Дія низьких температур у зимовий період проявляється не 

тільки в загибелі частини рослини чи пагонів, а й в зниженні їх 

продуктивності. Причому вона менша в сортів із нижчою 

морозостійкістю. 

Із підвищенням потенційної врожайності сортів зимостійкість їх 

зменшується. Спостерігається стійка негативна кореляція між 

зимостійкістю та урожайністю. Фізіолого-біохімічні процеси та 

анатомо-морфологічні ознаки, що обумовлюють високу зимостійкість 

(помірнорослість, ксероморфна структура рослин, знижена активність 

ферментних систем), йдуть урозріз з ознаками, характерними для 

рослин високої продуктивності (висока інтенсивність процесів росту і 

розвитку, активне використання енергетичних речовин, широкі 

листки, товсте стебло, крупний колос та зерно). 

За три роки наших досліджень середній відсоток перезимівлі 



 57 

рослин був високим (92,0–96,9 %). 

За даними дисперсійного аналізу, найбільшу силу впливу на 

перезимівлю рослин пшениці озимої мали сорти (21 %) та 

метеорологічні умови досліджуваних років (25 %) при НІР05 1,23 і 0,68, 

меншою була дія сили попередників (4 %) при НІР05 0,55. При 

взаємодії факторів вищий відсоток (11) відзначено у факторах сорти та 

умови років досліджень. Отже, перезимівля рослин у роки досліджень 

більше залежала від стійкості сорту та перебігу погодних факторів, ніж 

попередників. 

У наших дослідах кореляційна залежність перезимівлі рослин 

пшениці озимої від вмісту накопичених цукрів у вузлах кущіння мала 

високий коефіцієнт кореляції, який закладений генетично. Найвищим 

він був у сортів: Олеся – r = +0,845; +0,986, Царівна – r = +0,877; 

+0,956, Деметра – r = +0,717; +0,951, Либідь – r = +0,712; +0,887, 

Лісова пісня – r = +0,748; +0,915. 

Середній відсоток ураження септоріозом колоса при НІР05 1,2 в 

усіх сортів становив 0,4–0,7 % у середньоранньої групи стиглості та 

0,9–1,0 % – середньостиглої, що в межах похибки. Однак нижчу 

стійкість проявляли сорти Золотоколоса, Крижинка, Олеся, тому 

ураження колоса септоріозом у них було більшим (0,3–1,0 %). 

Розвиток фузаріозу колоса також більше залежав від сортових 

особливостей. Найнижчою стійкістю до цього захворювання 

відзначався сорт Олеся: при НІР05 1,2 відсоток ураження становив 1,5. 

Різниця між іншими сортами була в межах похибки (0,5–1,0 %). 

Однією з головних вимог виробництва до сорту є його висока 

продуктивність в широкому ареалі екологічних умов. 

Продуктивність сортів  пшениці озимої формується за рахунок 

кількості продуктивних стебел на одиниці площі, кількості зерен у 

колоску та маси зерна з одного колоса. 

Вихід кондиційного насіння залежав від виповненості зерна, 

зокрема його маси, на що мали вплив попередники та генетично 

закладені параметри сорту. Середній трирічний показник виходу 

кондиційного насіння пшениці озимої був високим і становив 69–83 %. 

Сортова мінливість залежно від попередників за виходом 

кондиційного насіння була в межах 1–8 %. Найбільше реагували на 

попередник овес сорти Деметра (сс), Ясочка (сс) та Царівна (ср). Більш 

пластичним до них був середньоранній сорт Відрада. Сила впливу 

сорту становила від 45 % (за попередника вівса) до 49 % (за ріпаку 

озимого). 

Насіннєва продуктивність пшениці озимої за попередника 

ріпаку озимого була в межах 3,86–4,33 т/га (табл. 1). Найвищий 
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урожай насіння (4,29–4,33 т/га) сформували сорти середньоранньої 

групи стиглості: Царівна, Лісова пісня, Романтика, дещо нижчий – 

середньостиглої: Крижинка (3,86 т/га), Золотоколоса (3,87 т/га). 

 
1. Насіннєва продуктивність сортів пшениці озимої після 

попередника ріпаку озимого (середнє за 2011–2013 рр.), т/га 

Сорт 

Група 

стиг-

лості 

Роки 

Середнє 
 до 

контролю 2011 2012 2013 

Олеся 

(контроль) ср 4,91 3,45 3,61 3,99 - 

Царівна ср 4,58 3,82 4,49 4,29 0,30 

Романтика ср 4,77 3,79 4,33 4,33 0,34 

Лісова пісня ср 4,89 3,66 4,40 4,31 0,32 

Відрада ср 4,74 3,23 4,04 4,00 0,01 

Середнє  4,77 3,59 4,18 -  

Золотоколоса  сс 4,49 3,32 3,81 3,87 -0,12 

Крижинка  сс 4,28 3,53 3,78 3,86 -0,13 

Деметра сс 4,63 3,50 3,89 4,01 0,02 

Ясочка сс 5,23 3,61 4,11 4,31 0,32 

Либідь сс 4,85 3,47 4,00 4,10 0,11 

Середнє  4,69 3,48 3,91 - - 
НІР05  0,18 0,13 0,17 - - 

Примітка. Група стиглості сортів: ср – середньоранній, сс – середньостиглий. 

 

За попередника вівса середня урожайність насіння була в межах 

3,49–3,94 т/га (табл. 2). Найвищу продуктивність забезпечили сорти 

Ясочка (сс) – 3,94 т/га, Либідь (сс) – 3,81 т/га, Романтика (ср) – 

3,77 т/га, а найнижчу – Крижинка (сс) – 3,49 т/га, Олеся (ср) – 3,58 т/га. 

 
2. Насіннєва продуктивність сортів пшениці озимої після 

попередника вівса (середнє за 2011–2013 рр.), т/га 

Сорт 

Група 

стиг-

лості 

Роки 
Середнє 

 до 

контролю 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

Олеся 

(контроль) ср 4,40 3,15 3,20 3,58 - 

Царівна ср 4,12 3,37 3,65 3,71 0,13 

Романтика ср 4,31 3,40 3,60 3,77 0,19 

Лісова пісня ср 4,48 3,23 3,14 3,61 0,03 
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1 2 3 4 5 6 7 

Відрада ср 4,33 3,23 3,48 3,68 0,10 

Середнє  4,32 3,27 3,41 - - 

Золотоколоса  сс 4,15 3,02 3,65 3,60 0,02 

Крижинка  сс 3,99 3,17 3,32 3,49 -0,09 

Деметра сс 4,21 3,20 3,39 3,60 0,02 

Ясочка сс 4,86 3,29 3,68 3,94 0,36 

Либідь сс 4,45 3,30 3,70 3,81 0,23 

Середнє  4,33 3,19 3,54 - - 
НІР05  0,15 0,11 0,14 - - 

Примітка. Група стиглості сортів: ср – середньоранній, сс – середньостиглий. 

 

Сорти по-різному реагували на вплив попередників. Порівняно з 

попередником ріпаком озимим урожайність насіння за попередника 

вівса була меншою на 0,27–0,70 т/га. 

Між ранньостиглою та середньостиглою групами сортів різниця 

становила 0,16 т/га. Найбільш вимогливими до попередника були 

сорти Романтика, Царівна, Лісова пісня, які знижували урожайність 

насіння після вівса відповідно на 0,56; 0,58; 0,70 т/га. Сорти 

середньостиглої групи Золотоколоса й Либідь були більш 

пластичними, тому порівняно з вівсом після ріпаку озимого як 

попередника реагували дещо нижчим зниженням урожайності насіння 

(0,27 й 0,29 т/га). Дисперсійний аналіз в середньому за три роки 

свідчить, що погодні умови років досліджень мали вагомий вплив на 

врожайність насіння (68 %), менший – попередники (13 %) та сорти 

(6%), взаємодія сорту і погодних умов – 6 %, сорту й попередника – 

1 %, попередника й погодних умов – 1 %, сорту, попередника й 

погодних умов – 2 %, залишок – 3 %. 

Залежність урожайності насіння сортів пшениці озимої від 

перезимівлі рослин після попередників була пряма від слабкої до 

сильної кореляції. Після ріпаку озимого вона коливалася від +0,136 

(Либідь) до +0,909 (Ясочка), після вівса – від +0,052 (Відрада) до 

+0,809 (Ясочка). 

Відповідно до сформованої урожайності попередники впливали 

на коефіцієнт розмноження насіння сортів пшениці озимої. Цей 

показник за попередника ріпаку озимого коливався від 15,4 до 

17,2 одиниці. За найменш істотної різниці 1,36 найвищим він був у 

сортів Царівна (17,2), Лісова пісня (17,2), Ясочка (17,2), а найнижчим – 

у Золотоколосої (15,4) та Крижинки (15,4). Овес як попередник 

забезпечував нижчий коефіцієнт розмноження насіння: від 14,0 

(Крижинка) до 15,8 одиниці (Ясочка) за НІР05 1,19. Різниця між 
Попередник 

ріпак 
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сортами залежно від попередників за коефіцієнтом розмноження 

насіння була в межах 1,0–2,7 одиниці. 

Висновки. При вирощуванні пшениці озимої на насіння в зоні 

Західного Лісостепу за сприятливих умов зимово-весняних періодів 

висока адаптивна властивість сортів та попередники забезпечили їх 

перезимівлю в межах 89,9–96,3 % за попередника ріпаку озимого і 

93,4–96,9 % – за вівса. 

Кореляційна залежність між кількістю вуглеводів у вузлах 

кущіння та перезимівлею за двох попередників була високою. 

Попередники не мали суттєвого впливу на  ураження колосу 

фузаріозом і септоріозом, розвиток яких більше залежав від 

температури повітря та кількості опадів у період формування насіння і 

генетично закладеної стійкості сортів до цих хвороб. 

Урожайність зерна і насіння пшениці озимої залежала від 

екологічного типу сорту і групи стиглості, де насіннєва продуктивність 

після попередника ріпаку озимого була на рівні 3,86–4,33 т/га, а після 

вівса – 3,49–3,94 т/га. Сорти Романтика, Царівна, Лісова пісня 

характеризувалися зниженням урожайності насіння відповідно на 0,56; 

0,58 і 0,70 т/га, а сорти Золотоколоса і Либідь були більш пластичними. 
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ВПЛИВ ПОГОДНИХ УМОВ НА ФОРМУВАННЯ 

ПРОДУКТИВНОСТІ РІПАКУ В ПРИКАРПАТТІ 

 

Вивчено стан виробництва ріпаку, наведено динаміку посівних 

площ та урожайність цієї культури в Україні. Для умов Прикарпаття 

встановлено залежність формування рівня урожайності від впливу 

погодних  умов. 

Ключові слова: погодні умови, посівна площа, ріпак озимий, 

урожайність. 

 

Вступ. Ріпак на сьогодні залишається однією із основних 

олійних культур з родини Капустяних у багатьох країнах світу та 

заслуговує на гідне місце у збільшенні обсягу виробництва насіння та 

рослинної олії в Україні. Останнім часом площі посіву ріпаку стрімко 

розширюються як у світі, так і в Україні. У світовому землеробстві в 

2011 р. ріпак займав площу 33,6 млн га, у Європі – 8,8 млн га. Відомо, 

що основні посіви цієї культури знаходяться в Канаді (7,4 млн га),  
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Китаї (7,3 млн га), Індії (6,5 млн га), Австралії (2,1 млн га), Франції 

(1,5 млн га), Німеччині (1,3 млн га) та до 0,8 млн га в Україні, Росії, 

Польщі і Великобританії [1].  

Так, за період 1990–2013 рр. посівні площі ріпаку в Україні 

збільшилися у 12 разів, а валовий збір – у 15,2 разу. Рекордний 

урожай, який становив 2,9 млн т, було зібрано у 2008 р., а в 2011 р. 

підприємства знизили виробництво на 48 % (до 1,4 млн т). 

Метою наших досліджень - оцінка стану виробництва ріпаку 

озимого та формування його продуктивності залежно від впливу 

погодних умов за вегетаційний період культури в умовах Прикарпаття. 

Матеріали і методи. Під час проведення досліджень було 

застосовано математико-статистичний та аналітичний методи. 

Вивчення продуктивності ріпаку озимого проводили в 

Прикарпатській державній сільськогосподарській дослідній станції 

Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН у 

технологічній сівозміні на дерново-опідзолених ґрунтах. 

Результати та обговорення. Відомо, що найбільші площі 

ріпаку в Україні розташовані у лісостепові та поліській ґрунтово-

кліматичній зоні, займаючи від 45,7 до 70,4 % посівів (рис. 1). 

 За останнє десятиліття площа посівів цієї культури істотно 

збільшилася в зоні Полісся. Якщо у 2002 р. вона становила 14,3 тис. га, 

то у 2011 р. – 114 тис. га. 
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Рис. 1. Посівні площі під озимим ріпаком, тис. га 

 

Незважаючи на стрімке розширення посівних площ під ріпаком, 

його урожайність в Україні є дещо нижчою (1,7 т/га) ніж у Бельгії  

(4,7 т/га), Ірландії (4,5 т/га), Великобританії (3,9 т/га), Франції  

(3,4 т/га), Німеччині (2,9 т/га), Австрії (3,3 т/га) та Чехії (2,8 т/га) [2]. 

За останнє десятиліття світова та вітчизняна селекція досягла значних 
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успіхів щодо поліпшення генетичного потенціалу, створення нових 

сортів та гібридів ріпаку із високим потенціалом продуктивності. 

Аналітичний аналіз урожайності ріпаку показав, що за останнє 

десятиріччя відзначено тенденцію до її збільшення, окрім тих років, 

які були екстремальними за погодними умовами і характеризувалися 

високою температурою повітря та недостатньою кількістю опадів за 

вегетацію (рис. 2). 

Хоча на сучасному етапі виробництва урожайність ріпаку 

озимого становить лише 25–30 % від потенційної та 35–40 % від 

середньоєвропейської [2], високі і сталі врожаї можуть бути досягнуті 

лише тоді, коли кожна культура буде розміщена в найсприятливішому 

для неї регіоні, тобто коли існує достатньо пряма узгодженість між 

потребами рослин у кожній фазі розвитку і місцевими кліматичними 

ресурсами [4, 5]. 
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Рис. 2. Динаміка рівня урожайності ріпаку озимого за  

2002–2012 рр., т/га 

 

 Відзначимо, що екстремальні умови, що складаються 

протягом осінньо-зимово-ранньовесняного періоду в окремі роки, 

іноді призводять до загибелі значних площ ріпаку. 

 Величина рівня реакції рослин ріпаку озимого на дію 

метеорологічних факторів  (середньомісячну   температуру повітря та 

кількість опадів) у Прикарпатті, яка встановлена за допомогою 

регресійного аналізу, мала певні відмінності. 

Результати досліджень аналізу впливу середньомісячної 

температури повітря в умовах Прикарпаття на рівень формування 

продуктивності ріпаку озимого свідчать, що у літньо-осінній період 

цей фактор не є лімітуючим. Зокрема вересень відзначався незначним  
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кореляційним зв’язком температурного режиму із урожайністю 

культури (R=0,552,  D=26,5 %) (табл.). 

 

Залежність рівня урожайності від середньомісячної температури 

повітря та кількості опадів за період активної вегетації ріпаку 

озимого у Прикарпатті (за 2002–2012 рр.) 

По-

каз-

ник  

Місяць  

VIII IX X III IV V VI VII 

Температура, 
0
С 

R
 

0,598 0,552 0,541 0,236 0,845 0,873 0,313 0,515 

%
 

9,9 9,2 8,97 3,91 14,0 14,5 5,2 8,5 

D 31,1 26,5 25,4 4,8 62,1 66,2 8,5 23,1 

Опади, мм 

R
 

0,177 0,270 0,547 0,609 0,777 0,349 0,265 0,267 

%
 

4,3 6,7 13,6 15,2 19,3 8,7 6,5 6,6 

D 2,8 6,3 26,1 32,3 52,5 10,6 6,1 6,2 

Примітка: R –  множинний коефіцієнт кореляції, D – коефіцієнт детермінації, % 

– за вегетаційний цикл. 

 

Відзначимо, що на період припинення осінньої вегетації 

культури також виявлено середню залежність між рівнем врожаю і 

середньомісячною температурою повітря (R=0,541,  D=25,4 %). 

Встановлено, що рівнозначний вплив на врожайність культури 

мали умови квітня – період активного росту та бутонізації ріпаку 

озимого для Прикарпаття (R=0,845). Найтісніший зв'язок між 

температурним режимом та урожайністю відзначено на період 

цвітіння ріпаку озимого за кількісної міри зв’язку  R=0,873. 

Умови вологозабезпечення регіону також мали 

диференційований прояв і характеризувалися відповідними 

особливостями. Здебільшого умови всіх досліджуваних місяців за 11-  

річний період мали рівнозначний вплив на формування врожайності 

культури, про що свідчить рівень коефіцієнтів кореляції. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що на 

Прикарпатті погодні умови 5 місяців активної вегетації мали тісний 

кореляційний зв'язок із рівнем урожайності культури. Насамперед, це 

вересень, жовтень, березень – травень, про що свідчить рівень 

коефіцієнтів кореляції та коефіцієнт детермінації (табл.). 

Висновки. Проведений аналіз щодо виробництва ріпаку 

озимого у світі свідчить про його значимість як олійної культури. 

Ефективність виробництва ріпаку як в Україні, так і в Прикарпатті 
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залежить від метеорологічних умов регіону, які забезпечують 

формування відповідного рівня врожайності культури. 

Встановлено, що погодні умови 5 місяців активної вегетації 

ріпаку озимого (вересень, жовтень, березень – травень) тісно 

корелюють із рівнем урожайності культури. 

 

Список використаної літератури 

1.   From 23 October 2014, this version of FAOSTAT will no longer 

be updated. Please refer to the new FAOSTAT  for the latest statistics. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу :    

http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx  

2. Дімчев О. О. Особливості регулювання ринку олійних 

культур в Україні / О. О. Дімчев // Науковий вiсник НАУ. – 2006. – 

Вип. 97. – С. 36–366. 

3. Сорока В. І. Продуктивність, морфоагробіологічні та 

адаптивні властивості сортів ріпаку озимого (Brassica napus L.) 

 / В. І. Сорока // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. –  

2012.  - № 2. – С. 30–34. 

4. Щербаков В. Роль олійних культур у підвищенні 

ефективності аграрного виробництва / В. Щербаков, Т. Яковенко,  

І. Когут // Пропозиція. – 2009. – № 6. – С. 64–68. 

5. Моісеєва М. Олійні для біодизеля / М. Моісеєва 

 // Пропозиція. – 2006. – № 4. – С. 26–29. 

Отримано 16.02.2016 

Рецензент – головний науковий співробітник лабораторії 

насіннєзнавства ІСГКР НААН, доктор сільськогосподарських наук  

О. П. Волощук. 

 

 

 

http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx


 66 

УДК 633.2:633.24:631.8 

Н. А. ДОБРЯНСЬКА, молодший науковий співробітник 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 

вул. Грушевського, 5, с. Оброшино  Пустомитівського  р-ну  Львівської  обл., 

81115, e-mail: inagrokarpat@gmail.com 

 

ВИРОЩУВАННЯ ТИМОФІЇВКИ ЛУЧНОЇ   

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ 

В УМОВАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ  

  

Показано вплив регулятора росту рослин гумісол і мікродобрива  

діазофіт  на урожайність та економічну ефективність   вирощування 
тимофіївки лучної сорту Підгірянка в умовах Передкарпаття 

України. Встановлено, що істотне зростання урожайності можливе 

не лише за рахунок внесення мінеральних добрив, а й застосування 

мікробних препаратів для обробки насіння і обприскування посівів. 

Визначено найбільш ефективні варіанти їх застосування. Одним із 

шляхів збільшення врожаю тимофіївки лучної є впровадження в 

виробництво високоефективної конкурентоспроможної технології її 

вирощування, яка б забезпечила максимальну реалізацію потенціалу 

сучасних сортів. 

Ключові слова: тимофіївка лучна, сорт, технологія, мінеральні 

і бактеріальні добрива, насіння, зелена маса, суха речовина. 

 

Вступ. Тимофіївка лучна (Phleum pratense L.) – багаторічна 

трав'яниста рослина з роду Тимофіївка (Phleum)  родини  Тонконогові 

(Poaceae).  Має високу енергію кущення, добре облиствлена. Листки 

становлять 35–40 % врожаю сіна. Суцвіття – щільна колосоподібна 

волоть (султан), плід – зернівка. Маса 1000 насінин - 0,3–0,5 г. 

Тимофіївка утворює два типи стебел: високі тонкі (генеративні) й 

низькі добре облиствлені, без суцвіть (вегетативні). У нашій країні 

нараховують вісім видів тимофіївки. Найбільше значення має 

тимофіївка лучна. Дикорослі види тимофіївки ростуть навіть на 

занедбаних луках. Вона одна з найпоширеніших злакових трав 

польового й лучного травосіяння у лісостеповій і поліській зонах 

країни. Зелену масу і сіно тимофіївки лучної добре поїдають тварини. 

Завдяки високій урожайності й поживності сіна вона швидко 

поширилася у тих районах, де вирощують конюшину лучну. Так,  

100 кг сіна тимофіївки містить 3 кг перетравного протеїну, 100 кг 

зеленої маси відповідають 21 кормовій одиниці, а 100 кг сіна –  
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49 кормовим одиницям. Найкращу кормову цінність мають найбільш 

облиствлені види тимофіївки. За сприятливих умов із двох укосів 

тимофіївки отримують 60–120 ц/га сіна [1, 7, 8, 11]. 

 Величина врожаю залежить від багатьох факторів, серед яких 

одним із головних є забезпечення культурних рослин поживними 

речовинами. Сьогодні потрібно активно шукати шляхи інтенсифікації 

сільськогосподарського виробництва за значного скорочення 

енергетичних витрат. Останнім часом у рослинництві широко 

застосовують велику кількість регуляторів росту рослин, біологічних 

препаратів тощо. Важливим аспектом дії мікробних препаратів є 

підвищення стійкості рослин до несприятливих факторів 

навколишнього середовища – високих та низьких температур, нестачі 

вологи, фітотоксичної дії пестицидів, пошкодження шкідниками та 

хворобами, – що в кінцевому підсумку сприяє значному підвищенню 

врожайності та поліпшенню якості продукції. Відомо, що мінеральні 

добрива відіграють вагому роль у формуванні врожаю 

сільськогосподарських культур, але їхня взаємодія з мікробними 

препаратами та дія останніх на якісні показники продукції в умовах 

Передкарпаття залишаються маловивченими. Тому виникла потреба  

дослідження новітніх технологій, які відрізняються від попередніх 

вищим ступенем насичення біологічними методами підвищення 

родючості ґрунтів, широким діапазоном доз і співвідношень основних  

елементів живлення у системі удобрення. Основне завдання цієї 

технології – створення умов для розмноження в ґрунті 

мікроорганізмів, що сприяють природному відновленню родючості 

ґрунту і забезпечуватимуть екологічно чисту сільськогосподарську 

продукцію, виключаючи забруднення навколишнього середовища 

шкідливими речовинами  [2, 4, 6, 9, 10]. 

Науково обґрунтоване застосування технологій чи їх елементів з 

використанням регуляторів росту рослин дозволяє не лише підвищити 

врожай, поліпшити його якість, але й вплинути на строки достигання, 

підвищити стійкість рослин проти хвороб і стресових факторів. 

 Матеріали і методи. Польові досліди закладали на 

експериментальній базі Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН (зона Передкарпаття) в 2011 р. весняним 

строком сівби під покрив вівса  на зелений корм із зниженою на 30 % 

нормою висіву на дерново-підзолистих поверхнево оглеєних ґрунтах. 

Ґрунт характеризувався такими агрохімічними показниками орного 

шару: вміст гумусу - 1,8 % (за Тюріним), рН сольової витяжки – 5,0,  

лужногідролізованого азоту - 113 мг/кг ґрунту (за Конфільдом), 

рухомого фосфору та обмінного калію (за Чириковим) – відповідно 74 
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і 78 мг/кг ґрунту. Закладку дослідів проводили відповідно до методики 

польового досліду [3, 5]. Облікова площа – 20 м
2
. Повторність 

чотириразова. Норма висіву насіння тимофіївки лучної – 10 кг/га, що 

еквівалентне 24 млн шт. насінин. Агротехніка вирощування культури –  

загальноприйнята в зоні. Вивчали три способи застосування біодобрив. 

Перший спосіб полягав у бактеризації насіння препаратом діазофіт 

(0,15 г/гектарну норму насіння), другий – у обприскуванні посівів 

розчином препарату гумісол (240–360 мл + 6–9 л води на 100 м
2
), яке 

проводили у фазі виходу в трубку тимофіївки лучної, третій – 

комплексне застосовування розчину препаратів шляхом обробки 

насіння та одноразового обприскування посіву. Достовірні прирости 

врожайності було одержано за усіх способів застосування 

бактеріальних та мінеральних добрив.    

Дослідження проводили з сортом тимофіївки лучної Підгірянка 

за такою схемою: 1) контроль (без добрив);  2) гумісол;  3) гумісол + 

діазофіт; 4) N45Р60К60;  5) N45Р60К60 + гумісол;  6) N45Р60К60 + гумісол + 

діазофіт;  7) N30Р30К30;  8) N30Р30К30 + гумісол;  9) N30Р30К30 + гумісол + 

діазофіт. 

Результати та обговорення. Початком спостереження 

слугували дата сівби в перший рік життя і дата початку відростання на 

другий і подальші роки життя. Сходи рослин тимофіївки лучної в  

2011 р. було відзначено 28 травня, а на ділянках, оброблених 

діазофітом, – 26 травня. З появою сходів в основі вузла кущення 

почали формуватися бокові пагони (кущення). Кущення молодих 

рослин почалося в фазі 3–4 листків. Період від сходів до початку 

кущення, за нашими спостереженнями, тривав від 26 до 28 діб. На 

варіантах 3 (гумісол  + діазофіт), 6 (N45Р60К60   +  гумісол + діазофіт) і   

9 (N30Р30К30 + гумісол + діазофіт) цей період тривав 26 діб. Перші 

бокові пагони у тимофіївки лучної з’явилися на 14–17-ту добу після 

сходів. Бокові пагони першого порядку через деякий час утворювали 

бокові пагони другого і третього порядків. 

Весною з відновленням вегетації проводили підживлення 

рослин тимофіївки лучної мінеральними добривами згідно зі схемою 

досліду та позакореневу обробку гумісолом (препарат містить всі 

компоненти біогумусу в розчинному стані: гумати, макро- і 

мікроелементи, амінокислоти, вітаміни, природні фітогормони, спори 

ґрунтових мікроорганізмів) у фазі початку виходу в трубку тимофіївки 

лучної.  У наших дослідженнях відростання  рослин навесні залежно 

від погодних умов спостерігали в межах  14.03–21.03. У фазі повного 

виходу в трубку проводили боротьбу із тимофіївковою мухою 

інсектицидом БІ-58.  
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У 2015 р. розпочався п’ятий рік життя або четвертий рік 

користування травостоєм. Всі досліджувані варіанти перевищили 

контроль  за врожаєм кормової маси і насіння. Основним критерієм 

визначення придатності і господарської цінності тієї або іншої 

культури до місцевих ґрунтово-кліматичних умов є її продуктивність. 

У фазі початку колосіння проведено облік врожаю зеленої маси 

(перший укіс). Відібрано зразки для визначення сухої речовини і 

хімічних аналізів. При проведенні обліку зеленої маси кормова 

продуктивність всіх варіантів була вищою ніж на контролі (табл. 1).  

 

1. Вегетативна продуктивність тимофіївки лучної залежно від 

рівня мінерального і бактеріального живлення (2012–2015 рр.) 

№
 в

ар
. 

Варіанти 

 досліду 

Врожаї зеленої маси,  т/га Приріст врожаю 

2012 2013 2014 2015 
сере-

днє 
т/га % 

1 Контроль 

(без добрив) 25,0 19,3 20,5 18,3 20,8 - - 

2 Гумісол 27,5 38,2 28,8 28,7 30,8 +10,0 +48 

3 Гумісол + 

діазофіт 30,6 43,5 40,9 38,7 38,4 +17,6 +84 

4 N45Р60К60 27,4 40,5 32,2 30,0 32,5 +11,7 +56 

5 N45Р60К60  + 

гумісол 29,3 39,5 33,4 30,2 33,1 +12,3 +56 

6 N45Р60К60  + 

гумісол + 

діазофіт 35,1 45,2 42,4 39,7 40,6 +19,8 +95 

7 N30Р30К30 26,5 39,7 33,8 30,7 32,7 +11,9 +57 

8 N30Р30К30 + 

гумісол 28,6 42,5 37,4 35,4 36,0 +15,2 +73 

9 N30Р30К30 + 

гумісол + 

діазофіт 33,2 43,7 41,9 40,1 39,7 +18,9 +91 

 НІР05                 0,8           1,9         1,6          1,3 

 

Період від початку відростання до сінокісної стиглості у 

тимофіївки лучної становив 84–91 добу. Ділянки, які були оброблені 

бактеріальним добривом, мають зеленіше забарвлення листя, більший 

відсоток продуктивних стебел, більш стійкі до вилягання та 

пошкодження рослин хворобами і шкідниками. На цих варіантах 

початок цвітіння настав на 5–6 діб швидше ніж на контролі. Висота 

рослин на ділянках, оброблених біопрепаратами, в середньому за 
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чотири роки користування (п’ять років життя) коливалася від 122 до 

132 см, довжина султана – від 9 до 22 см, тоді як на контролі –

відповідно 87 і 9 см. Найбільш інтенсивний ріст рослин тимофіївки 

лучної  відзначено в період від повного колосіння до цвітіння, приріст 

у висоту за цей період становив від 1,8  до 2,1 см.    

Важливим показником, який характеризує структуру біомаси 

злакових трав, особливо її якість, є облиствленість рослин. Вона 

залежить від кількості і маси листків. Листки є головним фотосин-

тетичним органом. Встановлено, що найбільша облиствленість була на 

варіантах 3; 6 і 9 (57–59 %), яка у свою чергу залежала від великої 

кількості вегетативних пагонів у біомасі. Найменш облиствленими 

були рослини тимофіївки лучної на контролі (43 %). 

Встановлено, що в середньому за чотири роки досліджень 

мінеральні і бактеріальні добрива сприяють підвищенню врожаю. 

Особливо виділяються варіанти 3 (гумісол + діазофіт), 6 (N45Р60К60 + 

гумісол + діазофіт) і 9 (N30Р30К30 + гумісол + діазофіт), які забезпечили 

найвищий врожай зеленої маси - відповідно 38,4; 40,6 і 39,7 т/га, що 

вище від контролю на 84; 95, і 91 %, або на 17,6; 19,8 і 18,9 т/га (при 

НІР05 0,80–1,9 т/га). Найвищий врожай зеленої маси в 2015 р. 

забезпечили варіанти 3 (гумісол + діазофіт), 6 (N45Р60К60 + гумісол + 

діазофіт) і 9 (N30Р30К30 + гумісол + діазофіт) - відповідно 38,7; 39,7 і 

40,1 т/га, а найнижчий відзначено на контролі (18,3 т/га).  

Ті ж варіанти сформували і найвищий  врожай  сухої  речовини 

(табл. 2) - відповідно 10,9; 12,3 і 12,1 т/га, перевищивши  контроль на 

7,2; 8,6 і 8,4  т/га  (при НІР05 0,35–0,60 т/га), або на 194; 233 і 226 %.  

 

2. Врожай сухої речовини тимофіївки лучної залежно від рівня 

мінерального і бактеріального живлення (2012–2015 рр.) 

№
 в

ар
. 

Варіанти 

 досліду 

Збір сухої речовини, т/га Приріст врожаю 

2012   2013   2014   2015   
сере-

днє 
т/га % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Контроль 

(без добрив) 4,7 3,1 4,5 2,5 3,7 - - 

2 Гумісол 6,0 9,4 6,9 4,2 6,6 +2,9 +79 

3 Гумісол + 

діазофіт 8,0 13,1 14,8 7,6 10,9 +7,2 +194 

4 N45Р60К60 6,0 10,1 9,7 5,6 7,8 +4,2 +113 

5 N45Р60К60 + 

гумісол 6,6 10,4 11,1 5,1 8,3 +4,6 +124 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 N45Р60К60 + 

гумісол + 

діазофіт 9,4 14,6 16,3 9,1 12,3 +8,6 +233 

7 N30Р30К30 5,6 10,8 11,8 6,1 8,6 +4,9 +132 

8 N30Р30К30 + 

гумісол 6,8 11,8 12,3 7,4 9,6 +5,9 +159 

9 N30Р30К30 + 

гумісол + 

діазофіт 8,9 13,3 16,3 9,7 12,1 +8,4 +226 

 НІР05                    0,44       0,59         0,60        0,35 

 

Врожай сухої речовини на варіантах 3 (гумісол + діазофіт), 6 

(N45Р60К60 + гумісол + діазофіт) і 9 (N30Р30К30 + гумісол + діазофіт) 

становив 7,6; 9,1 та 9,7 т/га, тоді як на контролі – 2,5 т/га. Ці ж варіанти 

забезпечили найвищий вміст протеїну у тимофіївки лучної - 

відповідно 10,9; 11,37 і 12,26 %, тоді як на контролі – 6,72 %. На цих 

варіантах одержано найменший вміст клітковини (25,2; 23,2  і 24,1 %). 

Із літератури відомо, що у міру проходження рослинами фаз вегетації 

відсоток клітковини і безазотистих екстрактивних речовин у них 

збільшується. 

За врожаєм насіння всі досліджувані варіанти перевищили 

контроль на 0,09–0,23 т/га, або на 76–192 % (табл. 3). Найвищий 

врожай насіння тимофіївки лучної сорту Підгірянка в середньому за 

чотири роки користування забезпечили ділянки з внесенням 

мінеральних і бактеріальних добрив – N45Р60К60 + гумісол + діазофіт 

(вар. 6) та N30Р30К30 + гумісол + діазофіт (вар. 9). На цих ділянках 

одержано відповідно по 0,33 та 0,36 т/га насіння, що вище від 

контролю на 192 та 187 %, або на 0,23 та 0,22 т/га. Найменш істотна 

різниця (НІР05) дорівнює 0,01–0,04 т/га, тобто надвишки врожаю 

насіння перевищили НІР у 22–35 разів, що свідчить про достовірність 

цих приростів на вказаних вище варіантах удобрення. Заслуговують на 

увагу і варіанти 3 (гумісол + діазофіт), 5 (N45Р60К60 + гумісол) і 8 

(N30Р30К30 + гумісол), що забезпечили приріст врожаю насіння 

відповідно 116;  133 і 146 %.  

У 2015 р. найвищий врожай насіння одержано на варіантах 6 

(N45Р60К60 + гумісол + діазофіт) і 9 (N30Р30К30 + гумісол + діазофіт) - 

відповідно  0,35 і 0,34 т/га, а найнижчий – на контролі (0,07 т/га).  
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3. Насіннєва продуктивність тимофіївки лучної залежно від рівня мінерального і бактеріального  

живлення   (2012–2015 рр.) 
№

 в
ар

. 
 

Варіанти 

досліду 

Врожай насіння, т/га  
Приріст  

врожаю  
Маса 1000 насінин, г 

 

2012 

 

 

2013 

 

 

2014 

 

 

2015 

сере-

днє т/га % 2012 2013 2014 2015 

сере- 

днє 

1 Контроль (без 

добрив) 0,17 0,12 0,12 0,07 0,12 - - 0,39 0,34 0,38 0,29 0,35 

2 Гумісол 0,23 0,22 0,23 0,16 0,21 +0,09 +76 0,55 0,52 0,56 0,45 0,52 

3 Гумісол + діазофіт 0,29 0,27 0,30 0,18 0,26 +0,14 +116 0,74 0,76 0,80 0,59 0,72 

4 N45Р60К60 0,24 0,23 0,25 0,29 0,25 +0,13 +108 0,49 0,48 0,52 0,47 0,49 

5 N45Р60К60 + 

гумісол 0,28 0,27 0,29 0,32 0,29 +0,16 +133 0,70 0,63 0,55 0,49 0,59 

6 N45Р60К60 + 

гумісол + діазофіт 0,36 0,34 0,37 0,33 0,35 +0,23 +192 0,86 0,76 0,88 0,79 0,82 

7 N30Р30К30 0,23 0,25 0,25 0,32 0,26 +0,14 +119 0,41 0,48 0,52 0,49 0,47 

8 N30Р30К30 + 

гумісол 0,28 0,26 0,28 0,30 0,28 +0,17 +146 0,64 0,62 0,65 0,52 0,61 

9 N30Р30К30 + 

гумісол + діазофіт 0,34 0,32 0,36 0,36 0,34 +0,22 +187 0,80 0,83 0,85 0,68 0,79 
               НІР05                       0,01      0,04      0,013     0,012 
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Насіння, зібране з варіантів 6 (N45Р60К60 + гумісол + діазофіт) і 9 

(N30Р30К30 + гумісол + діазофіт), було більш виповнене та вирівняне, 

характеризувалося вищою масою 1000 насінин - відповідно 0,82 і  

0,79 г, тоді  як  на  контролі – 0,35 г. Маса  1000  насінин  залежить від 
нагромадження в листках поживних речовин до наливу насіння і від 

успішного переходу їх з листків до насіння. Найбільша кількість 

насінин у одному султані була на варіантах 6 (N45Р60К60  + гумісол  +  

діазофіт)  і  9  (N30Р30К30  + гумісол + діазофіт) - відповідно 104 і 99 шт., 
тоді як  на  контролі  –  41 шт.  Ці ж  варіанти  забезпечили і найбільшу 

загальну кількість пагонів в 1 кг сіна – 1514  та 1432 шт. Заслуговують 

на увагу і варіанти, які оброблені лише бактеріальними добривами, – 2 

(гумісол) і 3 (гумісол + діазофіт). Маса 1000 насінин у них у 

середньому за чотири роки користування  становить відповідно 0,52 і 

0,72 г, кількість насінин з одного султана – 76 і 89 шт. Відповідна 

тенденція спостерігається і щодо визначення кількості генеративних і 

вегетативних рослин в одному кущі, кількості насіння з куща.  

Для повної характеристики результатів досліджень ми провели 

їх економічну оцінку. Результати цієї оцінки показали, що найбільш 

економічно вигідним є вар. 3 (гумісол + діазофіт).  Він  забезпечив 

найнижчу собівартість 1 т насіння тимофіївки (15 142 грн) та 

найвищий рівень рентабельності (164 %), умовно чистий дохід його 

становив 6463 грн/га, що майже втричі більше, ніж на  на контролі (без 

внесення добрив). Комплексне застосовування розчину препаратів 

шляхом обробки насіння та одноразового обприскування посіву 

(N45Р60К60 + гумісол + діазофіт) забезпечує найбільший умовно чистий 

дохід з 1 га (8163 грн) та найвищу рентабельність (139 %) за 

найнижчої собівартості 1 т насіння (16 677 грн). Найдорожчим 

виявилося насіння тимофіївки, вирощене в вар. 4 (N45Р60К60), 7 

(N30Р30К30) і на контролі, на яких відзначено найвищу собівартість 1 т  

продукції (відповідно 22 308; 22 308 і 22 333 грн) і найнижчий рівень 

рентабельності удобрення (79; 80 і  79 %). 

Висновки 

1. Біопрепарати і регулятори росту є одним із елементів 

технології вирощування тимофіївки лучної в зоні Передкарпаття 

України, які сприяють оптимізації живлення, підвищенню врожайності 

сорту та зниженню хімічного навантаження на навколишнє  

середовище.       
2. Мінеральні і бактеріальні добрива зумовлюють підвищення 

врожаю кормової маси і насіння тимофіївки лучної. Найбільший 

приріст врожаю  на  четвертий  рік  користування забезпечили варіанти  

3 (гумісол + діазофіт), 6 (N45Р60К60 + гумісол + діазофіт) і 9 (N30Р30К30 + 
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гумісол + діазофіт) - відповідно за врожаєм зеленої маси  84; 95 і 91 %,  

сухої речовини – 194; 233 і 226 %.  

Найвищий приріст врожаю насіння забезпечили ділянки з 

внесенням мінеральних і бактеріальних добрив - N45Р60К60 + гумісол + 

діазофіт (вар. 6) та N30Р30К30 + гумісол + діазофіт (вар. 9) - відповідно 

192 та 187 %, або на 0,23 та 0,22 т/га. Заслуговують на увагу і варіанти  

5 (N45Р60К60 + гумісол) і 8 (N30Р30К30  + гумісол), які забезпечили 

приріст врожаю насіння відповідно 133 і 146 %. Внесення мінеральних 

і бактеріальних добрив позитивно позначається на хімічному складі 

рослин  тимофіївки лучної.   
3.  Найбільш економічно вигідними виявилися варіанти 3 

(гумісол + діазофіт) і 6 (N45Р60К60 + гумісол + діазофіт), які забезпечили 

врожай насіння 0,26 і 0,35 т/га. На цих ділянках одержано  найнижчу 

собівартість, найвищий рівень рентабельності і найбільший умовно 

чистий дохід з 1 га насінницьких посівів тимофіївки лучної. 
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НА АЗОТНИЙ РЕЖИМ СІРОГО ЛІСОВОГО ҐРУНТУ  

ПІД ОЗИМОЮ ПШЕНИЦЕЮ 

 

 Наведено результати динаміки нагромадження сполук азоту 

в сірому лісовому ґрунті під озимою пшеницею залежно від 

біологізованих альтернативних систем удобрення. 

 Ключові слова: біологізовані системи удобрення, солома, 

пташиний послід, екобіом, азотний режим ґрунту, озима пшениця. 

 

 Вступ. Характерними особливостями сучасного аграрного 

виробництва є дефіцит поживних речовин, зокрема азоту, у кругообігу 

хімічних сполук і посилення антропогенного впливу на ґрунт, які 

призводять до втрати його біопродуктивності. 
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У сучасних системах землеробства ще далеко не повною 

мірою приділяється увага принципам біологізації системи удобрень, 

які є основним фактором відновлення та поліпшення родючості 

ґрунтів і передбачають перш за все внесення в ґрунт органічної 

речовини [1]. За майже відсутності традиційних видів органічних 

добрив використовують альтернативні, зокрема солому, вторинну 

рослинницьку продукцію, сидерати, відходи промислового 

виробництва  [2,  3].  Важливого  значення  набувають  новостворені 

органо-мінеральні добрива, наприклад, екобіом, використання 

стимуляторів росту, листкового мікродобрива тощо [4, 5].  Однак на 

сьогодні відсутні системні дані щодо змін родючості ґрунтів за 

біологізованих систем удобрення.  

 Метою наших досліджень – вивчити закономірності змін 

азотного режиму ґрунту за біологізованих систем удобрення під 

озимою пшеницею в умовах сірого лісового ґрунту.  

 Матеріали і методи. Дослідження виконували впродовж 

2014–2015   рр.   у   4-пільній   сівозміні   лабораторії   землеробства    і  

відтворення родючості ґрунтів інституту. Ґрунт – сірий лісовий 

поверхнево оглеєний. Його агрохімічна характеристика (до закладки 

досліду) у шарі 0–30 см така: вміст гумусу – 1,67–1,71 %, рНКCl – 4,8–

5,0, лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 9,6 мг, рухомого 

фосфору (за Кірсановим) – 11,2 мг, обмінного калію (за Кірсановим) – 

9,4 мг/100 г ґрунту. 

 Висівали сорт пшениці озимої Миронівська 65. Попередник – 

горох на зерно, агротехніка вирощування – загальноприйнята для зони. 

Схема досліду включала такі варіанти: 

1) контроль (без добрив);  

2) солома + N30Р45К45; 

3) солома + N30Р45К45 + пташиний послід; 

4) солома + N30Р45К45 + пташиний послід + кропмакс; 

5) солома + N30Р45К45 + пташиний послід + гідроферт; 

6) солома + N30Р45К45 + екобіом; 

7) солома + N30Р45К45 + екобіом + кропмакс; 

8) солома + N30Р45К45 + екобіом + гідроферт. 

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

весняну культивацію. Обробку рослин озимої пшениці фізіологічно 

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

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

вихід у трубку та колосіння. 
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 Вміст лужногідролізованого азоту визначали за Корнфілдом, 

амонійного азоту – фотоколориметрично з реактивом Неслера, 

нітратного азоту – іонометричним методом. 

 Результати та обговорення. В результаті досліджень 

виявлено більший вміст амонійного азоту порівняно з нітратним, що є 

цілком закономірним явищем в умовах ґрунту з величиною рН близько 

5, оскільки значна частина амонійного азоту знаходиться у 

поглиненому стані. 

 Виконані  дослідження показали, що найбільш інтенсивне 

нагромадження амонійного азоту відбувалося у фазі весняного 

кущіння та становило 2,22–3,10 мг/100 г ґрунту (табл. 1). Динаміка 

вмісту цієї форми азоту за роки досліджень мала тенденцію до 

зниження (від фази весняного кущіння – повна стиглість). У варіантах 

досліду ця закономірність не змінилася. 

 Системи удобрення з насиченням органічної частини соломою 

+ N30Р45К45 + пташиним послідом  сприяли більшому нагромадженню 

амонійної  форми  азоту  (вар. 3, 4),  яка  була  в межах відповідно 

2,98–3,08 мг/100 г ґрунту. 

 

1. Вплив біологізованих систем удобрення на вміст амонійного 

азоту в ґрунті під озимою пшеницею (2014–2015 рр.) 

№ 

вар. 
Система удобрення 

N – NH4
+
, мг/100 г ґрунту 

І ІІ ІІІ 

1 Контроль (без добрив) 2,22 2,04 1,67 

2 Солома + N30Р45К45 2,74 2,40 1,86 

3 
Солома + N30Р45К45 

+ пташиний послід 2,98 2,66 2,06 

4 
Солома + N30Р45К45  + 

пташиний послід + кропмакс 3,08 2,64 2,04 

5 
Солома + N30Р45К45 + пташиний 

послід + гідроферт 3,10 2,68 2,08 

6 Солома + N30Р45К45 + екобіом 3,14 2,78 2,20 

7 
Солома + N30Р45К45 + 

екобіом + кропмакс 3,09 2,76 2,18 

8 
Солома + N30Р45К45 + 

екобіом + гідроферт 3,10 2,75 2,17 
Примітка: І – весняне кущіння, ІІ – колосіння, ІІІ – повна стиглість. 

 

 За умов сумісного внесення соломи + N30Р45К45 та екобіому 

рівень амонійного азоту виявився найвищим і становив 3,09– 

3,14 мг/100 г ґрунту. Застосування фізіологічно активних речовин – 
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кропмаксу або екобіому в складі системи удобрення не вплинуло на 

рівень амонійного азоту в ґрунті. 

 Відомо, що нітратна форма азоту є більш доступна рослинам, 

ніж амонійна [2]. 

 Результати досліджень вказують, що найвищий рівень 

нітратного азоту забезпечили системи удобрення з включенням 

екобіому (органо-мінеральне добриво) – 1,07–1,11 мг/100 г ґрунту 

(табл. 2). Менш інтенсивне нагромадження  нітратного  азоту (0,94–

0,98 мг/100 г ґрунту) відзначено у варіантах використання пташиного 

посліду. 

 

2. Динаміка вмісту нітратного азоту під озимою пшеницею за 

умов біологізованих систем удобрення (2014–2015 рр.)  

№ 

вар. 

Система 

удобрення 

N – NO3
-
, мг/100 г ґрунту 

І ІІ ІІІ 

1 Контроль (без добрив) 0,68 0,48 0,27 

2 Солома + N30Р45К45 0,90 0,64 0,30 

3 
Солома + N30Р45К45  

+ пташиний послід 0,98 0,60 0,31 

4 
Солома + N30Р45К45  + 

пташиний послід + кропмакс 0,97 0,60 0,30 

5 
Солома + N30Р45К45 + пташиний 

послід + гідроферт 0,94 0,61 0,29 

6 Солома + N30Р45К45 + екобіом 1,07 0,68 0,30 

7 
Солома + N30Р45К45 + 

екобіом + кропмакс 1,09 0,77 0,32 

8 
Солома + N30Р45К45 + 

екобіом + гідроферт 1,11 0,72 0,32 
Примітка: І – весняне кущіння, ІІ – колосіння, ІІІ – повна стиглість. 

 

 До кінця вегетації озимої пшениці рівень нітратного азоту 

суттєво зменшився у всіх варіантах досліду внаслідок поглинання його 

рослинами і становив 0,27–0,32 мг/100 г ґрунту. 

 Кількість лужногідролізованого азоту в ґрунті під озимою 

пшеницею змінювалася залежно від систем удобрення аналогічно до 

змін амонійного та нітратного азоту. 

 Так, у варіанті контролю (без добрив) вміст виявився 

найнижчим і становив 10,8 мг/100 г ґрунту (табл. 3). 
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3. Вміст лужногідролізованого азоту під озимою пшеницею за 

використання біологізованих систем удобрення (2014–2015 рр.) 

№ 

вар. 

Система 

удобрення 

Лужногідролізований азот, 

мг/100 г ґрунту 

І ІІ ІІІ 

1 Контроль (без добрив) 10,8 10,0 9,1 

2 Солома + N30Р45К45 12,1 11,0 9,7 

3 
Солома + N30Р45К45 

+ пташиний послід 12,8 11,3 11,0 

4 
Солома + N30Р45К45 + 

пташиний послід + кропмакс 13,0 12,1 10,9 

5 
Солома + N30Р45К45 + пташиний 

послід + гідроферт 13,1 11,4 11,1 

6 
Солома + N30Р45К45 

+ екобіом 13,6 12,2 11,3 

7 
Солома + N30Р45К45 + 

екобіом + кропмакс 13,3 12,1 11,0 

8 
Солома + N30Р45К45 + 

екобіом + гідроферт 13,3 12,2 11,2 
Примітка: І – весняне кущіння, ІІ – колосіння, ІІІ – повна стиглість. 

 

 За біологізованої системи удобрення з внесенням пташиного 

посліду  на  фоні  солома + N30Р45К45  вміст лужногідролізованого  

азоту зростав до 12,8–13,0 мг/100 г ґрунту. Найвищий вміст 

лужногідролізованого  азоту (13,3–13,6 мг/100 г ґрунту) відзначено у 

варіанті внесення екобіому + солома + N30Р45К45. 

 Потрібно відзначити, що сірі лісові ґрунти є бідні на вміст 

азоту, однак під час вегетації озимої пшениці на біологізованих фонах 

удобрення, де формується більший врожай, перебіг процесу 

нітрифікації лужногідролізованих сполук та використання рослинами 

відбувається інтенсивніше.  

 Таким чином за варіантами досліду ми не виявили 

закономірностей щодо акумуляції лужногідролізованого азоту. 

 Висновки. Застосування у варіантах досліду біологізованих 

систем удобрення під озиму пшеницю (солома + N30Р45К45 + пташиний 

послід або солома + N30Р45К45 + екобіом) поліпшує азотний режим 

ґрунту впродовж вегетації пшениці озимої. Уміст амонійного, 

нітратного та лужногідролізованого азоту зріс у середньому на 10,0–

22,2 % порівняно до контролю (без добрив).  
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ВИРОЩУВАННЯ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЮ 

В ҐРУНТОВИХ УМОВАХ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Відображено результати обстеження ґрунтового покриву 

території Івано-Франківської області, де проведено дослідження із 

вирощування льону-довгунцю. Відзначено, що типом ґрунту посівної 

площі під льон є дерново-підзолистий поверхнево оглеєний 

середньосуглинковий, що має певну морфологічну будову, грануло-

метричний склад, агрохімічні й агрофізичні властивості. Для 

вирощування льону-довгунцю цей ґрунт потребує використання 

відповідного способу основного обробітку, сидератів та органо-

мінеральних добрив. 

Ключові слова: льон-довгунець, дерново-підзолистий поверхнево 

оглеєний середньосуглинковий ґрунт, Івано-Франківська область. 

 

Вступ. Розвиток аграрної галузі потребує відродження й 

підтримання усіх давно розвинених та збагачених традицій у 

вирощуванні сільськогосподарських культур, однією із яких є льон-

довгунець. Багаторічні здобутки із вирощування цієї рослини у ХХ ст. 

спонукають до збереження їх і відновлення льонарської галузі. 

І сьогодні в Україні загалом та в окремих її регіонах простежуються 

певні зміни й процеси, спрямовані на відновлення льонарства. 

Івано-Франківщина – одна із невеликих західних територій 

щодо вирощування льону, яка на загальнодержавному тлі розвитку 

льонарської галузі України не поступалася східним областям. Вона 

мала у свій час (до відродження української незалежності) великі 

посівні площі льону (у Коломийському, Богородчанському, 

Калуському та інших районах). Але опинилася разом зі всіма 

областями України в стані занепаду. Із наростаючими потребами у 

виробленні власної натуральної продукції, що не поступається кращим 

світовим зразкам, а також із приходом нових господарів, інвесторів 

льонарство Івано-Франківщини має потенціал до відродження й 

розвитку. 
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Проблеми розвитку льонарської галузі України актуалізовані в 

багатьох спеціальних наукових працях. Над їх розкриттям працювали 

провідні українські вчені (І. П. Карпець, В. Г. Дідора, А. Ю. Локоть та 

ін.) і молоді дослідники (Т. І. Козлик, В. М. Маційчук та ін.). 

Обговорення питань із льонарства залишається дотепер актуальним 

(А. С. Малиновський, О. А. Примаков та ін.). Однак регіональні 

аспекти вказаної проблематики мало досліджені й представлені на 

сьогодні. 

У сучасній аграрній науці недостатньо вивчено елементи 

технології вирощування льону в Івано-Франківській області, зокрема 

не розкрито вплив різних способів основного обробітку ґрунту й 

удобрення на продуктивність льону-довгунцю.  

Матеріали і методи. Об’єктом наших наукових досліджень 

став льон-довгунець із технологією та результатами його вирощування 

в умовах Прикарпаття (Івано-Франківщини). Для виконання етапів 

наукової роботи і досягнення відповідних результатів були проведені 

дослідження з обробітку ґрунту й удобрення впродовж 2004–2006 р. на 

дерново-підзолистому поверхнево оглеєному середньосуглинковому 

ґрунті Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної 

станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону 

НААН, відділ якої розташований у селі П’ядики Коломийського 

району Івано-Франківської області. Програмою досліджень 

передбачено вивчення впливу комплексу чинників (обробітку ґрунту, 

удобрення, захисту рослин) на родючість дерново-підзолистого 

поверхнево оглеєного ґрунту, продуктивність і фітосанітарний стан 

льону-довгунцю. Під час виконання програми були використані 

основні методи (польовий і лабораторний) і додаткові методи 

(вагового, хімічного, статистичного і розрахунково-порівняльного 

аналізів) дослідження. 
Результати та обговорення. Початком наших наукових 

випробувань стало вивчення ґрунтового покриву території під льон-

довгунець шляхом застосування польового методу дослідження. У 

межах виконуваної наукової проблематики цей метод використано для 

того, щоб вивчити і дати комплексну оцінку різних способів основного 

обробітку ґрунту, удобрення та захисту посівів льону від бур’янів, 

хвороб та шкідників з урахуванням підвищення продуктивності ріллі 

та інтенсивно-екологічного розширеного відтворення родючості 

ґрунту. 

Наукові пошуки виявили, що територія Івано-Франківської 

області поділяється за характером рельєфу на три частини: рівнинну 

(Подільська височина), передгірську (Передкарпаття) і гірську 
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частини. Дослідне господарство, на базі якого виконано наукову 

роботу, розташоване в Передкарпатській зоні області. Ґрунтовий 

покрив сформувався під пологом лісу, а в понижених місцях – під 

лучною трав’янистою рослинністю. Тому основними типами ґрунтів 

стали дерново-підзолисті й дернові. 

Найбільш поширені в межах Прикарпаття, і зокрема 

досліджуваної території Івано-Франківщини, дерново-підзолисті 

поверхнево оглеєні ґрунти. Вони залягають майже на всіх вододільних 

просторах і схилах, сформувавшись на делювіальних і давніх 

ілювіальних лесоподібних безкарбонатних суглинках. У їх профілі 

чітко виділяються перегнійний, підзолистий і ілювіальний горизонти. 

Переважно це безструктурні ґрунти, що запливають після дощів, 

швидко ущільнюються після обробітку. 

Досить важкий гранулометричний склад ілювіального 

горизонту, велика щільність ґрунту зумовлюють низьку загальну 

пористість і переважно капілярний характер пор, що дуже знижує 

водопровідність. Ілювіальний горизонт практично водонепроникний. 

Це і є причиною періодичного перезволоження ґрунтів, яке виникає 

здебільшого навесні та влітку у вологі роки. Поверхнева оглеєність 

цих ґрунтів – наслідок поверхневого перезволоження. 

Особливістю ґрунтоутворення на Прикарпатті є інтенсивний 

розвиток підзолистого і глеєвого процесів. Підзолистий процес сприяє 

утворенню в ґрунтах щільного, майже водонепроникного ілювіального 

горизонту. Під впливом надмірного поверхневого зволоження і слабкої 

дренованості території розвивається глеєвий процес, який охоплює не 

тільки весь ґрунтовий профіль, а й верхній шар материнської породи. 

Інтенсивність розвитку підзолистого процесу визначила в межах 

Прикарпаття три типи ґрунтів: дерново-слабопідзолисті, дерново-

середньопідзолисті і дерново-сильнопідзолисті із певним рівнем 

оглеєності.  

Ґрунтовий профіль дерново-підзолистого поверхнево оглеєного 

ґрунту має таку морфологічну будову: 

НЕgl – гумусово-елювіальний, оглеєний, орний; сірий, вологий,  

0–24 пухкий, структура пилувато-грудочкувата, трапляються залізо-

марганцеві бобовини, перехід до нижнього горизонту різаний; 

Еhgl  – елювіальний, оглеєний, попелястий, вологий, слабоущільне- 

24–36 ний; структура – плитчаста, багато залізо-марганцевих 

бобовин, легкосуглинковий, пронизаний корінням рослин; 

перехід помітний; 

IНgl  – ілювіальний, бурий, вологий, сизі плями оглеєння, залізо- 
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36–57 марганцеві бобовини, важкосуглинковий, дуже щільний, 

структура – горіхо-призматична, оксиди заліза й марганцю, 

перехід поступовий; 

Iрgl  – ілювіальний, бурий із напливами гумусу, оксидів заліза та  

57–93 марганцю, вогкий, важкосуглинковий, дуже ущільнений, бурі 

оксиди заліза; перехід помітний; 

Ріgl – перехід до породи, вогкий, жовто-бурий, по тріщинах жовті 

плями напливів гумусу, оксиди заліза, марганцю, глибистий, 

ущільнений; перехід поступовий;  

Рgl – ґрунтотворна порода – делювіальні відклади жовтого кольо- 

110-125 ру з темними прожилками. 

Визначення гранулометричного складу окремих генетичних 

горизонтів дерново-підзолистого поверхнево оглеєного ґрунту 

показало, що, незважаючи на різку відмінність механічного складу, 

підзолисті й ілювіальні горизонти безструктурні, що пояснюється їх 

слабкою гумусованістю і низьким насиченням ґрунтово-вбирного 

комплексу катіонами кальцію та магнію. Слабка оструктуреність 

зумовлює значне ущільнення підорних горизонтів. 

 

1. Гранулометричний склад дерново-підзолистого поверхнево 

оглеєного ґрунту 

Гори-

зонт 

Гли-

бина, 

см 

Вміст часток, мм, % 

Пісок Фізична глина Мул 

1,0–

0,25 

0,25–

0,05 

0,05–

0,01 

0,01–

0,005 

0,005–

0,001 

0,001 

НЕgl 0–20 1,0 8,0 48,2 13,9 16,0 12,9 

Ehgl 27–37 1,6 3,7 50,2 13,1 15,8 15,6 

IНgl 45–55 0,4 4,4 38,9 10,7 14,6 31,0 

 

Для ґрунтоутворення Прикарпаття характерні часті глеєві 

процеси, внаслідок яких ґрунт набуває ущільненого вигляду і слабкого 

зелено-блакитного відтінку. Оглеєння найчастіше починається з 

поверхні території. Товщина глеєвого горизонту може досягати до 4 м. 

Слабкі ознаки оглеєння має орний шар, а в підорному горизонті ознаки 

оглеєння посилюються. На глибині 30–50 см знаходяться скупчення 

орштейнових капсул, з охристо-глеєвим відтінком, а нижче 50 см і до 

4 м кількість орштейнових капсул зменшується, але щільна будова 

ґрунту з характерним зеленувато-бурим відтінком зберігається. На 

повітрі внаслідок окислення увесь горизонт набуває охристого 

відтінку. 
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Польові досліди проведено на дерново-середньопідзолистих 

поверхнево оглеєних ґрунтах. 
 

2. Агрохімічні властивості дерново-підзолистого поверхнево 

оглеєного ґрунту 

Гене-

тичний 

горизонт 

Шар 

ґрунту, 

см 

Гумус, % 

Р2О5 К2О Са Мg 
рН со-

льове 
мг/100 г 

ґрунту 

мг-екв/100 г 

ґрунту 

НЕgl 0–20 2,4 8,0 10,1 5,0 10,0 4,4 

Еgl 20–37 1,4 5,6 6,8 4,9 8,5 4,4 

ІНgl 37–65 1,1 3,1 4,3 4,9 12,3 4,6 

 

Так, орний шар ґрунту або гумусово-елювіальний (НЕgl) має 

сильно кислу реакцію ґрунтового розчину (рН – 4,4), яка з глибиною 

зменшується. Вміст гумусу в орному шарі становить 2,4 %. У зв’язку з 

низьким вмістом гумусу такі ґрунти бідні на азот: мають 

гідролізуючого азоту 12 мг на 100 г ґрунту. Кисла реакція пригнічує 

процеси нітрифікації. Тому нагромадження рухомих форм азоту 

проходить дуже повільно. Вміст рухомого фосфору – 8,0, калію – 

10,0 мг на 100 г ґрунту. Вміст рухомого алюмінію - до 2,1 мг-екв на 

100 г ґрунту. Ці ґрунти дуже добре реагують на органічні й мінеральні 

добрива, особливо азотні й фосфорні. Для усунення надмірної 

кислотності та поліпшення фізичних властивостей такі ґрунти 

потребують вапнування. 

Для росту, визрівання й урожайності рослин важливе значення 

мають і агрофізичні властивості ґрунту. Підзолистим ґрунтам властива 

мікроструктурна будова, тому на них одержують високі врожаї 

картоплі, льону й інших культур. Але хибою мікроструктурних ґрунтів 

є їх здатність до ущільнення, через що вони потребують більших 

затрат праці на обробіток, ніж інші типи ґрунтів, а також часто 

піддаються вітровій і водній ерозіям. 

Учений І. А. Шувар стверджує, що орний шар високо- 

окультуреного дерново-підзолистого суглинкового ґрунту характе-

ризується такими показниками: кількість водотривкої макроструктури 

в середньому близько 50 %, рівноважна щільність 0,9–1,2 г/см
3
, 

загальна шпаруватість 55–60 %, шпаруватість аерації за найменшої 

вологоємкості понад 20 %, найменша вологоємність від 33–34 % до 

43–44 % залежно від вмісту гумусу, діапазону активної вологи 19–

25 % [8]. 
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3. Структурно-агрегатний склад ґрунту залежно від способів обробітку та застосування сидератів 

(середнє за 2004–2006 рр.) 

Варіанти 

обробітку 

ґрунту 

 

Удобрення 
Шар 

ґрунту, 

см 

Розмір агрегатів (мм) та їх вміст (%) від маси повітряно-сухого стану 

на час сівби на період збирання 

>10 10–0,25 <0,25 >10 10–0,25 <0,25 

Оранка на  

20–22 см 

(контроль) 

Контроль 

(без добрив) 

0–20 46,6 52,3 1,1 43,6 53,0 3,4 

20–40 48,4 51,6 1,0 45,2 52,4 2,4 

Сидерат 0–20 45,1 53,5 1,4 40,2 55,8 4,0 

20–40 46,9 52,0 1,1 43,4 54,6 2,0 

Оранка на  

14–16 см 

Контроль 

(без добрив) 

0–20 44,3 53,7 2,0 39,8 56,1 4,1 

20–40 49,9 48,7 1,4 45,9 52,0 2,1 

Сидерат 0–20 42,7 54,9 2,4 38,0 57,5 4,5 

20–40 49,1 49,3 1,6 44,0 52,3 2,1 

Оранка на  

14–16 см + 

розпушування 

на 35–40 см 

Контроль 

(без добрив) 

0–20 41,2 56,4 2,4 34,3 61,0 4,7 

20–40 43,9 54,3 1,8 35,8 59,8 4,4 

Сидерат 0–20 39,5 57,7 2,8 33,3 61,7 5,0 

20–40 43,1 54,7 2,2 34,8 60,6 4,6 

Дискування  

на 8–10 см 

Контроль 

(без добрив) 

0–20 43,2 60,8 2,6 33,7 61,1 5,2 

20–40 51,9 47,1 1,0 47,7 50,7 1,6 

Сидерат 0–20 41,7 61,6 2,9 31,8 62,8 5,4 

20–40 51,2 47,6 1,2 46,9 51,6 1,5 

Дискування на 

8–10 см + 

розпушування 

на 35–40 см 

Контроль 

(без добрив) 

0–20 38,6 58,4 3,0 32,8 62,4 4,8 

20–40 46,0 52,4 1,6 35,0 61,0 4,0 

Сидерат 0–20 37,6 59,2 3,2 30,4 63,9 5,7 

20–40 44,6 53,2 2,2 33,6 62,2 4,2 
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Все ж структурно-агрегатний стан дерново-підзолистих ґрунтів 

недостатньо вивчений на сьогодні. Враховуючи те, що агрономічне 

значення структури посилюється на ґрунтах, важких за механічним 

складом (середньосуглинкових, важкосуглинкових і глинистих), було 

проведено пошарове визначення частки різних фракцій механічно 

стійких агрегатів на варіантах досліду за різних способів обробітку та 

органо-мінеральної системи удобрення при вирощуванні льону-

довгунцю протягом 2004–2006 рр. 

Результати проведених досліджень засвідчили, що при сухому 

просіюванні кількість агрономічно цінних агрегатів на варіантах 

досліду в шарах ґрунту 0–20 та 20–40 см змінювалася залежно від 

способів обробітку та застосування сидератів. Встановлено, що 

найбільший вміст брилуватої фракції у верхньому (0–20 см) шарі був 

за проведення оранки на 20–22 см і становив 46,6 % на контролі (без 

добрив) та 45,1 % за сидерату. Одночасно на варіантах мілкої оранки і 

дискування кількість цієї фракції була значно менша і становила 35,5–

42,7 % за сидерату та 36,6–44,3 % на контролі. Однак уже в 

досліджуваному шарі 20–40 см вміст брилуватої фракції був вищим на 

1,5–3,5 % порівняно з оранкою. Глибоке розпушування на 35–40 см на 

фоні оранки на 14–16 см та дискування на 8–10 см поліпшувало 

структуру всього оброблюваного шару, причому ефект зменшення 

кількості агрегатів >10 мм був вищим в підорному шарі відповідно на 

5,9–6,6 % порівняно з варіантами, де розпушування не застосовували. 

Детальний аналіз дав можливість визначити значущість зелених 

добрив порівняно з гноєм, соломою, багаторічними травами і в цілому 

за впливом на ґрунтову родючість уважати їх менш ефективним 

засобом щодо багаторічних конюшино-злакових травосумішей, але 

більш дієвим порівняно із соломою, на розпушування ґрунту, 

оструктурювання його, збагачення азотом, пригнічення бур’янів і 

хвороб. За рахунок кореневих систем сидератів здійснюється активне 

розпушування орного й підорного шарів. 

Аналіз механічно стійкої структури ґрунту під час сівби на 

неудобрених варіантах показав, що вміст агрономічно цінних агрегатів 

у шарі ґрунту 0–20 см при оранці на 20–22 см був дещо нижчим 

порівняно з варіантами, що базувалися на застосуванні оранки на 14–

16 см та дискування на 8–10 см. Так, якщо при оранці на 20–22 см шар 

ґрунту 0–20 см містив 52,3 % агрономічно цінних структурних 

фракцій, то за оранки на 14–16 см та дискування на 8–10 см цей 

показник становив 53,7 та 54,2 %, а на варіантах оранки на 14–16 см + 

розпушування на 35–40 см та дискування на 8–10 см + розпушування 

на 35–40 см – відповідно 56,4 та 58,4 %. Одночасно на варіантах із 



 88 

застосуванням сидератів за оранки на 20–22 см цей показник становив 

53,5 %, тоді як на інших варіантах – 54,9–59,2 %, що на 1,4–5,7 % 

більше порівняно з контролем. 

Параметри структурності дерново-підзолистого поверхнево 

оглеєного середньосуглинкового ґрунту на час збирання льону-

довгунцю дещо відрізнялися від тих, що були на час його сівби і 

змінювалися в такій самій послідовності. Так, на варіантах, де не 

застосовували удобрення, кількість структурних частинок на час 

збирання врожаю в орному й підорному шарах сягнула 53,0–62,4 та 

52,4–61,0 %, тобто збільшилася порівняно з показниками в час сівби на 

0,7–6,9 та 0,8–8,6 %, при застосуванні сидерату – відповідно 55,8–

63,9 та 54,6–62,2 %, або на 1,5–2,8 і 1,2–2,2 % більше. 

Варто зазначити, що показники вмісту брилуватої фракції 

розміром >10 мм в шарі ґрунту 0–20 см за оранки на 14–16 см та 

дискування на 8–10 см та у поєднанні з розпушуванням на 35–40 см на 

контрольних варіантах були нижчими на 3,8–10,2 % порівняно з 

оранкою на 20–22 см та на неудобрених варіантах – на 2,9–9,5 %, а у 

варіантах із сидератами – на 4,7–9,9 % порівняно з показниками на час 

сівби. Кількість агрегатів ґрунту розміром менше 0,25 мм дещо 

збільшилася в орному й підорному шарах - відповідно на 1,8–2,6 та 

0,6–2,6 % без удобрення та 2,1–2,6  і 0,3–2,4 % за сидерату порівняно з 

показниками на час сівби. 

Проведені спостереження за динамікою зміни вмісту 

агрономічно цінних структурних фракцій в орному (0–20 см) та 

підорному (20–40 см) шарах ґрунту підтвердили високу 

структуроформуючу ефективність мінімальних обробітків ґрунту 

(оранки на 14–16 см, дискування на 8–10 см) у поєднанні з 

розпушуванням на 35–40 см. У варіантах із застосуванням сидерату в 

орному й підорному шарах ґрунту, де, крім кореневої системи рослин, 

нагромаджується значна кількість органічних решток у вигляді 

сидерату і стерні, створюються сприятливіші умови для оструктурення 

ґрунту порівняно із контрольними варіантами. 

Висновки. У результаті досліджень за проведення мілкої 

оранки на 14–16 см та дискування на 8–10 см у поєднанні з глибоким 

розпушуванням (35–40 см) на дерново-підзолистих ґрунтах 

Прикарпаття кількість агрономічно цінних агрегатів на час сівби в 

орному шарі (0–20 см) була найвищою – відповідно 56,4 та 58,4 %, 

тоді як за оранки на 20–22 см – 52,3 %. 

Приорювання сидерату редьки олійної в поєднанні з мілкою 

оранкою на 14–16 см та дискуванням на 8–10 см сприяло збільшенню 

агрономічно цінних агрегатів на 1,4–5,7 % порівняно з контролем 
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(оранкою на 20–22 см), де орний шар ґрунту містив 52,3 % 

агрономічно цінних структурних фракцій. 

Слід відзначити, що застосування глибокого розпушування на 

35–40 см у поєднанні з основним обробітком ґрунту та приорювання 

сидерату поліпшувало структурно-агрегатний склад орного (0–20 см) і 

підорного (20–40 см) шарів. Таку саму закономірність спостерігали на 

всіх варіантах досліду і в період збирання врожаю льону-довгунцю. 
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ПІДСІВАННЯ БОБОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ  

З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ  

ЛУЧНИХ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ 

 

В умовах Лісостепу Західного досліджено процес відновлення 

деградованого травостою низинних лук шляхом підсівання бобових 

багаторічних трав у нерозроблену дернину та застосування 

мінеральних добрив. Наведено дані щодо продуктивності відновленого 

всіванням травостою.  

Ключові слова: травостої, продуктивність, травосуміші, 

удобрення. 

 

Вступ. У ботанічному складі старосіяних і природних луків 

домінуюче положення займають зазвичай злакові види трав, які при 

внесенні азотних добрив можуть забезпечити стабільний урожай 

протягом тривалого часу. Проте, щоб зменшити витрати на дорогі 

мінеральні добрива, сьогодні в луківництві практикують підсів 

багаторічних бобових трав у наявний травостій [1]. 

При збагаченні травостою бобовими компонентами значно 

збільшується урожайність сінокосів та пасовищ, поліпшується якість і 

знижується собівартість кормів, підвищується родючість ґрунту. 

Відновлення травостою всіванням багаторічних бобових трав у 

нерозроблену дернину порівняно з перезалуженням потребує менших 

витрат праці і фінансових засобів [2]. 

Дослідженнями встановлено [3], що засвоюють азот з 

атмосфери всі бобові рослини, але найбільше – багаторічні. Відмінна  
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особливість кореневої системи багаторічних бобових трав – це 

позитивний вплив на розвиток у ґрунті і на коренях їх рослин кореневої 

симбіотичної мікрофлори. Добре розвинута ґрунтова мікрофлора, яка 

живиться кореневими виділеннями багаторічних бобових трав, у процесі 

своєї життєдіяльності і щорічно у великих кількостях відмирання 

забезпечує накопичення найголовніших елементів родючості ґрунту [4, 

5]. 

Матеріали і методи. Польові дослідження проводили на 

експериментальній базі лабораторії кормовиробництва Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону НААН. Для 

відновлення виродженого травостою в березні 2011 р. сівалкою для 

прямого всівання у нерозроблену дернину Great Plains 1006NT було 

проведено підсів у вироджений травостій таких бобових багаторічних 

трав, як конюшина лучна, конюшина гібридна, лядвенець український 

і козлятник східний. Дослід закладено на темно-сірих опідзолених 

ґрунтах.  

Результати та обговорення. Вихідний травостій вважали 

виродженим, оскільки спостерігали тенденцію до випадання бобових 

видів та збільшення частки малоцінного різнотрав΄я. Частка бобових у 

середньому за три укоси 2010 р. становила 3 %, різнотрав΄я – 48 %, 

решту 49 % займали малоцінні злаки. Найвища врожайність сухої 

речовини цього травостою в середньому за три укоси 2010 р. 

становила 3,5 т/га і 2,8 т/га кормових одиниць. 

Перед всіванням трав на дослідних ділянках проводили 

вапнування вапняковим борошном у нормі 3 т/га. При проведенні 

досліджень використали такі форми мінеральних добрив: аміачну 

селітру (34,4 % д. р.), суперфосфат (18, 7 % д. р.) та калійну сіль (40 % 

д. р.). Фосфорне і калійне удобрення вносили щорічно навесні разово 

повною нормою, а азотне – вроздріб рівними дозами під кожен укіс. 

Для позакореневого підживлення використали препарат Вуксал 

Комбі Б (N – 30 %, K2O – 22,0 %), який являє собою 

висококонцентровану суспензію на основі мікроелементів хелатованої 

форми (магній, бор, залізо, марганець, молібден, цинк). 

У перший рік досліджень і на другий рік використання 

травостою (2012 р.) найвищий показник сухої речовини (12,2 т/га) 

отримано на трикомпонентній травосуміші із конюшини лучної, 

конюшини гібридної і лядвенцю українського за повного мінерального 

удобрення із використанням препарату Вуксал Комбі Б. Найнижчий 

збір сухої речовини (7,2 т/га) зафіксовано за всівання у дернину 

лядвенцю українського за фосфорного і калійного удобрення. 

Лядвенець український за своєю фізіологічною особливістю росте в 
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травостої повільно, в перший рік розвитку може пригнічуватися 

іншими видами трав, а повного розвитку досягає на другому і 

третьому роках життя. Згідно з нашими дослідженнями, на четвертому 

році використання (2014 р.) варіант із лядвенцем українським 

забезпечив високий урожай сухої речовини – 16,0 т/га за фосфорного і 

калійного удобрення, 16,5 т/га за повного мінерального та 17,0 т/га за 

поєднаного застосування повного мінерального удобрення і препарату 

Вуксал Комбі Б. 

Найвищий показник сухої речовини у 2013 р. (17,1 т/га) 

забезпечила чотирикомпонентна травосуміш, де всівали насіння таких 

видів бобових трав: конюшини лучної, конюшини гібридної, лядвенцю 

українського і козлятнику східного і застосовували обприскування 

препаратом Вуксал Комбі Б на фоні повних мінеральних добрив. 

Найнижчий збір сухої речовини (9,5 т/га) отримано за всівання в 

травостій конюшини лучної і застосування фосфорних і калійних 

добрив.  

В одновидовому посіві конюшина лучна характеризувалася  

нийнижчими показниками сухої речовини (15,2 т/га) у 2013 р. На 

початку зими конюшина першого року життя в фазі прикореневої 

розетки добре переносить у зоні розташування кореневої шийки 

температуру -15 ˚С. Морозостійкість рослини на другий та третій рік 

життя зазвичай нижча, ніж у перший рік. Рослина не переносить 

перезволоження, а при застої води на полі гине. Погодні умови в роки 

досліджень, а саме: весняні місяці 2013 та літні 2014 рр., 

характеризувалися надлишком вологи, що і призвело до зниження 

урожайності конюшини лучної. 

Найвищу урожайність сухої речовини (18,0 т/га) отримано у 

2014 р. за всівання у дернину чотирикомпонентної травосуміші за 

повного мінерального удобрення і препарату Вуксал Комбі Б. В 

середньому за три роки досліджень (2012–2014) ця травосуміш 

забезпечила найвищі показники виходу сухої речовини – 15,4 т/га за 

повного мінерального удобрення із використанням препарату Вуксал 

Комбі Б. 

Серед одновидових всіяних трав у середньому за три роки 

досліджень (2012–2014) високі показники урожайності сухої речовини 

отримано за всівання в травостій лядвенцю українського та козлятнику 

східного. Однією з важливих особливостей лучних трав, яка дозволяє 

довгий час одержувати на пасовищі високі врожаї, є їх здатність до 

безперервного пагоноутворення. Крім того, ці види бобових добре 

відростають після випасання і скошування, успішно протистоять 

бур`янам, добре витримують морози та надмірне зволоження і мають 
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могутню кореневу систему, яка дозволяє використовувати вологу з 

нижніх шарів ґрунту навіть на глибині 3–4 метрів. 

 

Врожайність відновленого травостою залежно від всіяних видів 

трав і удобрення, т/га 

Багаторічні 

бобові трави 

(фактор А) 

Удобрення 

(фактор В) 

Рік Середнє за  

три роки  2012 2013 2014 

сухої маси 

Конюшина  

лучна 

Р60К90 8,0 9,5 15,2 10,9 

N60Р60К90 9,0 9,8 15,2 11,3 

N60Р60К90 + 

Вуксал Комбі Б 

 

10,0 

 

10,5 

 

15,6 

 

12,0 

Конюшина 

гібридна 

Р60К90 7,6 9,7 15,2 10,8 

N60Р60К90 8,6 10,4 16,0 11,6 

N60Р60К90 + 

Вуксал Комбі Б 

 

11,4 

 

11,4 

 

16,0 

 

      12,9 

Лядвенець  

український 

Р60К90 7,2 10,9 16,0 11,4 

N60Р60К90 9,0 11,4 16,5 12,3 

N60Р60К90 + 

Вуксал Комбі Б 

 

10,2 

 

12,2 

 

17,0 

 

13,1 

Козлятник  

східний 

Р60К90 7,4 11,3 16,8 11,8 

N60Р60К90 9,0 11,6 17,0 12,5 

N60Р60К90 + 

Вуксал Комбі Б 

 

9,8 

 

13,2 

 

17,8 

 

13,6 

Конюшина лучна + 

конюшина 

гібридна 

Р60К90 7,8 11,7 16,8 12,1 

N60Р60К90 9,0 13,1 17,0 13,0 

N60Р60К90 + 

Вуксал Комбі Б 

 

10,2 

 

14,2 

 

17,6 

 

14,0 

Конюшина лучна + 

конюшина гібрид-

на + лядвенець 

український 

Р60К90 7,4 11,0 17,0 11,8 

N60Р60К90 8,4 13,8 17,6 13,2 

N60Р60К90 + 

Вуксал Комбі Б 

 

12,2 

 

15,1 

 

18,0 

 

15,1 

Конюшина лучна + 

конюшина гібрид-

на + лядвенець 

український + 

козлятник східний 

Р60К90 7,4 14,8 17,0 13,0 

N60Р60К90 8,2 16,0 17,8 14,0 

N60Р60К90 + 

Вуксал Комбі Б 

 

11,0 

 

17,1 

 

18,0 

 

15,4 

НІР05 фактор А 1,6 0,9 0,7 0,8 

 фактор В 0,2 0,4 0,2 0,6 
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У середньому за три роки досліджень (2012–2014) за 

фосфорного і калійного удобрення на травостої із лядвенцем 

українським отримано 11,4 т/га сухої речовини, за повного 

мінерального удобрення – 12,3 т/га, а за використання препарату 

Вуксал Комбі Б на фоні повних мінеральних добрив – 13,1 т/га. 

Козлятник східний також забезпечив високі показники урожайності 

сухої речовини: за фосфорного і калійного удобрення – 11,8 т/га, за 

повного мінерального – 12,5 т/га, а за використання препарату Вуксал 

Комбі Б на фоні N60Р60К90 – 13,6 т/га.  

Висновки. Таким чином, підвищити продуктивність 

вироджених травостоїв можна за рахунок прямого всівання у дернину 

бобових багаторічних трав із застосуванням мінеральних добрив і 

препарату Вуксал Комбі Б. Згідно з нашими дослідженнями, на третій 

рік використання травостою, у 2013 р., шляхом підсівання конюшини 

лучної, конюшини гібридної, лядвенцю українського і козлятнику 

східного із застосуванням препарату Вуксал Комбі Б на фоні повних 

мінеральних добрив було досягнуто найвищої врожайності сухої маси 

(17,1 т/га). Застосування препарату на фоні повних мінеральних 

добрив є виправданим, оскільки трави повніше використовують свій 

гіпероб`єм екологічних ніш, підземний та надземний простір і життєво 

потрібні абіотичні фактори середовища. Адже за наявності необхідної 

кількості мікроелементів, які містить препарат Вуксал Комбі Б, 

рослини синтезують повний спектр ферментів, які дозволяють 

інтенсивніше використовувати енергію, воду, елементи живлення для 

формування вищої врожайності. Вони сприяють розвитку потужної 

розгалуженої кореневої системи, яка забезпечує повніше засвоєння 

рослинами елементів живлення з ґрунту. Підвищується стійкість 

рослин до посухи, холоду, ураження хворобами. 
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ОЦІНКА СОРТОЗРАЗКІВ КОСТРИЦІ ЧЕРВОНОЇ  

(FESTUСA RUBRA L.) ЗА БІОЛОГІЧНИМИ  

ТА ГОСПОДАРСЬКО ЦІННИМИ ПОКАЗНИКАМИ  

ЯК ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ  

 

Викладено результати досліджень взаємозв’язків між 

окремими селекційними ознаками сортозразків костриці червоної. 

Подані коефіцієнти кореляції (r) показують, наскільки одна ознака 

залежить від іншої і як вони тісно пов’язані. Встановлено, що за два 

роки обліку при сінокісному і пасовищному використанні істотно 

перевищили стандарт (сорт Говерла) за врожаєм кормової маси всі 

селекційні номери. 

Ключові слова: костриця червона, ознака, добір, взаємозв’язки, 

продуктивність, сорт.  

 

Вступ. Інтенсифікація тваринництва ставить більш високі 

вимоги до розв’язання проблемних питань кормовиробництва. 

Збільшення виробництва молока і м’яса можливе на основі створення 

міцної кормової бази. Із вивчення природних особливостей лучних  
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екосистем, розробки наукових основ створення і раціонального 

використання сіяних лучних угідь проведена значна кількість 

досліджень [3, 4, 7, 10]. Підвищення продуктивності лучних ценозів 

можна досягти шляхом вирощування найпродуктивніших, добре 

пристосованих до місцевих ґрунтово-кліматичних умов зони кормових 

культур. Такими культурами є багаторічні трави, які здатні давати 

високобілковий корм з ранньої весни до пізньої осені [8]. 
У польовому кормовиробництві багаторічні трави повинні 

займати 60–65 % площ у структурі кормового клину, що дасть 

можливість одержувати у 1,5–2 рази дешевші корми порівняно з 

однорічними кормовими культурами. Вихід поживних речовин з 1 га 

цих трав становить 100–150 ц к.од. і 18–20 ц перетравного протеїну. 

Цінною в кормовому аспекті є костриця червона (Festuсa rubra 

L.) – багаторічна  нещільнокущова  злакова  трава,  яка  поширена в 

природних умовах лісової, лісостепової зони та гірських областях  

Північної Америки, Європи й Азії [9].  

Встановлено, що в сучасних технологіях виробництва продукції 

рослинництва, і зокрема кормовиробництва, найбільший приріст 

урожаю забезпечує сорт. Він дозволяє в певних природних і 

виробничих умовах отримувати високі і стабільні врожаї продукції 

високої якості. Роль сорту у формуванні величини і якості врожаю 

постійно зростає і в даний час становить від 20 до 40 % і більше. 

Особливо важливе значення мають сорти, адаптовані до конкретних 

агрокліматичних зон вирощування, оскільки вони з найбільшою 

ефективністю використовують свій генетичний потенціал, а також 

успішно протистоять несприятливим умовам зовнішнього 

середовища (низьким і високим температурам, засухам та ін.).   

Матеріали і методи. Польові досліди проводили в лабораторії 

селекції трав (зона Передкарпаття) на дерново-підзолистих поверхнево 

оглеєних перезволожених кислих ґрунтах у спеціальній селекційній 

сівозміні. Ґрунт характеризувався такими агрохімічними показниками 

орного шару: вміст гумусу – 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, калію – 8,2 мг на 100 г ґрунту. 

Агротехніка вирощування культури на корм і насіння – 

загальноприйнята для зони. Спосіб сівби – безпокривний.  

Попередник – ріпак озимий. Проведено зяблеву оранку на глибину 20–

22 см. Передпосівний обробіток ґрунту складався із дво-триразової 

культивації з боронуванням, внесення мінеральних добрив N45Р60К60 і 

коткування ґрунту до і після сівби. Норма висіву насіння становила  
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5,4 млн схож. нас./га. Розміщення варіантів у селекційних  

розсадниках – систематичне з послідовним розташуванням повторень 

у декілька ярусів. 

У роки обліку врожаю догляд за посівами полягав у 

підживленні мінеральними добривами, весняному боронуванні на 

рядкових посівах і розпушуванні міжрядь на широкорядних, а також у 

боротьбі із бур’янами – хімічним способом і прополюванням вручну. 

Селекційний матеріал оцінювали за продуктивністю, кормовою 

цінністю, зимостійкістю, швидкістю відростання травостою весною, 

після укосів і після спасування, за рівномірністю цвітіння і дозрівання 

насіння, а також за стійкістю рослин до головних хвороб. 

Фенологічні спостереження проводили впродовж усього 

вегетаційного періоду. При визначенні фаз росту відзначали також 

реакцію рослин на погодні умови. 

Впродовж вегетаційних періодів вивчали морфологічні ознаки 

зразків костриці червоної. Описували (визначали) форму куща, 

облиствленість, опушеність, колір суцвіття за “Методикою проведення 

експертизи сортів на відмітність, однорідність та стабільність (ВОС) 

(кормові культури)” [5].  

Результати та обговорення. Успіх селекції перш за все 

залежить від наявності різновидних вихідних форм, їх генетичної 

вивченості та методів оцінки і добору для гібридизації. Для 

сільськогосподарського виробництва потрібні сорти кормових культур 

спеціального призначення – пасовищні, сінокісні, сінокісно-

пасовищні.  

З метою виявлення найбільш пристосованих до ґрунтово-

кліматичних умов зони Передкарпаття сортозразків у 2011 р. 

закладали колекційний розсадник з 11 сортозразків костриці червоної 

різного еколого-географічного походження. У формуванні генотипів 

злакових трав, здатних адаптуватися до несприятливих умов 

вирощування, які є наслідками змін клімату, перспективним є 

використання видового різноманіття. Сучасний сорт має бути 

орієнтований не тільки на певний рівень забезпечення, а й на те, щоб 

його основні параметри адаптивності відповідали широкому спектру 

чинників навколишнього середовища конкретної зони вирощування.  

У наших дослідженнях відростання навесні рослин костриці 

червоної залежно від погодних умов спостерігали в межах 25.03 – 

04.05.  

Різниця в настанні збиральної стиглості між найбільш раннім 

сортом костриці червоної та найпізнішим становила 12 діб. Ми 

поділили сортозразки на три групи: ранньостиглу (тривалість 
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вегетаційного періоду – 96–99 діб), середньостиглу – 100–103, 

пізньостиглу – 104–107 діб. 

Період від початку відростання до сінокісної стиглості у 

костриці червоної становив 71–75 діб. Облік урожаю зеленої маси 

проведено у колекційному розсаднику при сінокісному використанні 

(два укоси), який в середньому за три роки досліджень становив 52,7–

57,8 т/га, сухої речовини – 9,10–11,30 т/га, насіння – 0,23–0,26 т/га. 

Облиствленість костриці червоної знаходилася в межах 40–45 %. 

Ми вивчали кореляційну мінливість кількісних ознак костриці 

червоної залежно від гідротермічних показників. 

У класичній генетиці кількісних ознак інтерпретація характеру 

кореляції між ознаками рослин обмежена факторами конкретної 

екологічної і ценотичної ситуації [6].  

Відомо, що на прояв кількісних ознак впливають як абіотичні, 

так і біотичні фактори середовища, безпосередньо – ценотичні. 

Останні можна розглядати як вторинні щодо факторів неживої 

природи, позаяк вони тільки модифікують вплив абіотичних факторів, 

які формують у взаємозв’язку з генотипом комплекс фенотипових 

ознак рослин. Тому, змінюючи ценотичні умови формування 

популяції, можна моделювати деякі екологічні ситуації. Ми для 

реальних ценотичних градієнтів і кращих сортозразків костриці 

червоної оцінили можливість зміни вкладу компонентних ознак 

(кількість насінин у суцвітті, маса 1000 насінин, маса насіння з волоті) 

в результуючі (врожайність насіння).  

Різні погодні умови вирощування за роками досліджень суттєво 

не впливали на прояв зв’язків. Коефіцієнт кореляції впродовж трьох 

років між ознаками «кількість насінин у суцвітті» і «врожайність 

насіння» був позитивним середнім. Усі сортозразки незалежно від 

гідротермічних умов вирощування показали позитивний середній 

взаємозв’язок, коефіцієнт кореляції r = 0,46–0,71. 

У другій парі ознак «маса 1000 насінин» і «врожайність 

насіння» коефіцієнти кореляції були позитивними середніми і 

високими. Вони відрізнялися за роками і становили в 2012 р. – r = 

0,52–0,68, 2013 р. –  r = 0,84–0,96, 2014 р. –  r = 0,43–0,74. 

У варіанті між ознаками «маса насіння з волоті» і «врожайність 

насіння» виявлено низькі і середні кореляційні зв’язки (r = 0,20–0,61). 

Використання означеного методу дає змогу збільшити інформаційну 

цінність одержаних показників та допомагає виявити причини 

неоднозначності результатів продуктивності, провести змістовний 

аналіз кореляційних зв’язків, що є доповненням до стратегічної теорії 

селекції костриці червоної.  
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Виділені сортозразки можуть слугувати генетичними 

джерелами у селекційних програмах зі створення високоврожайних 

сортів комплексного використання. 

Найбільш важливою особливістю селекційної роботи є 

генетична і методична спрямованість на поетапне нашарування 

продуктивності та адаптивного потенціалу рослин. Сортозразки 

костриці червоної, які виділилися на попередніх етапах селекції, були 

залучені до конкурсного сортовипробування. У цей розсадник 

включають найкращі за врожайністю і якістю сорти, створені в 

селекційному процесі. Оцінку сортозразків здійснювали за 

загальноприйнятими показниками, з урахуванням індивідуальних 

морфологічних, біологічних і господарських властивостей, які будуть 

потрібні для реєстрації сорту за формою Державної комісії з 

сортовипробування сільськогосподарських культур. У конкурсному 

сортовипробуванні 2013 р. вивчали 5 сортозразків при сінокісному та 

пасовищному використанні (табл.). 

 

Продуктивність селекційних номерів костриці червоної в 

конкурсному сортовипробуванні (середнє за 2014−2015 рр.), т/га 

Сорт, селек-

ційний номер 

Зелена маса Суха речовина 

середнє ± до St % до St середнє ± до St % до St 

Сінокісне використання 

Говерла, St 39,9 – 100 7,58 – 100 

№ 1363 42,6 +2,7 107 8,59 +1,01 113 

№ 1007 43,6 +3,7 109 8,78 +1,20 116 

№ 1008 42,3 +2,4 106 7,98 + 0,40 105 

№ 1009 41,9 +2,0 105 8,42 +0,84 111 

НІР05 2014 1,32   0,30   

         2015  0,79   0,23   

Пасовищне використання 

Говерла, St 29,12 – 100 4,11 – 100 

№ 1363 37,79 +8,67 130 5,68 +1,57 138 

№ 1007 38,34 +9,22 132 5,71 +1,60 139 

№ 1008 38,02 +8,90 131 5,75 +1,64 140 

№  1009 37,15 +8,03 128 5,60 +1,49 136 

НІР05 2014 0,81   0,30   

          2015  0,18   0,03   

 
У теперішній час створені сорти усіх культивованих у 

виробництві видів злакових кормових трав, як правило, мають 

сінокісне або сінокісно-пасовищне використання, хоча сорти 
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сінокісного і пасовищного типів відізняються за архітектонікою 

стебел, листків, інтенсивністю кущення та іншими ознаками.   

Пасовищні сорти мають бути низькорослі, тонкостебельні, 

відрізнятися сильною кущистістю і доброю облиствленістю, швидко 

відростати весною і після стравлювання, витримувати інтенсивне 

витоптування, давати високопоживну отаву. 

Для сортів сінокісного типу характерним є забезпечувати більш 

високий ріст, добру облиствленість всього стебла, давати високий 

врожай, легко збиратися механізованим способом, формувати стебла 

до другого укосу або достатню висоту травостою. 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). 

У конкурсному сортовипробуванні костриці червоної при 

сінокісному використанні проводили два укоси, а при пасовищному – 

4 укоси (табл. 2). У середньому за два роки обліку при сінокісному і 

пасовищному використанні істотно перевищили стандарт за врожаєм 

кормової маси всі селекційні номери. Вони забезпечили врожай 

зеленої маси 41,9–43,6 і 37,15–38,34 т/га, сухої речовини – 7,98–8,78 і 

5,60–5,75 т/га, що відповідно на 5–9 і 28–32 %, 5–16 і 36–40 % вище від 

стандарту с. Говерла. Селекційний номер 1007 (добір на с. Gludas) 

забезпечив найвищий врожай кормової маси, істотно перевищивши 

стандарт при сінокісному використанні: за врожаєм зеленої маси – на  

3,7 т/га, сухої речовини – 1,20 т/га та при пасовищному використанні: 

за врожаєм зеленої маси – на 9,22 т/га, сухої речовини – 1,60 т/га. 

Облиствленість становила відповідно 43 та 52 %.   

Висновки 

1. На основі встановлених закономірностей формування і 

успадкування господарсько цінних ознак виділено генетичні джерела  

костриці червоної, які будуть використовувати у селекційних 

програмах зі створення високоврожайних сортів комбінованого 

напряму.  

2. Встановлено, що насіннєва продуктивність має позитивний  

середній та високий кореляційний зв’язок із таким показником 

структури, як маса 1000 насінин, середній – кількістю насінин у волоті 

та низький і середній – масою насіння з волоті. При створенні 

вихідного матеріалу з метою підвищення продуктивності найбільш 

ефективним буде проведення доборів на основі встановлення 

взаємозв’язків між основними селекційними ознаками. 

3. У конкурсному сортовипробуванні костриці червоної за два 

роки обліку при сінокісному й пасовищному використанні істотно 
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перевищили стандарт за врожаєм кормової маси всі селекційні номери. 

Найвищий врожай кормової маси забезпечив селекційний номер 1007 

(добір на с. Gludas), істотно перевищивши стандарт при сінокісному 

використанні: за врожаєм зеленої маси – на 3,7 т/га (при НІР05 0,79–

1,32 т/га), сухої речовини – на 1,20 т/га (при НІР 0,23–0,30 т/га); при 

пасовищному використанні: за врожаєм зеленої маси – на 9,22 т/га 

(при НІР05 0,18–0,81 т/га), сухої речовини – на 1,60 т/га (при НІР05 

0,03–0,30 т/га). 
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СТРУКТУРА РОСЛИН РІПАКУ ОЗИМОГО  

НА ЧАС ПРИПИНЕННЯ ОСІННЬОЇ ВЕГЕТАЦІЇ  

ЗАЛЕЖНО ВІД ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ  

ТА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ* 

 

Наведено результати наукових досліджень з вивчення впливу 

передпосівної обробки насіння і позакореневого підживлення рослин у 

фазі 4–6 листків на осінній розвиток ріпаку озимого сортів Черемош 

та Анна. Найкращі показники структури рослин перед входом у зиму 

відзначено на варіанті передпосівної обробки насіння інсектицидним 

протруйником Круїзер (3,0 л/т) і стимулятором росту Вимпел-К 

(500 г/т) з позакореневим внесенням регулятора росту Вимпел 

(500 г/га), мікродобрив Оракул хелат бору (1,5 л/га) та Оракул сірка 

актив (2,0 л/га). 

Ключові слова: ріпак озимий, сорт, передпосівна обробка 

насіння, позакореневе підживлення рослин, структура рослин.  

 

Вступ. Серед олійних хрестоцвітих культур важливе місце у 

лісостеповій зоні України займає озимий ріпак [3]. 

За вегетаційний період він потребує в 1,5–2 рази більше вологи, 

ніж зернові колосові, а отже, високі і сталі врожаї дає тільки у досить 

вологих районах. Так, за річної суми опадів 600–700 мм культура 

формує високу продуктивність, за 500–600 мм – задовільну, а за 

меншої ніж 500 мм – врожаї помітно знижуються [10]. Найбільш 

негативно на рослини впливає нестача води у фазах бутонізація – 

цвітіння – наливання стручків [7]. Тому клімат достатньо вологих 

районів Західного Лісостепу України цілком відповідає умовам,  

 
* Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук О. П. Волощук. 
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потрібним для його вирощування [8].  

Озимий ріпак – культура холодостійка, однак зимостійкість 

залежить від сорту та загартування рослин в осінній період [14]. 

Зимою він краще витримує низькі температури, ніж озимий ячмінь, 

але є більш чутливим до морозу ніж озима пшениця [8]. Через це 

морозостійкість культури є фактором, що впливає на отримання 

стабільного врожаю в регіоні [6]. 

Важливим, а іноді й вирішальним чинником є стан рослин, за 

якого вони входять у перезимівлю: ослаблені, недорозвинені або 

перерослі піддаються великому ризику загибелі в період зими [1]. 

За рекомендаціями Д. Шпаара, Н. Маковскі [5] та інших 

дослідників, для успішної перезимівлі посівів рослини озимого ріпаку 

до кінця осінньої вегетації повинні мати 6–9 добре розвинутих листків, 

діаметр кореневої шийки 6–12 мм, точку росту не більше 3 см, висоту 

надземної частини 25–30 см. Маса стрижня кореня при цьому має бути 

не менше 3 г. 

Діаметр кореневої шийки є показником регенеративної 

можливості, життєздатності окремої рослини. Встановлено таку 

взаємозалежність: при висіві 60 схожих насінин на 1 м
2
 діаметр шийки 

кореня становить у середньому 8,1 мм, 100 насінин – 6,5 мм, 180 

насінин – 3,8 мм. Внаслідок меншого розвитку кореневої шийки 

знижується зимостійкість ріпаку і здатність його до регенерації. 

Професор Норберт Маковскі стверджує, що існує прямий 

зв’язок між товщиною кореневої шийки і масою кореня рослини. Чим 

більший діаметр кореневої шийки, тим більша маса кореня. Так, при її 

діаметрі 3–4 мм маса кореня становить 0,2–0,5 г, при діаметрі 5–6 мм – 

1,2–2,2 г, а при діаметрі 7–8 мм – досягає 3,6–5,4 г. Рослини з такою 

кореневою системою швидко відростають навесні [13]. 

Сира маса 1 рослини у ріпаку озимого перед входом у зиму 

знаходиться практично у функціональній залежності від суми 

активних температур за період осінньої вегетації і тісно корелює з 

тривалістю періоду розетка – кінець осінньої вегетації (r = 0,94) [2]. 

Виходячи із біологічних особливостей ріпаку озимого, для 

оптимального розвитку протягом осінньої вегетації достатня сума 

температур вище 5 ºС на рівні 750–850 ºС. У роботах вітчизняних 

дослідників відзначено, що тривалість осінньої вегетації має бути в 

межах 55–60 діб з температурою повітря вище 5 ºС, проте в 

літературних джерелах не існує єдиної думки щодо тривалості періоду 

осінньої вегетації [4].  

Початкові фази росту і розвитку озимого ріпаку є важливими 

для загартування рослин і формування майбутньої високої 
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продуктивності. Тому значну увагу слід приділяти осінньому 

підживленню ріпаку. Достатнє забезпечення макро- та 

мікроелементами, застосування регуляторів росту в осінній період 

сприяє оптимальному формуванню кореневої шийки рослин, при 

цьому підвищується концентрація клітинного соку, з міжклітинного 

простору тканини відтягується вода, що є важливою умовою 

зменшення ризику вимерзання ріпаку. Правильно удобрена рослина 

накопичує в кореневій шийці запас поживних речовин, що їх 

використовуватиме під час весняного пробудження та відновлення 

вегетації [12]. 

Ріпак озимий дуже чутливий до нестачі мікроелементів, зокрема 

бору, що його вносять восени. Порівняно з іншими 

сільськогосподарськими культурами для росту і розвитку ріпак 

потребує багато бору, який має важливе значення у заплідненні, 

підвищує еластичність тканин, що своєю чергою зменшує 

розтріскування стебел і кореневої шийки під час морозів і сильного 

росту. Бор сприяє зниженню пошкодження рослин хворобами 

(некрозом кореневої шийки, вертицильозом тощо). Крім того, він 

впливає на розвиток кореневої системи, сприяючи кращому 

відновленню вегетації. Цей мікроелемент важливий впродовж усієї 

вегетації, восени засвоюється до 25 % загальної його кількості [11, 12]. 

Ріпак озимий – одна із культур, найбільш вимогливих до сірки. 

Особливо зростає значення цього елементу при формуванні високого 

врожаю. Потреба у згаданому елементі у ріпаку – в 3–5 разів більша, 

ніж у зернових культур, а за виносом на одиницю продукції елементів 

живлення сірка наближається до виносу фосфору [9]. Восени ріпак 

озимий засвоює 25 % потрібної йому сірки [11]. 

Тому метою дослідження було встановити вплив передпосівної 

обробки насіння інсектицидним протруйником Круїзер (3,0 л/т), 

стимулятором росту Вимпел-К (500 г/т), мікродобривом Оракул 

насіння (1,0 л/т) та позакореневого підживлення рослин у фазі 4–6 

листків мікродобривом Оракул хелат бору (1,5 л/га), монодобривом 

Оракул сірка актив (2,0 л/га) та регулятором росту Вимпел (500 г/га) 

на ріст і розвиток рослин ріпаку озимого в осінній період.  

Матеріали і методи. Дослідження проводили в Інституті 

сільського господарства Карпатського регіону НААН на базі 

насінницької сівозміни с. Ставчани протягом 2013–2014 рр. 

Ґрунт дослідних ділянок – сірий лісовий поверхнево оглеєний 

легкосуглинковий, який характеризується такими агрохімічними 

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

лужногідролізованого азоту (за Корнфільдом) – 92,0 мг/кг ґрунту, 
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рухомого фосфору й обмінного калію (за Чириковим) – відповідно 80,0 

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

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

загальноприйнята для зони. Попередник – озима пшениця. Строк 

сівби – оптимальний. Спосіб сівби – звичайний рядковий з міжряддям 

15 см. Норма висіву насіння – 1,1 млн схож. нас./га. Загальна площа 

дослідної ділянки – 65 м
2
, облікова – 50 м

2
, розміщення варіантів – 

систематичне. Рівень мінерального живлення N180P90K140 (з поетапним 

внесенням азоту). Внесення фунгіциду Фолікур - у фазі 3–5 листків з 

розрахунку 0,15 л/га препарату на 1 листок. 

Результати та обговорення. Осінній розвиток ріпаку озимого 

залежить від погодних умов цього періоду. Так, перша декада вересня 

2013 р. була теплою (середня температура повітря становила 14 ºС за 

норми 15,3 ºС) з дещо вищою за середній багаторічний показник 

кількістю опадів (20,2 мм). Середня температура другої декади майже 

не відрізнялася від середньої багаторічної, проте кількість опадів була 

вдвічі більшою (42,1 мм). Третя декада вересня відзначилася 

похолоданням з температурою повітря, нижчою за середню 

багаторічну на 2,3 ºС та з меншою кількістю опадів на 5,8 мм. Нижчою 

за середній багаторічний показник виявилася і температура першої 

декади жовтня (7,0 ºС за норми 9,8 ºС). Також ця декада 

характеризувалася майже відсутністю опадів (0,4 мм). Друга і третя 

декади жовтня були дуже теплими з незначною кількістю опадів, що 

сприяло активній вегетації ріпаку озимого. Так, середня температура 

повітря другої декади місяця становила 10,4 ºС, що на 2,4 ºС вище за 

середню багаторічну, а середня температура третьої декади місяця 

вдвічі перевищувала норму.  

Вищою була і температура першої декади листопада, а кількість 

опадів перевищувала норму на 2,6 мм. Бездощовою (1,3 мм за норми 

16 мм) та теплою (4,8 ºС за середнього багаторічного показника 2,1 ºС) 

виявилася друга декада листопада. Середня температура повітря 

третьої декади листопада становила 3,5 ºС, що перевищувало 

норму (0,5 ºС) в 7 разів. Також остання декада листопада відзначилася 

вдвічі меншою кількістю опадів.  

Погодні умови осіннього періоду 2014 р. були сприятливими 

для активної вегетації ріпаку озимого. Перша декада вересня 

характеризувалася вищою на 2,5 ºС середньою температурою повітря 

та значною кількістю опадів (44 мм за норми 16 мм). Середня 

температура повітря другої декади вересня перевищувала середню 

багаторічну на 4,6 ºС, а кількість опадів була на 11,4 мм меншою за 
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норму. Середня температура повітря третьої декади вересня 

дорівнювала середній багаторічній.  

Перша і друга декади жовтня були теплими, середні 

температури яких перевищували багаторічні показники відповідно на 

2,1 та 6,1 ºС. Проте середня температура повітря останньої декади 

місяця була меншою за середню багаторічну на 2,0 ºС, а кількість 

опадів – вдвічі більшою за норму. 

Перша декада листопада характеризувалася високою середньою 

температурою повітря (10,0 ºС) і малою кількістю опадів (7,5 мм). 

Вищою за норму була середня температура повітря і другої декади 

листопада (4,6 ºС).  

Передпосівна обробка насіння ріпаку озимого мала значний 

вплив на розвиток рослин в осінній період (табл. 1). Так, при 

застосуванні стимулятора росту Вимпел-К (500 г/т) висота рослин 

збільшилася на 1,4 см, а довжина кореня – на 1,0 см порівняно з 

контролем. Кращим був розвиток і кореневої шийки, діаметр якої 

становив у середньому в сортів 8,4 мм, тоді як на варіанті без обробки 

насіння – 8,1 мм. Коренева шийка розміщувалася на висоті 0,7 см над 

поверхнею ґрунту. Стимулятор росту сприяв збільшенню кількості 

листків на рослині, відповідно вищою була сира і повітряно-суха маса 

рослини. Сира маса кореня дорівнювала 6,78 г, а листкової поверхні – 

22,35 г, тоді як на варіанті без застосування стимулятора росту ці 

показники становили відповідно 5,61 та 19,74 г. Повітряно-суха маса 

кореня збільшилася на 0,33 г, а листкової поверхні – на 0,51 г 

порівняно із повітряно-сухою масою кореня та листкової поверхні на 

контролі (без обробки насіння). 

Ефективнішим було застосування мікродобрива Оракул 

насіння (1,0 л/т). На цьому варіанті висота рослин на час припинення 

осінньої вегетації становила 19,9 см, що на 2,0 см вище порівняно з 

контролем. Довжина стрижня кореня збільшилася на 1,5 см і досягала 

13,6 см. Діаметр кореневої шийки був у межах 8,3–8,7 мм. Висота 

кореневої шийки над рівнем ґрунту – 0,8 см. Відзначено і збільшення 

кількості листків на рослині – 8,7 шт., що на 0,4 шт. більше порівняно з 

контролем. Сира маса кореня становила 7,04 г, що на 1,43 г більше 

порівняно з варіантом, на якому передпосівну обробку насіння не 

проводили. Сира маса листя дорівнювала 22,98 г, тоді як на контролі 

цей показник становив у середньому 19,74 г. Повітряно-суха маса 

кореня збільшилася на 0,4 г, а листкової поверхні – на 0,65 г порівняно 

з контролем. 

Проведення вказаного агрозаходу препаратами Круїзер (3,0 л/т) 

та Вимпел-К (500 г/т) дозволило збільшити висоту надземної частини 
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рослин на 1,6 см, а довжину стрижня кореня - на 1,1 см порівняно з 

контролем. При цьому збільшився і діаметр кореневої шийки (на 

0,4 мм), а кількість листків зросла до 8,6 шт. Сира маса кореня і 

листкової поверхні перевищувала показники контрольного варіанта 

відповідно на 1,22 і 2,71 г. Як наслідок, повітряно-суха маса кореня і 

надземної частини була вищою ніж на контролі на 0,34 та 0,54 г.  

Передпосівна обробка ріпаку озимого мікродобривом Оракул 

насіння (1,0 л/т) та інсектицидним протруйником Круїзер (3,0 л/т) 

сприяла збільшенню стрижня кореня на 1,5 см, а його сирої та 

повітряно-сухої маси – відповідно на 1,45 та 0,41 г. Діаметр кореневої 

шийки, яка розміщувалася на висоті 0,8 см над поверхнею ґрунту, 

збільшився на 0,5 мм порівняно з варіантом, на якому передпосівну 

обробку насіння не проводили. Інтенсивніший був розвиток і листкової 

поверхні, висота якої досягала 20,0 см, а сира та повітряно-суха маса 

перевищувала показники контрольного варіанта на 3,38 і 0,67 г. При 

застосуванні згаданих препаратів у передпосівній обробці насіння 

кількість листків на рослині зросла на 0,4 шт. і становила 8,7 шт. 

Осіннє позакореневе внесення у фазі 4–6 листків регулятора 

росту Вимпел (500 г/га), мікродобрива Оракул хелат бору (1,5 л/га) та 

високочистого монодобрива Оракул сірка актив (2,0 л/га) мало 

значний позитивний вплив на ріст і розвиток рослин (табл. 2). Кращі 

показники структури рослин на час припинення осінньої вегетації 

були на варіанті із застосуванням мікродобрива Оракул хелат 

бору (1,5 л/га). Висота листкової поверхні в середньому становила 

21,3 см, що на 1,8 см вище порівняно з варіантом, на якому осіннє 

позакореневе підживлення рослин не проводили. Довжина стрижня 

кореня збільшилася на 0,7 см. Рослини мали 9 добре розвинених 

листків. Діаметр кореневої шийки був на 0,4 мм більшим порівняно з 

контролем (без підживлення). Маса сирого кореня становила 7,28 г, а 

листкової поверхні – 24,58 г, що перевищує показники контрольного 

варіанта відповідно на 0,45 та 2,13 г. Повітряно-суха маса кореня та 

листкової поверхні була на 0,13 і 0,42 г вищою ніж на варіанті без 

внесення мікродобрива.  

Із застосуванням регулятора росту Вимпел (500 г/га) відзначали 

збільшення довжини кореня на 0,6 см, а листкової поверхні – на 1,3 см 

порівняно з контролем. Причому діаметр кореневої шийки збільшився 

на 0,3 см, а кількість розвинутих листків – на 0,3 шт. Сира маса кореня 

перевищувала відповідний показник контрольного варіанта на 0,37 г, а 

його повітряно-суха маса – на 0,11 г. Сира маса листкової поверхні 

була більшою на 1,75 г, а повітряно-суха – на 0,35 г порівняно з 

контрольним варіантом.  
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1. Структура рослин ріпаку озимого на час припинення осінньої вегетації залежно від передпосівної 

обробки насіння (середнє за 2013–2014 рр.) 

Обробка 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контроль 

(без оброб-

ки насіння) 

Черемош 11,7 17,1 8,6 7,9 0,5 5,13 18,42 1,45 3,68 

Анна 12,4 18,6 7,9 8,3 0,7 6,08 21,06 1,73 4,21 

Середнє 12,1 17,9 8,3 8,1 0,6 5,61 19,74 1,59 3,95 

Круїзер  

(3,0 л/т) 

Черемош 12,0 17,5 8,5 8,0 0,6 5,20 18,55 1,47 3,70 

Анна 12,6 18,8 8,0 8,3 0,6 6,15 21,36 1,74 4,27 

Середнє 12,3 18,2 8,3 8,2 0,6 5,68 19,96 1,61 3,99 

Вимпел-К  

(500 г/т) 

Черемош 12,7 18,6 8,9 8,2 0,6 6,35 20,65 1,80 4,12 

Анна 13,5 20,0 8,2 8,5 0,7 7,21 24,05 2,04 4,80 

Середнє 13,1 19,3 8,6 8,4 0,7 6,78 22,35 1,92 4,46 

Оракул 

насіння  

(1,0 л/т) 

Черемош 13,0 19,1 9,0 8,3 0,7 6,44 21,05 1,82 4,21 

Анна 14,1 20,7 8,3 8,7 0,8 7,63 24,91 2,16 4,98 

Середнє 13,6 19,9 8,7 8,5 0,8 7,04 22,98 1,99 4,60 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Круїзер  

(3,0 л/т) +  

Вимпел-К 

(500 г/т) 

Черемош 12,8 18,8 8,9 8,3 0,6 6,40 20,73 1,81 4,14 

Анна 13,5 20,1 8,3 8,6 0,7 7,25 24,16 2,05 4,83 

Середнє 13,2 19,5 8,6 8,5 0,7 6,83 22,45 1,93 4,49 

Круїзер  

(3,0 л/т) + 

Оракул 

насіння  

(1,0 л/т) 

Черемош 13,2 19,0 9,1 8,3 0,7 6,50 21,10 1,84 4,22 

Анна 14,0 20,9 8,2 8,8 0,9 7,61 25,13 2,15 5,02 

Середнє 13,6 20,0 8,7 8,6 0,8 7,06 23,12 2,00 4,62 

НІР05  0,5 1,08 0,25 0,25 0,1 0,36 0,52 0,17 0,33 

Примітка: основне внесення мінеральних добрив у нормі N40P90K140. 
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2. Структура рослин ріпаку озимого на час припинення осінньої вегетації залежно від позакореневого 

підживлення (середнє за 2013–2014 рр.) 

Позакореневе 
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сира маса 

рослини, г 
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суха маса 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контроль (без 

підживлення) 

Черемош 12,8 18,8 8,9 8,3 0,6 6,40 20,73 1,81 4,14 

Анна 13,5 20,1 8,3 8,6 0,7 7,25 24,16 2,05 4,83 

Середнє 13,2 19,5 8,6 8,5 0,7 6,83 22,45 1,93 4,49 

Вимпел  

(500 г/га) 

Черемош 13,2 20,0 9,3 8,5 0,8 6,58 22,17 1,86 4,43 

Анна 14,3 21,6 8,5 9,0 0,8 7,82 26,23 2,21 5,24 

Середнє 13,8 20,8 8,9 8,8 0,8 7,20 24,20 2,04 4,84 

Оракул хелат 

бору (1,5 л/га) 

Черемош 13,3 20,5 9,4 8,7 0,9 6,62 22,54 1,87 4,50 

Анна 14,5 22,0 8,6 9,1 0,9 7,93 26,61 2,24 5,32 

Середнє 13,9 21,3 9,0 8,9 0,9 7,28 24,58 2,06 4,91 

Оракул сірка 

актив  

(2,0 л/га) 

Черемош 13,1 19,8 9,1 8,4 0,7 6,51 22,00 1,84 4,40 

Анна 14,4 21,0 8,4 8,9 0,8 7,86 25,96 2,22 5,19 

Середнє 13,8 20,4 8,8 8,7 0,8 7,19 23,98 2,03 4,80 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вимпел  

(500 г/га) + 

Оракул хелат 

бору (1,5 л/га) + 

Оракул сірка 

актив (2,0 л/га) 

Черемош 13,9 21,6 9,8 9,0 0,9 6,95 24,06 1,96 4,81 

Анна 15,2 23,3 9,1 9,6 1,0 8,24 28,42 2,33 5,68 

Середнє 14,6 22,5 9,5 9,3 1,0 7,60 26,24 2,15 5,25 

НІР05  0,43 0,9 0,25 0,25 0,1 0,34 0,46 0,05 0,22 
Примітка: основне внесення мінеральних добрив у нормі N40P90K140. Передпосівна обробка насіння інсектицидним протруйником 

Круїзер (3,0 л/т) та стимулятором росту Вимпел-К (500 г/т). 
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Відзначено позитивний вплив на ріст і розвиток рослин ріпаку 

озимого в осінній період і сірчаного монодобрива Оракул сірка 

актив (2,0 л/га). 

Сумісне внесення препаратів дозволило збільшити довжину 

стрижня кореня до 14,6 см, а його сиру та повітряно-суху масу до 7,6 

та 2,15 г. Діаметр кореневої шийки збільшився до 9,5 мм. Коренева 

шийка розміщувалася на висоті 1,0 см над поверхнею ґрунту.  

Висота рослин на цьому варіанті перевищувала контроль на 

3,0 см, а сира і повітряно-суха маса листкової поверхні – відповідно на 

3,79 та 0,76 г. Рослини мали 9,5 шт. добре розвинутих листків. 

Слід зазначити, що сорт Анна характеризувався інтенсивнішим 

розвитком в осінній період, проте сорт Черемош відзначався більшою 

кількістю добре розвинутих листків.  

Висновки. Передпосівна обробка насіння та позакореневе 

підживлення ріпаку озимого у фазі 4–6 справжніх листків сприяли 

значно кращому його розвитку в осінній період. Найвищі показники 

структури рослин на фоні мінерального живлення N40P90K140 були на 

варіанті передпосівної обробки насіння інсектицидним протруйником 

Круїзер (3,0 л/т) і стимулятором росту Вимпел-К (500 г/т) та 

позакореневого внесення регулятора росту Вимпел (500 г/га), 

мікродобрива Оракул хелат бору (1,5 л/га) і Оракул сірка 

актив (2,0 л/га). Висота надземної частини на цьому варіанті становила 

22,5 см, а довжина стрижня кореня – 14,6 см. Діаметр кореневої 

шийки, яка розміщувалася на висоті 1,0 см над поверхнею ґрунту, 

дорівнював 9,3 мм. Рослини мали 9,5 добре розвинених листків. Сира 

маса листкової поверхні дорівнювала 26,24 г, кореня – 7,6 г, а їхня 

повітряно-суха маса – відповідно 5,25 і 2,15 г. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІРЧИЦІ ЧОРНОЇ  

ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ  

БАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ 

 

Встановлено позитивну дію бактеріальних препаратів на 

ґрунтове живлення і ріст гірчиці чорної. Внесення фосфор-

мобілізуючих бактерій у ризосферу збільшувало кількість стручків на 

пагонах, кількість та масу насіння з однієї рослини. Все це в кінцевому 

підсумку вплинуло на продуктивність посівів. 

Ключові слова: бактеріальні препарати, гірчиця чорна, 

продуктивність рослин, урожайність насіння. 

 

Вступ. Ефективність сільськогосподарського виробництва в 

сучасних умовах України залежить від використання культур, які 

забезпечують гарантований збут за високої рентабельності, що 

диктується ринковими умовами.  

Збільшення використання олійних культур, серед яких в Україні 

здебільшого вирощують соняшник,  нині стає гострою проблемою. 

Альтернативною культурою соняшнику могла б бути гірчиця, яка 

уможливлює збільшення виробництва рослинної олії без погіршення 

стану ґрунтів. Водночас вивчення динаміки ринку гірчиці свідчить про 

зростання попиту на неї впродовж останніх років. 

Агроекологічні переваги вирощування гірчиці в Україні, її 

медико-біологічні властивості, висока рентабельність виробництва 

продукції сприяють подальшому розвитку ринку збуту, її переробки та 

збільшенню прибутковості культури. 

Серед олійних культур гірчиця займає одне з чільних місць. 

Однак в Україні її площі обмежені, врожайність зеленої маси і насіння 

ще не висока. Основною причиною такого стану є недостатня увага та 

необізнаність фахівців аграрного виробництва із народногоспо-

дарським значенням гірчиці чорної, біологічними особливостями куль-

тури, технологією її вирощування та використання [1, 2]. 

Серед причин, які сповільнюють зростання галузі, не останнє 
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місце займає відсутність енергомалоємних технологій вирощування, 

адаптованих до сучасних умов, де була б достатньо зменшена потреба 

значних капіталовкладень. Враховуючи значне забруднення більшості 

територій України хімічними препаратами та потребу комплексного 

застосування мінеральних добрив, засобів захисту рослин тощо для 

отримання стабільних урожаїв хрестоцвітих культур, з одного боку, і 

численні літературні дані про позитивний ефект використання в 

землеробстві препаратів мікроорганізмів з другого, проблема 

біологізації вирощування гірчиці набуває широкої актуальності [3, 4].  

Метою роботи було вивчення впливу бактеріальних препаратів 

на особливості формування урожаю гірчиці чорної. Науковий пошук 

проводили за такими напрямами:  дослідження дії бактерій на ріст і 

розвиток рослин у польових умовах; вивчення впливу мікробних 

препаратів на формування врожаю насіння та зеленої маси рослин 

гірчиці. 

 Матеріали і методи. Науково-дослідну роботу проводили на 

полях Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної 

станції НААН та у лабораторних умовах на базі відділу біохімічної 

оцінки насіння хрестоцвітих культур.  

Ґрунт поля дерновий опідзолений. Потужність гумусового 

горизонту становить 40 см. За гранулометричним складом ґрунт 

грубопилувато-середньосуглинковий. Структура орного шару 

розпилена (грудкувато-пилувата). Тому після випадання дощів ці 

ґрунти можуть запливати і на них утворюється кірка. Вміст гумусу (за 

Тюріним) – 2,54 %, pH сольове (потенціометричний метод) – 5,1, сума 

увібраних основ (Са + Мg) - 11,4 мг-екв/100 г ґрунту (за Каппеном). 

Ґрунти слабо забезпечені рухомим фосфором та обмінним 

калієм. За даними агрохімічної лабораторії (2012 р.), забезпеченість 

ґрунтів дослідного поля  основними елементами живлення є такою: 

лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 79,0, рухомого фосфору 

(за Кірсановим) – 48,0, рухомого калію (за Кірсановим) – 82,0 мг/кг 

ґрунту; рухомих форм мікроелементів: бору (за Бергером і Труогом) - 

1,00, молібдену (за Грігом) - 0,08, марганцю (за Пейве і Рінькісом) - 

48,0 мг/кг ґрунту. 

Попередник – зернові.  

Для виконання досліджень використовували сорт гірчиці чорної  

Софія (оригінатор – Івано-Франківський інститут агропромислового 

виробництва Української академії аграрних наук), який добре себе 

зарекомендував у місцевих умовах. 
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Основний обробіток ґрунту: лущення стерні, оранка на глибину 

орного шару. Передпосівний обробіток ґрунту: дискування, 

культивація з вирівнюванням і коткуванням перед сівбою.  

Для передпосівної обробки насіння використовували 

бактеріальні препарати, розроблені в Інституті сільськогосподарської 

мікробіології та агропромислового виробництва НААН. Бактеризацію 

проводили ручним способом у день сівби згідно з інструкцією.  

Обробку насіння гірчиці здійснювали препаратами 

альбобактерин і поліміксобактерин. 

На всіх варіантах дослідів проводили фенологічні 

спостереження за загальноприйнятою методикою.  

Врожай насіння обліковували методом суцільного обмолоту 

попередньо перерахованої кількості рослин з кожної ділянки і його 

зважуванням.  

Статистичну обробку результатів проводили методом 

дисперсійного аналізу за Б. О. Доспеховим (1985). 

Результати та обговорення. Залежно від підживлення 

азотними добривами і своєчасного скошування гірчиця забезпечує 

високі врожаї високобілкового зеленого корму, який можна 

використовувати на силос, трав'яне борошно, зелене добриво тощо. 

Важливим показником цінності кормових культур є поїдання 

зеленої маси різними видами тварин. Зелена маса її багата на незамінні 

амінокислоти, особливо сірковмісні. Тому годівля овець зеленою 

масою гірчиці, як показують численні дослідження, збільшує настриг 

вовни. Силос із гірчиці за поживним складом не поступається 

кукурудзяному. Найкраще силосується з кукурудзою і злаковими 

травами або з додаванням близько 10 % січки соломи. Отже, гірчиця – 

цінна господарська культура, а проблема вивчення впливу 

біопрепаратів на формування вегетативної маси цих рослин є 

актуальною. 

У культурі відомі гірчиця біла, сиза (сарептська) і чорна. 

Гірчицю чорну в нашій країні вирощують зрідка, в колекціях наукових 

установ та серед любителів.  

Чорну гірчицю застосовують як лікарську рослину, її вважають 

кращою для виготовлення гірчичного порошку і гострих приправ. 

Попри її лікарське значення, гірчиця чорна (як насіння, так і зелена 

маса) має різнобічне народногосподарське використання.  

Для експерименту ми використовували рослини гірчиці чорної 

сорту Софія. Вивчали дію запропонованих препаратів на формування 

вегетативної маси рослин (табл. 1).  
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Результати спостережень щодо впливу біопрепаратів на 

формування вегетативної маси рослин гірчиці чорної сорту Софія у 

фазі бутонізації подано у табл. 1. Помітно невелику різницю між 

дослідними варіантами та контролем. Загалом вага сирої зеленої маси з 

однієї рослини (контроль) становить 25,5 г, маса рослин, вирощених на 

ґрунтах із додаванням альбобактерину та поліміксобактерину, 

відповідно становить 26,0 та 25,5 г. Таким чином, позитивний вплив 

бактеріальних препаратів на формування вегетативної маси гірчиці 

чорної не доведено. 

 

1. Вплив біопрепаратів на формування вегетативної маси рослин 

гірчиці чорної сорту Софія 

Варіант 

Кіль-

кість  

рослин 

Вага сирої зеленої 

маси 1 рослини 

Вага повітряно-

сухої зеленої маси  

1 рослини 

г 
% до 

контролю 
г 

% до 

контролю 

Контроль (Н2О) 196 25,5 - 2,38 - 

Альбобактерин 178 25,5 100 2,31 97 

Поліміксо-

бактерин 179 26,0 102 2,47 104 
НІР05     0,5     0,10  

 

Гірчиця є культурою потрійного промислового значення 

завдяки різноманітному використанню. Її вирощують для отримання 

високоякісної харчової олії, гірчичного порошку та зеленого корму для 

тварин. Крім того, гірчицю широко застосовують як сидеральну 

культуру, бо вона має унікальну властивість засвоювати 

важкодоступні форми поживних речовин із ґрунту та переводити їх у 

легкозасвоювані. Тому дослідження впливу бактеріальних препаратів 

на формування структури рослин гірчиці, яку визначали у фазі жовто-

зеленого стручка, важливі на даний час. Висоту вимірювали у 

сантиметрах, далі підраховували кількість пагонів і стручків на всіх 

рослинах. З кожної десятої формували сніп, який досушували до 

повної стиглості насіння і використовували для визначення його 

середньої кількості в одному стручку та маси 1000 насінин. 

Як бачимо із табл. 2, передпосівна інокуляція насіння гірчиці 

чорної спричинила зростання практично всіх показників, які ми 

вивчали.  
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2. Вплив біопрепаратів на формування структури рослин гірчиці 

чорної сорту Софія  

Варіант 

Висота 

рос-

лини, 

см 

Кількість, шт. Маса, г 

пагонів 

на 1 

рослині  

струч-

ків на 1 

рослині  

насінин 

в 1 

стручку  

насінин 

на 1 

рослині  

1000 

насінин  

насіння 

з 1 рос-

лини 

Контроль 

(Н2О) 94 5,4 95 4,6 504,5 3,73 1,88 

Альбо-

бактерин 93 5,1 98 4,7 565,8 3,75 2,12 

% до 

контролю 99 94 103 102 112 101 113 

Поліміксо-

бактерин 94 5,3 103 4,9 609,6 3,86 2,35 

% до 

контролю  100 98 108 106 120 103 125 

 

Позитивною виявилася дія альбобактерину та поліміксо-

бактерину на формування кількості стручків на одній рослині, де вона 

збільшилася на 3 і 8 %, зросла кількість насінин в одному стручку (на 2 

і 6 %), кількість насінин на одній рослині (на 12 і 20 %), маса насіння з 

однієї рослини (на 13 і 25 %). Отже, можна стверджувати, що 

спостерігається тенденція до збільшення росту і кількості 

генеративних органів у дослідних рослин. Водночас маса 1000 насінин 

дослідних рослин була майже на одному рівні з контрольними. Отже, 

за рахунок збільшення кількості стручків і насіння на одній рослині 

урожай з однієї дослідної рослини був значно вищим, ніж з 

контрольної. Приріст урожаю за використання поліміксобактерину 

становив 13 %, а при застосуванні альбобактерину – 10 %. 

Потенційна врожайність гірчиці близько 250–300 ц зеленої маси 

і 20–25 ц насіння з гектара. Передові господарства України практично 

щорічно в основних і проміжних посівах збирають високі й сталі 

врожаї гірчиці. Інтенсифікація сівозмін проміжними посівами цієї 

культури дозволяє без виділення додаткової площі одержувати другий 

врожай за рік.  

Для визначення біологічної врожайності в кожному 

конкретному випадку треба підрахувати кількість рослин на 1 м
2
, 

кількість стручків на одній рослині, середню кількість насінин у 

стручку та масу 1000 насінин. 

У ході дослідження впливу бактеріальних препаратів 

(альбобактерину та поліміксобактерину) на урожайність насіння 



 119 

гірчиці було встановлено позитивний вплив цих препаратів, про що 

свідчать дані табл. 3. 

 

3. Вплив біопрепаратів на урожайність насіння гірчиці чорної 

сорту Софія, т/га 

Варіант Урожайність 
Відхилення від 

контролю 

Контроль (Н2О) 1, 18 - 

Альбобактерин 1,44 +0,26 

Поліміксобактерин 1,60 +0,42 
НІР05, т/га              0,11  

 

На дослідних ділянках гірчиці чорної порівняно з контролем 

рослини краще росли і розвивалися, що в підсумку привело до 

формування більшого врожаю насіння. Таким чином, 

поліміксобактерин збільшував урожай насіння на 0,42 т/га, а 

альбобактерин – на 0,26 т/га.  

Висновки. Отже, інокуляція насіння гірчиці перед сівбою 

мікробними препаратами стимулювала ріст і розвиток рослин і 

збільшувала урожайність зеленої маси та насіння. Величина приросту 

урожаю залежить від виду бактерій, культури та умов вирощування. 

Кращі результати отримано при застосуванні поліміксобактерину. 

Бактеріальні препарати збільшують приріст сирої та повітряно-

сухої зеленої маси рослин гірчиці чорної на 7–8 %. 

Бактеріальні добрива підвищують урожай насіння гірчиці на 

фоні поліміксобактерину і альбобактерину відповідно на 0,26 і  

0,42 т/га. Найбільший урожай отримали на ділянках, де застосовували 

поліміксобактерин. 

Таким чином, внесення бактеріальних препаратів у ґрунт 

поліпшує мінеральне живлення, ріст і розвиток рослин, що в 

кінцевому підсумку сприяє зростанню продуктивності посівів. 

Мікробні препарати дають надбавку до урожаю як зеленої маси, так і 

насіння рослин гірчиці чорної, що є екологічно та економічно вигідно. 
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ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ ҐРУНТУ У ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ 

ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗТАШУВАННЯ НАСІННЯ  

У ПОСІВНОМУ ЛОЖІ 

 

Наведено результати дослідження впливу розташування 

насінння у посівному ложі на формування температурного режиму 

ґрунту за умов Правобережного Лісостепу. Регулювання 

температурного режиму посівного шару обумовлено мікрорельєфом 

поверхні та розташуванням посівного матеріалу на частині гребеня, 

що більше прогрівається. Встановлено, що спосіб сівби кукурудзи, 

який забезпечує розташування насіння в основі гребеня на його 

південній частині, поліпшує температурний режим ґрунту посівного 

шару, сходи з’являються на 3–4 доби раніше порівняно із традиційним 

способом сівби на рівній поверхні, що обумовлено кращим 

прогріванням верхнього (0–10 см) шару ґрунту. Проаналізовано  
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отримані експериментальні дані впливу розташування насіння у 

посівному ложі та умов вегетаційного періоду на індивідуальну 

продуктивність рослин кукурудзи. 

Ключові слова: температурний режим ґрунту, теплообмін, 

коефіцієнт нагрівання, сірий лісовий ґрунт, кукурудза на зерно, спосіб 

сівби, гребеневий спосіб сівби, індивідуальна продуктивність рослини. 

 

Вступ. Світова потреба зерна кукурудзи не повністю відповідає 

запитам, адже вона постійно та невпинно зростає. Водночас не усі 

країни світу можуть збільшувати валовий збір унаслідок інтенсивного 

чи екстенсивного виробництва. Як відомо, частину цієї потреби 

можливо задовольнити генетично-селекційним методом, проте 

проблема землеробства та технології вирощування займає чільне місце 

у розв’язанні цього завдання [10]. 

За статистичними даними Держкомстату України, за 2009– 

2013 рр. посівна площа цієї культури щорічно невпинно зростає. Так, у 

2009, 2010, 2011, 2012 і 2013 рр. вона відповідно становила: 2,14 млн 

га (14 % від загальної площі основних сільськогосподарських 

культур), 2,65 млн га (18 %), 3,54 млн га (23 %), 4,62 млн га (29,9). 

Урожайність за останні роки в Україні зросла із 3,24 (2001) до 6,40 

(2013) т/га, проте вона нижча, ніж у світових виробників, зокрема 

США (9,59–10,34 т/га) та Франції (8,81–9,44 т/га). 

Станом на 2015 р. Україна входила до трійки світових 

експортерів зерна кукурудзи, забезпечуючи вже на початку 2015 р. 

обсяг 13 млн т. За підрахунками фахівців, внутрішня потреба на  

2016 р. становитиме близько 9,2 млн т, із них 7,4 млн т – на корм,  

160 тис. т – продовольство та переробка насіння, 750 тис. т – 

промислові потреби. Близько 15 % світового виробництва кукурудзи 

використовували на виробництво етанолу. 

Одним із чинників формування продуктивності цієї культури є 

температурний режим ґрунту, він залежить від теплоємності, 

теплопровідності та температуропровідності [3, 6–8]. Кількість тепла, 

потрібна для нагрівання 1 см
3 

ґрунту на 1 
0
С, є його теплоємністю, а 

здатність ґрунту проводити тепло, яке проходить за 1 секунду через 

поперечний переріз 1 см
3 

ґрунту на відстань 1 см, є його 

теплопровідністю. Явище температуропровідності, здатність 

збільшувати або зменшувати температуру під дією тепла, яке 

проходить через ґрунтову товщу, формує тепловий баланс ґрунту, який 

залежить від його вологості, забарвлення, а також від енергії 

сонячного опромінення [9]. 
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На формування ґрунтового клімату в основному мають вплив: 

атмосферний клімат, тип ґрунту, рослинний покрив, діяльність 

людини, землеробство, форма рельєфу і експозиція схилу [3, 6]. 

Клімат ґрунту є важливою складовою частиною фізико-

географічного середовища, першочерговим фактором, що 

безпосередньо чинить вплив на продуктивність сільськогосподарських 

культур, ріст на початкових стадіях, який в подальшому відіграє 

основну роль у формуванні урожайності рослин [4, 5, 7]. 

Розвиток рослин, особливо на ранніх етапах (проростання 

насіння), визначається тепловими властивостями ґрунту і можливістю 

їх регулювання в сприятливому для культурних рослин напрямі [6, 8]. 

Кукурудза є теплолюбною рослиною, її насіння проростає за 

температури посівного шару 8–10 
0
С, із підвищенням температури 

енергія проростання різко підвищується. Так, за температури 15 
0
С 

сходи з’являються на 8–12 добу після сівби, а за температури 21 
0
С – 

на 5–6 добу [3, 8]. 

У рослин кукурудзи оптимальні умови для росту та розвитку 

складаються за температури ґрунту від 20 до 28 
0
С. Враховуючи 

біологічні особливості кукурудзи як теплолюбної культури, 

температура ґрунтового середовища впливає на ріст та накопичення 

маси урожаю надземних частин рослини [4, 7]. 

За попередніми дослідженнями А. М. Малієнка встановлено, що 

за умови створення гребенів поліпшується поглинання теплової енергії 

внаслідок перерозподілу її по площі. За таких умов ґрунтового 

середовища поліпшуються процеси проростання насіння кукурудзи, 

інтенсивніше розвивається її коренева система та скорочується 

тривалість міжфазових періодів [6]. 

Мета дослідження – поліпшити температурний режим ґрунту у 

стартовий період росту та розвитку рослин; оцінити вплив технології 

на розвиток і продуктивність кукурудзи на зерно за умов 

Правобережного Лісостепу. 

Матеріали і методи. Дослідження проводили у модельному 

польовому досліді впродовж 2014–2015 рр. на базі відділу обробітку 

ґрунту та боротьби з бур'янами ННЦ «Інститут землеробства НААН». 

Обробіток ґрунту під кукурудзу передбачав проведення зяблевої 

оранки ПН 3-35 трактором МТЗ-82 на глибину 25–27 см у першій 

декаді квітня та фрезування ґрунту ВКФ-2,8 на 8–10 см. 

Ґрунт – сірий лісовий крупнопилувато-легкосуглинковий, вміст 

гумусу в орному шарі – 1,26–1,28 %. Удобрення включало внесення 

мінеральних добрив – N120P80K80 на фоні загортання побічної продукції 

попередника (солома пшениці озимої) – 6,0 т/га. 
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Контроль забур’яненості посіву передбачав застосування до 

сходів культури ґрунтового гербіциду Люмакс (3,5–4,0 л/га) – І декада 

травня і після сходів бакової суміші Мілагро 040 SC к. с., 1,5 л/га + 

Прима SЕ с. е., 0,6 л/га – ІІІ декада травня. 

Висівали ранньостиглий трилінійний гібрид Смотрич МВ у 

третій декаді квітня із розрахунку 8 шт./м
2
 із шириною міжряддя 70 см. 

Посівна площа ділянки - 125 м
2
, облікової – 100 м

2
, повторення 

п’ятиразове, їх розміщення у досліді рендомізоване. 

Варіанти досліду: 1) традиційний спосіб сівби (контроль), 

гребенева технологія сівби із локалізацією насіння на північній (вар. 2) 

та південній (вар. 3) частинах гребеня. 

Температуру ґрунту вимірювали на глибині 5; 10 та 20 см  

приладом, розробленим у відділі науково-технічного забезпечення 

виробництва біоенергетичних культур та овочів ННЦ «ІМЕСГ 

НААН». Вимірювання виконували цілодобово від сівби до повних 

сходів рослин із інтервалом заміру 50 хв. Середньодобову і декадну 

температуру повітря та кількість опадів впродовж вегетації фіксували  

у метеопункті «Чабани». 

Облік урожайності, індивідуальних її складових (висоти  

прикріплення, діаметра і довжини початку, маси зерна з одного 

початку і маси 1000 насінин, вологості зерна) на час збирання врожаю 

виконано згідно з методичними рекомендаціями [8]. Експериментальні 

дані обробляли за допомогою математичного та статистичного аналізу. 

Результати та обговорення. За результатами польових 

спостережень впродовж 2014–2015 рр. встановлено, що гребенева 

технологія обумовлює зміни теплового режиму ґрунту [1]. Вони 

пов’язані із кращим прогріванням верхнього посівного шару ґрунту за 

рахунок перерозподілу по площі сонячної енергії залежно від кута 

падіння променів до поверхні ґрунту. Позитивний вплив гребеневої 

сівби встановлено за вегетації 2014 р., що було спричинено 

прохолодними та перезволоженими умовами травня. Перша декада 

цього місяця була прохолодна, середньодобова температура повітря 

була нижчою від норми на 1,5 
0
С, мінімальна в окремі дні декади 

становила 1–4 
0
С, а в середньому за декаду 7 

0
С. Кількість опадів за 

цей період була на 34 % вищою за норму. У другій декаді травня 

випала найбільша кількість опадів за період вегетації (720 % до 

норми). За місяць опади відзначено впродовж 14 діб, тобто майже 

половини місяця, їх сума становила 167 мм, що більше від 

середньомісячної норми на 323 %. Сума опадів за вегетацію у 2014 р. 

становила 315 мм, сума активних температур – 2894 
0
С. ГТК – 1,09 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Погодні умови під час вегетації  рослин кукурудзи (2014–

2015 рр.) 

 

У 2015 р. період вегетації рослин кукурудзи був нетиповим. 

Впродовж інтенсивного росту та розвитку рослин кількість опадів за 

травень – серпень становила 96 мм. Зокрема у фази розвитку із 3 до 8 

листка та від початку викидання волоті і до цвітіння качана опади 

становили 30 мм (33 % від загальної кількості). Дефіцит вологи 

становив 186 мм від середньої багаторічної норми. Отже, висока 

температура та знижена вологість повітря, що супроводжує тривалі 

періоди без дощу, створюють умови для виникнення атмосферної та 

ґрунтової посухи, тривалість яких становила 39 діб (І–ІІ декади червня 

та ІІ–ІІІ декади серпня), що не дозволило повноцінно реалізувати 

потенціал культури. Протягом 50 діб вегетаційного періоду кількість 

опадів становила 32 мм (ІІІ декада травня та червня, І–ІІ декади червня 

та І декада серпня). Максимальною кількість опадів була у ІІІ декаді 

липня, що становило 29 мм (рис. 1). 

Температура посівного ложа в період «сівба – сходи» на 

південній частині гребеня була вищою на 3,0 та 3,6 
0
С відповідно до 

контролю та північної частини гребеня. За 14 діб від сівби до 

отримання повних сходів різниця за традиційної технології сівби та 

гребеневої (розташування насіння на південній частині) сягала від 2,6 

до 5 
0
С (рис. 2). 

Тривалість періоду від сівби до повних сходів у 2014 р. за 

звичайної рядкової сівби становила 9 діб, тоді ж, як за розташування 

насіння на південній частині гребеня – на 2 доби менше. За 

прохолодних весняних умов, недостатньої освітленості та низької 
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температури посівного ложа сходи за розташування насіння на 

північній частині гребеня отримали найпізніше, через 2 та 4 доби 

відповідно до контролю та розташування насіння на південній частині 

гребеня. У 2015 р. простежувалася залежність щодо періоду отримання 

сходів та температури посівного шару ґрунту. Різниця у строках появи 

сходів становила 3 доби. Температура ґрунту на південній частині 

гребеня в період «сівба – сходи» була вищою на 2,4 та 2,9 
0
С від 

контролю та розташування насіння на північній частині гребеня (рис. 

2). 

Так чітко виражена за роками різниця у тепловому режимі 

кореневмісного шару пояснюється сумою температур посівного шару 

ґрунту. Диференціація температури посівного шару ґрунту між 

варіантами із розташуванням насіння на північній та південній частині 

більша, ніж за південної та традиційної технології вирощування. 

Різниця у температурі насіннєвого ложа простежувалася з моменту 

формування гребеня і до змикання листя у рядку. Максимальна 

різниця за умов сівба - сходи 2015 р. між температурою ґрунту була на 

початку розвитку рослин (4 
0
С), із прогріванням та переходом до 

вищих температур повітря різниця у температурі посівного шару між 

варіантами скоротилася до 1,8 
0
С (рис. 2). 
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Примітка: К – традиційний спосіб сівби (контроль); П.-н. – гребенева технологія 

сівби із локалізацією насіння на північній частині гребеня; П.-д. – гребенева технологія 

сівби із локалізацією насіння на південій частині гребеня. 

Рис. 2. Середньодобова температура ґрунту посівного ложа від 

сівби до сходів (на глибині 0–5 см), 
0
С 
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Лінійний ріст рослин кукурудзи в період вегетації залежить від 

умов середовища, зокрема температурного режиму ґрунту, а також 

умов живлення, водно-фізичних властивостей та особливостей гібрида 

[5, 8]. 

Різниця між показниками висоти рослин у варіантах досліду 

спостерігалася вже у початкові фази, зокрема отримання сходів, і 

зберігалася до цвітіння волоті. В фазі 2–3 листків висота рослин на 

південній частині гребеня була більшою на 3–4 см залежно від умов 

року. В період інтенсивного росту висота рослин за розташування 

насіння на південній частині гребеня була більшою на 13–20 см ніж на 

контролі залежно від фази розвитку. Найнижчі рослини були на 

північній частині гребеня: на час цвітіння вони були на рівні контролю 

та нижчі на 17 см від рослин на південній частині гребеня (табл. 1). 

 

1. Вплив мікрорельєфу поверхні ґрунту на висоту рослин 

кукурудзи, см 

Варіант 

досліду  

 

Рік 

Фаза розвитку 

2–3 

листки 

4–5 

листків 

5–6 

листків 

8–9 

листків 

12–13 

листків 

цвітіння 

волоті 

К 
2014 15 31 58 92 124 192 

2015 12 33 52 90 91 127 

П.-н. 
2014 14 26 47 90 120 188 

2015 8 25 51 86 97 130 

П.-д. 
2014 19 41 68 119 131 207 

2015 15 40 63 100 109 147 

НІР0,05 
2014 0,48 0,62 2,59 6,79 1,51 5,97 

2015 1,74 2,85 1,96 5,88 4,75 6,07 

Примітка: К – традиційний спосіб сівби (контроль); П.-н. – гребенева технологія 
сівби із локалізацією насіння на північній частині гребеня; П.-д. – гребенева технологія 

сівби із локалізацією насіння на південій частині гребеня. 

 

За умов 2014 р. за достатнього рівня забезпечення вологою та 

сприятливих температурних умов періоду вегетації рослини кукурудзи 

досягали висоти на час цвітіння волоті 192 см на контролі та 207 см із 

розташуванням насіння на південній частині гребеня. За умов 2015 р. 

рослини були нижчі в усіх варіантах у середньому на 61 см. Така 

різниця була обумовлена недостатнім рівнем зволоження, ґрунтовою 

та повітряною посухою (табл. 1). 

У період вегетації рослин кукурудзи здійснювали обліки 

індивідуальної продуктивності, вони залежали від технології 

вирощування та погодних умов вегетації рослин. 

Обрахунок господарсько цінних качанів та їх лінійні розміри 

(довжина качана) свідчать, що вплив технології вирощування із 
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локалізацією насіння на південній частині гребеня відповідно був у 

межах 7–8 % порівняно із традиційною технологією вирощування та 

гребеневою із локалізацією насіння на північній частині гребеня. На 

варіанті з локалізацією насіння на північній частині гребеня з одного 

початку кількість зерен була більшою порівняно із традиційною 

технологією залежно від року, але маса 1000 насінин була меншою на 

6–7 %. Насіння на вигляд було дрібнуватим та невиповненим. Такі 

показники, як висота прикріплення початку та кількість зерен у 

початку не залежали від технології вирощування, що, на нашу думку, є 

генетичною ознакою гібрида (табл. 2). 

Вологість зерна кукурудзи при збиранні зростала від 22 до 26 %. 

Найнижчою протягом двох років вона була за локалізації насіння на 

південній частині гребеня (22 %). В середньому за 2014–2015 рр. 

найвища вологість зерна була за локалізації насіння на північній 

частині гребеня, що вище від контролю та локалізації насіння у 

південній частині гребеня на 1–4 % (табл. 2). 

Розташування насіння кукурудзи на схилах гребеня впливало на 

врожайність культури. За умов 2014 р. рослини кукурудзи формували 

урожайність на рівні 8,4 т/га. При цьому за гребеневого способу сівби  

із локалізацією насіннєвого матеріалу на південній частині рівень 

урожайності був вищим на 16 та 19 % ніж на контролі та північній 

частині гребеня. Продуктивність кукурудзи становила в середньому 

11,3 т/га кормових та 8,4 т/га зернових одиниць (табл. 2). 

 

2. Індивідуальна продуктивність та урожайність кукурудзи на 

зерно залежно від способу сівби, т/га 
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2014 р. 

К 1,12 20,9 109 452 119 261 81 26 8,17 

П.-н. 1,19 18,8 108 462 116 254 81 28 7,69 

П.-д. 1,27 22,1 114 470 139 279 82 25 9,47 

НІР0,05 0,05 1,92 2,60 12,0 10,8 9,44 - 1,36 0,54 

2015 р. 

К 1,06 14,1 75 325 66 209 78 20 4,95 

П.-н. 1,01 12,7 76 331 62 198 79 24 4,32 



 128 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

П.-д. 1,09 15,3 75 345 76 221 78 19 5,56 

НІР0,05 0,03 1,87 - 11,7 4,63 5,04 - 2,63 0,42 

Середнє за 2014–2015 рр. 

К 1,09 17,5 92 389 93 235 80 23 6,56 

П.-н. 1,10 15,7 92 397 89 226 80 26 6,01 

П.-д. 1,18 18,7 95 408 108 250 80 22 7,52 

НІР0,05 0,04 1,90 2,60 11,9 7,72 7,24 - 2,00 0,48 
Примітка: К – традиційний спосіб сівби (контроль); П.-н. – гребенева технологія 

сівби із локалізацією насіння на північній частині гребеня; П.-д. – гребенева технологія 
сівби із локалізацією насіння на південій частині гребеня. 

 

Достатньо нетипові погодні умови 2015 р. для зони досліджень 

спричинили зниження урожайності основної продукції порівняно із 

2014 р. в середньому у варіантах на 3,4 т/га, або близько 40 %. Тим не 

менше тенденція впливу гребеневої технології зберігалася. Найвищий 

рівень урожайності отримано за розташування насіння на південній 

частині гребеня (5,78 т/га), тоді як на контролі – 4,95 т/га. 

Продуктивність кукурудзи у середньому зменшилася на 4,6 та 3,4 т/га 

кормових та зернових одиниць. 

Висновки. Температурний режим ґрунту у стартовий період 

розвитку кукурудзи за перші 15 діб після сівби має значний вплив на 

ріст і розвиток рослин впродовж усього періоду вегетації. За 

гребеневої технології із розташуванням насіння на південній частині 

гребеня у стартовий період росту встановлено краще прогрівання 

кореневмісного шару, а температура шару ґрунту 0–10 см була вищою 

у середньому за період „сівба - сходи” на 3–4 
0
С. Унаслідок змикання 

рядків доступ сонячної енергії зменшився порівняно із стартовим 

періодом. Сходи на південній частині гребеня з’являлися на 2–3 доби 

раніше. Вологість зерна кукурудзи під час збирання врожаю була у 

межах 22–26 %. Найнижчою вона була за локалізації насіння на 

південній частині гребеня (22 %).  

Приріст врожаю від застосування гребеневої технології за 

розташування насіння на південній частині гребеня становив у 

середньому впродовж  2014–2015 рр. 14 %. 
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ВПЛИВ ВИСОТИ ЗРІЗУ  

НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА КОРМОВУ ЦІННІСТЬ  

ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ НА СИЛОС 

 

Максимальний вихід сухої речовини при проведені низького зрізу 

забезпечив гібрид ДН Злата (12,8 т/га). Скошування на висоті 

четвертого міжвузля знижувало цей показник на 16–21 % порівняно з 

низьким зрізом. З досліджуваних гібридів незалежно від висоти зрізу 

кращий хімічний склад зеленої маси мав ДН Злата. Підвищення висоти 

зрізу сприяє збільшенню частки качанів в урожаї зеленої маси на 6,7– 

8,6 % та поліпшує її хімічний  склад. Так, вміст сирого протеїну 

зростає на 0,89–1,05 %, а сирої клітковини – знижується на 1,93– 

2,71 %. 

Ключові слова: кукурудза на силос, гібриди, висота зрізу, вихід 

сухої речовини, хімічний склад зеленої маси. 

 

Вступ. У світовому кормовиробництві і в Україні кукурудза 

займає провідне місце як неперевершена культура за кормовою 

продуктивністю, тобто збором енергетичних кормових одиниць. Крім 

цього, кукурудза характеризується найкращими властивостями за 

придатністю для силосування, тобто є світовим еталоном силосних 

культур [2]. Мета вирощування кукурудзи на силос – досягнення 

високої урожайності та кормової цінності. На величину урожаю і 

якість силосної кукурудзи впливають різні агротехнічні прийоми, 

зокрема система удобрення, добір гібридів, густота стояння, строки 

збирання, висота зрізу рослин [6]. Висоту зрізу при збиранні кукурудзи 

на силос встановлюють на рівні 15–20 см, збільшення цього показника 

призводить до втрати врожайності [4]. При більш високому зрізі 

урожайність знижується, але в силосі збільшується відсоток зерна за 

рахунок зменшення частки нижніх, менш перспективних частин 

стебла. Наприклад, при зрізі на висоті більше 30 см концентрація  

 
© Оліфірович В. О., Заплітний Я. Д., Микуляк І. С., 

Лінська М. І., Карп Т. Я., Козак Г. В., 2016 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2016. Вип. 59.  
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енергії  підвищується на 4 %, але вихід енергії при цьому знижується 

на 6 % [6]. Разом з тим вивчення морфологічних складових кукурудзи 

показує, що нижня частина стебла містить високу кількість клітковини 

і лігніну, а тому має низьку поживну цінність та продуктивну дію. На 

основі цього в Інституті кормів та сільського господарства Поділля 

НААН розроблено технологію заготівлі силосу з низьким вмістом 

клітковини, що досягається скошуванням маси на висоті 3–4    

міжвузля [5]. 

У Лісостепу на силос потрібно висівати 30–40 % ранніх, 40–45 

середньоранніх і 20–30 % середньостиглих гібридів [3]. 

За результатами селекційної роботи на Буковинській державній 

сільськогосподарській дослідній станції, яка розташована в зоні Захід-

ного Лісостепу України, створено нові скоростиглі гібриди кукурудзи: 

Кіцманський 215 СВ, Яровець 243 МВ, Шаян, Візаві, ДН Злата, ДБ 

Хотин. Гібриди успішно пройшли Державне сортовипробування та 

занесені до Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні. 

Згадані гібриди належать до середньоранньої групи стиглості, 

характеризуються високою продуктивністю, стійкістю до вилягання та 

придатні до вирощування на силос у зоні Лісостепу України [1]. 

Матеріали і методи. Вивчення силосної продуктивності у 

середньоранніх гібридів кукурудзи буковинської селекції проводили 

протягом 2010–2014 рр. Починаючи з 2012 р., урожайність зеленої 

маси і сухої речовини у кращих виділених гібридах визначали за двох 

способів збирання: 1) при низькому зрізі – до 10 см; 2) при високому 

зрізі – на висоті четвертого міжвузля. 

Як стандарт використовували районований гібрид 

Хмельницький. Польовий дослід закладали у трикратній повторності. 

Облікова площа ділянки - 19,6 м
2
. Густота посіву - 85 тис. шт./га. Зби-

рання гібридів проводили у фазі молочно-воскової стиглості зерна. 

Хімічний склад зеленої маси кукурудзи визначали у лабораторії 

моніторингу якості кормів і сировини Інституту кормів та сільського 

господарства Поділля НААН. 

Результати та обговорення. Загальним для всіх досліджуваних 

гібридів кукурудзи є те, що зі збільшенням висоти зрізу знижувався 

вихід сухої речовини. При цьому відзначено деякі відмінності у 

ступені зниження цього показника на об’єкті дослідження. В 2012 р. 

при низькому зрізі максимальний вихід сухої речовини сформував 

гібрид кукурудзи ДН Злата (12,0 т/га). Менш продуктивними були 

гібриди Кіцманський 215 СВ та Хмельницький (стандарт), які 

забезпечили однаковий вихід сухої речовини (10,8 т/га). Гібрид 
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Хмельницький в 2012 р. відзначився максимальним виходом сухої 

маси при високому зрізі (9,8 т/га). 

Максимальний вихід сухої речовини при низькому зрізі серед 

досліджуваних гібридів кукурудзи в 2013 р. мав гібрид Кіцманський 

215 СВ (14,3 т/га). Дещо нижчу продуктивність забезпечили гібриди 

Хмельницький та ДН Злата – відповідно 13,3 та 12,5 т/га сухої 

речовини. При високому зрізі найпродуктивнішим був гібрид Хмель-

ницький з виходом сухої маси 11,1 т/га. 

У 2014 р. виділився гібрид ДН Злата, який і при низькому, і 

високому зрізі забезпечив найбільший вихід сухої речовини – 

відповідно 13,8 та 11,8 т/га (табл. 1). 

 

1. Вихід сухої речовини гібридів кукурудзи залежно від висоти 

зрізу, т/га 

Гібриди (фактор А) 

Висота зрізу (фактор В) 

низький 
високий (на висоті  

4 міжвузля) 

2012 р. 

Хмельницький (стандарт) 10,8 9,8 

Кіцманський 215 СВ 10,8 9,0 

ДН Злата 12,0 9,4 

2013 р. 

Хмельницький (стандарт) 13,3 11,1 

Кіцманський 215 СВ 14,3 10,8 

ДН Злата 12,5 10,3 

2014 р. 

Хмельницький (стандарт) 13,3 10,6 

Кіцманський 215 СВ 11,5 9,1 

ДН Злата 13,8 11,8 

Середнє за 2012–2014 рр. 

Хмельницький (стандарт) 12,5 10,5 

Кіцманський 215 СВ 12,2 9,6 

ДН Злата 12,8 10,5 
НІР05, т/га: 2012 р. – А – 0,80; В – 0,56; АВ – 1,13; 

                   2013 р. – А – 0,78; В – 0,52; АВ – 1,09; 
 2014 р. – А – 0,69; В – 0,40; АВ – 0,97. 

 

У середньому за 2012–2014 рр. при проведені низького зрізу 

максимальний вихід сухої маси був у гібрида ДН Злата (12,8 т/га). 

Скошування на висоті четвертого міжвузля знижувало вихід сухої 

речовини гібридів кукурудзи на 16–21 % порівняно з низьким зрізом. 
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Найбільше зниженням виходу сухої маси на підвищення висоти зрізу 

відреагував гібрид Кіцманський 215 СВ, найменше – Хмельницький. 

У 2012 р. при низькому зрізі частка качанів в урожаї силосної 

маси становила 33,6–37,1 %, при підвищенні висоти зрізу – 42,3– 

45,8 %. Таку ж тенденцію відзначено і в 2013 р., при підвищенні 

висоти зрізу частка качанів зростала на 3,9–7,3 %. У 2014 р. при 

низькому зрізі частка качанів в урожаї силосної маси становила 31,5–

36,2 %, при підвищенні висоти зрізу – 38,8–44,5 % (табл. 2). 

 

2. Співвідношення качанів і листостеблової маси при збиранні 

кукурудзи на силос, % 

Гібриди 

Низький зріз Високий зріз 

качани 
листостеб-

лова маса 
качани 

листостеб-

лова маса 

2012 р. 

Хмельницький (стандарт) 33,6 66,4 43,8 56,2 

Кіцманський 215 СВ 33,7 66,3 42,3 57,7 

ДН Злата 37,1 62,9 45,8 54,2 

2013 р. 

Хмельницький (стандарт) 41,9 58,1 49,2 50,8 

Кіцманський 215 СВ 43,2 56,8 50,4 49,6 

ДН Злата 38,9 61,1 42,8 57,2 

2014 р. 

Хмельницький (стандарт) 36,2 63,8 44,5 55,5 

Кіцманський 215 СВ 33,1 66,9 41,2 58,8 

ДН Злата 31,5 68,5 38,8 61,2 

Середнє за 2012–2014 рр. 

Хмельницький (стандарт) 37,2 62,8 45,8 54,2 

Кіцманський 215 СВ 36,7 63,3 44,6 55,4 

ДН Злата 35,8 64,2 42,5 57,5 

 

У середньому за 2012–2014 рр. найбільша частка качанів і при 

низькому зрізі, і при високому зрізі була у гібрида Хмельницький. 

Відомо, що якість силосної маси підвищується із збільшенням 

частки найбільш поживної його частини – качанів [6]. У наших дослід-

женнях також відзначено зростання вмісту протеїну на 0,89–1,05 % 

при підвищенні висоти зрізу (табл. 3). 

Суттєвіше висота зрізу впливала на вміст сирої клітковини: у 

гібрида Хмельницький він знижувався на 1,93 %, в гібрида 

Кіцманський 215 СВ – на 2,71 %, в гібрида ДН Злата – на 2,29 %. 

Також при підвищенні зрізу помітна тенденція до зростання в зеленій 
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масі вмісту сирого жиру та БЕР. З досліджуваних гібридів незалежно 

від висоти зрізу кращий хімічний склад зеленої маси мав ДН Злата. 

 

3. Хімічний склад зеленої маси гібридів кукурудзи при збиранні на  

силос у фазі молочно-воскової стиглості залежно від висоти зрізу 

(середнє за 2012–2014 рр.), % на абсолютно суху речовину 

Гібриди 
Висота 

зрізу 

Сирий 

протеїн 

Сирий 

жир 

Сира 

клітковина 
Зола БЕР 

Хмельницький 
низький 7,13 1,74 21,66 3,86 65,61 

високий 8,12 2,03 19,73 4,32 65,80 

Кіцманський  

215 СВ 

низький 6,55 1,87 21,62 4,20 65,76 

високий 7,60 2,09 18,91 4,10 67,30 

ДН Злата 
низький 7,28 1,71 20,19 4,18 66,64 

високий 8,17 2,15 17,90 4,25 67,53 

 

У середньому за 2012–2014 рр. максимальний збір кормових 

одиниць забезпечив гібрид ДН Злата за проведення низького зрізу – 

11,4 т/га (табл. 4). Підвищення висоти зрізу знижувало продуктивність 

цього гібрида до 9,7 т/га, але забезпеченість силосної маси 

перетравним протеїном при цьому зростала з 55 до 61 г на 1 кормову 

одиницю (табл. 4). 

 

4. Вихід кормових одиниць та їх забезпеченість перетравним 

протеїном при збиранні кукурудзи на силос (середнє за 2012– 

2014 рр.) 

Гібриди 
Висота 

зрізу 

Кормові 

одиниці, 

т/га 

Забезпеченість пере-

травним протеїном  

1 корм. од., г 

Хмельницький 
низький 10,9 53 

високий 8,7 61 

Кіцманський 215 СВ 
низький 10,6 49 

високий 8,7 57 

ДН Злата 
низький 11,4 55 

високий 9,7 61 

 

Найменший вихід кормових одиниць з 1 га був у гібридів 

Хмельницький та Кіцманський 215 СВ за проведення високого зрізу  

(8,7 т). При цьому краща забезпеченість силосної маси перетравним 

протеїном була у гібрида Хмельницький.  

Висновки. Встановлено, що в умовах південної частини 

Лісостепу Західного найвищий вихід сухої речовини кукурудзи на 
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силос (12,8 т/га) формується у гібрида ДН Злата при проведенні 

низького зрізу. Виявлено, що вищий зріз сприяє збільшенню частки 

качанів у силосній масі на 6,7–8,6 %, однак вихід сухої маси при цьому 

знижується на 16–21 %. Найбільш сприятливими показниками 

кормової цінності характеризувалася силосна маса гібрида ДН Злата 

при збиранні на висоті четвертого міжвузля.  
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КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ  

МІЖ ОЗНАКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ  

В СЕЛЕКЦІЇ КОНЮШИНИ ПОВЗУЧОЇ  

(TRIFOLIUM REPENS L.) 
 

Представлено результати досліджень кореляційного аналізу 

сортів конюшини повзучої. Встановлено кореляційні залежності між 

окремими морфобіологічними властивостями і господарсько цінними 

ознаками. На підставі одержаних даних виділено окремі факторіальні 

ознаки, які найбільш тісно корелюють з результуючими ознаками і на 

які слід звернути увагу при доборі рослин в селекції на продуктивність. 

Ключові слова: конюшина повзуча, ознака, кореляція, селекція, 

сорт. 

 

Вступ. Виробництво повноцінних і дешевих кормів потребує 

вирощування найпродуктивніших, добре пристосованих до місцевих 

ґрунтово-кліматичних умов кормових культур. У західному регіоні 

України, особливо в Передкарпатті і Карпатах, такими кормовими 

культурами є багаторічні бобові трави, серед яких на особливу увагу 

заслуговує конюшина повзуча.  

Конюшина повзуча – Trifolium repens L. – багаторічна бобова 

рослина з повзучими розгалуженими пагонами, заввишки 10–15 см і 

більше, одна з 250 видів роду Trifolium. Це найважливіша пасовищна 

рослина для багатьох зон вирощування.  У культурі вона поширена 

двома типами – пасовищним і укісним. Конюшина повзуча пасовищна 

– низькоросла, розлога, дрібнолиста, посухостійка, утворює щільний 

травостій, а конюшина повзуча укісна – більша ростом, менш 

довговічна, дає більше зеленої маси, придатна для заготівлі сіна. 

Конюшина повзуча відзначається раннім відростанням весною і 

особливо швидко відростає після випасання. Завдяки повзучим 

стеблам, що легко укорінюються у вузлах, вона створює на пасовищах 

густий зелений покрив [8]. 

Будучи однією з цінних багаторічних бобових трав, конюшина   

 
© Перегрим О. Р., 2016 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2016. Вип. 59. 

mailto:inagrokarpat@gmail.com


 137 

підвищує родючость ґрунту, захищає його від вітрової і водної ерозії. 

Вона володіє дуже цінною властивістю – з допомогою бульбочкових 

бактерій засвоює молекулярний азот з повітря і використовує його для 

формування врожаю. Зокрема конюшина повзуча накопичує 

біологічний азот у ґрунті, який рівноцінний внесенню 120–180 кг/га 

мінерального азоту. Азот, нагромаджений у коренях і післяжнивних 

залишках конюшини, після їх розкладання в ґрунті добре засвоюється 

іншими рослинами, тому конюшина є одним з кращих попередників у 

сівозміні [1]. 

Вона має також першочергове значення у кормовиробництві. 

Трава і сіно конюшини повзучої являють собою дуже поживний, 

високобілковий і вітамінний корм, який охоче поїдають усі види 

худоби [9]. Урожайність зеленої маси – 180–200 ц/га. За поживністю 

100 кг зеленої маси у фазі бутонізації дорівнює 20 кормовим одиницям 

і містить 3,1 кг перетравного протеїну [4].  

Успішне впровадження культури у виробництво можливе лише 

за наявності високопродуктивних, стійких проти основних несприят-

ливих факторів середовища сортів. Встановлено, що в сучасних 

технологіях виробництва продукції рослинництва, і зокрема кормови-

робництва, найбільший приріст урожаю забезпечує сорт. Уже сьогодні 

за однакових умов родючості ґрунту, енерго- та ресурсного забезпе-

чення новий сорт дає на третину більше продукції, ніж старий [6]. 

Для цілеспрямованої роботи зі створення високопродуктивних 

сортів потрібні знання характеру взяємозв’язку основних селекційних 

ознак. Сучасні сорти конюшини повзучої мають бути орієнтовані не 

тільки на певний рівень забезпечення, а й на те, щоб їх основні 

параметри адаптивності відповідали широкому спектру чинників 

навколишнього середовища конкретної зони вирощування. Поєднання 

в одному сорті різних господарсько цінних ознак – складна і 

маловивчена проблема, тому дослідження кореляції представляє 

практичний інтерес. Визначення кореляції між ознаками 

продуктивності рослин дає можливість встановити деякі загальні 

закономірності в формуванні врожаю і виявити цінний вихідний 

матеріал, коли пряма оцінка потрібної ознаки дещо ускладнена. 

Тривалий добір за одною ознакою зачіпає і багато інших, 

пов’язаних з нею, тому незнання характеру зв’язків ознак може 

призвести до непередбачуваних результатів. Вести добір за всією 

різноманітністю ознак надзвичайно важко, і тому пропонується 

обмежитися обліком ряду взаємопов’язаних ознак. Вивчення 

взаємозв’язків ознак і виділення найважливіших з них дає можливість 

встановити деякі загальні закономірності розвитку і формування 
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культури. Тому важливим показником досліджень селекційної 

програми залишається встановлення кореляційних зв’язків між 

ознаками, що дозволяє не тільки передбачити комплекс показників 

створюваних сортів і форм, але і використовувати для обліку більш 

доступні ознаки [2, 5]. 

Матеріали і методи. Дослідження проводили в лабораторії 

селекції трав Інституту сільського господарства Карпатського регіону 

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, Hr – 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.  

Закладали розсадники добору з індивідуальним розміщенням 

рослин (площа живлення 0,40×0,40 см), де кожен сортозразок був 

представлений 44 біотипами. Спосіб сівби – квадратно-гніздовий. 

Об’єктом досліджень були сорти вітчизняної (Східничанка, 

Лішнянська, Дикоросла 745, Шведська 27, Даная) та закордонної 

(Bitunai, Nemuniai, Йигева-4) селекції. Добір проводили за такими 

господарсько цінними ознаками: вага зеленої маси з куща, висота 

травостою, маса насіння з куща, маса 1000 насінин, кількість головок з 

куща, кількість насінин у головці. Основна мета – встановити 

кореляційні залежності між цими ознаками.  

Обліки проводили згідно з методикою селекції багаторічних 

трав [7]. Експериментальні дані обробляли з використанням 

кореляційно-регресійного аналізу за Б. А. Доспеховим [3]  та 

комп’ютерної програми Microsoft Excel. 

Результати та обговорення. Для того, щоб встановити, як одна 

ознака впливає на іншу, як вони взаємопов’язані між собою, в 

дослідженнях визначали лінійний коефіцієнт кореляції. Цей показник 

дозволяє точніше визначити ті фактори, від яких залежить 

продуктивність рослин конюшини повзучої. 

У 2011 р. при вивченні взаємозв’язків продуктивності у сорту 

конюшини повзучої Східничанка встановлено позитивні середні 

взаємозв’язки між масою насіння з куща і масою 1000 насінин (r = 0,71 

± 0,14), кількістю головок з куща і кількістю насінин у головці (r = 0,60 

± 0,17), масою насіння з куща і кількістю головок з куща (r = 0,58 ± 

0,17); достовірно високий взаємозв’язок між вагою зеленої маси з 

куща і висотою травостою (r = 0,80 ± 0,13); дуже низький негативний 



 139 

взаємозв’язок між вагою зеленої маси з куща і масою насіння з куща (r 

= -0,03 ± 0,21). 

У сорту Лішнянська виявлено позитивні середні взаємозв’язки 

між вагою зеленої маси з куща і висотою травостою (r = 0,73 ± 0,14), 

масою насіння з куща і масою 1000 насінин (r = 0,66 ± 0,16), кількістю 

головок з куща і кількістю насінин у головці (r = 0,52±0,18), масою 

насіння з куща і кількістю головок з куща (r = 0,57 ± 0,18); низький 

негативний взаємозв’язок між вагою зеленої маси з куща і масою 

насіння з куща (r = -0,13 ± 0,21). 

У 2012 р. дослідження з сортом конюшини повзучої Дикоросла 

745 показали позитивні середні кореляційні взаємозв’язки між масою 

насіння з куща і масою 1000 насінин (r = 0,78 ± 0,13), кількістю 

головок з куща і кількістю насінин у головці (r = 0,44 ± 0,19), масою 

насіння з куща і кількістю головок з куща (r = 0,43 ± 0,19); достовірний 

високий взаємозв’язок між вагою зеленої маси з куща і висотою 

травостою (r = 0,80 ± 0,13); дуже низький негативний взаємозв’язок 

між вагою зеленої маси з куща і масою насіння з куща (r = -0,08 ± 0,21) 

(табл.). 

У сорту Йигева-4 існує низький негативний взаємозв’язок між 

вагою зеленої маси з куща і масою насіння з куща (r = -0,12 ± 0,21), 

достовірно високий взаємозв’язок між вагою зеленої маси з куща і 

висотою травостою (r = 0,84 ± 0,11) та позитивні середні взаємозв’язки 

між масою насіння з куща і масою 1000 насінин (r = 0,61 ± 0,17), 

кількістю головок з куща і кількістю насінин у головці (r = 0,57 ± 0,17), 

масою насіння з куща і кількістю головок з куща (r = 0,60 ± 0,17). 

За результатами кореляційного аналізу сортозразка Bitunai в 

2013 р. виявлено дуже низький негативний зв’язок між вагою зеленої 

маси з куща і масою насіння з куща (r = -0,09 ± 0,21), достовірно високі 

зв’язки між вагою зеленої маси з куща і висотою травостою (r = 0,82 ± 

0,12) та масою насіння з куща і масою 1000 насінин (r = 0,81 ± 0,13), 

середні позитивні зв’язки між кількістю головок з куща і кількістю 

насінин у головці (r = 0,53 ± 0,18), масою насіння з куща і кількістю 

головок з куща (r = 0,42 ± 0,19). 

У сортозразка Шведська 27 між вагою зеленої маси з куща і 

масою насіння з куща існує низький негативний кореляційний зв’язок 

(r = -0,10 ± 0,21), високий достовірний позитивний зв’язок між вагою 

зеленої маси з куща і висотою травостою (r = 0,80 ± 0,13), середні 

позитивні кореляційні зв’язки між масою насіння з куща і масою 1000 

насінин (r = 0,74 ± 0,14), кількістю головок з куща і кількістю насінин 

у головці (r = 0,67 ± 0,16), масою насіння з куща і кількістю головок з 

куща (r = 0,57 ± 0,17). 
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Кореляційна залежність між ознаками продуктивності сортів конюшини повзучої (2011–2014 рр.) 

Ознаки Маса насіння 

з куща, г 

Висота 

травостою, 

см 

Маса 1000 

насінин, г 

Кількість 

насінин у 

головці, шт. 

Кількість 

головок з 

куща, шт. 

1 2 3 4 5 6 

Сорт Східничанка (Україна) 

Вага зеленої маси з куща, г -0,03 0,80 − − − 

Маса насіння з куща, г − − 0,71 − 0,58 

Кількість головок з куща, шт. − − − 0,60 − 

Сорт Лішнянська (Україна) 

Вага зеленої маси з куща, г -0,13 0,73 − − − 

Маса насіння з куща, г − − 0,66 − 0,57 

Кількість головок з куща, шт. − − − 0,52 − 

Сорт Дикоросла 745 (Україна) 

Вага зеленої маси з куща, г -0,08 0,80 − − − 

Маса насіння з куща, г − − 0,78 − 0,43 

Кількість головок з куща, шт. − − − 0,44 − 

Сорт Йигева-4 (Естонія) 

Вага зеленої маси з куща, г -0,12 0,84 − − − 

Маса насіння з куща, г − − 0,61 − 0,60 

Кількість головок з куща, шт. − − − 0,57 − 

Сорт Bitunai (Литва) 

Вага зеленої маси з куща, г -0,09 0,82 − − − 

Маса насіння з куща, г − − 0,81 − 0,42 

Кількість головок з куща, шт. − − − 0,53 − 
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1 2 3 4 5 6 

Сорт Шведська 27 (Україна) 

Вага зеленої маси з куща, г -0,10 0,80 − − − 

Маса насіння з куща, г − − 0,74 − 0,57 

Кількість головок з куща, шт. − − − 0,67 − 

Сорт Nemuniai (Литва) 

Вага зеленої маси з куща, г -0,09 0,81 − − − 

Маса насіння з куща, г − − 0,75 − 0,53 

Кількість головок з куща, шт. − − − 0,59 − 

Сорт Даная (Україна) 

Вага зеленої маси з куща, г -0,09 0,83 − − − 

Маса насіння з куща, г − − 0,80 − 0,62 

Кількість головок з куща, шт. − − − 0,67 − 
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У 2014 р. дослідження проводили з сортами Nemuniai та Даная. 

В обох сортозразків виявлено дуже низький негативний кореляційний 

зв’язок між вагою зеленої маси з куща і масою насіння з куща (r =  

-0,09 ± 0,21). В сортозразка Nemuniai встановлено достовірно високий 

позитивний зв’язок між вагою зеленої маси з куща і висотою 

травостою (r = 0,81 ± 0,12) та позитивні середні зв’язки між масою 

насіння з куща і масою 1000 насінин (r = 0,75 ± 0,14), кількістю 

головок з куща і кількістю насінин у головці (r = 0,59 ± 0,17), масою 

насіння з куща і кількістю головок з куща (r = 0,53 ± 0,18). 

У сорту Даная встановлено достовірно високі позитивні зв’язки 

між вагою зеленої маси з куща і висотою травостою (r = 0,83 ± 0,12), 

масою насіння з куща і масою 1000 насінин (r = 0,80 ± 0,13), а також 

середні позитивні кореляційні зв’язки між кількістю головок з куща і 

кількістю насінин у головці (r = 0,67 ± 0,16), масою насіння з куща і 

кількістю головок з куща (r = 0,62 ± 0,17). 

Таким чином, за результатами наших досліджень визначено 

кореляційні зв’язки між кормовою і насіннєвою продуктивністю та її 

елементами у сортозразків конюшини повзучої. Виділені зразки 

можуть слугувати генетичними джерелами у селекційних програмах зі 

створення високопродуктивних сортів комплексного використання. 

Висновки. Впродовж досліджень (2011–2014 рр.) сортозразків 

конюшини повзучої в умовах Передкарпаття було встановлено високі 

та середні позитивні коефіцієнти кореляції між масою насіння з куща і 

масою 1000 насінин (r = 0,61–0,81), кількістю головок з куща і 

кількістю насінин у головці (r = 0,44–0,67), масою насіння з куща і 

кількістю головок з куща (r = 0,42–0,62), вагою зеленої маси з куща і 

висотою травостою (r = 0,73–0,84); низький негативний кореляційний 

зв’язок між вагою зеленої маси з куща і масою насіння з куща.  

Отже, на основі встановлених кореляційних залежностей 

можемо зробити висновок, що добір досліджуваних сортозразків на 

підвищення кормової продуктивності доцільно проводити за ознаками 

«вага зеленої маси з куща» та «висота травостою», а добір на насіннєву 

продуктивність - за масою насіння з куща, масою 1000 насінин, 

кількістю головок з куща, кількістю насінин у головці. 

 

Список використаної літератури 

1. Агроекобіологічні основи створення та використання лучних 

фітоценозів / Ярмолюк М. Т. [та ін.]. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 304 с. 

2. Байструк-Глодан Л. З. Взаємозв’язки між кормовою і 

насіннєвою продуктивністю та їх елементами у сортозразків 



 143 

конюшини лучної / Л. З. Байструк-Глодан // Корми і 

кормовиробництво. – 2012. – Вип. 73. – С. 102–106. 

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

статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. 

– 4-е изд., доп. и перераб. – М. : Колос, 1979. – 416 с. 

4. Зінченко О. І. Люцерна і конюшина / О. І. Зінченко,  

В. С. Клюй, Й. І. Мацьків. – К. : Урожай, 1989. – 232 с. 

5. Кореляція між ознаками продуктивності різних за 

походженням форм багаторічних трав родини Тонконогових (Poaceae 

barng.) / Г. С. Коник, Л. З. Байструк-Глодан, М. М. Хом’як,  

Р. Є. Іванців // Селекція і насінництво. – 2014. – Вип. 106. – С. 52–55. 

6. Мойсієнко В. В. Наукове обґрунтування шляхів підвищення 

кормової продуктивності та довголіття багаторічних травостоїв  

/ В. В. Мойсієнко // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 1. – С. 35–37. 

7. Методика селекции многолетних трав / ВНИИ кормов имени 

В. Р. Вильямса ; [А. М. Константинова и др.]. – М. : [б. и.], 1969. – С. 

110. 

8. Петриченко В. Ф. Лучне кормовиробництво і насінництво 

трав : посіб. для с.-г. вузів / В. Ф. Петриченко, П. С. Макаренко. – 

Вінниця : Діло, 2005. – 227 с. 

9. Спеціальна селекція польових культур : навч. посіб.  

/ В. Д. Бугайов [та ін.] ; за ред. М. Я. Молоцького. – Біла Церква : [б. 

в.], 2010. – 368 с. 

Отримано 02.03.2016 

Рецензент – головний науковий співробітник лабораторії 

насіннєзнавства ІСГКР НААН, доктор сільськогосподарських наук  

О. П. Волощук. 

 

 

 



 144 

УДК 633.85:632.4 

О. Н. ПРИСТАЦЬКА, науковий співробітник 

О. П. ВОЛОЩУК, доктор сільськогосподарських наук 

І. С. ВОЛОЩУК, Г. Я. БІЛОВУС, кандидати сільськогосподарських наук 

О. М. СЛУЧАК, науковий співробітник 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН  

вул. Грушевського, 5, с. Оброшино Пустомитівського р-ну  

Львівської обл., 81115,  e-mail: inagrokarpat@gmail.com 

 

РОЗВИТОК ПЕРОНОСПОРОЗУ  

НА СОРТАХ ТА ГІБРИДАХ РІПАКУ ОЗИМОГО  

ЗАЛЕЖНО ВІД МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ  

В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ 

 

Наведено результати оцінки стійкості сортів ріпаку озимого 

проти пероноспорозу в умовах природного інфекційного фону. 

Виділено сорти з підвищеною стійкістю до  цієї хвороби.  

Ключові слова: ріпак озимий, хвороба, пероноспороз, сорт, 

стійкість. 

 

Вступ. Одним із важливих завдань, спрямованих на розвиток 

аграрного сектора економіки України в сучасних умовах, є підбір 

культур, спроможних давати високу прибутковість. Особлива роль 

належить ріпаку озимому, олія з якого  унікальна за своїми 

властивостями і має широке застосування у багатьох галузях 

народного господарства [1]. 

Великої шкоди посівам цієї культури завдають хвороби, 

особливо в умовах Західного Лісостепу. Ріпак озимий значно 

пошкоджується таким захворюванням, як пероноспороз. Шкідливість 

його виявляється в ураженні розеткових листків восени, внаслідок 

чого такі рослини є менш стійкі до перезимівлі і за незначних коливань 

температур взимку або навесні часто гинуть. Шкода цього 

захворювання виявляється також у передчасному відмиранні уражених 

листків у період вегетації, що призводить до зменшення асиміляційної 

поверхні рослини і зниження насіннєвої  продуктивності [2, 3].  

Самозахист рослин в агробіоценозі ґрунтується на стійкому 

сорті, тому важливим і пріоритетним напрямом захисту рослин 

вважають створення стійких сортів до хвороб [4−7]. Метеорологічні 

умови відіграють важливу роль у виникненні хвороби  та її розвитку.  
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Їх вплив є безпосереднім як на збудника, стимулюючи  або 

пригнічуючи його розвиток, так і на рослину-господаря, підвищуючи її 

сприйнятливість чи стійкість. Залежно від цих факторів формується 

стійкість та витривалість рослин до хвороб протягом вегетаційного 

періоду, а також вони впливають на інтенсивність проходження самого 

патогенного процесу [8]. 

Встановлено, що при ураженні листків ріпаку збудниками 

пероноспорозу, альтернаріозу, фомозу, циліндроспоріозу в рослинах 

підвищується вміст каротину, сухої речовини, клітковини, золи, проте 

істотно зменшується вміст вітаміну С, протеїну, жиру, цукрів. Сума 

амінокислот в уражених листках ріпаку залежно від інтенсивності 

розвитку хвороб знижується у 1,4–2,7 рази, зокрема незамінних – у 

1,5–2,9 і замінних – у 0,13–2,6 рази. 

Недобір урожаю насіння від хвороб залежно від сорту чи 

гібрида і технології вирощування сягає 15–70 % і більше. Значно 

погіршуються його технологічні і посівні якості. А за ураження 

стручків ріпаку збудниками хвороб вміст олії в насінні знижується в 

1,3–3,4 рази [9, 10]. 

Матеріали і методи. Дослідження проводили на полях 

Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН. 

Агрокліматичні умови за роки досліджень були різними і мали 

відхилення від середньобагаторічних показників.  

Фітопатологічну оцінку сортів ріпаку озимого щодо ураження 

хворобами проводили згідно з методиками [11−13]. Статистичну 

обробку експериментальних даних здійснювали методом 

дисперсійного аналізу за Б. А. Доспеховим [14]. 

Результати та обговорення. За даними осіннього (2010–

2014 рр.) моніторингу фітосанітарного стану ріпаку озимого, ураження 

рослин пероноспорозом у фазі сходів залежно від сорту в середньому 

становило 0,2–5,5 %. У фазі утворення листкової розетки (3–4 листки) 

хворобою було уражено 0,3–9,0 %, а у фазі листкової розетки (6–

8 листків) розвиток цього захворювання в середньому становив 1,5–

16,0 %. 

За роки досліджень найбільш сприятливими для розвитку 

пероноспорозу, або несправжньої борошнистої роси, ріпаку озимого 

були 2011 та 2014 рр. Після відновлення вегетації цієї культури у 

2011 р. відбулося повторне зараження пероноспорозом, оскільки вже з 

осені мало місце первинне ураження і патоген добре перезимував у 

стадії ооспор та міцелію на рослинах ріпаку. Сприятливий 

температурний режим та наявність високої вологості у квітні значно 

підсилили розвиток цього збудника, і ураженість рослин у фазі 
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бутонізації на сортах та гібридах становила від 1,5 до 21,2 % (табл. 1). 

Травень характеризувався помірно теплою (крім першої декади) та 

вологою погодою. У фазі цвітіння розвиток цього захворювання  

становив 4,0–33,5 %. Найбільш уражувалися хворобою сорти Маяк 

(33,5 %) та Екзек’ютів (28,7 %). Найменший розвиток збудника 

відзначено на сортах: Черемош (4,0 %), Тітан (5,0 %), Екзотік (5,6 %), 

Дембо (8,8 %) (табл. 2). 

У 2014 р. досить висока температура та достатня кількість 

опадів у квітні (температура повітря була на 2,6 С  вища за норму, а 

кількість опадів – на 4,3 мм більша від норми), теплий і дуже вологий 

травень (температура повітря  на 2,6 С вища за норму, а кількість 

опадів – на 4,3 мм більша від норми) посприяли стрімкому розвитку 

збудника пероноспорозу на сортах ріпаку озимого. Ураженість рослин 

у фазі бутонізації на сортах та гібридах становила 4,0–20,0 %. У фазі 

цвітіння розвиток цього захворювання був у межах 5,5–30,0 %. 

Найбільш уражені пероноспорозом в цій фазі були сорти: Свєта 

(30,0 %), Дангал (26,0 %), Смарагт (23,0 %), Чемпіон України (20,0 %), 

Антарія (18,5 %). Найменший розвиток хвороби відзначено на сортах: 

Черемош (5,5 %), Анна (7,0 %), Дембо (8,0 %), Чорний велетень 

(9,0 %), Атлант (12,5 %).  

 

1. Ураженість ріпаку озимого пероноспорозом у фазі бутонізації 

(середнє за 2011–2015 рр.), % 

Сорти 
Рік 

Середнє 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

Атлант 15,0 10,1 7,2 8,0 6,0 9,3 

Таурус 9,0 8,0 3,5 - - 6,8 

Ексепт 12,0 - - - - 12,0 

Екзотік 2,0 - - - - 2,0 

Тітан 1,9 - 1,2 - - 1,5 

ДК Секюр 16,5 - 11,0 - - 13,7 

Екзек’ютів 20,0 12,6 12,0 - - 14,9 

Артус 4,8 - - - - 4,8 

Дангал 18,0 - 11,5 18,0 15,5 15,7 

НПЦ-9800 14,9 - 10,0 - - 12,4 

Маяк 21,2 12,0 - - - 16,6 

Токата 5,5 8,5 4,0 - - 6,0 

Дема 8,0 9,0 6,0 10,0 8,5 8,3 

Дембо 4,0 6,7 1,8 5,0 3,0 4,1 
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1 2 3 4 5 6 7 

Черемош 1,5 5,5 0,8 4,0 2,0 2,8 

Анна - 5,0 1,0 5,5 3,5 3,7 

Ексел - 5,6 2,0 - - 3,8 

Ексагон - 7,9 5,6 - - 6,7 

Вектра - 11,9 7,5 - - 9,7 

Вісбі - 6,0 1,5 - - 3,7 

Хорнет - 7,2 5,0 - - 6,1 

Чемпіон 

України - 10,9 8,5 15,5 12,5 11,8 

Сенатор 

Люкс - 9,2 8,0 12,5 10,0 9,9 

Свєта - - 13,0 20,0 18,0 17,0 

Смарагт - - - 16,0 14,5 15,2 

Антарія - - - 11,5 11,0 11,2 

Чорний 

велетень - - - 6,0 3,5 4,7 
НІР05 0,6 0,9 1,1 0,7 0,9  

Примітка: - відсутність сорту в цьому році. 

 

Найменше ураження ріпаку озимого пероноспорозом 

спостерігали у 2013 р. Високі температури та недостатня кількість 

опадів в II–ІІІ декадах квітня та умови I–II декади травня не сприяли 

стрімкому розвитку пероноспорозу на сортах та гібридах ріпаку 

озимого. У фазі цвітіння розвиток цього захворювання становив 4,5–

16,0 %. Найбільше уражувалися пероноспорозом в цій фазі такі сорти: 

Свєта (16,0 %), Дангал (14,6 %); гібриди Екзек’ютів (15,0 %), НПЦ-

9800 (13,2 %), ДК Секюр (12,6 %). Найменший розвиток збудника 

відзначено на сортах: Анна (4,5 %), Черемош (4,7 %), Тітан (5,8 %), 

Дембо (6,0 %) та гібридах  Ексел (6,5 %) і Вісбі (7,0 %).  

 

2. Ураженість ріпаку озимого пероноспорозом у фазі цвітіння 

(середнє за 2011–2015 рр.), % 

Сорти 
Рік 

Середнє 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

Атлант 20,5 25,0 9,0 12,5 10,5 15,5 

Таурус 16,0 20,5 7,8 - - 14,8 

Ексепт 16,6 - - - - 16,6 

Екзотік 5,6 - - - - 5,6 

Тітан 5,0 - 5,8 - - 5,4 
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1 2 3 4 5 6 7 

ДК Секюр 21,5 - 12,6 - - 17,0 

Екзек’ютів 28,7 29,0 15,0 - - 24,2 

Артус 12,0 - - - - 12,0 

Дангал 24,7 - 14,6 26,0 23,0 22,1 

НПЦ-9800 18,0 - 13,2 - - 15,6 

Маяк 33,5 30,0 - - - 31,7 

Токата 14,6 23,5 7,5 - - 15,2 

Дема 15,5 24,0 8,8 13,5 11,0 14,6 

Дембо 8,8 12,0 6,0 8,0 6,0 8,2 

Черемош 4,0 7,0 4,7 5,5 4,0 5,0 

Анна - 6,5 4,5 7,0 5,5 5,9 

Ексел - 8,0 6,5 - - 7,2 

Ексагон - 15,0 8,5 - - 11,7 

Вектра - 28,0 9,2 - - 18,6 

Вісбі - 10,0 7,0 - - 8,5 

Хорнет - 22,0 7,9 - - 14,9 

Чемпіон 

України  - 26,5 11,0 20,0 15,5 18,2 

Сенатор 

Люкс - 24,7 10,0 16,5 12,0 15,8 

Свєта - - 16,0 30,0 26,0 24,0 

Смарагт - - - 23,0 21,5 22,2 

Антарія - - - 18,5 14,0 16,2 

Чорний 

велетень - - - 9,0 6,5 7,7 
НІР05 1,3 1,6 1,5 1,9 1,2  

Примітка: - відсутність сорту в цьому році. 

 

У середньому за 2011–2015 рр. ураженість рослин ріпаку 

озимого пероноспорозом у фазі цвітіння становила 5,0–31,7 %. 

Найменший розвиток хвороби відзначено на сортах: Черемош (5,0 %), 

Тітан (5,4 %), Екзотік (5,6 %), Анна (5,9 %), Ексел (7,2 %), Чорний 

велетень (7,7 %), Дембо (8,2 %), Вісбі (8,5 %) (табл. 2).  

Висновки. Метеорологічні фактори (температура повітря, 

опади) та сортові особливості мали значний вплив на стійкість  рослин 

ріпаку озимого до пероноспорозу протягом вегетаційного періоду, а 

також визначали інтенсивність проходження самого патогенного 

процесу. 
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За роки досліджень найбільш стійкими до пероноспорозу були 

такі сорти та гібриди: Черемош, Тітан, Екзотік, Анна, Ексел, Чорний 

велетень, Дембо, Вісбі. 
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ФОРМУВАННЯ ЩІЛЬНОСТІ СІЯНИХ ФІТОЦЕНОЗІВ  

 

Наведено результати дослідження впливу складу травосумішок 

на щільність травостоїв при сінокісному використанні в умовах 

Лісостепу Західного. Встановлено, що густота стояння стебел 

залежала від кількості бобових і злакових компонентів, висіяних у 

складі травосумішок, і змінювалася пропорційно до кількості 

висіяного насіння.  

Ключові слова: травосумішки, бобові трави, злаки, щільність 

травостою. 

 

Вступ. Важливим показником стану рослинного покриву 

кормового угіддя, який пов'язаний з активністю пагоноутворення, є 

його щільність [1]. Вона у першу чергу залежить від основних 

складових травостою, їх конкурентоспроможності та можливості 

засвоювати поживні речовини з ґрунту [2]. Щільність впливає не лише 

на його урожайність, але й загальну продуктивність [3]. Інтенсивність 

пагоноутворення визначає  розвиток кореневої системи і використання 

поживних речовин з ґрунту, а також формування вегетативної маси.  
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Здійснюючи підбір трав для створення травосумішок, 

визначення оптимального їх співвідношення, можна значною мірою 

уникнути зниження щільності сіяного фітоценозу в критичні періоди 

його життя [4]. 

Густота травостою є суттєвою передумовою отримання високих 

врожаїв з одиниці площі і впливає на важливі процеси в ньому. 

Інтенсивність кущення залежить від спадкової природи рослин, 

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

температури, водного і поживного режимів. За сприятливих умов 

живлення рослин часте зрізання генеративного пагона злакових трав 

стимулює їх кущення і сприяє збільшенню кількості пагонів у 

наступних циклах [5]. Потрібно також відзначити, що від щільності 

травостою залежить і характер взаємовідносин між видами 

агрофітоценозу.  

Завдяки здатності лучних трав до регенерації їх старіння 

проходить повільно, бо нові пагони відновлюють всю рослину, 

формують не тільки нові надземні частини, але й кореневу систему [6]. 

Метою дослідження було визначення кращих травосумішок для 

створення високопродуктивних лучних травостоїв багатоукісного 

використання. 

Матеріали і методи. Польові досліди проводили в лабораторії 

кормовиробництва на експериментальній базі Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону НААН протягом 2009–2011 рр.  

Ґрунт дослідної ділянки – темно-сірий опідзолений. Для нього 

характерні такі агрохімічні показники: реакція ґрунтового розчину – 

рН сольової витяжки – 5,3, вміст гумусу – 2,8 %, лужногідролізованого 

азоту – 155 мг/кг ґрунту, рухомих форм фосфору – 59 мг/кг ґрунту, 

обмінного калію – 91 мг/кг ґрунту. 

Для створення травостоїв сінокісного використання висіяли 

бобову, злакову і бобово-злакові травосумішки. В складі бобової 

травосумішки висівали люцерну посівну, конюшину гібридну і 

козлятник східний; злакової – очеретянку звичайну, кострицю східну, 

стоколос безостий і пажитницю багаторічну. До складу бобово-

злакових травосумішок входили бобові і злакові трави у різних 

відсоткових співвідношеннях. За умовний контроль приймали 

травосумішку, у складі якої 50 % становили бобові трави і 50 % – 

злакові. 

Удобрення травостоїв проводили з розрахунку N60P60K90 (для 

бобового та бобово-злакового) та N130P60K90  (для злакового). 

Результати та обговорення. За результатами багаторічних 

досліджень, проведених на низинних луках Західного Лісостепу, 
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продуктивність багаторічних трав істотно знижується в періоди з 

недостатньою зволоженістю. Це свідчить про те, що лучні трави на 

ґрунтах цього типу угідь за недостатнього зволоження не повністю 

реалізують свій продуктивний потенціал [1].  

Рівень зволоження у вегетаційні періоди 2009–2011 рр. був 

оптимальним у 2011 р. та надлишковим у 2009, 2010 рр., що сприяло 

доброму росту та розвитку сіяного фітоценозу. 

При визначенні щільності пагонів навесні в перший рік 

використання травостою цей показник був найвищим на злаковій 

травосумішці – 1774 шт./м
2
, на бобовій він становив 1180 шт./м

2 
.  

На бобово-злакових фітоценозах густота стояння стебел 

залежала від кількості бобових і злакових компонентів, висіяних у їх 

складі (табл. 1). За вмісту у складі травосумішки 20 % злаків (80 % 

бобових) кількість пагонів злакових трав становила 358 шт./м
2
, а при 

збільшенні вмісту злаків у складі травосумішок до 60 % (40 % 

бобових) – 1143 шт./м
2
. 

 

1. Вплив складу травосумішок на щільність травостоїв (2009 р.), 

шт./м
2
 

Варіанти 

досліду 

Злаки Бобові Різнотрав’я Всього 

I 

укіс 

III 

укіс 

I 

укіс 

III 

укіс 

I 

укіс 

III 

укіс 

I 

укіс 

III 

укіс 

Бобові,100 % 112*
 

189*
 

903 1212 165 71 1180 1472 

Злаки, 100 % 1627 2141  - 147 54 1774 2195 

Бобові, 40 % 

+ злаки, 60 % 1143 1375 424 462 104 25 1671 1862 

Бобові, 50 % 

+ злаки, 50 % 871 1210 519 557 101 24 1491 1791 

Бобові, 60 % 

+ злаки, 40 % 613 1005 617 704 175 61 1405 1770 

Бобові, 70 % 

+ злаки, 30 % 491 840 690 831 167 36 1348 1707 

Бобові, 80 % 

+ злаки, 20 % 358 510 795 961 126 60 1279 1531 
* Несіяні злаки. 

 

Аналогічна залежність була властива і для бобових трав, 

висіяних у складі бобово-злакових травосумішок. Їх кількість 

змінювалася пропорційно до маси висіяного насіння. Так, за вмісту у 

складі травосумішок 40 % бобового компонента щільність пагонів 

бобових трав становила 424 шт./м
2
, при 80 % бобових – 795 шт./м

2
. 
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Достатня кількість опадів та сприятливий температурний режим 

у перший рік використання травостоїв вплинули на зростання 

чисельності пагонів на час проведення третього укосу. Найбільшу 

кількість пагонів, як і в першому укосі, відзначено на злаковому 

травостої (2195 шт./м
2
), а найменшу (1472 шт./м

2
) – на бобовому. На 

бобово-злакових травостоях густота стояння пагонів становила 1531–

1862 шт./м
2
 і залежала від складу травосумішок. 

Щільність пагонів різнотрав’я в третьому укосі суттєво 

зменшилася порівняно з першим укосом і становила 24–71 шт./м
2
. 

На другий рік використання травостою завдяки сприятливому 

температурному режиму та достатній кількості опадів спостерігали 

зростання чисельності злакових трав як у першому, так і третьому 

укосах (табл. 2). 

 

2. Вплив складу травосумішок на щільність травостоїв (2010 р.), 

шт./м
2
 

Варіанти 

досліду 

Злаки Бобові Різнотрав’я Всього 

I укіс 
III 

укіс 
I укіс 

III 

укіс 
I укіс 

III 

укіс 
I укіс 

III 

укіс 

Бобові,100 % 148*
 

166* 979 836 150 58 1185 1060 

Злаки, 100 % 2045 2484 - - 135 69 2180 2553 

Бобові, 40 % 

+ злаки, 60 % 1505 1601 322 315 114 89 1941 2005 

Бобові, 50 % 

+ злаки, 50 % 1241 1421 447 395 154 48 1842 1864 

Бобові, 60 % 

+ злаки, 40 % 1016 1255 570 499 188 86 1774 1840 

Бобові, 70 % 

+ злаки, 30 % 704 1099 641 543 182 72 1527 1714 

Бобові, 80 % 

+ злаки, 20 % 501 729 766 673 99 69 1366 1471 
* Несіяні злаки. 

 

Зокрема в першому укосі кількість злакових трав на бобово-

злакових травостоях залежала від складу травосумішок і становила 

501–1505 шт./м
2 

, а в третьому укосі їх щільність збільшилася на всіх 

варіантах досліду і знаходилася в межах 729–1601 шт./м
2 
.  

Чисельність пагонів бобових трав у першому укосі становила 

322–979 шт./м
2
, проте в третьому укосі їх кількість зменшилася на 7–

143 шт./м
2
 залежно від їх вмісту у складі травосумішок. 
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Згідно з нашими дослідженнями, на другий рік використання 

травостою загальна щільність пагонів була найбільшою на злаковій 

травосумішці як у першому, так і в третьому укосі – відповідно 2180 і 

2553 шт./м
2
. 

На бобовому травостої чисельність пагонів у першому укосі 

становила 1185 шт./м
2 

, а в третьому укосі їх кількість зменшилася на 

125 шт./м
2 
. 

На варіантах із бобово-злаковими травостоями загальна 

щільність пагонів у першому укосі залежала від складу травосумішок і 

знаходилася в межах 1366–1941 шт./м
2
. На час проведення третього 

укосу зафіксовано зростання загальної чисельності пагонів на 

варіантах з бобово-злаковими травостоями до 1471–2005 шт./м
2
. 

На третій рік використання фітоценозу спостерігали подальше 

зростання чисельності злакових трав. Так, на злаковому травостої їх 

щільність становила 2209 шт./м
2
 в першому укосі і 2858 шт./м

2
 в 

третьому. 

На бобово-злакових травосумішках у першому укосі густота 

пагонів злакових трав була в межах 605–1568 шт./м
2
 (табл. 3). В 

третьому укосі їх чисельність зросла на 256–259 шт./м
2
 залежно від 

складу травосумішки і становила 861–1857 шт./м
2 
. 

 

3. Вплив складу травосумішок на щільність травостоїв (2011 р.), 

шт./м
2
  

Варіанти 

досліду 

Злаки Бобові Різнотрав’я Всього 

I 

укіс 

III 

укіс 

I 

укіс 

III 

укіс 

I 

укіс 

III 

укіс 

I 

укіс 

III 

укіс 

Бобові,100 % 176* 156* 818 561 132 45 1126 762 

Злаки, 100 % 2102 2751 - - 107 69 2209 2858 

Бобові, 40 % 

+ злаки, 60 % 1568 1857 250 118 100 74 1918 2049 

Бобові, 50 % 

+ злаки, 50 % 1316 1600 359 208 143 46 1818 1954 

Бобові, 60 % 

+ злаки, 40 % 1091 1330 440 309 168 91 1699 1730 

Бобові, 70 % 

+ злаки, 30 % 844 1064 531 410 158 75 1533 1549 

Бобові, 80 % 

+ злаки, 20 % 605 861 641 478 92 49 1338 1352 
* Несіяні злаки. 
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У першому укосі третього року використання кількість пагонів 

бобових трав становила 818 шт./м
2
 на бобовій травосумішці і 641–

250 шт./м
2
 на бобово-злакових. На час проведення третього укосу 

чисельність бобових трав зменшилася на 121–257 шт./м
2
 залежно від 

складу травосумішок і знаходилася в межах 118–561 шт./м
2
.  

Загальна чисельність пагонів у першому укосі залежала від 

складу бобово-злакових фітоценозів і становила 1338–1918 шт./м
2
, а на 

бобовій – 1126 шт./м
2 
. 

Висновки. Таким чином, на кінець третього року використання 

найвищу чисельність пагонів зафіксовано на злаковому травостої 

(2858 шт./м
2
). Сумарна щільність пагонів на бобово-злакових 

фітоценозах становила 1352–2049 шт./м
2
 залежно від їх складу. 

Густота стояння пагонів на бобовому травостої була найменшою 

(762 шт./м
2
). 

За роками використання спостерігали зростання чисельності 

злакових трав як у першому, так і в третьому укосах, а щільність 

бобових знижувалася. 
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ОЦІНКА ГЕНОТИПІВ БУРЯКІВ КОРМОВИХ  

ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ГІБРИДІВ 
 

Оцінка генотипів буряків кормових за господарськими 

показниками, морфологічними особливостями коренеплодів дає 

можливість виділити генотипи, що характеризуються підвищеним 

вмістом сухої речовини, збільшеною масою коренеплоду та групи з 

бажаною формою і забарвленням коренеплоду.  

Ключові слова: кормові буряки, сорт, селекція, гібрид, 

толерантність, продуктивність. 

 

Вступ. Створення гібридів буряків кормових з високими 

продуктивними і якісними показниками, стійких до біотичних та 

абіотичних чинників, базується на використанні генетичного 

різноманіття  культурних,  споріднених, генетично близьких генотипів 

[1, 7]. Для залучення їх до селекційного процесу потрібно вивчити 

біологічні та господарські характеристики, з’ясувати комбінаційну 

здатність. Тому метою досліджень була оцінка вихідного матеріалу 

буряків кормових за комплексом ознак, які при гібридизації створять 

сприятливі комбінації генів для отримання високопродуктивних 

гібридів. 

Матеріали і методи. Матеріалом досліджень були створені 

нами селекційні номери буряків кормових та сорти диплоїдного і 

тетраплоїдного рівня геному різного еколого-географічного 

походження. Для дослідження господарсько-біологічних 

характеристик використовували загальноприйняту методику польових 

досліджень [2, 4].  

Для визначення індексу форми коренеплодів (Ф) 

використовували формулу: 

,
dL

BDÊ
Ô




  

де  Ф – індекс форми коренеплоду кормових буряків; 
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K – коефіцієнт, який виражається в абсолютних одиницях 

(визначається відношенням маси коренеплоду, яка ділиться на 1000);  

D – максимальний діаметр коренеплоду (за нерівномірних 

параметрів діаметра визначається найбільший і найменший його 

розмір та вираховується середній розмір діаметра  (Dmax + Dmin)/2, см); 

B – відстань від площини максимального діаметра коренеплоду 

до вершини головки, де починається формування листового апарату, 

см;  

L – власне довжина коренеплоду (відстань від вершини головки 

до кінчика хвостової частини), см; 

d – діаметр хвостової частини коренеплоду, см.  

Якщо коренеплід мав масу більше як 200 г, то діаметр хвостової 

частини враховували від 1 см, якщо меншу ніж 200 г, то діаметр брали 

від розміру 0,3 см.  

Виходячи з градації величини індексу (Ф), ми використали  таку 

класифікацію форми коренеплодів: 

- від 0,01 до 0,25 – веретеноподібна; 

- від 0,26 до 0,50 – вузькоконічна; 

- від 0,51 до 0,75 – конічна; 

- від 0,76 до 1,00 – ширококонічна; 

- від 1,01 до 1,50 – овально-конічна, циліндрична; 

- від 1,51 до 2,50 – округло-конічна [5, 7]. 

Ґрунт дослідних ділянок – сірий лісовий поверхнево оглеєний 

легкосуглинковий, характеризується такими показниками: вміст гумусу 

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

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

рухомого фосфору і обмінного калію (за Кірсановим) – відповідно 69,5 і  

68,0 мг/кг ґрунту. За градацією такий ґрунт має низьке забезпечення 

азотом і калієм, середнє – фосфором. Реакція ґрунтового розчину (рНсол 

– 5,4) – слабокисла. 

Аналізи проводили шляхом визначення ушкодження рослин 

буряків кормових хворобами, маси коренеплодів, довжини, діаметра  

та  вмісту сухої речовини.  

Погодні умови в загальному за 2014–2015 рр. сприяли росту й 

розвитку як маточників, так і насінників кормових  буряків. Сума 

опадів за вегетаційний період мала значне відхилення від норми. 

Опади у травні, червні перевищували норму відповідно на 6,8;  

36,5 мм. Однак у липні і  серпні  опадів спостерігали значно менше від 

норми, що деякою мірою негативно вплинуло на ріст і розвиток 

кормових буряків. У вересні  погодні умови (надмірна кількість опадів 
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і висока температура) сприяли розвитку різних хвороб, що вплинуло  

на урожай і вихід садивних коренеплодів та їх якість. 

Середня відносна вологість повітря за вегетаційний період 

становила 79 %.   

Гідротермічний коефіцієнт (ГТК) у середньому за вегетаційний 

період  дорівнював 1,1.  

Методика добору батьківських форм для отримання  гібридів та 

оцінки їх комбінаційної здатності передбачає на першому етапі їх 

вивчення за морфологічними показниками коренів на ділянках. 

Проведено добори рослин за забарвленням коренеплодів (помаранчеві, 

жовті, білі), формою (конусоподібна,  циліндрична, овальна), 

заглибленістю коренеплодів у ґрунт, індексом коренеплоду. За 

результатами оцінок коренеплодів формуються гібридні комбінації з 

урахуванням їх величини, форми, забарвлення, господарських ознак. 

Корені батьківських форм сформованих гібридних комбінацій 

висаджували в розсадниках гібридизації на просторово ізольованих 

ділянках площею живлення  70 x 35 см по 16 коренів для отримання 

гібридного насіння. На висадках вели облік фаз росту і розвитку 

рослин,  визначали ступінь зав’язування насіння, схожість  згідно з  

ДСТУ 2292-93.  

Насіння гібридів першого покоління  буряків кормових висівали 

трирядковими ділянками площею 5 м² для проведення оцінок їх 

врожайності, вмісту сухої речовини та стійкості до хвороб і шкідників.  

Після їх оцінки  кращі відібрані генотипи схрещували на ділянці 

вільного перезапилення для формування поліпшеної популяції 

запилювачів. Перспективні потомства були оцінені порівняно з  

стандартом (Львівський жовтий). 

Густоту насадження визначали  способом підрахунку рослин, 

врожайність – методом зважування всіх коренеплодів з облікової 

ділянки, вміст сухої речовини – на рефрактометрі.  

Експериментальні дані обробляли методом дисперсійного 

аналізу  за Б. А.  Доспеховим [2]  з    використанням пакета програм 

STATISTICA-6,0.  

Результати  та обговорення. Формування маси коренеплоду  

значною мірою пов’язано з його довжиною, а вирівняність – із 

співвідношенням надземної та підземної частини, що є важливою 

ознакою придатності сорту до механізованого збирання.  

 Переважна більшість господарсько цінних ознак є кількісними і 

обумовлюються дією багатьох генів, тобто мають полігенну систему 

успадкування. Тому створення нових гібридів можливе лише за 

наявності даних про мінливість і закономірність успадкування 
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господарсько цінних  ознак, їх генетичну природу та кореляційні 

зв’язки між ними. Ми вивчали мінливість довжини, діаметра, 

заглибленості та індексу коренеплоду. З’ясовано, що показники 

довжини коренеплодів у досліджуваних номерах знаходилися в межах 

від 17,6 до 32,4 см, заглибленості у ґрунт – від 13,0 до 19 см. Індекс 

коренеплодів буряків кормових коливався від 0,51 до 1,6. Найнижчий  

індекс виявлено у ІСГКР к-41/42-12 mm, а найвищий – у селекційного 

номера ІСГКР к-44/42-12.  

За аналізом забарвлення коренеплодів селекційних номерів і 

сортів буряків кормових різного походження та їх метричних 

параметрів виявлено чотири морфологічні групи. Генотипи ІСГКР      

к-45/46-12, ІСГКР к-13/14-12, ІСГКР к-41/42-12 mm, ІСГКР                  

к-16/15-12 mm, ІСГКР к-16/17-12, ІСГКР к-19/20-12 (помаранчеві, 

конусоподібні) та ІСГКР к-46/45-12, ІСГКР к-15/16-12 mm, ІСГКР      

к-17/16-12, ІСГКР к-23/24-12,  ІСГКР к-17/18-12 (помаранчеві,   

ширококонічні), ІСГКР к-44/42-12, ІСГКР к-24/23-12 mm (жовті, 

циліндричні), ІСГКР к-14/13-12, ІСГКР к-60 ЧС-12 mm (жовті 

ширококонічні) характеризувалися формою та забарвленням 

коренеплодів, які відрізнялися від сортів буряків кормових. Генотипи 

селекційних зразків помаранчеві, ширококонічні були однотиповими 

між собою за морфологічними ознаками коренеплодів, але відмінні за 

формою і забарвленням. Подібну характеристику мали генотипи 

селекційних номерів ІСГКР к-45/46-12, ІСГКР к-13/14-12, ІСГКР к-

41/42-12 mm, ІСГКР к-16 /15-12 mm, ІСГКР к-16/17-12, ІСГКР к-19/20-

12 (табл. 1). За результатами морфологічного вивчення коренеплодів 

селекційного матеріалу генотипів буряків кормових було виділено  

морфологічно різні групи. За формою коренеплодів виявлено три 

морфологічні різновиди, за забарвленням – чотири.  

Спостерігали різну взаємодію алелей форми та забарвлення 

коренеплодів буряків кормових при схрещуванні пар генотипів ІСГКР 

к-13/14-12 (конічні помаранчеві),  а у зворотної комбінації ІСГКР к-

14/13-12 – ширококонічні і жовте забарвлення, ІСГКР к-23/24-12 –

ширококонічні помаранчеві, а у ІСГКР к-24/23-12 mm – циліндричні 

жовті.  

Серед селекційних номерів конічні мали індекс коренеплоду 

0,51–0,76, а ширококонічні – 0,74–1,12. 

Встановлено вірогідні відмінності між селекційним матеріалом і 

сортами різного походження за кожним із досліджуваних метричних 

параметрів буряків кормових та забарвленням шкірки коренеплоду.  
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1. Характеристика селекційного матеріалу буряків кормових за метричними показниками, формою 
коренеплодів та забарвленням шкірки (2014–2015 рр.) 

 
Селекційний матеріал, 

сорт 
 

Ознака 
L, 
см 

D, 
см 

d, 
см 

B, 
см 

K маса 
корене-
плодів, г 

 
Ф 
 

форма  
коренеплоду 

забарвлення 
шкірки 

коренеплоду 
ІСГКР к-45/46-12 21,6 8,2 0,5 6,4 0,8 932,1 0,62 конічні помаранчеве 
ІСГКР к-46/45-12 22,0 6,9 0,7 5,6 0,9 971,7 0,76 ширококонічні помаранчеве 
ІСГКР к-13/14-12 23,8 7,8 0,6 4,6 0,9 986,0 0,55 конічні помаранчеве 
ІСГКР к-14/13-12 22,6 7,0 0,9 5,4 0,8 942,7 0,79 ширококонічні жовте 
ІСГКР к-41/42-12 mm 20,6 6,4 0,5 3,2 0,9 966,6 0,51 конічні помаранчеве 
ІСГКР к-44/42-12 32,4 8,6 0,7 3,9 1,2 1004,7 1,6 циліндричні жовте 
ІСГКР к-15/16 -12 mm 18,4 7,1 0,9 5,4 0,8 926,6 0,74 ширококонічні помаранчеве 
ІСГКР к-16 /15-12 mm 24,6 7,8 0,7 4,7 0,8 929,7 0,57 конічні помаранчеве 
ІСГКР к-16/17-12  30 11 1,6 8,2 0,9 945,7 0,72 конічні помаранчеве 
ІСГКР к-17/16-12 19,8 6,9 1,1 6,8 0,9 975,0 0,8 ширококонічні помаранчеве 
ІСГКР к-23/24-12 21,8 6,6 0,9 5,4 0,9 956,8 0,77 ширококонічні помаранчеве 
ІСГКР к-24/23-12 mm 27,2 8,4 1,2 6,7 0,8 931,0 1,25 циліндричні жовте 
ІСГКР к-60 ЧС-12 mm 17,6 5,6 0,4 4,2 0,6 711,2 1,0 ширококонічні жовте 
ІСГКР к-17/18-12 25,6 8,8 1,4 6,8 0,8 964,7 1,12 ширококонічні помаранчеве 
ІСГКР к-19/20-12 23 8,4 1,5 5,5 0,9 946,1 0,75 конічні помаранчеве 
Лада 23,8 8,3 1,3 6,9 0,8 851,3 0,66 конічні біле 
Лань 17,6 7,8 0,7 4,8 1,0 996,0 1,12 циліндричні червоне 
Смолевичська 23,0 10,0 0,9 7,6 0,9 983,0 1,45 циліндричні жовте 
Дарина 23,2 5,6 0,8 4,5 0,6 723,7 0,55 конічні червоне 
Галицький  22,4 8,0 1,5 6,5 0,9 955,4 1,01 циліндричні помаранчеве 
Львівський жовтий, st. 20,6 8,2 1,4 6,3 0,9 976,3 1,24 циліндричні жовте 
НІР0,5 1,7 0,8 0,5 1,4 0,1 56,3 0,27 - - 
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З’ясовано, що рівень ураження рослин коренеїдом і 

церкоспорозом коливався і залежав як від генетичних особливостей, 

так і від умов вирощування. Толерантними до коренеїда були 11 

номерів. Менший бал ураження (1) проявили 9 номерів і лише сорт 

Лань мав  2 бали (25 % поверхні підсім’ядольного коліна). 

Церкоспорозом рослини  ушкоджувалися менше, оскільки суха 

погода в літні місяці не сприяла розвитку патогена, а максимум 

припадає на кінець серпня – вересень. Бал ураження рослин кормових 

буряків церкоспорозом від 1 до 2 виявлено в 16 номерів. У решти 

селекційних номерів буряків кормових ступінь ураженості 

церкоспорозом  становив 2 бали. 

Облік ураження рослин церкоспорозом показав, що стійких 

генотипів буряків кормових до збудника цієї хвороби не виявлено 

(табл. 2).     

 

2. Ураженість селекційних номерів, сортів буряків кормових 

окремими хворобами (2014–2015 рр.) 

Селекційний номер, сорт 
Ураженість  хворобами, бал 

коренеїдом церкоспорозом 

ІСГКР к-45/46-12 0 1 

ІСГКР к-46/45-12 0 1 

ІСГКР к-13/14-12 0 2 

ІСГКР к-14/13-12 0 1 

ІСГКР к-41/42-12 mm 0 1 

ІСГКР к-44/42-12 0 1 

ІСГКР к-15/16-12 mm 1 1 

ІСГКР к-16/15-12 mm 1 1 

ІСГКР к-16/17-12  0 1 

ІСГКР к-17/16-12 0 2 

ІСГКР к-23/24-12 0 1 

ІСГКР к-24/23-12 mm 1 1 

ІСГКР к-60 ЧС-12 mm 1 1 

ІСГКР к-17/18-12 1 1 

ІСГКР к-19/20-12 1 1 

Лада 1 2 

Лань 2 2 

Смолевичська 1 1 

Дарина 0 2 

Галицький 0 1 

Львівський жовтий, st. 0 1 
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 Розмах варіювання у селекційного матеріалу буряків кормових 

за масою коренеплоду (табл. 3) змінювався від 711,2 г у ІСГКР к-60 

ЧС-12 mm (очевидно, від лінійності за ознаками стерильності і 

однонасінності) до 1004,7 г в ІСГКР к-44/42-12.  Із сортів різного 

походження за показником високої маси коренеплодів виділився Лань 

(996 г), найменшої – Дарина (723,7 г). За вмістом сухої речовини 

спостерігали менший розмах варіювання у селекційних номерів: від 

10,0 % у ІСГКР к-24/23-12 mm до 15,6 % у ІСГКР к-17/16-12, серед 

сортів відзначено невисокий відсоток сухої речовини  – від 9,6 % у     

с. Смолевичська до 12,7 %  у с. Лада. 

 

3. Оцінка генотипів буряків кормових за масою коренеплоду і 

вмістом сухої речовини (2014–2015 рр.) 

Селекційний матеріал, 

сорт 

Показник продуктивності 

середня 

маса 

корене-

плоду, г 

%  до 

стандар-

ту 

вміст  

сухої  

речовини, 

% 

% до 

стандарту 

ІСГКР к-45/46-12 932,1 95,5 13,8 115,0 

ІСГКР к-46/45-12 971,7 99,5 11,6 96,6 

ІСГКР к-13/14-12 986,0 100,9 10,6 88,3 

ІСГКР к-14/13-12 942,7 96,5 13,2 110,0 

ІСГКР к-41/42-12 mm  966,6 99,0 12,4 103,0 

ІСГКР к-44/42-12 1004,7 102,9 11,8 98,3 

ІСГКР к-15/16-12 mm 926,6 94,9 15,1 125,8 

ІСГКР к-16/15-12 mm 929,7 95,2 11,2 93,3 

ІСГКР к-16/17-12 945,7 96,8 11,5 95,8 

ІСГКР к-17/16-12 975,0 99,8 15,6 130,0 

ІСГКР к-23/24-12 956.8 98,0 11,5 95,8 

ІСГКР к-24/23-12 mm 931,0 95,3 10,0 83,3 

ІСГКР к-60 ЧС-12 mm 711,2 72,8 11,8 98,3 

ІСГКР к-17/18-12 964,7 98,8 10,5 87,5 

ІСГКР к-19/20-12 946,1 96,9 12,0 100 

Лада 851,3 87,1 12,7 105,8 

Лань 996,0 102,0 10,3 83,5 

Смолевичська 983,0 100,6 9,6 80,0 

Дарина 723,7 74,1 12,1 100,8 

Галицький 955,4 97,9 11,8 98,3 

Львівський жовтий  st. 976,3 100 12,0 100 

НІР0,5 
      23,3   0,33  
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За досліджуваними біологічними і господарсько цінними 

ознаками серед селекційних номерів виділяються ІСГКР к-17/16-12, 

ІСГКР к-15/16-12 mm, ІСГКР к-44/42-12. 

Висновки 

 1. Кращими за формою та урожайністю коренеплоду буряків 

кормових виділено селекційний номер ІСГКР к-44/42-12 і сорт Лань.  

2. При аналізі номерів вихідного селекційного матеріалу буряків 

кормових за вмістом сухої речовини виявлено кращі генотипи – ІСГКР 

к-17/16-12, ІСГКР к-15/16-12 mm. 

3. Виділено групи генотипів буряків кормових, що 

відрізняються за формою та забарвленням шкірки коренеплоду.  
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ  

В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ 

 

Наведено результати досліджень продуктивності гібридів 

кукурудзи селекції Інституту сільського господарства степової зони 

НААН в умовах Західного Лісостепу.  

Середня врожайність зерна у групі ранньостиглих гібридів 

становила 7,11 т/га і знаходилася в межах 6,15–7,98 т/га. Група 

середньоранніх гібридів сформувала в середньому 7,2 т/га зерна. 

Ключові слова: гібриди кукурудзи, врожайність, ФАО. 

 

Вступ. Кукурудза є одним із головних джерел кормових і 

продовольчих ресурсів. Значення та вагомість кукурудзи у світовій 

економіці продовжують зростати. У світовому рослинництві вона 

займає третє місце після пшениці і рису. Її вирощують для 

продовольчого, кормового та технічного використання. У країнах світу 

для продовольчих потреб використовують приблизно 20 % зерна, для 

технічних – 15–20 %, на корм худобі – 60–65 % [1]. 

Стрімке зростання посівних площ та врожайності кукурудзи 

суттєво підвищує її частку в загальному виробництві зерна, яка 

становить близько 45 %, тоді як пшениці – 38, ячменю – 14 %. За 

останні чотири роки виробництво кукурудзи перевищило виробництво 

пшениці [2]. 

Слід зазначити, що кукурудза належить до культур, які стали 

найвигіднішими на аграрному ринку. Для України – це експортно 

орієнтована культура. Попит внутрішнього ринку на продовольчу та 

фуражну кукурудзу становить близько третини її загального 

виробництва. Тож більша частина урожаю реалізується на 

зовнішньому ринку [3]. 

У виробництві зерна кукурудзи важливу роль відіграє 

генетичний потенціал сучасних гібридів. За рахунок їх впровадження і 

вдоконалення агротехнологій виробники отримують високі врожаї і 

валові збори зерна. 
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Значним резервом підвищення економічної ефективності 

вирощування кукурудзи є добір нових високопродуктивних гібридів і 

оптимізація їх співвідношення за групами стиглості [4]. Поступове 

збільшення в структурі посівів ранньостиглих гібридів дозволяє 

виключити напруженість під час сівби і збирання цієї культури, 

знизити втрати урожаю, зменшувати затрати на сушіння зерна і 

насіння, скоріше звільняти поля для підготовки під сівбу озимих 

культур [5]. 

Мета досліджень – провести комплексну оцінку продуктивності 

нових гібридів кукурудзи різних груп стиглості селекції Інституту 

сільського господарства степової зони НААН при вирощуванні в 

ґрунтово-кліматичних умовах Західного Лісостепу. 

Матеріали і методи. Дослідження проводили в польовій 

сівозміні лабораторії насінництва зернових і кормових культур 

Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН на 

сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтах.  

Згідно з цим завданням здійснювали випробування 10 гібридів 

кукурудзи різних груп стиглості Інституту сільського господарства 

степової зони НААН:  

- ранньостиглі (ФАО 150–200): ДН Пивиха, ДЗ Латориця, 

Квітневий 187 МВ, ДН Гарант, Патріот. 

- середньоранні (ФАО 200–300): Яровець 243 МВ, Оржиця 237 

МВ, ДН Світязь, ДБ Хотин, ДН Рута. 

Технологія вирощування гібридів кукурудзи – загальноприйнята 

для ґрунтово-кліматичних умов зони. Мінеральні добрива з 

розрахунку N90Р90К90 у формі нітроамофоски вносили під передпосівну 

культивацію. 

Спосіб сівби широкорядний з шириною міжряддя 70 см за 

норми висіву: ранньостиглі (ФАО 150–199) – 80 тис. шт./га, 

середньоранні (ФАО 200–299) – 75 тис. шт./га. 

Результати та обговорення. Погодні умови вегетаційного 

періоду 2015 р. відрізнялися від середніх багаторічних показників 

підвищеною температурою повітря та меншою за норму кількістю 

опадів, що мало значний вплив на формування урожайності гібридів 

кукурудзи. 

Середня врожайність зерна у групі ранньостиглих гібридів 

становила 7,11 т/га. Найвищий урожай зерна відзначено в 

ранньостиглого гібрида Патріот (7,98 т/га), дещо нижчу врожайність 

забезпечив гібрид ДН Пивиха (7,73 т/га). Врожайність інших гібридів 

цієї групи знаходилася в межах 6,15–7,34 т/га (табл.).  



 166 

Група середньоранніх гібридів сформувала в середньому 7,2 т/га 

зерна. Найвищу врожайність забезпечив гібрид ДН Світязь (7,94 т/га).  

Врожайність гібридів Яровець 243 МВ та ДБ Хотин була 

практично однаковою і становила відповідно 6,62 та 6,69 т/га. 

Найменший показник врожайності був у гібрида Оржиця 237 МВ  

(6,25 т/га). 

Найвищий рівень рентабельності забезпечили гібриди 

ранньостиглої групи (ФАО 150–199) Патріот (120,1 %), ДН Пивиха 

(114,0 %) та ДЗ Латориця (103,9 %). Рівень рентабельності у гібрида 

ДН Гарант становив 80,0 %, а у гібрида Квітневий 187 МВ – 70,4 %. 

 
Урожайність зерна і економічна оцінка результатів досліджень 

Гібриди 
Урожай- 

ність, т/га 

Вологість 

зерна, 

% 

Виробничі 

витрати на 

1 га, грн 

Собівар- 

тість 1 т 

зерна, грн 

Рівень 

рентабель-

ності, % 

Ранньостиглі (ФАО 150–199) 

ДН Пивиха 7,73 22,73 9750 1261 114,0 

ДЗ Латориця 7,34 22,24 9720 1324 103,9 

Квітневий 187 

МВ 6,15 22,62 9740 1584 70,4 

ДН Гарант 6,54 23,96 9810 1500 80,0 

Патріот 7,98 22,85 9760 1223 120,7 

Середньоранні (ФАО 200–299) 

Яровець 243 

МВ 6,62 26,64 10100 1621 66,0 

Оржиця 237 

МВ 6,25 26,78 10120 1567 72,3 

ДН Світязь 7,94 27,08 10200 1285 110,1 

ДБ Хотин 6,69 30,23 10900 1629 65,7 

ДН Рута 7,85 28,67 10500 1338 101,8 

 
У середньоранніх гібридів (ФАО 200–299) рівень 

рентабельності становив: ДН Світязь – 110,1 %, ДН Рута – 101,1 %, 

Оржиця 237 МВ – 72,3 %, ДБ Хотин – 65,7 %, Яровець 243 МВ –  

66,0 %. 

Висновки. На основі проведених досліджень можна зробити 

попередні висновки про те, що найвищий рівень рентабельності 

забезпечили гібриди ранньостиглої групи (ФАО 150–199) Патріот 

(120,1 %), ДН Пивиха (114,0 %) та ДЗ Латориця (103,9 %).  

У групі середньоранніх гібридів (ФАО 200–299) найвищий 

рівень рентабельності забезпечив гібрид ДН Світязь (110,1 %). 



 167 

Список використаної літератури 

1. Гібриди кукурудзи: грані проблеми / В. М. Гаврилюк, 

М. І. Загинайло, А. А. Лівандовський, М. М. Таганцова // Насінництво : 

науково-виробничий журнал. – 2015. – № 3/4. – С. 4–7. 

2. Жолли Т. Повышенный интерес украинцев к кукурудзе 

/ Тома Жолли // Зерно : всеукраинский журнал современного 

агропромышленика. – 2015. – № 4 (109). – С. 67. 

3. Маслак О. Економіка кукурудзи на зерно в Україні 

/ О. Маслак, О. Ільченко // Пропозиція : український журнал з питань 

агробізнесу. – 2015. – № 5. – С. 26. 

4. Свій до свого – по своє / М. І. Загинайло, 

А. А. Лівадовський, М. М. Таганцова, В. М. Гаврилюк // Насінництво. 

– 2013. – № 2 (122). – С. 5–20. 

5. Циков В. С. Кукуруза: технология, гибриды, семена 

/ В. С. Циков. – Днепропетровск : Зоря, 2003. – 296 с. 

Отримано 28.03.2016 

Рецензент – завідувач кафедри екології та географії 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка, доктор сільськогосподарських наук, професор А. Г. Дзюбайло. 

 

 

 
УДК 581.1+631.8 

В. В. ФЕДАК1, О. В. МАМЧУР2, кандидати сільськогосподарських наук 

Й. Ф. РІВІС1, доктор сільськогосподарських наук 
1Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 

вул. Грушевського, 5, с. Оброшино Пустомитівського р-ну Львівської обл., 

81115, e-mail:  inagrokarpat@gmail.com 
2Львівський національний університет імені Івана Франка 

 вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000 

 

ЗВ'ЯЗОК МІЖ НАКОПИЧЕННЯМ ЖИРНИХ КИСЛОТ  

І ВРОЖАЙНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР  

У ПОСІВАХ 

 

З метою прогнозування зернової продуктивності рослин 

кукурудзи у їхніх листках на початкових фазах росту визначали вміст 

неетерифікованих форм жирних кислот (С10–С18). Досліджено, що 

зростання їх вмісту слугує маркером підвищення врожаю та якості 

зерна. 
 

© Федак В. В., Мамчур О. В., Рівіс Й. Ф., 2016 
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2016. Вип. 59. 
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Ключові слова: зерно кукурудзи, жирні кислоти загальних 

ліпідів, мінеральні добрива, регулятор росту рослин. 

 

Вступ. Ліпіди та жирні кислоти виконують у рослинних 

організмах низку функцій, особливу увагу серед яких слід звернути на 

процеси формування стійкості рослин до несприятливих умов 

середовища. До власне ліпідів відносять жирні кислоти, їх природні 

похідні та споріднені з ними біохімічно або функціонально речовини. 

Ліпіди та жири є запасними речовинами рослинних організмів, які 

забезпечують енергетичний потенціал зерна при проростанні, вони 

володіють захисними функціями, є важливими компонентами 

біологічних мембран [5, 6].  

Біологічна роль поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) 

важлива і різноманітна. Вони складають основу клітинних мембран, 

беруть участь у процесах росту і розвитку, посилюють захисні реакції 

та резистентність, значною мірою визначають імунологічну 

реактивність, забезпечуючи цілісність структури мембран 

імунокомпетентних клітин.  

Поліненасичені жирні кислоти змінюють розподіл рецепторних 

груп мембран лімфоцитів, включаючи в цей процес синтез 

простагландинів, посилюючи їх дію. Вони є структурними елементами 

клітинних мембран та важливими компонентами ліпідного гомеостазу.  

Від цілісності ліпідних структур залежить мембранна стабільність та 

перебіг імунологічних реакцій [9, 11, 12].  

Найбільш важливе значення, особливо в ранній період розвитку, 

мають омега-3 і омега-6 жирні кислоти, які відрізняються за місцем 

розташування подвійних зв’язків щодо метальної групи. До них 

відносять лінолеву, ліноленову і арахідонову ПНЖК. Лінолева кислота 

є попередником ліноленової і арахідонової кислот. Ці кислоти є 

незамінні (есенціальні) і утворюють групу вітаміну F, тобто володіють 

вітамінними властивостями. 

Лінолева, ліноленова і арахідонова жирні кислоти підвищують 

стійкість до несприятливих факторів зовнішнього середовища,  

проявляють специфічний вплив на імунну систему організму. Сучасні 

дослідження підтверджують їх участь у регуляції ініціації імунних 

реакцій [4]. Вони виступають у ролі попередників для синтезу 

простагландинів, лейкотриєнів, тромбоксанів, проявляють 

імуноінгібуючий вплив безпосередньо через імунорегуляторні функції, 

тому що входять у склад структурних компонентів біомембран. 

Важливе значення має участь фосфоліпідів та продуктів десатурації і 

ліпопероксидації в трансдукції сигналів у рослинних клітинах. 
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ПНЖК беруть участь у синтезі багатьох біологічно активних 

речовин, які в свою чергу обумовлюють регуляцію імунної відповіді. 

Збільшення їх кількості вказує на підвищення резистентності та 

імунологічної реактивності. 

У регулюванні обмінних процесів у клітині важливу роль 

відіграє удобрення та біологічно активні речовини різних класів [1–3, 

8]. Проте даних про їх вплив на метаболізм ліпідів і жирних кислот у 

рослині нині представлено небагато. 

Нашим завданням було дослідити особливості накопичення 

жирних кислот у вегетативній масі кукурудзи за дії добрив і 

регулятора росту рослин та встановити їх вплив на майбутню 

врожайність і якість зерна. 

Матеріали і методи. Дослідження проведено в умовах ДПДГ 

“Оброшине” Пустомитівського району Львівської області на сірих 

лісових поверхнево оглеєних ґрунтах. Попередником слугувала редька 

олійна. Площа облікових ділянок становила 25 м
2
, повторність 

досліджень – триразова. На контрольну та дослідну ділянки висівали 

насіння кукурудзи середньостиглого сорту Збруч (ФАО 310) у 

розрахунку 63 тис. шт./га. Спосіб сівби – широкорядний із шириною 

міжрядь 60 см. Під час передпосівної культивації на дослідну ділянку 

вносили мінеральні добрива у формі нітроамофоски у дозі N60P45K45. 

На цій ділянці рослини на стадії появи 7–8 листків обробляли водним 

розчином регулятора росту (Зеастимуліном) згідно з рекомендаціями 

виробника. 

У пропорційно складених із листків і стебел зразках зеленої 

маси кукурудзи визначали вміст метаболічно високоактивних 

неетерифікованих форм жирних кислот [7]. 

У фазі повної стиглості качанів загальноприйнятими методами 

визначали продуктивні ознаки кукурудзи на зерно (з 10 рослин із 

кожної ділянки) і вміст жирних кислот загальних ліпідів. Для 

отримання кількісних даних щодо жирних кислот загальних ліпідів 

користувалися методами внутрішнього нормування та стандарту. 

Отриманий цифровий матеріал оброблено методом варіаційної 

статистики з використанням критерію Стьюдента. Визначали середні 

арифметичні величини та їх похибки. Зміни вважали вірогідними при 

р<0,05. Для розрахунків використано комп’ютерну програму Origin 

6.0, Excel (Microsoft, USA).  

Результати та обговорення. У табл. 1 наведено дані, які 

характеризують вміст метаболічно високоактивних неетерифікованих 

форм довголанцюгових жирних кислот (С10–С18) у стеблі та листках 

кукурудзи на зерно, відібраних у фазі кущення. 
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1. Вміст неетерифікованих форм жирних кислот у стеблі та 

листках кукурудзи на зерно (М ± m, n = 3), г
-3

/кг натуральної маси 

Жирні кислоти 

та їх код 
Контроль 

Дослід (N60P45K45 + 

Зеастимулін) 

Капринова, 10:0 0,24 ± 0,01 0,29 ± 0,01* 

Лауринова, 12:0 0,48 ± 0,02 0,56 ± 0,02 

Міристинова, 14:0 0,79 ± 0,03 0,90 ± 0,02 

Пентадеканова, 15:0 0,47 ± 0,02 0,55 ± 0,02 

Пальмітинова, 16:0 2,36 ± 0,11 2,73 ± 0,09 

Пальмітоолеїнова, 16:1 0,25 ± 0,01 0,30 ± 0,01* 

Стеаринова, 18:0 1,32 ± 0,06 1,6 ± 0,08 

Олеїнова, 18:1 2,72 ± 0,13 3,15 ± 0,10 

Лінолева, 18:2 5,40 ± 0,23 6,41 ± 0,19* 

Ліноленова, 18:3 10,34 ± 0,52 12,22 ± 0,51 
Примітка:  тут і далі *  р < 0,05 порівняно з контролем. 

  

У стеблі та листках кукурудзи, отриманої з дослідної ділянки, 

порівняно з контрольною відзначено більший вміст метаболічно 

високоактивних неетерифікованих форм насичених, мононенасичених 

і поліненасичених жирних кислот. Ці кислоти найбільш активно 

використовуються як для формування клітинних мембран стебла, 

листків і зерна кукурудзи, так і для формування енергетичної та 

біологічної цінності зерна кукурудзи. 

У табл. 2 наведено показники, які характеризують вміст  

насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних кислот 

загальних ліпідів у зерні кукурудзи у фазі повної стиглості. 

 

2. Вміст жирних кислот загальних ліпідів у зерні кукурудзи у фазі 

повної стиглості качанів (М ± m, n = 3), г/кг натуральної маси 

Жирні кислоти 

та їх код 
Контроль 

Дослід (N60P45K45 + 

Зеастимулін) 

Капринова, 10:0 0,47 ± 0,02 0,63 ± 0,02** 

Лауринова, 12:0 0,95 ± 0,04 1,31 ± 0,06** 

Міристинова, 14:0 1,42 ± 0,06 1,83 ± 0,07* 

Пентадеканова, 15:0 0,92 ± 0,03 1,21 ± 0,04** 

Пальмітинова, 16:0 7,61 ± 0,24 9,02 ± 0,22* 

Пальмітоолеїнова, 16:1 0,42 ± 0,02 0,56 ± 0,02** 

Стеаринова, 18:0 5,25 ± 0,21 6,36 ± 0,24* 

Олеїнова, 18:1 7,18 ± 0,29 7,63 ± 0,23 

Лінолева, 18:2 16,24 ± 0,79 20,53 ± 0,82* 

Ліноленова, 18:3 7,12 ± 0,24 8,95 ± 0,28** 
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 Відзначено, що у зерні кукурудзи, отриманої з дослідної 

ділянки, порівняно з аналогічним, вирощеним на контрольній, у фазі 

повної стиглості качанів міститься більше довголанцюгових 

насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних кислот 

загальних ліпідів. Вміст наведених вище кислот найбільш повно 

характеризує енергетичну та біологічну цінність зерна кукурудзи. 

Універсальний критерій якості насіння – це маса 1000 зерен, яка 

є видоспецифічним показником для кожної з культур і залежить, 

насамперед, від забезпечення оптимальних умов росту і розвитку 

рослини впродовж вегетації. Встановлено, що за сумісного впливу 

добрив і стимулятора росту зростала маса 1000 зерен кукурудзи, а 

також кількість качанів на стеблі та їх довжина. 

Отримані експериментальні дані вказують на те, що 

запропонованим способом можна у ранні фази вегетації та більш точно 

прогнозувати врожайність зернових культур, енергетичну та 

біологічну цінність їх зерна. Чим більший вміст довголанцюгових 

насичених, мононенасичених та поліненасичених жирних кислот 

загальних ліпідів у зерні, тим вища його енергетична цінність. Разом з 

тим, чим більший вміст незамінних поліненасичених жирних кислот 

загальних ліпідів (лінолевої та ліноленової, або вітаміну F) у зерні, тим 

вища його біологічна цінність. 

Висновок. Визначення в зразках стебел та листків рослин 

кукурудзи метаболічно високоактивних неетерифікованих форм 

довголанцюгових жирних кислот (С10–С18) дасть можливість 

рекомендувати виробництву до використання найбільш ефективні 

заходи, що забезпечуватимуть підвищення врожайності та якості 

зерна. 
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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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ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ СИМЕНТАЛІВ  

В УМОВАХ ПРИКАРПАТТЯ 

 

Наведено результати вивчення молочної продуктивності корів 

симентальської породи в племрепродукторі „Літинське” залежно від 

віку та лінійної приналежності. Встановлено відмінності за рівнем 

надоїв між тваринами різних ліній.  

Ключові слова: симентальська порода, чистопородне 

розведення, селекційне ядро, молочна продуктивність. 
 

Вступ.  Симентальська  порода  ВРХ на Прикарпатті перебуває 

на межі зникнення, що може призвести до збіднення вітчизняного 

генофонду і втрати цінних генів, які зумовлюють у тварин 

передгірських та гірських районів Карпат високу резистентність до 

захворювань, пристосованість до умов утримання, годівлі та клімату 

[3, 4].  
Симентальська порода є унікальною. Місцеві тварини цієї 

породи відрізняються доброю відтворювальною здатністю та  

молочною й м’ясною продуктивністю, стійкістю до хвороб, 

характеризуються високим вмістом білка в молоці, добре пристосовані 

до місцевих природно-кліматичних і господарських умов [6]. 

Симентали, як зазначають Й. З. Сірацький (1992) та Д. Т. Вінничук 

(1994), характеризуються продуктивним довголіттям.  

Тому основна мета селекційної роботи з породою на сучасному 

етапі – це зберегти генофонд, поліпшити та збільшити популяцію 

симентальської худоби Прикарпаття, яка ще залишилася, і на її основі 

створити високопродуктивні стада молочного й комбінованого 

напрямів продуктивності з використанням як власних, так і сименталів 

зарубіжної селекції [1, 7]. 

 
© Даньків В. Я., 2016 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2016. Вип. 59.  

mailto:inagrokarpat@gmail.com


182 

 

Матеріали і методи. Дослідження проводили в базовому 

господарстві з розведення симентальської породи – племрепродукторі 

„Літинське” Дрогобицького району Львівської області. 

Молочну продуктивність тварин оцінювали за 305 діб лактації 

методом контрольних надоїв, вміст жиру в молоці – методом Гербера 

[4]. 

 Біометричну обробку даних проводили за методикою  

М. О. Плохінського з використанням програмного забезпечення 

Microsoft Excel. 

Результати та обговорення. У племрепродукторі „Літинське” 

Дрогобицького району Львівської області проводиться чистопородне 

розведення ВРХ симентальської породи з оцінкою бугаїв-плідників за 

якістю нащадків для ефективного їх використання в селекційному 

процесі.  

Для збереження генофонду симентальської породи і подальшої 

селекційно-племінної роботи з нею в господарстві „Літинське” 

відібрано 94 корови.  

 З метою поліпшення генеалогічної структури стада відібраних 

корів та телиць парувального віку осіменяли чистопородними 

елітними бугаями Імаго 9727, Вікхтом 75771 німецької селекції та 

Обрієм 938 австрійської селекції. Продуктивність їх матерів наведено 

в табл. 1. 

За даними оцінки молочної продуктивності, з 94 корів 

господарства „Літинське” 50 (53 %) мали надій більше 3500 кг молока 

(табл. 2). У стаді налічується 16 корів з продуктивністю більше 5000 кг 

молока.  

Дані молочної продуктивності корів стада ТзОВ „Літинське” 

наведено в табл. 3. Найвищою молочною продуктивністю   

характеризуються корови з лінії Стрейфа (дочки бугая Обрія 938). Так, 

їх надій за першу лактацію становив 4258 кг молока. У корів інших 

порівнюваних ліній цей показник був меншим на 380 кг, або 8,9 % 

(лінія Редада, Р<0,001), 692 кг, або 16,3 % (лінія Хоррора, Р<0,01). 

Серед повновікових корів перевагу за надоєм спостерігали також у 

нащадків  з лінії Стрейфа – 4756 кг, що було більше, ніж у ровесниць з 

ліній Редада та Хоррора відповідно на 619 та 583 кг при високій 

статистично вірогідній різниці (Р<0,01). 
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1. Характеристика бугаїв 

 

 2. Молочна продуктивність і жива маса корів за останню закінчену лактацію (М ± m) 

 

 

Кличка та 

інв. номер 

бугая 

 

Лінія 

  

Продуктивність  

 

Комплексний 

клас 

Мати батька Мати батькового батька 

надій, 

кг 

% 

жиру 

молоч- 

ний 

жир, кг 

надій, 

кг 

% 

жиру 

молоч- 

ний 

жир, кг 

Обрій 938 Стрейфа   7341 4,2 308 7581 3,9 295 еліта рекорд 

Вікхт 75771 Хоррора   7963 3,9 314 5836 4,0 231 еліта рекорд 

Імаго 9727 Редада   9460 3,8 359 6791 4,1 277 еліта рекорд 

Лактація Усього, 

голів 

Надій, 

кг 

Вміст жиру в 

молоці, % 

Кількість 

молочного жиру, 

кг 

У середньому щодо стада 80 4223 ± 78 3,80 ± 0,07 160 ± 7,2 

І 5 3673 ± 45 3,72 ± 0,02 136 ± 6,7 

ІІ 9 4009 ± 32 3,80 ± 0,01 152 ± 5,0 

ІІІ і ст. 66 4295 ± 114 3,90 ± 0,05 167 ± 3,2 

Зокрема селекційне ядро 50        4326 ± 68 3,83 ± 0,06 164 ± 3,8 

І 4 3706 ± 129 3,70 ± 0,04 137 ± 5,8 

ІІ 1 4087 ± 160 3,84 ± 0,06  155 ± 9,3 

ІІІ і ст. 45 4387 ± 126 3,90 ± 0,02  171 ± 7,6 
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3. Молочна продуктивність піддослідних корів ТзОВ  „Літинське” 

у розрізі ліній та лактацій (М ± m) 

Лінія n Надій, кг Вміст жиру в молоці, % 

М ± m Сv, % М ± m Сv, % 

 І лактація   

Редада 241 3878 ± 150 19,4 3,66 ± 0,04 5,3 

Стрейфа  57 4258 ± 137 16,1 3,68 ± 0,05 6,6 

Хоррора 26 3566 ± 100 14,1 3,67 ± 0,03 5,0 

ІІ лактація   

Редада 235 3976 ± 127 16,1 3,68 ± 0,07 6,3 

Стрейфа  56 4553 ± 224 24,6 3,67 ± 0,03 7,2 

Хоррора 24 4020 ± 161 20,1 3,63 ± 0,03 6,2 

ІІІ лактація   

Редада 228 4137 ± 155 19,1 3,70 ± 0,08 6,7 

Стрейфа  56 4756 ± 255 26,8 3,70 ± 0,09 4,2 

Хоррора 22 4173 ± 152 17,5 3,68 ± 0,04 5,4 

 

Висновки.  Встановлено, що надій корів симентальської породи 

залежить від їх лінійної належності. У ТзОВ „Літинське” за першу 

лактацію найбільший надій молока одержано від корів, які належать 

до лінії Стрейфа 120081,78 (4258 кг). У корів інших порівнюваних 

ліній цей показник був меншим на 380 кг, або 8,9 % (лінія Редада 

711620016,77), 692 кг, або 16,3 % (лінія Хоррора 809706945,79). 
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ОЦІНКА ПРИДАТНОСТІ КОРІВ-ПЕРВІСТОК 

СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ ДО МАШИННОГО ДОЇННЯ 

 

Проведено оцінку морфологічних та функціональних 

показників вимені корів-первісток симентальської породи. 

Встановлено відповідність досліджуваних ознак вимогам машинного 

доїння та виявлено позитивні кореляційні зв'язки між 

морфофункціональними показниками вимені та рівнем надою корів. 

Ключові слова: симентальська порода, морфофункціональні 

властивості вимені, молочна продуктивність. 
 

 Вступ.  В умовах інтенсифікації галузі молочного скотарства 

досить важливе місце займають технологічні якості худоби, які 

обумовлюються не лише відмінним екстер’єром, але й 

морфологічними показниками вимені, що формують його 

функціональність та, як наслідок, рівень молочної продуктивності [4, 

8].   

Найбільш важливою екстер’єрною ознакою молочної худоби є 

вим’я, оскільки за його морфологічними та функціональними ознаками  
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визначають придатність корів до машинного доїння. Потреба оцінки та 

відбору корів за формою і властивостями вимені обумовлена також 

тим, що ці ознаки мають позитивний зв'язок з величиною надоїв та 

добре успадковуються нащадками [1, 6].   
Метою наших досліджень було вивчення морфологічних та 

функціональних властивостей вимені корів-первісток симентальської 

породи.  

Матеріали і методи. Морфологічні властивості вим’я корів-

первісток вивчали на 2–4 місяцях після отелення за 1–1,5 год до доїння 

шляхом взяття промірів довжини, ширини, глибини та обхвату вим’я, 

висоти від підлоги до дна вим’я, довжини та діаметра дійок [3].   

До ванноподібної форми відносили вим’я за переваги його 

довжини над шириною на 15 % і більше, до чашоподібної – у межах    

1–14 %, до округлої – менше 1 %. Умовну величину вим’я 

обчислювали як добуток його промірів обхвату і глибини [3]. 

Молочну продуктивність тварин оцінювали за 305 діб лактації 

методом контрольних надоїв, вміст жиру в молоці – методом Гербера 

[3]. 

Живу масу тварин визначено за результатами контрольного 

зважування раз на рік [2]. 

Одержані дані оброблено статистично за методикою  

М. О. Плохінського (1969) [5]. 

 Результати та обговорення. При оцінці вимені особливу 

увагу звертають на його розвиток. Воно має бути великим за об’ємом 

(обхват перевищує 110–120 см), пропорційно сформованим, ванно- або 

чашоподібної форми, дно розміщене на достатній відстані від землі, 

передня частина щільно прилягає до черева, а задня високо та міцно 

прикріплена з чітко вираженою, глибокою борозною підтримувальної 

зв’язки, дійки розташовані посередині часток вим’я на оптимальній 

відстані, циліндричної форми, бажаної довжини та товщини, 

спрямовані вертикально вниз [3, 9].  
Обхват вимені у досліджуваних тварин становить 84,9– 

97,2 см.  Для пристосованості корів до машинного доїння важливе 

значення мають довжина, діаметр дійок та їх розташування. 

Небажаними вважають дійки надто товсті (діаметр більше 3,2 см), 

тонкі (діаметр менше 1,8 см), довгі (більше 9 см) та короткі (менше 4 

см). У оцінених первісток довжина передніх дійок варіює у межах 6,7–

7,5 см, задніх – 6,2–6,9 см, діаметр передніх та задніх дійок – 2,4– 

2,7 см, що відповідає параметрам відбору тварин для машинного 

доїння. Відстань від дна вимені до землі вважають одним з важливих 

показників при оцінці молочної залози, тому що добре прикріплене 
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вим’я менше травмується та більш придатне до машинного доїння. У 

чистопородних корів-первісток симентальської породи цей показник 

був на рівні 55,4–64,3 см, що також відповідає вимогам (не менше 45–

50 см). В цілому досліджувані первістки симентальської породи при 

чистопородному розведенні характеризуються достатньо добрим 

розвитком морфологічних ознак вимені, що задовольняє вимоги 

машинного доїння [7]. 

Корови-первістки симентальської породи ТзОВ „Літинське” 

характеризуються добре розвиненим вим’ям, ванно- та чашоподібної 

форми.  

Так, із оцінених 17 корів-первісток симентальської породи  10 

(59 %) мали ванноподібну форму вим’я, 7 голів (41 %) – чашоподібну 

(табл. 2).  

 Серед технологічних ознак вимені корів молочних порід 

важливими є показники, які характеризують його функціональні 

властивості, зокрема інтенсивність молоковіддачі, яка забезпечує 

інтенсивне та швидке видалення із нього молока та саме цим 

обумовлює ефективність машинного доїння корів [3]. Вважається 

задовільною швидкість молоковіддачі, якщо в середньому за 1 хв 

одержують не менше 1 кг молока. Показник 1,2–1,5 кг/хв оцінють як 

добрий, а 1,8–2,0 кг/хв і більше – як відмінний. Швидкість 

молоковіддачі корів-первісток симентальської породи представлено у 

табл. 2.  

Проведено оцінку корів-первісток за молочною 

продуктивністю та живою масою (табл. 3). 

 Упродовж досліджуваного періоду від 2013 до 2015 р.  

середній надій первісток помітно зріс. 

 

1.  Морфологічні особливості  вим’я корів-первісток (М ± m), см 

Показники  Групи первісток за роком оцінки вим’я  

2013 2014 2015 

Враховано голів 22 6 17 

Обхват  84,9 ± 3,1 93,4 ± 2,7 97,2 ± 2,3 

Довжина  31,8 ± 1,7 32,3 ± 1,5 33,7 ±1,9 

Ширина 20,7 ± 1,1 23,7 ± 1,9 25,7 ± 1,8 

Висота вимені над землею 55,4 ± 0,2 59,2 ± 0,3 64,3 ± 0,7 

Довжина передніх дійок 6,7 ± 0,2 7,4 ± 0,5 7,5 ± 0,8 

Діаметр передніх дійок 2,6 ± 0,04 2,8 ± 0,02 2,8 ± 0,04 

Довжина задніх дійок 6,3 ± 0,4 6,7 ± 0,2 6,9 ± 0,1 

Діаметр задніх дійок 2,4 ± 0,04 2,6 ± 0,04 2,7 ± 0,04 
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2. Оцінка вимені корів-первісток 

Форма вимені Усього, 

голів 

Швидкість молоковіддачі, кг/хв 

 1,5–1,79 1,8–2,19 2,20 і вище 

Ванноподібна 10 3 5 2 

Чашоподібна 7 2 4 1 

Разом 17 5   9 3 

 

3. Характеристика корів-первісток за молочною продуктивністю 

та живою масою 

Роки  

 

n Надій,  

кг 

Жир,  

% 

Молочний 

жир, кг 

Жива 

маса, кг 

2013 22 2996 3,7 113 500 

2014 6 3102 3,7 115 500 

2015 17 3673 3,7 136 490 

 

Висновки. Корови-первістки симентальської породи за 

морфологічними та функціональними властивостями вимені 

відповідають вимогам машинного доїння, що є бажаним при 

інтенсивних технологіях виробництва молока.  

Встановлено позитивний зв’язок показників ширини, глибини 

та обхвату вимені з рівнем надою, що вказує на доцільність добору 

первісток за промірами молочної залози. 
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КОРІВ РІЗНОЇ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ 

 

Досліджено вплив парентерального застосування екстракту 

алое і плаценти денатурованої емульгованої в останній місяць 

тільності корів різного рівня молочної продуктивності на показники 

білкового обміну та репродуктивну функцію.  

Встановлено, що застосування екстракту алое в період до 

отелення позитивно впливає на білоксинтезувальну функцію печінки 

та гуморальну ланку неспецифічної резистентності організму корів.  
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Застосування коровам екстракту алое та плаценти денатурованої 

емульгованої в цей період забезпечує повноцінне відновлення статевих 

циклів, підвищення заплідненості та скорочення сервіс-періоду. 

Ключові слова: корови, білок, білкові фракції, екстракт алое, 

плацента денатурована емульгована, репродуктивна здатність. 

 

Вступ. Забезпечення високої репродуктивної здатності і 

тривалого продуктивного використання корів є актуальними пробле-

мами молочного скотарства. Однак відомо, що для високопродук-

тивних корів не завжди характерні високі показники відтворювальної 

функції. Такий обернений зв’язок між продуктивністю і репродук-

тивною функцією зумовлений підвищеною чутливістю високопродук-

тивних тварин до чинників зовнішнього середовища, зниженням 

природної резистентності, а також впливом лактаційної домінанти, яка 

пригнічує статеву функцію внаслідок гормональних змін [3, 7, 10]. 

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 [3, 7, 10, 

12]. До того ж в умовах інтенсифікації тваринництва посилюється 

негативний вплив стрес-факторів різної природи, які призводять до 

порушення фізіологічних функцій і біохімічних процесів в організмі  

тварин та розвитку вторинних імунодефіцитів [1, 2, 7, 10, 11, 13]. В 

основі названих порушень лежить посилення процесів пероксидного 

окиснення ліпідів, зниження активності системи антиоксидантного 

захисту та імунобіологічної реактивності [5, 11, 13]. 

Тому дослідження слід скеровувати на пошук об’єктивних 

критеріїв оцінювання фізіолого-біохімічних процесів в організмі корів 

та підвищення резистентності 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, 15–

19]. Вплив алое на імунну систему полягає у посиленні продукування 

макрофагами цитокінів (TNF-α, інтерлейкінів 1 та 6, γ-інтерферону), 

активації лімфоцитів та збільшенні загальної кількості лейкоцитів [15, 

18, 20]. Також алое виявляє антиоксидантний ефект. Це зумовлено 

наявністю у ньому фенольних антиоксидантів і глутатіон-

пероксидазної та супероксиддисмутазної активностей [16, 17], що є 

особливо актуальним для корів в останній місяць тільності. 

Подібні дослідження щодо пошуку нових ефективних методів 

активування післяродової інволюції статевих органів корів виконано у 
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Белгородській державній сільськогосподарській академії. Зокрема 

розроблено спосіб ранньої стимуляції статевої циклічності у корів 

після родів [9]. Суть запатентованого способу полягає у 

десятиразовому введенні перед родами 20 мл/гол./добу плаценти 

денатурованої емульгованої.  

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 у період до і після отелення 

показники білкового обміну у корів різної молочної продуктивності та 

їх репродуктивну функцію за впливу екстракту алое та плаценти 

денатурованої емульгованої. 

Матеріали і методи. Дослідження проводили у 

ДПДГ “Радехівське” на двох групах повновікових корів української 

чорно-рябої молочної породи, західного внутрішньопородного типу, 

клінічно здорових, аналогів за віком і живою масою (30 голів у 

кожній). 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 білкового обміну 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 сироватці крові корів визначали: вміст білка 

(рефрактометричним методом) та білкових фракцій (методом 

електрофорезу на ацетатцелюлозі) [8]. 
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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 відновлювального і сервіс-

періоду (діб), індексом осіменіння та запліднюваністю від першого 

осіменіння (%).  

Отриманий цифровий матеріал опрацьовували методом 

варіаційної статистики з використанням критерію Стьюдента.  

Результати та обговорення. Отримані результати досліджень 

свідчать, що у крові корів різної молочної продуктивності за 25–30 діб 

до отелення виявлено відмінності вмісту загального білка та його 

фракцій (табл. 1). Зокрема у високопродуктивних корів порівняно з 

низькопродуктивними вміст загального білка вищий на 2,6–4,5 %. 

У високо- і низькопродуктивних корів контрольних груп за 5–

7 діб до отелення порівняно з попереднім періодом досліджень 

спостерігали зниження вмісту загального білка відповідно на 8,8 і 

7,2 % (P<0,05). У корів обох груп вказане зниження відбувається, 

головним чином, за рахунок вірогідного зменшення відносного вмісту 

альбумінів (відповідно на 3,9 і 3,2 %) і γ-глобулінів (відповідно на 2,9 і 

3,3 %), що свідчить про фізіологічну імуносупресію гуморальної ланки 

неспецифічної резистентності організму.  

 

1. Вміст загального білка та його фракцій у крові корів різної 

молочної продуктивності (M ± m) 

Показники 
Групи 

корів 

Період досліджень 

до отелення після 

отелення 

25–30 діб 5–7 діб 10–14 доба 

Низькопродуктивні 

Загальний білок, 

г/л 

К 75,4 ± 1,07 70,0 ± 1,25 68,2 ± 1,47 

Д1 74,9 ± 1,52   76,3 ± 1,18* 71,5 ± 1,56 

Д2 75,8 ± 1,24 73,8 ± 1,54   73,9 ± 1,28* 

% 

 альбуміни 

К 40,9 ± 0,81 37,7 ± 0,76 34,3 ± 0,81 

Д1 41,4 ± 0,50 39,8 ± 0,72  37,3 ± 0,60* 

Д2 41,5 ± 0,78 38,7 ± 1,19 37,0 ± 0,71 

α-глобуліни 

К 16,9 ± 0,70 19,9 ± 0,91 20,9 ± 0,99 

Д1 16,4 ± 0,55 16,8 ± 0,90 17,4 ± 0,72 

Д2 16,5 ± 0,64 18,4 ± 0,64 17,5 ± 0,78 

β-глобуліни 

К 15,0 ± 0,64 18,5 ± 0,87 20,7 ± 0,76 

Д1 14,6 ± 0,76 17,7 ± 0,87 19,3 ± 0,59 

Д2 15,1 ± 0,74 18,5 ± 0,72 18,0 ± 0,62 
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γ-глобуліни 

К 27,2 ± 0,89 23,9 ± 0,72 24,1 ± 1,04 

Д1 27,6 ± 0,84 25,7 ± 0,67 26,0 ± 0,46 

Д2 26,9 ± 0,93 24,4 ± 1,28   27,5 ± 0,78* 

Високопродуктивні 

Загальний білок, 

г/л 

К 77,6 ± 1,22 70,8 ± 1,07 69,6 ± 1,91 

Д1 78,3 ± 1,00   78,9 ± 1,47* 74,2 ± 1,42 

Д2 77,8 ± 1,39 74,5 ± 1,25   76,4 ± 1,20* 

% 

альбуміни 

К 42,9 ± 0,89 39,0 ± 0,91 36,1 ± 1,10 

Д1 42,5 ± 0,64 40,6 ± 0,87 38,2 ± 1,88 

Д2 42,2 ± 1,26 39,5 ± 0,92 37,4 ± 0,91 

α-глобуліни 

К 17,1 ± 0,61 19,7 ± 0,81 21,3 ± 0,84 

Д1 17,2 ± 0,67 17,9 ± 0,61 18,3 ± 0,76 

Д2 17,5 ± 0,71 19,3 ± 0,61 18,4 ± 0,79 

β-глобуліни 

К 15,7 ± 0,87 19,9 ± 0,96 21,9 ± 0,53 

Д1 15,2 ± 0,67 17,4 ± 0,87 21,2 ± 0,81 

Д2 15,9 ± 0,78 18,5 ± 0,69 19,0 ± 0,72 

γ-глобуліни 

К 24,3 ± 0,66 21,4 ± 0,70 20,7 ± 0,78 

Д1 25,1 ± 0,71 24,1 ± 0,62* 22,3 ± 0,78 

Д2 24,4 ± 0,89 22,7 ± 0,74 24,7 ± 0,83* 
Примітка. У цій і наступних таблицях статистично вірогідні різниці щодо 

тварин контрольної групи: * P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001.  

 

Причиною зменшення альбумінів в організмі глибокотільних 

корів може бути значне їх використання (як пластичного матеріалу) 

організмом плода в зв’язку з його інтенсивним ростом в останній 

місяць тільності, а зниження γ-глобулінів – їх накопиченням у 

молочній залозі перед отеленням у вигляді імунних глобулінів 

молозива [14].  

Також у вказаний період досліджень у корів контрольних груп 

спостерігали вірогідне збільшення відносного вмісту β-глобулінів, а 

саме: у високопродуктивних корів на 4,2 %, низькопродуктивних – на 

3,5 %. Ці дані свідчать про підвищення транспортної функції білків у 

крові корів у кінці тільності, яку пов'язують з β-глобулінами [14]. 

За 5–7 діб до отелення у високопродуктивних корів І і ІІ 

дослідних груп порівняно з контрольними вміст загального білка 

більший відповідно на 11,4 % (P<0,05) і 5,2 %, що свідчить про 

стимулюючий вплив досліджуваних засобів на білоксинтезувальну 

функцію печінки корів в останній місяць тільності. Також у вказаний 

період досліджень у високо- і низькопродуктивних корів, яким 

застосовували екстракт алое, відбувається перерозподіл білкових 

фракцій в бік збільшення відносного вмісту альбумінів (відповідно на 
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1,6 і 2,1 %) і γ-глобулінів (відповідно на 2,7 %, P<0,05 і 1,8 %), що 

свідчить про підвищення неспецифічної резистентності за рахунок 

активації гуморальної ланки організму. У тварин, яким застосовували 

ПДЕ, відбуваються аналогічні зміни досліджуваних білкових фракцій, 

однак вони менш виражені. 

На 10–14-ту добу після отелення порівняно з попереднім 

періодом досліджень у крові високо- і низькопродуктивних корів 

контрольних груп спостерігали тенденцію до зниження вмісту 

загального білка (відповідно на 1,7 і 2,6 %), що можна пояснити 

інгібуючим впливом родів на синтез сироваткових білків у печінці 

корів [7]. Також у вказаний період досліджень змінюється відносний 

вміст білкових фракцій. Зокрема у високопродуктивних корів 

контрольної групи відсоток альбумінів знизився на 2,9 %, 

низькопродуктивних – на 3,4 % (P<0,05). При цьому виявлено 

тенденцію до збільшення відносного вмісту β-глобулінів (відповідно 

на 2,0 і 2,2 %). На нашу думку, ці зміни відбуваються у зв’язку з 

підвищенням функціональної активності молочної залози у корів 

(період роздою), коли інтенсивно збільшується секреція молока [7].  

На 10–14-ту добу після отелення у високопродуктивних корів 

дослідних груп порівняно з контрольною вміст загального білка вищий 

відповідно на 6,6 і 9,8 % (P<0,05). Вказана відмінність відбувається, 

головним чином, за рахунок збільшення відносного вмісту альбумінів 

(P<0,05) і γ-глобулінів, що свідчить про позитивний вплив екстракту 

алое та ПДЕ на білоксинтезувальну функцію печінки і гуморальну 

ланку неспецифічної резистентності організму корів у післяродовий 

період.  

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. 2). 

Застосування тільним високопродуктивним коровам екстракту 

алое та плаценти денатурованої емульгованої полегшує перебіг 

отелення, оцінений за бальною шкалою (відповідно на 0,6 і 0,7 бала) та 

скорочує тривалість відокремлення посліду (відповідно на 18,0 і 

19,7 %, P<0,05) порівняно з контрольною групою. У 

низькопродуктивних тварин спостерігали аналогічні зміни 

досліджуваних показників.  
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2. Показники репродуктивної функції корів (M ± m) 

Досліджувані 

показники 

Групи тварин (надій молока, кг) 

І група 

(5000–5600) 

ІІ група 

(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 відновлювального 

періоду, 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 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 відновлювального періоду 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 %. 

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. 

Отримані результати досліджень свідчать, що застосування 

коровам екстракту алое та плаценти денатурованої емульгованої 

позитивно впливає на фізіологічний стан статевої системи корів, а 

саме: відновлення повноцінних статевих циклів в оптимальні терміни 

та підвищення запліднюваності від першого осіменіння. 

Однак хибою застосування плаценти денатурованої 

емульгованої в умовах виробництва є багаторазове введення 

препарату, висока її вартість і трудомісткість. Переваги використання 

екстракту алое – менша трудомісткість і у п’ять разів нижча вартість.  

Висновки  

1. У високопродуктивних корів контрольної групи за 5–7 діб до 

отелення встановлено імуносупресивний стан гуморальної ланки 

неспецифічної резистентності організму, який проявляється у 

зниженні вмісту загального білка та його альбумінової і γ-глобулінової 

фракцій. У низькопродуктивних корів виявлено подібну, але менше 

виражену імуносупресію. 

2. Введення екстракту алое та плаценти денатурованої 

емульгованої коровам високо- і низькопродуктивних груп підвищує 

білоксинтезувальну функцію печінки, а також стимулює неспецифічну 

резистентність їх організму за рахунок активації гуморальної ланки 

імунітету. Зростає вміст загального білка, головним чином, за рахунок 

альбумінової і γ-глобулінової фракцій. 
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3. Застосування коровам екстракту алое та плаценти 

денатурованої емульгованої в період до отелення забезпечує 

повноцінне відновлення статевих циклів, підвищення заплідненості та 

скорочення сервіс-періоду. 
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ЗВ’ЯЗОК ЕКСТЕР’ЄРУ І  МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ   

У КОРІВ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ 

 

Наведено результати описової оцінки (лінійна оцінка корів за 

типом) первісток симентальської породи – нащадків різних  бугаїв та 

ліній. Вивчено кореляційні зв’язки між лінійними ознаками та 

молочною продуктивністю. Встановлено, що екстер’єрний тип  

оцінених нащадків різних бугаїв перебуває у тісному з’вязку з 

продуктивністю.   

 Отримані результати вказують на доцільність подальшої 

селекційної роботи з метою поліпшення будови тіла худоби 

симентальської породи.  

Ключові слова: симентальська порода, лінійна оцінка корів за 

типом, екстер’єр, молочний тип, кореляція.  

  

Вступ. Умови прогресивної технології ведення скотарства 

вимагають як підвищення продуктивності, так і типізації тварин за 

екстер’єром. Зокрема в молочному скотарстві перспектива поліпшення 

худоби ґрунтується на інтенсивному використанні бугаїв-

поліпшувачів, оцінених за молочною продуктивністю та  екстер’єрним 

типом дочок з використанням сучасної методики лінійної класифікації. 

Зоотехнічною практикою з породами великої рогатої худоби  

доведено, що добре виражені типовість, конституціональна міцність, 

екстер’єрні особливості будови тіла значною мірою обумовлюють 

високу продуктивність та довголіття тварин. Комплексна оцінка 

екстер’єру у поєднанні з іншими показниками має вплив на відбір 

кращих особин у стаді [1, 3, 5–7].    

Матеріали і методи. Дослідження виконано в умовах 

племрепродуктора з розведення симентальської породи ФГ «Пчани-

Денькович» Жидачівського району Львіської області. Умови  

утримання і годівлі були однаковими для усіх піддослідних тварин. У 

рік на корову заготовляється 60 ц і більше кормових одиниць.  

Проведено оцінку корів – нащадків трьох бугаїв сименталь- 
 

© Когут М. І.,  Братюк В. М., Даньків В. Я., 2016  
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ської породи за типом згідно з інструкцією [2] за двома системами 

оцінки: лінійним описом окремих ознак екстер’єру (9-бальна шкала) та 

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 – 9 балів. Молочну продуктивність вирахувано згідно із 

загальноприйнятими у зоотехнічній практиці методиками з 

використанням карток форми № 2-мол.  

Вивчення кореляційних зв’язків між ознаками лінійної оцінки 

екстер’єру і молочною продуктивністю та отримані результати 

опрацьовано за методом  М. А. Плохінського [4]. Результати вважали 

достовірними  при Р<0,05,  P<0,01, P<0,001.  

            Результати та обговорення.  Проведена оцінка типу дала 

можливість встановити екстер’єрні особливості корів. Слід відзначити, 

що оцінка 9 балів є бажаною за такими ознаками, як: висота, ширина 

грудей, глибина тулуба, молочний тип, ширина заду, переднє і заднє 

прикріплення вимені, центральна зв’язка та хода (переміщення 

тварини у просторі). За нахилом заду, кутом тазових кінцівок, кутом 

ратиць, розміщенням передніх і задніх дійок, довжиною дійок та 

вгодованістю бажаною оцінкою є 5 балів.  

Встановлено, що корови-первістки усіх трьох бугаїв мають 

високий ріст, ширину грудей на рівні 7 балів (широкі груди), глибокий 

тулуб, середню кутастість з відкритим ребром. Окомірно визначений  

нахил заду у дочок двох бугаїв мав однакові показники, а у нащадків 

бугая  Імаго 937169727 був найбільш бажаний вираз цієї ознаки. 

Відстань між каудальними виступами сідничних горбів (ширина заду) 

була середньою у дочок бугаїв Рошелле 936647732 і Вікхта 932375771, 

однак нащадки бугая Імаго 937169727 мали незначну тенденцію до 

зниження згаданого показника.  Бальна оцінка, виставлена за кінцівки, 

є практично оптимальною. Переднє прикріплення вимені 

середньодопустиме у нащадків бугаїв Вікхта 932375551 та Імаго 

937169727, водночас дочки бугая Рошелле 936647732 мали вищий бал 

за цю ознаку (на 1,1 та 1,2 бала). Заднє прикріплення вимені  

наближається за бальною оцінкою до високої у дочок бугая Рошелле 

936647732 та є вищою від ровесниць на 1,1 та 0,9 бала. Центральна 

зв’язка оцінена відповідно в 4,0–4,3 у нащадків усіх трьох бугаїв. 

Глибина вимені знаходиться на середньому рівні.          
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1. Лінійна оцінка корів за типом (М  m,  n = 30), бали  

Показники 

Бугаї 

Рошелле 

936647732, 

лінія Ромулюса 

Вікхт 

932375771, 

лінія Хоррора 

Імаго 

937169727, 

лінія Редада 

Ріст 7,2  0,09** 7,0  0,08 6,9  0,07 

Ширина грудей 7,1  0,10 7,0  0,14 7,0  0.08 

Глибина тулуба 7,0  0,12 7,0  0,8 6,8  0,05 

Кутастість 5,0  0,08 5,0  0,9 5,0  0,03 

Нахил заду  5,6  0,13 6,2  0,10*** 5,3  0,04 

Ширина заду 5,2  0,07 5,0  0,6 4,6  0,02 

Кут тазових 

кінцівок 5,4  0,6 5,3  0,12 5,5  0,02 

Постава тазових 

кінцівок 5,3  0,10 5,4   0,11 5,1  0,06 

Кут ратиць 5,2  0,11 5,1  0,11 5,0  0,01 

Переднє прикріп- 

лення вим’я 6,6  0,12*** 5,5  0,09 5,4  0,04 

Заднє прикріп- 

лення вим’я 6,7  0,11 5,6  0,8 5,8  0,08 

Центральна 

зв’язка 4,0  0,8 4,1  0,10 4,3  0,06 

Глибина вим’я 5,5  0,08 5,6  0,10 5,6  0,05 

Розміщення 

передніх дійок 5,6  0,13 5,6  0,12 6,5  0,04 

Розміщення 

задніх дійок 6,0  0,12 5,8  0,14 5,5  0,06 

Довжина дійок 6,1  0,12 6,0  0,12 6,3  0,05 

Вгодованість 5,0  0,01 5,0  0,01 5,0  0,01 

Переміщення 9,0  0,15 9,0  0,15 9,0  0,10 

Ширина задньої 

частини вим’я 5,0  0,04 5,0  0,08 5,0  0,15 

Довжина заду 7,0  0,05*** 6,0  0,02 6,0  0,04 

Ширина крижів 7,0  0,03*** 5,0  0,01 5,0  0,03 

Обмускуленість 

стегон 7,0  0,07*** 5,0  0,09 7,0  0,07 
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У дочок бугая Імаго 937169727 розміщення передніх дійок 

наближається до помірно зближених, однак задні дійки у них 

розміщені оптимально.  

Встановлено відмінну оцінку за  пересування тварин у просторі. 

Ширина задньої частини вимені є середньою. У дочок бугаїв  Вікхта 

932375771 і Імаго 937169727 довжина заду та ширина крижів однакові.  

Ми вивчали кореляцію між показниками лінійної оцінки худоби 

за типом і її молочною продуктивністю (табл. 2). Позитивні зв’язки 

між надоєм і ознаками лінійної оцінки вказують, що подальша 

селекція за типом  корів оцінюваного стада сприятиме підвищенню 

надоїв. Це вказує на ефективність використання лінійної оцінки при 

удосконаленні стада симентальської породи.  

 

2. Кореляція між показниками лінійної оцінки і молочною 

продуктивністю (в середньому у стаді) 

Показники Молочна продуктивність 

надій % жиру 

Ріст +0,310  0,080 +0,007  0,097 

Ширина грудей +0,250  0,089 +0,009  0,078 

Глибина тулуба +0,310  0,065 +0,140  0,086 

Кутастість +0,410  0,078 +0,034  0,056 

Нахил заду  -0,230  0,054 -0,034  0,067 

Ширина заду +0,325  0,034 -0,067  0,054 

Кут тазових кінцівок +0,126  0,087 -0,124  0,034 

Постава тазових 

кінцівок +0,115  0,078 -0,065  0,078 

Кут ратиць +0,100  0,054 -0,023  0,084 

Переднє прикріп- 

лення вим’я +0,420   0,085 0,067  0,067 

Заднє прикріплення 

вим’я +0,350  0,045 +0,067  0,054 

Центральна зв’язка +0,320  0,070 +0,032   0,054 

Глибина вим’я +0,170  0,073 +0,043  0,032 

Розміщення передніх 

дійок -0,127  0,098 +0,021  0,045 

Розміщення задніх 

дійок -0,130  0,067 -0,043  0,065 

Довжина дійок -0,145  0,067 -0,043  0,065 
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Отже, як свідчить аналіз даних (табл. 2), практично всі описові 

ознаки бальної лінійної оцінки позитивно корелюють  з надоєм за 270–

305 діб лактації. 

Висновки. Корови-первістки симентальської породи мають 

міцну будову тіла, високу оцінку за висотою в крижах, глибиною 

тулуба, шириною грудей та оптимальну оцінку за молочний тип. У 

тварин цього стада міцна хода,  немає слабких ратиць, оптимальний 

кут  та правильна постава кінцівок. 

           За оцінкою довжини заду, ширини крижів та обмускуленості 

стегон дочки бугая Рошелле 936647732 вірогідно переважають 

ровесниць (різниця 2 бали, Р<0,001).  

          Щодо екстер’єрних вад виявлено високо піднятий зад у нащадків 

бугая Вікхта 932375771 (Р<0,001). 

Між надоєм та  показниками лінійної оцінки  практично в усіх 

випадках встановлено позитивний кореляційний зв'язок, що вказує на 

можливість цілеспрямованої селекційно-племінної роботи з 

удосконалення стада за молочною продуктивністю та екстер’єром. 
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ВДОСКОНАЛЕНА МЕТОДИКА  

ОЦІНКИ ЯКОСТІ МОЛОКА КОРІВ 

 

Аналізом гігієнічного та санітарного станів на фермах та 

молочних комплексах промислового типу встановлено, що внаслідок 

порушення режимів обслуговування та догляду за доїльно-молочним 

обладнанням відбувається забруднення одержуваного молока. 

Для прогнозування якості молока розроблено спосіб, за яким 

визначають санітарно-гігієнічний стан доїльно-молочного обладнання 

та за мікробіологічними показниками (КУО/см
3
) і кольором 

фільтрувального елементу здійснюють його бальне оцінювання: I – 

бездоганно, II – відмінно, III – добре, IV – задовільно, V – незадовільно. 

Відповідно до встановленої бальної шкали прогнозують ґатунковість 

молока – від отримання його «Екстра» класу до визначення його 

неґатунковості. 

Ключові слова: молоко, ґатунок, доїльне обладнання, 

фільтрувальний елемент, бальна шкала. 

 

Вступ. Така продукція сільського господарства, як молоко, 

знаходить найширший попит серед населення, але за наявності 

достатньо високого попиту на цей товар у виробника, як ніколи 

раніше, виникає питання забезпечення та підвищення його якості. 

Світова практика показує, що незалежно від чисельності корів можна  
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отримати достатню кількість молока з високими технологічними 

параметрами за умови ведення галузі згідно з передовими 

технологіями і врахування специфіки умов сільськогосподарського 

виробництва країни [1–3]. Тому головним завданням на сучасному 

етапі розвитку вітчизняного молочного скотарства є розробка і 

впровадження заходів для збільшення обсягів виробництва молока, 

зниження його собівартості та підвищення якості. 

Якість молока – поняття багатогранне, і в даний час його 

аналіз вимагає зміни уявлень з цієї проблеми, тобто зміни філософії 

згаданого питання. Якість молока сьогодні – це не констатація 

відповідності або невідповідності показника вимогам стандарту. Це 

чітка система заходів, що запобігають причині та визначають шляхи 

усунення можливих відхилень від норми [4–6]. 

Незважаючи на те, що до молока, яке заготовляють для 

переробки на переробних підприємствах, ставлять високі вимоги, 

проте до теперішнього часу залишаються недостатньо вивченими 

проблеми аналізу ризиків у процесі виробництва та обробки, а також 

впровадження нових й безпечних методів зниження його загального 

бактеріального обсіменіння [7]. 

Отримати якісне та безпечне молоко можна лише за чіткого 

дотримання усіх санітарно-гігієнічних вимог під час його виробництва 

та переробки. Однією з таких вимог є усунення можливості 

бактеріальної забрудненості продукту на етапі доїння та надходження 

на остаточну переробку. Тобто потрібно усунути вірогідність 

мікробного забруднення на первинному етапі його одержання – під час 

доїння тварин [8, 9]. 

Молоко, отримане при недотриманні санітарно-гігієнічних 

режимів виробництва, крім підвищеного бактеріального обсіменіння, 

має дуже низький рівень механічної чистоти. Механічні домішки, що 

потрапляють в молоко під час доїння, є носіями великої кількості 

бактерій. Внаслідок життєдіяльності мікрофлори, яка виділяє молочну 

кислоту, кислотність такої сировини при зберіганні різко 

підвищується. Густина молока в цьому випадку знижується у зв’язку з 

переходом частини густого молочного цукру в менш густу молочну 

кислоту. 

Одним з актуальних питань сучасної технології виробництва 

молока є ідентифікація факторів, які суттєво впливають на його якість 

при промисловій технології виробництва [10, 11]. 

Молоко може колонізувати як мікроорганізми середовища, так 

і інші патогени. Джерело мікроорганізмів встановити важко: це може 

бути як власне молоко, так і засоби доїння та переробки. Тому 



206 

 

підвищення санітарно-гігієнічної якості одержуваного молока – 

багатофакторне завдання, яке потребує постійної роботи над 

технологією та культурою виробництва, дотриманням правил доїння й 

експлуатації обладнання. 

Проблеми виробництва молока вищого сорту при 

використанні сучасного доїльного обладнання та збереження здоров’я 

дійного стада залишаються відкритими як у сфері технології доїння, 

так і технічного обслуговування, що обумовлено слабким контролем 

над параметрами процесу, недостатнім врегулюванням системи 

“людина – машина – тварина”, незавершеністю головних якісних 

технологічних операцій [12, 13]. 

У зв’язку з зазначеним вище, пріоритетним напрямом 

розвитку вітчизняного молочного скотарства є розробка та 

впровадження у виробництво нових інноваційних матеріально-

технічних засобів та технологій, які забезпечать високу продуктивність 

праці в молочному секторі та отримання продукції високої якості, що є 

актуальною проблемою і представляє як науковий, так і практичний 

інтерес. 

Матеріали і методи. Науково-господарські досліди 

проводили в умовах ДПДГ “Кутузівка” НААН України Харківського 

району Харківської області на високопродуктивних коровах 

української чорно-рябої молочної породи за безприв’язного утримання 

на глибокій довго незмінній солом’яній підстилці та дворазового 

доїння на добу на вітчизняній доїльній установці типу “Ялинка” УДЯ- 

16А (28) виробництва АТ “Брацлав”. 

Поставлену мету вирішували з використанням аналітичних, 

теоретичних й зоотехнічних методів дослідження. Під час проведення 

дослідів керувалися вимогами “Правил машинного доїння” (2004 р.) 

щодо підготовки корів до доїння та догляду за доїльно-молочним 

обладнанням. 

Для візуального прогнозування якості молока та кількісних 

значень механічного забруднення внутрішньої поверхні доїльно-

молочних систем дослідження проводили в однакових умовах, 

придатних для зіставлення та порівняння. 

При розробці бальної шкали градацію визначали залежно від 

поставленого завдання, відповідної точності, оперативності отримання 

результатів і можливості інтерпретації характеристики якісних рівнів 

та показників чистоти. 

При виборі обсягу бальної шкали керувалися відповідним 

ступенем точності і надійності одержуваних результатів, а також 
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числом помітних рівнів якості виконання технологічної операції з 

прогнозування ґатунковості молока. 

Результати та обговорення. Для визначення сортності 

молока використовують органолептичні, фізико-хімічні й 

мікробіологічні показники (запах, смак, ступінь чистоти, кислотність, 

бактеріальне обсіменіння, масову частку сухої речовини та вміст 

соматичних клітин). Групу чистоти молока встановлюють за наявністю 

у ньому механічних домішок. Після проходження крізь фільтр 250 мл 

добре перемішаного молока його порівнюють з еталоном. Залежно від 

забрудненості молоко розподіляють на групи. 

Узагальненням методичних підходів щодо оцінки різних 

гігієнічних факторів у тваринництві встановлено, що найчастіше 

застосовують бальну систему. Так, у вітчизняній практиці ведення 

молочного скотарства застосовують спосіб оцінки санітарно-

гігієнічного стану дійкової гуми і доїльного обладнання, за яким 

чистоту оцінюють за 5-бальною системою з урахуванням 

бактеріального обсіменіння на 1 см
2
 площі, а також спосіб визначення 

якості промивки молочної лінії, за яким оцінку чистоти здійснюють за 

3-бальною шкалою. 

Але ці методики не повною мірою враховують визначення 

чистоти молокопровідних систем, а отримані дані не можуть 

об’єктивно слугувати критерієм для прогнозування якості молока. 

Для оперативного та достовірного прогнозування якості 

молока розроблений та апробований у лабораторних та виробничих 

умовах спосіб [14], який виконується таким чином: фільтрувальними 

елементами [ГОСТ 12026-76 Папір фільтрувальний лабораторний. 

Технічні умови] контактують з внутрішньою поверхнею доїльно-

молочного обладнання. Отриманий показник визначають в балах і 

відповідно до цього встановлюють ґатунковість молока. 

Бальна оцінка прогнозування ґатунковості молока передбачає 

використання такої класифікації: 

- І бал – бездоганно (фільтрувальний елемент білий) – 

відсутність мікроорганізмів у молоці, забезпечується отримання 

молока «Екстра» ґатунку; 

- ІІ бал – відмінно (фільтрувальний елемент білого кольору) – 

наявність мікроорганізмів у молоці у кількості до 300 тис. КУО/см
3
, 

забезпечується отримання молока вищого ґатунку; 

- ІІІ бал – добре (фільтрувальний елемент білий з вкрапленнями) 

– наявність мікроорганізмів у молоці у кількості від 301 тис. до  

500 тис. КУО/см
3
, забезпечується отримання молока першого ґатунку; 
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- IV бал – задовільно (фільтрувальний елемент має сіруватий 

відтінок з вкрапленнями) – наявність мікроорганізмів у молоці у 

кількості від 501 тис. до 3 млн КУО/см
3
, забезпечується отримання 

молока другого ґатунку; 

- V бал – незадовільно (фільтрувальний елемент має 

забруднений сірий колір з безліччю вкраплень) – наявність 

мікроорганізмів у молоці більше 3 млн КУО/см
3
, одержане молоко – 

неґатункове. 

На рис. представлений різний рівень забрудненості 

фільтрувального елементу після взяття проб з внутрішньої поверхні 

доїльно-молочного обладнання відповідно до розробленої класифікації 

за бальною шкалою. 

 
Рис. Візуальне розподілення фільтрувальних елементів за бальною 

шкалою 

 

Принцип відтворюваності бальних оцінок має найбільшу 

ефективність у тому випадку, якщо кількість ступенів якості в 

загальній системі буде не більшою від тієї, яку можливо визначити 

візуально. В універсальній системі досить чотирьох рівнів позитивної 

якості і п’ятий – незадовільна оцінка. Цим вимогам відповідає 

розроблена нами п’ятибальна шкала, в якій передбачені оцінки від І до 

V балів. 

Перевагами запропонованого способу є те, що він простий у 

застосуванні, забезпечує реальну можливість поліпшення якості 
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молока за рахунок запобігання його високому бактеріальному 

обсіменінню, 5-бальна оцінка спрощує прогнозування ґатунковості 

молока та забезпечує оперативне отримання достовірних даних. Цей 

спосіб передбачає застосування дешевих засобів. 

Висновки. Розроблений спосіб прогнозування ґатунковості 

молока має високу ефективність використання, бальна оцінка спрощує 

визначення кінцевої якості молока, забезпечує отримання повної 

інформації про кількісні значення механічного забруднення 

внутрішньої поверхні молокопровідних систем. 

Встановлена 5-бальна оцінка дає можливість прогнозувати 

якість (сортність) молока за такою бальною шкалою чистоти 

внутрішньої поверхні доїльно-молочного обладнання: I – бездоганно, 

II – відмінно, III – добре, IV – задовільно, V – незадовільно, що 

дозволяє запобігти отриманню кінцевої продукції низької якості. 
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МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ  

ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ МОЛОКА І БРИНЗИ  

ЗА ВИКОРИСТАННЯ У РАЦІОНАХ ВІВЦЕМАТОК 

БМД ОПТИМІЗОВАНОГО СКЛАДУ 

 

Встановлено, що заміна у складі комбікорму для лактуючих 

вівцематок у зоні Передгір’я Карпат соняшникової макухи 

аналогічною кількістю БМД із вмістом високопротеїнових 

компонентів місцевого виробництва (екструдовані кормові боби і 

горох) та введення до складу комбікорму 4 % природного мінералу 

Карпат глауконіту підвищує молочну продуктивність тварин та 

поліпшує якість молока і виготовленої із нього бринзи. 

Ключові слова: вівцематки, українська гірськокарпатська 

порода, годівля,  БМД, глауконіт, молоко, бринза. 

 

Вступ. Виробництво овечого молока та його переробка на 

традиційні сири є одним із основних джерел грошових надходжень у  

більшості вівчарських господарств Карпатського регіону України. З 

овечого молока виготовляють різні сорти сирів та інші високопоживні 

дієтичні продукти [1, 4–7, 9]. Молоко вівцематок містить понад 200 

поживних і біологічно активних речовин, серед яких білки, жири, 

молочний цукор, вітаміни, мінеральні елементи [7, 9]. Продукти з 

овечого молока вважають універсальним засобом від старіння, воно є 

повноцінним продуктом живлення людини, оскільки його білки 

перетравлюються в організмі на 99,1 % [7]. На жаль, можливість 

нарощення обсягів виробництва молочної продукції вівчарства на 

сьогодні у нашій країні використовується недостатньо, що зумовлено 

низкою факторів, серед яких важливе значення мають: генетичний 

потенціал тварин, строки ягніння маток, рівень годівлі та 

збалансованість раціонів [10–12]. На основі багаторічних досліджень 
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встановлено, що у раціонах лактуючих вівцематок Карпатського 

регіону наявний суттєвий дефіцит протеїну, фосфору, сірки, міді, 

цинку, кобальту, йоду, селену [8]. Компенсувати нестачу протеїну у 

раціонах овець цього регіону найбільш доцільно за рахунок 

використання високобілкових кормів місцевого виробництва 

(кормових бобів, гороху, ріпаку, соняшнику), а дефіцит мінеральних 

речовин – введенням до складу раціонів добавок неорганічних солей та 

природних мінералів (глауконітів, сапонітів, перлітів, цеолітів), запаси 

яких у Карпатах досить значні. 

Метою наших досліджень було вдосконалити рецепт наявної 

БМД для годівлі лактуючих вівцематок шляхом використання 

високобілкових кормів і мінеральної сировини зони Карпат та 

з’ясувати вплив її добавок до раціону тварин на молочну 

продуктивність, біохімічний склад і якість молока, а також якісні 

показники гуцульської овечої бринзи.   

Матеріали і методи. Дослідження із вивчення ефективності 

використання в раціонах лактуючих вівцематок протеїнових добавок 

місцевого походження (кормові боби і горох) та природного мінералу 

Карпат глауконіту було проведено на двох повновікових групах 

вівцематок української гірськокарпатської породи (контрольна і 

дослідна), по 10 голів у кожній, в умовах ФГ «Радвань Нова»  

(с. Милошовичі Пустомитівського р-ну Львівської обл.). Піддослідні 

тварини були аналогами за віком, масою тіла, термінами окоту і 

статтю приплоду. Вівцематки контрольної та дослідної груп 

отримували сіно лучне, кормовий буряк і 0,3 кг комбікорму такого 

складу: дерть вівсяна, пшенична, ячмінна, висівки, шрот ріпаковий, 

шрот соняшниковий, сіль, премікс. У вівцематок дослідної групи в 

складі комбікорму шрот соняшниковий був замінений аналогічною 

кількістю екструдованих кормових бобів і гороху. Тварини дослідної 

групи, крім цього, отримували додатково у складі комбікорму 4 % 

природного мінералу глауконіту (табл. 1). 

 

1. Схема досліджень 

Групи тварин Раціон  

Контрольна Основний раціон (ОР) 

Дослідна ОР + БМД + глауконіт 

 

Раціон контрольної і дослідної груп вівцематок містив 1,5 

кормової одиниці та відповідно 159 і 170 г перетравного протеїну. 

Молочну продуктивність піддослідних вівцематок у підсисний 

період оцінювали на підставі приростів живої маси молодняку (окремо 
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ярочок і баранчиків), кількість товарного молока – методом 

визначення середньодобового надою шляхом проведення контроль-

ного доїння на 16-ту добу після відлучення ягнят і на його підставі 

розраховували продуктивність за 30 діб. Відбір проб молока для 

аналізів здійснювали пропорційно до величини ранкового та 

вечірнього доїння. Визначення густини, вмісту жиру, білка, сухого 

знежиреного молочного залишку (СЗМЗ) проводили за загально-

прийнятими методиками [2, 3]. 

Для виробництва сиру відбирали молоко дводенного надою від 

маток кожної групи. Охолоджене молоко підігрівали до 37–38 °С, для 

згортання використовували сичужний фермент, виготовлений в 

домашніх умовах із ягнячих сичужків. Швидкість коагуляції фіксували 

в хвилинах за період від внесення сичужного ферменту до появи 

згустку,  витрати молока на приготування сиру обчислювали шляхом 

ділення кількості молока на масу сиру після однодобового пресування 

у марлевому мішку. Органолептичні показники сиру визначали згідно 

з вимогами ДСТУ 7065:2009 «Бринза. Загальні технічні умови», 

масову частку сухої речовини – за ДСТУ 3626-73, масову частку жиру 

в сухій речовині – згідно з ДСТУ 5867-90.  

Результати та обговорення. Проведеними дослідженнями 

встановлено, що використання у раціонах вівцематок оптимізованої за 

складом БМД підвищує інтенсивність росту і розвитку ягнят (табл. 2). 

 

2.  Динаміка живої маси ягнят піддослідних груп (M ± m, n = 5) 

Стать тварин 
Група 

контрольна дослідна 

Маса тіла ягнят на початку досліду, кг 

Баранчики 4,36 ± 0,22 4,34 ± 0,26 

Ярочки 4,08 ± 0,29 3,98 ± 0,26 

Маса тіла ягнят при відлученні, кг 

Баранчики 20,60 ± 0,51 22,20 ± 0,86 

Ярочки 19,00 ± 0,71 21,00 ± 0,55 

Валовий приріст за період досліду, кг 

Баранчики 16,2 ± 0,31 17,9 ± 0,67 

Ярочки 14,9 ± 0,60 17,0 ± 0,57* 

Середньодобовий приріст за період досліду, г 

Баранчики 180,44 ± 3,45 198,44 ± 7,48 

Ярочки 165,78 ± 6,71 189,11 ± 6,35* 
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Дані табл. 2 свідчать про те, що на початку досліду ягнята 

контрольної і дослідної груп були аналогами за масою тіла (різниця 

становила 0,02 кг у групі баранчиків і 0,1 кг у групі ярочок). При 

відлученні у 3-місячному віці ягнята (як баранчики, так і ярочки) 

маток дослідної групи мали вищу масу тіла, ніж підсисні ягнята 

контрольної групи відповідно на 7,8 і 10,5 %. Проте вказані різниці не 

є статистично вірогідними. Ягнята дослідної групи відзначалися 

вищою інтенсивністю росту від ровесників контрольної групи. Так, за 

час досліду маса тіла баранчиків контрольної групи збільшилася на 

16,2 кг, маса тіла ярочок – на 14,9 кг. У ягнят дослідної групи ці 

показники становили відповідно 17,9 і 17,0 кг, що на 10,0 і 14,1 % 

більше від приростів у  контрольній групі. Аналогічною була перевага 

молодняку дослідної групи за величиною середньодобових приростів. 

При цьому слід відзначити, що за приростами ярочки дослідної групи 

статистично вірогідно переважали ярочок контрольної групи (Р>0,05). 

Відмінності за показниками інтенсивності росту між баранчиками 

контрольної і дослідної груп були в межах статистичної похибки.  

Наведені дані дають підстави стверджувати, що згодовування 

підсисним маткам експериментальної БМД з глауконітом сприяло 

підвищенню їх молочної продуктивності та якості молока. Внаслідок 

цього ми спостерігали тенденцію до підвищення інтенсивності росту 

ягнят дослідної групи в підсисний період, яка у ярочок виявилася 

статистично вірогідною. 

Вплив згодовування експериментальної БМД на виробництво 

товарного молока та його якісні показники оцінювали на підставі 

результатів контрольного доїння маток на 16-ту добу  після  

відлучення ягнят та загального надою за перший місяць лактації (табл. 

3, 4). 

 

3. Молочна продуктивність піддослідних вівцематок (M ± m, n = 

10) 

Показники 
Група 

контрольна дослідна 

Середньодобовий надій, г 860,0 ± 32,3 960 ± 36,4 

Надій товарного молока  

за період досліду, кг 25,8 ± 0,97 28,8 ± 1,09 

 

При дворазовому доїнні середньодобовий надій маток дослідної 

групи був вищим на 100 г  ніж у маток контрольної групи. В 

середньому за перший місяць доїння від кожної матки дослідної групи 
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отримано на 3 кг (11,6 %) молока більше, ніж від маток контрольної 

групи.  

За органолептичними показниками, густиною та кислотністю 

молоко, отримане від вівцематок контрольної та дослідної груп, 

практично не відрізнялося. Всі названі показники були в межах норми. 

Більш істотні відмінності спостерігали за вмістом у молоці його 

основних компонентів, а саме: білка, жиру, сухого знежиреного 

молочного залишку. У молоці маток дослідної групи було на 0,43 % 

більше білка і на 0,54 % більше жиру та сухого знежиреного 

молочного залишку (Р>0,05). Вміст молочного цукру був практично 

однаковим у молоці вівцематок контрольної та дослідної груп. Як 

наслідок, енергетична цінність 1 кг молока вівцематок дослідної групи 

була на 6,8 % вища (Р>0,05). 

 

4. Якісні показники та біохімічний склад молока піддослідних 

вівцематок (M ± m, n = 10) 

 

Показники, що визначають придатність молока овець 

піддослідних груп до приготування сичужних сирів, та якісні 

характеристики сиру-бринзи, виготовленого за традиційною для 

Карпатського регіону технологією, наведено в табл. 5. 

Отримані дані свідчать про те, що за традиційної технології 

виробництва сиру утворення сирного згустку відбувається порівняно 

швидко – в межах 32,3–34 хв. При цьому слід відзначити, що процес 

коагуляції в молоці овець дослідної групи відбувався в середньому на 

1,7 хв швидше, ніж в молоці овець контрольної групи (Р>0,05). Вихід 

сирної маси із молока овець дослідної групи був вищим, ніж із молока 

Показники 
Група 

контрольна дослідна 

Колір молока білий білий 

Запах без запаху без запаху 

Густина, г/см
3
 1,034 ± 0,001 1,036 ± 0,001 

Кислотність, 
0
Т 23,7 ± 0,54 22,9 ± 0,43 

Вміст у молоці, %:   

білка 6,53 ± 0,14 6,96 ± 0,08* 

жиру 5,95 ± 0,20 6,49 ± 0,09* 

лактози 4,65 ± 0,15 4,67 ± 0,11 

СЗМЗ 11, 94 ± 0,12 12,48 ± 0,17* 

Енергетична цінність 

1 кг молока, ккал 971,2 ± 19,5 1037,2 ± 12,2* 
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овець контрольної групи. Витрати молока на виготовлення 1 кг сиру 

становили відповідно 4,5 і 4,9 кг, різниця статистично вірогідна 

(Р>0,05). 

 

5. Технологічні характеристики молока та якісні показники 

приготованої бринзи (M ± m, n = 10) 

 

Органолептичні та фізико-хімічні показники бринзи, 

виготовленої із молока вівцематок контрольної та дослідної груп, були 

в межах норми і відповідали вимогам ДСТУ 7065:2009 «Бринза. 

Загальні технічні умови». 

Висновки. Встановлено, що використання у складі комбікорму 

лактуючих вівцематок української гірськокарпатської породи в умовах 

природно-кліматичної зони Передгір’я Карпат протеїнових 

компонентів місцевого виробництва (екструдовані кормові боби і 

горох) та глауконіту позитивно впливає на рівень молочної 

продуктивності і поліпшує біохімічний склад та якість молока і 

виготовленої з нього бринзи, зокрема: 

– приплід вівцематок дослідної групи, які отримували в складі 

комбікорму БМД і глауконіт, мав вищу інтенсивність росту в 

підсисний період. Баранчики і ярочки дослідної групи переважали 

ровесників контрольної за показниками середньодобових приростів 

відповідно на 10,0 і 14,1 %;  

 – за рівнем надою товарного молока перевага вівцематок 

дослідної групи над тваринами контрольної групи становила 11,6 %; 

Показники Група 

контрольна дослідна 

Швидкість коагуляції, хв 34,0 ± 0,47 32,3 ± 0,27* 

Витрати молока на ви-

готовлення 1 кг сиру, кг 4,9 ± 0,08 4,5 ± 0,09* 

Характер згустку Щільний Щільний 

Колір Білий, однорідний  Білий, однорідний 

Смак Кисломолочний  Кисломолочний  

Запах Характерний для 

овечого молока Відсутній 

Масова частка сухої 

речовини, % 63,8 ± 0,14 64,5 ± 0,25 

Масова частка жиру  

в сухій речовині, % 56,3 ± 0,31 56,8 ± 0,19 
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 – молоко вівцематок дослідної групи володіло більшою 

швидкістю коагуляції під впливом сичужного ферменту та меншими 

витратами сировини на виробництво на 1 кг сиру порівнянно із 

молоком вівцематок контрольної групи; 

 – гуцульська бринза, виготовлена за традиційною технологією, 

із молока вівцематок як контрольної, так і дослідної груп за 

органолептичними та фізико-хімічними показниками не відрізнялася 

між собою та відповідала вимогам ДСТУ 7065:2009 «Бринза. Загальні 

технічні умови». 
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із нащадками кнура Дантиста 205. 

Ключові слова: свині, червоно-білопояса порода, 

продуктивність. 

 

Вступ. Галузь свинарства  є однією з найбільш привабливих для 

вітчизняних тваринників за рахунок вищої рентабельності, яку 

забезпечують висока продуктивність і скороспілість свиней. 

Протягом останніх десятиріч в Україні відбулися значні зміни в 

породному складі свиней завдяки використанню наявних та створенню 

нових генотипів м’ясного напряму продуктивності. Одночасно з цим 

різкого скорочення зазнали локальні породи комбінованого напряму 

продуктивності, які за рядом господарсько корисних ознак не можуть 

конкурувати з новостворюваними та зарубіжними високопродук-

тивними генотипами [1, 5]. 

Важливими заходами, які забезпечать збільшення виробництва 

свинини, а також поліпшення її якості, є використання таких порід, як 

полтавська м’ясна, українська м’ясна та ін., удосконалення і поєднання 

батьківських пар у наявних породах, спеціалізованих типах і лініях [1, 

4]. 

У цьому плані важливе місце належить вітчизняному 

селекційному досягненню, яким є червоно-білопояса порода м’ясних 

свиней. У ході селекційного процесу проведено дослідження щодо 

створення та подальшого удосконалення цього генотипу. Червоно-

білопояса порода свиней створена шляхом складного 

відтворювального схрещування семи порід. Дві з них вихідні: велика 

біла та миргородська, які були використані ще на початковому етапі 

створення полтавської м’ясної породи як материнські. Як батьківські 

форми на першому етапі використано породи ландрас та уєссекс-

седлбек, а у подальшому для створення синтетичного м’ясного 

генотипу використано спеціалізовані м’ясні породи: п’єтрен, дюрок та 

гемпшир. Дорослі кнури характеризуються живою масою в межах 

300‒340 кг, матки ‒ 230‒250 кг. Масть тварин червона з білим поясом 

у ділянці лопаток [2, 3].  

Матеріали і методи. Науково-господарський дослід, в якому 

оцінювали кнурів червоно-білопоясої породи, проводили у 

племрепродукторі СФГ “Пролісок” Самбірського району Львівської 

області. Було сформовано дві піддослідні групи свиноматок (І, ІІ). В І 

групі їх спаровували з кнуром Дантистом 205, а в ІІ ‒ з Дебютом 5. 

Репродуктивні якості вивчали за показниками багатоплідності, 

великоплідності, молочності, живої маси поросят і маси гнізда при 

відлученні, збереженості приплоду, а також комплексним показником 
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відтворювальних якостей (КПВЯ) за формулою, яку запропонував 

професор В. О. Коваленко (1996). 

На контрольну відгодівлю було відібрано молодняк 3-місячного 

віку живою масою 25‒30 кг. Годівлю піддослідних тварин проводили 

за нормами для м’ясної відгодівлі повноцінним комбікормом до 

досягнення живої маси 100 кг. Облік заданих кормів здійснювали у 

кожній групі окремо. Ріст і розвиток піддослідного молодняку вивчали 

шляхом індивідуального зважування один раз на місяць. 

Відгодівельні і м'ясні якості піддослідних підсвинків вивчали 

шляхом визначення середньодобових приростів, скороспілості, 

товщини сала над 6‒7 грудними хребцями (при живій масі 100 кг). 

У піддослідних тварин було взято кров у 6-місячному віці для 

визначення деяких біохімічних показників. 

Результати та обговорення. Проведений аналіз показав, що 

найвищі показники продуктивності одержано від свиноматок ІІ групи, 

які були спаровані з кнуром Дебютом 5, багатоплідність яких 

становила 10,6 гол., молочність ‒ 49,9 кг, а жива маса у 2-місячному 

віці – 160,5 кг. Нижчими репродуктивні якості виявилися у свиноматок 

І групи, спарованих з кнуром Дантистом 205, багатоплідність яких 

становила 9,8 гол., молочність ‒ 46,8 кг, а  жива маса у 2-місячному 

віці – 152,9 кг (табл. 1). 

 

1. Репродуктивні якості піддослідних свиноматок  (M ± m) 

Показники 
Групи свиноматок 

І  ІІ  

Багатоплідність, гол. 9,8 ± 0,33 10,6 ± 0,67 

Великоплідність, кг 1,22 ± 0,01 1,21 ± 0,01 

Молочність, кг 46,8 ± 1,14 49,9 ± 1,25 

В 2-місячному віці 

поросят, гол. 9,0 ± 0 9,3 ± 0,33 

жива маса гнізда, кг 152,9 ± 2,88 160,5 ± 4,06 

середня жива маса 1 гол., кг 17,0 ± 0,31 17,2 ± 0,39 

Збереженість при відлученні, % 91,8 87,7 

КПВЯ, балів 108,0 113,5 

 

У 2-місячному віці у свиноматок, спарованих з кнуром 

Дебютом 5, була найвища жива маса гнізда (160,5 кг), а також середня 

жива маса 1 голови (17,2 кг). 

Комплексний показник відтворювальних якостей був вищим у 

свиноматок ІІ групи і становив 113,5 бала, а у І групі – 108,0 бала. 
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Аналіз репродуктивних якостей показав, що кращим виявилося 

поєднання кнура і маток у групі, де свиноматок спаровували з кнуром 

Дебютом 5.  

У 3-місячному віці було відібрано і поставлено на контрольне 

вирощування по 15 голів молодняку від кожної групи свиноматок.  

За однакових умов годівлі, догляду та утримання піддослідних 

свиней одержали такі показники (табл. 2).  

 

2. Відгодівельні якості піддослідних свиней при досягненні живої 

маси 100 кг (M ± m) 

Показники 

Кличка  

та індивідуальний № кнура 

Дантист 205 

(І група) 

Дебют 5 

(ІІ група) 

На початку досліду:   

жива маса, кг 29,5 ± 0,27 28,9 ± 0,23 

вік, діб 97,7 ± 0,55 92,3 ± 0,55 

В кінці досліду:   

жива маса, кг 100 100 

вік, діб 226,4 ± 1,33 212,5 ± 1,15 

Приріст за період вирощування:   

загальний, кг 70,5 ± 0,27 71,1 ± 0,28 

середньодобовий, г 547 ± 5,41 590 ± 5,94 

Кількість діб на досліді 128,7 ± 1,03 120,2 ± 1,05 

Вік досягнення живої маси 100 кг, діб 226,4 ± 1,33 212,5 ± 1,15 

Товщина шпику над 6‒7 грудними 

хребцями, мм 26,6 ± 0,33 25,7 ± 0,28 

 

Аналізуючи одержані дані, потрібно відзначити, що найвищу 

інтенсивність росту за дослідний період спостерігали у нащадків кнура 

Дебюта 5, середньодобові прирости яких становили 590 г, а 

скороспілість виявилася найкращою (212,5 доби). Нижчою енергією 

росту характеризувалися нащадки кнура Дантиста 205, які за 

середньодобових приростів 547 г живої маси 100 кг досягли у віці 

226,4 доби. 

Різниця в інтенсивності росту забезпечила піддослідним 

тваринам окремих груп різні показники тривалості відгодівлі. 

Молодняк другої групи знаходився на відгодівлі до живої маси 100 кг 

120,2 доби, а першої групи ‒ 128,7 діб. Різна тривалість відгодівлі 

вплинула на показники скороспілості піддослідних тварин. 
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Товщина сала над 6‒7 грудними хребцями характеризує 

загальну осаленість свиней і вміст жирової тканини в тілі тварини. 

Між групами піддослідного молодняку за цим показником значної 

різниці не відзначено, він був в межах 25,8–26,6 мм. 

Дані про вміст у крові піддослідних тварин еритроцитів, 

гемоглобіну та загального білка, а також співвідношення його фракцій 

в сироватці крові наведено в табл. 3. 

 

3. Гематологічні показники піддослідних свиней у 6-місячному віці 

(M ± m) 

Показники 
Групи 

І ІІ 

Еритроцити, млн/мм
3
 7,01 ± 0,21 7,16 ± 0,21 

Гемоглобін, г/л 122,0 ± 1,7 124,3 ± 1,5 

Загальний білок, г/л 75,9 ± 0,7 76,9 ± 1,0 

Альбуміни, г/л 24,6 ± 0,1 25,2 ± 0,9 

Глобуліни, г/л:   

α 20,4 ± 0,3 20,5 ± 0,5 

β 15,8 ± 0,4 16,6 ± 0,1 

γ 15,1 ± 0,5 14,6 ± 0,4 

 

Аналізуючи дані, потрібно відзначити, що вміст еритроцитів та 

гемоглобіну в крові тварин піддослідних груп був у межах 

фізіологічної норми, однак кількість еритроцитів у крові свиней ІІ 

групи була більша на 0,15 млн/мм
3
 ніж в І групі, а також вміст 

гемоглобіну у ІІ групі був більший на 2,3 г/л. 

Аналіз вмісту загального білка і білкових фракцій в сироватці 

крові піддослідних тварин показав, що суттєвої різниці між групами не 

виявлено. 

Висновки 

1. Вищі показники продуктивності одержано від свиноматок, які 

були спаровані з кнуром Дебютом 5, багатоплідність яких становила 

10,6 гол., молочність ‒ 49,9 кг, а жива маса у 2-місячному віці – 

160,5 кг.  

2. Аналіз результатів контрольного вирощування молодняку 

свиней показав, що вищі відгодівельні показники були у нащадків 

кнура Дебюта 5, які за середньодобових приростів 590 г досягли живої 

маси 100 кг у віці 212,5 доби. 

3. Встановлено тенденцію щодо збільшення кількості 

еритроцитів та вмісту гемоглобіну у крові свиней ІІ групи. Кількість 

еритроцитів у крові свиней ІІ групи становила 7,16 млн/мм
3
, а вміст 
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гемоглобіну ‒ 124,3 г%, що відповідно на 0,15 млн/мм
3
 та 2,3 г% 

більше ніж у крові свиней І групи.  
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ЕКСТЕР'ЄРНІ ПРОМІРИ У КОРІВ 

І ЇХ ЗВ'ЯЗОК З МОЛОЧНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ 

 

Результати наших досліджень показують, що найвищі надої у 

корів-первісток української чорно-рябої молочної породи в умовах 

Тернопільщини, де є загальноприйнятим середній рівень годівлі, були у 

тварин з висотою в холці 132–135 та 136–139 см, глибиною грудей 75–

77 см і шириною грудей – 47–50 см. При цьому коефіцієнти кореляції 

між промірами статей тіла та надоєм залежно від виду проміру й  
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порядкового числа лактації знаходилися в межах 0,105–0,366, а частка 

впливу промірів на надій – в межах 14,03–16,08. 

Таким чином, результати наших досліджень свідчать, що 

оптимальна висота в холці для корів-первісток в умовах Тернопільщини 

становить 136–139 см, глибина грудей 75–77 см, ширина грудей   47– 

50 см. 

Ключові слова: екстер’єрні проміри, корови-первістки, висота, 

українська чорно-ряба молочна порода. 

 

Вступ. Господарсько корисні ознаки молочної продуктивності  

корів  значною мірою залежать від  їх есктер'єрно-конституційних типів, 

використання яких дозволяє відбирати кращих за продуктивністю 

тварин. 

Отримати високу молочну продуктивність неможливо без 

врахування розмірів і будови тіла тварин. Проміри статей тіла,  як і жива 

маса, характеризують їх розвиток, зумовлений генотипом, умовами 

годівлі, утримання та використання. 

Метою наших досліджень було вивчити зв'язок молочної 

продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи з 

висотою в холці, з глибиною і шириною їх грудей в умовах 

Тернопільщини. 

Матеріали і методи. Лінійну оцінку  великої рогатої худоби 

різних порід здійснювали такі вчені: М. І. Бащенко [1], О. Н. Данилків 

[2], О. В. Зеленіна [3], І. Н. Коронець [4], М. С. Пелехатий [5], 

А. М. Салогуб [6, 7], О. В. Свердліков [8], Й. З. Сірацький [9], 

В. Д. Федак [10], Є. І. Федорович [11]. 

Наші дослідження із лінійної оцінки корів-первісток української 

чорно-рябої молочної породи проводили в ПОП "Іванівське" 

Теребовлянського району Тернопільської області. 

Результати та обговорення. Результати наших досліджень 

показують, що найвищі надої у корів української чорно-рябої молочної 

породи в умовах вказаного господарства Тернопільщини були у тварин з 

висотою у холці 132–135 та 136–139 см (табл. 1). 

Різниця за надоєм між коровами з висотою в холці 120–123 і 136–

139 за першу лактацію становила 713,1 кг, за другу 740,0, за третю 779,7 

і за найвищу – 667,4 кг, а за кількістю молочного жиру – відповідно 

19,8; 26,2; 27,7 і 27,2 кг. Тварини з висотою в холці 124–127 см 

поступалися особинам з висотою в холці 136–139 см за надоєм за першу 

лактацію на 43,8 кг, за другу – на 409,8, за третю – на 454,3, за найвищу 

– на 557,9 і за кількістю молочного жиру – відповідно на 18,6; 14,1; 16,1 

і 19,8, а корови з висотою в холці 120–123 см поступалися ровесницям з 
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висотою в холці 132–135 см за названими вище показниками відповідно 

на 724,6; 656,6; 343; 516,1 кг та 18,9; 11,5; 11,7 і 18,3 кг. 

 

1. Зв'язок молочної продуктивності корів української чорно-рябої 

молочної породи з висотою в холці (M ± m, n = 287) 

Висота в 

холці корів-

первісток, см 

Лактація 

Надій молока 

за лактацію, 

кг 

Вміст жиру в 

молоці, % 

Отримано 

молочного 

жиру за 

лактацію, кг 

120–123 

І 3816,0+108,0 3,54+0,02 135,1+3,99 

ІІ 3958,2+105,6 3,55+0,02 140,6+4,01 

ІІІ 4060,5+111,7 3,56+0,02 144,6+4,22 

Найвища 4340,6+99,8 3,55+0,02 154,1+3,88 

124–127 

І 4090,6+99,3 3,55+0,01 142,3+3,61 

ІІ 4288,4+107,5 3,55+0,01 152,7+3,88 

ІІІ 4385,9+106,6 3,56+0,01 156,2+4,01 

Найвища 4450,1+97,2 3,55+0,01 158,0+3,87 

128–131 

І 4206,6+92 3,55+0,01 149,3+3,42 

ІІ 4398,2+93,2 3,56+0,01 153,4+3,62 

ІІІ 4401,2+91,0 3,56+0,01 156,7+3,88 

Найвища 4696,3+88,1 3,55+0,01 166,8+3,92 

132–135 

І 4540,6+89,1 3,55+0,01 161,2+2,93 

ІІ 4644,8+86,0 3,56+0,01 164,2+2,99 

ІІІ 4728,9+92,1 3,55+0,01 167,9+2,66 

Найвища 4966,2+90,0 3,55+0,01 176,3+2,48 

136–139 

І 4529,1+88,3 3,55+0,01 160,9+2,44 

ІІ 4698,2+85,2 3,56+0,01 166,8+2,50 

ІІІ 4840,2+95,1 3,56+0,01 172,3+2,60 

Найвища 5000,8+87,0 3,55+0,01 177,8+2,66 

140–143 

І 4215,0+140,0 3,55+0,01 149,7+3,85 

ІІ 4604,0+122 3,55+0,01 163,5+3,99 

ІІІ 4692,1+125 3,55+0,02 166,6+4,11 

Найвища 4789,0+142,0 3,55+0,01 170,1+4,12 

В 

середньому 

І 4249,2+115,1 3,55+0,01 150,9+2,11 

ІІ 4443,5+103,3 3,54+0,01 151,0+2,43 

ІІІ 4518,6+105,2 3,55+0,01 164,3+2,56 

Найвища 4708,2+100,6 3,55+0,01 167,2+2,33 

 

Відзначено вірогідну різницю за показниками молочної 

продуктивності і між іншими групами корів. Отримані результати 
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досліджень свідчать, що оптимальною висотою в холці для корів 

української чорно-рябої молочної породи в умовах Тернопільщини є 

138–139 см. 

Ми встановили, що найвищі надої у корів української чорно-

рябої молочної породи були у тварин з глибиною грудей 75–77 см (табл. 

2). 

 

2. Зв'язок молочної продуктивності корів української чорно-рябої 

молочної породи з глибиною грудей (M ± m, n = 287) 

Глибина 

грудей 

корів-пер-

вісток, см 

Лактація 

Надій молока 

за лактацію, 

кг 

Вміст жиру в 

молоці, % 

Отримано 

молочного 

жиру за 

лактацію, кг 

60–62 

І 3878,0+125,0 3,55+0,02 137,7+3,89 

ІІ 3922,0+137,1 3,55+0,02 139,3+4,12 

ІІІ 4026,0+144,1 3,56+0,01 143,3+4,16 

Найвища 4248,1+130,1 3,55+0,01 150,9+4,13 

63–65 

І 3993,1+101 3,55+0,01 141,8+3,68 

ІІ 4098,2+111,2 3,56+0,01 145,7+3,99 

ІІІ 4109,8+106,5 3,56+0,01 146,4+4,00 

Найвища 4388,6+109,5 3,55+0,01 155,8+4,06 

66–68 

І 4065,2+95,6 3,55+0,01 144,4+3,06 

ІІ 4122,1+98,3 3,56+0,01 146,8+2,88 

ІІІ 4226,0+101,0 3,56+0,01 150,4+3,09 

Найвища 4508,0+88,3 3,55+0,01 160,1+3,12 

69–71 

І 4316,3+70,3 3,56+0,01 153,7+2,85 

ІІ 4426,0+83,0 3,55+0,01 157,2+2,96 

ІІІ 4575,0+88,3 3,56+0,01 162,9+3,04 

Найвища 4735,5+89,2 3,55+0,01 168,1+3,12 

72–74 

І 4496,0+85,3 3,55+0,01 155,6+2,66 

ІІ 4588,0+92,1 3,56+0,01 163,4+2,81 

ІІІ 4644,2+98,4 3,55+0,01 164,7+2,92 

Найвища 4930,8+87,0 3,56+0,01 175,5+2,88 

75–77 

І 4566,0+101,2 3,55+0,01 162,1+3,15 

ІІ 4695,0+122,0 3,86+0,01 167,0+3,35 

ІІІ 4811,0+111,0 3,56+0,01 171,3+3,46 

Найвища 5088,0+126,0 3,55+0,01 180,7+3,59 

  

Корови з глибиною грудей 75–77 см переважали за надоєм корів 

з глибиною грудей 60–62 см за першу лактацію на 616,0 кг, за другу – на 
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773, за третю – на 785, за найвищу лактацію – 839,9 кг, а за кількістю 

молочного жиру – відповідно на 21,4; 27,7; 28,0 і 29,8 кг. Між коровами 

з глибиною грудей 63–65 і 75–77 см різниця за надоєм за першу 

лактацію становила 873,0, за другу – 596,8, за третю – 701,6 і за найвищу 

– 700,0 кг, а за кількістю молочного жиру – відповідно 20,3; 21,3; 24,5 і 

24,9 кг. Перевага корів з глибиною грудей 75–77 см над коровами з 

глибиною грудей 66–68 см за названими вище показниками становила 

відповідно 494,8; 572,9; 585,0 і 580,0 кг та 17,7; 20,2; 20,9 і 20,6 кг і між 

коровами з глибиною грудей 60–62 і 72–74 см різниця за надоєм за 

першу лактацію становила 680,0, за другу – 666,0, за третю – 618,2 і за 

найвищу – 681,9 кг, а за кількістю молочного жиру – відповідно 21,9; 

24,1; 21,4 і 24,6 кг. Корови з глибиною грудей 72–74 см за надоєм 

переважали тварин з глибиною грудей 62–65 см за першу лактацію на 

502,9, за другу – на 489,8, за третю – на 534,4 і за найвищу – на 544,5 кг, 

а за кількістю молочного жиру – відповідно на 17,8; 17,7; 18,3 і 18,0 кг. 

Встановлено вірогідну різницю за показниками молочної 

продуктивності і між іншими групами тварин. 

Результати наших досліджень показують, що для корів 

української чорно-рябої молочної породи в умовах Тернопільщини 

оптимальною глибиною грудей є 75–77 см. 

Нашими дослідженнями встановлено, що найвищий надій у корів 

української чорно-рябої молочної породи в умовах Тернопільщини 

спостерігали у тварин з шириною грудей 47–50 см, а найнижчий – у 

тварин з шириною грудей 31–34 см (табл. 3). Перші переважали других 

за надоєм за першу лактацію на 623,0, за другу – на 698,0, за третю – на 

758,1, за найвищу – на 901,0 кг, а за кількістю молочного жиру – 

відповідно на 22,1; 27,4; 27,4 і 31,7 кг.  

 

3. Зв'язок молочної продуктивності корів української чорно-рябої 

молочної породи з шириною грудей (M ± m, n = 287) 

Ширина 

грудей 

корів-пер-

вісток, см 

Лактація 

Надій молока 

за лактацію, 

кг 

Вміст жиру в 

молоці, % 

Отримано 

молочного 

жиру за 

лактацію, кг 

31–34 

І  3805,0+165,0 3,55+0,02 135,1+4,10 

ІІ 3910,0+150,0 3,56+0,02 135,2+4,18 

ІІІ 3998,0+148,0 3,55+0,02 142,0+4,66 

 Найвища 4068,0+149,0 3,55+0,02 144,3+4,50 

35–38 

І 3988,0+78,2 3,55+0,01 141,6+3,28 

ІІ 4123,3+96,2 3,56+0,01 146,8+3,62 

ІІІ 4189,3+101,0 3,55+0,01 148,7+3,88 
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   Найвища 4296,6+111,0 3,55+0,01 152,6+3,93 

39–42 

І 4198,0+96,0 3,55+0,01 149,1+3,12 

ІІ 4256,0+103,2 3,56+0,01 151,6+3,44 

ІІІ 4399,6+111,0 3,56+0,01 156,7+3,89 

Найвища 4592,0+101,2 3,55+0,01 163,1+4,01 

43–46 

І 4354,0+62,1 3,55+0,01 154,6+2,82 

ІІ 4492,0+78,1 3,56+0,01 160,0+2,99 

ІІІ 4584,3+45,1 3,55+0,01 162,8+3,01 

Найвища 4821,0+72,1 3,55+0,01 171,2+3,21 

47–50 

І 4428,0+77,0 3,55+0,01 157,2+3,58 

ІІ 4608,0+75,0 3,55+0,01 163,6+4,11 

ІІІ 4756,1+88,5 3,56+0,01 169,4+4,27 

Найвища 4968,1+99,1 3,55+0,01 176,4+4,55 

51 і більше 

І 4088,3+145,0 3,55+0,02 145,2+4,11 

ІІ 4598,0+125,1 3,56+0,01 163,7+4,44 

ІІІ 4690,1+128,1 3,55+0,02 166,5+4,66 

Найвища 4888,2+133,1 3,55+0,02 173,6+4,44 

 

Перевага корів з шириною грудей 47–50 см над особинами, у 

яких вона знаходилася в межах 35–38 см, за названими вище 

показниками становила відповідно 440,0; 484,7; 566,8 і 671,5 кг та  15,6; 

16,8; 20,7 і 23,8 кг. Між іншими групами тварин за показниками 

молочної продуктивності також встановлено вірогідну різницю. 

Висновoк. Таким чином, за результатами наших досліджень, 

оптимальною висотою в холці для корів української чорно-рябої 

молочної породи є 136–139 см, глибиною грудей – 75–77 см, а шириною 

грудей – 47–50 см.  
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ПОКАЗНИКИ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ  

КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ  

ТА ЇХ ВПЛИВ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ 

 

 Досліджено показники відтворювальної здатності корів 

української чорно-рябої молочної породи та їх вплив на рівень 

молочної продуктивності. Встановлено, що тривалість сухостійного 

періоду у корів залежно від лактації знаходилася в межах 72,0–79,6, 

сервіс-періоду – 114,8–134,2 та міжотельного періоду – 398,8–416,2 

діб. Найвищі надої відзначено у тварин із тривалістю сухостійного 

періоду 56–65, сервіс-періоду – 80–100, міжотельного періоду –      

365–385 діб. Частка впливу тривалості сухостійного періоду на надій 

залежно від лактації становила 19,66–26,10, на кількість молочного 

жиру – 18,44–27,39; сервіс-періоду – відповідно 31,85–36,98 і       

30,14–36,63; міжотельного періоду – 26,81–33,49 і 26,49–33,65 %. 

 Ключові слова: порода, корови, сухостійний період, сервіс-

період, міжотельний період, молочна продуктивність, коефіцієнти 

кореляції, частка впливу. 

 

Вступ. Сучасні програми селекції молочної худоби пов’язані з 

підвищенням її плодючості. На продуктивність дійного стада впливає 

відтворювальна здатність корів, високий рівень якої сприяє 

достовірній оцінці молочної продуктивності корів, їх племінної 

цінності, дає змогу використовувати інтенсивний відбір нового 

покоління тварин. Регулярність отелень характеризує стан 

використання корів [6]. Тривала підтримка нормальних циклів 

відтворення є неодмінною умовою, яка забезпечує молочну 

продуктивність [8]. Відтворну здатність оцінюють за допомогою 

різних показників, які потрібні для детальної характеристики не лише 

стану відтворення, а й для прогнозу рівня виробництва молока і м’яса, 

можливостей селекції, оцінки факторів годівлі та утримання. Для 

оцінки відтворної здатності корів найчастіше використовують 

показники сервіс-періоду, тривалості тільності, міжотельного періоду. 
 

© Ференц Л .В., 2016 
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2016. Вип. 59. 
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На сучасному етапі дослідження багатьох авторів спрямовані на 

пошук оптимальних показників відтворювальної здатності тварин, 

зокрема тривалості сухостійного, сервіс- та міжотельного періодів, які 

б сприяли одержанню якомога вищих надоїв [1, 3–5, 7]. 

 Метою наших досліджень було встановлення закономірностей 

відтворювальної здатності корів української чорно-рябої молочної 

породи та їх впливу на рівень молочної продуктивності тварин в 

умовах Прикарпаття Львівщини. 

 Матеріали і методи. Дослідження проведено в ПАФ 

«Селекціонер» Сокальського району Львівської області на коровах 

української чорно-рябої молочної породи. Відтворювальну здатність 

корів оцінювали шляхом ретроспективного аналізу на основі даних 

первинного зоотехнічного обліку за тривалістю сухостійного, сервіс- і 

міжотельного періодів. Для вивчення залежності молочної 

продуктивності від означених показників було проведено відповідну їх 

градацію. 

Частку впливу фактора на показники молочної продуктивності 

корів визначали методом однофакторного дисперсійного аналізу.  

Біометричне опрацювання одержаних результатів здійснено за 

М. О. Плохінським [2], враховуючи критерій Стьюдента, з 

використанням стандартних комп’ютерних програм. Результати 

спостережень важали статистично вірогідними  при Р < 0,05, Р < 0,01,   

Р < 0,001. 

Результати та обговорення. Результати наших досліджень 

свідчать,   що   у   корів   української  чорно-рябої  молочної  породи  в   

умовах  Прикарпаття тривалість сухостійного періоду залежно від 

лактації знаходилася в межах 72,0 ± 1,21–79,6 ± 1,50, сервіс-періоду – 

114,8 ± 4,00–138,7 ± 3,23 та міжотельного періоду – 398,8 ± 3,71–  

421,7 ± 3,19 діб (табл. 1). 

 

1. Тривалість сухостійного, сервіс- і міжотельного періодів у корів 

української чорно-рябої молочної породи (M±m), діб 

 

Ми встановили залежність молочної продуктивності корів від 

тривалості сухостійного періоду (табл. 2). 

Лактація n Сухостійний 

період 

Сервіс-період Міжотельний 

період 

І 711 - 134,2±3,11 416,2±3,20 

ІІ 594 72,0±1,21 116,8±2,90 399,8±3,00 

ІІІ 446 79,6±1,50 114,8±4,00 398,8±3,71 

Найвища 711 77,3±1,49 138,7±3,23 421,7±3,19 
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2. Залежність молочної продуктивності від тривалості сухостійного 
періоду у корів української чорно-рябої молочної породи (M±m) 
Сухостій-
ний пері-

од, діб 
n 

Лак-
тація 

Молочна продуктивність 

надій, кг 
 вміст жиру в 

молоці, % 
молочний 

жир, кг 

До 45 
72 ІІ   3753,1 ± 86,6 3,96±0,05 148,7±3,90 
31 ІІІ 3697,2±183,2 3,78±0,06 139,8±6,18 
20 Найвища 4337,9±175,8 3,85±0,07 167,1±8,20 

46–55 
68 ІІ   3986,7±105,6 3,84±0,04 153,1±4,74 
35 ІІІ 4110,8±130,8 3,78±0,05 155,4±5,81 
55 Найвища 4630,0±124,4 3,84±0,06 177,8±6,39 

56–65 
121 ІІ 4167,7±93,5 3,79±0,02 158,0±3,74 
77 ІІІ 4290,2±110,7 3,84±0,04 164,8±5,35 
83 Найвища 4850,8±113,7 3,82±0,03 185,4±4,94 

66–75 
107 ІІ 3967,6±89,7 3,81±0,02 151,2±3,58 
92 ІІІ 4163,2±111,9 3,88±0,03 161,6±4,70 
66 Найвища 4641,0±125,1 3,82±0,03 177,3±5,51 

76–85 
70 ІІ 4083,8±122,1 3,81±0,04 155,6±5,27 
57 ІІІ 4014,9±123,7 3,82±0,05 153,5±5,27 
57 Найвища 4484,4±123,1 3,83±0,05 171,8±5,16 

86–95 
52 ІІ 3902,6±112,2 3,80±0,04 148,3±5,17 
52 ІІІ 4029,4±115,2 3,80±0,04 153,2±5,0 
37 Найвища 4391,1±114,7 3,77±0,04 165,6±5,93 

96–105 
42 ІІ 3871,5±207,4 3,78±0,05 146,4±8,06 
42 ІІІ 3617,9±143,2 3,67±0,04 132,8±5,82 
22 Найвища 4364,1±198,0 3,72±0,06 162,4±7,40 

106–
115 

17 ІІ 4298,3±229,8 3,77±0,06 162,1±9,42 
16 ІІІ 3715,3±230,3 3,71±0,06 138,0±9,31 
16 Найвища 4566,3±177,2 3,79±0,06 173,1±7,46 

116–
125 

14 ІІ 3944,5±233,5 3,740±0,09 147,6±8,81 
11 ІІІ 3870,7±224,5 3,74±0,09 144,8±8,16 
10 Найвища 4446,5±262,9 3,68±0,09 163,7±9,08 

126–
135 

9 ІІ 3643,3±431,9 3,80±0,07 138,6±19,7 
6 ІІІ 3406,0±281,9 3,64±0,12 124,0±7,84 
5 Найвища 4694,2±312,3 3,64±0,13 170,9±17,2 

136 і 
більше 

22 ІІ 4039,0±161,0 3,89±0,07 157,2±7,60 
18 ІІІ 3412,9±198,5 3,85±0,07 131,4±8,45 
15 Найвища 4561,0±170,2 3,88±0,09 177,0±8,05 

В се-
ред-

ньому 

573 ІІ 3995,5±38,7 3,83±0,01 153,1±1,62 
437 ІІІ 3994,0±47,5 3,80±0,01 151,8±2,00 
466 Найвища 4593,1±48,3 3,81±0,02 175,0±2,10 

 

Найвищі надої у корів української чорно-рябої молочної  

породи відзначено за тривалості сухостійного періоду до 45 і 56–65 діб 
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(табл. 2). У цей період різниця за надоєм за другу лактацію становила 

414,4 (Р<0,002), третю – 593,0 (Р<0,01), найвищу – 512,9 кг (Р<0,02), за 

кількістю молочного жиру – відповідно 9,3 (Р<0,10), 25,0 (Р<0,01) і 

18,3 кг (Р<0,05). 

 Між коровами з тривалістю сухостійного періоду 46–55 і 56–

65 діб різниця за надоєм за другу лактацію становила 181,0, третю – 

179,4 і найвищу – 220,8 кг, а за кількістю молочного жиру – відповідно 

4,9; 9,4 і 7,6 кг, тобто за надоєм і кількістю молочного жиру різниця 

була несуттєвою. 

Таким чином, результати наших досліджень показують, що 

оптимальним для корів української чорно-рябої молочної породи є 

сухостійний період тривалістю 46–65 діб.  

Встановлено залежність надою корів також від тривалості 

сервіс-періоду (табл. 3). 

 

3. Залежність молочної продуктивності від тривалості сервіс-

періоду у корів української чорно-рябої молочної породи (M±m) 

Сервіс-

період, 

діб 

n 
Лак-

тація 

Молочна продуктивність 

надій, кг 
вміст жиру в 

молоці, % 

молочний 

жир, кг 

До 80 

199 І   3765,4±54,5 3,87±0,02 145,8±2,22 

171 ІІ 3770,4±66,0 3,88±0,03 146,3±2,70 

130 ІІІ 3765,8±79,9 3,78±0,03 142,4±3,40 

128 Найвища 4178,1±79,5 3,87±0,03 161,7±3,25 

81–

100 

79 І   3798,4±83,4 3,91±0,03 148,6±3,41 

75 ІІ 3906,6±104,7 3,83±0,03 149,7±4,52 

57 ІІІ 3916,8±118,7 3,81±0,04 149,3±4,93 

74 Найвища 4299,1±92,6 3,85±0,03 165,6±3,90 

101–

120 

62 І   4123,1±113,4 3,91±0,04 161,3±4,54 

62 ІІ 3920,4±108,5 3,82±0,04 149,8±4,67 

50 ІІІ 4195,0±118,1 3,88±0,04 162,8±9,80 

62 Найвища 4395,7±119,8 3,89±0,03 171,0±4,93 

121–

140 

61 І   4095,7±104,1 3,90±0,04 159,8±4,26 

61 ІІ 4109,6±130,0 3,83±0,04 157,4±5,25 

29 ІІІ 4116,3±157,4 3,77±0,08 155,2±7,81 

11 Найвища 4401,2±101,6 3,84±0,04 169,0±4,17 

141–

160 

68 І   4042,3±108,8 3,90±0,03 156,5±4,58 

49 ІІ 4350,7±128,2 3,79±0,04 164,9±5,40 

33 ІІІ 4218,2±199,9 3,87±0,04 163,3±7,70 

68 Найвища 4625,8±104,5 3,88±0,03 179,5±4,31 
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161–

180 

57 І   4019,3±126,7 3,84±0,04 154,4±5,16 

17 ІІ 4223,3±263,0 3,75±0,08 158,4±11,7 

18 ІІІ 4285,5±244,3 3,86±0,06 165,5±9,44 

38 Найвища 4468,4±182,5 3,82±0,04 170,7±7,55 

181–

200 

37 І   4211,6±152,4 3,86±0,04 162,6±5,66 

30 ІІ 3957,4±129,2 3,87±0,06 153,2±5,90 

20 ІІІ 3951,5±200,3 3,82±0,06 151,0±7,81 

36 Найвища 4487,8±133,8 3,89±0,04 174,6±5,34 

201–

220 

36 І   4150,8±135,4 3,93±0,05 163,2±5,57 

22 ІІ 4459,9±229,6 3,82±0,06 170,410,27 

12 ІІІ 4545,6±175,1 3,84±0,06 174,67,32 

36 Найвища 4375,2±161,3 3,93±0,05 172,07,21 

221–

240 

30 І   4015,0±166,4 3,81±0,06 153,06,53 

11 ІІ 4381,6±279,5 3,88±0,08 170,112,26 

7 ІІІ 3475,3±344,2 3,86±0,07 134,216,57 

26 Найвища 4280,4±169,6 3,70±0,06 158,4±7,34 

241–

260 

22 І   4234,0±211,6 3,78±0,06 160,0±8,02 

11 ІІ 3912,2±235,1 3,79±0,08 148,3±9,20 

6 ІІІ 4693,5±457,2 3,79±0,15 177,9±11,6 

16 Найвища 4610,6±268,5 3,68±0,05 169,7±9,79 

261 і 

вище 

63 І   4002,5±100,1 3,93±0,04 157,7±4,13 

32 ІІ 4174,3±155,1 3,78±0,05 157,8±6,48 

26 ІІІ 4784,6±247,2 3,83±0,06 183,3±10,8 

61 Найвища 4751,6±130,9 3,85±0,03 183,0±5,38 

В 

серед-

ньому 

703 І   3967,2±31,7 3,88±0,01 154,0±1,28 

541 ІІ 3989,1±39,4 3,84±0,01 153,2±1,65 

388 ІІІ 4043,1±49,9 3,82±0,02 154,5±2,10 

641 Найвища 4387,0±37,1 3,86±0,01 169,4±1,54 

 

Найвищими надоями характеризувалися корови, у яких цей 

показник становив 141–160 діб. Різниця за надоєм за першу лактацію 

між тваринами з такою тривалістю сервіс-періоду становила 246,9 

(Р<0,05), другу – 580,3 (Р<0,001), третю – 452,4 (Р<0,05) і найвищу – 

447,4 кг (Р<0,001), а за кількістю молочного жиру – відповідно 10,7 

(Р<0,05), 18,6 (Р<0,05), 20,9 (Р<0,02) і 17,8 кг (Р<0,001). Між коровами 

із тривалістю сервіс-періоду 81–100 і 141–160 діб різниця за надоєм за 

першу лактацію становила  213,9, другу – 444,1 (Р<0,001), третю – 

301,3 і найвищу – 326,7 кг (Р<0,02), за кількістю молочного жиру – 

відповідно 7,9; 15,2  (Р<0,05), 14,0 і 13,9 кг (Р<0,02). Між тваринами, у 

яких цей показник був у межах 101–120 і 141–160 діб, різниця за 
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надоєм за другу лактацію становила 430,3 (Р<0,001), третю – 23,2 і 

найвищу – 230,1, а за кількістю молочного жиру – відповідно 15,1 

(Р<0,05); 0,5 і 4,5 кг. За надоєм та кількістю молочного жиру між 

коровами з іншою тривалістю сервіс-періоду суттєвої різниці не 

відзначено.  

Аналіз даних показує, що оптимальним є сервіс-період 

тривалістю 80–100 діб. За такої його тривалості є можливість 

отримувати 95 телят на 100 корів. 

 

4. Залежність молочної продуктивності від тривалості міжотельного 

періоду (МОП) у корів української чорно-рябої молочної породи (M 

± m) 

МОП, 

діб 
n 

Лак-

тація 

Молочна продуктивність 

надій, кг 

вміст 

жиру в 

молоці, % 

молочний 

жир, кг 

До 365 

214 І   3797,6±53,2 3,88±0,02 147,4±2,18 

194 ІІ 3740,3±61,8 3,86±0,02 144,4±2,52 

148 ІІІ 3784,1±76,1 3,78±0,03 140,1±3,18 

158 Найвища 4200,5±70,4 3,86±0,02 163,0±2,81 

366–

385 

79 І   3968,8±88,6 3,88±0,03 154,0±3,54 

72 ІІ 4056,1±116,1 3,82±0,03 155,0±4,76 

54 ІІІ 4040,7±119,6 3,85±0,04 155,6±5,18 

77 Найвища 4454,1±102,4 3,84±0,03 171,1±4,00 

386–

405 

73 І   3990,4±97,0 3,91±0,04 156,1±4,05 

61 ІІ 3943,4±104,5 3,87±0,04 152,7±4,66 

44 ІІІ 4184,3±125,1 3,87±0,05 162,0±5,99 

73 Найвища 4344,9±92,4 3,93±0,04 170,8±4,14 

406–

425 

70 І   3936,2±99,0 3,90±0,03 153,6±3,98 

64 ІІ 4189,6±131,6 3,80±0,04 159,2±5,32 

43 ІІІ 4021,1±164,0 3,75±0,05 150,8±6,53 

70 Найвища 4472,7±116,3 3,80±0,03 170,0±4,64 

426–

445 

56 І   4305,3±128,6 3,87±0,05 166,7±5,22 

35 ІІ 4368,6±131,8 3,84±0,05 167,8±5,53 

28 ІІІ 4249,9±189,2 3,88±0,04 164,9±6,92 

56 Найвища 4708,4±123,4 3,89±0,04 183,2±4,91 

446–

465 

39 І   3817,4±127,0 3,84±0,05 146,6±5,289 

24 ІІ 4135,2±175,4 3,79±0,06 156,8±7,62 

18 ІІІ 3865,7±214,6 3,84±0,06 148,5±9,11 

28 Найвища 4165,0±159,5 3,79±0,05 157,9±6,50 
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466–

485 

37 І   4255,6±159,2 3,88±0,04 165,2±6,37 

29 ІІ 4125,0±179,5 3,86±0,06 159,3±8,24 

11 ІІІ 4400,5±264,2 3,76±0,09 165,6±11,0 

37 Найвища 4567,4±156,3 3,90±0,04 178,2±6,74 

486–

505 

33 І   4075,6±153,5 3,85±0,06 157,0±5,89 

17 ІІ 4148,9±220,2 3,81±0,08 158,1±9,81 

15 ІІІ 4178,2±260,5 3,86±0,07 161,3±11,0 

34 Найвища 4307,0±127,7 3,89±0,06 167,6±5,70 

506 і 

більше 

20 І   4049,4±84,4 3,89±0,03 157,6±3,39 

16 ІІ 4214,0±120,3 3,83±0,05 161,4±5,42 

15 ІІІ 4759,4±228,7 3,88±0,07 184,7±0,07 

20 Найвища 4636,6±109,8 3,80±0,03 176,2±4,63 

В 

серед-

ньому 

701 І   3965,6±31,8 3,88±0,01 153,9±1,29 

541 ІІ 3989,4±39,3 3,84±0,01 153,2±1,64 

390 ІІІ 4033,2±50,0 3,82±0,02 154,1±2,11 

642 Найвища 4388,8±36,9 3,86±0,01 169,5±1,53 

 

Тривалість міжотельного періоду також суттєво впливає на 

молочну продуктивність тварин (табл. 4). Між коровами, у яких цей 

показник становить до 365 і 366–385 діб за першу лактацію, різниця за 

надоєм дорівнювала 171,2 (Р<0,10), другу – 315,8 (Р<0,02), третю – 

256,6 (Р<0,10) і найвищу – 253,6  кг  (Р<0,05),  а  за  кількістю 

молочного жиру  – відповідно 6,9 (Р<0,10), 10,6 (Р<0,05), 15,5 (Р<0,01) 

і 8,1 кг (Р<0,10). Між коровами з міжотельним періодом тривалістю 

365–385 і 386–405 та 366–385 і 406–425 діб суттєвої різниці за надоєм 

та кількістю молочного жиру не встановлено. Отже, для корів 

української чорно-рябої молочної породи оптимальний міжотельний 

період становить 365–385 діб.  

Залежно від лактації встановлено коефіцієнти кореляції між 

тривалістю сухостійного періоду та: надоєм – 0,198–0,286 (Р<0,05–0,01), 

вмістом жиру в молоці – 0,036–0,097 і кількістю молочного жиру – 

0,188–0,222 (Р<0,05), між тривалістю сервіс-періоду та названими вище 

показниками – відповідно 0,203–0,315 (Р<0,05–0,001), 0,041–0,086 і 

0,198–0,298 (Р<0,05–0,01) та між тривалістю міжотельного періоду і 

цими ж показниками – 0,198–0,305 (Р<0,05–0,01), 0,033–0,065 і 0,197–

0,301 (Р<0,05–0,01) (табл. 5). 
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5. Взаємозв’язки між молочною продуктивністю та тривалістю 

сухостійного, сервіс- і міжотельного періодів у корів української 

чорно-рябої молочної породи 

Показники 

Лактація 

І  

(n = 701) 

ІІ  

(n = 542) 

ІІІ  

(n = 490) 

найвища  

(n = 682) 

Коефіцієнти кореляції між тривалістю сухостійного періоду та 

Надоєм - 0,198
*
 0,286

**
 0,214

*
 

Вмістом жиру в молоці - 0,087 0,036 0,097 

Кількістю молочного жиру - 0,188
*
 0,222

*
 0,202

*
 

Коефіцієнти кореляції між тривалістю сервіс-періоду та 

Надоєм 0,203
*
 0,248

**
 0,315

***
 0,261

**
 

Вмістом жиру в молоці 0,041 0,086 0,045 0,085 

Кількістю молочного жиру 0,199
*
 0,196 0,298

**
 0,198

*
 

Коефіцієнти кореляції між тривалістю міжотельного періоду та 

Надоєм 0,198
*
 0,208

*
 0,305

**
 0,258

**
 

Вмістом жиру в молоці 0,033 0,043 0,065 0,049 

Кількістю молочного жиру 0,197
*
 0,199

*
 0,301

**
 0,243

*
 

 

 Встановлено частку впливу тривалості сухостійного, сервіс- та 

міжотельного періодів на молочну продуктивність корів (табл. 6).  

 

6. Вплив тривалості сухостійного, сервіс- і міжотельного періодів 

на молочну продуктивність корів, % 

Показники 

Лактація 

І 

(n = 701) 

ІІ  

(n = 542) 

ІІІ  

(n = 490) 

найвища  

(n = 682) 

Частка впливу тривалості сухостійного періоду на: 

Надій - 19,66 21,83 25,30 

Вміст жиру в молоці - 16,19 26,10 23,06 

Кількість молочного жиру - 18,44 27,39 24,89 

Частка впливу тривалості сервіс-періоду на: 

Надій 32,94 33,75 36,98 31,85 

Вміст жиру в молоці 31,69 32,55 36,77 30,18 

Кількість молочного жиру 30,14 32,87 36,63 31,24 

Частка впливу тривалості міжотельного періоду на: 

Надій 30,25 26,81 31,43 33,49 

Вміст жиру в молоці 27,49 27,45 30,23 31,17 

Кількість молочного жиру 29,29 26,49 31,05 33,65 
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Залежно від лактації частка впливу тривалості сухостійного 

періоду на надій становила 19,66–26,10, на вміст жиру в молоці – 

16,19–23,06 та на кількість молочного жиру – 18,44–27,39 %, частка 

впливу тривалості сервіс-періоду на ці ж показники становила 

відповідно 31,85–36,98; 30,18–36,77 і 30,14–36,63 %, а тривалості 

міжотельного періоду – 26,81–33,49; 27,45–31,17 і 26,49–33,65 %. 

Висновки. Встановлено, що тривалість сухостійного періоду у 

корів української чорно-рябої молочної породи в умовах Прикарпаття 

залежно від лактації знаходилася в межах 72,0–79,6, сервіс-періоду –

114,8–134,2 та міжотельного періоду – 398,8–416,2 діб. Виявлено 

залежність надоїв від показників відтворювальної здатності тварин.  

Найвищі надої спостерігали у корів із тривалістю сухостійного 

періоду 56–65, сервіс-періоду – 80–100 і міжотельного періоду – 365–

385 діб. Частка впливу тривалості сухостійного періоду на надій 

залежно від лактації становила 19,66–26,10, на кількість молочного 

жиру – 18,44–27,39, сервіс-періоду – відповідно 31,85–36,98 і 30,14–

36,63 і міжотельного періоду – 26,81–33,49 і 26,49–33,65 %. Залежно 

від лактації коефіцієнти кореляції між досліджуваними показниками 

знаходилися в межах 0,033–0,315. 
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АННОТАЦИИ 
 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 
УДК 631.527:633.32 

Байструк-Глодан Л. З. Экологическая пластичность и варианса 

стабильности сортообразцов клевера лугового (Trifolium pratense L.) в 

условиях Предкарпатья /  Л. З. Байструк-Глодан, Г. З. Жапалеу // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. - 2016. - Вып. 59. – С. 3–8. 

Методом оценки экологической пластичности и вариансы ее 

стабильности определена средняя реакция коллекционных образцов клевера 

лугового на изменение условий среды. Выделены сорта с высокой 

пластичностью, которые имеют высокие коэффициенты регрессии и низкие 

значения колебания их стабильности по урожайности зеленой массы, - № 2282, 

Тернопольская 6. Обнаружены образцы со стабильным проявлением 

признаков: «урожайность зеленой массы» - Колубара, Предкарпатская 6, 

Беломорская, № 2284, № 193, Родник Сибири, «урожайность семян» - № 2253, 

Колубара, № 2284, № 193.         

Ключевые слова: клевер луговой, сортообразец, коэффициент 

регрессии (пластичности), варианса стабильности, продуктивность. 

 
УДК 631.51:631.58:632:632.15 

Бомба М. Я. Биологическое земледелие: состояние и перспективы 

развития / М. Я. Бомба // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 

2016. – Вып. 59. – С. 9–18. 

Изложены новые литературные данные и результаты собственных 

исследований по развитию биологического земледелия. Особенное внимание 

обращается на взаимосвязь главных звеньев системы земледелия: структуры 

посевных площадей, севооборотов, почвозащитной обработки почвы и защиты 

растений. Особенное место уделяется бобовым и сидеральным культурам, а 

также соломе как альтернативному источнику  удобрений. 

Ключевые слова: биологическая система земледелия, севообороты, 

удобрения, обработка почвы, интегрированная защита растений. 

 
УДК 633.2.031:631.816 

Брощак И. С. Влияние технологических приемов выращивания на 

качественные показатели сенокосного корма люцерново-злакового 

агрофитоценоза / И. С. Брощак, И. И. Сеник, Г. П. Сидорук // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2016. – Вып. 59. – С. 18–23. 

Проведена сравнительная оценка сенокосного корма люцерново-

злакового агрофитоценоза, выращенного с использованием различных 

технологических приѐмов, с ДСТУ 4674-2006 «Сено. Технические условия». 

Установлены варианты опыта, которые позволяют получить сено I класса 

качества в соответствии с действующим стандартом. 

Ключевые слова: агрофитоценоз, сенокос, удобрения, качество корма, 

инокуляция. 
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УДК 631.811.98:633.11 

Василенко М. Г. Влияние Эндофита и Гумисола на урожай и качество 

зерна пшеницы яровой на серой лесной почве Северной Лесостепи Украины 

/ М. Г. Василенко, А. П. Стадник, М. В. Костюченко // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2016. – Вып. 59. – С. 24–31. 

В полевых и лабораторных исследованиях на серой лесной почве 

Северной Лесостепи Украины изучали влияние применения стимулятора роста 

растений Эндофит и вытяжки из биогумуса Гумисол на посевах пшеницы 

яровой сорта Ранняя 93 на показатели качества и продуктивности. Применение 

препаратов показало высокую эколого-биологическую эффективность. 

Обработка вегетирующих посевов пшеницы яровой значительно увеличила 

урожайность и улучшила качество зерна. От применения Эндофита 

урожайность зерна возрастала на 16,5 %, содержание белка - на 0,91 % и от 

Гумисола - соответственно на 19,6 и 0,85 %. 

Ключевые слова: зерно, урожай, качество, пшеница яровая, прирост, 

белок, Эмистим, Эндофит, Гумисол. 

 
УДК 595.768.1 (477.83+292.485) 
Ващишин О. А. Колорадский  жук в Западной  Лесостепи Украины       

/ О. А. Ващищин // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2016. 

– Вып. 59. – С. 32–39. 
Приведены результаты исследований заселения разных за спелостью 

сортов картофеля колорадским жуком. Изучено влияние погодных условий на 

период выхода жуков из зимовки, яйцекладку, возрождение личинок. 

Выделены сорта, что наименее заселялись вредителями, которые 

целесообразно внедрять в производство. 

Ключевые слова: колорадский жук, имаго, личинки, картофель, сорт, 

устойчивость, температура, влажность. 

 
УДК 633.11:581.522.4 

Экологическое испытание сортов пшеницы озимой в условиях 

Лесостепи Западной / А. П. Волощук [и др.] // Предгорное и горное земледелие 

и животноводство. – 2016. – Вып. 59. – С. 40–45. 

Приведены результаты научных исследований за 2014–2015 гг. по 

изучению продуктивности сортов разного географического происхождения в 

почвенно-климатических условиях Лесостепи Западной.  

Самую высокую семенную продуктивность обеспечили сорта 

лесостепного экологического типа: Бенефис, Колос Миронивщины (5,04 т/га), 

Лесная песня (5,0 т/га), а самую низкую – степного: Херсонская 99 (3,56 т/га), 

Пилиповка (3,69), Дородная (3,73 т/га). 

Ключевые слова: пшеница озимая, сорт, урожайность, коэффициент 

размножения, выход кондиционных семян. 

 
УДК 633.111:[632.1:631.559:631.53.01](477.8) 

Воробьѐва Ю. В. Особенности потери урожая пшеницы озимой от 

энзимо-микозного истощения зерна в зависимости от группы спелости  
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/ Ю. В. Воробьѐва // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 

2016. - Вып. 59. - С. 45–53. 

Приведенные результаты исследования свидетельствуют о том, что 

энзимо-микозное истощение зерна  приводит к значительным потерям урожая: 

у раннеспелых сортов пшеницы озимой - 0,51 т/га, среднеранних – 0,30 т/га, 

среднеспелых - 0,21 т/га, среднепоздних - 0,10 т/га. Исходя из этого, в зоне 

Лесостепи Западной с целью получения высоких урожаев предпочтение 

следует отдавать сортам середнеспелой и среднепоздней групп спелости 

лесостепного экологического типа (Перлына лесостепи, Крыжинка, 

Мироновская 65, Цыганка). 

Ключевые слова: пшеница озимая, сорт, семена, энзимо-микозное 

истощение зерна, урожайность. 
 

УДК 633.11:631.53.01:631.526.3 

Глыва В. В. Предшественники, их влияние на продуктивность и 

качество семян сортов пшеницы озимой в условиях Западной Лесостепи 

/ В. В. Глыва // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2016. – 

Вып. 59. – С. 54–61. 

Приведены результаты научных исследований за 2011–2013 гг. 

относительно формирования семенной продуктивности и посевного качества 

10 сортов озимой пшеницы среднеранней и среднеспелой групп спелости 

различных учреждений-оригинаторов при выращивании в зоне Западной 

Лесостепи. Семенная продуктивность озимой пшеницы после 

предшественника рапса озимого сформировалась на уровне 3,86–4,33 т/га, 

после овса - 3,49–3,94 т/га. Cнижением урожайности семян на 0,56; 0,58 и 

0,70 т/га характеризовались сорта: Романтика, Царевна, Лесная песня, более 

пластичными были Золотоколоса, Лыбидь. 

Ключевые слова: пшеница озимая, сорт, генетический потенциал, 

группа спелости, предшественник, урожайность, коэффициент размножения, 

выход кондиционных семян. 

 
УДК 631.53.02:633.853.494 

Григорив Я. Я. Влияние погодных условий на формирование 

продуктивности рапса в Прикарпатье / Я. Я. Григорив, О. М. Стельмах 

 // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2016. – Вып. 59. – С. 

61–65. 

Изучено состояние производства рапса, приведена динамика посевных 

площадей и урожайность данной культуры в Украине. Для условий 

Прикарпатья установлена зависимость формирования уровня урожайности от 

воздействия погодных условий. 

Ключевые слова: погодные условия, посевная площадь, рапс озимый, 

урожайность. 

 
УДК 633.2:633.24:631.8 

Добрянская Н. А. Выращивание тимофеевки луговой с 

использованием микробных препаратов в условиях Предкарпатья  
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/ Н. А. Добрянская // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 

2016. – Вып. 59. – С. 66–75. 

  Показано влияние регулятора роста растений гумисол и 

микроудобрения диазофит на урожайность и экономическую эффективность  

выращивания тимофеевки луговой сорта Пидгирянка в условиях Предкарпатья 

Украины. Установлено, что существенный рост урожайности возможен не 

только за счет внесения минеральных удобрений, но и применения микробных 

препаратов для обработки семян и опрыскивания посевов. Определены 

наиболее эффективные варианты их применения. Одним из путей увеличения 

урожая тимофеевки луговой является внедрение в производство 

высокоэффективной конкурентоспособной технологии ее выращивания, 

которая бы обеспечила максимальную реализацию потенциала современных 

сортов.     

Ключевые слова: тимофеевка луговая, сорт, технология, минеральные 

и бактериальные удобрения, семена, зеленая масса, сухое вещество. 

 
 УДК 631.872:631.416.1:633.11 

 Влияние биологизированных систем удобрений на азотный режим 

серой лесной почвы под озимой пшеницей / А. Л. Дубицкий, О. И. Качмар,  

А. А. Дубицкая, М. М. Щерба // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2016. – Вып. 59. – С. 75–80. 

 Приведены результаты динамики накопления соединений азота в серой 

лесной почве под озимой пшеницей в зависимости от биологизированных 

альтернативных систем удобрений.  

 Ключевые слова: биологизированные системы удобрения, солома, 

птичий помет, экобиом, азотный режим почвы, озимая пшеница. 

 
УДК 633.521:631.4(477.86) 

Книгницкая Л. П. Выращивание льна-долгунца в почвенных условиях 

Ивано-Франковской области / Л. П. Книгницкая // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2016. – Вып. 59. – С. 81–90. 

Отражены результаты обследования почвенного покрова территории 

Ивано-Франковской области, где проведены научные исследования по 

виращиванию льна-довгунца. Отмечено, що типом почвы посевной площади 

под лëн есть дерново-подзолистая поверхностно оглеенная среднесуглинистая, 

которая имеет определѐнное морфологическое строение, гранулометрический 

состав, агрохимические и агрофизические свойства. Для виращивания льна-

долгунца эта почва требует использования соответственной системы основной 

обработки, сидератов и органо-минеральных удобрений. 

Ключевые слова: лëн-долгунец, дерново-подзолистая поверхностно 

оглеенная среднесуглинистая почва, Ивано-Франковская область. 
 

УДК 633.2.033:633.2.031 
Кобыренко Ю. А. Всевание бобовых многолетних трав с целью 

повышения продуктивности луговых агрофитоценозов / Ю. А. Кобыренко  
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// Предгорное и горное земледелие и животнодство. – 2016. – Вып. 59. – С. 90–

95. 

В условиях Лесостепи Западной исследован процесс восстановления 

деградированного травостоя низинных лугов путем подсева бобовых 

многолетних трав в неразработанную дернину и применения минеральных 

удобрений. Приведены данные относительно восстановленного всеванием 

травостоя. 

Ключевые слова: травостои, продуктивность, травосмеси, удобрения. 

 
УДК 631.527 

Конык Г. С. Оценка сортообразцов овсяницы красной (Festuсa rubra 

L.) по биологическим и хозяйственно ценным показателям как исходного 

материала для селекции / Г. С. Конык // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2016. – Вып. 59. – С. 95–102. 

Изложены результаты исследований взаимосвязей между отдельными 

селекционными признаками сортообразцов овсяницы красной. Приведенные 

коэффициенты корреляции (r), указывают, насколько один признак зависит от 

другого и как они тесно взаимосвязаны. Установлено, что за два года учета 

при сенокосном и пастбищном использовании существенно превысили 

стандарт (сорт Говерла) по урожаю кормовой массы все селекционные номера. 

Ключевые слова: овсяница красная, признак, отбор, взаимосвязи, 

продуктивность, сорт.  
 

УДК 633.85:631.816.3:631.547 

Корецкая М. И. Структура растений рапса озимого на время 

прекращения осенней вегетации в зависимости от предпосевной обработки 

семян и внекорневой подкормки / М. И. Корецкая // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2016. – Вып. 59. – С. 102–113. 

Приведены результаты научных исследований по изучению влияния 

предпосевной обработки семян и внекорневой подкормки растений в фазе 4–6 

листьев на осеннее развитие рапса озимого сортов Черемош и Анна. Лучшие 

показатели структуры растений перед входом в зиму отмечено на варианте 

предпосевной обработки семян инсектицидным протравителем 

Круизер (3,0 л/т) и стимулятором роста Вымпел-К (500 г/т) c внекорневым 

внесением регулятора роста Вымпел (500 г/га), микроудобрений Оракул хелат 

бора (1,5 л/га) и Оракул сера актив (2,0 л/га). 

Ключевые слова: рапс озимый, сорт, предпосевная обработка семян, 

внекорневая подкормка растений, структура растений.  

 
УДК 633.844 

Лыс Н. Н. Продуктивность горчицы черной в зависимости от 

применения бактериальных препаратов / Н. Н. Лыс, Н. Л. Ткачук, Р. С. Иванюк 

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2016. – Вып. 59. – С. 

114–120. 

Установлено положительное действие бактериальных препаратов на 

почвенное питание и рост горчицы черной. Внесение фосформобилизирующих 
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бактерий в ризосферу увеличивало количество стручков на побегах, 

количество и вес семян с одного растения. Все это в конечном итоге повлияло 

на продуктивность посевов. 

Ключевые слова: бактериальные препараты, горчица черная, 

продуктивность растений, урожайность семян. 
 

УДК 631.436:633.15 

Малиенко А. М. Температурный режим почвы в посевах кукурузы в 

зависимости от размещения семян в посевном ложе / А. М. Малиенко,  

Н. Е. Борис // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2016. – 

Вып. 59. – С. 120–129. 

Приведены результаты исследования влияния размещения семян в 

посевном ложе на формирование температурного режима почвы в условиях 

Правобережной Лесостепи. Регулирование температурного режима посевного 

слоя обусловлено микрорельефом поверхности и размещением посевного 

материала на более прогретой части гребня. Установлено, что способ сева 

кукурузы, который обеспечивает размещение семян в основании гребня на его 

нижней части, улучшает температурный режим почвы посевного слоя, всходы 

появляются на 3–4 сутки раньше по сравнению с традиционным способом сева 

на ровной поверхности, что обусловлено лучшим прогреванием верхнего (0–

10 см) слоя почвы. Проанализированы полученные экспериментальные данные 

влияния размещения семян в посевном ложе и условий вегетационного 

периода на индивидуальную продуктивность растений кукурузы. 

Ключевые слова: температурный режим почвы, теплообмен, 

коэффициент нагрева, серая лесная почва, кукуруза на зерно, способ посева, 

гребневой способ сева, индивидуальная продуктивность растения. 
 
УДК 633.15:631.555:636.085.52 

Влияние высоты среза на продуктивность и кормовую ценность 

гибридов кукурузы на силос / В. А. Олифирович [и др.] // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2016. – Вып. 59. – С. 130–135. 

Максимальный выход сухого вещества при проведении низкого среза 

обеспечил гибрид ДН Злата (12,8 т/га). Скашивание на высоте четвертого 

междоузлия снижало этот показатель на 16–21 % по сравнению с низким 

срезом. Среди исследуемых гибридов независимо от высоты среза лучший 

химический состав зеленой массы имел ДН Злата. Повышение высоты среза 

способствует увеличению доли початков в урожае зеленой массы на 6,7–8,6 % 

и улучшает еѐ химический состав. Так, содержание сырого протеина 

возрастает на 0,89–1,05 %, а сырой клетчатки – снижается на 1,93–2,71 %. 

Ключевые слова: кукуруза на силос, гибриды, высота среза, выход 

сухого вещества, химический состав зеленой массы. 

 
УДК 633.32 

Перегрим О. Р. Корреляционные связи между признаками 

продуктивности в селекции клевера ползучего (Trifolium repens L.)  
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/ О. Р. Перегрим // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2016. 

– Вып. 59. – С. 136–143. 

Представлены результаты исследований корреляционного анализа 

сортов клевера ползучего. Установлены корреляционные зависимости между 

отдельными морфобиологическими свойствами и хозяйственно ценными 

признаками. На основании полученых данных выделены отдельные 

факториальные признаки, которые наиболее тесно коррелируют с 

результирующими признаками и на которые следует обратить внимание при 

подборе растений в селекции на продуктивность. 

Ключевые слова: клевер ползучий, признак, корреляция, селекция, 

сорт. 
 

УДК 633.85:632.4  

Развитие пероноспороза на сортах и гибридах рапса озимого в 

зависимости от метеорологических факторов в условиях Западной Лесостепи 

/ О. Н. Пристацкая [и др.] // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2016. – Вып. 59. – С. 144–150. 

Приведены результаты оценки устойчивости сортов рапса озимого 

против пероноспороза в условиях естественного инфекционного фона. 

Выделены сорта с повышенной устойчивостью к данной болезни. 

Ключевые слова: рапс озимый, болезнь, пероноспороз, сорт, 

устойчивость. 
 
УДК 633.2.031:631.962.2 

Рудавская Н. Н. Формирование плотности сеяных фитоценозов  

/ Н. Н. Рудавская, Ю. С. Ткачук // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2016. – Вып. 59. – С. 150–155. 

Приведены результаты исследования влияния состава травосмесей на 

плотность травостоев при сенокосном использовании в условиях Лесостепи 

Западной. Установлено, что плотность стояния стеблей зависела от количества 

бобовых и злаковых компонентов, высеянных в составе травосмесей, и 

менялась пропорционально количеству высеянных семян.  

Ключевые слова: травосмеси, бобовые травы, злаки, плотность 

травостоя. 

 
УДК 633.416:631.527.33 

Тымчишин С. М. Оценка генотипов кормовой свеклы для создания        

высокопродуктивных гибридов / С. М. Тымчишин, С. И. Сидорчук,                    

И. И. Голубец // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2016.  – 

Вып. 59. – С. 156–163. 

Оценка генотипов кормовой свеклы по хозяйственным показателям, 

морфологическим особенностям корнеплодов дает возможность выделить 

генотипы, которые характеризуються повишенным содержанием сухого 

вещества, большей массой корнеплода, группы с желанной формой и окраской 

корнеплода.  
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Ключевые слова: кормовая свекла, сорт, селекция, гибрид, 

толерантность, продуктивность. 

 
УДК 633.15:581.522.4 

Ткачук Ю. С. Продуктивность гибридов кукурузы в условиях 

Западной Лесостепи / Ю. С. Ткачук, Н. Н. Рудавская // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2016. – Вып. 59. – С. 164–167. 

Приведены результаты исследований продуктивности гибридов 

кукурузы селекции Института сельского хозяйства степной зоны НААН в 

условиях Западной Лесостепи. 

Средняя урожайность зерна в группе раннеспелых гибридов составила 

7,11 т/га и находилась в пределах 6,15–7,98 т/га. Группа среднеранних 

гибридов сформировала в среднем 7,2 т/га зерна. 

Ключевые слова: гибриды кукурузы, урожайность, ФАО. 

 
УДК 581.1+631.8 

Федак В. В. Связь между накоплением жирных кислот и 

урожайностью и качеством зерновых культур в посевах / В. В. Федак,  

О. В. Мамчур, И. Ф. Ривис // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2016. – Вып. 59. – С. 167–172. 

С целью прогнозирования зерновой продуктивности растений 

кукурузы в их листьях в начальные фазы роста определяли содержание 

неэтерифицированных форм жирных кислот (С10–С18). Установлено, что 

увеличение их содержания служит маркером повышения урожая и качества 

зерна. 

Ключевые слова: зерно кукурузы, жирные кислоты общих липидов, 

минеральные удобрения, регулятор роста растений. 

 
УДК  631.527.22:633.2  

Хомяк М. М. Изучение сортообразцов ежи сборной при сенокосном и 

пастбищном использовании / М. М. Хомяк // Предгорное и горное земледелие 

и животноводство. – 2016. – Вып. 59. – С. 173–180. 

Отражено состояние селекции ежи сборной в зоне Предкарпатья при 

различных типах использования. При скашивании первого укоса в фазе 

выхода в трубку ежа сборная формирует три полноценных укоса, при этом 

достигается равномерность распределения зеленой массы в течение 

вегетационного периода. После начала весеннего отрастания прирост побегов 

у раннеспелых и среднеспелых сортообразцов ежи сборной идет быстрее, чем 

у позднеспелых. Самый высокий темп прироста побегов наблюдали в фазе 

полного колошения и до цветения. За 15 суток этого периода у стандарта с. 

Дрогобычанка прирост составил 21,4 см, а у позднеспелых сортообразцов (№ 

912 и № 1365) – 16,5 см. 

Ключевые слова:  ежа сборная, сорт, укос, семена, зеленая масса, 

сухое вещество, протеин. 
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ЖИВОТНОВОДСТВО 

 
УДК 636.2:636.23 

Данькив В. Я. Продуктивные качества симменталов в условиях 

Прикарпатья / В. Я. Данькив // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2016. – Вып. 59. – С. 181–185. 

  Приведены результаты изучения молочной продуктивности коров 

симментальской породы в племрепродукторе „Литинское”  в зависимости от 

возраста и линейной принадлежности. Установлены различия по уровню удоев 

между животными разных линий. 

Ключевые слова: симментальская порода, чистопородное разведение, 

селекционное ядро, молочная продуктивность. 

 
УДК 636.2:636.23 

Данькив В. Я. Оценка пригодности коров-первотелок симментальской 

породы к машинному доению / В. Я. Данькив, М. И. Когут // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2016. – Вып. 59. – С. 185–189. 

 Проведена оценка морфологических и функциональных показателей 

вымени коров-первотелок симментальской породы. Установлено соответствие 

исследуемых признаков требованиям машинного доения и выявлены 

положительные корреляционные связи между морфофункциональными 

показателями вымени и уровнем надоя коров. 

Ключевые слова: симментальская порода, морфофункциональные 

свойства вымени, молочная продуктивность. 
  

УДК 636.2:612.017:618.6 

Дьяченко А. Б. Влияние тканевых препаратов на показатели белкового 

обмена и репродуктивную функцию коров разной молочной продуктивности 

/ А. Б. Дьяченко, О. И. Стадницкая, Л. В. Ференц // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2016. – Вып. 59. – С. 189–198. 

Исследовано влияние парентерального применения экстракта алоэ и 

плаценты денатурированной эмульгированной в последний месяц стельности 

коров разного уровня молочной продуктивности на показатели белкового 

обмена и репродуктивную функцию.  

Установлено, что применение экстракта алоэ в период до отела 

положительно влияет на белоксинтезирующую функцию печени и 

гуморальное звено неспецифической резистентности организма коров. 

Применение коровам экстракта алоэ и плаценты денатурированной 

емульгированной в этот период обеспечивает полноценное восстановление 

половых циклов, повышение оплодотворяемости и сокращение сервис-

периода. 

Ключевые слова: коровы, белок, белковые фракции, экстракт алоэ, 

плацента денатурированная эмульгированная, репродуктивная способность. 
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УДК 636.2:636.061:519.233.5:636.034 

Когут М. И. Связь экстерьера и молочной продуктивности у коров 

симментальской породы  /  М. И. Когут, В. М. Братюк, В. Я.  Данькив  

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2016. - Вып. 59. – С. 

199–204. 

Приведены результаты описательной оценки (линейная оценка коров 

по типу) первотелок симментальской породы  - потомков разных быков и 

линий. Изучены корреляционные связи между линейными показателями и 

молочной продуктивностью. Установлено, что экстерьерный тип  изученных 

потомков разных быков находится в тесной связи с продуктивностью.           

Полученные результаты указывают на целесообразность дальнейшей 

селекционной работы с целью улучшения строения тела скота симментальской 

породы. 

Ключевые слова: симментальська порода, линейная оценка коров по 

типу, экстерьер, молочный тип, корреляция. 

 
УДК 637.112 

Палий А. П. Усовершенствованная методика оценки качества молока 

коров / А. П. Палий // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 

2016. – Вып. 59. – С. 204–210. 

Анализом гигиенического и санитарного состояния на фермах и 

молочных комплексах промышленного типа установлено, что в результате 

нарушения режимов обслуживания и ухода за доильно-молочным 

оборудованием происходит загрязнение получаемого молока. 

Для прогнозирования качества молока разработан способ, по которому 

определяют санитарно-гигиеническое состояние доильно-молочного 

оборудования и за микробиологическими показателями (КОЕ/см3) и цветом 

фильтровального элемента проводят его бальное оценивание: І – безупречно, 

ІІ – отлично, ІІІ – хорошо, ІV – удовлетворительно, V – неудовлетворительно. 

В соответствии к установленной бальной шкале прогнозируют сортность 

молока – от получения его «Экстра» класса до определения его несортности. 

Ключевые слова: молоко, сорт, доильное оборудование, 

фильтровальный элемент, бальная шкала. 
 

УДК 636.32/38:636.085.55 

Молочная продуктивность и качественные показатели молока и брынзы 

при использовании в рационах овцематок БМД оптимизированного состава  

/ Г. М. Седило, С. О. Вовк, М. А. Петришин, М. М. Хомик // Предгорное и 

горное земледелие и животноводство. – 2016. – Вып. 59. – С. 211–218. 

 Установлено, что замена в составе комбикорма для лактирующих 

овцематок в зоне Предгорья Карпат подсолнечного жмыха аналогичным 

количеством БМД с содержанием высокопротеиновых компонентов местного 

производства (экструдированные кормовые бобы и горох) и введение в состав 

комбикорма 4 % природного минерала Карпат глауконита повышает 

продуктивность животных и улучшает качество молока и изготовленной из 

него брынзы. 
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 Ключевые слова: овцематки, украинская горнокарпатская порода, 

кормление, БМД, глауконит, молоко, брынза. 

 
УДК 636.4.082 

Оценка хряков красно-белопоясой породы по показателям "собственной 

продуктивности" потомков / Г. М. Седило,  В. П. Пундык, П. Л. Шевчук, 

Г. В. Тесак // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2016. – 

Вып. 59. – С. 218–223. 

Установлено, что высшие репродуктивные качества свиноматок красно-

белопоясой породы были в животных, спаренных с хряком Дебютом 5. По 

результатам контрольного выращивания лучшие откормочные качества также 

были у потомков хряка Дебюта 5 по сравнению с потомками хряка 

Дантиста 205. 

Ключевые слова: свиньи, красно-белопоясая порода, 

производительность. 

 
УДК 636.2:636.082 

Стадницкая О. И.  Экстерьерные  промеры у коров и их связь с 

молочной продуктивностью / О. И. Стадницкая // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2016. - Вып. 59. – С. 223–229. 

Результаты наших исследований показывают, что самые высокие удои у 

коров-первотелок украинской черно-пестрой породы в условиях 

Тернопольщини, где общепринятый средний уровень кормления, были у 

животных с высотой в холке 132–135 и 136–139 см, глубиной груди 75–77 см и 

шириной груди – 47–50 см. При этом коэффициенты корреляции между 

промерами статей тела и удоем в зависимости от вида промера и порядкового 

числа лактации находились в пределах 0,105–0,366, а доля  влияния промеров на 

удой – в пределах 14,03–16,08. 

Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют, что 

оптимальная высота в холке для коров-первотелок в условиях Тернопольщини 

составляет 136–139 см, глубина груди 75–77 см, ширина груди 47–50 см. 

Ключевые слова: экстерьерные промеры, коровы-первотелки, высота, 

украинская черно-пестрая молочная порода. 
 

УДК 636.2:636.034.082 

Ференц Л. В. Показатели воспроизводительной способности коров 

украинской черно-пестрой молочной породы и  их влияние  на молочную 

продуктивность / Л. В. Ференц // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2016. – Вып. 59. – С. 230–239. 

Исследованы показатели воспроизводительной способности коров 

украинской черно-пестрой молочной породы и их влияние на уровень 

молочной продуктивности. Установлено, что длительность периода сухостоя у 

коров в зависимости от лактации находилась в пределах 72,0–79,6, сервисного 

периода – 114,8–134,2 и междуотельного периода – 398,8–416,2 суток. 
Наивысшие надои отмечены у животных с длительностью периода сухостоя 

56–65, сервисного периода – 80–100, междуотельного периода –  365–385 
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суток. Доля влияния длительности периода сухостоя на удой в зависимости от 

лактации составила 19,66–26,10, на количество молочного жира – 18,44–27,39; 

сервисного периода – соответственно 31,85–36,98 и 30,14–36,63; 

междуотельного периода – 26,81–33,49 и 26,49–33,65 %. 

Ключевые слова: порода, коровы, период сухостоя, сервис-период, 

междуотельный период, молочная продуктивность, коэффициенты 

корреляции, доля влияния. 
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ANNOTATIONS 
 

AGRICULTURE AND PLANT GROWING 

 
UDC 631.527:633.32 

Baystruk-Hlodan L. Ecological plasticity and stability variance of variety-

samples of red clover (Trifolium pratense L.) at conditions of Precarpathians  

/ L. Baystruk-Hlodan, G. Zhapaleu // Foothill and mountain agriculture and 

stockbreeding. - 2016. - V. 59. - Р. 3–8. 

By method of evaluation of ecological plasticity and variance stability it was 

determined the average response of collection samples of red clover to changing 

environmental conditions. The varieties with high plasticity, which have high 

regression coefficients and low value fluctuations their stability of on green mass 

yield, – № 2288, Ternopilska 6 were fixed. There was detected samples with a stable 

manifestation of signs of "green mass yield" – Kolubara, Peredkarpatska 6, 

Bilomorska, № 2284, № 193, Rodnik Sibiri, "yield seeds» – № 2253, Kolubara, № 

2284, № 193. 

Key words: red clover, variety, ecological plasticity, stability, productivity. 

 
UDC 631.51:631.58:632:632.15 

Bomba M. Biological agriculture: state and perspectives of development   

/ M. Bomba // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2016. – V. 59. 

– P. 9–18. 

New literary data and the author’s own research in the branch  of  biological 

farming are given. A particular attention is focused on the interrelation of the 

principle sections of the system of farming: structure of land areas, crop rotations, 

soil-protecting cultivation and plant protection. The legume and sideral crops as well 

as straw as an alternative source of fertilizing paid to much attention. 

Key words: biological system of farming, crop rotations, fertilizing, soil 

cultivation, integrated plant protection. 

 
UDC 633.2.031:631.816 

Broschak I. Impact of technological methods of growing on quality 

indicators of hayfields forage of alfalfa-cereal agrophytocenose / I. Broschak,  

I. Sеnyk, H. Sydoruk // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 

2016. – V. 59. – P. 18–23. 

The comparative evaluation of haylands forage of alfalfa-cereal 

agrophytocenosе grown with using of different processing methods with DSTU 

4674-2006 "Hay. Technical requirements" was conducted. It was established the 

variants of experience that allows to get the hay of 1-st class quality according to 

current standard. 

Key words: agrophytocenoses, haymaking, fertilizer, feed quality, 

inoculation. 
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UDC 631.811.98:633.11 

Vasylenko M. Influence Endorphit and Humisol on yield and quality of 

spring wheat on gray forest soils of the Northern Forest-Steppe of Ukraine  

/ M. Vasylenko, A. Stadnyk, M. Kostyuchenko // Foothill and mountain agriculture 

and stockbreeding. – 2016. – V. 59. – P. 24–31. 

The field and laboratory studies on gray forest soils of Northern Forest-

Steppe of Ukraine studied the effect of the application of plant growth stimulant 

Endofit and extracts from vermicompost Humisol on sowings of spring wheat 

variety Rannia 93 in terms of quality and productivity. The use of drugs has shown a 

high ecological and biological effectiveness. Processing of vegetative sowings of 

spring wheat significantly increased grain yield and grain quality has improved. 

From the use of Endophit grain yield increased by 16,5 %, the protein content –  

0,91 % and Humisol respectively by 19,6 % and 0,85 %. 

Key words: grain, yield, quality, spring wheat, growth, protein, Emistym, 

Endofit, Humisol. 
 

UDC 595.768.1 (477.83+292.485) 

Vashchyshyn О.  Colorado beetle in Western Forest-Steppe of Ukraine  

/ О. Vashchyshyn  // Foothill and  mountain agriculture and stockbreeding. − 2016. 

– V. 59. − Р. 32–39. 

The results of the research settlement different for maturity of potato 

varieties by Colorado potato beetle are given. The effect of weather conditions on 

the release of beetles from period of hibernation, oviposition, larvae revival are 

studied. The varieties with the least populated by pest, which should be implemented 

in production  are separated. 

Key words: Colorado beetle, imago, larvae, potatoes, variety, resistance, 

temperature, humidity. 
 

UDC 633.11:581.522.4 

Ecological testing of winter wheat varieties in the conditions of the western 

Forest-Steppe / A. Voloshchuk [et al.] // Foothill and mountain agriculture and 

stockbreeding. – 2016. – V. 59. – P. 40–45. 

Results of scientific researches for 2014–2015 on studying efficiency of 

varieties of different geographical origin in soil and climatic conditions of Forest-

Steppe Western are given. 

The highest seed production ensured the varieties of forest-steppe ecological 

type: Benefis and Kolos Myronivshchyny (5,04 t/ha), Lisova pisnia (5,0 t/ha), and 

the lowest of the steppe: Khersonka 99 (3,56 t/ha) Pylypivka (3,69 t/ha), Doridna 

(3,73 t/ha). 

Key words: winter wheat, variety, yield, multiplication coefficient, yield of 

certified seeds. 
 
UDC 633.111:[632.1:631.559:631.53.01](477.8) 

Vorobyova Yu. Features of yield losses winter wheat depending on the 

enzyme-mycotic exhaustion of seeds for different ripening groups  

/ Yu. Vorobyova // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. - 2016. - 

V. 59. - P. 45–53. 
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The results of the researches show that enzyme-mycotic exhaustion of seeds 

leads to significant losses of yield in the early-ripening  varieties of winter wheat - 

0.51 t/ha, middle-early-ripening - 0,30 t/ha, middle-ripening - 0,21 t/ha, middle-late-

ripening - 0,10 t/ha. From this basic of the Western Forest-Steppe for the purpose of 

receiving high crop preference should be given for middle-ripening and middle-late-

ripening Forest-Steppe ecological types. 

Key words: winter wheat, variety, seeds, enzyme-mycotic exhaustion of 

seeds,yeild. 
 

UDC 633.11:631.53.01:631.526.3 

Hlyva V. Predecessors, their influence on productivity and quality of seeds 

of winter wheat varieties in the conditions of the western Forest-Steppe / V. Hlyva 

// Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2016. – V. 59. – P. 54–61. 

The results of scientific research for 2011–2013 on the formation of seed 

production and seed quality of 10 varieties of winter wheat medium-early and 

medium-ripening maturity groups of various institution-originators when grown in 

the area of Western Forest-Steppe are given. Seed production of winter wheat after 

winter rape predecessor was formed at the level on 3,86–4,33 t/ha, after oats – 3,49–

3,94 t/ha. Decrease of seed yield on 0,56; 0,58 and 0,70 t/ha were varieties: 

Romantyk, Tsarivna, Lisova pisnia, more plastic were Zolotokolosa, Lybid. 

Key words: winter wheat, variety, genetic potential, maturity group, 

predecessor, yield, multiplication coefficient, yield of conditioned seeds. 
 
UDC 631.53.02:633.853.494 

Hryhoriv Ya. Effect of weather conditions on formation of rape 

productivity in Precarpathians / Ya. Hryhoriv, О. Stelmakh // Foothill and mountain 

agriculture and stockbreeding. – 2016. – V. 59. – Р. 61–65. 

The state of rape production are studied, the dynamics of acreage and yield 

of this crop in Ukraine are given. The dependence of yield formation from the 

influence of weather conditions for the terms of Precarpathians are established. 

Key words: weather conditions, crop area, winter rape, productivity. 
 
UDC 633.2:633.24:631.8 

Dobrianska N. Growing of timothy grass with using of microbial 

preparations at conditions of Precarpathians / N. Dobrianska // Foothill and 

mountain agriculture and stockbreeding. – 2016. – V. 59. – P. 66–75. 

The effect of plant growth regulator Humisol and Diazofit micronutrient 

fertilizers on productivity and economic efficiency in growing of timothy variety 

Pidhirianka at conditions of Precarpathians of Ukraine are shown. It was established 

that a significant increase in productivity is possible not only through the application 

of mineral fertilizers, but also the use of microbial preparations for seed treatment 

and spraying of crops. The most effective options for their use are defined. One  of 

the  ways to increase the  crop production is the introduction of competitive high 

technology of its cultivation, for maximum  realization of  the  potential of  modern  

varieties. 

Key words: timothy, variety, technology, mineral and bacterial fertilizers, 

seed, green mass, dry matter. 
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UDC 631.872:631.416.1:633.11 

Effect of biological systems of fertilizers on nitrogen regime of gray forest 

soil under winter wheat / О. Dubytsky, O. Kachmar, A. Dubytska, M. Shcherba  

// Foothill and mountain agriculture and stockbreеding. – 2016. – V. 59. – P. 75–80. 

The results of the dynamics of accumulation of nitrogen compounds in the 

gray forest soil under winter wheat depending on biological alternative systems of 

fertilizers are presented.  

Key words: biological systems of fertilizers, straw, bird’s dung, ecobiom, 

nitrogen regime of the soil, winter wheat.  
 

UDC 633.521:631.4(477.86) 

Knihnitska L. Cultivating of flax in the soil conditions of Ivano-Frankivsk 

region / L. Knihnitska // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 

2016. – V. 59. – P. 81–90. 

There are reflected results of examining the soils of Ivano-Frankivsk region 

involved in the research on flax cultivation. It is founded that sod-podzolic surface 

gley medium loam soil is suitable for flax cultivation due to its morphological 

structure, granulometric composition, agrochemical and agrophysical properties. 

Growing flax in this type of soil involves using basic soil treatment techniques and 

the application of green manure and organo-mineral fertilizers. 

Key words: flax, sod-podzolic surface gley medium loam soil, Ivano-

Frankivsk region. 
 

UDC 633.2.033:633.2.031 

Kobyrenko Yu. Reseeding of leguminous perennial grasses to improve 

productivity of meadow agrocenoses / Yu. Kobyrenko // Foothill and mountain 

agriculture and stockbreeding. – 2016. – V. 59. – Р. 90–95. 

In conditions of Western Forest-Steppe of the process of rehabilitation of 

degraded lowland grass meadows by reseeding legumes perennial grasses in the 

sward and application of mineral fertilizers is investigated. The data relatively 

productivity of the restored by reseeding of grass stand are given. 

Key words: grass stands, productivity, grass mixtures, fertilization.  
 

UDC 631.527 

Konyk G. Estimation of variety-samples of red fescue (Festuca rubra L.) by 

biological and economically valuable indicators as the initial material for breeding  

/ G. Konyk // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2016. – V. 59. 

– P. 95–102. 

The results of studies of the relationship between the individual breeding 

traits of variety-samples of red fescue are showed. The given correlation coefficients 

(r), are indicated how one trait depend from other and how they close interconnect. 

It was established that for two years account for hay and pasture use all breeding 

numbers significantly exceeded the standard for forage mass. 

Key words: red fescue, trait, selection, relationships, productivity, variety. 
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UDC 633.85:631.816.3:631.547 

Koretska M. The structure of winter rape plants at the time of termination 

of autumn vegetation depending on the presowing treatment of seeds and outside 

roots fertilizing / M. Koretska // Foothill and mountain agriculture and 

stockbreeding. – 2016. – V. 59. – P. 102–113. 

The results of scientific research on the effects of presowing treatment of 

seeds and outside roots fertilizing of plants in phase 4–6 leaves on autumn 

development of winter rape variety Cheremosh and Anna are given. The best 

indicators of structure of plants before entering in winter marked on variant of 
presowing treatment of seeds by insecticidal protectants Cruiser (3,0 l/t) and growth 

stimulator Vympel-K (500 g/t) with outside roots application of growth regulator 

Vympel (500 g/t), fertilizers Oracle boron chelate (1,5 l/ha) and Oracle sulfur 

asset (2,0 l/ha). 

Key words: winter rape, variety, preplant seed treatment, outside roots 

fertilizing of plants, plant structure.  
 

UDC 633.844 

Lys N. Productivity of mustard black depending on the use of bacterial 

preparations / N. Lys, N. Tkatchuk, R. Iwanyk // Foothill and mountain agriculture 

and stockbreeding. – 2016. – V. 59. – P. 114–120. 

It was established the positive action of bacterial preparations on the ground 

feeding and growth of mustard black. Application of phosphoromobilizing bacteria 

in rhizosphere increased the amount of pods on sprouts, amount and weight of seed 

from one plant. All of it in end-point influenced on the productivity of sowing. 

Key words: bacterial preparations, mustard black, productivity of plants, 

yield of seed. 
 
UDС 631.436:633.15 

Maliienko A. The temperature regime of the soil in crops of corn depending 

on the placement of the seed in the seedbed / А. Maliienko, N. Borys // Foothill and 

mountain agriculture and stockbreeding. – 2016. – V. 59. – P. 120–129. 

The results on research the effect of seed placement in the seedbed on the 

formation of the temperature regime of the soil in the conditions of right-bank 

Forest-Steppe are given. Regulating of temperature regime of seed layer is stipulated 

due to the surface micro-relief and the placement of corn seeds at a more heated 

south side of the ridge. It is founded that the method, which ensure the seed 

placement in foot of ridge on its south part improves temperature regime. Sprouts 

are appeared on 3–4 days earlier compared to the conventional method of sowing, 

which is caused by better heating of top 0–10 cm layer of soil. The experimental 

research data of influence of the placement of the seed in the different seedbed and 

conditions of the growing season of individual productivity of maize plants are 

analyzed. 

Key words: soil temperature regime, heat exchange, coefficient of heating, 

gray forest soil, maize, method of sowing, ridge method of sowing, plant 

productivity. 
 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2554_1_2&s1=%E8%F1%F1%EB%E5%E4%EE%E2%E0%ED%E8%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2554_1_2&s1=%E8%F1%F1%EB%E5%E4%EE%E2%E0%ED%E8%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3934411_1_2&s1=%E3%F0%E5%E1%ED%E5%E2%EE%E9%20%EF%EE%F1%E5%E2
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UDC 633.15:631.555:636.085.52 

The effect of cutting height on the productivity and feeding value of corn 

hybrids for silage / V. Olifirovich [et al.] // Foothill and mountain agriculture and 

stockbreeding. – 2016. – V. 59. – P. 130–135. 

The maximum yield of dry matter during the low cut provided a hybrid DN 

Zlata – 12,8 t/ha. Mowing at the height of the fourth internodes reduced the dry 

matter yield of maize hybrids on 16–21 % compared to the low cut. Among the 

studied hybrids regardless of the height of cut the best chemical composition of 

green mass had the hybrid DN Zlata. Raising the cutting height increases the 

proportion of cobs in the yield of green mass by 6,7–8,6 % and improves the 

chemical composition of green mass. Thus, the content of crude protein increases by 

0,89–1,05 % and crude fiber – is reduced by 1,93–2,71 %.  

Key words: corn silage, hybrids, cutting height, dry matter yield, chemical 

composition of green mass. 
 

UDC 633.32 

Perehrym O. Correlation connections between productivity traits in white 

clover breeding (Trifolium repens L.) / O. Perehrym // Foothill and mountain 

agriculture and stockbreeding. – 2016. – V. 59. – P. 136–143. 

The results of studies of correlation analysis of varieties of white clover are 

given. It is established correlations between particular morphological and biological 

properties and agronomic valuable traits. Separate factorial traits that most closely 

correlate with the resulting traits and attention should be paid when selecting plants 

in breeding on productivity are separated on basis these data.  

Key words: white clover, trait, correlation, breeding. 
 
UDC 633.85:632 

The development of Peronospora parasitica on varieties and hybrids of 

winter rape depending on meteorological factors in conditions of western Forest-

Steppe. / O. Prystatska [et al.] // Foothill and mountain agriculture and stock-

breeding. – 2016. – V. 59. - P. 144–150. 

The results of the evaluation of resistance of winter rape varieties against 

Peronospora parasitica in conditions of natural infectious background are given. The 

varieties with increased resistance to the disease are separated. 

Key words: winter rape, disease, Peronospora parasitica, variety, resistance. 
 

UDC 633.2.031:631.962.2 

Rudavska N. Formation of seeded phytocenoses / N. Rudavska, Y. Tkachuk 

// Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2016. – V. 59. – P. 150–

155. 

The results of three years of research on the effect of the composition of 

grass mixtures on density of grass stands for hay using in conditions of western 

Forest-Steppe. It was established that the density of standing stems depended on the 

amount of legumes and cereal components in the composition of sown grass 

mixtures, and varied proportionally to the number of sown seeds.  

Key words: grass mixtures, legumes grasses, cereals, density of grass 

stands. 
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UDС 633.416:631.527.33 

Tymchyshyn S. Estimation of fodder beet genotypes for creating of high-

productive hybrids / S. Tymchyshyn, S. Sydorchuk, I. Holubets // Foothill and 

mountain agriculture and stockbreeding. – 2016. – V. 59. – P. 156–163. 

Estimation of fodder beet genotypes by their agricultural parameters and 

roots morphological differences gives an opportunity to select genotypes with 

increased dry matter content and enlarged root mass. This estimation also gives an 

opportunity to select the groups  with desired form  and color of roots.  

Key words: fodder beet, variety, breeding, hybrid, tolerance, productivity. 
 

UDC 633.15:581.522.4 

Tkachuk Y. Productivity of corn hybrids in сonditions of Western Forest-

Steppe / Y. Tkachuk, N. Rudavska // Foothill and mountain agriculture and 

stockbreeding. – 2016. – V. 59. – P. 164–167. 

The results of the research productivity of hybrid corn of breeding Institute 

of Agriculture of Steppe zone NAAS in сonditions of Western Forest-Steppe. 

The average grain yield in the group of early-ripening hybrids was 7,11 t/ha 

and located within 6,15–7,98 t/ha. Group of middle-early-ripening hybrids formed 

by an average 7,2 t/ha of grain. 
Key words: hybrids of corn, yield, FAO. 
 

UDC 581.1+631.8 

Fedak V. The relationship between the fatty acids accumulation and yield 

and quality of grain crops in sowings / V. Fedak,  O. Mamchur, J. Rivis // Foothill 

and mountain agriculture and stockbreeding. – 2016. – V. 59. – P. 167–172. 

With the purpose of maize grain productivity forecasting in plants leaves on 

the initial growth phases the content nonesterified forms of fatty acids (C10-C18) 

were determined. It was established that increasing their content may be used as a 

marker of yield rise and better grain quality. 

Key words: maize grain, fatty acid of total lipids, fertilizers, plant growth 

regulators. 
 

UDC 631.527.22:633.2 

Chomiak M. Study of orchard grass variety-samples for hay and pasture use  

/ M. Chomiak // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2016. – V. 

59. – P. 173–180. 

The state breeding of orchard grass in the zone of Precarpathians for 

different types of use are reflected. When cutting the first mowing in the phase 

output in the tube orchard grass generates three full mowing, while achieving a 

uniform distribution of green mass during the growing season. After the beginning 

of the spring regrowth the growth of shoots and in early maturing and middle 

maturing variety-samples orchard grass went faster than that of late maturing. The 

highest rate of shoot growth was observed in the phase of full heading and before 

flowering. During the 15 days of this period the growth was 21,4 cm in standard v. 
Drohobychanka, while in the late maturing variety-samples (№ 912 і № 1365) – 

16,5 cm. 
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Key words: orchard grass, variety, mowing, seeds, green mass, dry matter, 

protein. 
 

STOCKBREEDING 
 

UDC 636.2:636.23 

Dan’kiv V. Productive qualities of Simmentals at conditions of 

Precarpathians / V. Dan’kiv // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. 

– 2016. – V. 59. – P. 181–185. 

The results of the study milk production of cows in the Simmental breed in 

breeding facility „Litynske” depending on the age and line belonging are given. 

Differences in levels of yields between animals of different lines are established.  

Key words: Simmental breed, pure breeding, breeding group, milk 

productivity. 
 

UDC 636.2:636.23 

Dan’kiv V.  Assessment of suitability of Simmental breed cows firstborn to 

machine milking / V. Dan’kiv, M. Kogut // Foothill and mountain agriculture and 

stockbreeding. – 2016. – V. 59. – P. 185–189. 

The assessment of morphological and functional parameters of udder of 

cows firstborn Simmental breed are perfomed. Conformity of studied traits  to 

requirements milking machine are established and positive correlations between 

udder morphofunctional indicators and the level of milk yield of cows are 

discovered. 

Key words: Simmental bread, morphofunctional characteristics of udder, 

milk productivity. 
 

UDC 636.2:612.017:618.6 

Dyachenko А. Influence of tissue preparations on the performance of 

protein metabolism and reproductive function of cows of different milk yield 

/ А. Dyachenko, O. Stadnytska, L. Ferents // Foothill and mountain agriculture and 

stockbreeding. – 2016. – V. 59. – P. 189–198. 

The influence of parenteral administration of aloe extract and placenta 

denatured emulsified in the last month of pregnancy of cows of different milk yield 

level on the indicators of protein metabolism and reproductive function are 

investigated.  

It was established that use of aloe extract in the period before calving has a 

positive effect on velocimeters liver function and humoral link of nonspecific 

resistance of the organism of cows. The use of cows of aloe extract and placenta 

denatured emulsified, in this period, provides full recovery of sexual cycles, increase 

of impregnation capacity and reduction of service period. 

Key words: cows, protein, protein fraction, aloe extract, emulsified 

denatured placenta, reproductive ability. 
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UDC 636.2:636.061:519.233.5:636.034 

Kogut  M.  The relationship of exterior and milk production in Simmental 

cows / M. Kogut, V. Bratyuk, V. Dan’kiv // Foothill and mountain agriculture and 

stockbreeding. – 2016. – V. 59. – P. 199–204. 

The results of the descriptive evaluation (linear assessment of cows for type) 

heifers of Simmental breed – descendants of different bulls and lines are given. 

Correlations between linear performance and milk production are studied. It was 

founded that exterior type of studied descendants of different bulls correlated with 

productivity. 

The obtained results indicate the possibility of further breeding work to 

improve the structure of the body of Simmental cattle. 

Key words: Simmentals breed, linear assessment of cows for type, exterior, 

milk type, correlation. 
 

UDC 637.112 

Paliy A. Improved method of estimation quality of cows milk / А. Paliy  

// Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2016. – V. 59. – P. 204–

210. 

Analysis of hygienic and sanitary conditions on farms and dairy complexes 

industrial type found that as a result of violation of conditions service and care of 

milking and dairy equipment become contamination of received milk. 

In order to predict the quality of milk is provided a method by which 

determine the hygienic conditions of milking and dairy equipment for 

microbiological parameters (CFU/cm3) and color filter element carried its ball 

estimation: I – flawless, II – excellent, III – well, IV – satisfactorily, V – not 

satisfactory. According to the set point scale predict the grade of milk – from the 

receipt of its «Extra» class to determine its unsorting. 

Key words: milk, variety, milking equipment, filter element, point scale. 
 

UDC 636.32/38:636.085.55 

 Milk production and qualitative proofs of milk and cheese for the use in the 

diets of ewes of PMS optimized compositions / G. Sedilo, S. Vovk, M. Petryshyn, 

M. Homyk // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2016. – V. 59. 

– P. 211–218. 

 As a result of the research was showed that the change in composition of 

mixed fodder for lactating ewes at zone of foothill Carpathian of sunflower oilcake 

same amount of PMS with the high protein content of local production components 

(extruded feed beans and peas) and an introduction to mixed fodder composition 4 

% of the Carpathians natural mineral – glauconite increases the milk productivity 

and improves quality of milk and cheese. 

Key words: ewes, Ukrainian Carpathian breed, feeding, PMS, glauconite, 

milk, cheese. 
 
UDC 636.4.082 

Evaluation of boars Red-White Belted breed on indicators “own productivity” 

of progenies / H. Sedilo, V. Pundyk, P. Shevchuk, G. Tesak // Foothill and mountain 

agriculture and stockbreeding. – 2016. – V. 59. – P. 218–223. 
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A higher reproductive rate had red-white belted sows, paired with boar's 

Debut 5. According to the results of control growing the best fattening performance 

had  the offsprings of the boar Debut 5 compared with the offsprings of the boar 

Dentist 205. 

Key words: pigs, Red-White Belted breed, productivity. 
 
UDC 636.2:636.082 

Stadnytska O. Exterior measurements  of cows and their relationship with 

dairy productivity / O. Stadnytska // Foothill and mountain agriculture and 

stockbreeding. – 2016. – V. 59. – Р. 223–229. 

Results of our investigations were showed that the highest milk yield in first 

lactation cows of Ukrainian Black Mottley dairy breed in conditions of the Ternopil 

region were in cows with height at withers 132–135 and 136–139 cm, chest depth of 

75–77 cm and width of the chest – 47–50 cm. Here with correlation coefficients 

between the body measurements and milk yield, depending on the type and serial 

number of lactation were within 0,105–0,366, and share of influence of measurements 

on the milk yield were within 14,03–16,08. 

Thus, the results of our studies indicated that the optimal height at the withers 

for cows in the conditions of Ternopol region is 136–139 cm, depth 75–77 cm, chest 

width 47–50 cm. 

Кey words: exterior measurements, first-lactation-cows, height, Ukrainian 

Black Mottley dairy breed. 
 
              UDC 636.2:636.034.082 

Ferents L. Reproductive ability parameters of cows Ukrainian Вlack 

Spotted dairy cattle breed and their influence on milk productivity / L. Ferents   

// Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2016. – V. 59. – P. 230–

239. 

Reproductive ability parameters of cows Ukrainian Black Spotted dairy 

cattle breed and their influence on milk productivity were investigated. It was 

established that the cows dry-expectancy duration depending on lactation was 72,0–

79,6, service-expectancy – 114,8–134,2  and intercalving  period – 398,8–416,2 

days. The highest yield had animals with the dry-expectancy duration 56–65, 

service-expectancy – 80–100 and intercalving  period – 365–385 days. The fraction 

of influence  the dry-expectancy duration on milk production depending on lactation 

was 19,66–26,10 per cent, on the milk fat content – 18,44–27,39 %; between 

service-expectancy period – 31,85–36,98 and 30,14–36,63 % respectively;  

intercalving  period  – 26,81–33,49 and 26,49–3,65 %. 

Key words: breed, cows, service-expectancy, dry-expectancy, intercalving  

period, milk productivity, correlation coefficients, fraction of influence. 
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