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УДК 631.636 
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газонних трав, особливостей вирощування нуту, вівса, рижію ярого, 

світчграсу, кукурудзи, пшениці озимої, систем удобрення та їх післядії на 

трансформацію кислотно-основних властивостей ясно-сірого лісового 

поверхнево оглеєного ґрунту. 

Висвітлено результати досліджень щодо вдосконалення продуктивних 

якостей великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності методами 

селекційно-племінної роботи, питання впливу певних кормових факторів на 
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ПЕРСПЕКТИВИ СЕЛЕКЦІЇ FESTUCA TRACHYPHYLLA  

ПРИ СТВОРЕННІ СОРТІВ ГАЗОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  

В УМОВАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ 

 

Проведено оцінку п’яти  популяцій костриці шорстколистої 

різного еколого-географічного походження за морфологічними 

ознаками. Визначено, що в межах виду деякі ознаки є менш мінливі 

(коефіцієнт варіації довжини листка 7,9 %), інші більш мінливі 

(коефіцієнт варіації кількості генеративних пагонів на рослині  

35,2 %). 

Ключові слова: газон, популяція, Festuca trachyphylla, 

коефіцієнт варіації, взаємозв'язок. 

 

  Вступ. Останнім часом газонні трави як декоративний елемент 

ландшафтного дизайну та екологічний фактор впливу на навколишнє 

середовище активно використовують у світі та в Україні. Створення 

декоративних травостоїв можливе лише за наявності в достатній 

кількості насіння сортів газонних трав, максимально адаптованих до 

природно-кліматичних умов України [18, 19, 21]. 

Для створення газонів різної якості в Україні використовують 

обмежену кількість сортів газонних трав вітчизняної селекції – лише 

27 % від наявного асортименту. До Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні на 2016 рік, було занесено два 

сорти костриці шорстколистої: Саманта (Голландія), Борнадо 

(Німеччина) [9]. У світі відомі такі сорти: Crystal, Mentor, Ridu, 

Spartan, Tenis [26]. 

Важливою умовою для створення високопродуктивних 

травостоїв з використанням газонних трав у Передкарпатті є детальне  
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вивчення біоекологічних особливостей перспективних видів із 

залученням нового вихідного матеріалу, а також підвищення їхніх 

продуктивних та декоративних показників за допомогою комплексу 

основних технологічних прийомів. 

Встановлено, що газонні трави мають відповідати цілому 

комплексу вимог, а саме: бути багаторічними, утворювати щільний 

травостій, відзначатися високою насіннєвою продуктивністю та при 

цьому мати декоративний вигляд [22, 23, 38]. 

Родина Злакових  (Poaceae Barnh.) – найпоширеніша на земній 

кулі, вона займає 60–90 % всього складу природних трав’яних 

спільнот. Із родини Злакових відомо близько 1000 видів. Рід Костриця 

(Festuca L.) є одним із найчисленніших родів злаків, він включає понад 

300 видів, у складі якого чимало рідкісних і реліктових видів [1, 3, 24, 

32, 34, 35].  Низка біологічних особливостей (наприклад, щільно- або 

нещільнодернинна життєва форма, тривалий життєвий цикл, висока 

конкурентоспроможність та ін.) зумовлює їхню домінантну та 

едифікаторну роль у складі багатьох угруповань. Їхня роль 

обмежується не лише використанням на кормові цілі, створенням 

довготривалих кормових угідь, але не менш важливе значення має 

використання окремих видів костриць для газонів і декоративних 

ландшафтів [7, 13, 18, 19].  

Сорти газонних трав переважно використовують у сумішах з 

3–5 видами трав, збалансованих за природними вимогами, відібраних 

за темпами росту і розвитку, які різняться за реакціями на фактори 

стресу. Суміш, що складається з декількох видів трав, краще 

пристосовується і має більше шансів вижити. Ці принципи беруть за 

основу відбору сортів трав з урахуванням особливостей довкілля, 

призначення газону, можливостей догляду [21–23].  

Посіви, в які включений лише один вид, використовують у 

деяких випадках: по краях газону, в затінених місцях тощо. Інколи 

проектують газони, що підкреслюють велич і красу архітектурних 

споруд або є основою квіткових композицій. У таких випадках 

висівають лише поодинокі види. Для цього підходить костриця 

шорстколиста (Festuca trachyphylla Hack. Krajina) [36]. 

Festuca trachyphylla належить до групи Festuca ovina agg. [25, 

33]. Її географічне поширення – зона помірного клімату в Північній 

півкулі. Це домінантний компонент ксеротермічних лугів [12, 35–37]. 

У ході експедицій, які ми провели в 2009–2012 рр. в Україні, було 

зібрано дикорослі популяції в Івано-Франківській та Львівській 

областях.  
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І. О. Беднарська вважає, що вид Festuca trachyphylla Hack. 

Krajina є досить рідкісним, проте потрібно враховувати його стратегію 

виду-синантропа – його ареал поступово збільшується в цілій Європі, 

через що недоцільно включати F. trachyphуlla до списку видів, які 

потребують охорони. За даними І. О. Беднарської та гербарних фондів, 

на Західному Поліссі відомо три локалітети, де зростає цей вид: 

Волинська обл., Ковельський р-н, між с. Доротище та с. Заріччя 

(Кагало, Беднарська 1999 LWAKNS 09026); Волинська обл., 

Турійський р-н, околиці с. Овлочин (Беднарська 1997 LWAKNS 08459) 

та Волинська обл., Шацький р-н, околиці м. Шацьк, оз. Перемут 

(Беднарська 1997 LWAKNS 08444). Відомі численні місцезнаходження 

цього виду на території Білорусі (Джус 1997 MSKU № 9, 1074а, 1233а, 

1274, 1574) та Українського Розточчя, Литви, що підтверджує 

відсутність потреби охорони цього виду [2–5]. 

Костриця шорстколиста є морфологічно зміненим видом 

групи Festuca ovina. І це створює проблеми для систематики. Його 

мінливість проявляється в основному в морфологічній і фізіологічній 

будові [25–28, 31, 33, 34]. Серед найбільших проблем у вивченні 

систематики роду Festuca є нерівномірне (з географічної точки зору) 

вивчення видів у різних частинах світу, увага лише до окремих 

(вибраних) таксонів, і особливо неможливість порівняти дані різних 

авторів через використання неоднакових підходів [3, 7, 11, 24]. 

Костриця шорстколиста характеризується посухостійкістю, 

декоративністю, швидко відростає після косіння, формує щільну 

дернину, добре росте на дерново-середньопідзолистих середньокислих 

ґрунтах. 

Матеріали і методи. Дослідження проводили в 2015–2016 рр. 

на експериментальній базі Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН (с. Лішня Дрогобицького р-ну Львівської 

обл.). 

Ґрунт дослідного поля – типовий для вказаного регіону 

осушений гончарним дренажем дерново-середньопідзолистий 

поверхнево оглеєний середньокислий суглинковий утворений на 

делювіальних відкладах. Ґрунти характеризуються такими 

агрохімічними показниками: вміст ґумусу - 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 2015–2016 рр. мали ряд особливостей. За роки 

досліджень відзначали істотні відмінності від середніх багаторічних 

даних суми опадів та температур протягом літніх місяців, що дало 
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змогу більш різносторонньо оцінити показники росту і розвитку 

костриці шорстколистої під час вегетації та вплив несприятливих умов 

довкілля на її продуктивність. 

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

Так, температура повітря в липні, серпні перевищила середньо-

багаторічну на 2,3; 3,6 °С. Кількість опадів була меншою відповідно на 

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

розвиток рослин та насіннєву продуктивність.  

2016 рік відзначався дещо підвищеною середньомісячною 

температурою повітря та меншою кількістю опадів. Так, температура 

повітря квітня, травня, червня, липня, серпня, вересня була відповідно 

на 2,6; 0,3; 2,3; 1,9; 0,8; 1,9 °С вища за середньобагаторічну.  

За вегетаційний період опадів випало менше порівняно з 

середньобагаторічними показниками, за винятком квітня та липня. 

Матеріалом для досліджень слугували 5 популяцій костриці 

шорстколистої  різного еколого-географічного походження. 

Оцінку вихідного матеріалу проводили згідно з 

“Методическими указаниями по селекции многолетних трав” [15], 

“Методическими указаниями по изучению мировой коллекции 

многолетних кормовых трав” [14], “Методологією селекції багато-

річних бобових і злакових трав у Передкарпатті” [16], методичними 

рекомендаціями “Формування та збереження генетичного різноманіття 

кормових і газонних трав у Передкарпатті”  [19]. 

Впродовж вегетаційного періоду досліджували морфологічні 

ознаки зразків багаторічних трав за “Методикою проведення 

експертизи сортів на відмітність, однорідність та стабільність (ВОС) 

(кормові культури)” [13].  

У розсадниках добору вивчали три селекційні номери 

костриці шорстколистої, які закладали з індивідуальним розміщенням 

рослин (площа живлення 0,40 х 0,40 м), де кожен сортозразок  був 

представлений 50 біотипами. Експериментальні дані обробляли з 

використанням кореляційно-регресійного аналізу за В. Г. Вольфом [6]. 

Результати та обговорення. Аналіз вітчизняного та світового 

досвіду створення сортів кормового і газонного призначення свідчить 

про те, що вимоги до них різні [8, 20, 24–26]. Тому й роботи щодо 

селекції сортів трав для газонів, пасовищ та сіножатей ведуть у 

кардинально протилежних напрямах. Добрий кормовий сорт мусить 

мати швидкий ріст та здатність формувати максимальну кількість 

зеленої маси високої якості (підвищений вміст білка, високу 

перетравність та поживність). Сорти для газонів, навпаки, мають 

забезпечувати: швидке проростання насіння і добре укорінення рослин 
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після сівби, високу конкурентоспроможність з бур’янами, вегетативне 

розмноження без утворення насіння, добре кущіння, швидке 

задерніння поверхні ділянки, повільне відростання після укосів, 

соковиту, красиву листову масу після скошування, високу стійкість 

проти хвороб, мінімальний догляд, засухо- і морозостійкість. 

О. В. Шкура і Д. Б. Рахметов газонні трави за здатністю до 

пагоноутворення поділили на три групи: перша – з високою здатністю 

пагоноутворення (понад 10 тис. вегетативних пагонів на 1 м2), друга – 

з середньою здатністю (від 5,0 до 9,9 тис. вегетативних пагонів на  

1 м2), третя – з низькою здатністю пагоноутворення (менше ніж  

4,9 тис. вегетативних пагонів на 1 м2). Користуючись їхньою 

класифікацією та даними наших досліджень, костриця шорстколиста 

належить до другої групи – 5 204 шт./м2. Кількість генеративних 

пагонів на 1 м2 - 287 шт. при сівбі газону. 

Площа листової поверхні костриці шорстколистої становить            

28,6 тис. м2/га. За кількістю вегетативних пагонів, щільністю 

травостою, декоративністю (5 балів), показниками пагоноутворення  

костриця шорстколиста посідає одне з перших місць.  

           

1. Морфологічна характеристика сортозразків костриці 

шорстколистої при індивідуальному розміщенні рослин (у 

середньому за 2015–2016 рр.) 
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рослину 

 

 

22 

 

 

45 

 

 

38 

 

 

20 

 

 

35 

 

 

32 

 

За літературними даними, висота рослин костриці 

шорстколистої становить 20–50 см [34, 35]. У наших дослідженнях 

вона коливалася від 36,8 до 43,9 см (табл. 1). Коефіцієнт варіації 

становить  9,6–13,4 % (табл. 2). У зв’язку з цим ознака помірно 

поліморфна.   
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 Довжина листка в популяцій, які ми вивчали, коливалася від 

19,6 до 21,9 см і характеризувалася незначною мінливістю (V = 6,0–

9,1). 

 

2. Коефіцієнт варіації морфологічних ознак сортозразків костриці 

шорстколистої, % 

Ознаки 

№
 8

5
0

/1
 

№
1

0
6
6

/1
 

№
1

1
5
7

/1
 

№
1

2
3
8

/1
 

№
1

4
2
3

/1
 

С
ер

ед
н

є 
 

зн
ач

ен
н

я
 

 

Висота рослини, см 13,4 12,6 13,1 9,6 10,1 11,8 

Довжина листка, см 6,0 8,3 7,9 8,1 9,1 7,9 

Довжина суцвіття, см 14,1 13,2 10,8 11,1 12,6 12,4 

Маса 1000 насінин, г 8,1 7,3 9,6 10,7 18,7 10,9 

Кількість генератив-

них пагонів, шт. на 

рослину 

 

 

32,1 

 

 

40,8 

 

 

34,7 

 

 

36,4 

 

 

31,8 

 

 

35,2 

 

За даними I. Markgraf-Dannenberg, V. Stukonis, довжина 

суцвіття коливається від 4,5 см до 13 см. В наших дослідженнях вона 

становила 6,9–7,5 см, міжпопуляційний коефіцієнт варіації дорівнював 

12,4, тому ця ознака характеризується середньою мінливістю. 

Щодо маси 1000 насінин, то вона коливалася від 0,91 до 1,04 г.   

Мінливість цієї ознаки є середня у сортозразків № 1238/1 та № 1423/1, 

оскільки коефіцієнт варіації дорівнював 10,7 і 18,7 %. У трьох інших 

номерів мінливість незначна (V = 7,3–9,6 %). 

Кількість генеративних пагонів у п’яти популяціях була 

різною (31,8–40,8 шт. на рослині). Мінливість цієї ознаки є висока, 

оскільки коефіцієнт варіації становив 31,8–40,8 %. 

Для підвищення ефективності добору цінного для селекції 

костриці шорстколистої вихідного матеріалу ми в системі 

кореляційного аналізу проводили  вивчення напряму і сили зв’язку 

морфологічних ознак у трьох селекційних номерів – № 850/1, № 

1238/1, № 1423/1. Адже перехід від обліку окремих ознак до їх 

корельованих комплексів підсилює достовірність аналізу.  
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3. Взаємозв’язки між окремими морфологічними ознаками сортозразків костриці шорстколистої (2015– 

2016 рр.) 

Сорто-

зразок 

Вага зеленої 

маси з куща –

висота 

травостою 

Вага зеленої 

маси з куща – 

облиствле-

ність 

Вага зеленої 

маси з куща - 

маса насіння  

з куща 

Маса насіння з 

куща – кількість 

генеративних 

пагонів  на 

рослині 

Маса насіння 

з куща – 

кількість 

насінин у 

суцвітті 

Маса насіння 

з куща – маса 

1000 насінин 

r tф r tф r tф r tф r tф r tф 

2015 

№ 850/1  0,45* 3,46 0,78*  8,67 0,01  0,07 0,80* 8,89 0,71* 7,10 0,79* 8,78 

№ 1238/1 0,51* 4,25 0,76* 8,44 -0,03 -0,21 0,75* 7,50 0,57* 4,75 0,63* 5,72 

№ 1423/1 0,59* 4,91 0,79* 7,18 -0, 09 -0,64 0,56* 4,67 0,55* 4,58 0,71*   7,10 

2016 

№ 850/1  0,28 2,0 0,67* 6,09 -0,02 -0,14 0,76* 8,78 0,67* 6,09 0,51* 4,25 

№ 1238/1 0,53* 4,42 0,71* 7,10 0,05 0,36 0,71* 7,10 0,56* 4,67 0,57* 4,75 

№ 1423/1 0,55* 4,58 0,63* 5,72 0,03 0,21 0,72* 7,20 0,63* 5,72 0,60* 5,00 
 * Достовірні при 5-відсотковому рівні значимості порівняно з tтабл.  = 2,01. 
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У  трьох досліджуваних сортозразків костриці шорстколистої  

існують достовірні позитивні середні  взаємозв’язки між вагою зеленої 

маси з куща і висотою травостою (r = 0,45–0,59),  достовірний 

позитивний середній і сильний – між вагою зеленої маси з куща і 

облиствленістю (r = 0,63–0,79).    

У сортозразків костриці шорстколистої між результуючими 

ознаками існують низькі негативні та позитивні кореляційні зв’язки (r 

= 0,05…–0,09), що ускладнює їх поєднання   при  доборах  на  

підвищення кормової або насіннєвої продуктивності. 

           За результатами аналізу взаємозв’язків насіннєвої 

продуктивності  виявлено достовірні позитивні середні і високі зв’язки 

між масою насіння і кількістю генеративних пагонів (r = 0,56–0,80),  

середні – між масою насіння і кількістю насінин у суцвітті (r = 0,55– 

0,71), високий – у сортозразка № 850/1 між масою насіння і масою 

1000 насінин (r = 0,79).                                                        
Висновки.  Селекційна робота з  кострицею шорстколистою  в 

зоні Передкарпаття має бути спрямована на збагачення генетичного 

різноманіття споріднених диких рослин шляхом збору та створення 

нового вихідного матеріалу; розкриття потенціалу господарських і 

біологічних ознак з виділенням їх джерел.  

 Вивчені ознаки в межах виду (висота рослин, довжина листка, 

довжина суцвіття, маса 1000 насінин, кількість генеративних пагонів)  

характеризуються різною мінливістю: від незначної (довжина листка 

7,9 %) до значної  (кількість генеративних пагонів – 35,2 %). 

Методами гібридизації, індивідуально-родинного і масового 

доборів створено новий вихідний матеріал (10 сортозразків), який 

надалі буде використовуватися у практичній селекції. 
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РОЛЬ ЧУТЛИВИХ ДО СОНЯЧНОЇ РАДІАЦІЇ ОЗНАК 

ПОТУЖНОСТІ ФОТОСИНТЕТИЧНОГО АПАРАТУ ЛИСТКІВ  

У ФОРМУВАННІ ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ  

ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА БІОЛОГІЗОВАНИХ СИСТЕМ 

УДОБРЕННЯ  

 

Вивчено закономірності формування потужності 

фотосинтетичного апарату верхніх листків (середній 

фотосинтетичний потенціал ФПВЛ, середня питома поверхнева 

щільність ППЩЛВ; фази онтогенезу трубкування – молочна 

стиглість) та кінцевої продуктивності пшениці озимої за 

біологізованих систем удобрення (БСУ). За допомогою методів 

тривимірного кореляційного аналізу встановлено, що збільшення 

зернової продуктивності рослин в умовах застосованих БСУ зумовлене 

зростанням ФПВЛ порівняно з базовою мінеральною системою 

удобрення і не залежить від побіжних змін ППЩЛВ. Висунуто 

гіпотезу щодо важливої ролі ефективності використання фізіологічно 

активної радіації (ФАР) верхніми листками пшениці озимої впродовж 

трубкування – молочної стиглості у формуванні її кінцевої 

продуктивності за БСУ. Ефективність поглинання ФАР зазначеними 

органами рослин упродовж облікового періоду швидше за все не 

впливає істотно на продуктивність колосу пшениці озимої в умовах 

застосованих БСУ.  

Ключові слова: пшениця озима, біологізовані системи 

удобрення, середній фотосинтетичний потенціал, середня питома 

поверхнева щільність листків, зернова продуктивність, часткові та 

коефіцієнти тривимірної кореляції.  

 

Вступ. Згідно з сучасними уявленнями, продуктивність посівів 

залежить від їхньої здатності поглинати фізіологічно активну радіацію 

(ФАР)  і  перетворювати  її  в  енергію  хімічних  зв’язків,  які надалі 
 

© Дубицький О. Л., Качмар О.  Й., Дубицька А. О., 

Вавринович О.В., Щерба М. М., 2017  

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2017. Вип. 61. 
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використовуватимуться у метаболічних процесах. Разом з тим 

ефективність поглинання та використання ФАР (відповідно ЕПР і 

ЕВР) певним чином залежить від ценотичних показників потужності й 

ефективності фотосинтетичного апарату, яким своєю чергою належить 

важлива роль у формуванні продуктивності сільськогосподарських 

рослин, зокрема пшениці озимої [3, 8, 9, 13, 26–28]. 

У джерелах [3, 8, 9, 13, 20, 23, 26–28] відзначено наявність 

прямо пропорційних співвідношень між ЕВР і листковим індексом ЛІ 

рослин. Оскільки ЛІ прямо пропорційний до фотосинтетичного 

потенціалу ФП [9, 10], то очевидно, що ЕВР прямо пропорційна до 

ФП. Також у джерелах [3, 8, 9, 14] відзначено наявність позитивних 

взаємозалежностей між ЕПР і питомою поверхневою щільністю 

листків ППЩЛ (Leaf Mass per Area ratio, LMA; Specific Leaf Weight, 

SLW; співвідношення сухої речовини до одиниці площі листків). 

Разом з тим доцільно зауважити, що ЛІ, а отже, і ФП прямо 

пропорційні до тривалості активного функціонування листків на 

одиниці площі посіву [9, 10, 16, 18, 32]. ППЩЛ прямо пропорційна до 

швидкості нетто асиміляції, інтенсивності фотосинтезу з розрахунку 

на площу листків, об’єму і щільності (не фізичної густини) листкової 

пластинки та характеризує залежну від ФАР вартість утворення 

зазначеного органа, ефективність накопичення асимілятів у ньому. 

Крім того, ППЩЛ обернено пропорційна, тоді як ЛІ, ФП прямо 

пропорційні концентрації ферментів фотосинтезу з розрахунку на 

площу листка [11, 14–16, 18, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 33]. При цьому 

між ФП (ЛІ) та ППЩЛ мають місце взаємно обернені співвідношення 

[9, 12, 14, 19, 32]. Також відомо, що як ФП (ЛІ), так і ППЩЛ є 

чутливими до умов і рівня забезпечення рослин поживними 

речовинами (системи удобрення, вміст елементів живлення у ґрунті 

тощо) [3, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 26–28]. Тим не менше у науковій літературі 

недостатньо даних щодо взаємозалежностей між ФП, ППЩЛ і/або 

ЕВР, ЕПР та показниками зернової продуктивності пшениці за 

біологізованих систем удобрення (БСУ).  

Вивчення тривимірних взаємозалежностей між вмістом сухої 

речовини у зерні та чутливими до інтенсивності ФАР показниками 

потужності фотосинтетичного апарату верхніх листків пшениці озимої 

– ФП, ППЩЛ упродовж періоду дозрівання зерна дозволить з’ясувати 

формування кінцевої продуктивності зазначених рослин за БСУ 

внаслідок змін переважно ЕВР або ЕПР.  

Матеріали і методи. Дослідження проводили на пшениці 

озимій (Triticum aestivum L.) сорту Миронівська 65, яку вирощували на 

сірому лісовому ґрунті після гороху посівного (Pisum sativum L.) в 
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умовах стаціонарного досліду з вивчення продуктивності різних типів 

короткоротаційних сівозмін Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН. Зміст дослідних варіантів наведено у 

табл. 1.  

 

1. Зміст варіантів польового стаціонарного досліду  

№ вар. Зміст варіанта № вар. Зміст варіанта 

1 Контроль (без добрив) 8 N60P90K90 + ПП + ГФ 

2 N60P90K90 10 N60P90K90 + ЕБ 

4 N60P90K90 + ПП 12 N60P90K90 + ЕБ + КМ 

6 N60P90K90 + ПП + КМ 14 N60P90K90 + ЕБ + ГФ 
Примітка. ПП – пташиний послід, ЕБ – органо-мінеральне біодобриво екобіом, 

КМ – комплексний регулятор росту кропмакс, ГФ – листкове мікродобриво гідроферт.  

 

Площа дослідної мікроділянки – 1 м2. Пташиний послід (ПП) та 

екобіом (ЕБ) вносили у рекомендованій дозі (2 т/га) під культивацію 

посівів пшениці озимої. Обробку рослин кропмаксом (КМ) та 

гідрофертом (ГФ) проводили двічі за вегетацію (початок фаз 

трубкування та колосіння; однократна доза – відповідно 0,5 л/га та  

4 кг/га). Фази онтогенезу пшениці озимої визначали за Майсуряном 

[2]. Відбір верхніх листків (прапорцевий, передпрапорцевий) рослин 

проводили у фазах трубкування, колосіння, цвітіння, молочної 

стиглості загальноприйнятими методами [7] у трьох біологічних 

повторностях. Визначали кількість продуктивних пагонів, площу 

верхніх листків, загальний вміст сухої речовини у листках і зерні 

пшениці озимої згідно з [4, 6].  

Середні величини ЛІ та ФП верхніх листків пшениці впродовж 

трубкування – молочної стиглості розраховували за формулами [5]:  

   
   ПрВЛjПрjj

NnSSNSЛІ
jППjПВЛВЛ




  ,  

dtЛІФП
tt

tt
ВЛВЛ 





2

1

.  

Усереднення здійснювали за ярусами прапорцевих і 

передпрапорцевих листків. У наведених рівняннях: ЛІВЛj, SВЛj, S(П-Σ)j, 

S(ПП-Σ)j, nВЛj – середній листковий індекс (м2/м2 посіву), середня площа 

верхніх листків, сумарна площа прапорцевих і передпрапорцевих 

листків (м2), сумарна кількість верхніх листків відповідно у фазі 

онтогенезу j; NПр – середня кількість продуктивних пагонів (м–2). ФПВЛ 

– середній фотосинтетичний потенціал верхніх листків пшениці озимої 

у фазах трубкування – молочної стиглості зерна (м2·•добу)/м2.  

Середні величини ППЩЛ (трубкування – молочна стиглість) 

визначали згідно з таким рівнянням:  
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де ППЩЛВ  –  середня питома поверхнева щільність верхніх листків 

посіву (трубкування – молочна стиглість, г/м2 посіву); (WВЛ/SВЛ)j – 

усереднене за ярусами прапорцевих і передпрапорцевих листків 

співвідношення сухої речовини до площі верхніх листків у фазі 

онтогенезу  j  з розрахунку на одну рослину, г/м2; К = 4 – кількість 

облікованих фаз онтогенезу; NПр – див. попередні формули.  

Статистичний аналіз результатів досліджень, обчислення 

коефіцієнтів кореляції між результативною, факторіальними змінними 

проводили згідно з [1] та за допомогою комп’ютерної програми Excel 

11.0.6560.0.  

Результати та обговорення. Дослідженнями встановлено, що 

на контролі (вар. 1) середня величина фотосинтетичного потенціалу 

верхніх листків пшениці озимої впродовж трубкування – молочної 

стиглості – ФПВЛ = 8,69 ± 0,65 (м2•добу)/м2 посіву (табл. 2). У вар. 2, за 

базової традиційної системи удобрення N60P90K90, має місце зростання 

зазначеного показника на 69,6 %, тобто до величини 14,73 ± 1,04 

(м2•добу)/м2 посіву. БСУ у вар. 4–14 зумовили збільшення ФПВЛ на 

13,5–44,3 % щодо вар. 2. Серед вивчених біологізованих технологій 

мінімальну і максимальну величини ФПВЛ виявлено за ПП та ЕБ + ГФ 

на фоні N60P90K90 – у вар. 4 і 14 – відповідно 16,73 ± 1,40–21,26 ± 1,62 

(м2•добу)/м2 посіву (табл. 2).  

Протилежні закономірності мають місце за зіставлення середніх 

величин питомої поверхневої щільності верхніх листків рослин між 

дослідними варіантами. Справді, у контролі ППЩЛВ = 40,52 ± 1,64 

г/м2; у вар. 2 відбулося збільшення цього показника на 31,4 % до рівня 

53,23 ± 1,92 г/м2 (табл. 2). Разом з тим БСУ у вар. 4–14 зумовили 

зменшення ППЩЛВ на 5,2–13,9 % щодо вар. 2, утворюючи діапазон 

зазначеного показника 45,83 ± 0,43 – 50,48 ± 0,98 г/м2. Серед 

перелічених біологізованих технологій найменшу і найбільшу 

величини ППЩЛВ виявлено за ПП + КМ та ЕБ + ГФ на фоні N60P90K90 

– відповідно у вар. 6 і 14 (табл. 2).  

Слід відзначити, що у вар. 4 і 6 величини ФПВЛ та ППЩЛВ 

практично не відрізнялися між собою: ФПВЛ = 16,73 ± 1,40 – 16,79 ± 

1,12 (м2•добу)/м2 посіву, ППЩЛВ = 45,83 ± 0,43 – 45,92 ± 1,53 г/м2 

(табл. 2). Отже, доцільно стверджувати, що мінімальні величини 

кожного з цих показників серед вивчених БСУ мають місце одночасно 

за технологій N60P90K90 + ПП і N60P90K90 + ПП + КМ – відповідно вар. 4 

і 6.  
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2. Вплив БСУ на середні величини фотосинтетичного потенціалу 

та питомої поверхневої щільності верхніх листків пшениці озимої 

(трубкування – молочна стиглість; M ± m, n = 12, n = 6 відповідно) 

№ вар. 
Фотосинтетичний потенціал, 

ФПВЛ, (м2•добу)/м2 посіву 

Питома поверхнева щільність, 

ППЩЛВ, г/м2  

1 8,69 ± 0,65 40,52 ± 1,64 

2 14,73 ± 1,041 53,23 ± 1,921 

4 16,73 ± 1,401, 2 45,92 ± 1,531, 2 

6 16,79 ± 1,121, 2 45,83 ± 0,431, 2 

8 17,11 ± 0,841, 2 46,82 ± 1,881, 2 

10 20,19 ± 1,431, 2 48,30 ± 0,521, 2 

12 20,89 ± 1,221, 2 49,73 ± 0,961, 2* 

14 21,26 ± 1,621, 2 50,48 ± 0,981, 2* 
Примітка. Індекси 1, 2 – достовірність різниці щодо варіантів 1, 2, відповідно P < 

0,001–0,050; 2* – достовірність різниці щодо варіанта 2, p = 0,903–0,964. Зміст варіантів 

1–14 див. табл. 1.  

 

БСУ на основі ПП зумовили менші величини ФПВЛ та ППЩЛВ 

пшениці озимої впродовж трубкування – молочної стиглості порівняно 

з БСУ на основі ЕБ. Справді, у вар. 4–8 ФПВЛ = 16,73 ± 1,40 – 17,11 ± 

0,84 (м2•добу)/м2 посіву, ППЩЛВ = 45,92 ± 1,53 – 46,82 ± 1,88 г/м2 

(табл. 2). У вар. 10–14 ФПВЛ = 20,19 ± 1,43 – 21,26 ± 1,62 (м2•добу)/м2 

посіву, ППЩЛВ = 48,30 ± 0,52 – 50,48 ± 0,98 г/м2. Також за БСУ на 

основі ПП (вар. 4–8) мають місце менші прирости ФПВЛ і більші 

величини декременту ППЩЛВ щодо базової традиційної системи 

удобрення (вар. 2). Приріст ФПВЛ у вар. 4–8 порівняно з вар. 2 ΔФПВЛ 

= 13,5–16,1 %, у вар. 10–14 щодо вар. 2 ΔФПВЛ = 37,0–44,3 %. 

Декремент ППЩЛВ у вар. 4–8 порівняно з 2 -ΔППЩЛВ = 12,0–13,9 %, 

у вар. 10–14 щодо вар. 2 -ΔППЩЛВ = 5,2–9,3 %.  

Таким чином, результати досліджень засвідчили чіткі взаємно 

обернені зміни вивчених показників верхніх листків рослин за всіх 

застосованих БСУ (вар. 4–14) щодо базової традиційної системи 

удобрення N60P90K90 (вар. 2). Справді, збільшення ФПВЛ у вар. 4–14 

супроводжується зменшенням ППЩЛВ порівняно з вар. 2 (табл. 2). 

Зазначені закономірності узгоджуються з сучасними уявленнями про 

те, що одночасно зі зростанням потужності розвитку (ЛІ, ФП), а отже, 

й тривалості активного функціонування листків відбувається, як 

правило, зменшення інтенсивності фотосинтезу, нетто асиміляції з 

розрахунку на площу листків, які у свою чергу є прямо пропорційними 

до ППЩЛ [11, 14–16, 18, 24, 31, 32]. Такі співвідношення перелічених 

показників потрібні для дотримання оптимальних величин балансу 
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між надходженнями/витратами речовини й енергії у листках, цілісній 

рослині.  

У цілому як у випадку систем удобрення на основі ПП, так і на 

основі ЕБ формування продуктивності донорних листків, принаймні 

частково, відбувається внаслідок залежного від ФАР збільшення 

потужності, тривалості функціонування фотосинтетичного апарату 

(зростання ФПВЛ у вар. 4–14 щодо вар. 2), а також зменшення 

швидкості нетто асиміляції, інтенсивності фотосинтезу, залежної від 

ФАР вартості утворення листків, зниження рівня 

накопичення/зростання інтенсивності відпливу асимілятів, 

потоншення  мезофілу  зазначених органів (зниження ППЩЛВ у вар. 

4–14 щодо вар. 2), збільшення вмісту ферментів фотосинтезу з 

розрахунку на одиницю площі листків (зростання ФПВЛ, побіжне 

зниження ППЩЛВ) [3, 8–10, 13–16, 18, 21, 24, 25, 30–33]. Ймовірно, що 

поліпшення продуктивності верхніх листків рослин за вивчених БСУ, 

принаймні частково, спричинене збільшенням ефективності 

використання та зменшенням ефективності поглинання ФАР (ЕВР, 

ЕПР) зазначеними органами, що поєднано зі змінами ФПВЛ, ППЩЛВ 

упродовж облікового періоду [3, 8, 9, 14, 20, 23, 26–28].  

Той факт, що величини ФПВЛ, ППЩЛВ, прирости ФПВЛ більші, 

тоді як і декременти ППЩЛВ – менші у вар. 10–14 порівняно з вар. 4–

8, можна пояснити таким чином. БСУ на основі ОМБД екобіом (ЕБ; 

пташиний послід + збалансований комплекс мікро-, макроелементів + 

органічні речовини + мікроорганізми; вар. 10–14) зумовлюють, 

очевидно, більшу інтенсивність росту, розвитку, а отже, й ФПВЛ, 

ППЩЛВ, ЕВР, ЕПР верхніх листків пшениці озимої впродовж 

трубкування – молочної стиглості порівняно з системами удобрення на 

основі ПП (вар. 4–8). Також вірогідно, що за технологій у вар. 10–14 

верхні листки характеризуються більшою концентрацією ферментів 

фотосинтезу з розрахунку на площу та вищим рівнем накопичення 

асимілятів щодо вар. 4–8. Це свідчить швидше за все про більш 

ефективне поглинання й використання ФАР, вищий рівень 

накопичення асимілятів, більш плавний та ефективний їх відплив з 

листків за БСУ, до складу яких входить ЕБ, порівняно з ПП-БСУ.  

Доцільно припустити, що кінцева продуктивність пшениці 

озимої за вивчених систем удобрення також зумовлена залежними від 

ФАР змінами ФПВЛ, ППЩЛВ протягом облікованих фаз онтогенезу. Як 

показник кінцевої продуктивності використано вміст сухої речовини в 

колосі пшениці озимої (повна стиглість) з розрахунку на 1 м2 посіву – 

mПз, г/м2 посіву (табл. 3). На контролі (вар. 1) mПз = 368,30 ± 24,77 г/м2 

посіву. У вар. 2 зазначений показник зазнав збільшення на 56,7 % і 
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становив 577,12 ± 44,75 г/м2 посіву. У вар. 4–14 має місце збільшення 

mПз на 13,4–34,5 % до величин 654,18 ± 40,95 – 776,14 ± 21,69 г/м2 

посіву. При цьому БСУ на основі ПП (вар. 4–8) зумовлюють менші 

величини mПз порівняно з БСУ на основі ЕБ (вар. 10–14): 654,18 ± 

40,95 – 687,76 ± 46,66 проти 718,25 ± 30,82 – 776,14 ± 21,69 г/м2 посіву. 

Відповідні прирости цього показника ΔmПз = 13,4–19,2 % у вар. 4–8, 

ΔmПз = 24,5–34,5 % у вар. 10–14 щодо вар. 2 (табл. 3).  

 

3. Вміст сухої речовини в колосі пшениці озимої з розрахунку на    

1 м2 посіву залежно від БСУ (повна стиглість; M ± m, n = 6) 

№ вар. Вміст сухої речовини, mПз, г/м2 посіву 

1 368,30 ± 24,77 

2 577,12 ± 44,751 

4 654,18 ± 40,951, 2 

6 687,76 ± 46,661, 2 

8 667,60 ± 40,571, 2 

10 718,25 ± 30,821, 2 

12 776,14 ± 21,691, 2 

14 742,83 ± 27,411, 2 
Примітка.  Індекси 1, 2 – достовірність різниці щодо варіантів 1, 2  –  відповідно    P 

< 0,001 – 0,010. Зміст варіантів 1–14 див. табл. 1.  

 

Таким чином, як і у випадку верхніх листків, БСУ на основі ПП 

(вар. 4–8) спричиняють менші прирости зернової продуктивності 

пшениці озимої порівняно з БСУ на основі ЕБ (вар. 10–14) щодо 

базової традиційної системи удобрення. 

Взаємозалежності між зерновою продуктивністю пшениці 

озимої та показниками ФПВЛ, ППЩЛВ верхніх листків цих рослин 

вивчено за допомогою методів двовимірного та тривимірного 

кореляційних аналізів. Результативна ознака X1 – середній вміст сухої 

речовини зерен у колосі на 1 м2 посіву (повна стиглість, mПз; табл. 3). 

Факторіальні ознаки: Y – ФПВЛ, Z – ППЩЛВ. Масиви даних 

результативної, факторіальних ознак формували з даних пар варіантів: 

1) вар. 1 (“0-доза” удобрення) – вар. 2 (“доза 1” мінерального 

удобрення); 2) вар. 2 (“0-доза” БСУ) – вар. 2n (“доза 1” БСУ).  

Встановлено, що за зіставлення вар. 1–2 мають місце позитивні 

кореляційні взаємозалежності між mПз та ФПВЛ, ППЩЛВ, між ФПВЛ та 

ППЩЛВ: rx1y = 0,96, rx1z = 0,94, ryz = 0,99; P < 0,001 – 0,010 (табл. 4). За 

зіставлення вар. 2–4 … 2–14 прямо пропорційні співвідношення 

віднайдено лише між mПз та ФПВЛ: rx1y = 0,86–0,97; P < 0,001–0,050. 

Взаємозалежності mПз – ППЩЛВ, ФПВЛ – ППЩЛВ характеризуються 
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малими величинами коефіцієнтів двовимірної кореляції та низьким 

рівнем їх достовірності: rx1z, ryz = -0,08–0,37; p = 0,103–0,582 (табл. 4).  

 

4. Двовимірна лінійна взаємозалежність між вмістом сухої 

речовини у зерні пшениці озимої mПз (на 1 м2 посіву) та ФПВЛ і 

ППЩЛВ рослин упродовж фаз трубкування – молочної стиглості 

за дії БСУ  

Пари зіставлених 

варіантів  
rx1y rx1z ryz 

1–2 0,96; P<0,010 0,94; P<0,010  0,99; P<0,001 

2–4 0,86; P<0,050 0,32; p=0,504  0,34; p=0,535 

2–6 0,97; P<0,001 0,06; p=0,103  0,11; p=0,166 

2–8 0,93; P<0,010 0,37; p=0,582  0,28; p=0,445 

2–10 0,92; P<0,010 0,13; p=0,213 -0,08; p=0,119 

2–12 0,96; P<0,010 0,14; p=0,228  0,07; p=0,119 

2–14 0,91; P<0,020 0,29; p=0,458  0,17; p=0,274 
Примітка. rx1y, rx1z, ryz – коефіцієнти двовимірної кореляції між змінними x1 – mПз, y 

– ФПВЛ, z – ППЩЛВ; p – достовірність коефіцієнта кореляції; P < 0,001 – P < 0,050 – 

достовірність  коефіцієнта  кореляції  за  рівня значимості 0,001–0,050. Зміст варіантів 1–

14 див. табл. 1.  

 

Подібні закономірності мають місце у випадку часткових 

двовимірних та тривимірних кореляційних взаємозалежностей між 

вивченими ознаками рослин. Справді, за зіставлення вар. 1–2 

віднайдено прямо пропорційні співвідношення між mПз та ФПВЛ, ФПВЛ 

та ППЩЛВ, але не виявлено істотної кореляції між mПз і ППЩЛВ: rx1y(z) 

= 0,65, p = 0,915; rx1z(y) = -0,26, p = 0,404, ryz(x1) = 0,89, P < 0,020 (табл. 

5). Відповідні коефіцієнти тривимірної кореляції й детермінації – 

Rx1(yz) = 0,97, R2
x1(yz) = 0,941, P < 0,010. За зіставлення вар. 2–4 … 2–14 

відзначено тісні прямо пропорційні співвідношення між mПз та ФПВЛ: 

rx1y(z) = 0,84–0,98, P < 0,001 – 0,050. Тим не менше у перелічених парах 

варіантів відсутня кореляція  між mПз і ППЩЛВ, між ФПВЛ та ППЩЛВ: 

rx1z(y), ryz(x1) = -0,51–0,52, p = 0,766–0,778. Відповідні коефіцієнти 

тривимірної кореляції  й детермінації є істотними: Rx1(yz) = 0,86–0,98, 

R2
x1(yz) = 0,740–0,960, P < 0,010–0,100 (табл. 5). 

Таким чином, зростання продуктивності колосу пшениці озимої 

за базової традиційної системи удобрення, у вар. 2, зумовлене 

збільшенням ФПВЛ щодо контролю (в умовах сталої величини 

ППЩЛВ) і, ймовірно, синергічними взаємодіями між обернено 

спрямованими ознаками продуктивності верхніх листків – ФПВЛ та 

ППЩЛВ у фазах онтогенезу трубкування – молочної стиглості.  
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5. Часткові та коефіцієнти тривимірної кореляції між вмістом 

сухої речовини у зерні пшениці озимої mПз та ФПВЛ, ППЩЛВ 

рослин (трубкування – молочна стиглість) за умов БСУ  

Пари 

зіставлених 

варіантів 

rx1y(z) rx1z(y) ryz(x1) Rx1(yz) 

1–2 0,65; p=0,915 -0,26; p=0,404  0,89; P<0,020 0,97; P<0,010 

2–4 0,84; P<0,050  0,06; p=0,103  0,13; p=0,213 0,86; P<0,100 

2–6 0,98; P<0,001 -0,18; p=0,289  0,20; p=0,318 0,98; P<0,010 

2–8 0,93; P<0,010  0,32; p=0,510 -0,21; p=0,326 0,94; P<0,020 

2–10 0,94; P<0,010  0,52; p=0,778 -0,51; p=0,766 0,94; P<0,020 

2–12 0,96; P<0,010  0,25; p=0,390 -0,22; p=0,340 0,96; P<0,010 

2–14 0,92; P<0,020  0,34; p=0,529 -0,25; p=0,390 0,92; P<0,050 
Примітка. rx1y(z), rx1z(y), ryz(x1), Rx1(yz) – часткові та коефіцієнти тривимірної кореляції 

між змінними x1 – mПз, y – ФПВЛ, z – ППЩЛВ; p – достовірність коефіцієнта кореляції; P 

< 0,001 – P < 0,100 – достовірність коефіцієнта кореляції за рівня значимості 0,001–0,100. 

Зміст варіантів 1–14 див. табл. 1.  

 

Поліпшення зернової продуктивності рослин за БСУ у вар.      

4–14 приблизно однаковою мірою спричинене збільшеннями ФПВЛ (з 

урахуванням, що ППЩЛВ = константа) і не поєднане зі зменшеннями 

ППЩЛВ (ФПВЛ = константа) щодо базової традиційної системи 

удобрення (вар. 2) упродовж трубкування – молочної стиглості. Разом 

з тим взаємодії між ознаками ФПВЛ та ППЩЛВ (mПз = константа) не 

беруть участі у формуванні продуктивності колосу за таких умов. 

Коефіцієнти детермінації лінійних множинних взаємозв’язків між 

вивченими показниками верхніх листків та кінцевою продуктивністю 

пшениці озимої за БСУ становлять 74,0–96,0 % (див. вище відповідні 

величини R2
x(yz); зіставлення з вар. 2). Це свідчить про те, що 74,0– 

96,0 % варіації ознаки mПз пшениці (вміст сухої речовини в колосі) 

зумовлені одночасно варіацією ФПВЛ, ППЩЛВ, і лише 4–26 % – 

впливом випадкових (неврахованих) факторів.  

Слід зауважити, що відсутність прямо пропорційних 

взаємозалежностей між питомою поверхневою щільністю верхніх 

листків пшениці озимої ППЩЛВ і вмістом сухої речовини у колосі 

рослин з розрахунку на 1 м2 посіву mПз частково може бути зумовлена 

суто математичними причинами. Справді, розрахунки mПз побудовані з 

урахуванням кількості продуктивних пагонів на 1 м2 NПр, тоді як у ході 

розрахунків ППЩЛВ математичний фактор NПр нівелюється. Навпаки, 

рівняння для обчислення ФПВЛ містять NПр як фактор визначення 

середнього листкового індексу верхніх листків ЛІВЛ (див. розділ 

“Матеріали і методи”). Отже, формальні особливості побудови 
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зазначених показників можуть, принаймні до певної міри, 

послаблювати лінійні взаємозалежності mПз – ППЩЛВ, ФПВЛ – 

ППЩЛВ і посилювати прямо пропорційні співвідношення mПз – ФПВЛ. 

З метою перевірки припущення про формальні, математичні причини 

відсутності кореляції між mПз, ППЩЛВ проаналізовано двовимірні 

лінійні взаємозалежності між ФПВЛ, ППЩЛВ (трубкування – молочна 

стиглість) та середнім вмістом сухої речовини у зерні пшениці озимої з 

розрахунку на 1 колос (mз, повна стиглість; результативна ознака X2; 

величина NПр у розрахунках відсутня). Очевидно, що наявність 

достовірних прямо пропорційних співвідношень mз – ППЩЛВ 

свідчитиме про те, що формування продуктивності колосу окремої 

рослини пшениці озимої за вивчених БСУ залежить від зазначеного 

параметра листкової пластинки. Навпаки, відсутність кореляції mз – 

ППЩЛВ означатиме, що розвиток продуктивності окремого колосу 

пшениці за умов БСУ не залежить від ППЩЛВ.  

 

6. Вплив БСУ на вміст сухої речовини в колосі пшениці озимої (з 

розрахунку на 1 колос; M ± m, n = 6) 

№ вар. Вміст сухої речовини, mз, г/колос 

1 1,083 ± 0,073 

2 1,535 ± 0,1191 

4 1,690 ± 0,1061, 2 

6 1,759 ± 0,1191, 2 

8 1,716 ± 0,1041, 2 

10 1,765 ± 0,0761, 2 

12 1,870 ± 0,0521, 2 

14 1,803 ± 0,0671, 2 
Примітка.    Індекси 1, 2 – достовірність різниці щодо варіантів 1, 2 – відповідно P 

< 0,001 – 0,050. Зміст варіантів 1–14 див. табл. 1.  

 

Результати визначень середнього вмісту сухої речовини у зерні 

пшениці озимої з розрахунку на 1 колос (mз, повна стиглість) наведено 

у табл. 6. Порівняння даних, наведених у табл. 3, табл. 6, свідчить про 

те, що формування mз і mПз за вивчених БСУ відбувається подібним 

чином. Справді, у контрольному вар. 1 mз = 1,083 ± 0,073 г/колос, тоді 

як у вар. 2 величина цього показника на 41,7 % більша і становить 

1,535 ± 0,119 г/колос. Технології у вар. 4–14 зумовили зростання mз на 

10,1–21,8 % щодо вар. 2 до величин 1,690–1,870 г/колос (табл. 6). При 

цьому величини mз і прирости Δmз (%) щодо вар. 2 є більшими за БСУ 

на основі ЕБ порівняно з БСУ на основі ПП. У вар. 4–8 mз = 1,690 ± 
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0,106 – 1,759 ± 0,119 г/колос, Δmз = 10,1–14,6 %; у вар. 10–14 mз = 

1,765 ± 0,076 – 1,870 ± 0,052 г/колос, Δmз = 15,0–21,8 %.  

Двовимірний кореляційний аналіз засвідчив, що за зіставлення 

вар. 1–2 взаємозалежності mз – ФПВЛ, mз – ППЩЛВ, ФПВЛ – ППЩЛВ 

подібні до відповідних взаємозалежностей за участю mПз (табл. 7, табл. 

4). Так, у зазначеній парі варіантів rx2y = 0,94, rx2z = 0,92, ryz = 0,99; P < 

0,001 – 0,010. За зіставлення вар. 2–4 … 2–14 мають місце прямо 

пропорційні співвідношення між mз і ФПВЛ приблизно такого самого 

рівня міцності, як і взаємозалежності mПз – ФПВЛ: rx2y = 0,84–0,97; P < 

0,010 – 0,050. Взаємозалежності mз – ППЩЛВ, як і відповідні 

співвідношення mПз – ППЩЛВ, ФПВЛ – ППЩЛВ, характеризуються 

малими величинами коефіцієнтів кореляції та низьким рівнем їх 

достовірності: rx2z, ryz = -0,08–0,47; p = 0,119–0,720 (табл. 7). Отже, 

припущення про ймовірні математичні причини слабкої кореляції між 

вмістом сухої речовини у колосі пшениці з розрахунку на одиницю 

площі посіву mПз та питомою поверхневою щільністю листків ППЩЛВ 

не можна вважати істинним. Це у свою чергу означає, що формування 

кінцевої продуктивності колосу пшениці озимої за вивчених БСУ 

справді зумовлене розвитком ФПВЛ і не залежить від змін ППЩЛВ. 

 

7. Двовимірна кореляційна залежність між вмістом сухої речовини 

у зерні пшениці озимої mз (на 1 колос) та ФПВЛ і ППЩЛВ рослин 

упродовж фаз трубкування – молочної стиглості за дії БСУ  

Пари зіставлених 

варіантів 
rx2y rx2z ryz 

1–2 0,94; P<0,010 0,92; P<0,010  0,99; P<0,001 

2–4 0,85; P<0,050 0,39; p=0,610  0,34; p=0,535 

2–6 0,97; P<0,010 0,16; p=0,251  0,11; p=0,166 

2–8 0,92; P<0,020 0,45; p=0,692  0,28; p=0,445 

2–10 0,85; P<0,050 0,33; p=0,510 -0,08; p=0,119 

2–12 0,90; P<0,020 0,34; p=0,529  0,07; p=0,119 

2–14 0,84; P<0,050 0,47; p=0,720  0,17; p=0,274 
Примітка. rx2y, rx2z, ryz – коефіцієнти двовимірної кореляції між змінними x2 – mз, y 

– ФПВЛ, z – ППЩЛВ; p – достовірність коефіцієнта кореляції; P < 0,001 – P < 0,050 – 

достовірність коефіцієнта кореляції за рівня значимості 0,001–0,050. Зміст варіантів 1–14 

див. табл. 1.  

 

Таким чином, поліпшення зернової продуктивності пшениці 

озимої за базової традиційної системи удобрення (вар. 2) щодо 

контролю та за вивчених БСУ (вар. 4–14) щодо традиційної системи 

удобрення (вар. 2) зумовлене збільшенням фотосинтетичного 

потенціалу верхніх листків ФПВЛ, а отже, й ЕВР у зазначених органах 
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рослин протягом трубкування – молочної стиглості. Побіжне 

зменшення питомої поверхневої щільності листків ППЩЛВ та, 

очевидно, ЕПР упродовж облікового періоду не впливає на 

формування кінцевої продуктивності пшениці в умовах застосованих 

БСУ. Тим не менше залишається певна вірогідність, що між ППЩЛВ 

(ЕПР у верхніх листках) та продуктивністю колосу за БСУ упродовж 

пререпродуктивного й репродуктивного періоду розвитку рослин 

існують нелінійні взаємозалежності.  

Висновки. Результати досліджень свідчать, що базова 

традиційна система удобрення зумовила зростання продуктивності 

колосу пшениці озимої на 56,7 % порівняно з абсолютним контролем 

(вар. 2 проти вар. 1). Приріст зернової продуктивності за БСУ на 

основі ПП щодо базової мінеральної системи удобрення становив 

13,4–19,2 % (вар. 4–8 проти вар. 2). Інкремент продуктивності колосу 

за БСУ  на основі ЕБ  був більшим  – 24,5–34,5 % (вар. 10–14 проти 

вар. 2).  

За вивчених БСУ (вар. 4–14) має місце зростання середнього 

фотосинтетичного потенціалу верхніх листків рослин ФПВЛ і побіжне 

зменшення середньої питомої поверхневої щільності зазначених 

органів ППЩЛВ упродовж трубкування – молочної стиглості щодо 

базової традиційної системи удобрення (вар. 2). Разом з тим БСУ із 

застосуванням ПП або ЕБ у різний спосіб впливають на 

продуктивність донорних листків пшениці озимої: БСУ на основі ПП 

спричиняють менший приріст ФПВЛ і більший декремент ППЩЛВ 

щодо вар. 2 порівняно з БСУ, до складу яких входить ЕБ.  

Поліпшення продуктивності колосу у вар. 2 порівняно з вар. 1 

та за вивчених БСУ щодо базової традиційної системи удобрення (вар. 

4–14 проти вар. 2) зумовлене збільшенням ФПВЛ і не залежить від 

побіжних змін ППЩЛВ (трубкування – молочна стиглість). Збільшення 

продуктивності колосу пшениці озимої за всіх перелічених зіставлень 

зумовлене, ймовірно, підвищенням ЕВР і не поєднане лінійними 

взаємозалежностями зі змінами ЕПР у верхніх листках рослин 

протягом трубкування – молочної стиглості.  

Отримані результати можуть бути використані для створення 

прогностичних моделей, що пов’язують продукційний процес пшениці 

озимої за БСУ з важливим кліматичним фактором – ФАР.  
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ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КОЛОСУ  

ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД ПИТОМОЇ ПЛОЩІ 

ТА ПИТОМОЇ ПОВЕРХНЕВОЇ ЩІЛЬНОСТІ ЛИСТКІВ  

ЗА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ 

 

Вивчено особливості становлення функціональних ознак верхніх 

листків (середня питома площа – SLAВЛ, середня питома поверхнева 

щільність – LMAВЛ, середній листковий індекс – LAIВЛ(Т–МС), середня 

тривалість життя – DВЛ(Т–МС); фази онтогенезу трубкування – 

молочна стиглість) та продуктивності колосу озимої пшениці за 

екологічно безпечних систем удобрення (ЕБСУ). На підставі 

результатів порівняльного логічного та двовимірного кореляційного 

аналізу зроблено висновок про доцільність застосування ознак SLAВЛ, 

LMAВЛ для комплексної характеристики “економічного” стану верхніх 

листків рослин за вивчених систем удобрення. За допомогою методів 

двовимірного та тривимірного кореляційного аналізу встановлено, що 

приріст продуктивності колосу озимої пшениці за ЕБСУ щодо базової 

альтернативної системи удобрення (бАСУ), безсумнівно, зумовлений 

збільшенням SLAВЛ. Достовірні взаємозалежності між зерновою 

продуктивністю рослин та LMAВЛ серед вивчених систем удобрення 

мають місце лише у випадках постійності SLAВЛ.  

Ключові слова: озима пшениця, екологічно безпечні системи 

удобрення, середня питома площа листків, середня питома поверхнева 

щільність листків, продуктивність колосу, двовимірні, часткові та 

коефіцієнти тривимірної кореляції.  

 

Вступ. Питома площа і питома поверхнева щільність листків 

(Specific Leaf Area, SLA – співвідношення площі до сухої речовини 

листків; Leaf Mass per unit Area ratio, LMA – співвідношення сухої 

речовини до одиниці площі листків) належать до функціональних 

ознак   рослин   (PFTs,  Plant  functional   traits).   PFTs  –  це  ознаки 
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(фенологічні, морфологічні, фізіологічні, біохімічні), що 

характеризують функціонування індивідуальних рослин на рівні 

клітини або цілісного організму, відображають екологічні стратегії і 

визначають відповідь рослин на біотичні та абіотичні фактори 

довкілля, дію інших трофічних рівнів, властивості екосистеми [9, 23, 

26, 28].  

SLA і LMA належать до структурних PFTs “економічного 

спектра”, тобто характеризують структурну організацію, надходження/ 

витрату речовини, енергії листками [12, 22, 26, 28, 31]. Справді, SLA 

пов’язана прямо пропорційними залежностями з відносною швидкістю 

росту листків, листковим індексом (RGR – relative growth rate, LAI – 

leaf area index) і обернено пропорційними співвідношеннями – з 

тривалістю функціонування листків, інтенсивністю фотосинтезу з 

розрахунку на одиницю площі листків, швидкістю нетто асиміляції 

(LL – leaf longevity (lifespan), Pn(a) – net photosynthesis rate per unit area, 

NAR – net assimilation rate). Навпаки, LMA прямо пропорційна LL, 

Pn(a), NAR і обернено пропорційна RGR, LAI. SLA характеризує 

ефективність використання сухої речовини на побудову асиміляційної 

системи, LMA – залежну від фізіологічно активної радіації ФАР 

вартість утворення зазначеного органа, ефективність накопичення 

асимілятів на одиницю площі. Крім того, SLA детермінує ефективність 

перехоплення світла листковим покривом, використання ФАР (ЕВР), 

тоді як LMA – ефективність поглинання ФАР (ЕПР) [3, 6, 7, 10, 13–16, 

19–21, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 35–37].  

Ряд абіотичних та біотичних стресів (посуха, низька 

температура, надмірне освітлення, низький рівень забезпеченості 

азотом і високий – вуглецем) зумовлюють зменшення величини SLA і 

взаємно обернені зміни LMA [13, 15, 19, 38]. Припускають, що 

перелічені стреси діють через спільні внутрішньоклітинні механізми 

на основі енергетичного балансу, зумовлюючи надзбуджений стан 

фотосистеми ІІ (ФС ІІ) у хлоропластах і, ймовірно, через міжклітинні 

взаємодії – наступне зниження SLA і збільшення концентрації 

ферментів фотосинтезу з розрахунку на площу листка [15, 38]. Разом з 

тим величина LMA, а отже, й SLA знаходяться під контролем 

фітогормонів, зокрема гіберелінів [34].  

Показано, що SLA, LMA чутливі не лише до умов довкілля, але 

й рівня забезпечення рослин поживними речовинами [11, 13, 15, 16, 19, 

38]. Тим не менше за різних умов довкілля і забезпечення поживними 

речовинами зростання кінцевої продуктивності рослин може бути 

зумовлене змінами однієї, обох зазначених PFTs або жодною з них. У 

науковій літературі недостатньо даних щодо взаємозалежностей між 
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SLA, LMA та показниками зернової продуктивності пшениці за 

екологічно безпечних систем удобрення (ЕБСУ).  

Вивчення взаємозалежностей між вмістом сухої речовини у 

зерні та середніми величинами SLA, LMA верхніх листків озимої 

пшениці впродовж пререпродуктивного – репродуктивного періодів 

розвитку (фази онтогенезу трубкування – молочна стиглість) 

дозволить з’ясувати, формується кінцева продуктивність зазначених 

рослин за ЕБСУ внаслідок змін однієї або обох цих PFTs.  

Матеріали і методи. Дослідження проводили на озимій 

пшениці (Triticum aestivum L.) сорту Поліська 90, яку вирощували на 

сірому лісовому ґрунті після гороху посівного (Pisum sativum L.) в 

умовах стаціонарного досліду з вивчення наукових основ управління 

продуктивністю короткоротаційних сівозмін Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону НААН. Зміст дослідних варіантів 

наведено у табл. 1.  

 

1. Зміст варіантів польового стаціонарного досліду  

№ вар. Зміст варіанта № вар. Зміст варіанта 

1 Контроль (без добрив) 
4 N30P45K45 + СГ + БС 

5 N30P45K45 + СГ + БС + ГД 

2 СГ 6 N30P45K45 + СГ + БС + МД 

3 N30P45K45 + СГ  7 N30P45K45 + СГ + ХД 
Примітка. СГ – солома гороху, БС – біостимулятор, ГД – гумусовмісне добриво, 

МД – мікробіологічне добриво, ХД – добриво на хелатній основі.  

 

Солому вносили під осінню оранку (2,2 т/га), гумусовмісне 

добриво (ГД, еко-імпульс, 1,5 л/га) у фазі весняного кущення, 

мікробіологічне добриво (МД, еко-ґрунт, 3,0 л/га) у міжфазний період 

весняне кущення – трубкування, добриво на хелатній основі (ХД, роза-

соль 18-18-18+125+МЕ, одноразова доза 1,0 л/га) та біостимулятор 

(БС, тера-сорб, одноразова доза 0,5 л/га) двічі за вегетацію у фазі 

повного кущення та колосіння. Фази онтогенезу озимої пшениці 

визначали за Майсуряном [2]. Відбір верхніх листків (прапорцевий, 

передпрапорцевий) проводили у фазах трубкування, колосіння, 

цвітіння, молочної стиглості зерна загальноприйнятими методами [5] у 

трьох біологічних повторностях. Визначали площу [4], вміст сухої 

речовини у верхніх листках та зерні шляхом висушування зразків за 

105 ºС.  

Середні величини SLA, LMA (трубкування – молочна стиглість) 

визначали згідно з такими рівняннями:  
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де SLAВЛ, LMAВЛ – середня питома площа і середня поверхнева 

щільність верхніх листків озимої пшениці (трубкування – молочна 

стиглість; відповідно см2/мг, мг/см2 верхнього листка); (SВЛ/WВЛ)j, 

(WВЛ/SВЛ)j – усереднені за ярусами прапорцевих і передпрапорцевих 

листків співвідношення площі до вмісту сухої речовини у верхніх 

листках і навпаки – у фазі онтогенезу  j  з розрахунку на одну рослину, 

см2/мг, мг/см2; К = 4 – кількість облікованих фаз онтогенезу.  

Середні величини індексу верхніх листків пшениці впродовж 

трубкування – молочної стиглості розраховували таким чином:  
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У наведених рівняннях: LAIВЛj – усереднений листковий індекс 

прапорцевих + передпрапорцевих (верхніх) листків (дм2/м2 посіву); 

SВЛj, S(П-Σ)j, S(ПП-Σ)j, nВЛj – середня площа верхніх листків, сумарна 

площа прапорцевих і передпрапорцевих листків (дм2), сумарна 

кількість верхніх листків відповідно у фазі онтогенезу j; NПр – середня 

кількість продуктивних пагонів (м–2); LAIВЛ(Т–МС) – середній листковий 

індекс верхніх листків озимої пшениці упродовж фаз трубкування – 

молочна стиглість зерна, дм2/м2 посіву; К = 4 – див. попередні 

формули.  

Для визначення середньої тривалості життя верхніх листків 

озимої пшениці застосовано підхід, запропонований у [8]:  
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.  

DВЛ(Т–МС) – середня тривалість життя верхніх листків рослин (D – 

duration, тривалість) упродовж трубкування – молочної стиглості, діб; 

LAIВЛj – індекс верхніх листків у фазі онтогенезу j, дм2/м2, Δt – 

тривалість облікового періоду, діб; 0,01 – коефіцієнт для перерахунку 

дм2/м2 у м2/м2; К = 4 – див. попередні рівняння. 

Статистичний аналіз результатів досліджень, обчислення 

двовимірних, часткових і коефіцієнтів тривимірної кореляції між 

результативною та факторіальними змінними проводили за методикою 

Г.Ф. Лакіна [1] та за допомогою комп’ютерної програми Excel 

11.0.6560.0.  

Результати та обговорення. Проведеними дослідженнями 

встановлено, що на контролі (вар. 1) середня величина питомої площі 

верхніх листків озимої пшениці протягом трубкування – молочної 
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стиглості – SLAВЛ = 0,222 ± 0,008 см2/мг (табл. 2). У вар. 2, за базової 

альтернативної системи удобрення (бАСУ, солома гороху – СГ) має 

місце зменшення зазначеного показника на 29,7 %, до величини    

0,156 ± 0,009 см2/мг. ЕБСУ у вар. 3–7 спричинили збільшення SLAВЛ на 

37,5–87,8 % щодо вар. 2. Серед вивчених екологічно безпечних 

технологій найменшу і найбільшу величини SLAВЛ відзначено за бАСУ 

(СГ) та ХД на фоні СГ + N30P45K45 (вар. 2 і 7) – відповідно 0,156 ± 

0,009 – 0,293 ± 0,014 см2/мг.  

 

2. Вплив ЕБСУ на середні величини питомої площі та питомої 

поверхневої щільності верхніх листків озимої пшениці (SLAВЛ, 

LMAВЛ, трубкування – молочна стиглість; M ± m, n = 6) 

№ вар. SLAВЛ, см2/мг LMAВЛ, мг/см2  

1 0,222 ± 0,008 4,60 ± 0,19 

2 0,156 ± 0,0091 7,05 ± 0,581 

3 0,215 ± 0,0112 4,84 ± 0,252 

4 0,275 ± 0,0141, 2 3,72 ± 0,181, 2 

5 0,253 ± 0,0111, 2 4,03 ± 0,151, 2 

6 0,275 ± 0,0091, 2 3,67 ± 0,121, 2 

7 0,293 ± 0,0141, 2 3,47 ± 0,171, 2 
Примітка. Індекси 1, 2  –  достовірність різниці щодо варіантів 1, 2, відповідно    

P < 0,001–0,01. Зміст варіантів 1–7 див. табл. 1.  

 

Як і слід було очікувати, протилежні закономірності мають 

місце за зіставлення середніх величин питомої поверхневої щільності 

верхніх листків рослин між дослідними варіантами. Справді, на 

контролі LMAВЛ = 4,60 ± 0,19 мг/см2; у вар. 2 цей показник зазнав 

збільшення на 53,3 %, до рівня 7,05 ± 0,58 мг/см2  (табл. 2). ЕБСУ у 

вар. 3–7 зумовили зменшення LMAВЛ на 31,3–50,8 % щодо бАСУ (вар. 

2). За цих технологій LMAВЛ знаходилася у межах 3,47 ± 0,17 – 4,84 ± 

0,25 мг/см2 – відповідно вар. 7 і 3 (ХД на фоні СГ + N30P45K45 та СГ + 

N30P45K4; табл. 2).  

Таким чином, найменша величина SLAВЛ супроводжується 

найбільшою LMAВЛ (вар. 2, СГ), і навпаки – за максимальної SLAВЛ має 

місце мінімальна LMAВЛ (табл. 2; вар. 7, СГ + N30P45K45 + ХД). 

Технологія СГ + N30P45K45 (вар. 3) зумовила найменші величини 

приросту SLAВЛ і побіжного зменшення LMAВЛ щодо бАСУ (вар. 2): 

відповідно 37,5; 31,3 %. За умов застосування БС і БС + МД на фоні 

СГ + N30P45K45 (вар. 4, 6) SLAВЛ, LMAВЛ практично не відрізнялися: 

SLAВЛ = 0,275 ± 0,009 (± 0,014) см2/мг; LMAВЛ = 3,67 ± 0,12 – 3,72 ± 0,18 

мг/см2. Приріст SLAВЛ, декремент LMAВЛ у вар. 4, 6 щодо бАСУ (вар. 2) 
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становили відповідно 76,0–76,1, 47,3–47,9 %. Технологія СГ + 

N30P45K45 + БС + ГД зумовила перехідний рівень зростання SLAВЛ і 

зниження LMAВЛ щодо бАСУ: 42,8–62,2 % (табл. 2; порівн. відповідно 

вар. 5 і вар. 2).  

Результати досліджень засвідчили, що бАСУ (вар. 2, СГ) 

призводить до істотного зменшення SLAВЛ, побіжного збільшення 

LMAВЛ. Це дозволяє припустити, що за умов бАСУ має місце 

зменшення RGR, ефективності використання сухої речовини на 

побудову асиміляційної системи, ЕВР (показники пропорційні SLAВЛ) 

у верхніх листках озимої пшениці впродовж трубкування – молочної 

стиглості порівняно з контролем (вар. 1; скорочені позначення див. 

“Вступ”). Разом з тим у зазначених органах рослин у вар. 2 

відбувається, очевидно, збільшення Pn(a), NAR, ефективності 

накопичення асимілятів на одиницю площі, ЕПР (пропорційні LMAВЛ) 

щодо вар. 1 [4, 6, 8, 10, 13–17, 19, 21, 25, 30–33, 38].  

Збільшення SLAВЛ, зменшення LMAВЛ у вар. 3–7 щодо вар. 2 

супроводжуються, очевидно, зростанням RGR, ЕВР, ефективності 

використання сухої речовини на побудову асиміляційної системи 

верхніх листків озимої пшениці впродовж трубкування – молочної 

стиглості. Вірогідно, що у зазначених листках пшениці у вар. 3–7 

відбувається зниження Pn(a), NAR, ефективності накопичення 

асимілятів, ЕПР щодо вар. 2 [4, 6, 8, 13–15, 17–21, 25, 27, 29, 30–33, 

35–38].  

Згідно з наведеними міркуваннями, зміни SLAВЛ, LMAВЛ свідчать 

про збільшення Pn(a), NAR у верхніх листках пшениці у вар. 2 щодо 

вар. 1, зменшення перелічених показників у листках рослин у вар. 3–7 

щодо вар. 2. Послідовно продовжуючи, доречно вважати, що 

зростання рівня Pn(a), NAR за бАСУ (вар. 2, СГ) щодо контролю (вар. 

1) супроводжується зменшенням тривалості життя, середньої 

тривалості життя, індексу верхніх листків – відповідно LL, D, LAI. 

Разом з тим, ймовірно, що одночасно зі зниженням Pn(a), NAR за 

ЕБСУ у вар. 3–7 щодо бАСУ (вар. 2, СГ) відбувається збільшення LL, 

D, LAI. Такі припущення про взаємно обернені зміни Pn(a), NAR та 

LL, D, LAI узгоджуються з сучасними уявленнями про “економічний 

баланс”, тобто надходження/відплив, набуття/витрату ресурсів та 

енергії у листках рослин [17, 18, 20, 24, 25, 30, 31, 37]. Справді, за умов 

зростання інтенсивності фотосинтезу, нетто асиміляції, дихання (Pn(a), 

NAR, R), тобто збільшення інтенсивності метаболізму у листках цим 

органам потрібно менше часу, щоб отримати, перетворити ресурси, 

інвестувати їх у побудову власної асиміляційної системи та 

ремобілізувати до акцептора. За таких обставин відбувається 



 35 

зменшення тривалості життя, середньої тривалості життя листків, 

листкового індексу (LL, D, LAI), SLA, побіжне зростання LMA, 

концентрації ферментів фотосинтезу з розрахунку на одиницю площі 

листка. Навпаки, за умов зниження Pn(a), NAR, R листкам потрібно 

більше часу для накопичення, перетворення ресурсів, інвестування їх у 

власну асиміляційну систему та ремобілізацію до акцептора. У такому 

випадку має місце збільшення LL, D, LAI, SLA, побіжне зменшення 

LMA, концентрації ферментів фотосинтезу з розрахунку на одиницю 

площі листка.  

Отже, якщо наведені міркування щодо комплексних змін PFTs 

(SLA, LMA, Pn(a), NAR, LL, D, LAI) правильні, то зменшення SLAВЛ, 

побіжне збільшення LMAВЛ супроводжуватимуться зменшенням 

середньої тривалості життя, індексу верхніх листків (D, LAI). Навпаки, 

одночасно зі зростанням величин SLAВЛ, побіжним зменшенням LMAВЛ 

відбуватиметься збільшення величин D, LAI верхніх листків. У зв’язку 

з цим проведено визначення середнього індексу, середньої тривалості 

життя верхніх листків упродовж фаз онтогенезу трубкування – 

молочна стиглість за умов застосованих систем удобрення – LAIВЛ(Т–

МС), DВЛ(Т–МС). Встановлено, що на контролі (вар. 1) LAIВЛ(Т–МС) = 86,56 ± 

4,15 дм2/ м2, DВЛ(Т–МС) = 22,51 ± 1,08 діб (табл. 3). За бАСУ (вар. 2, СГ) 

відбулося зменшення кожного серед перелічених показників на 39,0 %, 

до величин 52,81 ± 2,83 дм2/м2, 13,73 ± 0,74 діб. ЕБСУ у вар. 3–7 

зумовили зростання LAIВЛ(Т–МС), DВЛ(Т–МС) на 74,7–154,0 % щодо вар. 2. 

При цьому, як і у випадку SLAВЛ, мінімальні величини та прирости 

LAIВЛ(Т–МС), DВЛ(Т–МС) щодо вар. 2 мають місце у вар. 3, тоді як 

максимальні – у вар. 7. Разом з тим у вар. 2–7 та вар. 3–7 відзначено 

поступове, градуальне зростання LAIВЛ(Т–МС), DВЛ(Т–МС) у напрямі від 

вар. 2 або вар. 3 до вар. 7. Такі закономірності не характерні для 

показника SLAВЛ (порівн. табл. 2, табл. 3). Справді, у випадку SLAВЛ 

наступна після мінімальної величина зазначеного показника має місце 

у вар. 5, тоді як SLAВЛ, найближчі до максимуму, – у вар. 4, 6 (табл. 2).  

У цілому зіставлення результатів, наведених у табл. 2, табл. 3, 

засвідчило односпрямовані зміни SLAВЛ, LAIВЛ(Т–МС), DВЛ(Т–МС) за всіх 

вивчених технологій. У вар. 2 має місце одночасне зменшення 

перелічених показників щодо вар. 1; у вар. 3–7 – зростання величин 

трьох зазначених функціональних ознак верхніх листків пшениці 

порівняно з вар. 2. Цілком очевидно, що побіжні зміни LMAВЛ 

характеризуються оберненою спрямованістю щодо SLAВЛ, LAIВЛ(Т–МС), 

DВЛ(Т–МС).  
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3. Середній індекс, середня тривалість життя верхніх листків 

озимої пшениці упродовж фаз онтогенезу трубкування – молочна 

стиглість за ЕБСУ (відповідно LAIВЛ(Т–МС) DВЛ(Т–МС); M ± m, n = 12) 

№ вар. LAIВЛ(Т–МС), дм2/м2  DВЛ(Т–МС), діб  

1 86,56 ± 4,15 22,51 ± 1,08 

2 52,81 ± 2,831 13,73 ± 0,741 

3 92,28 ± 4,241, 2 23,99 ± 1,101, 2 

4 122,50 ± 4,871, 2 31,85 ± 1,271, 2 

5 127,01 ± 4,041, 2 33,02 ± 1,051, 2 

6 132,36 ± 3,871, 2 34,41 ± 1,011, 2 

7 134,14 ± 5,901, 2 34,88 ± 1,531, 2 
Примітка. Індекси 1, 2 – достовірність різниці щодо варіантів 1, 2, відповідно P < 

0,001. Зміст варіантів 1–7 див. табл. 1.  

 

З метою кількісної оцінки зазначених зіставлень проведено 

двовимірний кореляційний аналіз взаємозалежностей SLAВЛ – LAIВЛ(Т–

МС), SLAВЛ – DВЛ(Т–МС), LMAВЛ – LAIВЛ(Т–МС), LMAВЛ – DВЛ(Т–МС) (змінні Y – 

U, Y – V, Z – U, Z – V). Зіставлення ознак проводили за такими парами 

варіантів: 1) вар. 1 (“0-доза” удобрення) – вар. 2 (“доза 1” 

альтернативного удобрення); 2) вар. 2 (“0-доза” ЕБСУ) – вар. n (“доза 

1” ЕБСУ).  

Встановлено, що за зіставлення вар. 1–2, вар. 2–3 … 2–7 мають 

місце тісні прямо пропорційні співвідношення між SLAВЛ і LAIВЛ(Т–МС), 

SLAВЛ і DВЛ(Т–МС): ryu  = ryv = 0,96 – 0,99; P < 0,001 – 0,100 (табл. 4). У 

парах вар. 1–2, 2–3 відзначено слабкі від’ємні кореляційні 

взаємозалежності LMAВЛ – LAIВЛ(Т–МС), LMAВЛ – DВЛ(Т–МС): rzu = rzv =  

-0,42 … -0,40; p = 0,621 – 0,648. За зіставлення вар. 2–4 … 2–7 

віднайдено істотні обернено пропорційні співвідношення між LMAВЛ і 

LAIВЛ(Т–МС), LMAВЛ і DВЛ(Т–МС): rzu = rzv = -0,77 … -0,71; p = 0,953 – 0,961,  

P < 0,100 (табл. 4). 

 Таким чином, результати вимірювань LAIВЛ(Т–МС), DВЛ(Т–МС), 

двовимірні зіставлення SLAВЛ (LMAВЛ) – LAIВЛ(Т–МС), SLAВЛ (LMAВЛ) – 

DВЛ(Т–МС) свідчать на користь чітких односпрямованих змін SLAВЛ, 

LAIВЛ(Т–МС), DВЛ(Т–МС) і вірогідних обернено пропорційних 

співвідношень між LMAВЛ та LAIВЛ(Т–МС), DВЛ(Т–МС). Це своєю чергою 

означає, що наведені вище міркування щодо комплексних змін PFTs 

(SLA, LMA, Pn(a), NAR, LL, D, LAI) доречно вважати правильними.  
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4. Вплив ЕБСУ на двовимірні кореляційні взаємозалежності між 

SLAВЛ, LMAВЛ та середніми величинами індексу LAIВЛ(Т–МС), 

тривалості життя DВЛ(Т–МС) верхніх листків озимої пшениці 

(трубкування – молочна стиглість)  

Пари зі-

ставлених 

варіантів 

ryu ryv rzu rzv 

1–2  0,97; P<0,010  0,97; P<0,010 -0,42; p=0,648 -0,42; p=0,648 

2–3  0,96; P<0,010  0,96; P<0,010 -0,40; p=0,621 -0,40; p=0,621 

2–4  0,99; P<0,001  0,99; P<0,001 -0,71; p=0,953 -0,71; p=0,953 

2–5  0,98; P<0,001  0,98; P<0,001 -0,72; p=0,961 -0,72; p=0,961 

2–6  0,99; P<0,001  0,99; P<0,001 -0,77; P<0,100 -0,77; P<0,100 

2–7  0,99; P<0,001  0,99; P<0,001 -0,74; P<0,100 -0,74; P<0,100 
Примітка. ryu, ryv, rzu, rzv – коефіцієнти двовимірної кореляції між змінними y – 

SLAВЛ, z – LMAВЛ, u – LAIВЛ(Т–МС), v – DВЛ(Т–МС); p – достовірність коефіцієнта кореляції;    P 

< 0,001 – P < 0,100 – достовірність коефіцієнта кореляції за рівня значимості 0,001–0,100. 

Зміст варіантів 1–7 див. табл. 1.  

 

Слід зауважити, що найбільш вагомою оцінкою релевантності 

ознак SLA, LMA є їхня координованість з показниками кінцевої 

продуктивності сільськогосподарських культур. Кінцеву 

продуктивність озимої пшениці охарактеризовано середнім вмістом 

сухої речовини у зерні колосу з розрахунку на одну рослину у фазі 

повної стиглості (продуктивність колосу).  

Встановлено, що закономірності змін продуктивності колосу 

озимої пшениці залежно від застосованої системи удобрення є 

подібними до відповідних змін SLAВЛ. Справді, на контролі (вар. 1) 

вміст сухої речовини у зерні колосу рослин Mз = 1,199 ± 0,068 г/колос 

(повна стиглість зерна; табл. 5). У вар. 2 (бАСУ, СГ) зазначений 

показник не зазнав достовірних змін порівняно з контролем і становив 

1,192 ± 0,060 г/колос. ЕБСУ у вар. 3–7 зумовили приріст Mз на 8,4– 

19,5 % до величин 1,291 ± 0,062 – 1,423 ± 0,058 г/колос (відповідно 

вар. 4 і 3, табл. 5).  

Взаємозалежності між продуктивністю колосу озимої пшениці 

та показниками SLAВЛ, LMAВЛ вивчено за допомогою двовимірного та 

тривимірного кореляційного аналізу. Результативна ознака – Mз (X, 

повна стиглість зерна, г/колос; табл. 5); факторіальні ознаки – SLAВЛ, 

см2/мг; LMAВЛ, мг/см2 (відповідно Y, Z). Зіставлення ознак проводили 

за парами варіантів, як зазначено вище: вар. 1–2, вар. 2–3 … 2–7.  
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5. Вміст сухої речовини в зерні колосу озимої пшениці (повна 

стиглість) залежно від ЕБСУ (M ± m, n = 6) 

№ вар. Вміст сухої речовини, Mз, г/колос 

1 1,199 ± 0,068 

2 1,192 ± 0,060 

3 1,423 ± 0,0581, 2 

4 1,291 ± 0,0621, 2 

5 1,364 ± 0,0561, 2 

6 1,309 ± 0,0621, 2 

7 1,344 ± 0,0661, 2 
Примітка. Індекси 1, 2 –  достовірність  різниці  щодо  варіантів 1, 2, відповідно P 

< 0,001 – 0,01. Зміст варіантів 1–7 див. табл. 1.  

 

Встановлено, що за зіставлення вар. 1–2 мають місце слабкі 

кореляційні взаємозалежності між вивченими показниками: rxy = 0,50, 

rxz = 0,49, ryz = -0,39; p = 0,605 – 0,750 (табл. 6). У парах вар. 2–3 … 2–7 

віднайдено тісні прямо пропорційні співвідношення між Mз і SLAВЛ: rxy 

= 0,66 – 0,96; p = 0,923 – 0,933, P < 0,010 – 0,100. Разом з тим за 

зіставлення перелічених варіантів відсутня кореляція між Mз і LMAВЛ: 

rxz = -0,08 – 0,11; p = 0,024 – 0,174. Чіткі обернено пропорційні 

співвідношення між SLAВЛ  і  LMAВЛ відзначено у парах вар. 2–4, 2–6,  

2–7: ryz = -0,70 … -0,64;  p = 0,903 – 0,951. За умов зіставлення вар. 2–3, 

2–5 двовимірні лінійні взаємозалежності SLAВЛ – LMAВЛ є 

малозначимими: ryz =  -0,59 … -0,23; p = 0,369 – 0,853 (табл. 6).  

 

6. Двовимірні лінійні взаємозалежності між вмістом сухої 

речовини у зерні озимої пшениці Mз (на 1 колос) та SLAВЛ і LMAВЛ 

рослин упродовж трубкування – молочної стиглості за дії ЕБСУ  

Пари зіставлених 

варіантів 
rxy rxz ryz 

1–2  0,50; p=0,750  0,49; p=0,737 -0,39; p=0,605 

2–3  0,96; P<0,010 -0,03; p=0,040 -0,23; p=0,369 

2–4  0,68; p=0,933  0,11; p=0,174 -0,64; p=0,903 

2–5  0,84; P<0,050 -0,08; p=0,127 -0,59; p=0,853 

2–6  0,66; p=0,923  0,02; p=0,024 -0,70; p=0,948 

2–7  0,73; P<0,100 -0,08; p=0,127 -0,70; p=0,951 
Примітка. rxy, rxz, ryz  –  коефіцієнти двовимірної кореляції між змінними x – Mз, y 

– SLAВЛ, z – LMAВЛ; p – достовірність коефіцієнта кореляції; P < 0,010 – P < 0,100 – 

достовірність коефіцієнта кореляції за рівня значимості 0,010–0,100. Зміст варіантів 1–14 

див. табл. 1.  

 



 39 

Протилежні закономірності виявлено за тривимірного 

кореляційного аналізу взаємозалежностей Mз – SLAВЛ (LMAВЛ), SLAВЛ – 

LMAВЛ. Так, за зіставлення вар. 1–2 мають місце позитивні часткові 

взаємозалежності між Mз і SLAВЛ або LMAВЛ та негативна кореляція 

між SLAВЛ і LMAВЛ: rxy(z) = rxz(y) = 0,86;  ryz(x) = -0,84; P < 0,050 – 0,100. 

Відповідні множинні коефіцієнти кореляції та детермінації становлять 

Rx(yz) = 0,90, R2
x(yz) = 0,810; P < 0,050 (табл. 7). За зіставлення вар. 2–3 

… 2–7 відзначено тісні прямо пропорційні співвідношення між Mз і 

SLAВЛ  –  rxy(z) = 0,94 – 0,99,  P < 0,001 – 0,010,  між Mз і LMAВЛ  –  rxz(y) = 

0,77 – 0,95, P < 0,001 – 0,020. Також у зазначених парах варіантів 

віднайдено  негативну кореляцію SLAВЛ – LMAВЛ: ryz(x) = -0,78 … -0,97, 

P < 0,001 – 0,010. Множинні коефіцієнти кореляції та детермінації для 

перелічених пар варіантів: Rx(yz) = 0,94 – 0,99, R2
x(yz) = 0,884 – 0,980; P < 

0,010 – 0,020 (табл. 7).  

 

7. Тривимірна кореляційна залежність між вмістом сухої речовини 

у зерні озимої пшениці Mз та SLAВЛ і LMAВЛ рослин упродовж фаз 

трубкування – молочної стиглості за ЕБСУ  

Пари 

зіставлених 

варіантів 

rxy(z) rxz(y) ryz(x) Rx(yz) 

1–2 0,86; P<0,050 0,86; P<0,050 -0,84; P<0,100  0,90; P<0,050 

2–3 0,99; P<0,001 0,77; P<0,100 -0,78; P<0,100  0,99; P<0,010 

2–4 0,97; P<0,010 0,95; P<0,010 -0,97; P<0,010  0,97; P<0,010 

2–5 0,98; P<0,001 0,93; P<0,010 -0,95; P<0,010  0,98; P<0,010 

2–6 0,94; P<0,010 0,89; P<0,020 -0,95; P<0,010  0,94; P<0,020 

2–7 0,95; P<0,010 0,90; P<0,020 -0,95; P<0,010  0,96; P<0,020 
Примітка. rxy(z), rxz(y), ryz(x), Rx(yz) – часткові та коефіцієнти тривимірної кореляції 

між змінними x – Mз, y – SLAВЛ, z – LMAВЛ; p – достовірність коефіцієнта кореляції; P < 

0,001 – P < 0,100 – достовірність коефіцієнта кореляції за рівня значимості 0,001–0,100. 

Зміст варіантів 1–7 див. табл. 1.  

 

Результати дво- та тривимірного кореляційного аналізу 

взаємозалежностей Mз – SLAВЛ (LMAВЛ), SLAВЛ – LMAВЛ виявилися 

певною мірою несподіваними. Справді, у випадку, коли варіації SLAВЛ, 

LMAВЛ залежать одна від одної та від інших факторів, незмінність Mз у 

вар. 1–2 не спричинена побіжним зменшенням SLAВЛ/збільшенням 

LMAВЛ упродовж фаз онтогенезу трубкування – молочна стиглість 

(малі і малозначимі величини rxy, rxz, ryz; табл. 6). Навпаки, коли LMAВЛ 

= константа або SLAВЛ = константа, Mз істотно й однаковою мірою 

залежить від змін кожної із зазначених ознак. При цьому між SLAВЛ, 
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LMAВЛ мають місце чіткі обернено пропорційні співвідношення (Mз = 

константа; rxy(z), rxz(y), ryz(x); табл. 7). Величина впливу варіації SLAВЛ, 

LMAВЛ, взаємодій між ними на формування продуктивності колосу 

пшениці у вар. 2 за зіставлення з вар. 1 є вагомою – 81,0 % (див. вище 

відповідний R2
x(yz) для вар. 1–2).  

У випадку двовимірних взаємозалежностей, коли SLAВЛ, LMAВЛ 

залежать одна від одної та інших факторів, зростання продуктивності 

колосу озимої пшениці (Mз) у вар. 3–7 за зіставлення з вар. 2 зумовлене 

збільшенням SLAВЛ, але не корелює з побіжним зменшенням LMAВЛ 

(трубкування – молочна стиглість зерна; rxy, rxz, табл. 6). За обставин 

постійної величини однієї з вивчених функціональних ознак верхніх 

листків пшениці зростання Mз із високим рівнем достовірності й 

приблизно однаковою мірою спричинене збільшенням SLAВЛ, 

одночасними змінами LMAВЛ (LMA ВЛ = константа або SLAВЛ = 

константа, rxy(z), rxz(y) відповідно; табл. 7). При цьому обернено 

пропорційні співвідношення SLAВЛ – LMAВЛ є більш вираженими й 

достовірними за умов Mз = константа, ніж за протилежних обставин 

(порівн. ryz, ryz(x), табл. 6, табл. 7). Сумарний вплив варіації SLAВЛ, 

LMAВЛ, їх взаємодій на формування продуктивності колосу пшениці у 

вар. 3–7 за зіставлення з вар. 2 становить 88,4–98,00 % (див. вище 

відповідні R2
x(yz) для вар. 2–3 … 2–7).  

Таким чином, результати досліджень виявили такі 

закономірності. По-перше, незмінність продуктивності колосу озимої 

пшениці за базової альтернативної системи удобрення (бАСУ – солома 

гороху, СГ; вар. 2) щодо контролю (вар. 1) може бути зумовлена 

питомою площею SLAВЛ, питомою поверхневою щільністю LMAВЛ 

верхніх листків рослин лише за умов постійності протилежної ознаки 

(відповідно LMAВЛ = константа або SLAВЛ = константа). У інших 

випадках сталість продуктивності колосу за бАСУ щодо вар. 1 не 

залежить ні від SLAВЛ, ні від LMAВЛ. По-друге, зростання 

продуктивності колосу озимої пшениці за ЕБСУ (вар. 3–7) щодо бАСУ 

у вар. 2, безсумнівно, спричинене збільшенням SLAВЛ. По-третє, 

достовірні взаємозалежності між поліпшенням зернової 

продуктивності озимої пшениці та змінами LMAВЛ за ЕБСУ порівняно 

з бАСУ мають місце лише за умов постійності SLAВЛ (SLA ВЛ = 

константа). У інших випадках збільшення продуктивності колосу за 

ЕБСУ порівняно з вар. 2 не залежить від LMAВЛ.  

Висновки. Результати досліджень свідчать, що базова 

альтернативна система удобрення (бАСУ) не спричинила достовірних 

змін продуктивності колосу озимої пшениці порівняно з контролем 

(вар. 2, солома гороху – СГ, проти вар. 1). Приріст зернової 
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продуктивності за ЕБСУ на основі СГ щодо бАСУстановив 8,4–19,5 % 

(вар. 3–7 проти вар. 2).  

Функціональні ознаки верхніх листків озимої пшениці SLAВЛ, 

LMAВЛ (відповідно питома площа, питома поверхнева щільність, фази 

онтогенезу трубкування – молочна стиглість) доцільно 

використовувати для кількісного аналізу, прогнозування 

“економічного” стану зазначених органів рослин в умовах 

застосованих ЕБСУ. Втім, коли йдеться про аналіз і прогнозування 

кінцевої продуктивності озимої пшениці за ЕБСУ, лише SLAВЛ є 

релевантною ознакою донорних листків, що чітко й достовірно 

корелює зі змінами зернової продуктивності рослин.  

Вивчення взаємозалежностей між SLAВЛ, LMAВЛ, кінцевою 

продуктивністю важливе для систематизування інформації про 

функціональні ознаки листків озимої пшениці та побудови логічних і 

математичних прогностичних моделей розвитку й формування 

продуктивності зазначеної сільськогосподарської культури за 

екологічно безпечних систем удобрення.  
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Вступ. Для підвищення врожайності кормових угідь і 

забезпечення тваринництва високоякісними кормами широко 

проводять заходи поверхневого і докорінного поліпшення [6, 9].  

Система поверхневого поліпшення порівняно з докорінним за 

певних умов забезпечує підвищення врожайності низькопродуктивних 

сіножатей і пасовищ у 3–5 разів порівняно з неполіпшеними [10–12, 

17]. 

Одним із найефективніших заходів, який забезпечує різке 

збільшення врожаїв сіна і пасовищного корму, є удобрення. Добрива, 

внесені на культурні сіножаті, не лише підвищують їх урожайність, а й 

змінюють ботанічний склад травостою [13–15]. Тому проблема 

регулювання видового флористичного складу травостою залежно від 

рівня мінерального живлення є однією з найважливіших. 

Ботанічний склад травостою є показником, за яким часто 

оцінюють якість корму, його біологічну повноцінність і довговічність 

агрофітоценозу. Він також свідчить про здатність культурних рослин 

боротися з небажаними видами, бур’янами [19, 20, 23, 27, 28]. 

Низка дослідників [1–8] з'ясувала, що видовий склад висіяної 

травосуміші залежить від багатьох чинників (агротехнічних, 

кліматичних, біологічних та ін.). 

Це зумовлює виважений підбір компонентів для травосумішей і 

вибір агротехнічних чинників догляду та режиму використання [18, 21, 

22, 24–26]. 

У процесі онтогенезу природний чи штучно створений 

фітоценоз не залишається постійним, а змінюється кількісно та якісно 

під впливом зовнішніх факторів [29, 30]. 

Лучні травостої можуть рости на ґрунтах за умови достатньої 

кількості поживних речовин у легкодоступній формі. Якщо їх у ґрунті 

не вистачає, то найкращі за кормовими якостями трави випадають, а на 

їх місці з’являються менш цінні. Основою фітоценозу є конкуренція 

видів рослин, яка призводить до виживання і сильного розмноження 

одних видів внаслідок пригнічення й загибелі інших [16, 32–34]. 

Завданням наших досліджень було встановити рівень 

мінерального удобрення, що ефективно впливає на підвищення 

врожаю сіяних травостоїв, де переважають цінні трави, для 

збереження високої продуктивності лучних угідь протягом тривалого 

періоду. 

Матеріали і методи. Польові дослідження проводили на 

експериментальній базі Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН на довготривалому стаціонарі, 

закладеному в 1974 році. Ґрунт – темно-сірий опідзолений 
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легкосуглинковий поверхнево оглеєний осушений гончарним 

дренажем з такими агрохімічними показниками в горизонті 0–20 см: 

рН сольове – 4,7–5,0, вміст гумусу – 3,2–3,6 %, легкогідролізованого 

азоту (за Корнфільдом) – 16,0–18,2 мг/100 г ґрунту, рухомого фосфору 

– 5,6–6,2, обмінного калію (за Кірсановим) – 6,5–6,8 мг/100 г ґрунту.  

На стаціонарному досліді вивчали відновлення вироджених 

травостоїв шляхом смугового підсіву бобових трав (конюшини лучної 

c. Прикарпатська 6, лядвенцю українського с. Аякс) у різновікових 

агрофітоценозах за додаткового внесення фосфорно-калійних добрив, 

різних доз азотних добрив, їх розподілу за укосами та їх вплив на 

урожайність і видовий склад. Сівбу бобових трав проводили в 

непорушену дернину лучних різновікових травостоїв у червні 2016 р.  
Результати та обговорення. Вихідний травостій вважали 

виродженим, оскільки спостерігали тенденцію до випадання бобових 

видів та збільшення частки малоцінного різнотрав΄я. Серед бобових 

видів трав на короткотерміновому травостої зафіксовано лядвенець 

український, частка якого становила 2–21 %. Відсоток злакових трав 

становив від 1 до 64, де найбільш поширені були костриця лучна і 

грястиця збірна. Різнотрав΄я виродженого травостою було 

представлене деревієм звичайним, подорожником ланцетоподібним, 

злинкою канадською, ясколкою польовою, кропивою глухою і 

жовтцем їдким (табл. 1).  

 
1. Видовий склад короткотерміного травостою в І укосі використання до 

підсіву бобових трав, %  

Вид трав Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Злаки 

Костриця лучна 61 21 45 33 64 45 35 16 

Житняк 

гребінчастий 

 

8 

 

28 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

 

5 

 

1 

Грястиця збірна - - 30 34 - - 12 64 

Костриця червона - - - 6 - - 14 - 

Малоцінні злаки 

Медова 

трава шерстиста  

 

- 

 

6 

 

- 

 

5 

 

19 

 

30 

 

17 

 

2 

Ситник 

розтопірений 

 

- 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Бобові 

Конюшина середня 1 - - - - - - - 

Лядвенець 

український 

 

13 

 

21 

 

7 

 

2 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Різнотрав’я 

Кульбаба лікарська - - - - 1 - - 2 

Талабан польовий  - - - 1 - - 1 - 

Деревій звичайний 8 15 7 2 5 8 2 3 

Подорожник 

ланцетоподібний 7 6 3 2 10 6 5 3 

Кропива глуха - - 2 - - - - 1 

Куколиця біла - - - - - - 3 - 

Хвощ польовий - - - 1 - - - - 

Вероніка польова - - - 2 - - 1 - 

Щириця гібридна - - - - - - - 1 

Злинка канадська 1 - 4 - 1 2 - - 

Жовтець їдкий - - - 1 1 1 1 - 

Ясколка польова 1 2 1 - - 2 2 1 

Льонок 

несправжній 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 
Примітка: 1 – контроль без добрив, 2 – Р60К90 – фон (Ф), 3 – Ф + N50(25+25), 4 – Ф + 

N50(20+30), 5 – Ф + N50(30+20), 6 – Ф + N60(30+30), 7 – Ф + N60(20+40), 8 – Ф + N60(40+20). 

 

Серед бобових видів трав на довготривалому травостої 

зафіксовано конюшину середню (21 %), лядвенець український (10 %), 

горошок мишачий (2 %) (табл. 2). Серед злакових видів трав 

переважали костриця червона (66 %), костриця лучна (57 %), грястиця 

збірна (25 %), житняк гребінчастий (8 %) і тонконіг лучний (2 %). 

Різнотрав΄я виродженого травостою було представлене деревієм 

звичайним, подорожником ланцетоподібним, злинкою канадською, 

щавлем горобиним, ясколкою польовою, кропивою глухою, 

куколицею білею і становило від 1 до 8 %.  

 
2. Видовий склад довготривалого травостою в І укосі використання до 

підсіву бобових трав, %  

Вид трав Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Злаки 

Костриця лучна 10 30 15 57 38 - 27 - 

Житняк 

гребінчастий 

 

8 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7 

 

- 

 

- 

 

- 

Грястиця збірна 20 - 25 4 - 20 20 21 

Тонконіг лучний - - - 2 - - - - 

Костриця червона 10 - 25 7 15 66 13 49 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Малоцінні злаки 

Медова 

трава шерстиста  

 

10 

 

26 

 

30 

 

24 

 

30 

 

3 

 

22 

 

10 

Ситник 

розтопірений 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Бобові 

Конюшина середня 4 21 - - - - - - 

Лядвенець 

український 

 

10 

 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Горошок мишачий 2 1 - - - - - - 

Різнотрав’я 

Кульбаба лікарська - 1 - - - - 1 2 

Щавель горобиний - - - - - 4 - - 

Деревій звичайний 8 7 1 1 2 1 3 2 

Подорожник 

ланцетоподібний 

 

8 

 

8 

 

1 

 

1 

 

5 

 

4 

 

6 

 

4 

Кропива глуха - - 1 1 1 1 3 1 

Куколиця біла - 1 1 1 - - 2 1 

Хвощ польовий - - - - - - - 1 

Гусячі лапки - - 1 1 1 1 - - 

Злинка канадська - - - - - - 1 6 

Жовтець їдкий - 1 - - - - - 1 

Ясколка польова 4 - - - - - 1 1 

Льонок 

несправжній 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 
Примітка: 1 – контроль без добрив, 2 – Р60К90 – фон (Ф), 3 – Ф + N90(40+30+20), 4 – Ф 

+ N90(30+30+30), 5 – Ф + N90(20+30+40), 6 – Ф + N90(10+40+40), 7 – Ф + N90(0+45+45), 8 – Ф + N90(0+40+50). 

 

На старосіяному травостої відсоток бобових видів трав 

становив від 1 до 18, де найбільше було лядвенцю українського і 

конюшини альпійської (табл. 3). Найбільшу частку злакових видів трав 

займали костриця червона (43 %), костриця лучна (40 %) та грястиця 

збірна (18 %). Серед різнотрав´я найбільше було деревію звичайного 

(10 %), подорожнику ланцетоподібного (10 %), ясколки польової  

(10 %), кропиви глухої (9 %), нечуйвітру волохатого (7 %). 

На всіх травостоях зафіксовано малоцінні злаки, такі як 

медова трава шерстиста (22–30 %) і ситник розтопірений (1–6 %), що 

свідчить про виродження агрофітоценозу.  

На старосіяному виродженому травостої найбільший відсоток 

бобових дорівнював 23 в першому укосі і 28 в отаві на варіанті, де 

вносили фосфорне і калійне удобрення (табл. 4).  
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3. Видовий склад старосіяного травостою в І укосі використання до 

підсіву бобових трав, % 

Вид трав Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Злаки 

Костриця лучна 5 - 20 40 18 4 - 24 

Житняк 

гребінчастий 

 

10 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

Грястиця збірна 2 - 18 7 10 14 12 - 

Тонконіг лучний 5 - - 2 2 - - - 

Костриця червона 21 43 9 10 22 42 38 10 

Райграс 

багаторічний 

 

5 

 

- 

 

8 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

3 

Пирій 

кореневищний 

 

2 

 

- 

 

2 

 

2 

 

5 

 

- 

 

- 

 

2 

Малоцінні злаки 

Медова 

трава шерстиста  

 

2 

 

2 

 

22 

 

9 

 

20 

 

11 

 

16 

 

20 

Ситник 

розтопірений 

 

4 

 

2 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

Бобові 

Конюшина середня 12 4 - - - - - - 

Лядвенець 

український 

 

2 

 

18 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Горошок мишачий - 1 - - - - - - 

Різнотрав’я 

Кульбаба лікарська - 5 - - - 2 - 1 

Нечуйвітер 

волохатий 

 

7 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Вогник польовий - - - - 2 - 2 - 

Деревій звичайний 8 10 7 7 8 9 11 8 

Подорожник 

ланцетоподібний 

 

- 

 

7 

 

9 

 

5 

 

7 

 

- 

 

8 

 

10 

Кропива глуха - - 5 2 4 6 9 5 

Куколиця біла - - - - - 3 3 2 

Хвощ польовий 4 - - - - - - - 

Злинка канадська - - 2 - - - - - 

Жовтець їдкий - - 1 1 - 1 - - 

Ясколка польова 3 2 4 10 - 8 1 2 

Льонок 

несправжній 

 

6 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

Осот жовтий 2 2 - - - - - - 
Примітка: 1 – контроль без добрив, 2 – Р60К90 – фон (Ф), 3 – Ф + N90(40+30+20), 4 – 

Ф + N90(30+30+30), 5 – Ф + N90(20+30+40), 6 – Ф + N90(10+40+40), 7 – Ф + N90(0+45+45), 8 – Ф + 

N90(0+40+50). 
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4. Видовий склад старосіяного травостою після підсіву бобових трав, % 

Вид трав Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Злаки 

Костриця лучна 5 - 20 40 18 4 - 24 

Житняк 

гребінчастий 

 

10 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

Грястиця збірна 2 - 18 7 10 14 12 - 

Тонконіг лучний 5 - - 2 2 - - - 

Костриця червона 21 43 9 10 22 42 38 10 

Райграс 

багаторічний 

 

5 

 

- 

 

8 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

3 

Пирій 

кореневищний 

 

2 

 

- 

 

2 

 

2 

 

5 

 

- 

 

- 

 

2 

Малоцінні злаки 

Медова 

трава шерстиста  

 

2 

 

2 

 

22 

 

9 

 

20 

 

11 

 

16 

 

20 

Ситник 

розтопірений 

 

4 

 

2 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

Бобові 

Конюшина середня 12 4 - - - - - - 

Лядвенець 

український 

 

2 

 

18 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Горошок мишачий - 1 - - - - - - 

Різнотрав’я 

Кульбаба лікарська - 5 - - - 2 - 1 

Нечуйвітер 

волохатий 

 

7 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Вогник польовий - - - - 2 - 2 - 

Деревій звичайний 8 10 7 7 8 9 11 8 

Подорожник 

ланцетоподібний 

 

- 

 

7 

 

9 

 

5 

 

7 

 

- 

 

8 

 

10 

Кропива глуха - - 5 2 4 6 9 5 

Куколиця біла - - - - - 3 3 2 

Хвощ польовий 4 - - - - - - - 

Злинка канадська - - 2 - - - - - 

Жовтець їдкий - - 1 1 - 1 - - 

Ясколка польова 3 2 4 10 - 8 1 2 

Льонок 

несправжній 

 

6 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

Осот жовтий 2 2 - - - - - - 
Примітка: 1 – контроль без добрив, 2 – Р60К90 – фон (Ф), 3 – Ф + N60(40+10+10), 4 – Ф 

+ N60(20+20+20), 5 – Ф + N60(30+20+10), 6 – Ф + N60(10+25+25), 7 – Ф + N60(0+30+30), 8 – Ф + N60(0+20+40). 
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Згідно з нашими дослідженнями, на відновленому 

агрофітоценозі зафіксовано найбільший відсоток злакових видів трав. 

Найвищу частку бобових трав відзначено за внесення фосфорних і 

калійних удобрень (табл. 5).  

 
5. Видовий склад довготривалого травостою після підсіву бобових трав, % 

Вид трав Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Злаки 

Костриця лучна 5 - 20 40 18 4 - 24 

Житняк 

гребінчастий 

 

10 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

Грястиця збірна 2 - 18 7 10 14 12 - 

Тонконіг лучний 5 - - 2 2 - - - 

Костриця червона 21 43 9 10 22 42 38 10 

Райграс 

багаторічний 

 

5 

 

- 

 

8 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

3 

Пирій 

кореневищний 

 

2 

 

- 

 

2 

 

2 

 

5 

 

- 

 

- 

 

2 

Малоцінні злаки 

Медова 

трава шерстиста  

 

2 

 

2 

 

22 

 

9 

 

20 

 

11 

 

16 

 

20 

Ситник 

розтопірений 

 

4 

 

2 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

Бобові 

Конюшина 

середня 

 

12 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Лядвенець 

український 

 

2 

 

18 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Горошок 

мишачий 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Різнотрав’я 

Кульбаба 

лікарська 

 

- 

 

5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

1 

Нечуйвітер 

волохатий 

 

7 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Вогник польовий - - - - 2 - 2 - 

Деревій 

звичайний 

 

8 

 

10 

 

7 

 

7 

 

8 

 

9 

 

11 

 

8 

Подорожник 

ланцетоподібний 

 

- 

 

7 

 

9 

 

5 

 

7 

 

- 

 

8 

 

10 

Кропива глуха - - 5 2 4 6 9 5 

Куколиця біла - - - - - 3 3 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Хвощ польовий 4 - - - - - - - 

Злинка канадська - - 2 - - - - - 

Жовтець їдкий - - 1 1 - 1 - - 

Ясколка польова 3 2 4 10 - 8 1 2 

Льонок 

несправжній 

 

6 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

Осот жовтий 2 2 - - - - - - 
Примітка: 1 – контроль без добрив, 2 – Р60К90 – фон (Ф), 3 – Ф + N90(40+30+20), 4 – Ф 

+ N90(30+30+30), 5 – Ф + N90(20+30+40), 6 – Ф + N90(10+40+40), 7 – Ф + N90(0+45+45), 8 – Ф + N90(0+40+50). 

 

На короткотерміновому травостої відсоток всіяних бобових 

трав був невисоким, зокрема лядвенецю українського – 11 і конюшини 

лучної – 6 (табл. 6).  

 
6. Видовий склад короткотерміного травостою після підсіву бобових трав, 

% 

Вид трав Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Злаки 

Костриця лучна 5 - 20 40 18 4 - 24 

Житняк 

гребінчастий 

 

10 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

Грястиця збірна 2 - 18 7 10 14 12 - 

Тонконіг лучний 5 - - 2 2 - - - 

Костриця червона 21 43 9 10 22 42 38 10 

Райграс 

багаторічний 

 

5 

 

- 

 

8 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

3 

Пирій 

кореневищний 

 

2 

 

- 

 

2 

 

2 

 

5 

 

- 

 

- 

 

2 

Малоцінні злаки 

Медова 

трава шерстиста  

 

2 

 

2 

 

22 

 

9 

 

20 

 

11 

 

16 

 

20 

Ситник 

розтопірений 

 

4 

 

2 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

Бобові 

Конюшина середня 12 4 - - - - - - 

Лядвенець 

український 

 

2 

 

18 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Горошок мишачий - 1 - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Різнотрав’я 

Кульбаба лікарська - 5 - - - 2 - 1 

Нечуйвітер 

волохатий 

 

7 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Вогник польовий - - - - 2 - 2 - 

Деревій звичайний 8 10 7 7 8 9 11 8 

Подорожник 

ланцетоподібний 

 

- 

 

7 

 

9 

 

5 

 

7 

 

- 

 

8 

 

10 

Кропива глуха - - 5 2 4 6 9 5 

Куколиця біла - - - - - 3 3 2 

Хвощ польовий 4 - - - - - - - 

Злинка канадська - - 2 - - - - - 

Жовтець їдкий - - 1 1 - 1 - - 

Ясколка польова 3 2 4 10 - 8 1 2 

Льонок 

несправжній 

 

6 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

Осот жовтий 2 2 - - - - - - 
Примітка: 1 – контроль без добрив, 2 – Р60К90 – фон (Ф), 3 – Ф + N50(25+25), 4 – Ф + 

N50(20+30), 5 – Ф + N50(30+20), 6 – Ф + N60(30+30), 7 – Ф + N60(20+40), 8 – Ф + N60(40+20). 

 

Це пояснюється фізіологічними особливостями онтогенезу 

всіяних видів бобових багаторічних трав. За всівання в травостій 

конюшини лучної отримання високих врожаїв зеленої маси можливе з 

другого року вегетації вказаного виду бобових, тоді як за всівання 

лядвенцю українського – тільки з третього-четвертого. В перші два 

роки використання лядвенець український мало впливає на 

підвищення рівня продуктивності, але істотно прискорює екогенез 

відновлювальних систем, збільшує видову насиченість й стійкість 

ценозів. Найбільший відсоток серед злаків займала грястиця збірна (50 

%), очеретянка звичайна (41 %), пирій кореневищний (26 %), райграс 

багатоукісний (15 %), костриця лучна (15 %). Максимальний відсоток 

припадав на подорожник ланцетоподібний (19 %), злинку канадську 

(10 %) і деревій звичайний (8 %). 

На старосіяному виродженому травостої максимальний 

відсоток бобових видів трав (11 %) займала конюшина альпійська і 

люцерна серпоподібна (8 %). Серед сіяних видів бобових лядвенець 

український дорівнював 7 % та конюшина лучна 7 %. Менший 

відсоток бобових спостерігали при застосуванні повного мінерального 

удобрення. Серед злакових видів трав переважали грястиця збірна    

(33 %), костриця лучна (26 %), костриця червона (20 %), очеретянка 

звичайна (15 %). Найбільший відсоток різнотрав`я на старосіяному 
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травостої займає деревій звичайний (18 %), подорожник 

ланцетоподібний (8 %), злинка канадська (6 %). 

На довготривалому виродженому травостої, як і на 

старосіяному, найбільший відсоток бобових видів трав припадає на 

конюшину середню – 24 %. До підсіву бобових трав і внесення добрив 

відсоток конюшини середньої на виродженому травостої становив   

21 %. Можна стверджувати, що всіяні бобові трави конюшина лучна і 

лядвенець український не створювали сильної конкуренції для росту і 

розвитку несіяних злакових видів трав, а застосування фосфорних і 

калійних добрив, навпаки, сприяло кращому росту і розвитку. Крім 

того, згідно зі своїми фізіологічними особливостями конюшина 

середня є зимостійкою, посухостійкою, високоврожайною, добре 

розмножується вегетативно, відрізняється довголіттям (5–7 років), 

невибагливістю до умов зростання. Серед сіяних видів бобових у 

довготривалому травостої лядвенець український займав 9 %, а 

конюшина лучна – 8 %. Такий низький відсоток всіяних бобових видів 

трав свідчить про те, що в рік підсіву ці трави перебували переважно у 

ювенільному стані (у фазі 2–3 листочків) і практично не брали участі у 

формуванні продуктивності угідь, і лише починаючи з другого і в 

наступні роки можна спостерігати зростання врожайності травостою. 

Серед злакових видів трав найбільший відсоток, як і на старосіяному, 

займала грястиця збірна (57 %). До підсіву трав і застосування добрив 

відсоток грястиці збірної становив 25.  

Отже, застосування повного мінерального удобрення з 

підвищеною дозою азоту (N90P60K90) сприяло збільшенню відсотка 

грястиці збірної вдвічі. Багаторічні дослідження Н. Н. Лазарева з 1975 

до 2003 р. на культурних пасовищах колгоспу «Борец» Московської 

обл. показали, що відновлення травостою в 1975 р. позитивно 

вплинуло на відсоток грястиці збірної на всіх варіантах. Через рік 

після надання старосіяному травостою відпочинку грястиця збірна 

стала домінантом за всіх доз добрива. Максимальних відсотків (62,9–

71,8 %) грястиця збірна досягла у врожаї за внесення азотних добрив і 

домінувала протягом 13 років.  

Висновки. Частка всіяних культур у поліпшеному за 

нульового обробітку ґрунту травостої залежала від варіантів підсіву та 

способів удобрення. У перший рік досліджень відсоток всіяних 

бобових видів трав на всіх травостоях був невисоким, оскільки згідно 

зі своїми біологічними особливоcтями бобові трави активно ростуть і 

розвиваються з другого року вегетації. За внесення азотних добрив 

частка злакових трав у травостоях різко підвищується, фосфорні та 
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калійні – сприяють зменшенню відсотка різнотрав`я, проте позитивно 

впливають на ріст бобових видів. 
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В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ 

            

Наведено результати досліджень з порівняння урожайності  

ярих олійних культур, впливу застосування добрив та елементів 

інтенсифікації на ефективність вирощування рижію ярого. 

Встановлено, що в рижію ярого сорту Гірський цей показник 

становив у середньому 2,16 т/га, сорту Міраж – 2,25 т/га. Збільшення 

норми добрив з N0Р0К0 (контроль) до N120Р60К120 забезпечило 

підвищення  врожайності рижію з 1,28 т/га до 2,44 т/га. 

Використання елементів інтенсифікації привело до її збільшення з  
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0,78 т/га (контроль) до 3,04 т/га.  

Ключові слова: рижій, капустяні культури, добрива, 

інтенсифікація технології, урожайність. 

 

  Вступ. Олійні рослини вирощують на продовольчі, кормові та 

енергетичні цілі [21]. Вони містять понад 15 % жиру і 

використовуються для одержання олії [27].  

У насінні олійних культур усі вуглеводи перетворюються у 

високомолекулярні сполуки - жири, які застосовують у харчуванні, а 

також для технічних і медичних потреб [24].  
Перспективною культурою в умовах Західного Лісостепу є 

рижій,  урожайність якого становить 15–25 ц/га. Він поширений на 

території  Європи  (у Франції, Швейцарії, Австрії, Угрощині, Швеції, 

Німеччині, Бельгії та Нідерландах), в Азії, Північній Африці, 

Центральній Америці. В Україні його вирощують у всіх ґрунтово-

кліматичних зонах [11, 12].  У деяких країнах світу рижій відомий під 

дуже оригінальною назвою – помилковий льон, або золото 

задоволення [34]. 

Насіння ярого ріпаку  містить 35–45 %  олії,   20–26 % білка, до 

17–18 % вуглеводів [15, 28]. Цінність ярого ріпаку полягає ще й в 

тому, що він є доброю страховою культурою на випадок загибелі 

озимого ріпаку [9, 13]. Зелену масу добре поїдають тварини, але 

особливо цінна вона для молодих свиней і овець [10]. Це холодостійка 

і досить вологолюбна рослина, відносно невибаглива до ґрунтів [14, 

26]. Ярий ріпак високі врожаї формує на чорноземах, непридатні для 

його вирощування легкі  піщані  і солонцюваті ґрунти [7]. 

 Ріпак поліпшує орні землі, їхні фізико-хімічні властивості, 

слугує фітосанітаром проти кореневих гнилей зернових культур, 

збільшує запас у ґрунті органічних речовин і доступних форм фосфору 

[19, 30].   

 В Україні серед олійних культур третє місце після соняшнику й 

ріпаку посідає гірчиця. Насіння гірчиці білої і сарептської 

використовують для виробництва олії, гірчичного порошку, столової 

гірчиці [3]. Гірчиця сиза – надійний фітосанітар ґрунту (запобігає 

різним грибним хворобам), вона є добрий сидерат, ефективність 

зеленого добрива приблизно така сама, як  гною [24]. 

Урожайність гірчиці сарептської безпосередньо залежить від 

маси насіння з однієї рослини і кількості продуктивних рослин.  

Найбільша урожайність була за ранніх строків сівби, що  можна 

пояснити тим, що при пізніших строках сівби рослини мали 

слаборозвинену надземну масу, сильніше пошкоджувалися 
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шкідниками (попелиця), що призводило до зменшення продуктивності 

[32]. 

  Редька олійна має менше поширення і нижчу продуктивність 

[33]. Середня врожайність насіння становить 15–18 ц/га, вміст олії –  

37 %, білка – 27 %. Її здебільшого використовують як кормову 

культуру [24].  
Максимальна врожайність насіння льону олійного формувалася 

за внесення добрив у дозі N45P60K60 (2,40–3,37 т/га з вмістом олії від 36 

до 40 %). Добрива найкраще вносити під основний обробіток [2, 17]. 

Найбільший урожай насіння льону буває тоді, коли в період від 

початку бутонізації до кінця цвітіння за помірних температур випадає 

достатньо опадів або при поливі в період цвітіння з розрахунку  

500 м3/га води [4, 25, 31]. 

Кращими попередниками для ярих олійних культур  є чисті і 

зайняті пари, зернові колосові, просапні та зернобобові культури. Не 

можна їх висівати  після ріпаку та гірчиці, буряків і соняшнику, проса 

й однорічних трав [1].   
          Рижій (Саmelina sаtіvа Сrаntz., ssр. glаbrаtа Zіng)  - яра олійна 

культура родини Капустяних (Brassicaceae), роду Камеліна (Camelina). 

Цінність рижію ярого полягає в тому, що він, на відміну від інших 

капустяних, практично не уражується шкідниками та хворобами. 

Отже, немає потреби використовувати інсектициди та фунгіциди, що  

зменшує  витрати на хімічні засоби захисту. Ріпак, на відміну від 

рижію, сильно пошкоджується шкідниками: хрестоцвітими блішками, 

ріпаковим квіткоїдом, прихованохоботниками, попелицею, 

капустяним стручковим комариком. Для їх захисту потрібно  від 

сходів до бутонізації декілька разів вносити інсектициди. Рижій 

посівний, на відміну від ріпаку ярого, менш вимогливий до родючості 

ґрунтів і може вирощуватися практично на всіх ґрунтових відмінах, 

крім глинистих, і зокрема  на легких, навіть піщаних ґрунтах. У зв’язку 

із невибагливістю до родючості ґрунтів рижій посівний потребує 

меншої норми внесення мінеральних добрив [6, 24]. Насіння рижію 

містить 25–46 % олії та 28 % білка. Рижій - компонент для 

виробництва білкових продуктів і харчових волокон [22].  
 Сприятливі показники ґрунту при вирощуванні рижію є такі:  

нейтральна або близька до нейтральної реакція ґрунтового розчину 

(pH 5,5–6,8), щільність ґрунту 1,0–1,2 г/см3 [29].   

 Найбільший приріст врожаю одержують за внесення азотних 

добрив. Норма висіву рижію – 4–6 кг/га. За сівби в оптимальні строки 

глибина загортання насіння становить від 1 до 3 см [1].      
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 У системі живлення рижію важливою є сірка. У варіанті з 

внесенням сірки у дозі S70 у вигляді сульфату амонію у складі повного 

мінерального добрива врожайність зростала на 6,7 ц/га порівняно з 

контролем і на 1,3 ц/га порівняно з варіантом, де азот вносили у 

вигляді аміачної селітри. Встановлено, що відсутність у складі повного 

мінерального добрива (N60P60K60) азотної складової знижує врожай на 

3,3 ц/га, фосфорної – 1,8 ц /га, калійної – 0,8 ц/га [5]. 

Важливо експериментальним шляхом встановити можливість 

інтенсифікації технології за рахунок внесення засобів захисту рослин.         

Внаслідок повільного росту в початкові фази розвитку рижій може 

пригнічуватися бур'янами. Є дані, що при засміченості посівів  

доцільно проводити їх обробку такими гербіцидами: лонтрел 300 (0,2– 

0,3 л/га), фюзилад форте (0,5–2,0 л/га), селект (0,4–1,8 л/га) [18]. У 

період вегетації проти злакових бур'янів вносять гербіцид фурор 

ультра (0,5–0,75 л/га), проти дводольних – базагран 400 (3–4 л/га). 

Обробляти посіви ярого рижію можна, коли з'являться 2–3 листки [29].  

Для захисту від хвороб посіви обробляють фунгіцидом тілмор 

(0,6–0,8 л/га), який захищає від можливих проявів борошнистої роси, 

причиною якої є наявність великої кількості вологи [16]. 

Витрати на вирощування рижію значно нижчі, ніж у ріпаку і 

соняшнику, тому навіть за меншої врожайності він забезпечує високу 

прибутковість.  

Важливою передумовою для використання рослинних олій у 

хімічній промисловості є їх виробництво у великих обсягах, стабільне 

постачання й забезпечення сировиною  високої якості [8]. Серед усіх 

чинників, які впливають на врожай і його якість, основну роль 

відіграють елементи інтенсифікації, що є важливою ланкою 

інтенсивних технологій вирощування. Адже завдяки внесенню добрив 

одержують 50 % загального приросту врожаю [2]. Норми внесення 

мінеральних добрив під рижій залежать від попередника, родючості 

ґрунту і програмованого рівня  врожайності. Фосфорні і калійні 

добрива найкраще внести під оранку. За осінь і зиму  фосфор і калій 

переходять  у доступні форми для рослин. Азотні добрива вносять  

навесні.  

 Рижій є достатньо урожайною культурою (20–25 ц/га). Він 

добре реагує на забезпеченість елементами живлення. Однак ще 

недостатньо науково обґрунтованих відомостей про оптимальні види і 

норми мінеральних добрив на посівах рижію [20, 23].  

Метою наших досліджень було порівняти урожайність ярих 

олійних культур, встановити вплив різних норм удобрення та 

елементів інтенсифікації  на урожайність рижію ярого.  
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Матеріали і методи. Дослідження проводили в зоні Західного 

Лісостепу у господарстві «Агро Експрес Сервіс» Млинівського р-ну 

Рівненської обл. у 2015–2016 рр. Ґрунт дослідної ділянки – темно-

сірий легкосуглинковий. Уміст гумусу в орному шарі становить  2,1 %, 

лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 101 мг/кг ґрунту 

(низький), рухомого фосфору  – 243 мг/кг (високий) і обмінного калію 

(за Чириковим)  – 130 мг/кг (високий). Реакція ґрунтового розчину (pH 

– 6,0) близька до нейтральної. 

Середньобагаторічна кількість опадів становить 645 мм, а 

середньобагаторічна температура - 7,1 °С. На час проведення 

досліджень погодні умови мало відрізнялися від середніх багаторічних 

даних як за температурою, так і за характером розподілу опадів 

впродовж року. Кількість опадів у 2015 р. становила 686 мм, а у  

2016 р. - 729 мм.  

Дослід закладали методом систематизованого розміщення 

ділянок у триразовому повторенні. Загальна площа ділянки – 60 м2, 

облікова – 50 м2. Технологія вирощування була типовою для вказаної 

ґрунтово-кліматичної зони.  Попередник - пшениця озима, після 

збирання якої проводили дискування і оранку. Схема досліду 

включала такі культури і сорти: рижій ярий сортів Гірський і Міраж, 

ріпак ярий Добробут і Атаман, гірчиця біла Кароліна, гірчиця 

сарептська Новинка, редька олійна сортів Райдуга і Журавка, льон 

олійний сортів Айсберг і Орфей. 

Норма внесення добрив - N80(40+40)Р40К80. Фосфорні та калійні 

добрива вносили у вигляді суперфосфату подвійного та калію 

хлористого під  оранку, азотні –  у вигляді  аміачної   селітри   

дворазово: під культивацію (N40) і в підживлення (N40) у фазі 

утворення рослинами рижію розетки.   

Навесні передпосівний обробіток здійснювали за допомогою 

культивації. Сіяли  сівалкою СН-16. Строк сівби - 2 квітня. Спосіб 

сівби – рядковий. Глибина загортання насіння – 1,5 см. Норма висіву –

300 н/м2, або 5,4 кг/га. Для кращих умов проростання насіння і 

забезпечення високої польової схожості було проведено коткування. 

Інтенсифікація технології вирощування рижію полягала у включенні 

елементів, які більш характерні для вирощування озимого ріпаку.  

Обмолот здійснювавли поділяночно комбайном «Сампо 500». 

Результати та обговорення. За даними наших досліджень, 

урожайність олійних культур була різною за однакових умов 

вирощування. Найменшу врожайність одержали при вирощуванні 

сортів редьки олійної Журавка і Райдуга  - 1,51–1,52 т/га (табл. 1).  У 

гірчиці білої сорту Кароліна вона становила 1,58 т/га, а в гірчиці 
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сарептської сорту Новинка – 1,69 т/га, що вище порівняно з редькою 

олійною сорту Журавка на 0,18 т/га, або 12 %. Майже однаковою була 

врожайність у рижію та льону. У рижію ярого сортів Гірський та 

Міраж вона становила відповідно 2,16 та 2,25 т/га, а в льону олійного 

сортів Айсберг і Орфей – 2,18 і 2,23 т/га. Приріст урожайності 

порівняно з редькою олійною у цих двох культур становив 0,65– 

0,74 т/га, або 43–49 %. 

 

1. Вплив культури та сорту на врожайність насіння,  т/га 

       НІР05, т/га                                       0,09              0,11 

 

           Найвищу врожайність серед культур, які вивчали у наших 

дослідженнях, одержали в ріпаку - у сорту Добробут вона становила 

2,45 т/га, а в сорту Атаман – 2,50 т/га. Приріст урожайності порівняно 

з  редькою олійною сорту Журавка (яку було взято за контроль) був 

найвищий (0,94–0,99 т/га). Вищу врожайність ріпаку порівняно з 

іншими культурами можна пояснити як більшим потенціалом його 

продуктивності, так і, можливо, більшою мірою існуванням 

досконаліших технологій вирощування. Урожайність усіх культур і 

сортів залежала також від гідротермічних умов року і була вищою  у 

2016 р. (1,56–2,70 т/га), тоді як у 2015 р. вона становила лише 1,40– 

2,31 т/га. 

Добрива є основним чинником зростання врожайності. Найвища 

врожайність рижію сорту Міраж у наших дослідженнях була 

сформована  за максимальної норми (N120Р60К120) – 2,44 т/га, що вище 

порівняно з варіантом без добрив на 1,16 т/га, або на 90,1 % (табл. 2). 

На варіанті з внесенням N100Р50К100  урожайність становила 2,28 т/га, 

Культура Сорт Урожайність Середнє Приріст 

2015 р. 2016 р. т/га % 

Ріпак ярий  Атаман 2,26 2,64 2,45 0,94 62 

Добробут 2,31 2,70 2,50 0,99 65 

Рижій ярий Гірський 2,01 2,32 2,16 0,65 43 

Міраж 2,16 2,35 2,25 0,74 49 

Гірчиця 

біла Кароліна 1,35 1,81 1,58 0,07 4,6 

Гірчиця 

сарептська 

    

Новинка 1,53 1,86 1,69 0,18 12 

Редька 

олійна 

Журавка 1,40 1,62 1,51 - - 

Райдуга 1,49 1,56 1,52 0,01 0,7 

Льон 

олійний 

Орфей 2,05 2,42 2,23 0,70 46 

Айсберг 2,11 2,25 2,18 0,67 44 



 64 

що більше порівняно з контролем на 1,00 т/га, або на 78,1 %. 

Найменша  урожайність насіння рижію сформувалася  на варіанті без 

добрив (1,28 т/га). Перше підвищення норми мінеральних добрив до 

N40Р20К40 забезпечило найвище зростання врожайності  - на  0,43 т/га, 

або на 33,6 %. Подальше підвищення норм добрив теж сприяло 

збільшеню продуктивності посівів. Так,  на фоні N60Р30К60 урожайність 

зросла до 1,95  т/га,  на фоні  N80Р40К80 - до 2,14 т/га.  

 

2. Урожайність насіння рижію залежно від норм добрив 
Норма 

добрив 

Урожайність, т/га Приріст 

2015 р. 2016 р. середнє т/га % 

Без добрив 1,20 1,36 1,28 - - 

N40Р20К40 1,65 1,77 1,71 0,43 33,6 

N60Р30К60 1,82 2,08 1,95 0,67 52,3 

N80Р40К80 2,05 2,23 2,14 0,86 67,2 

N100Р50К100 2,17 2,39 2,28 1,00 78,1 

N120Р60К120 2,28 2,60 2,44 1,16 90,1 

Середнє за рік 1,86 2,07    
          НІР05, т/га                 0,12                 0,14 

 

Метеорологічні умови року теж впливали на рівень 

урожайності. У 2015 р. вона була  нижчою і коливалася в межах 1,20–

2,28 т/га, а в середньому на фонах становила 1,86 т/га. У другий рік 

досліджень урожайність на варіантах коливалася від 1,28  до 2,60 т/га, 

а в середньому в досліді становила 2,07 т/га, що вище порівняно з  

2015 р.  на 0,21 т/га.  

        У досліді з вивчення елементів інтенсифікації найменшою 

урожайність була на контролі, де вона в середньому за два роки 

становила 0,78 т/га (табл. 3). За внесення гербіциду бутізан 400 

урожайність підвищилася до 1,28 т/га, що на 0,5 т/га, або 64 % більше 

від контролю. У зв’язку з відсутністю шкідників приросту від внесення 

інсектициду не було, урожайність залишилася на рівні попереднього 

варіанта (1,28 т/га).  

На четвертому варіанті (гербіцид бутізан 400 + інсектицид 

фастак + N120P60K120) за рахунок внесення мінеральних добрив 

відбулося значне збільшення врожайності (до 2,20 т/га), приріст до 

контролю становив 1,42 т/га, до попереднього варіанта – 0,92 т/га. 

Мінеральні добрива забезпечили найвищий приріст урожайності.  
Одноразове внесення фунгіциду карамба привело до збільшення 

урожайності на 0,21 т/га, або 10 % до попереднього варіанта. Внесення 
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фунгіциду піктор у фазі цвітіння сприяло підвищенню врожайності на 

0,31 ц/га, або 13 % до попереднього варіанта.  

Мікродобриво інтермаг олійні забезпечило збільшення 

врожайності рижію до 2,84 т/га, а інтермаг бор – ще на 0,08 т/га. На 

останньому варіанті за найбільшої інтенсифікації технології 

вирощування з листковим внесенням магнію і сірки (бутізан 400 + 

фастак + N120P60K120 + карамба + піктор + інтермаг олійні + інтермаг 

бор + MgSO4) середня урожайність рижію становила 3,04 т/га, що 

більше від попереднього варіанта на 0,12 т/га, або 4 %.  

   

3. Вплив елементів інтенсифікації на врожайність рижію, т/га 

Варіант Урожайність Середнє 

за два 

роки 

Приріст 

2015 р. 2016 р. т/га % 

1 2 3 4 5 6 

Контроль 0,74 0,82 0,78 - - 

Бутізан 400 к.с. (метаза-

хлор, 400 г/л), 1,75 л/га 1,23 1,33 1,28 

 

0,5 

 

64 

Бутізан 400, 1,75 л/га + 

фастак к.е. (альфа-ципер-

метрин, 100 г/л), 0,15 л/га 1,22 1,35 1,28 

 

 

0,5 

 

 

64 

Бутізан 400, 1,75 л/га + 

фастак, 0,15 л/га + 

N120P60K120 2,80 2,32 2,20 

1,42 182 

Бутізан 400, 1,75 л/га + 

фастак, 0,15 л/га + 

N120P60K120 + карамба, к.е. 

(метконазол, 60 г/л), 1 л/га 2,32 2,50 2,41 

 

 

 

1,63 

 

 

 

209 

Бутізан 400, 1,75 л/га + 

фастак, 0,15 л/га + 

N120P60K120 + карамба, 1 

л/га + піктор, к.е. (боска-

лід, 200 г/л + димоксистро-

бін, 200 г/л), 0,5 л/га 2,64 2,80 2,72 

 

 

 

 

 

1,94 

 

 

 

 

 

249 

Бутізан 400, 1,75 л/га + 

фастак, 0,15 л/га + 

N120P60K120 + карамба, 1 

л/га + піктор, 0,5 л/га + 

інтермаг олійні, 2 л/га 2,75 2,93 2,84 

 

 

 

 

2,06 

 

 

 

 

264 
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1 2 3 4 5 6 

Бутізан 400, 1,75 л/га + 

фастак, 0,15 л/га + 

N120P60K120 + карамба, 1 

л/га + піктор, 0,5 л/га + 

інтермаг олійні, 2 л/га + 

інтермаг бор, 1 л/га 2,85 2,99 2,92 

 

 

 

2,14 

 

 

 

274 

Бутізан 400, 1,75 л/га + 

фастак, 0,15 л/га + 

N120P60K120 + карамба, 1 

л/га + піктор, 0,5 л/га + 

інтермаг олійні, 2 л/га + 

інтермаг бор, 1 л/га + 

MgSO4, 5 кг/га  2,90 3,18 3,04 

 

 

 

 

 

2,26 

 

 

 

 

 

290 

 

Таким чином, урожайність рижію сорту Міраж за рахунок 

внесення гербіциду, фунгіцидів та добрив зросла в чотири рази – з  

0,78 т/га (контроль) до 3,04 т/га, або на 2,26 т/га (390 %). Отже, при 

вирощуванні рижію за інтенсивною технологією доцільно 

використовувати засоби захисту рослин та високі норми мінеральних 

добрив. 

Висновки. Найвища врожайність серед досліджуваних культур 

була в ріпаку ярого (2,45–2,50 т/га). Дещо нижча вона у рижію та 

льону – відповідно 2,16–2,25 та 2,18–2,23 т/га. Інші культури мають 

значно меншу врожайність. 

Урожайність насіння рижію сорту Міраж під впливом 

мінеральних добрив  підвищилася з 1,28 т/га на варіанті без добрив до 

2,44 т/га за внесення  N120Р60К120, тобто зросла   на   1,16 т/га, або на  

90,1 %. 

Урожайність рижію сорту Міраж за найбільшої інтенсифікації 

технології вирощування (бутізан 400 + фастак + N120P60K120 + карамба 

+ піктор + інтермаг олійні + інтермаг бор + MgSO4) зросла з 0,78 т/га 

на контролі до 3,04 т/га, або на 2,26 т/га (390 %).  
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ВПЛИВ УДОБРЕННЯ І БІОПРЕПАРАТІВ  

НА ЯКІСТЬ І ПОЖИВНІСТЬ КОРМУ ЛУЧНИХ ТРАВОСТОЇВ 

 

Наведено результати дослідження впливу удобрення і 

застосування біопрепаратів на якість корму сіяних фітоценозів при 

сінокісному використанні в умовах Лісостепу Західного. Встановлено, 

що найвищі показники якості сіяних травостоїв отримали при 

внесенні повного мінерального удобрення з розрахунку N60P60K90 та 

застосуванні ризобофіту і поліміксобактерину.  

Ключові слова: бобові трави, злаки, удобрення, біопрепарати, 

якість корму. 

 

Вступ. Крім підвищення врожайності, перед луківниками 

постає не менш важливе завдання – одержання корму високої якості. 

Якість рослинної маси є одним із важливих показників кормів, від якої 

значною мірою залежить продуктивність тварин. 

Ґрунти більшості природних кормових угідь, на яких 

створюються культурні сіножаті і пасовища в західних областях 

України, переважно оглеєні, бідні на рухомі форми азоту, фосфору і 

калію. Без удобрення вони дають лише 1,4–1,7 т/га сухої маси корму 

[1]. Удобрення травостоїв є ефективним заходом збереження 

продуктивності і поліпшення якості сіяних лук [2–13].  

За даними досліджень, невисокі дози мінерального азоту 

можуть значно підвищувати урожайність бобових трав [14], при цьому 

не виявляючи негативної дії на бактеріальну мікрофлору ґрунту [15]. 
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Інтенсивне засвоєння азоту багаторічними бобовими травами 

відбувається лише за умови наявності на коренях великої кількості 

активних бактерій [16]. Нерідко в ґрунті відсутні специфічні для 

певної культури бульбочкові бактерії або їх недостатньо. Тому за сівби 

бобових трав на новій ділянці для підсилення розвитку симбіотичних 

бактерій проводять інокуляцію насіння такими препаратами, що 

містять активні штами бактерій, здатних у процесі симбіозу проникати 

у ризосферу культури і сприяти утворенню ефективних бульбочок 

[17]. Бактеріальні препарати створено на основі мікроорганізмів, 

виділених із природних біоценозів, тому вони безпечні для людей, не 

забруднюють довкілля, відновлюють природну родючість ґрунтів і 

сприяють одержанню екологічно чистого врожаю [18].  

Вагомий вплив на якість корму має мінеральне та бактеріальне 

удобрення [19–24]. Інокуляція насіння бобових трав ризобофітом 

підвищує вміст сирого протеїну в кормі бобово-злакових 

травосумішок на 0,53–3,93 % [25]. Ефективність інокуляції різна і 

залежить від виду бобових і комплексу екологічних умов [26–30]. 

Результати досліджень, проведених в Інституті землеробства і 

тваринництва західного регіону УААН, показали, що інокуляція 

насіння бобових трав азотфіксуючими та фосформобілізуючими 

бактеріями з комплексним застосуванням макро- і мікроелементів та 

біологічних препаратів позитивно впливала на якість отриманого 

корму, оскільки вміст сирого протеїну зріс від 10,7 до 15,2 %, а 

кількість зольних елементів у сухій масі збільшилася від 8,6 до 10,0 % 

[31]. 

Кормова цінність лучних трав визначається також їх пожив-

ністю, що відображається такими показниками, як вміст кормових 

одиниць, перетравного протеїну та обмінної енергії. Поживність корму 

істотно залежить від ґрунтових умов, складу травостоїв та режимів їх 

удобрення [32, 33]. Тому в наших дослідженнях було встановлено 

вплив цих факторів на кормову продуктивність агрофітоценозів. 

Загальну поживність корму розраховували в кормових одиницях, 

виходячи з даних хімічних аналізів і коефіцієнтів перетравності. 

Метою дослідження було визначення якості корму бобово-

злакового травостою залежно від системи удобрення та застосування 

азотфіксуючих і фосфоромобілізуючих біопрепаратів (ризобофіту і 

поліміксобактерину) в умовах Лісостепу Західного. 

Матеріали і методи. Дослідження з вивчення впливу 

мінерального удобрення та застосування інокулянтів на лучні 

травостої багатоукісного використання проводили на 
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експериментальній базі Інституту сільського господарства Карпат-

ського регіону НААН на осушених гончарним дренажем ґрунтах. 

Темно-сірий опідзолений поверхнево оглеєний ґрунт 

характеризувався низькою природною родючістю, зокрема низьким 

вмістом калію, фосфору та підвищеною кислотністю. Агрохімічні 

показники в горизонті 0–20 см: рН – 5,1–5,4, гумус – 2,7–3,0 %, вміст 

легкогідролізованого азоту (за Корнфільдом) – 15,0–16,2 мг/100 г, 

рухомого фосфору (за Кірсановим) – 5,7–6,1 мг/100 г ґрунту, 

обмінного калію (за Масловою) – 8,9–9,4 мг/100 г ґрунту. 

Експериментальну роботу проводили згідно зі схемою досліду: 

1) контроль (без удобрення); 

2) Р30К60; 

3) Р60К90; 

4) N60P60K90; 

5) Р60К90 + ризобофіт; 

6) Р60К90 + поліміксобактерин; 

7) Р60К90 + ризобофіт + поліміксобактерин; 

8) N60P60K90 + ризобофіт + поліміксобактерин. 

Повторність досліду чотириразова. Площа дослідної ділянки – 

33 м2, облікова площа – 20 м2, загальна площа під дослідом – 1056 м2. 

Для створення травостоїв сінокісного використання висіяли 

бобово-злакову травосумішку, до складу якої входили люцерна 

посівна, конюшина гібридна, козлятник східний, очеретянка звичайна, 

костриця східна, стоколос безостий і пажитниця багаторічна.  
Дослідження проводили згідно із загальноприйнятими 

методиками з кормовиробництва і луківництва [35, 36]. 

Результати та обговорення. В наших дослідженнях 

спостерігався значний вплив способів удобрення на вміст у кормі 

поживних речовин. 

Найменшу кількість сирого протеїну, білка і жиру як у першому, 

так і в наступних укосах зафіксували на контрольному варіанті без 

добрив.  

Удобрення бобово-злакових травостоїв фосфорно-калійними 

добривами збільшило їх вміст у сухій масі корму, а відсоток 

клітковини і БЕР знизився (табл. 1). Зокрема підживлення бобово-

злакового травостою з розрахунку Р30К60 сприяло зростанню кількості 

перетравного протеїну за укосами використання відповідно на 0,54; 

0,36; 1,02 %. Збільшення норми внесення фосфорно-калійних добрив 

до Р60К90 підвищувало його вміст відповідно на 0,82; 1,15; 1,63 %.  
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Аналогічну закономірність спостерігали і при внесенні повного 

мінерального удобрення. На вказаному варіанті зафіксовано зростання 

якісних показників корму в усіх укосах використання.  

  

1. Вміст органічних речовин у кормі сінокісного бобово-злакового 

травостою залежно від удобрення і біопрепаратів (середнє за 2009–

2011 рр.), %  

Варіанти 
У

к
о

си
 

Сирі речовини 

БЕР 
протеїн білок жир 

клітко- 

вина  

Контроль (без 

удобрення) 

1 13,80 9,11 2,61 28,96 45,65 

2 14,29 9,42 2,67 28,65 45,04 

3 14,70 9,67 2,75 28,23 44,69 

Р30К60 

1 14,34 9,75 3,12 27,96 45,17 

2 14,65 9,93 3,14 27,64 44,83 

3 15,72 10,18 3,16 27,46 43,08 

Р60К90 

1 14,62 10,23 3,36 27,81 44,63 

2 15,44 11,27 3,51 27,3 43,15 

3 16,33 12,16 3,89 26,81 42,32 

N60P60K90 

1 15,51 12,37 3,67 27,92 44,07 

2 16,36 12,84 3,81 27,39 43,61 

3 16,75 13,33 4,06 26,96 42,38 

Р60К90 + ризобофіт 

1 15,34 12,19 3,75 27,48 43,31 

2 16,37 12,81 3,82 27,02 42,31 

3 16,82 13,22 3,96 26,52 42,02 

Р60К90 + 

поліміксобактерин 

1 15,41 12,28 3,76 27,42 43,23 

2 16,26 12,93 3,76 26,94 42,45 

3 16,74 13,19 3,89 26,49 42,15 

Р60К90 + ризобофіт 

+ 

поліміксобактерин 

1 16,10 13,78 3,99 26,63 42,78 

2 17,06 14,08 4,18 26,12 41,95 

3 17,39 14,73 4,23 26,6 40,94 

N60P60K90 + 

ризобофіт + 

поліміксобактерин 

1 16,45 13,80 4,00 26,93 41,84 

2 16,99 14,09 4,14 26,39 41,35 

3 17,91 14,76 4,34 26,31 40,05 

 

За вмістом сирої клітковини і БЕР спостерігали зворотну 

залежність. При внесенні N60P60K90 вміст сирої клітковини знизився і 

становив 27,92 % у першому укосі, 27,39 – у другому і 26,96 % в отаві, 

що менше ніж на контрольному варіанті відповідно на 1,04; 1,26 і 
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1,27 %. Вміст БЕР був менший ніж на контрольному варіанті 

відповідно на 0,56; 1,43 і 2,31 %. 

При внесенні ризобофіту на фоні фосфорно-калійних добрив у 

першому укосі вміст протеїну у складі сухої маси зріс на 1,54 %, білка 

– на 3,08 %, жиру – на 1,14 %. У третьому укосі також зафіксовано 

зростання цих показників порівняно з варіантом без удобрення 

відповідно на 2,12; 3,55 і 1,21 %. 

Застосування поліміксобактерину на фоні Р60К90 забезпечило 

вміст протеїну в першому укосі 15,41, білка – 12,28, жиру – 3,76 %, що 

відповідно на 1,61; 3,17; 1,15 % більше від контрольного варіанта. 

Дещо кращі показники якості корму сіяних травостоїв 

відзначили при сумісному застосуванні біопрепаратів (ризобофіту і 

поліміксобактерину) на фоні фосфорно-калійних добрив. Їх поєднання 

з фосфорно-калійними добривами в нормі P60K90 сприяло зростанню 

чисельності бобових трав, що позитивно вплинуло на хімічний склад 

сухої маси. Зокрема вміст протеїну в першому укосі зріс на 2,3 %, 

білка – на 4,67, жиру – на 1,38 %. В наступних укосах на вказаному 

варіанті також відзначили зростання якісних показників корму. 

Травостій контрольного варіанта виявився найбіднішим за 

якісними показниками, але він найкраще засвоюватиметься 

організмами тварин, оскільки містить високий відсоток безазотистих 

екстрактивних речовин (БЕР), які беруть участь у процесах обміну 

(45,65 % – в першому і 44,69 % – в третьому укосі). Вміст БЕР у сухій 

масі на інших варіантах залежно від удобрення і застосування 

біопрепаратів у першому укосі знаходився в межах 41,84–45,17 %, а в 

третьому укосі зменшився і становив 40,05–43,08 %. 

На контрольному варіанті зафіксовано також найвищий вміст 

клітковини (28,96 % – в першому і 28,23 % – в третьому укосі). На всіх 

варіантах удобрення і застосування біопрепаратів цей показник у 

сухому кормі був меншим ніж на контролі без добрив. 

Найвищі показники якості сіяних травостоїв отримали при 

внесенні повного мінерального удобрення з розрахунку N60P60K90 та 

застосуванні ризобофіту і поліміксобактерину. За вмістом протеїну, 

білка, жиру цей варіант у першому укосі перевищував контрольний без 

добрив відповідно на 2,65; 4,69; 1,39, %, а в третьому – на 3,21; 5,09; 

1,59 %. 

Таким чином, у середньому за три укоси вміст протеїну на 

контрольному варіанті без добрив становив 14,26 %, білка – 9,40, жиру 

– 2,68. На цьому ж варіанті спостерігали найбільший вміст клітковини 

(в середньому 28,61 %) та БЕР (45,13 %). 
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Внесення фосфорно-калійних добрив у нормі Р30К60 збільшило 

середній вміст протеїну на 0,64 %, білка – на 0,55 %, жиру – на 0,46 %. 

Одночасно спостерігали зниження вмісту клітковини і БЕР. Середній 

вміст клітковини становив 27,69 %, а БЕР – 44,36 %, або відповідно на 

0,92 та 0,77 % менше ніж на контрольному варіанті. 

З подальшим зростанням норми фосфорно-калійних добрив до 

Р60К90 ця тенденція зберігалася і порівняно з контрольним варіантом 

без удобрення середній вміст протеїну збільшився на 1,2 %, білка – на 

1,82 %, жиру – на 0,91 %, а клітковини і БЕР зменшився відповідно на 

1,3 і 1,76 %. 

Застосування повного мінерального удобрення N60P60K90 

збільшувало вміст сирого протеїну до 16,21 %. Відповідно зростала і 

кількість білка і жиру. 

Іннокуляція насіння бобових трав ризобофітом та 

поліміксобактерином сприяла підвищенню вмісту сирого протеїну, 

білка і жиру. Найвищі якісні показники корму відзначено при 

застосуванні цих біопрепаратів з повним мінеральним удобренням. 

Зокрема середній вміст протеїну становив 17,12 %, білка – 14,22, жиру 

– 4,16 %. При цьому вміст клітковини і БЕР був найменшим. 

Нормальне функціонування тварин та висока їх продуктивність 

вимагають, щоб на одну кормову одиницю припадало згідно із 

зоотехнічними нормами 105–110 г перетравного протеїну. 

Удобрення та інокуляція насіння бобових трав біопрепаратами 

виявляли свій вплив і на поживність корму бобово-злакової 

травосумішки (табл. 2). 
 

2. Поживність корму бобово-злакової травосумішки залежно від 

удобрення і біопрепаратів (середнє 2009–2011 рр.) 

Варіанти досліду 

Вміст 
перетравно-
го протеїну  
в 1 к. од., г 

Протеїнове 
співвідно-

шення 

Вміст кор-
мових оди-
ниць в 1 кг 

сухого корму 
Контроль (без удобрення) 115,93 5,71 0,77 
Р30К60 121,27 5,40 0,77 
Р60К90 124,95 5,16 0,78 
N60P60K90 142,27 4,38 0,79 
Р60К90 + ризобофіт 129,50 4,88 0,79 
Р60К90 + 
поліміксобактерин 129,10 4,89 0,79 
Р60К90 + ризобофіт + 
поліміксобактерин 133,52 4,64 0,80 
N60P60K90 + ризобофіт + 
поліміксобактерин 152,38 4,00 0,79 
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Вміст перетравного протеїну в 1 к. од. на всіх варіантах досліду 

був вищим від норми (110,84–151,65 г). Найменшим цей показник був 

на контрольному варіанті без добрив. На всіх варіантах удобрення 

відзначено зростання цього показника. 

Максимальний вміст перетравного протеїну зафіксовано в кормі 

травостою, удобреного повним мінеральним добривом із 

застосуванням біопрепаратів (152,38 г в 1 к. од.). 

Рівень протеїнового відношення у кормі має важливе значення, 

оскільки характеризує перетравність кормів. При оптимумі воно має 

становити 1 : 6–8, коли на одну частину перетравного протеїну 

припадає 6–8 частин суми перетравних клітковини, БЕР і жиру, 

помноженого на 2,25. Протеїнове співвідношення, близьке до 

оптимального, було на контролі – 5,71, а застосування удобрення 

сприяло його звуженню. Найнижчим цей показник був на травостої, 

удобреному повним мінеральним удобренням та із використанням 

азотфіксуючого та фосформобілізуючого препаратів, коли на одну 

частину перетравного протеїну припадало 4,0 частини інших 

органічних перетравних речовин. 

Висновки. На всіх варіантах удобрення бобово-злакового 

травостою спостерігали зростання вмісту сирого протеїну, білка і жиру 

у сухій масі корму, а відсоток клітковини і БЕР знизився. 

Найвищі якісні показники корму відзначено при поєднанні 

іннокуляції насіння бобових трав ризобофітом і поліміксобактерином з 

повним мінеральним удобренням.  

Забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном 

виявилася високою на всіх варіантах досліду і навіть дещо 

перевищувала норму (115,93–152,38 г). Найменшим цей показник був 

на контрольному варіанті без добрив. На всіх варіантах удобрення 

відзначено зростання цього показника. 

Максимальний вміст перетравного протеїну зафіксовано на 

варіанті з повним мінеральним удобренням і застосуванням 

біопрепаратів. 
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ПЛАСТИЧНІСТЬ І СТАБІЛЬНІСТЬ 

КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК ПРОДУКТИВНОСТІ  

ГОЛОЗЕРНИХ ЗРАЗКІВ ВІВСА 

 

Наведено результати визначення адаптивних особливостей 

голозерних зразків вівса за кількісними ознаками продуктивності. 

Встановлено сортозразки з високою та середньою пластичністю, 

стабільним її проявом за масою зерна у волоті, масою рослини, 

кількістю зерен у волоті, продуктивною кущистістю. 

Ключові слова: голозерний овес, пластичність, стабільність, 

кількісні ознаки, сортозразки.  

 

Вступ. Селекція на екологічну пластичність набуває особливого 

значення у вирішенні питань адаптації рослинництва до змін клімату. 

Цей напрям гарантує отримання стабільних і високих урожаїв за 

різних умовах вегетації. Екологічною пластичністю вважають середню 

реакцію сорту на зміну умов середовища, а стабільність – це 

відхилення емпіричних даних у кожному середовищі від середньої 

реакції [17].  

За даними В. З. Пакудіна і Л. М. Лопатіної [17], коефіцієнт 

регресії (bi) характеризує середню реакцію сорту на зміну умов 

середовища, показує його пластичність і дає можливість прогнозувати 

зміну досліджуваної ознаки в рамках конкретних умов. Варіанса 

стабільності ознаки (Si
2) показує, наскільки надійно сорт відповідає цій 

пластичності, яку оцінив коефіцієнт регресії. 

При порівнянні показників пластичності досліджуваних сортів 

генотипи з коефіцієнтом b > 1 належать до високопластичних (щодо 

середньої групової), за 1 > b = 0 – до відносно низькопластичних. 

Якщо показник пластичності сорту достовірно не відрізняється від 

одиниці, то сорт за реакцією на зміну умов середовища не 

відрізняється від середньої групової [2].  
 

© Марухняк А. Я., Дацько А. О.,  

Лісова Ю. А., Марухняк Г. І., 2017 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2017. Вип. 61. 



 81 

Визначення показників екологічної адаптивності за  

продуктивністю та кількісними ознаками, які характеризують 

врожайність та якість зерна, широко використовують для різних 

культур: пшениці озимої [3, 11, 16, 18, 25], ячменю ярого [21, 23, 24], 

вівса  [1, 11, 12, 16],  бобових [6, 20, 21, 26], цукрових буряків [9]. 

Оцінка екологічної пластичності та стабільності сортів 

сільськогосподарських культур дає можливість різнобічно 

охарактеризувати їх щодо потенціальної продуктивності, 

технологічної якості та стійкості до дії стресових факторів [19]. 

Вказані величини за своєю суттю є взаємодоповнюючими 

показниками, і високостабільні гібриди на зміну зовнішніх умов 

відповідають більш прогнозованою реакцією [8].  На підставі цього 

твердження випливає, що адаптивність належить до реакції на 

передбачувані впливи зовнішнього середовища, а стабільність – 

навпаки [29]. При вивченні взаємодії генотип × середовище (G × E) у 

різних культур найбільш широко використовують порівняльний 

метод [28, 31, 32]. 

Метою наших досліджень було визначити показники 

екологічної пластичності і стабільності зразків голозерного вівса за 

кількісними ознаками продуктивності та встановити високо- і 

середньопластичні зразки з стабільним її проявом за 

проаналізованими ознаками. 

Матеріали і методи. Для оцінки екологічної пластичності та 

стабільності зразків голозерного вівса за кількісними ознаками 

використовували відповідні методики [27, 32]. У визначенні 

адаптивних особливостей  голозерних генотипів вівса було 

використано 31 сортозразок різного еколого-географічного 

походження, який надійшов з Національного центру генетичних 

ресурсів рослин України, і 7 голозерних селекційних ліній, які 

створені в Інституті сільського господарства Карпатського регіону 

НААН. 

Експериментальну частину досліджень проводили у 2011– 

2014 рр. на полях лабораторії селекції зернових та кормових культур в 

умовах селекційно-насінницької сівозміни Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону НААН. Попередник – озимі 

зернові, агротехніка – загальноприйнята для вирощування вівса в зоні 

надмірного зволоження, фон – N60P60K60. Облікова площа ділянок –  

5 м2, повторність – 6-кратна. Стандартні сорти плівчастого типу 

Чернігівський 27, голозерного – Скарб України і Авгол  розміщували 

через 10 номерів. Сівбу проводили селекційною сівалкою СКС-6-10 з 

центральним апаратом висіву, збирання – комбайном «Сампо-130». 
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Обліки та спостереження проводили згідно з відповідними 

методиками державного сортовипробування [13, 14]. 

Статистичну обробку експериментальних даних проводили за 

допомогою програм Microsoft Excel, “Statistica 6.0”. Одержані дані 

обробляли методом дисперсійного та кореляційного аналізу за 

Б. А. Доспеховим (1985) і О. М. Царенком та ін. (2000) [4, 7]. 

Результати та обговорення. У дослідженнях з голозерними 

зразками вівса визначали пластичність і стабільність за окремими 

кількісними ознаками продуктивності та біометричними показниками. 

Визначення пластичності та стабільності за ознакою маса зерна у 

волоті (М1) показало значну кількість зразків з високою пластичністю 

за цією ознакою, тобто коефіцієнт регресії перевищував 1. 

Найсприятливіші умови для розвитку ознаки маса зерна у волоті 

склалися у 2011 р., коли індекс умов становив 0,19 т/га, а наступний 

рік виявився несприятливим – індекс умов -0,23 т/га (табл. 1). 

Відповідно у ці роки спостерігали протилежні за значенням показники 

середньої врожайності голозерних зразків (2011 р. – 1,69 і 2012 р. – 

1,27 т/га). 

 

1. Показники адаптивності високопластичних зразків голозерного 

вівса за ознакою маса зерна у волоті 

Зразок 

Маса зерна у волоті (М1), г Коефі- 

цієнт 

регре- 

сії (bi) 

Варіанса 

стабіль- 

ності 

(Si2) 
2011 2012 2013 

середня 

за три 

роки 

1 2 3 4 5 6 7 

Авгол 2,00 1,26 1,82 1,69 1,14 0,05 

Скарб України 2,13 1,13 1,68 1,65 1,11 0,15 

AC Lotta 1,90 1,43 1,60 1,64 1,10 0,01 

AC Belmont 1,93 1,59 1,74 1,75 1,16 0,01 

Белорусский 

голозерный 1,63 1,17 2,13 1,64 1,10 0,31 

AC Ernie 2,15 1,54 1,83 1,84 1,23 0,01 

AC Fregeaur 1,68 1,41 1,62 1,58 1,04 0,01 

Boudrais 2,11 1,73 1,79 1,88 1,25 0,03 

AC Hill 1,81 1,41 1,53 1,58 1,05 0,01 

AC Gwen 2,04 1,63 1,67 1,78 1,18 0,03 

Сибирский 

голозерный 1,76 1,57 1,53 1,62 1,07 0,05 

Вятский 2,04 1,41 1,97 1,81 1,21 0,03 

Гоша 2,58 1,84 2,17 2,20 1,47 0,02 
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1 2 3 4 5 6 7 

Чернігівський 

27 / AC Lotta 2,47 1,87 2,04 2,13 1,42 0,03 

Чернігівський 

27 / AC Lotta 1,85 1,53 1,62 1,66 1,11 0,02 

Инермис 1036 1,64 1,46 1,68 1,59 1,05 0,04 

AC Belmont / 

Крепыш 1,90 1,53 1,71 1,71 1,14 0,01 

Крепыш / Ант 1,87 1,71 1,59 1,72 1,14 0,09 

AC Belmont / 

Крепыш 2,05 1,64 1,87 1,85 1,23 0,01 

Вандроýнік 

/ AC Accinoboia 2,17 1,73 1,96 1,95 1,30 0,01 

Гальз 1,78 1,49 1,69 1,65 1,10 0,01 
Середнє 1,69 1,27 1,53 1,50   

Індекс умов 0,19 -0,23 0,04    

НІР05 0,21 0,17 0,25    

 

Найвищою екологічною пластичністю за ознакою маса зерна у 

волоті відзначилися сорти Гоша (bi = 1,47), Boudrais (bi = 1,25) та 

селекційні лінії Чернігівський 27 / AC Lotta  (bi = 1,42), Вандроýнік / 

AC Accinoboia (bi = 1,30). В загальному 18 досліджуваних зразків 

голозерного вівса показали високу пластичність за цією ознакою, і 

зокрема зареєстровані в Україні сорти Авгол (bi = 1,14) та Скарб 

України (bi = 1,11).  

За результатами визначення пластичності та стабільності у 

зразків голозерного вівса за ознакою маса рослини виявлено високу 

пластичність у 18 зразків, з них 13 були високопластичними і за 

ознакою маса зерна у волоті. Вищі значення коефіцієнта регресії за 

масою рослини були у зразків Гоша (bi = 1,52), Вандроýнік / AC 

Accinoboia  (bi = 1,35), Чернігівський 27 / AC Lotta і AC Belmont / 

Крепыш (bi = 1,32) (табл. 2). 

Встановлено, що стабільність прояву попередньої 

досліджуваної ознаки була значно вищою за масу рослини. Порівняно 

вища стабільність високої пластичності за ознакою маса рослини 

виявилася у сортів AC Lotta (Si
2 = 0,09), AC Belmont (Si

2 = 0,14), Гоша 

(Si
2 = 0,42) та лінії Чернігівський 27 / AC Lotta (Si

2 = 0,43). 
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2. Показники адаптивності високопластичних зразків голозерного 

вівса за ознакою маса рослини 

Зразок 

Маса рослини (М2), г Коефі- 

цієнт 

регре- 

сії (bi) 

Варіанса 

стабіль- 

ності 

(Si
2) 

2011 2012 2013 

середня 

за три 

роки 

Авгол 8,13 5,06 8,86 6,17 1,09 1,44 

Скарб України 8,66 4,39 8,66 7,35 1,09 2,87 

AC Lotta 7,76 5,85 7,47 7,03 1,03 0,09 

AC Belmont 8,62 6,42 8,88 7,97 1,17 0,14 

Белорусский 

голозерный 7,07 4,71 9,98 7,25 1,08 6,68 

Вандроýнік 7,27 6,13 10,53 7,98 1,18 6,28 

Левша 8,59 6,55 7,20 7,45 1,09 1,20 

Сибирский 

голозерный 8,87 6,50 5,99 7,12 1,04 4,49 

Вятский 10,27 8,21 9,38 9,29 1,36 1,10 

Гоша 11,35 8,80 10,92 10,36 1,52 0,42 

Чернігівський 

27 / AC Lotta 10,37 7,28 9,18 8,94 1,32 0,43 

Чернігівський 

27 / AC Lotta 9,51 5,89 8,00 7,80 1,16 0,96 

Инермис 1036 8,45 7,48 7,97 7,97 1,16 1,86 

AC Belmont / 

Крепыш 9,89 8,59 8,79 9,09 1,32 2,93 

AC Belmont / 

Крепыш 6,87 5,93 8,63 7,14 1,05 2,06 

Вандроýнік / 

AC Accinoboia 10,91 6,14 10,20 9,08 1.35 1,91 

Крепыш / 

AC Belmont 7,03 5,83 9,24 7,37 1,08 3,00 

Grafton 9,80 3,32 8,59 7,24 1,10 9,36 
Середнє 7,38 5,41 7,40 6,73   

Індекс умов 0,65 -1,32 0,67    

НІР05 0,97 1,26 1,35    

 

Висока та середня пластичність за ознакою кількість зерен була 

у 16 зразків. Порівняно вищою пластичністю відзначалися сорти Гоша 

(bi = 1,38), Вятский (bi = 1,25), AC Ernie (bi = 1,21) і лінія Чернігівський 

27 / AC Lotta (bi = 1,32) (табл. 3). 
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3. Показники адаптивності високо- та середньопластичних зразків 

голозерного вівса за ознакою кількість зерен у волоті 

Зразок 

Кількість зерен у волоті (КЗ), 

шт. 
Коефі- 

цієнт 

регре- 

сії (bi) 

Варіанса 

стабіль- 

ності 

(Si
2) 

2011 2012 2013 

середня 

за три 

роки 

Авгол 75,4 62,7 61,9 66,7 1,08 20,18 

Скарб України 73,1 57,3 55,1 61,8 1,01 23,64 

AC Belmont 77,8 63,0 53,9 64,9 1,06 101,50 

Пушкинский 69,5 58,2 60,2 62,6 1,01 17,60 

Белорусский 

голозерный 73,5 56,1 68,9 66,2 1,07 49,93 

IZT 00422 72,8 63,1 65,7 67,2 1,09 41,69 

AC Ernie 84,9 65,7 73,5 74,7 1,21 8,21 

Boudrais 80,7 54,1 71,3 68,7 1,12 78,92 

Сибирский 

голозерный 74,9 55,8 56,3 62,3 1,02 17,06 

Вятский 81,5 72,6 79,1 77,7 1,25 112,75 

Гоша 103,2 74,1 76,7 84,7 1,38 41,72 

Чернігівський 

27 / AC Lotta 107,9 53,9 76,4 79,4 1,32 511,48 

AC Belmont / 

Крепыш 80,9 69,3 65,5 71,9 1,17 47,71 

Крепыш / Ант 84,0 59,1 67,6 70,2 1,15 15.91 

Вандроýнік / 

AC Accinoboia 87,2 46,0 71,3 68,2 1,12 308,25 

Крепыш / 

AC Belmont 76,8 69,4 72,5 72,9 1,18 91,65 
Середнє 70,3 54,4 58,3 61,0   

Індекс умов 9,3 -6,6 -2,7    

НІР05 5,03 4,25 4,17    

 

Потрібно відзначити, що ознака кількість зерен у волоті 

характеризувалася нестабільністю незалежно від рівня пластичності. 

За варіансою стабільності менше 25,0 серед високо- та середньо-

пластичних зразків за аналізованою ознакою виділялися AC Ernie (bi = 

1,21, Si
2 = 8,21), Крепыш / Ант (bi = 1,15, Si

2 = 15,91), Сибирский 

голозерный (bi = 1,02, Si
2 = 17,06), Пушкинский (bi = 1,01, Si

2 = 17,60), 

Авгол (bi = 1,08, Si2 = 20,18) і Скарб України (bi = 1,01, Si
2 = 23,64).  
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Важливою кількісною ознакою продуктивності голозерних 

зразків вівса є продуктивна кущистість. У наших дослідженнях 

середню та високу пластичність за цією ознакою мали 16 зразків.  

Високу екологічну пластичність відзначено у AC Belmont / 

Крепыш (bi = 1,47), Гоша і Инермис 1036 (bi = 1,26), Вандроýнік / AC 

Accinoboia (bi = 1,22) та Вятский (bi = 1,16).  Стабільний прояв високої 

та середньої пластичності ознаки продуктивна кущистість 

продемонстрували: AC Belmont (bi = 1,15, Si
2 = 0,04), Caesar (bi = 1,04, 

Si
2 = 0,01), Вятский (bi = 1,16, Si

2 = 0,00), Гоша (bi = 1,26, Si
2 = 0,02), 

Чернігівський 27 / AC Lotta  (bi = 1,09, Si
2 = 0,02) і Крепыш / AC 

Belmont (bi = 1,04, Si
2 = 0,01) (табл. 4). 

 

4. Показники адаптивності високо- та середньопластичних зразків 

голозерного вівса за ознакою продуктивна кущистість 

Зразок 

Продуктивна кущистість 
(ПК), шт. 

Коефі- 
цієнт 
регре- 
сії (bi) 

Варіанса 
стабіль- 

ності 
(Si2) 

2011 2012 2013 
середня 
за три 
роки 

Авгол 2,4 2,2 2,9 2,5 1,05 0,51 
Скарб України 2,4 2,1 2,4 2,3 1,02 0,38 
AC Belmont 2,7 2,4 2,8 2,6 1,15 0,04 
Крепыш 2,8 1,9 2,6 2,4 1,08 0,07 
Caesar 2,1 1,7 2,1 2,0 1,04 0,01 
Левша 2,5 2,1 2,1 2,2 1,09 0,15 
Вятский 2,6 2,0 2,4 2,3 1,16 0,00 
Гоша 3,1 2,6 2,9 2,9 1,26 0,02 
Чернігівський 
27 / AC Lotta 2,6 2,3 2,5 2,5 1,09 0,02 
Инермис 1036 2,2 2,1 2,0 2,1 1,26 0,21 
AC Belmont / 
Крепыш 2,5 2,2 2,4 2,4 1,47 0,11 
AC Belmont / 
Крепыш 2,3 2,2 2,7 2,4 1,05 0,09 
Вандроýнік 
/ AC Accinoboia 2,9 2,6 2,9 2,5 1,22 0,05 
Крепыш / AC 
Belmont 3,0 2,7 3,0 2,9 1.04 0,01 
Grafton 2,5 2,0 2,8 2,4 1,07 0,12 
Hendon 2,5 1,9 2,7 2,4 1,13 0,08 
Середнє 2,6 2,0 2,3 2,3   
Індекс умов 0,3 -0,3 0,0    
НІР05 0,30 0,28 0,35    
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Висновки. У результаті аналізу адаптивних особливостей 

голозерних генотипів вівса за 4 ознаками продуктивності встановлено 

зразки, які характеризуються високою та середньою пластичністю  і 

стабільним її проявом за окремими ознаками: 

– маса зерна у волоті: AC Lotta, AC Belmont, AC Ernie, AC 

Fregeaur, AC Hill, Вандроýнік / AC Accinoboia, Гальз і дві лінії AC 

Belmont / Крепыш; 

– маса рослини: AC Lotta, AC Belmont, Гоша, Чернігівський 27 / 

AC Lotta; 

– кількість зерен у волоті: AC Ernie, Крепыш, Сибирский 

голозерный, Пушкинский, Авгол, Скарб України; 

– продуктивна кущистість: AC Belmont, Caesar, Вятский, Гоша, 

Чернігівський 27 / AC Lotta, Крепыш / AC Belmont. 

Зразки голозерного вівса з високою та середньою пластичністю  

і стабільним її проявом за окремими компонентними ознаками 

продуктивності використовують у селекційному процесі на 

підвищення адаптивного потенціалу створюваних голозерних 

генотипів. 
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VІІІ ротацію сівозміни. Встановлено, що застосування органо-

мінеральної системи удобрення в сівозміні з внесенням повної норми 

NPK, 10 т/га сівозмінної площі гною на фоні періодичного вапнування 

1,0 н СаСО3 за Нг сприяє зниженню всіх видів кислотності, а також 

умісту сполук рухомого алюмінію та підвищенню суми увібраних основ 

за рахунок збільшення кількості кальцію і магнію. 

Ключові слова: ґрунт, мінеральні добрива, гній, вапно, 

кислотність, алюміній, кальцій, магній. 

 

Вступ. Однією з найгостріших проблем сучасності та 

найближчого майбутнього є зростання кислотності ґрунтового 

покриву і погіршення кислотно-основних властивостей ґрунтів [8].     

В Україні ґрунти з надлишковою кислотністю, яка лімітує нормальний 

ріст та розвиток сільськогосподарських культур, поширені на площі 

близько 11 млн га, з яких майже 1,8 млн га займають орні землі та 

більше 3 млн га – природні кормові угіддя [13, 28]. Таким чином, 

кожний четвертий гектар землі є кислий, а в зоні Лісостепу і Полісся –  

майже кожний другий (49,7–47,4 %) [29]. Особливо великі площі 

кислих ґрунтів зосереджені в західних областях на Поліссі, Лісостепу, 

передгірних і гірських районах Карпат, де їх загальна площа становить 

близько 8 млн га [28].  

Поліпшення екологічних властивостей і підвищення родючості 

кислих ґрунтів залежить від оптимізації в них кислотно-лужного та 

кальцієвого режимів, що досягається внесенням відповідної кількості 

хімічного меліоранта [32]. В останні роки внаслідок недостатнього 

проведення вапнування спостерігається зростання площ кислих 

ґрунтів в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України. Інтенсивність 

приросту площ кислих ґрунтів коливається від 1 до 14 % [13]. 

У вирішенні низки сучасних проблем меліорації кислих ґрунтів 

потрібна об’єктивна оцінка різних теоретичних поглядів щодо природи 

та механізмів утворення ґрунтової кислотності. Кислотна деградація 

ґрунтів, що відбувається внаслідок підвищених природних 

(насамперед, зміни клімату) та техногенних (незбалансованого 

застосування добрив) навантажень, спонукає вчених до проведення 

теоретичних та прикладних досліджень, спрямованих на пізнання 

складних процесів формування кислотно-основного стану ґрунтового 

середовища [30].  

Тому оптимізація кислотності ґрунтів є важливою умовою 

підвищення врожайності і обов’язковою передумовою ефективного 

використання добрив, у першу чергу мінеральних [3]. А виявлення 

особливостей дії й післядії різних видів і форм добрив, їх 
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співвідношень і норм на окремі властивості ґрунту має досить суттєве 

значення для прогнозування та цілеспрямованого регулювання 

родючості ґрунту й наукового обґрунтування регіональних систем їх 

застосування під культури і в сівозмінах [14]. 

Такий підхід особливо актуальний для кислих, бідних за рівнем 

природної родючості ясно-сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтів, 

високопродуктивне використання яких можливе лише за умови 

зниження кислотності ґрунтового розчину шляхом вапнування, а 

також внесення гною [5].  

Матеріали і методи. Дослідження проводили у тривалому 

стаціонарному досліді Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН (атестат реєстрації НААН № 29 [25]), 

закладеному в 1965 р. на кислому ясно-сірому лісовому поверхнево 

оглеєному ґрунті з різними дозами і співвідношеннями мінеральних 

добрив, гною та вапна у семипільній сівозміні.  

У 2000 р., після закінчення п’ятої ротації, було проведено 

часткову реконструкцію цього досліду, що полягала у вивченні 

ефективності та тривалості післядії вапнування, залишкового фосфору 

та калію за помірного азотного живлення у варіантах з інтенсивними 

рівнями удобрення з таким чергуванням культур: кукурудза на силос – 

ячмінь ярий з підсівом конюшини – конюшина лучна – пшениця 

озима. Гній у I–V ротаціях вносили двічі – під картоплю і буряки 

цукрові, починаючи з VI ротації – під кукурудзу. Посівна площа 

ділянок – 168 м2, облікова – 100 м2, повторність досліду – триразова. 

Агрохімічна характеристика орного шару ґрунту до закладки 

досліду була такою: вміст гумусу (за Тюріним) – 1,42 %, рНКСl 4,2, 

гідролітична кислотність (за Каппеном) – 4,5, обмінна (за Соколовим) 

– 0,6 мг-екв/100 г ґрунту, вміст рухомого алюмінію, фосфору (за 

Кірсановим) і обмінного калію (за Масловою) – відповідно 60,0; 36,0 і 

50,0 мг/кг ґрунту.  

Після закінчення VІІІ ротації сівозміни відбирали зразки з 

орного та підорного шарів ґрунту й підготовлювали до аналізів згідно 

із ДСТУ ІSО 11464-2001. У зразках визначали рН сольової витяжки – 

потенціометричним методом (ДСТУ ІSО 10390-2001), гідролітичну 

кислотність – за Каппеном у модифікації ЦІНАО (ГОСТ 26212-91), 

рухомий алюміній та обмінну кислотність – за Соколовим (ГОСТ 

26485-85), суму увібраних основ – за Каппеном – Гільковіцем (ГОСТ 

27821-88), кальцій і магній – трилонометричним методом (ГОСТ 

26487-85) [2].  

Результати та обговорення. Агроекологічна оцінка ґрунтів 

базується на комплексі показників ґрунтових режимів, серед яких 
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важливе місце відводиться реакції ґрунтового розчину (рНKCl) і 

гідролітичній кислотності (Нг). Ці характеристичні величини 

безпосередньо впливають на ріст і розвиток рослин, діяльність 

ґрунтових організмів і ступінь розчинності важкодоступних форм 

елементів живлення, коагуляцію і пептизацію ґрунтових колоїдів та 

ефективність удобрення [19]. 

Оптимізація кислотно-лужної рівноваги ґрунтового середовища 

у польових агросистемах є досить складним завданням з огляду на те, 

що відношення рослин до кислотно-лужного режиму ґрунту суттєво 

варіює залежно від їх біологічних особливостей [26]. 

Отримані результати досліджень на трьох полях стаціонарного 

досліду показали, що тривале систематичне застосування різних 

систем удобрення і вапнування та їх післядія значно впливають на 

зміну кислотно-основних властивостей ясно-сірого лісового 

поверхнево оглеєного ґрунту на кінець VIII ротації (табл. 1). 

Одноразове внесення за ротацію 10 т/га сівозмінної площі гною і 

щорічно повної (N65P68K68) дози мінеральних добрив на фоні 19 року 

післядії 1,0 н СаСО3 за Нг змінило на кінець восьмої ротації реакцію 

ґрунтового розчину (рНКСl) орного шару ґрунту з 4,39 (контроль без 

добрив) до 4,81. При органо-мінеральній системі удобрення на фоні 

післядії 0,5 н вапна за Нг гідролітична кислотність становить 4,50 мг-

екв/100 г ґрунту, показник рНКСl – 4,62.  

Тривале застосування лише мінеральної системи удобрення на 

ясно-сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтах супроводжувалося 

зниженням показника рНKCl до 4,20, підвищенням гідролітичної 

кислотності до 5,78 мг-екв/100 г ґрунту. Відомо, що при рН 4,0–4,3 

гинуть практично всі ґрунтові мешканці, відмирає 50 % кореневої 

системи рослин, а опадання листя розпочинається на місяць раніше 

[15]. 

Дані, які ми одержали, свідчать про те, що високі дози 

мінеральних добрив на ясно-сірому лісовому ґрунті ефективні лише за 

умови використання їх на фоні вапнування 1,5 н СаСО3 за Нг. Так, у 

варіанті післядії високих доз фосфорно-калійних добрив і вапнування 

показник рНКСl становить 4,69, а гідролітична кислотність знижується 

до 3,90 мг-екв/100 г ґрунту. За цих умов у варіанті післядії фосфорно-

калійних добрив без вапнування на фоні тривалого внесення на ясно-

сірому лісовому ґрунті подвійної норми мінеральних добрив 

гідролітична кислотність зросла до 5,78 мг-екв/100 г, а показник рНКСl 

знизився до 4,20. 
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1. Вплив тривалого удобрення, вапнування і їх післядії на показники кислотності та вміст рухомого 

алюмінію ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту,  кінець VІІІ ротації 

№.                      

вар. 

Насиченість добривами 1 гектара 

сівозмінної площі  

рНKCl 

Гідролітична  

кислотність 

Обмінна  

кислотність 
Рухомий 

алюміній,  

мг/кг ґрунту мг-екв/100 г ґрунту  

Шар ґрунту, см 

0–20  20–35 0–20  20–35 0–20 20–35   0–20 20–35 

1, 10 Без добрив (контроль) 4,39 4,37 4,69 3,95 0,83 0,78 68,4 65,4 

2 СаСО3, 1,0 н за Нг  4,73 4,81 3,43 2,79 0,34 0,16 16,8 10,5 

3 Гній, 10 т/га  4,70 4,72 3,85 3,52 0,36 0,27 27,2 20,1 

4 Гній, 10 т/га + СаСО3, 1,0 н за Нг  4,94 5,06 3,26 2,77 0,18 0,11 13,4 6,8 

5 Гній, 10 т/га + NРК 4,45 4,45 4,80 4,56 0,72 0,62 59,7 50,7 

6 Гній, 10 т/га + NРК + СаСО3, 0,5 н за Нг  4,62 4,69 4,50 3,63 0,54 0,28 29,7 21,1 

7 Гній, 10 т/га + NРК + СаСО3, 1,0 н за Нг  4,81 5,01 4,04 3,04 0,34 0,14 24,1 9,7 

8 Гній, 10 т/га + NРК + СаСО3, 1,0 н за Нг 4,80 4,96 3,94 3,16 0,34 0,16 24,7 11,1 

9 Гній, 10 т/га + 0,5 н NРК +  СаСО3, 1,0 н за Нг  4,82 4,92 3,62 3,21 0,28 0,11 16,4 6,9 

11 Гній, 10 т/га + N30 (РК - післядія) 4,46 4,41 5,06 4,31 2,51 0,73 69,3 60,2 

12 Гній, 10 т/га + N30 (РК) + СаСО3, 1,0 н за Нг  4,86 5,09 3,38 2,84 0,24 0,11 16,8 6,7 

13 Гній, 10 т/га + N30 (РК) + СаСО3, 1,5 н за Нг  5,04 5,24 3,23 2,58 0,17 0,08 10,2 3,9 

14 Гній, 10 т/га + N65 (РК) + СаСО3, 1,0 н за Нг  5,05 5,19 3,12 2,59 0,20 0,10 12,2 6,2 

15 N65 (РК - післядія) 4,20 4,22 5,78 5,22 1,55 1,15 110,8 97,0 

16 СаСО3, 1,0 н за Нг + N65 (РК - післядія) 4,43 4,52 4,59 4,53 0,70 0,49 56,5 38,9 

17 СаСО3, 1,5 н за Нг + N65 (РК - післядія) 4,69 4,91 3,90 2,96 0,38 0,13 28,5 8,7 

18 СаСО3, 1,5 н за Нг + N30 (РК - післядія) 4,93 5,12 3,40 2,75 0,21 0,08 13,9 5,1 
  НІР05 0,02 0,02 0,05 0,05 0,03 0,02 1,5 1,3 
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Періодичне вапнування 1,0 н СаСО3 за Нг на 19 рік післядії 

сприяє підвищенню показника рНКСl до 4,73 одиниці та зниженню 

гідролітичної кислотності відповідно до 3,43 мг-екв/100 г ґрунту. 

Однак порівняно з кінцем VII ротації [6] спостерігається зростання 

кислотності ґрунтового розчину, що вказує на потребу проведення 

чергового вапнування. 

Застосування самого гною ВРХ на солом’яній підстилці без 

вапнування також впливало на нейтралізацію ґрунтової кислотності, 

адже відомо, що у його складі міститься досить значна кількість 

сполук кальцію (0,35–0,45 % СаО на суху речовину [12]). У наших 

дослідженнях внесення гною у нормі 10 т/га сівозмінної площі 

підвищувало показник рНКСl до 4,70, а гідролітична кислотність 

становила 3,85 мг-екв/100 г ґрунту. Внесення 10 т/га сівозмінної площі 

гною на фоні післядії фосфорно-калійних добрив та вапнування 

сприяло підвищенню показника рНКСl  до 5,05. 

Особливо шкідливою для сільськогосподарських культур є 

кислотність, зумовлена рухомим алюмінієм, що є токсичним для 

більшості рослин. При надлишку алюмінію затримується розвиток 

кореневої системи, знижується кількість кореневих волосків, 

скорочується активна поверхня коренів, погіршується надходження 

поживних речовин у рослини і порушується співвідношення між 

катіонами та аніонами [1, 5].  

Більшість дослідників пояснює токсичність алюмінію 

дегідратацією біоколоїдів плазми, внаслідок чого різко знижується її 

проникність для поживних речовин. При концентрації алюмінію в 

розчині 1 мг/л порушується вуглеводний, азотний і фосфатний обмін у 

рослинах. Більш високі концентрації можуть приводити їх до загибелі 

[20]. За даними В.Г. Мамонтова та ін. [23], при вмісті рухомого 

алюмінію в ґрунті 80,0–100 мг/кг урожай кукурудзи, ячменю, пшениці 

ярої, льону-довгунцю може загинути повністю. 

Рівень токсичності алюмінію і його рухомість тісно пов’язані з 

обмінною кислотністю, яка залежить як від кількості обмінних іонів 

Н+, так і від наявності у вбирному ґрунтовому комплексі іонів Al3+ [21, 

24]. Обмінна кислотність може помітно зростати, якщо в ґрунт вносять 

велику кількість добрив. Підвищення обмінної кислотності значно 

погіршує умови росту і розвитку рослин при вирощуванні їх на 

малобуферних ґрунтах. Вапнування ґрунту повністю знімає дію 

найбільш шкідливої для рослин обмінної кислотності. 

Систематичне сумісне застосування різних доз мінеральних 

добрив, 10 т/га сівозмінної площі гною, 1,0 і 1,5 н за Нг вапна сприяло 

зниженню обмінної кислотності орного шару ясно-сірого лісового 
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ґрунту до 0,10–0,28 мг-екв/100 г ґрунту та вмісту рухомого алюмінію 

до 12,2–24,1 мг/кг ґрунту при їх кількості на контролі відповідно 0,83 і 

68,4. Співвідношення між вмістом рухомого алюмінію і обмінною 

кислотністю в умовах ясно-сірого лісового ґрунту спостерігається на 

рівні 0,99, що характеризує високу їх взаємозалежність. 

Від застосування 0,5 н СаСО3 за Нг, повної дози мінеральних 

добрив (N65P68K68) та 10 т/га сівозмінної площі гною обмінна 

кислотність та вміст рухомого алюмінію порівняно з контролем 

зменшувалися і становили відповідно 0,54 мг-екв/100 г ґрунту і               

29,7 мг/кг ґрунту. 

При тривалому односторонньому застосуванні лише мінеральної 

системи удобрення обмінна кислотність ґрунту та вміст рухомого 

алюмінію зростають і є вищими за показники абсолютного контролю 

та становлять відповідно 1,55 і 110,8 проти 0,83 мг-екв/100 г ґрунту та 

68,4 мг/кг ґрунту. Негативний вплив тривалого застосування 

фізіологічно кислих мінеральних добрив, особливо азотних, на сірих 

лісових легкосуглинкових ґрунтах підтверджується також іншими 

дослідженнями [22, 27]. 

Вапнування 1,0 н СаСО3 за Нг сприяло зниженню обмінної 

кислотності до 0,34 мг-екв/100 г ґрунту і вмісту рухомого алюмінію до 

7,2 мг/кг ґрунту. На зниження обмінної кислотності та вмісту 

рухомого алюмінію позитивно впливало і внесення гною. При цьому 

обмінна кислотність становила 0,33 мг-екв/100 г ґрунту, а вміст 

рухомого алюмінію – відповідно 16,8 мг/кг ґрунту. 

У варіанті сумісного внесення 10 т/га сівозмінної площі гною і 

однієї норми вапна вміст сполук рухомого алюмінію та обмінна 

кислотність становили відповідно 13,4 мг/кг ґрунту та 0,18 мг-екв/100 

г ґрунту і були нижчими за варіант внесення самого вапна, що свідчить 

про особливу роль гною як біологічного меліоранта на кислих ясно-

сірих лісових ґрунтах. 

Відомо, що властивості ґрунтів значною мірою залежать від 

складу обмінно-увібраних основ, які є важливим показником 

агрохімічного стану ґрунту [8]. Вапнування кислих ґрунтів поряд із 

зниженням їх кислотності також збільшує кількість основ, і особливо 

увібраного кальцію, який є коагулятором ґрунтових колоїдів, оберігає 

їх від руйнування і виносу в нижні горизонти профілю, сприяє 

утворенню і збереженню стабільних сполук гумусу та створює належні 

фізичні умови, відіграючи вирішальну роль у структуроутворенні [18, 

33].  

Порівняно з кальцієм вміст магнію в ґрунтах є менший, але він 

також виконує дуже важливу роль у живлені рослин, зокрема входить 
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у склад хлорофілу і безпосередньо бере участь у фотосинтезі, 

регулюванні нормального протікання біологічних процесів [10]. 

Оптимальне співвідношення між кальцієм і магнієм для живлення 

рослин становить 5 : 1 [7]. 

Разом зі зниженим рівня рН відбувається різке збіднення ґрунту 

на кальцій і магній. Нестача кальцію та магнію в ґрунтах спричинює 

втрату гумусу, внаслідок чого погіршуються фізичні, фізико-хімічні, 

біологічні властивості ґрунтів, зменшується ефективність мінеральних 

добрив на 30–50 %, що призводить до зниження врожаїв вирощуваних 

культур та їх якості [10, 16]. 

Ясно-сірі лісові поверхнево оглеєні ґрунти належать до легких 

ґрунтів, що утворилися в умовах промивного та періодично 

промивного водного режиму, тому вони більшою чи меншою мірою 

ненасичені основами кальцію і магнію. У вбирному комплексі ці 

елементи тією чи іншою мірою заміщені воднем, а при надто значній 

питомій вазі останнього у вбирний комплекс може включатися й 

алюміній [17, 21]. Аналіз отриманих експериментальних даних [4] 

свідчить, що сільськогосподарське використання ґрунтів з промивним 

типом водного режиму призводить до зниження вмісту обмінних 

кальцію і магнію. 

Значний вплив на кислотно-основні властивості цих ґрунтів має 

їх оглеєність, яка спостерігається з поверхні ґрунту. Адже відомо, що 

чим сильніше виражений ступінь оглеєності та процес вилуговування, 

тим нижча насиченість ґрунту обмінними лужноземельними катіонами 

з одночасним зростанням показників різних форм кислотності [31]. 

Проведені дослідження показали, що при тривалому 

систематичному застосуванні мінеральних добрив, гною і вапна 

значно змінюється склад ґрунтово-вбирного комплексу ясно-сірого 

лісового поверхнево оглеєного ґрунту (табл. 2). 

Так, найбільш суттєві підвищення суми увібраних основ 

спостерігали при систематичному тривалому застосуванні повної дози 

мінеральних добрив, 10 т/га сівозмінної площі гною, 1,0 н за Нг вапна. 

При цьому сума увібраних основ орного шару ґрунту зростала до 4,69 

при їх вмісті на контролі 2,60 мг-екв/100 г ґрунту. Аналогічно до змін 

суми увібраних основ під впливом удобрення і вапнування проходила 

також зміна кількості обмінно-увібраних кальцію і магнію. Їх вміст 

відповідно становив 3,91 і 0,64, на контролі без добрив - 2,02 і 0,31 мг-

екв/100 г ґрунту. 

У варіантах післядії фосфорно-калійних добрив на фоні 

вапнування 1,0 н СаСО3 за Нг і внесення 10 т/га гною сума увібраних 

основ була найвища порівняно з варіантами післядії РК із вапнуванням 



. 98 

без гною і становила 5,61 мг-екв/100 г ґрунту. При цьому вміст 

увібраного кальцію був високим і становив 4,68 порівняно з 3,13 мг-

екв/100 г ґрунту при застосуванні самих мінеральних добрив на фоні 

1,5 н вапна (варіанти післядії РК). Таким чином, зміна суми увібраних 

основ залежала від навантаження ґрунту органічними добривами, що 

підтверджується також дослідженнями [9]. 

За тривалого внесення лише мінеральних добрив вміст обмінних 

кальцію та магнію в орному шарі ґрунту знижувався навіть порівняно з 

контролем без добрив і становив відповідно 1,91 та 0,32 мг-екв/100 г 

ґрунту. 

Періодичне вапнування 1,0 н СаСО3 за Нг на 19-й рік післядії 

дало можливість підвищити суму увібраних основ до 4,03 мг-екв/100 г 

ґрунту, зокрема вміст кальцію і магнію зріс відповідно до 3,36 і  

0,47 мг-екв/100 г ґрунту.  

 

2. Вплив тривалого удобрення і вапнування та їх післядія на вміст 

обмінно-увібраних основ ясно-сірого лісового поверхнево 

оглеєного ґрунту,  кінець VІІІ ротації, мг-екв/100 г ґрунту 

№  

вар. 

Вміст  Сума ввібраних 

основ Са Мg  

Шар ґрунту, см 

0–20 20–35 0–20 20–35 0–20 20–35 

1, 10 2,02 1,73 0,31 0,35 2,60 2,61 

2 3,36 3,00 0,47 0,33 4,03 4,24 

3 3,12 2,63 0,58 0,46 4,14 4,19 

4 3,57 3,47 0,64 0,57 4,71 4,98 

5 2,48 2,14 0,51 0,54 3,58 3,73 

6 3,15 2,60 0,57 0,58 4,00 4,37 

7 3,91 3,77 0,64 0,67 4,69 5,31 

8 4,00 3,63 0,61 0,60 4,77 5,17 

9 3,81 3,63 0,49 0,57 4,80 4,82 

11 2,31 2,06 0,35 0,47 2,96 2,98 

12 3,75 3,87 0,56 0,53 5,23 4,87 

13 4,44 4,43 0,66 0,71 5,68 5,87 

14 4,68 4,00 0,58 0,57 5,61 5,68 

15 1,91 1,73 0,32 0,35 2,79 2,49 

16 2,67 2,79 0,49 0,42 3,64 3,75 

17 3,13 3,49 0,51 0,46 4,15 4,48 

18 3,43 3,67 0,50 0,49 4,61 5,16 
НІР05 0,4 0,5 0,05 0,05 0,6 0,4 
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У варіанті систематичного внесення 10 т/га сівозмінної площі 

гною сума увібраних Са + Мg підвищилася до 4,14 мг-екв/100 г ґрунту, 

що в черговий раз підкреслює особливе значення гною на ясно-сірому 

лісовому ґрунті не тільки як джерела живлення, але в першу чергу як 

біологічного меліоранта, що зв’язує сполуки рухомого алюмінію і 

сприяє збільшенню у ґрунтовому вбирному комплексі кількості 

увібраних основ порівняно з варіантом без добрив [11].  

Сумісне застосування 10 т/га гною і 1,0 н СаСО3 за Нг 

підвищувало вміст увібраних основ до 4,71 мг-екв/100 г ґрунту. При 

цьому кількість кальцію і магнію становила відповідно 3,57 і 0,64 мг-

екв/100 г ґрунту. 

Висновки. На основі проведених досліджень за вісім ротацій 

можна стверджувати, що систематичне застосування на ясно-сірих 

лісових поверхнево оглеєних ґрунтах органо-мінеральної системи  

удобрення з внесенням на гектар сівозмінної площі N65Р68К68, 10 т/га 

гною на фоні післядії 1,0 н СаСО3 за Нг на кінець восьмої ротації 

сівозміни сприяє зниженню всіх видів кислотності (рНКСl до 4,81, 

гідролітичної до 4,04 мг-екв/100 г ґрунту), а також вмісту сполук 

рухомого алюмінію до 24,1 мг/кг ґрунту та підвищенню суми 

увібраних основ до 4,69 мг-екв/100 г ґрунту за рахунок збільшення 

кількості кальцію і магнію відповідно до 3,91 і 0,64 мг-екв/100 г 

ґрунту, створюючи при цьому сприятливі умови для росту та розвитку 

сільськогосподарських культур. 

Одностороннє довготривале застосування на цих ґрунтах лише 

мінеральної системи удобрення сприяє підвищенню величини 

гідролітичної кислотності до 5,78 мг-екв/100 г ґрунту, зростанню 

вмісту сполук рухомого алюмінію до 110,8 мг/кг ґрунту і зниженню 

показника рНКСl до 4,20 одиниці, що блокує фізіологічні процеси росту 

і розвитку вирощуваних культур сівозміни. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СВІТЧГРАСУ  

ЯК ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ БУКОВИНИ 

 

Наведено результати дворічних досліджень щодо вирощування 

світчграсу (проса прутоподібного) на малопродуктивному схиловому 

ґрунті за різної ширини міжряддя та вивчення впливу мікродобрива на 

урожайність культури. Встановлено, що нестача ґрунтової вологи та 

підвищення температури повітря під час вегетації рослин негативно 

впливають на продуктивність світчграсу. Найвищий урожай 

культура на другому та третьому році життя формує за 

використання ширини міжряддя 0,15 м. Навіть при вирощуванні 

світчграсу на сірому лісовому малопродуктивному ґрунті можна 

отримати урожай сухої речовини від 6,9 до 10,2 т/га. 

Ключові слова: енергетичні культури, світчграс, зелена маса, 

суха речовина. 
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Вступ. Світовий досвід свідчить про інтенсивне зростання 

виробництва біопалив та їх широке застосування в агропромисловому 

комплексі. Біоенергетичне забезпечення сільської місцевості базується 

перш за все на вирощуванні енергетичних культур та використанні 

інших місцевих ресурсів. Для України цей напрям є дуже актуальним, 

враховуючи високу природну родючість ґрунтів, яка значною мірою 

визначає економічну ефективність біоенергетики [1–5, 14]. 

Завдяки сприятливим ґрунтово-кліматичним умовам для 

вирощування рослин одним із найбільш перспективних видів 

альтернативної енергетики в Україні є фітоенергетика, яка базується 

на біосировині рослинного походження. Сюди належить використання 

біологічних видів палива – твердого, рідкого та газоподібного, 

виготовленого з біологічно відновлюваної сировини (біомаси), яке 

може використовуватися як паливо або компонент інших видів палива 

[9, 11–12]. 

До основних переваг рослинної біомаси як джерела енергії 

можна віднести екологічну чистоту викидів порівняно з викопними 

видами палива, відсутність негативного впливу на баланс 

вуглекислого газу в атмосфері. Під час згоряння біопалива на основі 

рослинної біомаси в атмосферу викидається менше вуглекислого газу, 

ніж поглинається рослинами в процесі фотосинтезу, утворюється в           

20–30 разів менше оксиду сірки й в 3–4 рази менше золи порівняно з 

вугіллям [13, 15–22].  

Для зменшення витрат традиційних джерел енергії і 

використання біопалива із фітомаси практичний інтерес 

представляють такі рослини: просо прутоподібне (світчграс), 

міскантус, сорго й ряд інших біоенергетичних культур [6–8]. 

Світчграс є однією з найбільш перспективних багаторічних 

рослин для виробництва біопалива. Його інтенсивно вивчали і 

вивчають у Північній Америці і нещодавно почали досліджувати в 

Європі як потенційну культуру для виробництва енергії [23–29].  

В Україні світчграс використовується як фітоенергетична 

культура для виробництва твердого палива у вигляді брикетів та 

пелетів, а також рідкого біопалива у вигляді етанолу та бутанолу, є 

новою культурою, що потребує наукових досліджень з визначення 

особливостей його росту, розвитку та продуктивності, розробки 

технологічних процесів. Значну увагу потрібно приділити інтродукції 

сортів світчграсу для використання як альтернативного джерела 

енергії в Україні [18].  

Важливою агротехнічною ознакою світчграсу як багаторічної 

культури є здатність збагачення ґрунту органічними речовинами. Він є 
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радикальним засобом боротьби з ерозією, сприяючи поліпшенню 

екологічної ситуації, що стає актуальним для Західного Лісостепу 

України. Починаючи з кінця 80-х рр. у США, Канаді та ряді 

Скандинавських країн світчграс використовують як енергетичну 

культуру для виробництва твердих і рідких видів біопалива: паливних 

гранул, метанолу та для виробництва целюлозних і волокнистих 

ущільнюючих композиційних матеріалів [30–32]. 

Світчграс, або просо прутоподібне (Panicum virgatum), – це 

прямостояча, теплолюбна, багаторічна рослина, вид проса, в 

природних умовах росте в Північній Америці вздовж 45–55 ° північної 

довготи 27. Рослина має прямостоячі стебла різного кольору, які 

досягають 0,5–2,7 м у висоту, розмножується насінням і кореневищем. 

Суцвіття – відкрита волоть довжиною 15–50 см. Потужна коренева 

система може досягати до 3 м у глибину 31.  

Окрім того, за вирощування світчграсу не відбувається 

виснаження ґрунтів – його потужна коренева система та рослинні 

залишки збагачують ґрунт на поживні речовини та сприяють 

інтенсивному розвитку мікроорганізмів, підвищенню процесів 

гуміфікації. 

Під час спалювання паливна маса світчграсу не коксується, а 

співвідношення СО2 у поглинанні рослинами й викидах у атмосферу 

оптимальне. 

Продуктивність фітомаси змінюється в межах від 6 т сухої 

речовини на ґрунтах з низькою родючістю до 25 т на ґрунтах з 

високою родючістю. За умови належного догляду можна збирати 

урожай протягом 15 років. Існує два основних екотипи світчграсу: 

низовинні та височинні. Низовинні види вирощують на вологих 

ґрунтах – вони мають високі, товсті, грубі стебла, які ростуть кущами. 

Височинний тип адаптований до сухого клімату – вони мають тонші 

стебла, ніж низовинні та більшу їх кількість 6.  

Структура біомаси світчграсу має типові складові для 

біопаливної сировини: близько 50 % вуглецю, 43 % кисню і 6 % 

водню. Суха біомаса має невисокий вміст золи – до 2–4 %, порівняно 

низький вміст калію і натрію у поєднанні з підвищеним вмістом 

кальцію і магнію, що сприяють високій температурі згоряння і 

зменшують ймовірність шлакування при спалюванні в котлах. 

Собівартість біомаси світчграсу в різних країнах коливається від 15 до 

40 євро/т сухої речовини [2, 3. 

Перевагами вирощування біомаси світчграсу для 

навколишнього середовища є: відсутність потреби використання 

пестицидів, боротьба з ерозією ґрунтів, сприяння збереженню 
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природних умов, поліпшенню структури ґрунту та зменшення викидів 

парникових газів. Зі збільшенням використання біомаси в Україні 

світчграс може відігравати важливу роль у постійному забезпеченні 

достатньої кількості виробленої біомаси з низькою собівартістю 

вирощування цієї культури 18. 

Вирощування «енергетичних культур» для виробництва 

біопалива збереже від ерозії гумусний шар, сприятиме розвитку 

флори, фауни і загалом поліпшить екологічний і енергетичний стан 

країни та її енергозабезпеченість. Потреба збільшення використання 

відновлюваних джерел енергії зумовлена не тільки екологічною 

чистотою застосування біопалив, а й вичерпаністю традиційних 

викопних палив. 

Отже, вирощування проса прутоподібного (світграсу) дозволить 

не тільки здешевити отриману сировину порівняно з викопним 

паливом (вугіллям, природним газом та нафтою), але і знизить ризик 

глобального потепління та сприятиме збереженню біорізноманіття. 

Матеріали і методи. З 2011 р. вчені науково-технологічної 

лабораторії землеробства Буковинської державної сільськогоспо-

дарської дослідної станції НААН проводять дослідження з 

вирощування проса прутоподібного (світчграсу) та міскантусу для 

виробництва твердих видів палива. 

У 2014–2015 рр. проводили дослідження з вивчення 

особливостей росту, розвитку і продуктивності світчграсу на 

плантаціях, закладених у 2013 р. 

У досліді використовували різну ширину міжряддя, а саме:           

0,15; 0,30 та 0,45 м. Також досліджували вплив мікродобрива Аватар 1, 

внесеного в дозі 1,0 л/га у фазі кущіння рослин, на ріст та 

продуктивність світчграсу. 

Дослід було закладено в триразовій повторності. Площа 

посівної ділянки – 25 м2, облікової – 20 м2. Загальна площа ділянок у 

досліді – 0,045 га. 

Всі інші елементи технології – загальноприйняті для 

вирощування багаторічних злакових трав для виробництва твердих 

видів палива. 

Обліки і спостереження проводили за загальноприйнятими 

методиками для злакових культур. 

Слід також зазначити, що дослідження виконували на схилі 

південно-західної експозиції крутизною від 4 до 7 о на сірому лісовому 

середньозмитому пилувато-важкосуглинковому слабокислому ґрунті. 

На етапі попередніх років досліджень було встановлено, що 

дослідні ділянки розміщені на ґрунті з низьким вмістом гумусу – 1,38– 
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1,60 % та слабокислою реакцією ґрунтового розчину (рН – 5,4–5,8). 

Забезпеченість ґрунту фосфором дуже низька (Р2О5 – 13–15 мг/кг 

ґрунту), калієм – низька (К2О – 48 мг/кг ґрунту), лужногідролізованим 

азотом – середня (110 мг/кг ґрунту). 

На нашу думку, за такого низького рівня забезпеченості ґрунту 

поживними речовинами варто відмовитися від землекористування з 

використанням у структурі посівних площ просапних культур і 

перейти до вирощування на таких угіддях багаторічних культур, які б 

не лише забезпечували достатній рівень їх урожайності, але й сприяли 

припиненню ерозійних процесів на поверхні ґрунту та відновленню 

його родючості. 

Результати та обговорення. Агрокліматичні умови в 2014 та 

2015 рр. дуже відрізнялися за кількістю опадів.  

Весна в 2014 р. розпочалася рано. Стійкий перехід 

середньодобової температури через 0 ○С відзначено 10 лютого. 

Температура повітря за весняний період становила 11,5 ○С (за норми 

8,2 ○С). У квітні опадів випало значно менше порівняно з 

середньобагаторічними показниками (табл. 1). У 2014 р. в період 

відростання світчграсу відзначено теплу, вологу погоду. 

Середньомісячні показники температури повітря перевищили 

середньобагаторічні на 1,4 ○С, а кількість опадів – на 33,8 мм. Такі 

умови позитивно вплинули на ріст і розвиток енергетичних трав. 

Зима 2014–2015 рр. була теплою і сухою. Температура повітря 

за зимовий період становила 0 ºС (за норми  –3,5 ºС). Земля почала 

промерзати в третій декаді листопада. За зимовий період випало      

55,6 мм опадів (за норми 98 мм). 

Весна 2015 р. була дуже ранньою. Стійкий перехід середньо-

добової температури через 0 ºС відзначено 19 лютого. Температура 

повітря за весняний період становила 10,4 ºС (за норми 8,2 ºС). За 

весняний період випало 131,4 мм опадів (за норми 169 мм). Погодні 

умови весни 2015 р. в цілому були менш сприятливими для 

формування урожаю зеленої маси багаторічних енергетичних злакових 

трав порівняно з 2014 р. Це пов’язано перш за все із зменшенням 

кількості опадів у квітні та травні порівняно з середніми 

багаторічними показниками. 

Несприятливі погодні умови склалися також під час 

формування вегетативної маси рослин. Всі місяці були теплими. 

Середньодобова температура повітря за літній період становила  

21,8 ºС (за норми 18,4 °С). За літній період випало 122,6 мм опадів (за 

норми 257 мм) (табл. 1). 
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Достатній вміст вологи в ґрунті в 2015 р. був тільки в 

ранньовесняний період, в подальші місяці запаси продуктивної вологи 

в ґрунті дуже низькі. У 2014 р. запаси продуктивної вологи в ґрунті 

були високими протягом всієї вегетації рослин. 

 

1. Метеорологічні умови в роки проведення досліджень (дані 

метеорологічного поста БСГДС НААН) 

Місяці 

Кількість опадів, мм 
Середньодобова 

температура повітря, °С 

2014 2015 
середня 

багаторічна 
2014 2015 

середня 

багаторічна 

І 35,9 10,1 32 -2,2 0,1 -4,8 

ІІ 13,5 19,0 33 -0,4 0,7 -3,4 

ІІІ 38,0 56,1 39 7,6 5,2 1,8 

ІV 34,9 40,6 57 10,9 9,7 8,3 

V 106,8 34,7 73 15,9 16,2 14,5 

VІ 20,4 20,4 89 18,6 18,6 17,4 

VІІ 84,1 46,3 94 21,4 22,3 19,2 

VІІІ 94,1 13,0 74 21,0 23,1 18,6 

ІХ 6,2 47,5 57 16,4 18,1 14,2 

Х 57,4 26,0 48 9,7 9,4 8,8 

ХІ 22,1 35,0 38 4,0 5,9 2,3 

ХІІ 26,5 8,8 33 -0,7 3,0 -2,4 

Сума опадів за рік 539,9 357,5 667    

Середня t за рік    10,2 11,0 7,8 

 

У ході дворічних досліджень встановлено, що фактори ширини 

міжряддя та внесення мікродобрив на фази розвитку рослин не 

впливають. На всіх варіантах досліду рослини розвивалися одночасно. 

Найбільші показники висоти рослин в 2014 р. зафіксовано на 

варіантах з шириною міжряддя 0,15 м: 210 см – на варіанті без 

удобрення та 190 см – на варіанті з внесенням Аватару 1 (табл. 2). 

При визначенні продуктивності рослин світчграсу другого року 

вегетації у 2014 р. спостерігали тенденцію до зростання урожайності 

культури в міру скорочення ширини міжряддя, що пояснюється 

утворенням більшої кількості пагонів і листків рослин на одиниці 

площі. 

У цілому в досліді урожайність зеленої і сухої маси світчграсу 

на другому році життя становить  відповідно 11,6–16,9 та 7,0–10,2 т/га 

(табл. 2). За умови переробки зеленої маси на тверде паливо можна 

отримати вихід енергії від 123,2 до 179,5 ГДж/га. 
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2. Продуктивність рослин світчграсу другого року вегетації 

залежно від ширини міжряддя і фону живлення (2014 р.) 

 

Варіанти 

Висота 

рослини, 

см 

Урожайність, 

т/га 
Вихід 

енергії, 

ГДж/га 

зе
л
ен

о
ї 

м
ас

и
 

су
х

о
ї 

р
еч

о
в
и

н
и

 

Сівба світчграсу з шириною міжряддя 

0,15 м, без застосування добрив 210 16,0 9,7 170,7 

Сівба світчграсу з шириною міжряддя 

0,30 м, без застосування добрив 188 12,3 7,5 132,0 

Сівба світчграсу з шириною міжряддя 

0,45 м, без застосування добрив 

(контроль) 186 11,6 7,0 123,2 

Сівба світчграсу з шириною міжряддя 

0,15 м, внесення мікродобрива 

Аватар 1 у фазі кущення 216 16,9 10,2 179,5 

Сівба світчграсу з шириною міжряддя 

0,30 м, внесення мікродобрива  

 Аватар 1 у фазі кущення 192 13,1 7,9 139,0 

Сівба світчграсу з шириною міжряддя 

0,45 м, внесення мікродобрива 

 Аватар 1 у фазі кущення 190 12,5 7,6 133,8 
НІР05  фактор А  0,46   

 фактор Б  0,32   

Примітка: фактор А – ширина міжряддя, фактор Б – фон живлення. Сила впливу 

фактора А – 0,9, фактора Б – 0,07. 

 

Зменшення ширини міжряддя з 0,45 до 0,15 м дозволило 

отримати додатково 4,4 т/га зеленої маси та 2,7 т/га сухої маси рослин. 

Внесення мікродобрива забезпечило приріст урожайності                   

0,8–0,9 т/га зеленої маси та 0,4–0,6 т/га сухої маси. 

В умовах посушливого 2015 р. чіткої тенденції залежності 

продуктивності світчграсу від площі живлення та внесення 

мікродобрива не спостерігали. В середньому в досліді висота рослин 

світчграсу третього року вегетації на період утворення насіння 

становила 158–166 см, тобто була меншою ніж у 2014 р. на 28–50 см 

(табл. 3). 

При визначенні продуктивності світчграсу третього року життя 

встановлено, що ці показники знаходилися в межах 11,1–12,7 т/га 

зеленої маси або 6,9–8,0 т/га сухої речовини. Найвищий в досліді 
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урожай зеленої і сухої маси (відповідно 12,7 та 8,0 т/га) отримали за 

використання ширини міжряддя 0,15 м (табл. 3). В цілому показники 

урожайності в умовах 2015 р. були меншими на 0,5–4,2 т/га зеленої 

маси щодо показників 2014 р. 

 

3. Продуктивність світчграсу третього року вегетації залежно від 

ширини міжряддя і фону живлення (2015 р.) 

Варіанти Висота 

рослини, 

см 

Урожайність, т/га Вихід 

енергії, 

ГДж/га 
зеленої 

маси 

сухої 

речовини 

Сівба світчграсу з шириною 

міжряддя 0,15 м,  

без застосування добрив 161 12,7 8,0 

 

140,8 

Сівба світчграсу з шириною 

міжряддя 0,30 м,  

без застосування добрив 159 11,8 7,2 126,7 

Сівба світчграсу з шириною 

міжряддя 0,45 м, без 

застосування добрив (контроль) 165 12,6 7,8 137,3 

Сівба світчграсу з шириною 

міжряддя 0,15 м,  

внесення мікродобрива Аватар  

1  у фазі кущення 166 11,6 7,7 135,5 

Сівба світчграсу з шириною 

міжряддя 0,30 м,  

внесення мікродобрива Аватар  

1 у фазі кущення 158 11,1 6,9 121,4 

Сівба світчграсу з шириною 

міжряддя 0,45 м,  

внесення мікродобрива Аватар  

1 у фазі кущення 164 11,6 7,4 130,2 
НІР05  фактор А  0,39   

 фактор Б  0,35   

Примітка: фактор А – ширина міжряддя, фактор Б – фон живлення. Сила впливу 

фактора А – 0,4, фактора Б – 0,02. 

 

Висновки. В результаті дворічних досліджень встановлено, що 

фактори ширини міжряддя та внесення мікродобрив на фази розвитку 

рослин світчграсу не впливають. На всіх варіантах досліду рослини 

розвивалися одночасно. Найкращий урожай світчграсу формується за 

використання ширини міжряддя 0,15 м. Нестача ґрунтової вологи та 

підвищення температури повітря негативно впливають на 
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продуктивність світчграсу. В умовах відчутного зниження кількості 

опадів та стійкого підвищення температури повітря позакореневе 

підживлення рослин мікродобривом Аватар 1 у фазі кущіння не сприяє 

підвищенню продуктивності культури. 
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Вступ. Нут – це цінна за поживністю бобова культура. У зерні 

міститься 20–30 % білка, який за якістю наближається до яєчного, 4– 

7 % жиру, 2–7 % клітковини, 50–60 % вуглеводів,  2–5 % мінеральних 

речовин, вітаміни А, В1, В2, В3, В6, C, РР, незамінні амінокислоти. 

Білок нуту практично знежирений, перетравлюється на 80–83 % та 

легко засвоюється, а за амінокислотним складом дуже близький до 

тваринного походження. Біологічна цінність білка досягає 52–78 %. 

Вміст вітаміну С в насінні нуту коливається від 2,2 до 20 мг на 100 г 

біомаси, причому в проростаючому насінні його вміст збільшується і 

на 12-ту добу після проростання становить 130–150 мг на 100 г сухої 

речовини [41–44, 51]. 

Нут – цінна культура в агротехнічному відношенні, оскільки є 

одним з кращих попередників. Після його збирання з післяжнивними 

залишками до ґрунту надходить стільки ж поживних речовин, скільки 

їх міститься в 15–20 т гною. Порівняно з іншими зерновими бобовими 

культурами нут менш вимогливий до вологи і відрізняється високою 

посухостійкістю. Наявність такої біологічної особливості рослин нуту 

пояснюється тим, що їх клітини містять менше вільної і більше 

зв'язаної води. Внаслідок цього випаровування у них нижче, ніж в 

інших бобових культур. У період посухи нут призупиняє ріст та 

розвиток, а при настанні сприятливих умов – поновлює [6, 14, 18, 26, 

42]. 

 В Україні посівні площі нуту й гороху до Другої світової війни 

були однакові, проте на Півдні нуту висівали більше. Після війни у 

зв’язку зі зростанням посівів під горохом, а також через відсутність 

добре адаптованих до місцевих умов високоврожайних технологічних 

сортів нут практично зник з виробництва.  

У наш час створено ряд нових високопродуктивних і стійких до 

хвороб сортів, тому посівні площі під нутом постійно зростають [9, 15, 

34]. 

За даними ФАО, у 2013 р. найбільші посівні площі у світі були 

під квасолею – 29,9 млн га, нутом – 13,5 млн га, горохом – 6,4 млн га 

та сочевицею – 4,3 млн га. В Україні ці культури фактично перейшли 

до розряду «нішових», так, посіви гороху у 2016 р. становили 226 тис. 

га, що на 38 % більше, ніж у 2015 р., тоді  посіви під такими 

культурами, як квасоля, нут і сочевиця залишилися тільки у невеликих 

приватних госопарствах [49]. 

В умовах глобального потепління клімату Землі, що 

відначається в усьому світі, знижуються врожаї сільськогосподарсь- 

ких культур, і зокрема й основних зернобобових культур України – 
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гороху та сої. З огляду на зміну клімату, неабияку цінність має          

нут – важлива жаро- та посухостійка культура [20]. 

Сучасна тенденція зміни клімату в бік потепління потребує 

перегляду не тільки технологічних прийомів вирощування зернових і 

зернобобових культур (строків та способів сівби, норм висіву, догляду 

за посівами тощо), але й пошуку більш адаптованих культур до змін 

клімату, що суттєво впливатиме в цілому на зернове господарство 

України [1].  

Однією із перспективних зернобобових культур в умовах 

Лісостепу в найближчі роки може стати нут звичайний. У світовому 

землеробстві посіви нуту займають третє місце серед зернобобових 

культур після сої та квасолі і становлять близько 12 млн га, з них в 

Індії – 8 млн га [15].  

Останніми роками посіви нуту стали стрімко поширюватися і в 

Україні, спочатку на Півдні, а потім в Лісостеповому регіоні. На 

теперішній час площі цієї культури в нашій країні займають близько 

60–70 тис. га і постійно зростають [54]. 

Дослідження ряду вчених [25] свідчать про те, що клімат 

України протягом останніх десятиліть змінюється (температура та 

деякі інші метеорологічні параметри відрізняються від значень 

кліматичної норми) і згідно з результатами моделювання в 

майбутньому триватиме зростання температури повітря та 

відбуватиметься зміна кількості опадів протягом року.  

При дослідженні динаміки кількості опадів на території України 

протягом 1961–2012 рр. встановлено, що суттєвих змін не відбулося, 

зокрема середня норма опадів в Україні за період 1961–1990 рр. була 

576 мм, а за 1991–2012 рр. – 590 мм [2]. 

Зміни температурного режиму в умовах Західного Лісостепу 

привели до зміни тривалості вегетаційного періоду: в 2003–2013 рр. 

порівняно з 1961–1990 рр. середня дата весняного переходу через  

+5 ºС спостерігалася раніше на 7 діб (змістилася з 26 березня до 2 

квітня), а осіннього переходу через +5 ºС – на 7 діб пізніше (з 7 

листопада змістилася на 14 листопада), тобто загальна тривалість 

вегетаційного періоду збільшилася на 14 діб (з 219 до 233). Змінилася 

також середня кількість опадів, що випадає впродовж вегетаційного 

періоду, – збільшилася з 518 мм до 570 мм [56]. 

Кожні 10 років у регіонах України відбувається підвищення 

температури в середньому на 0,3–0,4 ºС, тобто за 30 років – на 1 ºС          

[27]. 
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Отже, за даними Українського гідрометеорологічного центру, 

потепління триватиме і до 2020 р. температура підвищиться в 

середньому на 0,2–0,3 ºС [24].  

Кліматичні фактори відіграють одну із головних ролей у 

формуванні продуктивності зернобобових культур [4, 35]. Особливо це 

проявляється за підвищення температури повітря та опустелювання 

значної площі земель, які раніше використовувалися для одержання 

продовольчої продукції. Також відбувається суттєвий перерозподіл 

опадів упродовж періоду вегетації. Із року в рік умовна лінія посухи 

поступово переміщується на північ. За прогнозами спеціалістів, такі 

процеси будуть поглиблюватися і у наступні роки [28, 55].  

Крім вирішення проблеми кормового білка, зернобобові 

культури відіграють важливу роль у сталому розвитку агроекосистем у 

всіх ґрунтово-кліматичних зонах України [37]. 

За сприятливих погодних умов і належного агрофону 

врожайність нуту може сягати 2,5–4,2 т/га, за екстремальних умов 

вирощування (посуха) урожайність знижується до 0,7–1,0 т/га. У 

особливо посушливі роки нут конкурує за продуктивністю з горохом 

[42, 45, 46]. 

 За посухостійкістю він посідає друге місце після чини. Завдяки 

потужній кореневій системі та економному витрачанню води нут 

найбільш пристосований для вирощування в регіонах, які страждають 

від частих посух у літній період [45]. Водночас включення нуту в 

сівозміну дає можливість збагатити ґрунт азотом і мати відмінний 

попередник для всіх зернових культур. Урожайність пшениці озимої 

після нуту на 2–4 ц/га вища порівняно з чистим паром [13, 50].  

Вирощування екологічно чистої продукції за відповідними 

цінами для експорту може бути привабливим для сільгоспвиробників 

різних організаційно-правових форм [15].  

Нут належить до рослин довгого дня.  За вирощування його в 

умовах скороченого 9-годинного дня ріст рослин різко сповільнюється 

[9, 31]. У період проростання він не дуже вимогливий до тепла.  

Його насіння повільно набубнявіє у ґрунті і для проростання 

потребує 140–160 % вологи від своєї маси. Тому, щоб повніше 

використовувати весняну вологу, сівбу цієї культури слід проводити у 

ранні строки, відразу після ярих зернових і гороху [36]. 

Насіння нуту починає проростати за температури ґрунту плюс 

3–4 °С, але сходи за цих умов з’являються лише через 3–4 тижні. 

Посіви часто бувають зріджені, оскільки частина насіння за тривалого 

перебування у ґрунті загниває [47]. За температури ґрунту на глибині 

загортання плюс 6–8 ºС сходи нуту з'являються на 9–10 добу. Культура 
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на ранніх фазах розвитку легко витримує нетривалі заморозки до мінус 

6 ºС [9, 29, 31, 36]. Завдяки біологічній фіксації азоту нут зберігає та 

підвищує родючість ґрунту. Таким чином, він є одним із кращих 

попередників для багатьох сільськогосподарських культур [13].  

Результати та обговорення. В останні роки в Україні 

спостерігається зростання зацікавленості багатьох сільгоспвиробників 

цією культурою і збільшення попиту на неї на світовому ринку. 

Агротехнічне значення нуту полягає в  тому, що він, як і інші 

бобові, поліпшує фізико-хімічні властивості ґрунту і підвищує його 

родючість. В наш час для розвитку сільського господарства 

найважливішою умовою є збільшення виробництва зерна. Тому 

першочергову увагу в реалізації цього чинника 

сільгосптоваровиробники зосереджують на підвищенні врожайності та 

поліпшенні якості зерна. Отримання високих врожаїв зерна 

розпочинається з приведення у оптимальну взаємодію системи 

сівозмін, обробітку та удобрення ґрунту, вибору строків сівби та інших 

складових технологій вирощування зернових культур. Але не слід 

забувати, що важливою складовою майбутнього вражаю є здорове 

насіння [15]. 

Впровадження  нуту в науково обґрунтовані сівозміни дає 

можливість суттєво підвищити продуктивність озимих зернових. 

При вивченні технологічних заходів вирощування нуту 

найбільш дискусійними питаннями серед вчених є строки, способи 

сівби і норми висіву насіння, а зокрема для певних зон вирощування. 

За рекомендаціями вчених СГІ-НЦНС  (м. Одеса) сіяти нут треба, коли 

ґрунт на глибині загортання насіння (6–8 см) прогріється до 5–6 оС. 

При рядковому способі сівби норми висіву мають становити 500– 

700 тис., стрічковому – 400 тис., широкорядному – 300–500 тис. 

схожих насінин/га [15]. 

За вирощування нуту в ТОВ «Агроінвестгруп» Одеської області 

найкращі результати було отримано за суцільного способу сівби нуту, 

добрі результати одержали при густоті 500 тис., широкорядного – 350– 

380 тис. рослин/га [3, 33]. 

 Найкращою нормою висіву насіння є 0,5 млн насінин/га 

звичайним рядковим способом, що забезпечує найбільший коефіцієнт 

розмноження [8]. 

Доведено, що для прискореного розмноження насіння слід 

застосовувати двострічковий спосіб сівби з нормою висіву 0,4 млн 

насінин/га, який дозволяє в 1,5 разу збільшити коефіцієнт 

розмноження порівняно з рядковим посівом з нормою 0,6 млн/га. На 

виробничих посівах в роки з середнім і високим зволоженням 
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найбільшу продуктивність забезпечує рядковий спосіб з нормою 

висіву 0,6–0,8 млн насінин/га, в посушливі роки переважає 

широкорядний або стрічковий спосіб сівби з меншою нормою висіву 

[22, 23]. 

За даними Н. Германцевої [21], рівень врожайності нуту в 

широкорядних та стрічкових посівах у посушливі роки вищий 

порівняно з рядковим і, навпаки, при надмірній та середній 

вологозабезпеченості рослин спостерігається формування практично 

однакового рівня врожаю за всіх способів сівби.  

Сіють нут звичайним рядковим і широкорядним способом. За 

даними дослідів у різних зонах країни й виробничого досвіду 

вирощування нуту, більші врожаї одержують при звичайному 

рядковому способі сівби [53].  

В умовах Степу України за рядкового способу сівби (15 см) 

рекомендованою нормою є 0,5 млн/га (8–9 насінин/погонний метр), за 

стрічкового (45+15 см) – 0,4 млн/га (13–14 насінин/погонний метр), а 

за широкорядкового (45 або 60 см) – 0,3 млн/га (16–18 

насінин/погонний метр) [16, 17, 45]. 

Нут можна висівати як звичайним рядковим способом (15 см), 

який рекомендують на чистих полях, так і стрічковим (45+15 см) або 

широкорядним способами (45; 60 або 70 см). Від вибраного способу 

сівби залежить і норма висіву насіння, про що свідчать також і інші 

роботи. При рядковому способі норма висіву становить 0,5–0,6 млн/га, 

стрічковому – 0,4, широкорядному – 0,3–0,4 [7]. 

Обов’язковою умовою при суцільнорядковому посіві нуту є 

рання сівба його по зяблевій оранці на незасмічених ділянках 

(особливо багаторічними бур’янами). Суцільні рядкові посіви нуту на 

чистих від бур’янів ґрунтах при ранній сівбі по зябу звільняють 

господаря від великих витрат праці на прополювання і культивацію та 

дають значне підвищення врожаю насіння цієї культури. При 

суцільнорядковому способі сівби нуту науковці пропонують норми 

висіву 800–1200 зерен/га [24]. Норма висіву, головним чином, 

залежить від сорту та способу сівбу нуту, і для кожної області її 

потрібно уточнити за даними селекційно-дослідних установ і 

державних сортовипробувальних дільниць. 

У Луганській області нут доцільно висівати з міжряддям 15 см 

та нормою 0,6–0,8 млн/га [32]. 

 А. О. Бабич [6, 53] відзначав, що у посушливі роки доцільно 

сіяти з нормою 0,6 млн шт./га, у вологі – 0,8–1,0 млн шт./га насінин 

залежно від сорту. Сорти зі штамбовою формою куща краще сіяти 

густіше, а з розлогою – рідше.   
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Думки вчених розділилися, а зокрема одні вчені є прибічниками 

широкорядкових посівів з малими нормами, інші рекомендують 

рядковий посів з великими нормами висіву [48]. 

На Полтавській дослідній станції двострічковий посів збільшив 

урожайність зерна на 0,4 т/га порівняно з суцільним способом [38, 39, 

40].  

Для умов України норма висіву коливається від 0,3 млн 

насінин/га при широкорядній сівбі [41] до 0,4–0,5 [11, 12] та 0,5– 

0,9 млн/га при звичайному рядковому способі сівби [10, 19, 38]. 

Висновки. Для умов Західного Лісостепу України нут - 

перспективна культура. Технологію його вирощування вивчено 

недостатньо, про що свідчить низька врожайність зерна. Тому важливо 

дослідити продуктивність цієї культури та встановити оптимальні 

норми висіву, оскільки вони потребують детальнішого вивчення для 

умов достатнього зволоження в зоні Західного Лісостепу. 
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ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ 

ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ 

 

Наведено результати дослідження впливу удобрення на 

продуктивність гібридів кукурудзи селекції Інституту зернових 

культур НААН в умовах Лісостепу Західного. Встановлено, що 

внесення повного мінерального добрива з розрахунку N90P60K60 сприяло 

зростанню врожайності зерна гібридів кукурудзи на 118,2–126,4 %, 

або на 1,6–2,0 т/га. При збільшенні норми мінеральних добрив до 

N120P90K90 приріст до контролю становив 2,4–3,0 т/га, або 128,1–

138,9 %. 

Ключові слова: гібриди кукурудзи, продуктивність, 

врожайність, маса 1000 насінин, удобрення. 

 

Вступ. Кукурудза є одним із головних джерел кормових і 

продовольчих ресурсів. У комплексі заходів, спрямованих на стабільне 

зростання виробництва зерна, вагоме значення має підвищення 

врожайності на основі використання сучасних технологій і 

впровадження у виробництво високоврожайних гібридів, придатних до 

вирощування у відповідних ґрунтово-кліматичних умовах конкретних 

регіонів [1–5]. 

За спостереженням науковців, гідротермічні умови вегетації 

гібридів кукурудзи виявляють значний вплив на урожайність [6–10]. 

Внаслідок глобальних змін клімату, коли в південній частині України 

дедалі частіше складаються посушливі умови під час вегетації 

кукурудзи, відзначено тенденцію до збільшення посівних площ під 

цією культурою в Лісостепу України. Ареал вирощування культури 

зміщується в зону стійкого вологозабезпечення.  

Серед багатьох агрозаходів, що впливають на ріст, розвиток і 

продуктивність гібридів кукурудзи, важливе значення має удобрення 

[11–21].  

Для формування високого врожаю потрібна висока 

забезпеченість елементами живлення. Це пов’язано в першу чергу з 

утворенням великої кількості вегетативної маси і засвоєнням  
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поживних елементів за відносно короткий період інтенсивного росту 

рослин [22].  

На думку деяких вчених, використання елементів живлення 

залежить від групи стиглості гібридів [23–25], а потреба в них є 

спадковою ознакою гібридів кукурудзи [26, 27]. Інтенсивність 

споживання мінеральних елементів залежить від ґрунтово-кліматичних 

умов регіону, скоростиглості гібридів та ін. [28]. 

При вирощуванні кукурудзи на зерно найбільш важливим у її 

живленні є не кількість поживних речовин, внесених з добривами, а 

співвідношення між ними. Збалансоване живлення дозволяє уникнути 

подовження другої половини вегетації і сприяє збиранню врожаю в 

оптимальні терміни. Максимальне споживання азоту кукурудзою 

починається з фази викидання волоті і триває до молочно-воскової 

стиглості. Недостача азоту в ґрунті затримує розвиток рослин, знижує 

інтенсивність фотосинтезу і білкового обміну [29]. 

Удобрення гібридів впливає на формування зерна кукурудзи. За 

дослідженнями вчених, без добрив у середньому з 1 качана 

отримували 102 г зерна [30]. Мінеральні добрива за норми N60Р60К60 і 

N90Р60К60 підвищували цей структурний показник відповідно на 20,6 і 

31,7 %. 

Метою дослідження було визначення господарсько цінних 

показників індивідуальної продуктивності нових гібридів кукурудзи 

різних груп стиглості селекції Інституту зернових культур НААН за 

різних систем удобрення при вирощуванні в ґрунтово-кліматичних 

умовах Західного Лісостепу. 

Матеріали і методи. Дослідження з вивчення продуктивності 

нових гібридів кукурудзи проводили на темно-сірих опідзолених 

ґрунтах Лісостепу Західного на експериментальній базі Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону НААН. 

Ґрунт – сірий лісовий поверхнево оглеєний. Орний шар (0–

20 см) характеризується такими агрохімічними показниками: рН 

сольової витяжки – 4,8–5,2, вміст гумусу (за Тюріним) – 1,86–2,53 %, 

легкогідролізованого азоту – 9,24–12,6 мг на 100 г ґрунту, рухомого 

фосфору (за Кірсановим) – 7,11–9,8 мг, обмінного калію (методом 

полум'яної фотометрії) – 10,2–12,2 мг/100 г ґрунту. 

У 2016 р. випробовували 10 гібридів кукурудзи ранньостиглої 

(ФАО 150–199) та середньоранньої (ФАО 200–299) груп стиглості: ДН 

Гарант, ДН Патріот, ДН Пивиха, ДЗ Латориця, ДБ Хотин, Оржиця 237 

МВ, ДН Багряний, ДН Світязь, ДН Меотида, ДН Хортиця. 

Схема досліду включала три варіанти удобрення: контроль (без 

добрив), N90Р60К60, N120Р90К90. 
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Технологія вирощування гібридів кукурудзи – загальноприйнята 

для ґрунтово-кліматичних умов зони. Площа посівної ділянки – 39 м2, 

облікової – 25 м2. Повторність – чотириразова.  

Попередник – озимі зернові. 

Для знищення бур’янів на посівах кукурудзи вносили 

досходовий гербіцид Дуал Голд (1–1,6 л/га) та післясходовий Майстер 

(150 г/га). 

Спосіб сівби широкорядний з шириною міжрядь 70 см за норми 

висіву: ранньостиглі (ФАО 150–199) – 80 тис. шт./га, середньоранні 

(ФАО 200–299) – 75 тис шт./га.  

Для забезпечення оптимальної кінцевої густоти посівів 

кукурудзи під час сівби передбачали додаткову страхову надбавку на 

польову схожість (10 %). 

Результати та обговорення. Західна частина Лісостепу, у якій 

проводили дослідження, належить до помірно теплої, достатньо 

зволоженої кліматичної зони, оскільки суми температур повітря понад 

10 ○С тут сягають 2300–2600 ○С, а ГТК за той самий період дорівнює 

1,5–1,8. Перехід від одного сезону до другого відбувається досить 

повільно [31].  

 

1. Метеорологічні показники вегетаційного періоду рослин 

гібридів кукурудзи (за даними Оброшинської водно-балансової 

станції), 2016 р. 

Показники 

Місяці 

травень 

ч
ер

в
ен

ь 

л
и

п
ен

ь
 

се
р
п

ен
ь
 

в
ер

ес
ен

ь 
декада 

се
р
ед

н
є 

І ІІ ІІІ 

Температура 

повітря, С 13,5 11,9 18,1 14,5 21,5 19,5 18,6 16,2 

норма, С  11,5 13,4 13,7 12,9 16,3 17,5 16,9 13,1 

відхилення 

від норми, С 2,0 -1,5 4,4 1,6 5,2 2,0 1,7 3,1 

Сума опадів, 

мм 7,3 18,7 32,1 58,1 62,5 66,6 26,8 61,7 

норма, мм 24 30 31 75 93 102 82 55,0 

відхилення 

від норми, % 30 62 104 77 67 65 33 112,1 
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Погодні умови вегетаційного періоду 2016 р. були нетиповими 

(підвищена температура повітря та менша за норму кількість опадів) і 

мали значний вплив на формування урожайності гібридів кукурудзи 

(табл. 1). 

Для виявлення впливу метеорологічних умов на врожайність в 

окремі місяці та роки обчислюють гідротермічні коефіцієнти (ГТК), 

використовуючи показники температури повітря та кількості опадів. 

У вегетаційний період 2016 р. ГТК становив 1,1, що було менше 

від норми, прийнятої для Західного Лісостепу (норма – 1,6), проте 

відповідало оптимальному рівню зволоження (ГТК 1,1–1,6). 

Сприятливий температурний режим на початку вегетаційного 

періоду 2016 р. позитивно вплинув на польову схожість гібридів 

кукурудзи, і на всіх варіантах удобрення вона була високою. Польова 

схожість рослин у середньому становила у ранньостиглих гібридів 

(ФАО 150–199) (ДН Гарант, ДН Патріот, ДН Пивиха, ДЗ Латориця) 

94–96 %; у середньоранніх гібридів ДБ Хотин, Оржиця 237 МВ, ДН 

Багряний, ДН Світязь, ДН Меотида, ДН Хортиця – 93–96 %. Початок 

сходів у всіх гібридів відзначено через 11 діб від дати сівби (16.05), а 

повні сходи зафіксовано через 13 діб (22.05). За варіантами удобрення 

різниці у польовій схожості не спостерігали. 

Під час вегетації проводили фенологічні спостереження за 

настанням фаз розвитку рослин гібридів кукурудзи. За нашими 

спостереженнями, тривалість вегетаційного періоду на контрольному 

варіанті без добрив становила в ранньостиглій групі гібридів 130– 

133 доби, а в групі середньоранніх гібридів – 135–140 діб. При 

удобренні посівів мінеральними добривами з розрахунку N90P60K60  

різниця у настанні фенологічних фаз становила 1–2 доби. Збільшення 

норми мінерального удобрення до N120P90K90 подовжувало настання 

фаз розвитку гібридів кукурудзи на 2–3 доби. 

Із наших спостережень видно, що найменша висота рослин 

гібридів кукурудзи на кінець вегетації була на контрольному варіанті 

без добрив (табл. 2). У групі ранньостиглих гібридів кукурудзи вона 

знаходилася на рівні 232,0–260,0 см, а в середньоранніх – в межах 

240,0–270,0 см. 

Удобрення посівів кукурудзи мінеральними добривами з 

розрахунку N90P60K60 збільшило висоту рослин на 8–14 см, або 103,0–

106,0 %. 

Збільшення норми добрив сприяло подальшому зростанню 

цього показника, і приріст до контролю у групі ранньостиглих гібридів 

становив 19,0–24,0 см, або 107,5–110,0 %, а в групі середньоранніх 

гібридів кукурудзи – 18,0–32,0 см, або 107,2–113,4 %. 
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2. Висота рослин гібридів кукурудзи, см 

Гібриди 

кукурудзи 

Висота рослин, см 
Приріст до контролю 

N90P60K60 N120P90K90 

К
о

н
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о
л
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 (
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о
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в
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см % см % 

Ранньостиглі (ФАО 150–199) 

ДН Гарант 260,0 268,0 274,0 267,3 13,0 105,1 19,0 107,5 

ДН Патріот 254,0 257,0 273,0 261,3 8,0 103,2 24,0 109,6 

ДН Пивиха 240,0 249,0 255,0 248,0 14,0 106,0 20,0 108,5 

ДЗ Латориця 232,0 238,0 252,0 240,7 8,0 103,6 22,0 110,0 

Середньоранні (ФАО 200–299) 

ДБ Хотин 240,0 249,0 254,0 247,7 13,0 105,5 18,0 107,6 

Оржиця 237 

МВ 270,0 278,0 284,0 277,3 13,0 104,9 19,0 107,2 

ДН Багряний 266,0 274,0 282,0 274,0 13,0 105,0 21,0 108,0 

ДН Світязь 256,0 263,0 274,0 264,3 12,0 104,8 23,0 109,2 

ДН Меотида 242,0 253,0 265,0 253,3 11,0 104,5 14,0 109,6 

ДН Хортиця 256,0 262,0 270,0 262,7 24,0 110,1 32,0 113,4 
 

Найбільшу висоту рослин на всіх варіантах удобрення у 

ранньостиглій групі зафіксовано у гібрида ДН Гарант – в середньому 

267,3 см. У гібрида ДН Патріот середня висота рослин становила 261,3 

см, ДН Пивиха – 248,0, і найменшою вона була в гібрида ДЗ Латориця 

– 240,7 см. 

У середньоранній групі найбільшу висоту рослин відзначено у 

гібрида Оржиця 237 МВ. 

Варіанти удобрення вплинули також на висоту прикріплення 

нижнього розвинутого (з зерном) качана. У ранньостиглих гібридів на 

контрольному варіанті без добрив вона знаходилася в межах 78,0– 

95,0 см, а в середньоранніх – на рівні 68,0–113,0 см. 

На варіанті з повним мінеральним удобренням з розрахунку 

N90P60K60  спостерігали збільшення відстані прикріплення 1-го качана 

на 1,6–3,0 см, або 102,0–104,1 %. 

Подальше зростання норми внесення мінеральних добрив до 

N120P90K90 збільшило висоту прикріплення нижнього качана у рослин 

гібридів кукурудзи на 3,5–6,0 см, або 104,2–107,2 %. 
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Найменшу висоту прикріплення 1-го качана у рослин гібридів 

кукурудзи в ранньостиглій групі на всіх варіантах удобрення було 

відзначено в гібридів ДН Гарант і ДН Пивиха (в середньому 80,7 та 

80,5 см). 

Важливими структурними показниками, які характеризують 

господарсько цінні ознаки гібридів кукурудзи, є довжина качана, 

кількість рядів у качані та маса 1000 зерен.  

У наших дослідженнях структурні показники рослин гібридів 

кукурудзи залежали від їх морфологічних особливостей та варіантів 

удобрення. На контрольному варіанті без добрив найменшу середню 

довжину качанів зафіксували у гібрида середньоранньої групи Оржиця 

237 МВ (18,4 см). Максимальне значення цього показ-ника на контролі 

відзначили у гібридів ДБ Хотин і ДН Світязь – 21,4 см. Довжина 

качана інших гібридів знаходилася в межах 19,0–21,2 см. 

При удобренні посівів кукурудзи повним мінеральним 

добривом з розрахунку N90P60K60 спостерігали зростання середньої 

довжини качанів кукурудзи до 19,0–21,9 см, або на 0,6–0,9 см (табл. 3). 

 

3. Структурні показники рослин гібридів кукурудзи 

Гібриди 

кукурудзи 

Довжина качана, см Кількість рядів у качані 
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Ранньостиглі (ФАО 150–199) 

ДН Гарант 19,0 19,6 20,1 19,6 12,4 12,4 12,4 12,4 

ДН Патріот 20,6 20,8 21,8 21,1 12,4 12,2 12,4 12,3 

ДН Пивиха 19,0 19,7 21,2 20,0 12,8 13,2 12,8 12,9 

ДЗ Латориця 19,2 20,1 21,3 20,2 16,8 16,6 16,8 16,7 

Середньоранні (ФАО 200–299) 

ДБ Хотин 21,4 21,9 22,3 21,9 16,0 16,0 16,0 16,0 

Оржиця 237 

МВ 18,4 19,0 19,6 19,0 15,2 15,2 15,2 15,2 

ДН Багряний 20,4 20,9 21,2 20,8 14,4 14,4 14,4 14,4 

ДН Світязь 21,4 21,8 22,1 21,8 15,2 15,2 15,2 15,2 

ДН Меотида 19,4 20,2 21,0 20,2 13,6 13,6 13,6 13,6 

ДН Хортиця 21,2 21,7 22,2 21,7 13,2 13,4 13,2 13,3 

 

Подальше зростання норми внесення мінерального добрива до 

N120P90K90 сприяло збільшенню цього показника на 0,7–1,6 см. 
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Найбільші середні значення довжини качанів кукурудзи 

зафіксовано у гібридів середньоранньої групи стиглості ДН Хортиця, 

ДН Світязь та ДБ Хотин – відповідно 21,7; 21,8 і 21,9 см.  

Найменшим цей показник на всіх варіантах удобрення був у 

гібрида Оржиця 237 МВ і становив у середньому 19,0 см. 

Кількість рядів у качані залежала від морфологічних ознак 

гібридів кукурудзи, і впливу удобрення на цей показник у наших 

дослідженнях не встановлено. Найбільшу кількість рядів у качані 

відзначено у гібрида ДЗ Латориця – в середньому 16,7. Дещо 

поступався йому за цим показником гібрид ДН Хотин – 16,0 рядів. 

Кількість рядів у качані в гібридів ранньостиглої групи 

відрізнялася незначно і знаходилася на рівні 12,3–12,9. 

Рослини середньоранньої групи відзначилися більшою 

кількістю рядів у качані, яка становила в середньому в гібридів ДН 

Хортиця і ДН Меотида відповідно 13,3 і 13,6, в ДН Багряний – 14,4, а в 

гібридів ДН Світязь та Оржиця 237 МВ – 15,2. 

Маса 1000 зерен на контрольному варіанті без добрив була 

найменшою як у ранньостиглій, так і в середньоранній групі гібридів і 

знаходилася в межах 218–288 г. При удобренні посівів кукурудзи 

повним мінеральним добривом у нормі N90P60K60 спостерігали 

зростання маси 1000 зерен на 105,0–113,3 %. Збільшення норми 

внесення мінеральних добрив до N120P90K90
  позитивно вплинуло на 

масу 1000 зерен і забезпечило приріст до контролю в межах 113,5–

132,5 % (табл. 4).  

 

4. Маса 1000 насінин гібридів кукурудзи 

Гібриди 

кукурудзи 

Маса 1000 зерен, г 
Приріст до контролю 

N90P60K60 N120P90K90 
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г % г % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ранньостиглі (ФАО 150–199) 

ДН Гарант 277 299 320 297,0 17,0 106,1 43,0 115,5 

ДН Патріот 288 298 327 304,3 10,0 103,5 39,0 113,5 

ДН Пивиха 267 275 348 296,7 8,0 103,0 81,0 130,3 

ДЗ Латориця 249 267 330 282,0 18,0 107,2 81,0 132,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Середньоранні (ФАО 200–299) 

ДБ Хотин 254 276 324 284,7 22,0 108,7 70,0 127,6 

Оржиця 

237 МВ 219 232 252 234,3 13,0 105,9 33,0 115,1 

ДН Багряний 258 269 324 283,7 11,0 104,3 66,0 125,6 

ДН Світязь 221 250 280 250,3 29,0 113,1 59,0 126,7 

ДН Меотида 241 273 316 276,7 32,0 113,3 75,0 131,1 

ДН Хортиця 218 229 272 239,7 11,0 105,0 54,0 124,8 

 

Найбільшу масу 1000 насінин кукурудзи на всіх варіантах 

удобрення зафіксували у гібрида ранньостиглої групи ДН Патріот, в 

середньому вона становила 304,3 г.  

У середньоранній групі найбільша середня маса 1000 насінин 

була у гібридів ДБ Хотин (284,7 г) і ДН Багряний (283,7 г). 

Слід зазначити, що ранньостигла група сформувала насінини з 

більшою масою порівняно з середньоранніми гібридами. Так, середня 

маса 1000 насінин у ранньостиглій групі була на рівні 282,0–304,3 г, 

тоді як у середньоранніх вона знаходилася в межах 234,3–284,7 г. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2016 р. сприяли розвитку 

рослин і формуванню зерна гібридів кукурудзи.  

За час проведення дослідження встановлено, що найменші 

показники врожайності зерна були на контрольному варіанті без 

добрив. Зокрема в ранньостиглій групі врожайність зерна знаходилася 

в межах 8,3–8,95 т/га, а в групі середньоранніх гібридів кукурудзи – на 

рівні 7,03–9,16 т/га. (табл. 5). 

 

5. Урожайність зерна гібридів кукурудзи 

Гібриди 

кукурудзи 

Врожайність зерна, т/га 
Приріст до контролю 

N90P60K60 N120P90K90 
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т/га % т/га % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ранньостиглі (ФАО 150–199) 

ДН Гарант 8,3 10,2 11,21 9,9 1,9 122,9 2,9 135,1 

ДН Патріот 8,95 10,84 11,86 10,5 1,9 121,5 2,9 132,5 

ДН Пивиха 8,89 10,74 11,65 10,4 1,9 120,8 2,8 131,0 



. 131 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ДЗ Латориця 8,58 10,56 11,48 10,2 2,0 123,1 2,9 133,8 

Середньоранні (ФАО 200–299) 

ДБ Хотин 9,16 10,97 11,73 10,6 1,8 119,8 2,6 128,1 

Оржиця  

237 МВ 7,15 9,04 9,68 8,6 1,9 126,4 2,5 135,4 

ДН Багряний 8,67 10,25 11,64 10,2 1,6 118,2 3,0 134,3 

ДН Світязь 7,86 9,59 10,87 9,4 1,7 122,0 3,0 138,3 

ДН Меотида 7,82 9,41 10,86 9,4 1,6 120,3 3,0 138,9 

ДН Хортиця 7,03 8,88 9,47 8,5 1,9 126,3 2,4 134,7 
НІР05    

Фактор А (гібрид)                                                 0,17 

Фактор В (мінеральне живлення)                       0,09 

Взаємодія факторів АВ                                        0,29 

 

Внесення повного мінерального добрива з розрахунку N90P60K60 

сприяло зростанню врожайності зерна гібридів кукурудзи на 118,2–

126,4 %, або на 1,6–2,0 т/га. 

Збільшення норми внесення мінеральних добрив до N120P90K90 

позитивно вплинуло на врожайність зерна гібридів кукурудзи, і 

приріст до контролю на вказаному варіанті становив 2,4–3,0 т/га, або 

128,1–138,9 %. 

Максимальну врожайність зерна на всіх варіантах удобрення в 

ранньостиглій групі забезпечив гібрид Патріот, в середньому вона 

становила 10,5 т/га. 

У середньоранній групі найбільші показники врожайності зерна 

були в гібрида кукурудзи ДБ Хотин (в середньому 10,6 т/га).  

Висновки. За результатами проведених досліджень можна 

зробити попередні висновки, що максимальну врожайність зерна на 

всіх варіантах удобрення в ранньостиглій групі забезпечив гібрид ДН 

Патріот (в середньому 10,5 т/га). 

У середньоранній групі найбільші показники врожайності зерна 

були в гібрида ДБ Хотин (в середньому 10,6 т/га).  

При удобренні посівів кукурудзи повним мінеральним 

добривом у нормі N90P60K60 спостерігали зростання маси 1000 зерен на 

105,0–113,3 %. Збільшення норми внесення мінеральних добрив до 

N120P90K90
  забезпечило приріст до контролю в межах 113,5–132,5 %. 
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ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН 

І БАЛАНС НІТРОГЕНУ У ДІЙНИХ КОРІВ 

ЗА КОРЕКЦІЇ ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ 

 

Наведено результати досліджень щодо ефективності впливу 

різних варіантів вітамінно-мінеральних добавок (ВМД) на 

перетравність поживних речовин і відсоток засвоєння Нітрогену в 

організмі корів симентальської породи за трав’яно-концентратного 

типу годівлі. На основі проведених досліджень встановлено, що 

згодовування вдосконаленої ВМД компенсує дефіцит у раціоні 

мінеральних елементів й вітамінів, що позитивно впливає на 

коефіцієнти перетравності поживних речовин кормів і баланс 

Нітрогену в організмі тварин дослідного варіанта порівняно з 

контрольним аналогом (премікс П 60-5М), тим самим обумовлює 

зростання рівня молочної продуктивності на 10,8 %. 

Ключові слова: дійні корови, корми, поживні речовини, 

коефіцієнт перетравності, баланс Нітрогену, вітамінно-мінеральна 

добавка, молочна продуктивність. 

 

Вступ.  Рентабельність  галузі  молочного  скотарства,  а  звідси 

одержання максимуму продукції тваринництва визначається здатністю 

організму трансформувати поживні речовини кормів у продукцію [1, 2, 

5, 6, 22]. Органічні сполуки, які надходять у передшлунки жуйних, 

знаходяться у складній формі і лише внаслідок багатоступінчастої дії 

ензимів симбіотичної мікрофлори розщеплюються до простих сполук, 

частково утилізуються в передшлунках, а також потрапляють у тонкий 

кишківник та кров’яне русло для подальшої участі в різних ланках 

обміну речовин у макроорганізмі [12, 14, 21]. Процес перетравлення 

поживних речовин кормів залежить передусім від хімічної структури 

останніх, енерго-протеїнового відношення, концентрації поживних і  
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біологічно активних речовин (БАР) тощо [3, 7, 8]. Запорукою 

досягнення максимуму коефіцієнта корисної дії кормів є організація 

повноцінної й науково обґрунтованої (збалансованої за основними 

параметрами годівлі) системи живлення худоби [4, 5, 11, 27, 29]. 

Визначальним критерієм серед годівельних важелів виступає 

забезпечення раціонів корів оптимальним рівнем поживних та БАР: 

мінеральних елементів, вітамінів тощо [1, 7, 20, 26]. Останні беруть 

активну участь у всіх видах обміну речовин в організмі жуйних і 

виступають як каталізаторно-регулюючий фактор тої чи іншої 

метаболічної ланки, процесах деградації й засвоєння поживних 

речовин кормів та трансформації їх у продукцію [16, 23–25, 30]. Як 

відомо, нестача мінеральних елементів та вітамінів або порушення їх 

співвідношення в раціонах негативно позначається на здоров’ї тварин, 

інтенсивності метаболізму в організмі, коефіцієнтах корисної дії 

кормів і, як наслідок цього, призводить до зниження продуктивності 

[1, 2, 14, 22]. Рівень забезпечення худоби за мінеральними елементами 

та вітамінами в господарствах Західного регіону України, а зокрема 

Передкарпаття, характеризується дефіцитом останніх у водах, ґрунтах, 

кормах, а звідси – й раціонах [9, 13, 17, 19]. Дисбаланс перерахованих 

параметрів у годівлі жуйних компенсується шляхом застосування 

кормових добавок, розроблених із урахуванням зональних 

особливостей, регіональної специфіки структури кормової бази, а 

отже, й складу раціону [11, 17, 22]. З огляду на наведене, безсумнівний 

науковий і практичний інтерес представляє розробка й використання в 

годівлі дійних корів ВМД, збалансованих за дефіцитними елементами 

живлення (мінеральними елементами, вітамінами тощо) для 

конкретної біогеохімічної провінції. Отже, метою досліджень було 

з’ясування ефективності впливу застосування різних варіантів ВМД на 

перетравність поживних речовин та баланс Нітрогену в організмі корів 

в умовах Передкарпаття і їх зв’язку із рівнем молочної 

продуктивності. 

Матеріали та методи. Для вивчення впливу досліджуваних 

факторів на перетравність поживних речовин кормів раціону та 

відсоток засвоєння Нітрогену в організмі тварин було проведено 

балансовий дослід згідно з загальноприйнятими методиками. 

Експериментальні дослідження виконано у ТзОВ «Літинське» 

Дрогобицького району Львівської області на двох групах дійних корів 

симентальської породи у літньопасовищний період утримання, по 10 

голів у кожній, з яких: I – контрольна, II – дослідна, згідно зі схемою, 

наведеною в таблиці. 
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Схема досліду 

Групи 
Кількість 

тварин, гол. 
Характеристика годівлі 

I (контрольна) 10 

ОР + стандартний комбікорм 

К 60-32-89 і вітамінно-

мінеральний премікс П 60-5М 

II (дослідна) 10 

ОР + комбікорм К 60-32-89 

(поліпшений за Фосфором й 

Сульфуром) і вдосконалена 

ВМД 
Примітка. Основний раціон (ОР) – трава пасовищна, зелена маса злаково-

бобових сумішок зеленого конвеєра, сіно злаково-різнотравне, меляса. 

 

Тварин у групи підбирали за методом аналогів, враховуючи 

походження (симентальська порода), вік (4,0–4,5 роки, друга лактація), 

живу масу (515–530 кг) та продуктивність (третій місяць лактації, 

середньодобовий надій перебував на рівні 19–20 кг). Годівлю корів 

забезпечували відповідно до науково обґрунтованих норм [10, 15]. Під 

час досліджень тварини контрольної та дослідної груп перебували в 

однакових умовах годівлі й утримання. Протягом зрівняльного 

періоду, тривалістю 30 діб, піддослідні корови обох груп одержували 

корми ОР (траву пасовищну – 40 кг, зелену масу злаково-бобових 

сумішок зеленого конвеєра (75 % злакових, 25 % бобових) – 20 кг, сіно 

злаково-різнотравне – 2,0 кг, мелясу – 0,5 кг) та комбікорм К 60-32-89. 

В основний період (90 діб) тварини контрольної групи перебували на 

раціоні зрівняльного періоду. Корови дослідної групи одержували 

аналогічні корми із тією лише різницею, що до складу комбікорму 

К 60-32-89 (поліпшеного за Фосфором і Сульфуром) входила 

вдосконалена ВМД (на заміну преміксу П 60-5М). Добавка 

представлена відкоригованою кількістю (згідно з потребою) 

лімітуючих у зоні Передкарпаття мінеральних елементів (Купруму, 

Цинку, Кобальту, Йоду, Селену) та жиророзчинних вітамінів (А і D). 

Через 45 діб від початку основного періоду проводили балансові 

дослідження (на 3 головах з кожної групи) з вивчення перетравності 

поживних речовин кормів та балансу Нітрогену. Протягом балансових 

досліджень щоденно здійснювали ваговий облік заданих, фактично 

спожитих кормів та їх залишків, а також виділень від кожної тварини – 

калу і сечі. В усіх кормах, що входили до складу раціонів, їх залишках, 

середніх пробах калу, одержаних у дослідженні, визначали суху й 

органічну речовину, сирий протеїн, сирий жир, сиру клітковину, 

безазотисті екстрактивні речовини (БЕР) за загальноприйнятими 

методиками. На основі одержаних даних розраховували коефіцієнти 
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перетравності поживних речовин раціону. Баланс Нітрогену в 

організмі піддослідних тварин визначали за різницею елементу, 

отриманого з кормом та виділеного із організму. Поряд із цим 

проводили облік молочної продуктивності шляхом щоденних 

контрольних надоїв. Цифровий матеріал опрацьовували методом 

варіаційної статистики за Н. А. Плохинським [18] з допомогою пакета 

прикладних програм Microsoft Excel, враховуючи при цьому критерій 

Стьюдента. 

Результати та обговорення. На основі одержаних результатів у 

процесі проведення експерименту встановлено, що впродовж 

основного періоду не виявлено суттєвих відхилень між групами за 

кількістю спожитих дійними коровами фізичних кормів за високого 

відсотка їх поїдання, а звідси й низкою показників (обмінною 

енергією, сухою речовиною, сирим і перетравним протеїном, сирим 

жиром, сирою клітковиною, цукром) за оптимального цукрово-

протеїнового (1,0 : 1,0) й вуглеводно-протеїнового відношення 

(2,0 : 1,0), а також Кальцію до Фосфору (1,9–2,0 : 1,0), Нітрогену до 

Сульфуру (11,2–12,0 : 1,0). У площині викладеного, піддослідні 

тварини споживали таку кількість кормів (згідно з основними 

показниками поживності): I група – 1330,8 корм. од., 132,2 кг 

перетравного протеїну, II – 1330,0 корм. од, 131,7 кг перетравного 

протеїну. В обох групах дійних корів на 1 кормову одиницю припадала 

однакова кількість перетравного протеїну (100,0 г). Однак 

використання у годівлі тварин піддослідних груп літньопасовищного 

періоду утримання у складі комбікорму К 60-32-89 преміксу П 60-5М 

та вдосконаленої ВМД (у структурі аналогічного комбікорму, 

оптимізованого за вмістом Фосфору і Сульфуру) обумовлює різний 

рівень вітамінно-мінерального живлення. Зокрема згодовування 

коровам контрольної групи преміксу П 60-5М не забезпечує їх потреби 

за низкою мінеральних елементів (Фосфором, Сульфуром, Купрумом, 

Цинком, Кобальтом, Йодом, Селеном) та вимагає корекції за вмістом 

жиророзчинних вітамінів (А і D). Виявлений дефіцит БАР у раціонах 

тварин контрольної групи усувається у дослідній – за рахунок 

вдосконаленої ВМД (на заміну преміксу П 60-5М) у структурі 

поліпшеного за Фосфором і Сульфуром комбікорму К 60-32-89, що 

забезпечило оптимальний рівень вітамінно-мінерального живлення в II 

групі. Враховуючи наведене, згодовування дійним коровам за 

трав’яно-концентратного типу годівлі преміксу П 60-5М та 

вдосконаленої ВМД відповідно визначає певний рівень перетравності 

поживних речовин кормів, про що свідчать дані, представлені на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Коефіцієнти перетравності поживних речовин кормів (M±m, 

n=3), % 

Примітка: У цьому і наступних рисунках результати середніх значень вважали 

статистично вірогідними за: * Р<0,05; ** Р<0,01, *** Р<0,001. 

 

Застосування в годівлі дійних корів вдосконаленої ВМД сприяє 

кращому засвоєнню поживних речовин кормів раціону. Зокрема у 

дослідному варіанті відзначено вищий коефіцієнт перетравності сухої 

речовини кормів щодо аналогічного показника контрольного аналога 

(премікс П 60-5М). Перевага у розрізі груп становить 2,1 % і, за 

даними статистики, є вірогідною (Р<0,01). Слід зазначити, що 

вдосконалена ВМД проявляє позитивний вплив і на перетравність 

органічної речовини кормів. Різниця за цим критерієм порівняно з 

контрольним варіантом є вірогідно (Р<0,01) вищою на 1,9 %. 

Коефіцієнт перетравності сирого протеїну кормів тварин дослідної 

групи переважає показник контрольної на 1,8 %, проте перебуває в 

межах невірогідності (Р>0,05). За оптимального рівня годівлі в корів 

дослідного варіанта підвищується активність ліполітичних ензимів, 

внаслідок чого зростає перетравність жирів корму. Цей показник у 

II групі є вищим порівняно з I на 0,4 %, однак згідно з даними 

статистики, різниця є невірогідною (Р>0,05). У дослідному варіанті 

перетравність сирої клітковини переважає критерій контрольного 
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аналога на 1,3 % і знаходиться в рамках вірогідності (Р<0,01). Це 

пояснюється згодовуванням дійним коровам вдосконаленої ВМД, що 

оптимізує живлення худоби і викликає активне розщеплення 

клітковини під впливом целюлаз до глюкози, яка зброджується до 

коротколанцюгових жирних кислот, що використовуються для 

енергетичних потреб організму та синтезу складових частин молока. 

Водночас у дослідних тварин відбувається інтенсивніший гідроліз БЕР 

щодо контрольних, що обумовлюється активністю амілаз 

руменального середовища за оптимуму БАР. Перевага за цим 

показником становить 2,4 % і є вірогідною (Р<0,05). 

Аналіз наведених даних свідчить про вищий рівень 

перетравності поживних речовин кормів за згодовування дійним 

коровам вдосконаленої ВМД у складі комбікорму К 60-32-89 

(поліпшеного за Фосфором і Сульфуром), тобто відбувається 

ефективне засвоєння компонентів раціону в різних ланках ланцюга 

анаболізму і катаболізму в організмі тварин. Аналогічні результати 

досліджень одержали й інші вчені, які балансували раціони корів за 

рахунок додаткового згодовування добавок на основі органічних і 

неорганічних форм мікроелементів [3, 20, 28]. 

Ключовим критерієм обміну речовин в організмі, який дає 

можливість оцінити ефективність годівлі тварин, є баланс Нітрогену, 

що найбільше відображає інтенсивність синтезу органічних 

речовин [3, 8]. Результати експерименту щодо ефективності 

використання Нітрогену з кормів раціону в організмі дійних корів за 

впливу досліджуваних факторів наведено на рис. 2. 
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Рис. 2. Виділення Нітрогену з калом, сечею, молоком та 

відкладання у тілі корів, г/голову 
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Аналізуючи результати використання Нітрогену жуйними 

тваринами у експерименті, слід підкреслити, що в організм 

піддослідних корів дослідного варіанта і контрольного аналога з 

кормами надійшла практично однакова кількість Нітрогену. 

Незважаючи на однаковий рівень споживання його з раціоном, 

екскреція Нітрогену з калом у дослідній групі тварин є меншою на 

5,5 % щодо контрольної. Статистична обробка засвідчує невірогідність 

різниці у розрізі груп (Р>0,05). Тенденція до зменшення виділення 

елементу (на користь дослідної групи) зберігається і у випадку із 

сечею. Отже, використання вдосконаленої ВМД обумовлює 

зменшення втрат Нітрогену з калом і сечею. Поряд із цим у розрізі 

викладеного у корів II групи виділяється більше цього елементу з 

молоком (6,0 %; Р<0,05) порівняно з I, що свідчить про активну 

трансформацію його у продукцію і є одним із ключових критеріїв 

підвищення їх молочної продуктивності. Характеризуючи обмін 

Нітрогену, слід відзначити, що в обох групах тварин спостерігали його 

позитивний баланс (21,7 і 25,0 г/голову на добу), однак перевага за 

різницею між контролем і дослідом (15,2 %) знаходиться на боці 

II групи, що в свою чергу вказує (поряд із інтенсивним перебігом 

лактопоезу) на активне включення Нітрогену в цілому у процеси 

анаболізму макроорганізму. Представлену картину балансу Нітрогену 

в корів, що отримували збалансований (за БАР) раціон шляхом 

використання вдосконаленої ВМД, відзначила і низка інших авторів в 

аналогічних дослідженнях [3, 8]. 

Враховуючи наведене, слід зазначити, що ефективніше 

перетравлення поживних речовин кормів і засвоєння Нітрогену в 

організмі корів дослідного варіанта зумовлені згодовуванням 

вдосконаленої ВМД, яка усуває у раціоні дефіцит лімітуючих 

елементів живлення в зоні Передкарпаття, тобто забезпечує годівлю 

жуйних оптимальним рівнем (відповідно до норми) мінеральних 

елементів та вітамінів. 

Згідно з одержаними результатами досліджень встановлено 

наявність прямого зв’язку між висвітленими показниками і рівнем 

продуктивності та хімічним складом молока. 

Зокрема середньодобовий надій натурального молока корів 

дослідної групи перевищував аналогічний показник контрольного 

варіанта на 2,1 кг. У відсотковому відношенні різниця становить 

10,8 % і згідно з даними статистики знаходиться в межах вірогідності 

(P<0,001). Щодо середньодобового надою молока базисної жирності, 

то у дослідному варіанті цей критерій є вірогідно (P<0,001) вищим на 



. 142 

2,9 кг, або 13,4 %. Водночас із цим використання вдосконаленої ВМД 

у годівлі тварин сприяє збільшенню вмісту жиру (Р<0,05) й білка 

(Р<0,05) в молоці II групи щодо I. 
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Рис. 3. Молочна продуктивність та хімічний склад молока корів 

(M±m, n=10) 

 
Висновки. Згодовування дійним коровам в літньопасовищний 

період утримання в зоні Передкарпаття вдосконаленої ВМД балансує 

раціони (згідно з нормою) за дефіцитними елементами живлення, 

позитивно впливає на відсоток засвоєння Нітрогену в організмі, 

перетравність поживних речовин кормів та їх трансформацію у 

продукцію, що в свою чергу відповідно позначається на підвищенні 

рівня продуктивності і поліпшенні хімічного складу молока. 
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Бджолине обніжжя (пилок з яблуні) відбирали з трьох вуликів 

на трьох пасіках, розміщених у гірській, передгірній та лісостеповій 
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більший вміст важких металів, а також  високий рівень аніонних 

форм жирних кислот, але низький – неестерифікованих форм жирних 

кислот і жирних кислот загальних ліпідів. 

Ключові слова: бджолине обніжжя, жирні кислоти, важкі 

метали. 

 

Вступ. Джерела емісії важких металів і шляхи їх надходження в 

навколишнє середовище відрізняються різноманітністю, але в 

основному вони мають техногенне походження як наслідок урбанізації 

та індустріалізації [5, 9, 23]. Розвиток промисловості, сільського 

господарства, енергетики та транспорту, інтенсивне видобування 

корисних копалин − все це призвело до надходження в повітря, воду, 

ґрунт, рослини високотоксичних мінеральних елементів [14, 23, 25, 

30]. Міграція важких металів в об’єктах зовнішнього середовища 

призвела до нагромадження їх у ґрунтах, рослинах, тканинах 

медоносних бджіл і продуктах бджільництва [2, 8, 10, 11]. Внаслідок 

цього змінився характер (змінилися строки цвітіння) і розподіл (одні 

види медоносних рослин були витіснені іншими) рослинності, що 

призвело до погіршення умов медозбору [5, 20, 28].  

Важкі метали причетні до обмінних процесів жирних кислот в 

організмі бджіл [6, 13, 21]. Зокрема важкі метали, насамперед 

двовалентні, впливають на інтенсивність елонгації, десатурації та 

пероксидного окиснення жирних кислот в організмі бджіл [1, 14, 17]. 

Важкі метали та жирні кислоти, які знаходяться в організмі бджіл,  

визначають біологічну цінність продукції бджільництва [7, 18, 27]. Як 

наслідок, змінюється забезпеченість організму бджіл енергетичним, 

структурним і біологічно активним матеріалом. Все це позначається на 

життєдіяльності медоносних бджіл і продуктивності бджолиних сімей 

[6, 27, 29]. З огляду на наведене вище науково-практичний інтерес 

становлять дослідження вмісту жирних кислот і важких металів у 

бджолиному обніжжі залежно від природних умов довкілля.  

Досліджували рівень інтенсивності нагромадження різних форм 

жирних кислот і окремих важких металів у пилку з яблуні, отриманому 

із вуликів, розміщених у гірській, передгірній та лісостеповій зонах 

Карпатського регіону.  

Матеріали і методи. Бджолине обніжжя (пилок з яблуні − 

Malus) відбирали з трьох вуликів на трьох пасіках, розміщених у 

гірській, передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, 

зокрема у приватних пасічних господарствах гірської (с. Славське 

Сколівського району), передгірної (с. Стинава Стрийського  району) та 

лісостепової (с. Миклашів Пустомитівського району) зон. Для 
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уточнення видової належності відібраного пилку з яблуні проводили 

ідентифікаційні дослідження за допомогою комп’ютерних програм 

«LUCIA» (Laboratory Colour Image Analysis) i «Pollen Data Bank». Ці 

програми дають можливість визначити основні параметри пилкового 

зерна, відзнятого відеокамерою з мікроскопа, шляхом накладання 

зображень та порівняння з еталонними зразками. 

У відібраних зразках пилку з яблуні  визначали вміст важких 

металів, аніонних жирних кислот, неестерифікованих жирних кислот і 

жирних кислот загальних ліпідів.  

Вміст важких металів (Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, 

Нікелю, Плюмбуму та Кадмію) у пилку з яблуні  визначали на атомно-

абсорбційному спектрофотометрі С-115 ПК [16, 18]. Концентрацію 

аніонних жирних кислот, неестерифікованих жирних кислот і жирних 

кислот загальних ліпідів у пилку з яблуні визначали методами газо-

рідинної хроматографії [13, 17].  

Розділення метилових естерів жирних кислот проводили на 

хроматографі „Chrom-5” (“Laboratorni pristroje”, Praha). Для цього  

нержавіючу стальну колонку довжиною 3700 мм і внутрішнім 

діаметром 3 мм заповнювали Chromaton-N-AW, розміром частинок 60–

80 меш, силанізованим HMDS (гексаметилдисилізаном) та покритим 

полідіетиленглікольадипінатом (нерухомою рідкою фазою) у кількості 

10 %. Витрати газу-носія, хімічно чистого та осушеного азоту (рухома 

фаза), через колонку при вхідному тиску 1,5 х 105 Па становили  

65 мл/хв. Горіння полум’я забезпечували воднем (25 мл/хв) і повітрям 

(380 мл/хв). Ізотермічний режим роботи набивної колонки з полярною 

рідкою фазою утримували на рівні 196 °С, а випаровувача та детектора 

− 245 °С. Детектор − полум’яно-іонізаційний (FID) [6, 13, 17]. За цих 

умов колонка забезпечувала добре розділення метилових естерів 

жирних кислот. Ефективність колонки, визначена за Мак-Нейр і 

Бонеллі, для загальноприйнятого середнього піка на хроматограмі − 

метилового естеру пальмітинової кислоти – становила 1285 ± 104 

теоретичних тарілок. 

Ідентифікацію піків на хроматограмі проводили методом 

розрахунку “вуглецевих чисел”, а також шляхом використання хімічно 

чистих, стандартних розчинів метилових естерів жирних кислот. 

Розрахунок вмісту окремих жирних кислот за результатами 

газохроматографічного аналізу – хроматограмами − проводили за 

формулою, яка містить поправкові коефіцієнти для кожної із них. 

Поправкові коефіцієнти визначали за відношенням площ піків 

(зокрема висот піків) гептадеканової (внутрішній стандарт) та 



. 148 

досліджуваної кислот за концентрації 1:1 та ізотермічного режиму 

роботи газо-рідинного хроматографа [16–18]. 

Отриманий цифровий матеріал опрацьовували методом 

варіаційної статистики з використанням критерію Стьюдента. Зокрема 

вираховували середні арифметичні величини (M) та похибки середніх 

арифметичних (±m). Різниці між середніми величинами вважали 

вірогідними за p0,05. Для розрахунків було використано комп’ютерну 

програму Origin 6.0, Excel (Microsoft, USA). 

Результати та обговорення. Виявлено, що в пилку з яблуні, 

отриманому з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій зонах 

Карпатського регіону, порівняно з пилком із  яблуні, відібраним з 

вуликів, розміщених у гірській зоні, є вірогідно більший вміст  

Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, Нікелю, Плюмбуму та Кадмію 

(табл. 1). Із наведених у таблиці даних видно також, що в пилку з 

яблуні, отриманому з вуликів, розміщених у лісостеповій зоні 

Карпатського регіону, міститься найбільша  кількість згадуваних вище 

важких металів. Отримані дані характеризують рівень техногенного 

забруднення територій у досліджуваних природних зонах. Слід 

відзначити таке: вміст досліджуваних важких металів у пилку з яблуні, 

отриманому із вуликів, розміщених у гірській, лісостеповій та 

передгірній зонах Карпатського регіону, знаходиться у гранично-

допустимих межах, визначених чинним ДСТУ.   

 

1. Концентрація важких металів у пилку з яблуні (М±m, n=3), 

мг/кг повітряно-сухої маси  

Важкі метали 

та їх символи 

Природні зони Карпатського регіону 

гірська передгірна лісостепова 

Ферум, Fe 14,24±0,511 18,58±0,751** 24,00±0,513*** 

Цинк, Zn 16,51±0,527 22,94±0,595** 28,70±0,638*** 

Купрум, Cu 1,23±0,049 1,91±0,060*** 2,83±0,077*** 

Хром, Cr 1,21±0,072 2,09±0,081** 3,00±0,113*** 

Нікель, Ni 0,12±0,011 0,19±0,014* 0,30±0,020** 

Плюмбум, Pb 0,43±0,024 0,62±0,032** 1,01±0,052*** 

Кадмій, Cd 0,01±0,003 0,03±0,003* 0,07±0,005** 
Примітка: тут і далі  p  0,05–0,02;  p  0,01; *** p  0,001. 

   

Встановлено, що в пилку з яблуні, отриманому з вуликів, 

розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, 

порівняно з пилком із яблуні, відібраним з вуликів, розміщених у 

гірській зоні, змінюється вміст аніонних і неестерифікованих форм 

жирних кислот, а також жирних кислот загальних ліпідів. Це впливає 
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на енергетичну, атрактивну, функціонально-метаболічну та біологічну 

цінність пилку з наведеного вище виду рослин [14, 24, 26]. 

Зокрема ми встановили, що загальна концентрація аніонних 

форм жирних кислот у пилку з яблуні, отриманому з вуликів, 

розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, 

порівняно з пилком із яблуні, відібраним з вуликів, розміщених у 

гірській зоні, є більшою (табл. 2). Збільшення концентрації аніонних 

форм жирних кислот у пилку з яблуні, отриманому з вуликів, 

розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, 

може свідчити про зменшення в ньому кількості неестерифікованих 

форм жирних кислот. Зменшення кількості останніх може вказувати на 

зниження енергетичної, атрактивної та функціонально-метаболічної 

цінності бджолиного обніжжя. Це пов’язано з тим, що аніонні форми 

жирних кислот, на відміну від неестерифікованих, є малодоступними 

для організму медоносних бджіл [14, 26, 30]. 
 

2. Вміст аніонних форм жирних кислот у пилку з яблуні (М±m, 

n=3), г∙10-3/кг повітряно-сухої маси  

Жирні кислоти 

та їх код 

Природні зони Карпатського регіону 

гірська передгірна лісостепова 

Каприлова, 8:0 6,5±0,12 7,0±0,06* 7,2±0,05** 

Капринова, 10:0 14,6±0,26 15,7±0,26* 16,7±0,23** 

Лауринова, 12:0 49,5±1,06 53,5±0,78* 56,0±0,55** 

Міристинова, 14:0 4,5±0,15 5,0±0,12 5,4±0,08** 

Пентадеканова, 

15:0 0,4±0,03 0,6±0,03* 0,7±0,03** 

Пальмітинова, 16:0 98,9±1,30 103,7±0,75* 106,6±0,80** 

Пальмітоолеїнова, 

16:1 4,6±0,17 5,3±0,23 6,3±0,26** 

Стеаринова, 18:0 17,9±0,40 19,4±0,34* 21,3±0,51** 

Олеїнова, 18:1 84,7±0,75 87,0±0,83 90,8±0,66** 

Лінолева, 18:2 233,9±1,41 238,8±0,95* 244,0±1,03** 

Ліноленова, 18:3 577,1±1,50 583,5±1,21* 588,6±1,35** 

Загальна 

концентрація 

аніонних форм 

жирних кислот 1092,6 1120,3 1143,6 

насичені 192,3 204,9 213,9 

мононенасичені 89,3 93,1 97,1 

поліненасичені 811,0 822,3 832,6 

ω-3/ω-6 2,46 2,44 2,41 
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Вищий рівень аніонних форм жирних кислот у пилку з яблуні, 

отриманому з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій зонах 

Карпатського регіону, порівняно з пилком із яблуні, відібраним з 

вуликів, розміщених у гірській зоні, в основному зумовлений більшим 

вмістом у їх складі насичених жирних кислот з парною (відповідно 

204,3 і 213,2 щодо 191,9 г∙10-3/кг повітряно-сухої маси) та непарною 

(0,6 і 0,7 щодо 0,4) кількістю вуглецевих атомів у ланцюгу, 

мононенасичених жирних кислот родин ω-7 (5,3 і 6,3 щодо 4,6) і ω-9 

(87,8 і 90,8 щодо 84,7) та поліненасичених жирних кислот родин ω-3 

(583,5 і 558,6 щодо 577,1) і ω-6 (відповідно 238,8 і 244,0 щодо  

233,9 г∙10-3/кг повітряно-сухої маси). Відношення вмісту аніонних 

поліненасичених жирних кислот родини ω-3 до родини ω-6 при цьому 

становить відповідно 2,44 і 2,41 щодо 2,46.  

З табл. 2 видно, що в пилку з яблуні, отриманому з вуликів, 

розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, 

порівняно з пилком із яблуні, відібраним з вуликів, розміщених у 

гірській зоні, вірогідно збільшується концентрація таких аніонних 

форм насичених жирних кислот, як каприлова,  капринова, лауринова, 

міристинова, пентадеканова, пальмітинова та стеаринова; таких 

мононенасичених, як пальмітоолеїнова та олеїнова; таких 

поліненасичених, як лінолева та ліноленова.  

Неестерифіковані форми жирних кислот є найбільш активними. 

Ми встановили, що загальний вміст неестерифікованих форм жирних 

кислот у пилку з яблуні, отриманому з вуликів, розміщених у 

передгірній та  лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з 

пилком із яблуні, відібраним з вуликів, розміщених у гірській зоні, є 

менший (табл. 3). Найменший загальний вміст неестерифікованих 

форм жирних кислот виявлено у пилку з яблуні, отриманому з вуликів, 

розміщених у лісостеповій зоні Карпатського регіону.  

Менша загальна кількість неестерифікованих форм жирних 

кислот у пилку з яблуні, отриманому з вуликів, розміщених у 

передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з 

пилком із яблуні, відібраним з вуликів, розміщених у гірській зоні, 

зумовлена насиченими жирними кислотами з парною (відповідно 249,5 

і 237,7 щодо 263,6   г∙10-3/кг повітряно-сухої маси) і непарною (0,4 і 0,3 

щодо 0,6) кількістю вуглецевих атомів у ланцюгу, мононенасиченими 

жирними кислотами родин ω-7 (5,3 і 4,9 щодо 5,7) і ω-9 (108,2 і 103,9 

щодо 112,4) та поліненасиченими жирними кислотами родин ω-3 

(661,3 і 644,9 щодо 681,6) і ω-6 (відповідно 281,7 і 275,8 щодо  

290,8 г∙10-3/кг повітряно-сухої маси). При цьому відношення 

неестерифікованих форм поліненасичених жирних кислот родини ω-3 
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до неестерифікованих форм поліненасичених жирних кислот родини 

ω-6 становить відповідно 2,35 і 2,34 щодо 2,34. Останнє вказує на те, 

що із зростанням інтенсивності техногенного навантаження на 

довкілля не змінюється активність десатураз у пилку з яблуні.  

Зменшення загального вмісту неестерифікованих форм жирних 

кислот у пилку з яблуні, отриманому з вуликів, розміщених у 

передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з 

пилком із яблуні, відібраним з вуликів, розміщених у гірській зоні, 

може вказувати на зниження енергетичної забезпеченості організму 

медоносних бджіл. Як відомо, неестерифіковані форми жирних кислот 

є найбільш доступним для них видом енергії [4, 10, 22, 23]. 

Серед речовин пилку, що привертають увагу медоносних бджіл, 

є жирні кислоти. Зокрема коротколанцюгові (10 і менше вуглецевих 

атомів у ланцюгу) та довголанцюгові (18 і більше вуглецевих атомів у 

ланцюгу) жирні кислоти бджолиного обніжжя володіють 

атрактантними властивостями [7, 15, 16, 26]. 

Ми встановили, що загальний вміст неестерифікованих форм 

жирних кислот, які володіють атрактантними властивостями, у пилку з 

яблуні, отриманому з вуликів, розміщених у передгірній та 

лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з пилком із яблуні, 

відібраним з вуликів, розміщених у гірській зоні, є менший 

(коротколанцюгових жирних кислот відповідно 26,06 і 24,30 щодо 

28,92 та довголанцюгових жирних кислот відповідно 1072,75 і 1044,53  

щодо 1108,38 г∙10-3/кг повітряно-сухої маси). Вміст неестерифікованих 

жирних кислот зменшується у пилку з яблуні, отриманому з вуликів, 

розміщених у лісостеповій зоні Карпатського регіону. Таким чином, на 

територіях з високою інтенсивністю техногенного навантаження 

зменшуються атрактантні властивості пилку з яблуні. 

Встановлено, що загальний вміст неестерифікованих форм 

каприлової, капринової, лауринової, олеїнової, лінолевої та 

ліноленової кислот, які забезпечують антибактеріальний та 

антигрибковий захист організму медоносних бджіл і вулика, у пилку з 

яблуні, отриманому з вуликів, розміщених у передгірній та 

лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з пилком із яблуні, 

відібраним з вуликів, розміщених у гірській зоні, є менший (відповідно 

1141,74 і 1109,13 щодо 1182,14 г∙10-3/кг повітряно-сухої маси). 

Найбільше він зменшується у пилку з яблуні, отриманого з вуликів, 

розміщених у лісостеповій зоні Карпатського регіону.  

У бджолиному обніжжі є дуже високий загальний вміст 

легкодоступних неестерифікованих форм ненасичених жирних кислот 

– пальмітоолеїнової, олеїнової, лінолевої та ліноленової. Дуже високий 
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вміст ненасичених жирних кислот у бджолиному обніжжі може 

сприяти зростанню проникності його структурних складових, а також 

тканин організму медоносних бджіл для води та водорозчинних 

речовин [3–5, 12, 19].  

 

3. Рівень неестерифікованих форм жирних кислот у пилку з 

яблуні (М±m, n=3), г∙10-3/кг повітряно-сухої маси 

 Жирні кислоти 

та їх код 

Природні зони Карпатського регіону 

гірська передгірна лісостепова 

Каприлова, 8:0 8,96±0,145 8,40±0,115* 7,90±0,115** 

Капринова, 10:0 19,96±0,808 17,66±0,352 16,40±0,288* 

Лауринова, 12:0 68,30±1,212 64,36±1,052 60,00±1,270** 

Міристинова, 14:0 5,83±0,145 5,30±0,115* 4,80±0,115** 

Пентадеканова, 

15:0 0,63±0,033 0,46±0,033* 0,36±0,033** 

Пальмітинова, 16:0 137,3±1,159 132,53±1,068* 128,90±0,866** 

Пальмітоолеїнова, 

16:1 5,73±0,088 5,33±0,088* 4,93±0,088** 

Стеаринова, 18:0 23,46±0,688 21,43±0,497 19,70±0,346** 

Олеїнова, 18:1 112,46±1,277 108,23±1,039 104,00±1,214** 

Лінолева, 18:2 290,86±4,122 281,76±1,270 275,83±1,602* 

Ліноленова, 18:3 681,60±6,264 661,33±5,304 645,00±3,470** 

Загальний вміст 

неестерифікованих 

форм жирних 

кислот 1354,64 1306,43 1267,51 

насичених 264,19 249,90 238,01 

мононенасичених 118,09 113,51 108,79 

поліненасичених 972,38 943,02 920,71 

ω-3/ω-6 2,34 2,34 2,33 

 

Встановлено, що загальний вміст неестерифікованих форм 

ненасичених жирних кислот у пилку з яблуні, отриманому з вуликів, 

розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, 

порівняно з пилком із яблуні, відібраним з вуликів, розміщених у 

гірській зоні, є менший (відповідно 1056,65 і 1029,76 щодо  

1090,65 г∙10-3/кг повітряно-сухої маси). Найбільше він зменшується у 

пилку з яблуні, отриманому з вуликів, розміщених у лісостеповій зоні 

Карпатського регіону. 

З табл. 3 видно, що у пилку з яблуні, отриманому з вуликів, 

розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, 
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порівняно з пилком із яблуні, відібраним з вуликів, розміщених у 

гірській зоні, вірогідно зменшується вміст таких неестерифікованих 

форм насичених жирних кислот, як каприлова,  міристинова, 

пентадеканова й пальмітинова, та такої мононенасиченої жирної 

кислоти, як пальмітоолеїнова. Крім того, у лісостеповій зоні 

Карпатського регіону вірогідно зменшується вміст таких 

неестерифікованих форм насичених  жирних кислот, як капринова і 

лауринова, такої мононенасиченої жирної кислоти, як  олеїнова, та 

таких поліненасичених жирних кислот, як лінолева і ліноленова. 

Встановлено, що в пилку з яблуні, отриманому з вуликів, 

розміщених у передгірній та лісостеповій  зонах Карпатського регіону, 

порівняно з пилком із яблуні, відібраним з вуликів, розміщених у 

гірській зоні, змінюється вміст жирних кислот загальних ліпідів. Це 

впливає на енергетичну, атрактивну, функціонально-метаболічну та 

біологічну цінність пилку з наведеного вище виду рослини [3, 4, 15, 

24]. 

В енергетичному відношенні ліпіди є набагато ціннішими за 

білки та вуглеводи [16, 17]. Вважають, що чим більша кількість 

жирних кислот загальних ліпідів (насичених, мононенасичених і 

поліненасичених) є у пилку, тим більша його енергетична цінність для 

організму медоносних бджіл [14, 17, 24, 28]. 

Ми встановили, що вміст насичених, мононенасичених і 

поліненасичених жирних кислот загальних ліпідів у пилку з яблуні, 

отриманому з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій зонах 

Карпатського регіону, порівняно з пилком із яблуні, відібраним з 

вуликів, розміщених у гірській зоні, є менший (табл. 4). Найменший 

вміст жирних кислот загальних ліпідів виявлено у пилку з яблуні, 

отриманому з вуликів, розміщених у лісостеповій зоні Карпатського 

регіону.  

Менша кількість насичених жирних кислот загальних ліпідів у 

пилку з яблуні, отриманому з вуликів, розміщених у передгірній та 

лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з пилком із яблуні, 

відібраним з вуликів, розміщених у гірській зоні, зумовлена нижчим 

рівнем в їх складі жирних кислот з парною (відповідно 5,19 і 4,82 щодо 

5,66 г/кг повітряно-сухої маси) та непарною (0,01 і сліди щодо 0,02) 

кількістю вуглецевих атомів у ланцюгу. Менша кількість 

мононенасичених жирних кислот загальних ліпідів у пилку з яблуні, 

яка росте на наведених вище територіях, зумовлена жирними 

кислотами родин ω-7 (відповідно 0,08 і 0,07 щодо 0,11 г/кг повітряно-

сухої маси) і ω-9 (2,11 і 1,94 щодо 2,37), а поліненасичених жирних 

кислот – жирних кислот родин ω-3 (13,27 і 12,41 щодо 14,04) і ω-6 
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(відповідно 6,00 і 5,69 щодо 6,42 г/кг повітряно-сухої маси). 

Відношення вмісту поліненасичених жирних кислот родини ω-3 до 

родини ω-6 при цьому становить відповідно 2,21 і 2,19 щодо 2,18. Це 

призводить до зміни енергетичної, атрактивної та біологічної цінності 

пилку з яблуні для організму медоносних бджіл. 

Загальний вміст коротколанцюгових (10 і менше вуглецевих 

атомів у ланцюгу) і довголанцюгових (18 і більше вуглецевих атомів у 

ланцюгу) жирних кислот загальних ліпідів, які виконують атрактивну 

функцію, у пилку яблуні, отриманому з вуликів, розміщених у 

передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з 

пилком із яблуні, відібраним з вуликів, розміщених у гірській зоні, є 

менший. Зокрема вміст коротколанцюгових жирних кислот загальних 

ліпідів у них становить відповідно 0,54 і 0,51 щодо 0,60 г/кг повітряно-

сухої маси, а довголанцюгових – 21,86 і 20,48 щодо 23,35 г/кг 

повітряно-сухої маси. Вміст жирних кислот загальних ліпідів 

зменшується у пилку з яблуні, отриманому з вуликів, розміщених у 

лісостеповій зоні Карпатського регіону. 

Виявлено, що вміст каприлової, капринової, лауринової, 

олеїнової, лінолевої та ліноленової кислот загальних ліпідів, які 

забезпечують антибактеріальний та антигрибковий захист організму 

медоносних бджіл і вулика, у пилку з яблуні, отриманому з вуликів, 

розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, 

порівняно з пилком із яблуні, відібраним з вуликів, розміщених у 

гірській зоні, є менший (відповідно 23,23 і 21,73 щодо 24,86 г/кг 

повітряно-сухої маси). Найбільше зменшується їх вміст у пилку з 

яблуні, отриманому з вуликів, розміщених у лісостеповій зоні 

Карпатського регіону. 

Встановлено, що вміст ненасичених жирних кислот загальних 

ліпідів (пальмітоолеїнової, олеїнової, лінолевої та ліноленової) у пилку 

з яблуні, отриманому з вуликів, розміщених у передгірній та 

лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з пилком із яблуні, 

відібраним з вуликів, розміщених у гірській зоні, є менший (відповідно 

21,47 і 20,11 щодо 22,94 г/кг повітряно-сухої маси). Найбільше 

зменшується їх вміст у пилку з яблуні, отриманому з вуликів, 

розміщених у лісостеповій зоні Карпатського регіону. 

Дуже високий вміст ненасичених жирних кислот загальних 

ліпідів у пилку з яблуні може сприяти зростанню проникності його 

структурних складових, а також тканин організму медоносних бджіл 

для води та водорозчинних речовин [4, 5, 12, 16, 18, 29].  
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4. Вміст жирних кислот загальних ліпідів у пилку з яблуні (М±m, 

n=3), г/кг повітряно-сухої маси  

Жирні кислоти 

та їх код 

Природні зони Карпатського регіону 

гірська передгірна лісостепова 

Каприлова, 8:0 0,17±0,012 0,14±0,003 0,13±0,005* 

Капринова, 10:0 0,43±0,006 0,40±0,008* 0,38±0,005** 

Лауринова, 12:0 1,43±0,027 1,31±0,040 1,18±0,026** 

Міристинова, 14:0 0,12±0,005 0,09±0,003 0,08±0,026** 

Пентадеканова, 15:0 0,02±0,005 0,01±0,000*** Сліди 

Пальмітинова, 16:0 2,99±0,049 2,77±0,057* 2,61±0,037** 

Пальмітоолеїнова, 16:1 0,11±0,005 0,09±0,003* 0,07±0,003** 

Стеаринова, 18:0 0,52±0,008 0,48±0,008* 0,44±0,008** 

Олеїнова, 18:1 2,37±0,092 2,11±0,046 1,94±0,046* 

Лінолева, 18:2 6,42±0,127 6,00±0,075* 5,69±0,069** 

Ліноленова, 18:3 14,04±0,151 13,27±0,250 12,41±0,205** 

Загальний вміст 

жирних кислот 28,62 26,66 24,93 

насичені 5,68 5,20 4,82 

мононенасичені 2,48 2,19 2,01 

поліненасичені 20,46 19,27 18,10 

ω-3/ω-6 2,18 2,21 2,19 

 

З табл. 4 видно, що в пилку з яблуні, отриманому з вуликів, 

розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, 

порівняно з пилком із яблуні, відібраним з вуликів, розміщених у 

гірській зоні, вірогідно зменшується концентрація таких насичених 

жирних кислот загальних ліпідів, як капринова, міристинова, 

пентадеканова, пальмітинова та стеаринова, такої мононенасиченої 

жирної кислоти, як пальмітоолеїнова, і такої поліненасиченої жирної 

кислоти, як лінолева. Крім того, у лісостеповій зоні Карпатського 

регіону вірогідно зменшується концентрація такої насиченої жирної 

кислоти загальних ліпідів, як каприлова, такої мононенасиченої 

жирної кислоти, як олеїнова, і такої поліненасиченої жирної кислоти, 

як ліноленова.  

Наведене вище вказує на те, що внаслідок зменшення 

техногенного навантаження на довкілля зростає енергетична, 

атрактивна, функціонально-метаболічна та біологічна цінність жирних 

кислот пилку з яблуні для організму медоносних бджіл. 

Високий рівень досліджуваних важких металів і аніонних форм 

жирних кислот, але низький неестерифікованих форм жирних кислот і 

жирних кислот загальних ліпідів у пилку з яблуні, отриманому із 
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вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій зоні Карпатського 

регіону, видно, є наслідком великої урбанізації та індустріалізації. 

Висновки 

1. У пилку з яблуні, отриманому із вуликів, розміщених у 

передгірній та особливо лісостеповій зонах Карпатського регіону, 

порівняно з гірською є більший вміст  Феруму, Цинку, Купруму, 

Хрому, Нікелю, Плюмбуму та Кадмію. Встановлено, що в пилку з 

яблуні, отриманому з вуликів, розміщених у лісостеповій зоні 

Карпатського регіону, міститься найбільша  кількість  важких металів.  

2. Пилок з яблуні, отриманий із вуликів, розміщених у 

передгірній та особливо лісостеповій зонах Карпатського регіону, 

порівняно з гірською має високий рівень аніонних форм жирних 

кислот, але низький − неестерифікованих форм жирних кислот і 

жирних кислот загальних ліпідів. Рівень наведених вище форм жирних 

кислот змінюється з боку насичених, мононенасичених і 

поліненасичених жирних кислот. 

3. Низький рівень неестерифікованих форм жирних кислот і 

жирних кислот загальних ліпідів та велика кількість аніонних форм 

жирних кислот і важких металів у пилку з  яблуні, отриманому із 

вуликів, розміщених у передгірній та особливо лісостеповій зонах 

Карпатського регіону, порівняно з гірською є наслідком великої 

урбанізації та індустріалізації. 

 

Список використаної літератури 

1. Аккумуляция тяжелых металлов в теле пчел / Е. К. Еськов 

[и др.] // Пчеловодство. – 2008. – № 2. – С. 14–17. 

2. Біологічна оцінка бджолиного обніжжя / Богданов Г. О., 

Поліщук В. П., Рівіс Й. Ф., Локутова О. А. // Науковий вісник ЛНУВМ 

і БТ імені С. З. Ґжицького. – 2005. – Т. 7 (№ 1), ч. 2. – С. 227–239. 

3. Боднарчук Л. І. Мінеральний склад продуктів 

бджільництва (повідомлення ІІ) / Л. І. Боднарчук, А. О. Мусялковська 

// Пасіка. – 2008. – № 9. – С. 17–19.  
4. Бугера С. І. Виробництво екологічно чистих продуктів 

галузі бджільництва – актуальна проблема сьогодення / С. І. Бугера  

// Пасіка. – 2008. – № 8. – С. 2–3.  

5. Буцяк Г. А. Сумісна дія важких металів у регіоні 

Львівсько-Волинського вугільного басейну, способи попередження їх 

кумуляції і токсичного впливу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 «Екологія» / Г. А. Буцяк. 

– Житомир, 2009. – 20 с. 



. 157 

6. Віщур В. Я. Рівень техногенного навантаження на довкілля 

та вміст жирних кислот загальних ліпідів і важких металів у пилку з 

яблуні / В. Я. Віщур // Збірник наукових праць Вінницького 

національного аграрного університету. – 2012. – Вип. 1 (57). – С. 18–

22. 

7. Гильденскиольд Р. С. Тяжелые металлы в окружающей 

среде и их влияние на организм / Р. С. Гильденскиольд,  

Ю. В. Новиков, Р. С. Хамидулин // Гигиена и санитария. – 1992. – № 

5/6. – С. 6–8. 

8.  Жирні кислоти пилку рослин (бджолиного обніжжя) та їх 

роль в метаболічних процесах і життєдіяльності бджіл / Богданов Г. О., 

Поліщук В. П., Рівіс Й. Ф., Локутова О. А. // Біологія тварин. – 2003. – 

Т. 5, № 1/2. – С. 149–158. 

9.   Карпов О. В. Аерозолі на основі наночастинок 

техногенного походження та їхній вплив на екологію урбанізованого 

довкілля / О. В. Карпов, С. В. Верьовка // Укр. біохім. 

журнал : матеріали Х Українського біохімічного з’їзду, м. Одеса, 13–

17 верес. 2010 р. – 2010. – Т. 82, № 4 (додаток 2). – С. 258. 

10. Кондрюк А. Ф. Біоіндикатори забруднення довкілля  

/ А. Ф. Кондрюк // Збірник наукових праць ПДАТУ. – 2010. – Вип. 18. 

– С. 88–89. – (Серія «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва»). 

11. Миронов Г. Незамінні речовини квіткового пилку і його 

біологічні особливості / Г. Миронов // Сад, город, пасіка. – 1997. – № 

1. – С. 127–132. 

12. Одночасне газохроматографічне визначення окремих 

етерифікованих і неетерифікованих високомолекулярних кислот у 

біологічному матеріалі / Рівіс Й. Ф., Скорохід І. В., Данилик Б. Б., 

Процик Я. М. // Український біохімічний журнал. – 1997. – Т. 69, № 2. 

– С. 110–115. 

13. Поліщук В. П. Пасіка / В. П. Поліщук, В. А. Гайдар. – К. : 

Вища шк., 2008. – 284 с.  

14. Пшеславський А. Перга / А. Пшеславський // Пасіка. – 

2010. – № 4.  – С. 8−19. 

15. Разанов С. Ф. Вплив органічних і мінеральних добрив та 

рівня зволоження ґрунтів на концентрацію свинцю у квітковому пилку 

/ С. Ф. Разанов, В. В. Швець // Агроекологічний журнал. – 2012. – № 4. 

– С. 38–41. 

16.   Ривис И. Ф. Количественный метод определения 

некоторых высокомолекулярных жирных кислот в растениях, тканях и 

биологических жидкостях организма сельскохозяйственных животных 



. 158 

/ И. Ф. Ривис, И. В. Скороход // Доклады ВАСХНИЛ. – 1981. – № 8. – 

С. 32–35.  

17.   Рівіс Й. Ф. Газохроматографічне визначення рівня та 

хімічного стану високомолекулярної жирної кислоти в біологічному 

матеріалі / Й. Ф. Рівіс // Науково-технічний бюлетень Інституту 

фізіології і біохімії тварин. – 1997. – Вип. 19 (1). – С. 112–114. 

18. Саранчук І. І. Жирнокислотний склад бджолиного обніжжя 

залежно від екологічних умов довкілля / І. І. Саранчук, Й. Ф. Рівіс  

// Біологія тварин. – 2008. – Т. 10, № 1/2. – С. 236–244. 

19. Содержание поллютантов в пыльцевой обножке 

медоносных пчел в зависимости от экологических факторов  

/ Л. А. Осинцева, К. Я. Мотовилов, Г. П. Чекрыга, О. В. Соловьева  

// Сельскохозяйственная биология. Сер. «Биология животных». – 2007. 

– № 2. – С. 111–114. 

20. Хавезов И. Атомно-абсорбционный анализ / пер. с болг. ; 

И. Хавезов, Д. Цалев. – Л. : Химия, 1983. – 144 с. 

21.  Швець В. В. Вплив органічно-мінеральних добрив на 

накопичення свинцю і кадмію у квітковому пилку / В. В. Швець  

// Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2013. 

–  № 10 (105). – С. 95–97. 

22. Antimicrobial activity of pollen / S. C. Pauguel [et al.]  

// Phytochemistry. – 1993. – Vol. 33, № 6. – P. 2503–2507. 

23. Casey W. M. Effects of unsaturated fatty acid supplementation 

on phospholipid gud triacylglycerol biosynthesis in Saccharomyces 

cerevisiae / W. M. Casey, C. E. Rolph, M. E. Tomeo // Biochem. and 

biophys. res. comm. – 1993. – № 3. – P. 1297–1303. 

24. Conti M. E. Honeybees and their products as potential 

bioindicators of heavy metals contamination / M. E. Conti, F. Botrè  

// Environ. Monit. Assess. – 2001. – Vol. 69, № 3. – P. 267–282. 

25. Dietschy J. M. High linoleic acid, low vegetable, and high oleic 

acid, high vegetable diets affect platelet activation similarly in healthy 

women and men / J. M. Dietschy // J. Nutr. – 2001. – Vol. 131. – P. 1700–

1705. 

26. Dimou M. Pollen analysis of honeybee rectum as a method to 

record the bee pollen flora of an area / M. Dimou, A. Thrasyvoulou  

// Apidologie. – 2009. – Vol. 40, № 2. – P. 124–133. 

27. Dobson H. E. M. Survey of pollen and pollenkitt lipids — 

chemical cues to flower visitors? / H. E. M. Dobson // American journal of 

botany. – 1988. – Vol. 75. – P. 180–182. 



. 159 

28. Fakhim-Zadeh K. Schwermetalle im Honig, Pollen und den 

Honigbienen Finnlands / K. Fakhim-Zadeh, М. Lodenius // Apiacta. –  

2000. – Vol. 35. – P. 85–95. 

29. Heavy Metal (Hg, Cr, Cd, and Pb) Contamination in Urban 

Areas and Wildlife Reserves: Honeybees as Bioindicators [Електронний 

ресурс] / M. Perugini [et al.] // Biol Trace Elem Res. – 2010. – № 10. – 

Режим доступу : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20393811. 

30. Szczęsna T. Long-chain fatty acids composition of honeybee-

collected pollen / T. Szczęsna // Journal of Apicultural Science. – 2006. – 

Vol. 50, № 4. – P. 65–79. 

Отримано 05.05.2017 

 

 

 
УДК 636.2:636.082 

В. С. КОЗИР, доктор сільськогосподарських наук, академік НААН 

Інститут зернових культур НААН 

вул. В. Вернадського, 14, м. Дніпро, 49027 
В. П. КОВАЛЕНКО, доктор с.-г. наук, член-кореспондент НААН  

А. Д. ГЕККІЄВ, доктор сільськогосподарських наук 

Херсонський державний аграрний університет 

вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 73006 

 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПЛЕМІННОЇ РОБОТИ  

В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

 

Узагальнено та визначено напрями племінної роботи в 

молочному скотарстві агроформувань Півдня України з 

використанням вітчизняних аборигенних та генофонду класичних 

світових порід. Відзначено найбільш ефективні селекційні прийоми. 

Ключові слова: молочне скотарство, породи, популяція, типи, 

племінна робота, прийоми селекції. 

 

Молочне скотарство, як і будь-яка інша галузь тваринництва, 

вимагає постійного цілеспрямованого вдосконалення у підвищенні 

продуктивних та  технологічних якостей поголів’я. Ця робота не може 

бути ефективною без використання нагромадженого вітчизняного та 

зарубіжного досвіду. Без узагальнення отриманих раніше результатів 

неможливо конкретизувати подальший напрям у селекції худоби. Тому  
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дослідження, які ми провели, актуальні для наукових і практичних 

працівників галузі. 

Мета наших досліджень визначалася  потребою підвищення 

генетичного потенціалу молочної  продуктивності вітчизняних порід 

великої рогатої худоби та забезпечення більш повного його прояву. 

При цьому використовували методи: зоотехнічні, селекційні, 

статистичні, генетичні. 

Результати досліджень. Одним із важливих аспектів сучасного  

молочного скотарства є розробка  і реалізація селекційних програм на 

основі раціонального використання перспективного та резервного 

генофонду [8, 9, 28]. 

Поняття  «генофонд» запропонував А. С. Серебровський [25] 

для визначення природного багатства рослинного і тваринного 

походження. Деякі вчені вважають, що разом з класичним його 

визначенням як «сукупність елементарних спадкових ознак (точніше 

алелей) одної популяції, в межах якої вони характеризуються певною 

частинкою», слід все ж надавати перевагу поняттю генофонду як 

спадкової інформації, закладеної в придатних для розмноження особин  

вказаного виду (або видів тварин) із врахуванням реалізації їх 

генетичних потенцій в конкретних умовах ведення галузі. 

Одним із аргументів відходу від популяційного принципу 

організації генофонду сільськогосподарських тварин є дія 

антропогенного фактора. Якщо чисельність популяції диких видів 

змінюється відповідно до законів природного відбору, то поголів’я 

домашніх тварин визначається потребами людини. Ареал диких 

тварин залежить від природної ситуації, поширення домашніх тварин – 

від діяльності людини. 

Характерною рисою популяцій диких видів є наявність 

панміксій, а в культурному тваринництві здійснюється 

цілеспрямований добір батьківських пар. Основним фактором 

еволюції диких тварин є природний відбір, домашніх тварин – 

штучний, спрямованість якого все більше розходиться з природним. 

У сучасних умовах виробництва, коли широко застосовують 

схрещування вітчизняних порід (місцевого генофонду) з іноземними 

породами, потрібна система селекційної роботи [11–13, 16, 21, 26], яка 

має передбачати: 

– вдосконалення наявних порід і типів тварин; 

– створення нових порід і типів тварин; 

– збереження цінних вітчизняних порід і типів тварин. 

Ми вважаємо, що основою для вибору напрямів селекції є 

вивчення еволюційних процесів, які відбувалися при створенні 
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сучасного генофонду, змін, які відбулися в організмі тварин. У зв’язку 

з цим у селекційній практиці найважливішими показниками, які 

потрібно враховувати, є годівля і асиміляція продуктів годівлі, 

стійкість до стресів, міцність конституції, здоров’я тварин та їх 

довголіття, продуктивність і відтворні якості. 

Розглядаючи проблему раціонального використання та 

збереження генофонду, слід акцентувати увагу на таких двох найбільш 

гострих проблемах [2, 20, 21]: 

1. Звуження генофонду популяцій і втрата генів, які 

контролюють такі життєво важливі функції, як результат інтенсивної 

селекції тварин за обмеженою кількістю ознак протягом багатьох 

поколінь. 

Тенденція на збільшення інтенсивності селекції спеціалізованих 

генотипів буде тривати і в майбутньому, тому що за сприятливих умов 

середовища вона економічно виправдана. 

Сьогодні в економічно розвинутих країнах від одного бугая-

виробника вже отримують до 100 тисяч і більше нащадків. В 

подальшому інтенсивність розмноження окремих генотипів буде 

значно збільшена за рахунок широкого використання методів 

трансплантації ембріонів та клонування. Спеціалісти Європейської 

асоціації тваринників (ЄАТ) передбачають, що в недалекому 

майбутньому в країнах ЄС 75 % маточного поголів’я молочної худоби 

будуть отримувати такими методами. В цьому плані інтенсивно 

працюють вчені багатьох країн, і зокрема в Україні [6, 17, 19]. Це дасть 

можливість досягти високої інтенсивності розмноження потомства від 

обмеженої кількості генотипів, відібраних за основною селекційною 

ознакою. До того ж інтенсивна селекція буде здійснюватися протягом 

багатьох поколінь, а тому неминуче виникне проблема звуження 

генофонду популяцій, втрати генів, які контролюють життєво важливі 

функції організму, такі, як відтворна здатність, стійкість до 

захворювань та екстремальних умов. У зв’язку з цим потрібно 

враховувати, що генофонд є системою, яка забезпечує оптимальний 

стан популяції, а стадо також розглядається як ланцюг еволюції 

породи.   

2. Збереження генофонду локальних і зникаючих порід та видів 

тварин, які за рівнем продуктивності поступаються сучасним породам, 

але в їхньому генотипі є цінні якості (адаптаційна функція до 

різноманітних умов середовища, стійкість до захворювань та ін.), які 

сучасні породи поступово втрачають. Ця проблема стає достатньо 

актуальною. Створення банку консервованих гамет та ембріонів із 

необмеженим терміном зберігання, а також колекційних стад у 
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майбутньому буде сприяти відновленню втрачених генів у популяціях 

сільськогосподарських тварин. 

В останні десятиріччя як пріоритетна тематика досліджень 

значне поширення отримала концепція збереження біологічного 

різноманіття. Вона включає варіабельність та мінливість всіх живих 

організмів, генетичну мінливість всередині видів та їх популяцій, 

різноманіття угруповань і взаємодію з екологічними процесами, з 

якими вони пов’язані. 

Водночас науково-технічний прогрес і перехід на інтенсивний 

розвиток тваринництва призводить до звуження породного 

разноманіття і заміни місцевих порід на вузькоспеціалізовані та 

високопродуктивні. Деякі вчені [7, 23] вважають, що причинами 

зменшення числа локальних порід є: 

- перший основний фактор – неконкурентоспроможність 

аборигенних порід за продуктивністю із заводськими породами. 

Зростаюча потреба країн, які розвиваються, в білку тваринного 

походження обумовлює використання високопродуктивних порід з 

розвинутих країн і схрещування їх з аборигенними породами. В 

такому випадку місцеві породи зникають ще до виявлення їх 

фактичного продуктивного потенціалу; 

- другий фактор – незначна чисельність тварин кожної породи. 

В деяких зникаючих породах через різке скорочення поголів’я і 

використання вимушених інбридингів відзначається зниження 

відтворних якостей, які є одночасно наслідком і причиною наступного 

звуження генетичної мінливості; 

- третій фактор – вплив на скорочення чисельності тварин 

місцевих порід здійснюють зміни в структурі землеробства, за яких 

аборигенні породи замінюються породами з більш високою оплатою 

корму; 

- четвертий фактор – розвиток вузької спеціалізаціі скотарства 

за продуктивними напрямами й ухвалення ряду положень про 

використання для відтворення лише бугаїв, зареєстрованих у 

племінних книгах. Все це легко ілюструється рядом прикладів, 

зокрема в Україні – на прикладі сірої української худоби, порід 

пінцгау, бурої карпатської та ряду інших.  

Виходячи з розглянутих передумов, доцільно проаналізувати і 

зробити висновки із стану і перспектив використання такої молочної 

худоби, як червоної степової породи, яка має разом з помісями різної 

частки крові таких поліпшуючих порід, як англєрська, червона 

датська, червоно-ряба і чорно-ряба голштинська, значне поширення в 
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Україні, але в дуже обмеженій кількості відтворюється при 

чистопородному  розведенні. 

Червону степову худобу розводять у південно-східних  областях 

України майже 100 років. Вона має давню історію, оскільки веде свій 

початок з XVIII ст., коли переселенці з різних німецьких земель і 

Голландії везли із собою худобу червоних та чорно-рябих порід, 

корені яких збереглися в Німеччині, Швейцарії, Данії, Франції і 

Голландії. В кінці XIX ст. цій породі почали приливати кров 

англєрської та голландської порід. 

Із загальної чисельності місцевих порід великої рогатої худоби, 

що розводяться в Україні, на межі зникнення знаходиться і вітчизняна 

червона степова, яка в свій час була найбільш поширеною в 

Південному регіоні. Різке зменшення її чисельності негативно 

вплинуло в першу чергу на продуктивність тварин у товарних 

господарствах зони богарного землеробства, із слабкою кормовою 

базою.  

Продуктивність червоної степової породи в загальній масі 

залишається незадовільною, але в кращих племінних господарствах 

України, з добрими умовами годівлі й утримання, надої повновікових 

корів становлять більше 5 тис. кг молока за лактацію.  

Найбільш цінними якостями червоної степової породи є міцний 

тип конституції в поєднанні з витривалістю і винятковою 

пристосованістю до сухого жаркого клімату степової зони України. 

Червона степова худоба відносно дрібна. Жива маса дорослих корів у 

середньому становить 450 кг, корів-первісток – 380 кг. За оптимальних 

умов годівлі й утримання корови до 5-річного віку досягають живої 

маси 500 кг і більше, племінні бики – близько 1000 кг, а при забої 

бичків у 18-місячному віці забійний вихід досягає 56–57 %. 

Генеалогічна структура червоної степової породи включає: 

запорізький, донецький, кримський і дніпропетровський 

внутрішньопородний типи, 34 лінії, і зокрема апробовані, і це тоді, 

коли скоротилася кількість племрепродукторів. 

Разом із збереженням генофонду червоної степової породи 

шляхом створення замкнутих панміктичних популяцій з необхідною 

чисельністю ефективних виробників і самок важливого значення 

набуває включення її в селекційні програми створення інтенсивних 

типів і порід молочної худоби, які відповідають сучасним вимогам 

щодо рівня і ступеня реалізації генетичного потенціалу молочної 

продуктивності. 

Тому разом із чистопородним розведенням червоної степової 

породи протягом останніх десятиріч її удосконалюють схрещуванням з 
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бугаями-виробниками споріднених порід – англєрської і червоної 

датської. 

Використання названих порід, насамперед, було обумовлено 

намаганням не лише зберегти цінні якості червоної степової породи, 

але і створити новий тип порід, який відзначається підвищеною 

жирномолочністю та високою придатністю до машинного доїння, 

отриманими від поліпшуючих порід. Метою було також створення 

нових ліній, типів, а через них і послідовне поліпшення товарного 

тваринництва. 

Цілеспрямована селекційна робота, проведена науковими 

співробітниками Інституту тваринництва степових районів УААН, 

Інституту розведення і генетики тварин УААН, Інституту 

тваринництва центральних районів УААН, була завершена 

виведенням українського жирномолочного типу червоної молочної 

породи, який створено шляхом відтворювального схрещування 

червоної степової  породи худоби власне з англєрською та червоною 

датською породами [14, 27]. 

Тварини характеризуються молочним типом будови тіла, мають 

широкі і глибокі груди, рівну лінію спини, поліпшені форми вимені. 

Представлені до апробації 3130 корів цього типу 17 базових 

господарств характеризуються середнім надоєм за I лактацію 4731 кг 

молока середньою жирністю 4,0 %, а за II – 5052 кг і 4,01 % та за вищу 

повновікову лактацію 5656 кг і 4,06 %. Середній вміст білка в молоці 

на рівні 3,40 %, інтенсивність молоковіддачі 1,6–1,9 кг за хвилину. 

Разом із створенням жирномолочного типу, починаючи з 80-х 

років минулого століття, до відтворювального схрещування 

інтенсивно залучено генофонд голштинської породи червоно-рябої 

масті. Тривала селекційна робота завершилася виведенням 

голштинізованого (Г) внутрішньопородного типу. Після апробації двох 

типів було задекларовано найближчу перспективу консолідації 

новостворених типів в єдину, генеалогічну та фенотипічну 

структуровану червону молочну породу, яка і в подальшому має 

займати провідне за чисельністю поголів’я місце в структурі 

молочного скотарства Південного та Східного регіонів. 

Український голштинізований тип червоної молочної породи 

відрізняється підвищеною інтенсивністю росту, молочним типом 

екстер’єру, кращим розвитком за більшістю промірів при зменшенні 

пропорцій будови тіла в бік високої продуктивності, вузькогрудості та 

значного зменшення шилозадості. Середні надої за 313 діб першої 

лактації 1969 представлених до апробації корів становив 5137 кг 

молока, а за 305 діб – 5033 кг з вмістом молочного жиру 3,87 % при 
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його виході 194,5 кг. Відповідні показники кращих лактацій 

становлять за 319 діб 6150 кг, за 305 діб – 6034 кг, 3,84 % та 231,9 кг 

жиру. 

У науково-господарських дослідах встановлено, що тварини 

нового типу характеризуються достатньо високою теплостійкістю, яка 

дозволила реалізувати високий генетичний потенціал продуктивності. 

Первістки цього типу відзначаються поліпшеною формою вимені та 

достовірно високою (порівняно з червоною степовою, червоною 

датською, англєрською породами та їх помісями) інтенсивністю 

молоковіддачі, яка в різних господарствах у середньому становить 

1,65–1,86 кг молока за хвилину. 

Генеалогічна структура типу включає апробовані заводські лінії 

Рігела 4939, Кевеліє 1620273, Інгансе 343514 та Хеневе 1629391; 17 

родинних груп та 25 апробованих заводських родин. 

Селекційними програмами передбачено як чистопородне 

розведення в межах внутрішньопородних типів, так і поєднання їх 

генетичного матеріалу з переважаючим перспективним 

голштинізованим типом. Тварин жирномолочного типу можна 

розводити в умовах нестійкої кормової бази зони богарного 

землеробства, голштинізованого – при забезпеченні стаду високого 

рівня вирощування та годівлі худоби. Але слід мати на увазі, що 

ефективність галузі молочного скотарства визначається не тільки 

генетичним потенціалом продуктивності внутрішньопородного типу, 

який розводять, а значною мірою і ступенем його реалізації, тобто  

реальним рівнем вирощування ремонтного молодняку і годівлі корів. 

На завершальному етапі формування української червоної 

молочної породи з урахуванням практичних результатів науковими 

закладами уточнено її цільові стандарти. Надій за I, II, III лактації має 

становити 3800; 4300 і 5000 кг молока з вмістом жиру 3,70 %, білка – 

3,20 % та швидкістю молоковіддачі 1,7 кг/хв. Жива маса теличок у 18-

місячному віці - 360–400 кг, а дорослих повновікових корів - 500 кг. 

При використанні корів виведених типів слід враховувати 

переважаюче використання голштинізованого типу для виробництва 

молока в умовах індустріальних технологій, для поліпшення 

екстер’єру та продуктивних якостей тварин жирномолочного типу. 

Використання ж плідників жирномолочного типу та вихідних порід 

(червона степова, червона датська, англєрська) для зворотного 

схрещування з маточним поголів’ям голштинізованого типу є 

недоцільним. 
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Розглядаючи перспективи використання «голштинізації» 

вітчизняної молочної худоби, ряд вчених [1, 2, 4, 8, 29, 31, 32] 

приходить до таких основних висновків: 

1. Інтенсивне використання голштинських плідників на 

маточному поголів’ї основних молочних порід України обумовило 

різку зміну типу будови тіла худоби – від молочно-м’ясного до 

спеціалізованого молочного типу, але при цьому погіршилися 

показники м’ясної продуктивності; 

2. Суттєво поліпшився молочний темперамент корів, морфо-

функціональні ознаки вимені, придатність до машинного доїння та 

безприв’язного крупногрупового утримання; 

3. Різко підвищився генетичний потенціал молочності корів-

рекордисток у племінних стадах, що дає можливість збільшити 

селекційний диференціал при відборі ремонтних бугаїв-виробників; 

4. Освоєно прийоми сучасної біотехнології розмноження цінних 

генотипів та їх клонування (трансплантація ембріонів та інше); 

5. Створено племзаводи чистопородної худоби голштинської 

породи та репродуктори «висококровних» голштинів; 

6. Проведено апробацію двох нових спеціалізованих молочних 

порід України на основі використання чорно-рябих та червоно-рябих 

голштинів; 

7. Виявилися негативними наслідки використання голштин-

ських виробників, які полягають у тому, що в умовах неповноцінної 

годівлі різко знижуєтся продуктивність тварин, погіршується 

відтворювальна здатність маточного поголів’я (подовжується 

тривалість сервіс-періоду до більш як 90 діб, зменшується тривалість 

господарського використання корів до 3,2 лактації, зменшується вихід 

телят, проявляються спадкові захворювання). 

Виходячи з розглянутої ситуації в молочному скотарстві, 

рекомендуємо в умовах енергетичної та економічної кризи в товарних 

господарствах перейти на розведення «в собі» помісних за голштином 

різних генотипів, але за модифікованою методикою, яка виключає 

можливість використання помісних виробників, отриманих від 

розведення «в собі» помісних батьків.  Вдосконаленою нами 

методикою передбачено використання чистопородних бугаїв-

поліпшувачів голштинської породи на цінних високопродуктивних 

коровах вітчизняних порід – симентальської, чорно-рябої, червоної 

степової. На «напівкровних» коровах використовувати виробників 3/4 

спадковості, отриманих від чистопородних голштинів. Тобто 

проводити їх замовні спаровування з напівкровними 

високопродуктивними коровами. Для реалізації цього прийому 
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потрібно обновити племінну базу вітчизняних порід, і зокрема 

червоної степової, – племінні господарства, спеціалізувати на 

розведенні помісей – «напівкровок». Запропонована схема селекції в 

товарних господарствах голштинізованої худоби дає можливість 

об’єднати селекціонерів господарств всіх рівнів, зберегти кращий 

чистопородний генофонд вітчизняних порід, забезпечити 

використання кращих порід світу та інтенсивне використання 

сучасних селекційних досягнень. 

Останнім часом приділяють значну увагу методам збереження 

генофонду місцевих порід худоби. З теоретичних міркувань, щоб 

зберегти комплекс ознак, характерних для порід замкнутих популяцій, 

потрібно елімінувати дію факторів, які здатні зменшити частоту генів 

(відбір, мутації, міграції, генетичний дрейф). При цьому дія міграції 

може нівелювати розведення за типами «замкнутого стада» з 

використанням підбору родинних пар за типом панміксій. Близькою до 

цього є методика відтворення контрольного стада, створення 

гетерогенних популяцій. 

Вплив штучного відбору можна призупинити шляхом 

міжродинного стабілізуючого відбору. Відомо, що особини, які 

належать до середніх класів розподілу в популяціях, найбільш стійкі 

до несприятливих умов середовища, мають високу адаптаційну 

цінність за ознаками репродуктивної здатності та сумарної 

продуктивності. При цьому особини середніх (модальних) класів 

достатньо точно відображають генотипічний склад популяцій. Тому 

розведення «в собі» особин модальних класів можна розглядати як 

спосіб збереження генофонду, який не потребує великих розмірів 

підконтрольних стад (популяцій). Теоретично можна також отримати 

репрезентативну за частотою генів сукупність, характерну для всієї 

популяції при відборі особин класів М- та М+, але це пов’язано з 

використанням особин, які належать до генетичного баласту в 

популяції, стаді.  

Встановлено [3], що генетичні зміни в популяціях тварин, 

обумовлені стабілізуючим відбором, переважно пов’язані з 

елімінацією окремих алелей груп крові, які рідко трапляються. Тобто  

під його дією зменшується частота крайніх варіантів у популяції, 

одночасно підвищується гомозиготність. Наш аналіз проявлення 

фенотипів з високою частотою алелей засвідчує, що за ними особини 

модальних класів найбільш близькі до середнього в популяції, тобто 

вони найбільш типові і можуть використовуватися як база збереження 

алелофонду популяції за найбільш поширеними алелями. Елімінація 

рідкісних алелей, що відбувається при стабілізуючому відборі, не 
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пов’язана із зниженням адаптивної норми особин модальних класів, а 

протягом декількох поколінь замкненого розведення перевага 

модальних класів за їх адаптацією стає максимальною. 

Дослідження генетичної структури за групами крові показали, 

що крайні класи розподілу значно більше відрізняються від середнього 

в лінії [13].   

Розглядаючи вплив природного відбору на генотипічну 

структуру популяції, слід визнати, що його практично не можна 

усунути. Але зменшити його дію можливо шляхом створення 

оптимальних умов годівлі та утримання. Важливий внесок у вивчення 

дії природного відбору в стадах молочної худоби зробили вітчизняні 

вчені [15, 18, 33]. Вони вивчали адаптаційні функції організму тварин 

та вплив зовнішнього середовища на формування молочної 

продуктивності. 

Дослідження останніх років свідчать, що найбільший тиск 

природного відбору спостерігається на ранніх стадіях 

постембріонального розвитку – до першої лактації і поступово 

зменшується до третьої лактації. Під дією природного відбору із стада 

вибували переважно телиці – дочки найбільш високопродуктивних 

матерів, які стримують у них цілеспрямовану селекцію (штучний 

відбір) за молочною продуктивністю. В жорстких умовах 

безприв’язного утримання худоби тиск природного відбору був удвічі 

більший, ніж в більш комфортних умовах прив’язного утримання, що 

свідчить про недосконалість технологічних рішень у молочних 

комплексах. 

Зниження тиску природного відбору також врівноважує дію 

мутаційного процесу, який повністю неможливо усунути. Дію 

генетичного дрейфу може бути зменшено шляхом збереження 

популяцій у відповідності з необхідною їх чисельністю. Ефективна 

величина популяції (1Nе) визначається за формулою: 

FMNe 8

1

8

11
 , 

 де: М – кількість самців; F – кількість самок. 

При створенні генофондних стад слід враховувати ознаки, які 

контролюють життєздатність популяцій, такі як: вміст жиру в молоці; 

жива маса при народженні, в 6; 10; 12 та 18 місяців, при першому 

осіменінні; корів по I, ІІ, ІІІ та старших отелах; відтворювальна 

здатність; екстер’єрні, інтер’єрні та конституційні особливості; 

імуногенетичні показники як маркери генетичного різноманіття. 

Слід також враховувати, що завданням селекційної роботи з 

місцевими породами є збереження характерних для них ознак, а не 
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свої поліпшення. Тому методи розведення, які використовують у 

звичайних стадах, основані на відборі кращих генотипів, не придатні в 

цьому випадку. Племінна робота має бути спрямована на: 

- збереження специфічних особливостей та ознак, характерних 

для цих порід; 

- створення певної генеалогічної структури стада; 

- досягнення високої генетичної мінливості ознак усередині 

груп. 

Основним методом розведення має бути чистопородне. 

Збереження високої генетичної мінливості досягають відбором. Метою 

розведення є не відбір кращих генотипів, а відтворення наявних, без 

втрати належних їм якостей. Тому тиск відбору має наближатися до 

середніх показників продуктивності породи. Відбір має сприяти 

поширенню гетерозиготності і запобігати дрейфу генів, які сприяють 

гомозиготності популяцій. Основними критеріями відбору має бути: 

стан здоров’я, міцність конституції та відтворні якості.   

У більшості європейських країн [5, 30] прийнято таке 

співвідношення параметрів, які входять у загальний племінний 

коефіцієнт (100 %): молоко 36 %, м’ясо 19 %, фітнес 45 %. В свою 

чергу фітнес (пристосованість) розподіляється на: термін 

використання 15 %, плодючість 10 %, число соматичних клітин 10 %, 

перебіг родів 2 %, мертвонароджені 6 %, персистенція 2 %.  Для 

молочних порід значну увагу надають питанням пристосування до 

місцевих умов, а також високому рівню відтворювальної здатності. 

Відповідно до Закону України «Про племінну справу в 

тваринництві» [10] при розробці програм збереження та використання 

генофонду слід враховувати всі складові селекційного процесу.  До 

них належать: 

– збереження генофонду традиційних локальних порід та його 

розширення за рахунок індивідуального відбору пар на основі 

імуногенетичного тестування; 

– реконструкція наявного генофонду з використанням генних 

комплексів найкращих світових поліпшуючих порід. Створені таким 

чином масиви високопродуктивних тварин слід типізувати та 

консолідувати їх в нові породи, типи та лінії; 

– розробка породних технологій вирощування та використання 

племінних тварин;   

– вивчення закономірностей індивідуального розвитку тварин як 

критеріїв оцінки їх племінної цінності; 

– врахування ефекту взаємодії «генотип х середовище».   

За такими вимогами вченим слід розробити довгострокові 
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програми селекції для агроформувань з використанням стабілізуючого 

відбору, обґрунтування оптимальної кровності за поліпшуючими 

породами, розробки генетико-селекційного моніторингу внутрішньо-

популяційних процесів у стадах молочної худоби. 

Висновки. Подальше вдосконалення молочного тваринництва 

на Півдні України має проводитися на основі довготермінових 

селекційних програм з використанням сучасних методів племінної 

роботи та нагромадженого світового досвіду. 
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СЕРЕДНЬОДОБОВЕ ВИДІЛЕННЯ  

ЖИРНИХ КИСЛОТ ЗАГАЛЬНИХ ЛІПІДІВ З МОЛОКОМ 

ТА ПРОДУКТИВНІ ОЗНАКИ КОРІВ  

ЗА НАЯВНОСТІ В ЇХ РАЦІОНІ КАВОВОГО ШЛАМУ 

 

Біохімічні механізми впливу наявного в раціоні у літній період 

сухого кавового шламу на обмінні процеси в організмі та продуктивні 

ознаки корів є маловивченими. Досліджено середньодобове виділення 

жирних кислот загальних ліпідів з молоком, молочну продуктивність й 

склад молока корів за наявності в їх раціоні сухого кавового шламу в 

літній період. Коровам у складі комбікорму згодовували кавовий шлам 

у кількості 8 і 16 %. Встановлено, що середньодобово з кормами в 

організм корів надходило на 1,7 і 3,4 % більше нейтрально-

детергентної та на 11,3 і 22,6 % кислотнодетергентної  клітковини. 

Згодовування сухого кавового шламу приводить до зростання 

середньодобового виділення з молоком насичених жирних кислот з 

парною й непарною кількістю вуглецевих атомів у ланцюгу, 

мононенасичених жирних кислот родин  n-7 й n-9 та поліненасичених 

жирних кислот родин n-3 і n-6 загальних ліпідів. Також підвищуються 

середньодобові надої молока. Одночасно в молоці дослідних корів 

збільшується вміст білка, жиру та лактози.  

Ключові слова: клітковина, кавовий шлам, жирні кислоти 

загальних ліпідів, корови, продуктивність, склад молока. 

 

Вступ. Використання нетрадиційних кормів, зокрема відходів 

кавового виробництва, в годівлі жуйних тварин, насамперед корів, є 

актуальним [3]. Кавове виробництво має великі кількості таких 

відходів, як кавовий шлам. Останній за вологості 12,5 % містить у 

своєму складі 11,2–13,5 % сирого протеїну, близько 5,5 % сирого жиру 

та в середньому 39,7 % клітковини. При цьому поживна цінність 

кавового шламу в середньому становить 0,38 корм. од. 

Разом з тим ефективність використання протеїну, незамінних 

амінокислот і жирних кислот в організмі дійних корів під час  
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випасання на пасовищі або за згодовування зеленої маси сіяних трав 

значною мірою залежить від вмісту в раціоні кислотнодетергентної 

клітковини [20, 1]. Це зумовлено насамперед стабілізуючим впливом 

кислотнодетергентної клітковини на ензимні процеси в рубці та 

концентрацію водневих іонів у його вмісті за високого рівня в раціоні 

тварин легкорозщеплюваних протеїну, цукру та крохмалю [12, 4]. 

Дефіцит кислотнодетергентної клітковини в раціоні корів під 

час випасання на культурних пасовищах або за згодовування їм 

зеленої маси сіяних трав призводить до зниження їх продуктивності 

внаслідок зменшення трансформації протеїну в мікробіальний білок 

[1]. Цим пояснюється підвищення ефективності використання протеїну 

великою рогатою худобою в разі додавання до зеленої маси 

пасовищних і сіяних трав грубих кормів (січки сіна або соломи), які 

характеризуються високим вмістом кислотнодетергентної клітковини 

[17, 18]. Виходячи із наведеного вище, січку сіна або соломи в раціоні 

корів можна замінити відходами кавового виробництва, зокрема 

клітковиновмісним кавовим шламом 19]. Біохімічні механізми впливу 

наявного в раціоні у літній період кавового шламу на обмінні процеси 

в організмі та продуктивні ознаки корів є маловивченими. 

Робота полягала в дослідженні середньодобового виділення 

жирних кислот загальних ліпідів з молоком, молочної продуктивності 

й складу молока корів за наявності сухого кавового шламу в раціоні в 

літній період.  

Матеріали і методи. Експериментальні дослідження провели у 

Державному підприємстві "Дослідне господарство "Радехівське" ІСГ 

Карпатського регіону НААН" Радехівського району Львівської області 

на повновікових коровах української чорно-рябої молочної породи. 

Молочна продуктивність піддослідних корів за попередню лактацію 

становила в середньому 5500 кг молока. З цих корів було сформовано 

три групи (по 4 тварини у кожній), аналогів за походженням, віком, 

живою масою, продуктивністю та місяцем лактації. Корів контрольної 

та I і II дослідних груп впродовж травня – липня (90 діб) утримували 

на пасовищі з молодою злаково-бобовою травою. Крім того, 

піддослідні корови отримували стандартний розсипний комбікорм 

марки КРС-60-1. Вищий рівень клітковини одержали за рахунок 

додавання до раціону корів сухого кавового шламу. Причому коровам 

I і II дослідних груп згодовували сухий кавовий шлам у кількості 

відповідно 8 і 16 % від маси комбікорму. Сухий кавовий шлам  

згодовували  коровам у складі комбікорму [21]. 

Молоду траву отримували таким чином. Площу пасовища 

(розділеного на 10 ділянок) було засіяно однаковою травосумішкою 



. 175 

(конюшина біла, райграс пасовищний, вівсяниця та тимофіївка лучна). 

На площу одноразово весною вносили азотно-фосфорно-калійне 

добриво у кількості N60P90K90. Внаслідок цього був сформований 

злаково-бобовий травостій. На кожній ділянці у порядку черги трава 

випасалася впродовж трьох днів. Після завершення кожного випасання 

на ділянку вносили  азотне добриво у кількості N60. Після внесення 

останнього очікували підростання трави (до фази виходу в трубку у 

злакових трав). 

За період проведення досліду контролювали молочну 

продуктивність піддослідних корів і вміст в їх молоці білка, жиру та 

лактози. У кінці досліджень було проведено балансовий дослід (2 доби 

підготовчого періоду та 5 діб облікового). На час проведення 

балансового досліду пасовищну траву згодовували коровам у 

скошеному вигляді. Під час проведення балансового досліду для 

лабораторних досліджень було відібрано зразки кормів і 

середньодобові зразки молока.  

Вміст нейтральнодетергентної та кислотнодетергентної форм 

клітковини у відібраних зразках кормів визначали за В. В. Влізлом та 

ін. [1]. Вміст жирних кислот загальних ліпідів у відібраних 

середньодобових зразках молока визначали методом газо-рідинної 

хроматографії за Й. Ф. Рівісом і ін. [19]. Вміст білка, жиру та лактози у 

молоці корів визначали на апараті  "Екомілк" [17]. 

Для досліджень метилових естерів жирних кислот використано 

газо-рідинний хроматографічний апарат ''Chrom-5'' (Laboratorni 

pristroye, Praha), який має нержавіючу сталеву колонку довжиною  

3700 мм і внутрішнім діаметром 3 мм. Колонку заповнювали 

Chromaton-N-AW, зернінням 60–80 меш, силанізованим HMDS 

(гексаметилдисилізаном), покритим полідіетиленглікольадипінатом 

(нерухомою рідкою фазою) у кількості 10 %. Розхід газу-носія, хімічно 

чистого та осушеного азоту (рухома фаза), через колонку при вхідному 

тиску 1,5 х 105 Па становив близько 65 мл/хв. Горіння полум`я 

забезпечували воднем (25 мл/хв) і повітрям (380 мл/хв). Ізотермічний 

режим роботи набивної колонки з полярною рідкою фазою утримували 

на рівні 196 °С, а випаровувача та детектора – 245 °С. Детектор – 

полум`яно-іонізаційний [17]. Запис результатів аналізу – 

диференціальний. Ефективність колонки, визначена за Мак-Нейр і 

Бонеллі, для загальноприйнятого середнього піка на хроматограмі – 

метилового естеру пальмітинової кислоти – становила 1945 ± 114 

теоретичних тарілок.  Ідентифікацію піків на хроматограмі проводили 

методом розрахунку “вуглецевих чисел” [19], а також використанням 
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хімічно чистих, стандартних, гексанових розчинів метилових естерів 

жирних кислот.  

Розрахунок вмісту окремих жирних кислот загальних ліпідів за 

результатами газохроматографічного аналізу проводили за формулою, 

яка включає в себе поправкові коефіцієнти для кожної досліджуваної 

жирної кислоти. Поправкові коефіцієнти знаходили як відношення 

площ піків (зокрема висоти піків) гептадеканової (внутрішній стандарт 

і внутрішня норма) і досліджуваної кислоти за концентрації 1:1 та 

ізотермічного режиму роботи газо-рідинного хроматографічного 

апарата [19]. 

Отриманий цифровий матеріал опрацьовано методом 

варіаційної статистики з використанням критерію Стьюдента. 

Розраховували середні арифметичні величини (М) та похибки середніх 

арифметичних величин (±m). Зміни вважали вірогідними за Р<0,05. 

Для розрахунків використано комп’ютерну програму Origin 6.0, Excel 

(Microsoft, USA). 

Результати та обговорення. Встановлено, що 

середньодобово з кормами в організм корів I та II дослідних груп, яким 

поряд з молодою злаково-бобовою травою та комбікормом згодовують 

кавовий шлам у кількості відповідно 8 і 16 % від маси комбікорму, 

порівняно з коровами контрольної групи, які отримують тільки молоду 

злаково-бобову траву та комбікорм, надходить відповідно на              

1,7 і 3,4 % більше нейтральнодетергентної клітковини (табл. 1). За 

наведених вище умов в організм корів I та II дослідних груп порівняно 

з коровами контрольної групи з кормами надходить відповідно на 11,3 

і 22,6 % більше кислотнодетергентної клітковини.  

 
1. Надходження нейтральнодетергентної та кислотнодетергентної 
клітковини з кормами в організм корів (М±m, n=4), 
грам/голову/добу  

Форми 
клітковини 

Групи тварин 

контрольна (ОР) 

І дослідна 
(ОР + сухий 

кавовий шлам у 
кількості 8 % від 
маси комбікорму) 

ІІ дослідна 
 (ОР + сухий 

кавовий шлам у 
кількості 16 % від 
маси комбікорму) 

Нейтрально-
детергентна 
клітковиа 2935±72,4 2985±77,0 3036±87,3 
Кислотно-
детергентна 
клітковина 1145±34,3 1274±37,1** 1404±39,4*** 

Примітка: у цій та наступних таблицях * Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001 –  
різниця статистично вірогідна порівняно з контрольною групою. 
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Встановлено, що у корів I та II дослідних груп, яким поряд з 

пасовищною травою та комбікормом згодовували сухий кавовий шлам 

у кількості відповідно 8 і 16 % від маси комбікорму, порівняно з 

коровами контрольної групи, які споживали тільки пасовищну траву 

та комбікорм, суттєво зростає середньодобове виділення з молоком 

жирних кислот загальних ліпідів (табл. 2). З наведеної таблиці видно, 

що у корів дослідних груп порівняно з коровами контрольної групи 

середньодобове виділення з молоком жирних кислот загальних ліпідів 

зростає за рахунок насичених, мононенасичених і поліненасичених 

жирних кислот. Причому середньодобове виділення з молоком 

жирних кислот загальних ліпідів у них зростає більше з боку 

насичених жирних кислот, ніж мононенасичених і поліненасичених. 

На це вказує індекс насиченості ліпідів, який у I і II дослідних груп 

становить відповідно 0,84 і 0,84 проти 0,80 у контролі. 

Збільшення середньодобового виділення насичених жирних 

кислот загальних ліпідів з молоком у корів I та II дослідних груп 

порівняно з коровами контрольної групи спостерігається з боку 

жирних кислот з парною (після додаткового згодовування сухого 

кавового шламу в кількості 8 і 16 % від маси комбікорму відповідно 

до 276,34 і 279,59 проти 250,69 грам/голову/добу) та непарною (після 

додаткового згодовування сухого кавового шламу в кількості  8 і 16 % 

від маси комбікорму відповідно до 5,12 і 5,25 проти 4,43 

грам/голову/добу) кількістю вуглецевих атомів у ланцюгу. Зростання 

середньодобового виділення мононенасичених жирних кислот 

загальних ліпідів з молоком у них спостерігається з боку жирних 

кислот родин n-7 (після додаткового згодовування сухого кавового 

шламу в кількості 8 і 16 % від маси комбікорму відповідно до 18,83 і 

18,95 проти 17,23 грам/голову/добу) і n-9 (241,76 і 243,85 проти 

234,81), а поліненасичених – жирних кислот родин n-3 (30,56 і 30,92 

проти 27,46) і n-6 (після додаткового згодовування сухого кавового 

шламу в кількості 8 і 16 % від маси комбікорму відповідно до 44,75 і 

45,14 проти 40,49 грам/голову/добу). При цьому в молоці корів I і II 

дослідних груп порівняно з коровами контрольної групи не 

змінюється співвідношення вмісту поліненасичених жирних кислот 

родини n-3 до поліненасичених жирних кислот родини n-6 (табл. 2). 

З табл. 2 видно, що у корів I та II дослідних груп порівняно з 

коровами контрольної групи вірогідно зростає середньодобове 

виділення з молоком таких насичених жирних кислот загальних 

ліпідів, як капронова, каприлова, капринова, лауринова, міристинова, 

пентадеканова та пальмітинова, такої мононенасиченої жирної 

кислоти, як пальмітоолеїнова, і таких поліненасичених жирних кислот, 
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як лінолева, ліноленова, єйкозадиєнова, ейкозатриєнова, 

єйкозатетраєнова (арахідонова), єйкозапентаєнова, докозадиєнова, 

докозатриєнова, докозатетраєнова, докозапентаєнова та 

докозагексаєнова. Крім того, у корів II дослідної групи порівняно з 

коровами контрольної групи вірогідно збільшується середньодобове 

виділення з молоком єйкозаєнової кислоти загальних ліпідів.  
 

2. Виділення жирних кислот загальних ліпідів з молоком у корів 
(М±m, n=4), грам/голову/добу  

Жирні кислоти 
та їх код 

Групи тварин 

контрольна 
(ОР) 

І дослідна 
(ОР + сухий 

кавовий шлам 
у кількості  

8 % від маси 
комбікорму)   

І дослідна  
(ОР + сухий 

кавовий шлам 
у кількості  

16 % від маси 
комбікорму)   

Капронова, 6:0 1,13±0,041 1,34±0,025** 1,36±0,029** 

Каприлова, 8:0 2,21±0,070 2,50±0,042* 2,58±0,039** 

Капринова, 10:0 7,83±0,184 8,55±0,073* 8,64±0,072** 

Лауринова,12:0 10,51±0,373 11,92±0,121* 12,18±0,174** 

Міристинова, 14:0 46,32±1,076 50,07±0,264* 50,40±0,276* 

Пантадеканова, 15:0 4,43±0,103 5,12±0,157* 5,25±0,149** 

Пальмітинова, 16:0 84,10±2,075 90,89±0,487* 91,23±0,466* 

Пальмітоолеїнова,16:1 17,23±0,434 18,83±0,128* 18,95±0,116** 

Стеаринова, 18:0 105,48±2,692 108,84±2,522 110,88±2,488 

Олеїнова, 18:1 232,49±6,830 239,32±7,634 241,30±7,504 

Лінолева, 18:2 25,45±0,738 28,16±0,266* 28,27±0,256* 

Ліноленова, 18:3 14,22±0,538 16,04±0,092* 16,18±0,085* 

Арахінова, 20:0 2,11±0,071 2,23±0,064 2,32±0,074 

Ейкозаєнова, 20:1 2,32±0,060 2,44±0,051 2,55±0,028* 

Ейкозадиєнова, 20:2 2,21±0,055 2,47±0,044** 2,53±0,041** 

Ейкозатриєнова, 20:3 3,43±0,064 3,71±0,041** 3,77±0,040** 

Арахідонова, 20:4 4,46±0,080 4,87±0,052** 4,94±0,048** 

Ейкозапентаєнова, 20:5 3,74±0,074 4,09±0,048** 4,14±0,045** 

Докозадиєнова, 22:2 2,11±0,057 2,40±0,038** 2,44±0,034** 

Докозатриєнова, 22:3 2,04±0,027 2,21±0,027** 2,25±0,023*** 

Докозатетраєнова, 22:4 2,83±0,068 3,14±0,049** 3,19±0,049** 

Докозапентаєнова, 22:5 3,43±0,068 3,80±0,045** 3,86±0,045** 

Докозагексаєнова, 22:6 4,03±0,092 4,42±0,050** 4,49±0,049** 

Загальне виділення 

жирних кислот 575,11 617,36 623,70 

         насичені 255,12 281,46 284,84 

   мононенасичені 252,04 260,59 262,80 

  поліненасичені 67,95 75,31 76,06 

n-3/n-6 0,68 0,68 0,68 
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Збільшення середньодобового виділення жирних кислот 

загальних ліпідів з молоком у  корів І та ІІ дослідних груп, яким поряд 

з молодою травою та комбікормом згодовували сухий кавовий шлам, 

порівняно з коровами контрольної групи, які споживали тільки молоду 

траву та комбікорм, видно, пов’язане з діяльністю мікроорганізмів, 

насамперед, бактерій, які живуть у травному каналі на важкодоступній 

поверхні, та більшою їх трансформацією у тканини молочної залози.  

Внаслідок згодовування молодої трави, комбікорму та сухого 

кавового шламу в корів I та II дослідних груп порівняно з коровами 

контрольної групи, які отримують тільки молоду траву та комбікорм, 

вірогідно підвищуються середньодобові надої молока (табл. 3). 

Одночасно в молоці корів дослідних груп порівняно з коровами 

контрольної групи вірогідно збільшується вміст білка, жиру та 

лактози. Найбільш виражений вплив на середньодобове виділення 

жирних кислот загальних ліпідів з молоком, рівень молочної 

продуктивності та вміст у молоці білка, жиру та лактози справляє 

додаткове згодовування коровам поряд з молодою злаково-бобовою 

травою та комбікормом сухого кавового шламу в кількості 16 % від 

маси комбікорму. 

 

3. Молочна продуктивність та склад молока піддослідних корів 

(М±m, n=4) 

Досліджуванні показники  

та одиниці виміру 

 

Групи тварин 

контрольна 

(ОР) 

І дослідна 

(ОР + сухий 

кавовий шлам у 

кількості  

8 % від маси 

комбікорму) 

ІІ дослідна 

(ОР + сухий 

кавовий шлам у 

кількості 

 16 % від маси 

комбікорму) 

Середньодобовий надій 

молока на 1 корову, кг 25,9±0,41 27,8±0,39* 28,2±0,41** 

Вміст жиру в молоці, %  3,49±0,039 3,63±0,011* 3,66±0,012** 

Вміст білка в молоці, % 3,21±0,031 3,33±0,018* 3,38±0,015* 

Вміст лактози в молоці, % 4,55±0,058 4,77±0,030* 4,83±0,026** 

 

Висновки 

1. Середньодобово з кормами в організм корів, яким разом з 

молодою злаково-бобовою травою та комбікормом згодовують сухий 

кавовий шлам у кількості 8 і 16 % від маси комбікорму, надходить на 

1,7 і 3,4 та 11,3 і 22,6 % більше відповідно нейтральнодетергентної та 

кислотнодетергентної  клітковини.  
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2. Згодовування коровам разом з молодою злаково-бобовою 

травою та комбікормом  сухого кавового шламу в кількості 8 і 16 % від 

маси комбікорму приводить до зростання середньодобового виділення 

з молоком насичених жирних кислот з парною  й непарною  кількістю 

вуглецевих атомів у ланцюгу, мононенасичених жирних кислот родин  

n-7 й n-9 та поліненасичених  жирних кислот родин n-3 і n-6 загальних 

ліпідів.  

3. У результаті згодовування молодої трави, комбікорму та 

сухого кавового шламу в кількості 8 і 16 % від маси комбікорму в 

корів підвищуються середньодобові надої молока. Одночасно в молоці 

корів збільшується вміст білка, жиру та лактози. 

4. Найбільш виражений вплив на середньодобове виділення 

жирних кислот загальних ліпідів з молоком, молочну продуктивність 

та вміст у молоці білка, жиру та лактози справляє додаткове 

згодовування коровам разом з молодою злаково-бобовою травою та 

комбікормом сухого кавового шламу в кількості 16 % від маси 

комбікорму. 
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Відомо, що неодмінною умовою підвищення рентабельності 

галузі вівчарства є налагоджена система відтворення стада. Одним із 

найважливіших завдань у вирішенні цієї проблеми є повноцінна і 

збалансована годівля маточного поголів’я овець, і насамперед 

вівцематок. Найбільш чутливі матки овець до неповноцінної білкової і  
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енергетичної годівлі. Недостатня, незбалансована годівля вівцематок 

за вказаними елементами живлення у період підготовки до парування 

та під час парувальної кампанії призводить до зниження плодючості, 

підвищення відсотка мертвонароджених ягнят, погіршення 

життєздатності приплоду. Неповноцінне протеїнове й енергетичне 

живлення маток у період кітності і лактації різко знижує їх молочну і 

вовняну продуктивність та якість вовни. Низька молочна 

продуктивність вівцематок негативно позначається на рості та 

розвитку ягнят. Нестача протеїну та енергії в раціонах вівцематок веде 

до зниження ефективності використання кормів. 

Потреба вівцематок у протеїні та енергії залежить, насамперед, 

від таких факторів, як жива маса, рівень продуктивності,  

фізіологічний стан і здатність споживання корму [1, 3, 4, 9‒39]. Щодо 

потреб у протеїні та енергії, виходячи із фізіологічного стану, самок 

овець поділяють на такі групи: ярки і матки перед осіменінням,  кітні й 

лактуючі вівцематки. Кожна із вказаних груп тварин характеризується 

відповідними нормами і специфікою протеїнового й енергетичного 

живлення, що значною мірою впливає на показники заплідненості і 

плодючості, розвиток ембріонів, ріст вовни, молочність та ріст і 

розвиток ягнят [1–39]. У зоні Карпатського регіону України у зв’язку 

із специфікою наявної кормової бази  та поживністю і хімічним 

складом кормів білково-енергетична годівля маток овець 

характеризується певними особливостями [1, 3, 4, 11–13, 15, 18, 20–22, 

34, 35, 39]. У цій оглядовій статті узагальнено літературні дані 

останніх років, а також наведено результати власних досліджень щодо 

особливостей протеїнового й енергетичного живлення вівцематок 

залежно від європейських норм годівлі, здатності споживання корму, 

маси тіла, фізіологічного стану, рівня продуктивності та регіону 

України. 

Вимоги до протеїнового й енергетичного живлення ярок і 

вівцематок перед осіменінням. Неодмінною умовою успішного 

запліднення, підвищення плодючості  і виношування здорових 

ембріонів є підготовка ярок і вівцематок до осіменіння. ЇЇ проводять за 

1,5–2,0 міс. до осіменіння з доведенням тварин до належної  

вгодованості.  

Встановлено, що ярки і вівцематки заводської вгодованості 

своєчасно приходять в охоту, краще запліднюються і народжують 

життєздатних ягнят, у них скорочуються терміни осіменіння та 

збільшується кількість народжених ягнят-двійнят майже в 2–3 рази [4, 

5, 18, 23, 27, 30].  
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За дефіциту в раціонах ярок та вівцематок у парувальний період 

рівня протеїну та енергії спостерігається пізній прихід в охоту. Після 

запліднення у них зростає смертність ембріонів, внаслідок чого вихід 

ягнят зменшується на 15–20 %, а  яловість збільшується у 1,5–2,0 рази, 

тому в цей період особливо важливо забезпечити тварин повноцінною 

і збалансованою годівлею за усіма елементами живлення, і насамперед 

за рівнем протеїну та енергії  [4, 5, 14, 18, 23, 27–30]. Парувальний 

період у овець у більшості областей України починається під кінець 

літа, коли якість і поживність пасовищних трав істотно знижується. 

Тому в період підготовки тварин до осіменіння рівень годівлі 

підвищують на 0,2–0,3 к.од. понад норму, розраховану для ярок і 

вівцематок у перший період кітності, а крім пасовищної трави або 

зеленої маси, їм згодовують по 0,2–0,3 кг концентрованих кормів, а у 

разі нестачі трави  –  силос чи буряки по 1,5–2,0 кг на  голову в добу, 

що дає змогу  за 1,5–2,0 міс. до осіменіння довести масу тіла ярок і  

вівцематок до належної вгодованості [4, 5, 9, 14]. 

Разом з тим слід зазначити, що підвищений вміст протеїну та 

енергії у раціонах  вівцематок перед осіменінням супроводжується 

високим рівнем відкладання жиру в організмі, що призводить до 

зниження відтворної здатності тварин і погіршення якості приплоду [5, 

20, 25, 30, 38]. 

Під час парувального періоду потрібно врахувати, що 

вгодованість тварин часто знижується, що в свою чергу скорочує 

тривалість перебування тварин на пасовищах. Тому на період 

осіменіння вівцематок і переярок  слід забезпечити  достатньою 

кількістю сіяних трав, а за  відсутності такої можливості – силосом, 

сінажем, концкормами, сіном для підгодівлі тварин. Повноцінне 

забезпечення ярок і вівцематок за рівнем протеїну та енергії у 

парувальний період дозволяє зберігати їх заводську  вгодованість, що є  

важливою умовою  їх осіменіння та в подальшому народження 

життєздатного приплоду [3, 4, 9, 14, 20, 25, 30, 39]. 

Особливості енергетичного та протеїнового живлення  

кітних вівцематок. Потреби кітних вівцематок у поживних речовинах 

підвищені, що викликано, насамперед, ростом ембріона, матки та 

навколоплідних оболонок [4, 5, 20, 23, 28]. У перші 3 місяці кітності 

абсолютний приріст маси ембріона незначний і становить близько  

10 % маси ягняти при народженні, тому протеїнова й енергетична 

потреба вівцематок у цей час може знаходитися на підтримуючому 

рівні за умови їх заводської вгодованості [4, 5, 9, 20]. В останні 2 міс. 

кітності абсолютний приріст маси ембріона помітно зростає (до 85 % 

маси ягняти при народженні), і чим ближче до окоту, тим ріст плода 
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інтенсивніший. Так, якщо на четвертому місяці кітності 

середньодобовий приріст маси плода не перевищує 40–45 г, то на 

п’ятому він досягає  120–150 г і більше [4, 5]. 

Оскільки перед народженням у тілі плода посилюється 

відкладання білка, то вівцематка витрачає на це у другу половину 

вагітності особливо багато протеїну й енергії. Проведеними 

дослідженнями встановлено, що 70 % маси плода та понад 80 % 

відкладеної в ньому енергії утворюються протягом останніх 2 міс. 

кітності вівцематок, при цьому до 80 % енергії відкладається у вигляді 

білка [4, 5, 20, 23, 30, 39]. 

Тому у кінцевий період кітності раціони маток потрібно 

забезпечити достатньою кількістю повноцінного протеїну й енергії, що 

сприяє народженню розвинених, здорових ягнят, оскільки 

неповноцінна годівля вівцематок у вказаний період спричинює 

витрачання організмом тварини резервних поживних  речовин, 

народження слабких недорозвинених ягнят, недостатню молочну 

продуктивність маток, пригнічення росту вовни [4, 5, 9, 20, 23, 28, 30, 

39].  

Відомо, що волосяні фолікули закладаються на третьому місяці 

розвитку ембріона овець, тому неповноцінне забезпечення раціонів 

маточного поголів’я протеїном та енергією у цей період негативно 

позначається на процесі формування вовняних волокон, рості і 

розвитку плода [2, 3, 6–8, 16–20]. Крім того, зниження енергетичного 

рівня годівлі кітних вівцематок на 10–15 % і протеїнового на 15–20 % 

від чинних норм призводить у них до сповільнення росту та 

зменшення міцності вовняних волокон, з’являється так звана «голодна 

тонина» [1–8, 16–20]. 

У перший період кітності норми енергетичного живлення 

вівцематок належної (заводської) вгодованості аналогічні для 

холостих, а за нижчесередньої вгодованості їх збільшують на 0,2–  
0,3 к.од., упродовж останньої третини кітності потреби маток овець у 

енергії збільшуються на 30–40 %, а у перетравному протеїні – на 40– 

60 % [4, 5, 9, 18, 20]. 

Друга половина і особливо кінцевий період кітності вівцематок 

супроводжується активізацією процесів мінералізації кістяка у тілі 

плода. Якщо у перший період кітності в організмі маток за добу 

відкладається в середньому 2,5–3,5 г кальцію і 1,6–2,7 г фосфору, то в 

другий – відповідно 3,5–5,6 і 2,2–2,8 г [4, 18, 20]. Тому в кінцевий 

період кітності поряд з енергією і протеїном потрібно забезпечити 

потребу кітних вівцематок у мінеральних елементах, зокрема в кальції 

та фосфорі. На кожну кормову одиницю у раціоні вівцематок у першу 
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половину кітності має припадати не менше 6,0 г кальцію і 3,5 г 

фосфору, а в другу – відповідно 7,0 і 4,0 г [4, 5, 18, 20]. Потреба у 

фосфорі високопродуктивних вівцематок з настригом вовни у митому 

волокні понад 2 кг збільшується до 0,5 г з розрахунку на кожну 

кормову одиницю [4, 5, 18, 20]. Для забезпечення достатнього 

енергетичного та протеїнового живлення вівцематкам у першу 

половину кітності у стійловий період згодовують 1,0–1,5 кг сіна, із них 

50 % бобового, 0,5–1,0 кг соломи ярих культур, 2–3 кг силосу або 

сінажу, у другу половину кітності до раціону додають 0,2–0,5 кг 

концкормів на одну голову [4, 9, 18, 20]. В умовах промислових 

технологій кітним вівцематкам згодовують повноцінні гранульовані 

комбікорми та грубі корми [5, 28, 30, 39]. 

У південних районах України у безсніжні або малосніжні зими 

практикують випасання кітних вівцематок та підгодівлю їх грубими 

кормами [5]. 

Забезпечення повноцінного протеїнового й енергетичного 

живлення лактуючих вівцематок. У перші 6 тижнів  після ягніння 

рівень білкової й енергетичної годівлі лактуючих вівцематок має 

забезпечувати їх фізіологічні вимоги, належну вгодованість, високу 

молочність і якість молока, повноцінний ріст, розвиток та здоров’я 

ягнят, відповідну вовнову продуктивність. 

Експериментально доведено, що вівцематки тонкорунних порід 

у перші 1,5 місяця лактації продукують 1,2–1,5 кг молока за добу, а на 

3–4 місяці –  0,8–1,0 кг, що становить у середньому за лактацію 120–
150 кг. Найвища молочна продуктивність маток овець спостерігається 

на 2–3-й тиждень після окоту. За перший місяць лактації вівцематки 

орієнтовно продукують 38 % молока, за другий – 30 %, третій – 21 % і 

четвертий – 11 % від загальної кількості [4, 11–13, 24, 30, 35]. 

Встановлено, що на утворення 1 кг молока вівцематка витрачає 

близько 0,7–0,75 к.од., 85–90 г перетравного протеїну, 3,6 г кальцію і 

2,3 г фосфору, 4,5 г лізину та 6 г метіоніну з цистином, що покладено в 

основу норм годівлі лактуючих маток. Прийняті норми розраховані на 

підсисних маток середньої вгодованості. За нижчесередньої 

вгодованості норми годівлі маток  збільшують на 10–15 % [5, 9]. Для 

вівцематок з високою молочною продуктивністю і настригом митої 

вовни 2,5–3,0 кг та маток, які народили двоє і більше ягнят, норми 

годівлі також підвищують на 10–12 % [4, 5, 9, 30, 38].  

Рівень протеїнового й енергетичного живлення лактуючих 

вівцематок уточнюють за фактичним середньодобовим приростом 

живої маси ягнят за перші 20–25 діб підсисного періоду вирощування, 

коли їх приріст залежить в основному від молочності матерів, оскільки 
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відомо, що на 1 кг приросту ягнята споживають у середньому 5–6 кг  

молока [4, 20]. 

За недостатньої і неповноцінної білкової й енергетичної годівлі 

підсисні вівцематки швидко худнуть, у них суттєво знижується 

молочна і вовняна продуктивність та погіршується якість вовни, тому 

у цей період особливо слід дотримуватися норм годівлі маток за 

вказаними елементами живлення [4, 5, 20]. 

Через 1,0–1,5 години після родів обов’язковим є напування 

маток овець теплою підсоленою водою. У перші 2–3 доби після окоту 

лактуючих вівцематок підгодовують якісним сіном. На повний раціон 

лактуючих вівцематок переводять поступово, вводячи до його складу 

висівки пшеничні, суміш концентрованих кормів, на 5–6 добу після 

родів додають силос або сінаж високої якості та коренеплоди [4, 5, 9, 

20, 28]. 

Раціон для підсисних вівцематок залежить від природно-

кліматичних зон їх вирощування і періоду окоту [4, 5, 9, 20, 28, 30, 39].  

За ранньовесняного ягніння перші 6–8 тижнів лактації у маток 

збігаються із стійловим утриманням. За таких умов до їх раціонів 

вводять, кг: дрібностебле якісне сіно – 1,0–1,5, силос – 3,0–8,0, яру 

солому – 0,3–0,5, комбікорми або суміш концентрованих кормів, 

збагачених мінеральними та біологічно активними речовинами, – 0,3–
0,5 [4, 5, 9, 20, 28, 30]. 

У добовому раціоні лактуючих вівцематок вовнових, вовново-

м’ясних і м’ясо-вовнових порід живою масою 60 кг у першу половину 

лактаційного періоду має бути 2,05–2,10 корм. од. (22–23 МДж 

обмінної енергії) та 100–105 г перетравного протеїну на 1 корм. од., а в 

другу половину лактації потреба маток овець у протеїні та енергії 

зменшується на 25–30 % [5, 9, 20]. 

Оскільки споживання енергії лактуючими вівцематками зростає, 

тому її рівень у сухій речовині раціону для тварин у цей період 

потрібно підвищити на 5–10 % [5, 9, 20]. 

Особливості протеїнового й енергетичного живлення 

вівцематок у Карпатському регіоні України. Раціони овець у 

Карпатському  регіоні базуються в основному на використанні 

пасовищних кормів, сіна природних сінокосів та зерна злаків, через що 

в ряді випадків у них наявний суттєвий дефіцит енергії, протеїну, 

окремих макро- та мікроелементів. Особливо це відчутно проявляється 

в періоди кітності та лактації, які в часі збігаються із зимовостійловим 

періодом утримання овець, що веде до зменшення плодючості, 

народження слаборозвинених ягнят, зниження виробництва та якості 

вовни, молока та баранини [1, 4, 15, 18, 20, 35].  
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Традиційні раціони маток у зоні Карпатського регіону у  

зимовостійловий період не забезпечують їх потреби у поживних 

речовинах, і насамперед у протеїні та енергії, що негативно 

позначається на процесах перебігу кітності, молочності і якості молока 

та рості і розвитку ягнят [4, 11–13, 18, 20, 34, 35].   

Оскільки природна геохімічна зона передгір’я Карпат 

характеризується специфікою поживності та білково-енергетичного 

складу кормів, тому проблема коригування раціонів  вівцематок різних 

вікових і продуктивних груп за вмістом протеїну та енергії є особливо 

актуальною [4, 15, 18, 20]. 

Аналіз годівлі вівцематок у Карпатському регіоні показує, що 

оптимальним шляхом балансування за рівнем протеїну та енергії їх 

раціонів є використання у них зерна місцевих бобових культур з 

високим вмістом протеїну  та енергії у сухій речовині корму [4, 15, 18, 

20, 35].  

Проведеними дослідженнями на кітних і лактуючих вівцематках 

гірськокарпатської та асканійської м'ясо-вовнової порід у різних 

господарствах передгірської і гірської зони Карпат встановлено високу 

продуктивну та метаболічну дію використання у їх раціонах 

комбікормів, які містять екструдоване зерно кормових бобів, гороху та 

каналовий ріпаковий шрот, вирощені у зоні Карпат [4, 11–13, 15, 21, 

34, 35]. 

Зокрема ми рекомендуємо у вівчарських господарствах 

природно-кліматичної зони Карпат вівцематкам у перший період 

кітності й другий період лактації  у добовий раціон, крім якісного сіна 

природних сінокосів, вносити 300–400 г комбікорму такого складу: 

пшенична дерть – 10 %, ячмінна дерть – 20 %, вівсяна дерть – 20 %, 

висівки пшеничні – 10 %, каналовий ріпаковий шрот – 13 %, 

екструдовані кормові боби – 17 %, екструдований горох – 8,5 %, 

кухонна сіль – 0,5 %, премікс – 1 %, а в другий період кітності і 

перший період лактації згодовувати, крім сіна, 400–500 г вказаного 

комбікорму [4]. Такий комбікорм містить: 1,3 кг кормових одиниць, 

18,1 МДж обмінної енергії, 135 г перетравного протеїну  і 1,96 кг сухої 

речовини. Використання комбікорму наведеного вище складу в 

раціонах кітних і лактуючих вівцематок у зимовостійловий період 

забезпечує збереження тваринами належної (заводської) вгодованості, 

підвищує молочну і вовняну продуктивність, стимулює ріст і розвиток 

підсисних ягнят, оптимізує обмін речовин в організмі. 

Висновок. Повноцінне забезпечення рівня протеїну, енергії та 

здатності споживання корму відповідно до європейських норм годівлі 

ярок і вівцематок перед осіменінням, кітних та лактуючих маток є 
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важливим фактором підвищення їх продуктивних якостей та 

стимуляції росту і розвитку ягнят. 

 

Список використаної літератури 

1. Біологічні та господарсько корисні ознаки гірсько-

карпатських овець з вовною природного забарвлення / I. A. Макар [та 

ін.]. – Львів : Афіша, 2004. – 147 с. 

2. Біохімія, морфологія і патологія вовни /  Г. М. Седіло [та 

ін.]. – Львів : ПАІС, 2006. – 160 с. 

3. Вади овечої вовни та шляхи їх попередження  : 

рекомендації / I. A Макар [та ін.]. – Львів-Оброшино : [Б. в.], 2007. –  

28 с. 

4. Вівчарство Карпатського регіону / Г. М. Седіло [та ін.]. –  

Львів :  ПАІС,  2016. – 192 с. 

5. Вівчарство України / В. М. Іовенко [та ін.]. – К. : Аграрна 

наука, 2006. – 615 с.   

6. Гавриляк В. В. Ультраструктурні дослідження вовняного 

волокна за норми та патологічного стоншення / В. В. Гавриляк   

// Біологія тварин. – 2011. – Т. 13,  № 1/2. –  С. 69–70.  

7. Гавриляк В. В. Особливості структурної організації 

кератину нормальних і патологічно стоншених вовняних волокон  

/ В. В. Гавриляк,  Г. М. Седіло // Біологія   тварин. – 2013. –  Т. 15, № 1. 

– С. 40–46. 

8. Гавриляк В. В. Дослідження молекулярних механізмів 

патологічного стоншення вовни в овець : метод. рек.  

/ В. В. Гавриляк, Г. М. Седіло, П. В. Стапай. – Львів-Оброшино : [б. в.],  

2013. –  27 с. 

9. Дармограй Л. М. Концептуальні засади визначення 

поживної цінності кормів та нормування годівлі жуйних тварин у 

системі INRA-88 // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені  

С. З. Ґжицького. – 2014. – Т. 16, № 2 (59), ч. 3. – С. 76–82. 

10. Інформаційна база даних для інноваційного розвитку 

тваринництва / М. В. Присяжнюк [та ін.]. – Х. : СПДФО Бровін О. В., 

2012. – 792 с. 

11. Молочна продуктивність і якість молока вівцематок 

гірськокарпатської породи за використання у раціоні оптимізованої 

БМВД / Г. М. Седіло, С. О. Вовк, М. А. Петришин, М. М. Хомик  

// Передгірне та гірське землеробство і  тваринництво.  – 2015. –  Вип. 

57.  –  С. 215–220. 

12. Молочна продуктивність та якісні показники молока і 

бринзи за використання у раціонах вівцематок БМВД оптимізованого 



. 191 

складу / Г. М. Седіло, С. О. Вовк, М. А. Петришин,  М. М. Хомик  

// Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. – 2016. – Вип. 

59. – C. 211–218. 

13. Продуктивна і метаболічна дія БМВД у раціонах 

лактуючих вівцематок передгірської зони Карпат / Г. М. Седіло,  

С. О. Вовк, М. А. Петришин,  М. М. Хомик  //  Вісник аграрної науки. – 

2015. – № 9. – С. 36–38. 

14. Свістула М. М. Перетравність поживних речовин та 

засвоєння азоту ярками при використанні в раціонах різного рівня 

енергії та протеїну / М. М. Свістула  // Вівчарство. – 2007. – Вип. 34. – 

С. 153–158. 

15. Седіло Г. М. Сучасний стан і основні напрямки розвитку 

вівчарства в Карпатському регіоні / Г. М. Седіло, С. О. Вовк,  

М. А. Петришин // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-

економічного університету. – 2015. – № 36. – С. 22–26. 

16. Стапай П. В. Пожовтіння вовни овець / П. В. Стапай,  

В. М. Ткачук. – Львів : ЗУКУ, 2011. – 96 с. 

17. Стапай П. В. Ліпідний склад кератину вовни вівцематок у 

зв’язку з фізіологічним станом їх організму та сезонними факторами  

/ П. В. Стапай, В. М. Ткачук, В. В. Гавриляк  // Наук. вісник ЛНУВМ 

та БТ імені С. З. Ґжицького. – 2005. – Т. 7, № 2, ч. 2. – С. 138–141. 

18. Стапай П. В. Гірськокарпатське вівчарство / П. В. Стапай,  

В. М. Ткачук, Т. В. Чокан. – Львів : Добра справа, 2014. – 158 с. 

19. Ткачук В. М. Біохімічне обґрунтування формування 

фізико-хімічних властивостей вовни овець : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступення д-ра с.-г. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія»  

/ В. М. Ткачук. – Львів : ПАІС, 2015. – 34 с. 

20. Фізіолого-біохімічні основи живлення овець / П. В. Стапай 

[та ін.]. – Львів : Лео-Бланк, 2007. – 98 с.  

21. Хімічний склад і якість молока вівцематок залежно від 

ботанічного складу пасовищних трав / Г. М. Седіло // Науковий вісник 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – 2015. – Т. 17, № 1 (61), ч. 3. – С. 

192–196. 

22. Чокан Т. В. Стан і перспективи розвитку 

гірськокарпатського вівчарства / Т. В. Чокан, П. В. Стапай,  

В. В. Гавриляк  // НТБ ІБТ. – 2009. – Т. 10, № 1/2. – С. 420–426. 

23. Cardell K. Practical sheep keeping / K. Cardell. – Second 

edition. – Ramsbury, Marlborough : The  Crowood Press, 2012. – P. 160.  

24. Dairy sheep production research at the University of 

Wisconsin-Madison, USA – a review [Електронний ресурс] / David L. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4004524/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4004524/


. 192 

Thomas, Yves M. Berger, Brett C. McKusick, Claire M. Mikolayunas  

// Anim Sci Biotechnol. – 2014. – V. 5 (1). – Р. 22. – Режим доступу : 

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4004524/> 

25. Differential Pathways to Adult Metabolic Dysfunction 

following Poor Nutrition at Two Critical Developmental Periods in Sheep  

[Електронний ресурс] / Kirsten R. Poore // PLoS One. – 2014. – V. 9 (3). 

– P. 12. – Режим доступу : < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles 

/PMC3946277 /> 

26. Effect of twin-bearing ewe body condition score and late 

pregnancy nutrition on lamb performance [Електронний ресурс]  

/ P. R. Kenyon [et al.] // Anim Prod Sci. – 2012. – V. 52. – P. 483–490. – 

Режим доступу : <http://www.publish.csiro.au/AN/AN12085> 
27. Effect of Age on Energy Requirement for Maintenance and 

Growth of  Dorper and Hu Crossbred F1 Ewes Weighing 20 to 50 kg  

[Електронний ресурс] / H. T. Nie [et al.] // Asian-Australas J. Anim. Sci. – 

 2015. – V. 28 (8). – P. 114. – Режим доступу : 

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4478482/> 
28. Jamroz  D. Zywienie zwierząt i paszoznawstwo / Dorota 

Jamroz, Andrzej Podkański. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 

SA, 2004. –  P. 957.   

29. Kenyon P. R. Review of sheep body condition in relation to 

production characteristics [Електронний ресурс] / P. R. Kenyon,  

S. K. Maloney, D. Blache  // NZ J. Agric. Res. – 2014. – V. 57. – P. 38–64. 

– Режим доступу :  < http://agris.fao.org/agrissearch/search. do?recordID 

=US201600079472 > 

30. Mason B. D. Nutrition guide for B. C. sheep producers  

[Електронний ресурс] / B. D. Mason. – British Columbia : British 

Columbia Ministry of Agriculture,  2010. – 110 p. – Режим доступу : 

<http://www.bcsheepfed.com/files/4014/1679/7909/2010_Complete.pdf > 

31. Maternal Diet during Pregnancy Induces Gene Expression and 

DNA Methylation Changes in Fetal Tissues in Sheep [Електронний 

ресурс] / X. Lan [et al.] // Front Genet.  – 2013. – V. 4. – P. 49. – Режим 

доступу :  <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23577020> 
32. Motivation to obtain a food reward of pregnant ewes in 

negative energy balance: behavioural, metabolic and endocrine 

considerations Horm Behav [Електронний ресурс] / E. Verbeek [et al.]  

// Australia: CSIRO, Animal, Food and Health Sciences, Locked Bag 1. – 

2012. – V. 62. – P. 628. – Режим доступу :  

<http://europepmc.org/abstract/med/22789465> 
33. Nutritional restriction of triplet-bearing ewes and body 

condition score has minimal impacts [Електронний ресурс] / P. R. Kenyon 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3946277/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3946277/
https://www.ncbi/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4478482/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4478482/
http://agris.fao.org/agrissearch/search.%20do?recordID%20=US201600079472
http://agris.fao.org/agrissearch/search.%20do?recordID%20=US201600079472
http://www.bcsheepfed.com/files/4014/1679/7909/2010_Complete.pdf


. 193 

[et al.] // NZ J. Agric. Res. – 2012. – V. 55. – P. 359–370. –  

Режим доступу : 

<http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00288233.2012.720264?src=

recsys> 

34. Sedilo G. The Milk and Cheese Quality by Using in the Diet of 

Ewe Protein-Mineral Supplement / G. Sedilo, S. Vovk,  M. Petryshyn // II 

International Conference “Human ecology”, Szczecin, 09–10 june 2016. – 

Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie, 2016. – P. 179–181. 

35. Sedilo G. Methods of selektion and characteristics of 

productive traits of Ukrainian Carpatian mountain sheep / Sedilo G.,  

Vovk S.,  Petryshyn M. // Folia Pomeran. Univer Technol. Stein. (Agric., 

Aliment., Pisc., Zootech). – 2016. – P. 171–178. 

36. Space availability in confined sheep during pregnancy, effects 

in movement patterns and use of space [Електронний ресурс] / X. Averós 

[et al.] // PLoS ONE. – 2014. – V. 40. – P. 171–178. – Режим доступу : 

<http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0094767>   

37. The behaviour of gestating dairy ewes under different space 

allowances [Електронний ресурс] / Averós X. [et al]. // Applied Animal 

Behaviour Science. – 2014.  – V. 150. – P. 17–26. – Режим доступу : 

<http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0167061> 

38. The effects of body condition score and nutrition of triplet-

bearing ewes in late pregnancy [Електронний ресурс] / P. R. Kenyon   

[et al.] // Small Rumin Res. – 2013. – V. 113. – P. 154–161. –  

Режим доступу : http://agris.fao.org/agris-

search/search.do?recordID=US201400009023 
39. Tyne T. The seepbook for smallholder / T. Tyne. – Preston : 

The Good Life Press Ltd., 2012. – 320 p. 
Отримано 20.04.2017 

 

 

 



. 194 

УДК 636.082:612 

В. Д. ФЕДАК, кандидат сільськогосподарських наук 

Н. М. ФЕДАК, кандидат біологічних наук  

М. І. ПОЛУЛІХ, А. В. ШЕЛЕВАЧ, кандидати сільськогосподарських наук 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 

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

Львівської обл., 81115, e-mail: natali_fedak@i.ua 

 

ГАЗОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ОБМІН У ТЕЛИЦЬ, НЕТЕЛЕЙ І КОРІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ 

РІЗНИХ ТИПІВ КОНСТИТУЦІЇ 

 

Подано інформацію щодо особливостей газоенергетичного 

обміну у телиць, нетелей і корів різних типів конституції, які 

оцінювали за розробленим нами фізіолого-селекційним індексом. У 

контрольну групу увійшли тварини з низьким фізіолого-селекційним 

індексом (103 од.), а в дослідну – відповідно  з високим (140 од.). За 

глибиною дихання, легеневою вентиляцією, споживанням кисню, 

виділенням вуглекислоти, загальною енергією і теплопродукцією  

особини з високим фізіолого-селекційним індексом у поcтнатальному 

онтогeнезі значно переважали аналогів з низьким фізіолого-

селекційним індексом. 

Ключові слова: легенева вентиляція, глибина дихання, 

споживання кисню, виділення вуглекислоти, загальна енергія, 

теплопродукція. 

 

Вступ. Відомо, що в основі росту й розвитку організму тварин 

лежать складні процеси засвоєння й окислення поживних речовин, 

інтенсивність яких у різні вікові періоди неоднакова, відповідно й 

рівень обмінних процесів також різний, адже на нього має вплив поряд 

зі спадковими факторами і зовнішнє середовище [1–4, 6–22, 24–27]. 

У великої рогатої худоби легеневе дихання характеризується 

частотою, глибиною та легеневою вентиляцією. З віком ці показники 

змінюються відповідно до певних закономірностей. На рівень 

газоенергетичного обміну впливає низка зовнішніх факторів, зокрема 

це м’язова робота, інсоляція, вологість і тиск повітря, час доби і сезон 

року. У весняно-літній період у молодняку великої рогатої худоби 

газоенергетичний обмін на 35–37 % вищий, ніж в осінній період. 

Газоенергетичний обмін залежить також від типу конституції – 
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у тварин з  міцною конституцією  він інтенсивніший, ніж у аналогів з 

рихлою, або ніжною. При цьому він може слугувати тестом 

інтер’єрних біологічних особливостей організму молодняку, за яким 

судять про обумовлений породою розвиток генетичного потенціалу 

продуктивності тварини. 

Матеріали і методи. Експериментальну частину роботи 

виконано в ДП ”ДГ “Оброшино” Пустомитівського району Львівської 

області. У всіх піддослідних тварин у 3-місячному віці визначали 

активність амінотрансфераз (АЛТ і АСТ) у сироватці крові, що дало 

змогу провести оцінку типу їх конституції, відібрати за фізіолого-

селекційним індексом та сформувати групи для проведення 

експерименту. У контрольну групу входили особини з низьким 

фізіолого-селекційним індексом (103 од.), а в дослідну – відповідно  з 

високим (140 од.) [13]. 

Для оцінки загального рівня обмінних процесів у трьох телиць 

з кожної групи в 6, 9, 12, 18 місяців, у нетелей на 8–9 місяці тільності 

та в корів-первісток на 2–3 місяці лактації за допомогою спеціальної 

маски вивчали газоенергетичний обмін. Аналіз видихнутого повітря 

(вміст кисню та вуглекислого газу) визначали на портативному 

газоаналізаторі ГХП-100. Розрахунки газоенергетичного обміну 

проводили за методикою А. А. Кудрявцева [5]. 

Результати та обговорення. Щодо характеристики частоти 

дихання піддослідних тварин, то відзначено, що телиці контрольної 

групи  за частотою дихання у 6; 12; 18 місяців, нетелі на 8–9 міс. 

тільності та корови на 2–3 міс. лактації переважали дослідних аналогів 

відповідно на 5,4; 10,1; 16,2; 13,2; 11,1 % (табл. 1).  

 

1. Частота вдиху повітря за хвилину в телиць, нетелей і корів 

української чорно-рябої молочної породи (M ± m, n = 10) 

Вік, міс. 
Групи  ± до 

контролю контрольна дослідна  

3 28,8 ± 1,94 32,4 ± 0,91* + 3,6 

6 26,9 ± 0,03 25,5 ± 0,79 - 1,4 

12 21,8 ± 0,47 19,8 ± 0,87* - 2,0 

18 20,7 ± 0,50 17,8 ± 1,44* - 2,9 

Нетелі на 8–9  міс. 

тільності 18,0 ± 0,14 15,9 ± 0,48*** - 2,1 

Корови на 2–3 міс. 

лактації 11,0 ± 0,08 9,9 ± 0,43** - 1,1 

У середньому 21,2 ± 0,53 20,22 ± 0,82 - 0,98 
Примітка: тут і надалі * Р<0,05; ** Р<0,02; *** Р<0,01. 
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Слід відзначити, що у 3-місячному віці телиці дослідної групи 

переважали контрольних аналогів на 12,5 %. У середньому за весь 

період досліду за частотою дихання тварини контрольної групи 

переважали дослідних на 4,9 %. 

Таким чином, частота дихання у тварин дослідної групи у 

постнатальному онтогенезі була меншою, ніж у контрольних аналогів. 

Якщо цей показник у тварин дослідної групи був нижчим, ніж у 

контрольної, то за глибиною дихання, навпаки, вони значно 

переважали контрольних аналогів. Телиці у 6; 12; 18 місяців, нетелі на 

8–9 місяці тільності та корови на 2–3 місяці лактації дослідної групи 

переважали контрольних аналогів відповідно на 23,4; 24,7; 22,6; 22,6; 

21,3 %. У 3-місячному віці телиці контрольної групи переважали 

дослідних аналогів на 10,1 % (табл. 2). 

 

2. Глибина вдиху повітря в телиць, нетелей і корів української 

чорно-рябої молочної породи (M ± m, n = 10), л 

Вік, міс. 
Групи ± до 

контролю контрольна дослідна 

3 0,86  ± 0,72 0,78 ± 0,5 – 0,08 

6 1,27 ± 0,34 1,57 ± 0,41*** + 0,30 

12 2,11 ± 0,34 2,63 ± 0,185** + 0,52 

18 3,01 ± 0,77 3,69 ± 3,19* + 0,68 

Нетелі на 8–9 міс. 

тільності 3,06 ± 0,61 3,76 ± 0,50*** + 0,70 

Корови на 2–3 міс. 

лактації 7,45 ± 3,83 9,04 ± 4,84** + 1,59 

У середньому 2,96 ± 1,10 3,58 ± 1,81*** + 0,62 

 

Проводячи аналіз легеневої вентиляції, ми відзначили, що у всі 

вікові періоди тварини дослідної групи  значно переважали 

контрольних ровесниць (табл. 3). 

Перевага телиць дослідної групи у всі досліджувані вікові 

періоди за показниками легеневої вентиляції становила відповідно 0,3; 

16,0; 7,2; 4,0; 2,9; 9,5 % щодо контролю. У середньому за весь період 

вирощування тварини дослідної групи переважали контрольних 

ровесниць на 5,6 %. Таким чином, за глибиною дихання та легеневою 

вентиляцією тварини дослідної групи значно переважали аналогів 

контрольної. 
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3. Легенева вентиляція у телиць, нетелей і корів української 

чорно-рябої молочної породи (M ± m, n = 10), л/хв 

Вік, міс. 
Групи  ± до 

контролю контрольна  дослідна  

3 24,8 ± 0,34 24,8 ± 0,33 + 0,07 

6 34,3 ± 0,87 39,8 ± 0,43*** + 5,50 

12 48,1 ± 0,70 51,6 ± 0,98** + 3,46 

18 62,2 ± 0,15 64,7 ± 1,30* + 2,50 

Нетелі на 8–9  

міс. тільності 67,1 ± 1,16 69,1 ± 0,33*** + 2,00 

Корови на 2–3 

міс. лактації 93,8 ± 3,42 102,8 ± 1,63** + 8,98 

У середньому 55,4 ± 0,97 58,5 ± 0,97** + 3,09 

 

Інтенсивність протікання окисно-відновних процесів в організмі 

тварин залежить від рівня перетравлення й засвоєння поживних 

речовин, які надходять із кормом. Рівень споживання кисню в процесі 

росту і розвитку значною мірою характеризує інтенсивність 

протікання обмінних процесів. Важливими показниками газообміну є 

споживання кисню та виділення організмом вуглекислоти в 

абсолютних та відносних одиницях.  

За абсолютним споживанням кисню дослідні телиці у 6; 12; 18 

місяців, нетелі на 8–9 міс. тільності та корови 2–3 міс. лактації 

переважали контрольних аналогів відповідно на 6,9; 9,2; 2,3; 20,7 і  

1,5 % (табл. 4). 

 

4. Абсолютне споживання кисню в телиць, нетелей та корів 

української чорно-рябої молочної породи (M ± m, n = 10), л/хв 

Вік, міс. 
Групи  ± до 

контролю контрольна  дослідна  

3 0,66 ± 0,018 0,65 ± 0,005 – 0,01 

6 1,01 ± 0,007 1,08 ± 0,020*** + 0,07 

12 1,41 ± 0,070 1,54 ± 0,020* + 0,13 

18 1,71 ± 0,020 1,75 ± 0,010 + 0,04 

Нетелі на 8–9  міс. 

тільності 1,45 ± 0,080 1,76 ± 0,110** + 0.31 

Корови на 2–3 міс. 

лактації 2,70 ± 0,010 2,74 0,110 + 0,04 

У середньому 1,49 ± 0,030 1,59 ± 0,050 + 0,10 
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У 3-місячному віці за абсолютним споживанням кисню 

відзначено незначну перевагу тварин контрольної групи над 

дослідними ровесницями.  

Аналогічну закономірність встановлено і за відносним 

споживанням кисню. За цим показником у середньому за весь період 

вирощування тварини дослідної групи переважали контрольних 

аналогів на 6,1 %. 

Отже, за абсолютним і відносним споживанням кисню в 

постнатальному онтогенезі тварини дослідної групи вірогідно 

переважали контрольних аналогів. 

Щодо абсолютного виділення вуглекислоти, то встановлено, що  

телиці дослідної групи у  6; 12; 18-місячному віці, нетелі на 8–9 міс. 

тільності та корови на 2–3 міс. лактації переважали ровесниць 

контрольної групи відповідно на 15,3; 4,6; 7,2; 14,6; 11,8 % (табл. 5). 

 

5. Абсолютне виділення вуглекислоти в телиць, нетелей та корів 

української чорно-рябої молочної породи (M ± m, n = 10), л/хв 

Вік, міс. 
Групи  ± до 

контролю контрольна дослідна 

3 0,50 ± 0,01 0,50  ± 0,01 0 

6 0,72  ± 0,09 0,83  ± 0,02 + 0,11 

12 1,09  ± 0,03 1,14 ± 0,02 + 0,05 

18 1,25 ± 0,02 1,34 ± 0,01*** + 0,09 

Нетелі на 8–9  міс. 

тільності 1,16 ± 0,04 1,33 ± 0,04*** + 0,17 

Корови на 2–3 міс. 

лактації 2,24 ± 0,11 2,28 ± 0,02 + 0,04 

У середньому 1,16 ± 0,04 1,24 ± 0,02* + 0,08 

 

За весь період вирощування за означеним показником тварини 

дослідної групи переважали контрольних у середньому на 6,9 %.  

Відносне виділення вуглекислоти у тварин дослідної групи у всі 

вікові періоди було вищим відповідно на 13,7; 11,4; 0,5; 9,1; 9,9 і 7,4 % 

щодо контрольних ровесниць (табл. 6).  

У середньому за весь період вирощування за відносним 

виділенням вуглекислого газу перевага тварин дослідної групи над 

контролем становила 8,5 %. 

Отже, за абсолютним і відносним виділенням вуглекислоти у 

постнатальному онтогенезі тварини з високим фізіолого-селекційним 

індексом (дослідна група) вірогідно переважали аналогів з низьким 

фізіолого-селекційним  індексом  (контрольна група). Це  свідчить  про 
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те, що окисно-відновні процеси в організмі тварин дослідної групи 

протікали інтенсивніше ніж у контрольних аналогів. 

 

6. Відносне виділення вуглекислоти в телиць, нетелей та корів 

української чорно-рябої молочної породи (M ± m, n = 10),  

л  . 10-3/хв/кг 

Вік, місяці 
Групи  ± до 

контролю контрольна дослідна  

3 4,15 ± 0,07 4,72 ± 0,15*** + 0,57 

6 4,31 ± 0,22 4,80 ± 0,19* + 0,49 

12 3,80 ± 0,16 3,82 ± 0,12 + 0,02 

18 3,39 ± 0,12 3,70 ± 0,10* + 0,31 

Нетелі на 8–9  міс. 

тільності 2,53 ± 0,03 2,78 ± 0,14* + 0,25 

Корови на 2–3 

міс. лактації 5,13 ± 0,32 5,51 ± 0,27 + 0,38 

У середньому 3,89 ± 0,15 4,22 ± 0,17 + 0,33 

 

Дихальний коефіцієнт у тварин дослідної і контрольної групи 

суттєво не відрізнявся (табл. 7). У всі досліджувані вікові періоди, 

окрім корів, його показник знаходився в межах 0,7–0,8. У такому 

діапазоні у худоби відбувається жировий обмін. 

 

7. Дихальний коефіцієнт у телиць, нетелей і корів української 

чорно-рябої молочної породи (M ± m, n = 10) 

Вік, міс. 
Групи  ± до 

контролю контрольна  дослідна  

3 0,76 ± 0,005 0,77 ± 0,008 + 0,01 

6 0,71 ± 0,020 0,76 ± 0,006** + 0,05 

12 0,75 ± 0,050 0,74 ± 0,010 – 0,01 

18 0,74 ± 0,007 0,77 ± 0,005 + 0,03 

Нетелі на 8–9  міс. 

тільності 0,80 ± 0,150 0,76 ± 0,040 – 0,04 

Корови на 2–3  міс. 

лактації 0,86 ± 0,020 0,84 ±0,040 – 0,02 

У середньому 0,77 ± 0,050 0,78 ± 0,020 + 0,01 

 

У первісток на 2–3 місяці лактації дихальний коефіцієнт 

становив 0,8. Це свідчить про те, що у вказаний період в організмі 

тварин інтенсивнішим був білковий обмін. 
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Енергетичний обмін у постнатальному онтогенезі 

характеризують загальна енергія, виділена тваринами, та відносне 

накопичення теплопродукції. За абсолютним виділенням енергії в усі 

періоди досліджень (окрім 3-місячного) телиці ІІ групи  переважали 

контрольних відповідно на 9,0; 3,8; 3,6; 22,2 і 4,1 % (табл. 8).  
 

8. Загальна енергія, виділена телицями, нетелями та коровами 

української чорно-рябої молочної породи (M ± m, n = 10), кДж/год 

Вік, міс. 
Групи  ± до 

контролю контрольна  дослідна  

3 792 ± 13 779 ± 7 – 13 

6 1187 ± 55 1295 ± 22** + 108 

12 1726 ± 30 1791 ± 29 + 65 

18 2024 ± 28 2097 ± 17** + 73 

Нетелі на 8–9  міс. 

тільності 1760 ± 89  2150 ± 105*** + 390 

Корови на 2–3 міс. 

лактації 3199 ± 11 3331 ± 10*** + 132 

У середньому 1781 ± 38 1907 ± 32** + 126 

 

За весь період вирощування за означеним показником тварини 

дослідної групи переважали контрольних аналогів на 7,1 %. 

 

9. Відносні показники теплопродукції у телиць, нетелей і корів 

української чорно-рябої молочної породи, кДж/год/кг 

Вік, міс. 
Групи  ± до 

контролю контрольна  дослідна  

3 6,70 ± 0,17 7,33 ± 0,30* + 0,69 

6 7,11 ± 0,22 7,55 ± 0,29 + 0,44 

12 6,09 ± 0,21 6,18 ± 0,21 + 0,09 

18 5,46 ± 0,15 5,78 ± 0,14 + 0,32 

Нетелі на 8–9  міс. 

тільності 3,81 ± 0,01 4,37 ± 0,26* + 0,56 

Корови на 2–3  міс. 

лактації 7,33 ± 0,32 7,71 ± 0,21 + 0,38 

У середньому 6,10 ± 0,15 6,47 ± 0,23 + 0,37 

 

Щодо відносних показників теплопродукції, то вони були 

вищими у тварин дослідної групи відповідно на  9,4; 6,2; 1,5; 5,8; 14,7 і 

5,2 % (табл. 9).  
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За весь період вирощування різниця за відносними показниками 

теплопродукції в середньому становила 6,1 % на користь тварин 

дослідної групи.  

Висновки. За показниками газоенергетичного обміну у 

постнатальному онтогенезі тварини з високим фізіолого-селекційним 

індексом (дослідна група) значно переважають аналогів з низьким 

фізіолого-селекційним індексом (контрольна група). Це свідчить про 

те, що у тварин дослідної групи обмін речовин протікає набагато 

інтенсивніше, ніж у контрольних аналогів. Для практичного 

використання потрібно залишати тварин з високою інтенсивністю 

обміну речовин. 
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ОБМІН АЗОТОВМІСНИХ СПОЛУК В ОРГАНІЗМІ 

ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ БУГАЙЦІВ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ 

РІЗНИХ ФОРМ КЛІТКОВИНОВМІСНОГО КОРМУ 

 

Досліджували зміни концентрації азотовмісних сполук у 

рідкому вмісті рубця, залишкового і загального азоту, сечовини й 

білка, а також активності ензимів трансамінування у крові бугайців 

залежно від часу щодо початку годівлі та наявності у раціоні різних 

форм клітковиновмісного корму. Показано, що згодовування бугайцям 

солом’яної січки різної величини призводить до зменшення 

концентрації азоту аміаку та амінного азоту у рідкому вмісті рубця. 

Встановлено, що активність ензимів трансамінування у цільній крові 

бугайців під дією різних форм клітковиновмісного корму до ранкової 

годівлі підвищується. Це підвищення не залежить від часу щодо 

початку годівлі. Висловлено припущення, що активність ензимів 

трансамінування у цільній крові бугайців за згодовування їм 

клітковиновмісного корму регулюється субстратно. 

Вміст білка у цільній крові бугайців до ранкової годівлі під дією 

клітковиновмісного корму з різною величиною частинок також 

зростає. Концентрація сечовини і залишкового азоту у цільній крові 

бугайців на третій годині після початку годівлі зменшується, а білка і 

загального азоту – збільшується. 

Показано також, що від рівня азотовмісних сполук у рідкому 

вмісті рубця та крові залежать прирости живої маси бугайців. 

Ключові слова: бугайці, клітковиновмісний корм, азотовмісні 

сполуки рубця та крові, продуктивність.  

 

Вступ. Молода трава має у своєму складі недостатню кількість 

клітковини (всього 18–19 %, тоді як потрібними є 21–23 %) [3, 30–34]. 

Причому вона містить в основному легкоперетравну клітковину [16, 

29], яка дуже швидко піддається зброджуванню в одному з відділів 

складного шлунка жуйних тварин – рубці [12, 19]. Наслідком цього 

процесу є неповне використання рубцевими мікроорганізмами та 

організмом   тварини-господаря  наявних   у   молодій  траві  поживних  

 
© Шелевач А. В., 2017 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2017. Вип. 61. 



. 205 

речовин [4–8, 18], насамперед азотовмісних сполук [2, 9, 20], що 

призводить до нижчого рівня засвоєння азоту в організмі. Звідси 

випливає, що в раціоні жуйних тварин у цей період утримання не 

вистачає структурної клітковини, зокрема клітковини, зв’язаної з 

геміцелюлозами та лігніном [35–38]. 

З метою поповнення раціону жуйних тварин, які споживають 

молоду траву, структурною клітковиною їм згодовують натуральний 

або у вигляді січки грубий корм (сіно або солому) [17, 33]. 

Клітковиновмісний корм виконує у шлунково-кишковому тракті 

жуйних тварин різноманітні функції: поживну, адсорбуючу та 

поверхневу [22, 27, 28]. 

Структурна клітковина має дуже низьку поживну та 

енергетичну цінність [8, 10]. Разом з тим вона здатна адсорбувати та 

транспортувати на своїй поверхні значні кількості наявних у 

шлунково-кишковому тракті жуйних тварин поживних речовин [15, 

38]. Поверхню структурної клітковини, яка знаходиться у 

передшлунках жуйних тварин, насамперед у рубці, населяє велика 

кількість мікроорганізмів (бактерій та найпростіших) [14, 12, 16]. Вони 

проявляють целюлозо-, аміло-, протео- та ліполітичну активність [11, 13, 

19]. Внаслідок цього у жуйних тварин  суттєво змінюється надходження 

вуглеводів, ліпідів, біологічно активних речовин (насамперед 

водорозчинних вітамінів групи В) і азотовмісних сполук із шлунково-

кишкового тракту в кров і лімфу [1, 23–26]. 

На даний час невідомим залишається, яка з наведених вище 

функцій клітковиновмісного корму є важливішою для організму жуйної 

тварини. Крім того, невідомим є вплив різних форм (зокрема величини 

частинок) структурного клітковиновмісного корму на різноманітні 

ланки обмінних процесів в організмі жуйних тварин. 

Виходячи з цього, метою роботи було вивчити концентрацію 

основних азотовмісних сполук і активність ензимів переамінування в 

крові бугайців за згодовування різних форм клітковиновмісного корму. 

Матеріали і методи. У ФГ "Літинське" Дрогобицького району 

Львівської області було сформовано три групи бугайців симентальської 

породи (по 5 тварин у кожній) з використанням методичних підходів, 

які застосовують у міжнародній практиці відповідно до вимог ISO 

17025, а також згідно з загальноприйнятими методиками груп-аналогів 

за походженням, віком та живою масою. Трьом тваринам із кожної 

групи наклали фістули рубця.  Всі тварини були клінічно здоровими. 

За умов прив’язного утримання тварини контрольної групи 

протягом травня – липня (90 діб) отримували основний раціон (ОР), 
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який містив молоду зелену масу злаково-бобового пасовища (35,0 кг) і 

комбікорм (2,5 кг). 

Тваринам дослідних груп додатково до основного раціону 

згодовували 1 кг січки соломи пшениці озимої. Причому тваринам І та ІІ 

дослідних груп згодовували солом’яну січку з величиною частинок 

відповідно 0,2–2,0 і 3,0–5,0 см. В кінці досліду у бугайців із яремної 

вени відбирали зразки крові до ранкової годівлі і на 3-й годині від її 

початку. У бугайців з фістулами рубця відбирали зразки його вмісту до 

ранкової годівлі, а також на 2, 4, 7 та 10-й годинах від її початку. У 

рідкому вмісті рубця визначали концентрацію аміачного, амінного та 

білкового азоту. 

У цільній крові вивчали вміст сечовини, залишкового і загального 

азоту, білка та активність ензимів переамінування – 

аспартатамінотрансферази (АСТ – КЕ 2.6.1.1) і аланінамінотрансферази 

(АЛТ – КЕ 2.7.1.2). Рівень сечовини у цільній крові визначали 

колориметричним методом; білка, залишкового та загального азоту – за 

К’єльдалем; активність АСТ і АЛТ у цільній крові – за Пасхіною. 

Біометричну обробку результатів було проведено методом 

варіаційної статистики за Плохінським, враховуючи критерій 

Стьюдента. Для оцінки достовірності отриманих результатів – середніх 

арифметичних величин (M), похибки середнього арифметичного (± m) 

та вірогідності різниць між досліджуваними середньоарифметичними 

величинами (Р) було використано стандартні комп’ютерні математично-

статистичні програми, зокрема Excel. 

Результати та обговорення. З табл. 1 видно, що в рідкому 

вмісті рубця бугайців контрольної групи концентрація азоту аміаку та 

амінного азоту є найменшою до годівлі і на 10-й годині після її 

початку. Вона збільшується на 2–4-й годинах, причому максимальною 

є на 2-й годині після початку годівлі.  

Слід відзначити, що в рідкому вмісті рубця жуйних тварин 

аміачний азот утворюється внаслідок дезамінування азотовмісних 

сполук органічного та неорганічного походження [9]. В результаті 

неповного використання азоту аміаку мікроорганізмами, які населяють 

рубець, він всмоктується у кров і в печінці перетворюється на 

сечовину [10, 11], яка виводиться з  організму тварин зі сечею [18]. 

Наявність амінного азоту в рубцевій рідині вказує на 

присутність у ній вільних амінокислот, що може бути наслідком 

низької ефективності їх включення у склад білків [19]. 

Згодовування бугайцям дослідних груп солом’яної січки різної 

величини порівняно з контролем приводить до зменшення 
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концентрації азоту аміаку та амінного азоту у рідкому вмісті рубця 

(табл. 1). 

 

1. Динаміка концентрації аміачного та амінного азоту в рідкому 

вмісті рубця піддослідних бугайців (М±m, n=3), г·10-3/л 

Час щодо 

початку годівлі 

Групи тварин 

контрольна 

І дослідна 

(величина 

частинок  

0,2–2,0 см) 

ІІ дослідна 

(величина 

частинок  

3,0–5,0 см) 

Аміачний азот 

До годівлі 65,1 ± 4,06 49,7 ± 3,10 41,2 ± 2,57 

2 години після 

початку годівлі 176,4 ± 10,99 131,3 ± 8,18* 127,3 ± 7,93* 

4 години після 

початку годівлі 141,1 ± 8,79 102,0 ± 6,36* 93,2 ± 5,81* 

7 годин після 

початку годівлі 112,5 ± 7,01 61,0 ± 3,80* 54,2 ± 3,38* 

10 годин після 

початку годівлі 76,9 ± 4,80 41,5 ± 2,60* 42,7 ± 2,70* 

Амінний азот 

До годівлі 16,2 ± 1,01 9,8 ± 0,61* 7,7 ± 0,48* 

2 години після 

початку годівлі 37,1 ± 2,31 27,5 ± 1,71* 27,3 ± 1,70* 

4 години після 

початку годівлі 33,8 ± 2,11 20,8 ± 1,30* 20,2 ± 1,26* 

7 годин після 

початку годівлі 19,8 ± 1,23 12,9 ± 0,80* 12,6 ± 0,79* 

10 годин після 

початку годівлі 16,1 ± 1,00 9,5 ± 0,59* 8,3 ± 0,52* 

 

З наведеної вище таблиці також видно, що найбільше 

зменшується концентрація азоту аміаку та амінного азоту у рідкому 

вмісті рубця бугайців ІІ дослідної групи. Можливо, це відбувається за 

рахунок більш повного використання азоту аміаку та амінного азоту 

мікроорганізмами, які населяють рубець, для синтезу основних 

компонентів свого тіла [12]. 

У ході досліджень було встановлено, що в рідині рубця бугайців 

І та ІІ дослідної груп порівняно з контролем кількість білкового азоту 

зростає на 7 і 10-й годині від початку годівлі. 
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2. Динаміка концентрації білкового азоту в рідкому вмісті рубця 

піддослідних бугайців (М±m, n=3), г·10-3/л 

Час щодо 

початку годівлі 

Групи тварин 

контрольна 

І дослідна 

(величина 

частинок  

0,2–2,0 см) 

ІІ дослідна 

(величина 

частинок  

3,0–5,0 см) 

До годівлі 0,55 ± 0,03 0,47 ± 0,03 0,49 ± 0,03 

2 години після 

початку годівлі 1,21 ± 0,02 1,09 ± 0,03* 1,01 ± 0,04* 

4 години після 

початку годівлі 1,20 ± 0,02 1,08 ± 0,04* 1,06 ± 0,03* 

7 годин після 

початку годівлі 1,16 ± 0,02 1,51 ± 0,02* 1,43 ± 0,04* 

10 годин після 

початку годівлі 0,57 ± 0,04 1,18 ± 0,08* 1,15 ± 0,08* 

 

З табл. 2 видно, що найменша кількість білкового азоту у рідині 

рубця бугайців контрольної групи спостерігається до годівлі і на 10-й 

годині від її початку (табл. 2). Кількість білкового азоту у рідині рубця 

бугайців контрольної групи збільшується на 2–7-й годинах від початку 

годівлі. 

Наведені вище процеси азотового обміну у рубці піддослідних 

бугайців супроводжуються вищими показниками обмінних процесів 

ізовалеріанової кислоти (табл. 3). 

 

3. Динаміка концентрації ізовалеріанової кислоти у рубцевій 

рідині піддослідних бугайців (М±m, n=3), г/л 

Час щодо  

початку годівлі 

Групи тварин 

контрольна 

І дослідна 

(величина 

частинок  

0,2–2,0 см) 

ІІ дослідна 

(величина 

частинок  

3,0–5,0 см) 

До годівлі 0,10 ± 0,003 0,11 ± 0,005 0,09 ± 0,004 

2 години після 

початку годівлі 0,22 ± 0,019 0,10 ± 0,015* 0,14 ± 0,014* 

7 годин після 

початку годівлі 0,09 ± 0,011 0,04 ± 0,007* 0,07 ± 0,010* 

 

Ізовалеріанова кислота утворюється внаслідок процесу 

дезамінування валіну. Зокрема її концентрація у рубцевій рідині 
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бугайців І дослідної групи порівняно з контролем зменшується на 2 і 

7-й годинах від початку годівлі (відповідно до 0,10 і 0,04 проти 0,22 і 

0,09 г/л), а ІІ дослідної – тільки на 2-й годині від початку годівлі (0,14 

проти 0,22 г/л). 

Відзначено, що концентрація сечовини та залишкового азоту у 

цільній крові бугайців дослідних груп, яким згодовували різні форми 

клітковиновмісного корму, порівняно з бугайцями контрольної групи, 

які отримували основний раціон, до ранкової годівлі має тенденцію до 

зменшення (табл. 4).  

 

4. Концентрація азотовмісних сполук і активність ензимів 

переамінування у цільній крові піддослідних бугайців (М±m, n=3) 

Показники 

Групи тварин 

контрольна 

(ОР) 

І дослідна 

(величина 

частинок  

0,2–2,0 см) 

ІІ дослідна 

(величина 

частинок  

3,0–5,0 см) 

До годівлі 

Білок, % 7,21 ± 0,16 7,81 ± 0,07* 7,79 ± 0,11* 

АСТ, од./мл 69,25 ± 2,21 79,73 ± 1,98* 78,81 ± 2,23* 

АЛТ, од./мл 49,36 ± 1,35 54,91 ± 0,81* 56,32 ± 1,54* 

Сечовина,  г·10-3/л 0,22 ± 0,02 0,17 ± 0,02* 0,16 ± 0,01* 

Залишковий азот, 

г·10-3/л 0,28 ± 0,02 0,25 ± 0,01 0,24 ± 0,01 

Загальний азот,  

г·10-3/л 26,69 ± 0,39 27,45 ± 0,25 27,11 ± 0,17 

На 3-й годині після початку годівлі 

Білок, % 7,28 ± 0,11 7,73 ± 0,07* 7,76 ± 0,07* 

АСТ, од./мл 64,08 ± 1,41 57,43 ± 0,52* 58,23 ± 0,86* 

АЛТ, од./мл 44,97 ± 1,87 38,69 ± 1,77* 38,81 ± 0,92* 

Сечовина,  г·10-3/л 0,38 ± 0,01 0,31 ± 0,01* 0,30 ± 0,01* 

Залишковий азот, 

г·10-3/л 0,55 ± 0,02 0,46 ± 0,01* 0,45 ± 0,01* 

Загальний азот, 

г·10-3/л 27,61 ± 0,06 28,25 ± 0,18* 28,43 ± 0,18* 
* Зміни достовірні, р < 0,05. 

 

Одночасно у їхній крові підвищується рівень білка. При цьому 

вміст загального азоту має тенденцію до зростання. Це, можливо, 

пов’язано як з рівнем їх надходження у кров із шлунково-кишкового 

тракту, так і з перетвореннями в печінці. Адже результати досліджень 
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свідчать про те, що активність ензимів переамінування (АСТ і АЛТ) у 

цільній крові бугайців дослідних груп порівняно з тваринами 

контрольної групи до ранкової годівлі зростає. Очевидно, що зміна 

активності ензимів переамінування (АСТ і АЛТ) у цільній крові 

пов’язана з рівнем надходження азотовмісних сполук із шлунково-

кишкового тракту у кров [13]. 

Наведені вище припущення підтверджуються даними, 

отриманими на 3-й годині після початку ранкової годівлі. На цей час 

максимально проявляються зміни рівня надходження поживних 

речовин із шлунково-кишкового тракту у кров [4]. 

Таким чином було виявлено, що різні форми 

клітковиновмісного корму залежно від часу щодо початку годівлі 

впливають на обмінні процеси у рубці і рівень надходження 

азотовмісних сполук із шлунково-кишкового тракту у кров 

піддослідних бугайців. Тим самим клітковиновмісний корм впливає на 

субстратну регуляцію активності ензимів в організмі жуйних тварин. 

Обмінні процеси в організмі піддослідних бугайців впливають 

на їх продуктивні показники, про що свідчать зміни активності ензимів 

переамінування та рівень, з одного боку, сечовини та залишкового 

азоту, з другого – білка й загального азоту в цільній крові. Так, 

абсолютні прирости живої маси бугайців контрольної групи за період 

досліду становили 64,4 ± 1,08 кг, а бугайців І і ІІ дослідних груп – 

відповідно 76,9 ± 1,69 (р < 0,001) і 72,7 ± 1,60 кг (р < 0,01). 

Вищі прирости живої маси бугайців І дослідної порівняно з 

тваринами ІІ дослідної групи, ймовірно, пов’язані з часом, протягом 

якого клітковиновмісний корм перебував у рубці, і, отже, з рівнем 

надходження поживних речовин із шлунково-кишкового тракту в кров 

і тканини. Менші частинки клітковиновмісного корму швидше 

проходять з рубця у розташовані нижче відділи шлунково-кишкового 

тракту жуйних тварин порівняно з крупнішими частинками [7]. Це 

суттєво впливає на рівень надходження поживних речовин корму із 

шлунково-кишкового тракту в кров і тканини та на вміст у них 

окремих компонентів і активність ензимів переамінування. 

Висновки. Згодовування бугайцям дослідних груп солом’яної 

січки різної величини приводить до зменшення концентрації азоту 

аміаку та амінного азоту в рідкому вмісті їх рубця. Найбільше 

зменшується концентрація азоту аміаку та амінного азоту в рідкому 

вмісті рубця за згодовування клітковиновмісного корму з величиною 

чатсинок 3,0–5,0 см. У рідині рубця тварин І та ІІ дослідної груп 

кількість білкового азоту зростає на 7 і 10-й годині від початку годівлі. 
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Активність ензимів переамінування (АСТ і АЛТ) у цільній крові 

бугайців за згодовування різних форм клітковиновмісного корму до 

ранкової годівлі зростає. Також незалежно від часу щодо початку 

годівлі збільшується концентрація білка. Вміст сечовини й 

залишкового азоту у цільній крові піддослідних тварин на 3-й годині 

від початку ранкової годівлі зменшується, а загального азоту – зростає. 

Згодовування бугайцям дослідних груп солом’яної січки з 

різною величиною частинок позитивно впливає на їх продуктивні 

показники. Абсолютні прирости живої маси тварин за період досліду 

при згодовуванні клітковиновмісного корму з величиною частинок 

0,2–2,0 см є на 12 кг вищими порівняно з контролем, а у бугайців, яким 

згодовували клітковиновмісний корм з величиною 3,0–5,0 см, – 

вищими на 8,3 кг. 

 

Список використаної літератури 

1. Алиев А. А. Достижения физиологии пищеварения 

сельскохозяйственных животных в ХХ веке / А. А. Алиев  

// Сельскохозяйственная биология. – 2007. – № 2. – С. 12–13. 

2. Еримбетов К. Т. Метаболизм белков у растущих бычков и 

факторы его регуляции : автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра 

биол. наук : спец. 03.00.04 “Биохимия”, спец. 03.00.13 “Физиология 

человека и животных”  / К. Т. Еримбетов; [Всерос. науч.-исслед. ин-т 

физиологии, биохимии и питания с.-х. животных]. – Боровск, 2007. – 

46 с. 

3. Казачкова Н. М. Переваримость питательных веществ 

рационов у бычков, получавших комбикорма с сахаросодержащими 

компонентами / Н. М. Казачкова, А. Г. Мещеряков // Бюл. Всерос. 

НИИ мясного скотоводства РАСХН. – 2008. – Вып. 15. – С. 157–164. 

4. Подготовка кормов к скармливанию : методические 

рекомендации / Н. Н. Хазипов, Б. В. Камалов, А. В. Якимов, 

М. И. Кляцкий // Бюл. Казанского НИИ кормовых добавок. – 2010. – 

Вып. 74. – С. 178–184. 

5. Соколов С. И. Эффективность применения азотсодержащих 

реагентов при заготовке сена повышенной влажности и использовании 

его в рационе бычков при откорме : автореф. дис. на соискание науч. 

степени канд. с.-х. наук : спец. 06.02.02. “Кормление животных и 

технология кормов”  / С. И. Соколов ; [Всерос. науч.-исслед. ин-т 

животноводства имени Л. К. Эрнста]. – Дубровицы, 2007. – 22 с. 

6. Убушаев Б. С. Влияние комплекса азотосодержащих 

минеральных веществ на мясную продуктивность бычков  

/ Б. С. Убушаев, Н. Н. Мороз // Международный научно-



. 212 

исследовательский журнал : сельскохозяйственные науки. – 2016. –  

№ 3 (45), ч. 3 (14). – С. 129–133. 

7. Шелевач А. В. Баланс азоту у бугайців за згодовування різних 

форм клітковиновмісного корму / А. В. Шелевач // Науковий вісник 

Львівської національної академії ветеринарної медицини імені 

С. З. Ґжицького. – 2007. – Т. 9, № 2 (33), ч. 3. – С. 99–103. 

8. Шелевач А. В. Концентрація високомолекулярних жирних 

кислот (ВЖК) у найдовшому м'язі спини та продуктивність бугайців 

при згодовуванні клітковиновмісного корму / А. В. Шелевач  

// Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин. – 2007. – 

Вип. 8, № 2. – С. 125–129. 

9. Шелевач А. В. Насиченість вищих жирних кислот у рубці 

жуйних тварин за згодовування клітковиновмісного корму  

/ А. В. Шелевач // Науковий вісник Львівської національної академії 

ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького. – 2007. – Т. 9, № 3 (34), 

ч. 2. – С. 228–231. 

10. Шелевач А. В. Жирнокислотний склад внутрішнього жиру у 

бугайців за згодовування різних форм клітковиновмісного корму  

/ А. В. Шелевач // Науково-технічний бюлетень Інституту біології 

тварин. – 2007. – Вип. 8, № 3/4. – С. 112–115. 

11. Шелевач А. В. Обмінні процеси високомолекулярних 

жирних кислот у рубці жуйних тварин під впливом 

клітковиновмісного корму / А. В. Шелевач // Передгірне та гірське 

землеробство і тваринництво. – 2007. – Вип. 49, ч. 2. – С. 200–206. 

12. Ярошко М. Роль протеина в рационе молочного скота  

/ М. Ярошко // Бюл. Всерос. науч.-исслед. ин-та мясного скотоводства 

РАСХН. – 2009. – Вып. 17. – С. 95–101. 

13. Bhat S. Study of the relation between straw quality and its 

colonization by rumen microorganisms / S. Bhat, R. Wallace, E. Orskov // J. 

of Agricultural Sci. – 2009. – V. 110. – Р. 561–565. 

14. Brown W. F. Improving the Feeding Value of Hay by Anhydrous 

Ammonia Treatment / W. F. Brown, W. E. Kunkle // Anim. Sci. – 2008. – 

V. 12. – P. 1–17. 

15. Chalupa W. Degradation of amino acids by the mixed rumen 

microbial population / W. Chalupa // J. Anim. Sci. – 2007. – V. 43. – 

P. 828–834. 

16. Chaplin R. Experiments in straw handling / R. Chaplin // J. 

Agric. Sci. – 2007. – V. 178. – P. 11–30. 

17. Cunningham F. Supplementation of Ammoniated Wheat Straw in 

Wintering Diets of Gestating Beef Cows / F. Cunningham, D. Fung, 

M. Hunt // Agric. Experimental. – 2007. – V. 19. – P. 116. 



. 213 

18. Demeyer D. Influence of substrate and microbial interaction on 

rumen microbial growth / D. Demeyer, C. Van Nevel // Reprod. Nutr. Dev. 

– 2007. – V. 26. – P. 161–179. 

19. Doig B. Beef Cow Rations and Winter Feeding Guidelines  

/ B. Doig // Saskatchevan Agriculture. – 2008. – V. 82. – P. 73–78. 

20. Febel H. Factors influencing microbial growth and the efficiency 

of microbial protein synthesis / H. Febel, S. Fekete // Acta Vet. Hung. – 

2007. – V. 44 (1). – P. 39–56. 

21. Firkins J. Maximizing microbial protein synthesis in the rumen  

/ J. Firkins // J. Nutr. – 2007. – V. 126 (4). – P. 1347–1354. 

22. Fondevila M. Interactions between Fibrobacter succinogenes, 

Prevotella ruminicola, and Ruminococcus flavefaciens in the digestion of 

cellulose from forages / M. Fondevila, B. Dehority // J. Anim. Sci. – 2007. – 

V. 74 (3). – P. 678–684. 

23. Givens D. Nutritional characterisation of forages / D. Givens  

// Grass Farmer. – 2007. – V. 55. – P. 10. 

24. Huntington G. Effects of dietary concentrate level on nutrient 

absorption, liver metabolism, and urea kinetics of beef steers fed 

isonitrogenous and isoenergetic diets / G. Huntington, E. Zetina, J. Whitt  

// J. Anim. Sci. – 2007. – V. 74 (4). – P. 908–916. 

25. Junqin C. Competition among three predominant ruminal 

cellulolytic bacteria in the absence or presence of non-cellulolytic bacteria  

/ C. Junqin, J. Weimer // Microbiology. – 2010. – V. 147. – Р. 21–30. 

26. Kijora C. Nitrogen metabolism in the large intestine of 

ruminants. 3. Microbial utilization of intracecally administered 14C- and 

15N-marked urea / C. Kijora, O. Simon, U. Jacobi // Arch. Tierernahr. – 

2007. – V. 36 (9). – P. 839–850. 

27. Lough A. Influence of the products of phospholipolysis of 

phosphatidylcholine on micellar solubilization of fatty acids in the presence 

of bile salts / A. Lough, A. Smith // Brit. J. of Nutr. – 2007. – V. 35. – P. 

89–96. 

28. Luchini N. In vitro determination of ruminal protein degradation 

using freeze-stored ruminal microorganisms / N. Luchini, G. Broderick, 

D. Combs // J. Anim. Sci. – 2007. – V. 74 (10). – P. 2488–2499. 

29. Ludden P. A. Effects of oscillating dietary protein on nutrient 

digestibility, nitrogen metabolism, and gastrointestinal organ mass in sheep 

/ P. A. Ludden, T. L. Wechter, B. W. Hess // J. Anim. Sci. – 2009. – V. 80. 

– Р. 3021–3026. 

30. Michalet-Doreau B. Сomparison of enzymatic and molecular 

approaches to characterize the cellulolytic microbial ecosystems of the 



. 214 

rumen and the cecum / B. Michalet-Doreau, I. Fernandez, G. Fonty // J. 

Anim. Sci. – 2010. – V. 80. – Р. 790–796. 

31. Miron J. Adhesion Mechanisms of Rumen Cellulolytic Bacteria  

/ J. Miron, D. Ben-Ghedalia, M. Morrison // J. Dairy Sci. – 2010. – Vol. 84. 

– P. 1294–1309. 

32. Mosoni P. Competition Between Ruminal Cellulolytic Bacteria 

for Adhesion to Cellulose / P. Mosoni, G. Fonty, P. Gouet // Current 

Microbiology. – 2007. – V. 35. – № 1. – Р. 44–47. 

33. Nelson K. Why Feed Straw? / K. Nelson, B. Nelson // Dairy 

Nutrition and Management. – 2008. – V. 13. – Р. 21–24. 

34. Pitt R. Prediction of ruminal volatile fatty acids and pH within 

the net carbohydrate and protein system / R. Pitt, J. Van Kessel, D. Fox // J. 

Anim. Sci. – 2007. – V. 74 (1). – P. 226–244. 

35. Ulbrich M. Urea utilization in growing lambs. 4. N balances with 

unprocessed rations / M. Ulbrich, M. Hoffmann, A. Baumeier // Arch. 

Tierernahr. – 2007. – Vol. 36 (8). – P. 697–707. 

36. Volpe J. Mechanisms and regulation of biosynthesis of saturated 

fatty acids / J. Volpe, P. Vagelos // Physiol. Rev. – 2007. – V. 56. – P. 339–

417. 

37. Walt J. Volatile fatty acid metabolism in sheep: аverage daily 

volatile fatty acid production in the rumen of sheep fed lucerne hay  

/ J. Walt, B. Briel // J. Vet. Res. – 2007. – V. 43 (1). – P. 11–21. 

38. Wells J. Why do many ruminal bacteria die and lyse so quickly? 

/ J. Wells, J. Russell // J. Dairy Sci. – 2007. – V. 79 (8). – P. 1487–1495. 

Отримано 10.04.2017 

 

 

 



. 215 

УДК 636.082 

Т. С. ЯЩУК, кандидат сільськогосподарських наук  

Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція 

Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН 

вул. Тролейбусна, 12, м. Тернопіль, 46027, е-mail: ternopilds@ukr.net 
Б. Є. ТИХОНОВА, Т. М. РУЩИНСЬКА, наукові співробітники 

Тернопільська дослідна станція Інституту ветеринарної медицини НААН 

вул. Тролейбусна, 12, м. Тернопіль, 46027, е-mail: terdosvet@meta.ua 

 

АДАПТОВАНІСТЬ ПОМІСНИХ КОРІВ  

ЧЕРВОНОЇ ПОЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ 

ДО ПАРАТИПНИХ УМОВ СЕРЕДОВИЩА  

 

Встановлено переважання помісного масиву червоної польської 

худоби над стандартом породи за надоєм: у первісток – на 18,6– 

61,2 %, повновікових корів – на 4,5–33,6 %. Індекс адаптації худоби – в 

межах -16,64…3,83. Кращі показники за врахованими ознаками має 

помісна худоба з 50–75 % кровності червоної датської породи. 

Ключові слова: корови, червона польська порода, кровність, 

індекс адаптації, генетичний потенціал, молочна продуктивність. 

 

Вступ. Відомо, що продуктивні якості тварин є результатом 

взаємодії генотипу і середовища [1, 2, 7, 8, 30]. Оскільки 

успадковується не готова ознака, а рівень реагування генотипу на 

умови зовнішнього середовища, то проявлення господарсько корисних 

ознак значною мірою зумовлюється навколишнім середовищем, в 

якому вирощують й утримують тварин. Показником високого рівня 

адаптаційної здатності корів є реалізація їх генетичного потенціалу, 

який вказує на максимальні можливості тварин [4, 6, 9, 10, 18–21].  

У зв’язку з цим актуальним є обґрунтування закономірностей 

формування адаптаційних властивостей організму помісної худоби 

наявного масиву червоної польської породи в господарських і 

кліматичних умовах Тернопільської області [22–29].  

Метою наших досліджень було визначити рівень адаптованості 

помісних корів червоної польської худоби до паратипних умов 

середовища залежно від віку та кровності за поліпшуючими породами. 

Матеріали і методи. Дослідження проводили у племінних 

господарствах області з розведення червоної польської худоби – ПрАТ 

„Мшанецьке” Теребовлянського р-ну, ПСГП імені Шевченка 

Ланівецького р-ну, ТзОВ „Славутич” Збаразького р-ну. Матеріалом  

 
© Ящук Т. С., Тихонова Б. Є., Рущинська Т. М., 2017 
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для досліджень слугували дані племінного і зоотехнічного обліку в 

господарствах, первинні дані контролю за врахованими показниками у 

поточному році, результати аналітичних досліджень крові корів.  

Молочну продуктивність тварин, їх відтворювальну здатність 

оцінювали за загальноприйнятими зоотехнічними методиками. Індекс 

адаптації корів визначали за методикою Й. З. Сірацького та ін. (1994); 

втрати молока за кожну лактацію через подовжену тривалість сервіс-

періоду, а отже і міжотельного періоду – за формулою З. І. Ескелевої і 

А. С. Митюкова (1991). Коефіцієнт відтворної здатності розраховано 

за формулою (М. З. Басовський, В. П. Буркат, М. В. Зубець та ін., 1995) 

[3, 5, 11, 13–17]. 

Тварини у досліджуваних стадах були розділені на групи 

залежно від порідних поєднань та частки спадковості поліпшувальних 

порід. Оцінку за ознаками молочної продуктивності, відтворювальної 

здатності, рівня адаптації проводили у межах кожної групи і стад.  

З метою визначення показників резистентності організму корів 

до умов навколишнього середовища проведено дослідження крові 

помісних тварин червоної польської породи на час виходу із зимово-

стійлового періоду. Як контроль слугували корови-аналоги української 

червоно-рябої породи, які утримувалися в тому ж господарстві і 

знаходилися у таких самих паратипних умовах. 

Для цього було сформовано три групи повновікових корів за 

методом груп-аналогів за порідністю, продуктивністю, віком, живою 

масою (червона польська х червона датська (ЧПхЧД) – І дослідна; 

червона польська х червона естонська (ЧПхЧЕ) – ІІ дослідна; 

українська червоно-ряба молочна (УЧеР) – контрольна). Проведено 

біохімічні дослідження проб крові дослідних корів. 

Статистичну обробку результатів досліджень проводили 

методами варіаційної статистики за М.О. Плохинським (1969, 1970), 

О.К. Меркур’євою (1970) та на ПЕОМ з використанням пакету “Аналіз 

даних” за допомогою електронних таблиць Excel [12].  

Результати та обговорення. Показниками, які характеризують 

адаптивні якості тварин, є продуктивність і плодючість маточного 

поголів’я. Оцінка за продуктивністю помісних корів червоної 

польської породи в господарствах з різними паратипними умовами 

засвідчила значний рівень мінливості стад за врахованими 

показниками (Сv = 3,51 … 23,36 %) (табл. 1). 
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1. Показники надою та відтворювальної здатності корів червоної польської худоби різної кровності за 

поліпшуючими породами залежно від лактації (M±m)  

Порідні 

поєднання 

Гол., 

n 

І лактація ІІІ лактація 

надій, кг МОП, діб КВЗ надій, кг МОП, діб КВЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПСГП імені Шевченка  

Англеризовані 

помісі ЧП12,5%  

+ ЧЕ 50 % і > 29 3650,8±111,32 369,7±5,69 0,99±0,02 4586,6±140,79 365,0±5,20 1,00±1,01 

+ ЧД < 50 % 24 4556,7±108,25 379,2±12,18 0,96±0,03 4452,7±206,42 365,2±5,88 1,00±0,02 

+ ЧД 50 % і > 40 4633,1±81,58 386,7±5,48 0,94±0,01 4237,4±179,61 384,9±5,12 0,95±0,01 

+ ЧД 75 % і > 11 4640,6±124,20 376,9±8,24 0,97±0,02 4577,5±214,63 377,2±13,86 0,97±0,04 

Трипорідні 

помісі ЧП 25 % 11 3706,4±204,59 374,3±10,75 0,98±0,03 4020,0±269,68 378,7±7,88 0,96±0,02 

ЧД  20 3835,4±141,68 371,2±7,26 0,98±0,02 5067,7±267,68 385,6±5,60 0,95±0,02 

ЧЕ  19 4022,3±161,10 389,6±7,95 0,94±0,02 4950,4±188,39 368,2±5,78 0,99±0,02 

У стаді 154 4191,6±57240*** 382,5±3,57 0,95±0,01 4541,3±81,90*** 374,3±2,51 0,98±0,01 

Коефіцієнт 

варіації, Cv, % 
 

16,93 12,07 9,93 22,38 8,67 8,75 

ПрАТ «Мшанецьке» 

Англеризовані 

помісі ЧП 50 % 

+ЧЕ 25-37,5% 

46 

2536,1±73,05 390,5±2,66 0,94±0,01 2996,5±100,31 391,0±2,95 0,93±0,01 

+ ЧД 34,4 % 29 3263,0±105,02 389,5±4,38 0,94±0,01 3644,2±112,18 396,3±5,41 0,92±0,01 

+ ЧЕ 50 % 14 2894,4±198,92 397,8±8,05 0,92±0,02 2954,6±153,09 387,6±5,41 0,94±0,02 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Англеризовані 

помісі ЧП 25 % 

+ЧЕЧД25-37,5% 

12 

2981,3±134,14 387,8±5,46 0,94±0,02 3147,3±124,65 388,8±4,72 0,94±0,01 

У стаді 101 2847,4±62,37 390,9±2,15 0,93±0,01 3194,6±67,39 391,8±2,25 0,93±0,01 

Коефіцієнт 

варіації, Cv, % 
 

22,01 5,83 5,69 21,20 6,08 5,69 

ТзОВ «Славутич» 

Англеризовані 

помісі ЧП 25 % 

+ ЧЕ 50 % і < 

10 

3167,7±114,87 371,3±9,78 0,98±0,06 3552,4±88,93 365,9±10,36 1,00±0,07 

+ ЧЕ > 50 % 41 3207,8±54,48 379,6±4,69 0,96±0,01 3495,7±65,65 368,6±3,37 0,99±0,01 

+ ЧЕ ЧД 75 % 7 3413,6±79,98* 385,0±5,80 0,95±0,02 3514,3±193,91 402,9±23,17 0,91±0,05 

+ ЧД 34,4 % 40 3317,2±48,99 380,1±4,79 0,96±0,01 3840,0±0,00 376,6±3,44 0,97±0,01 

+ ЧД 50 % і > 20 3394,9±62,80 387,4±6,67 0,94±0,02 3859,9±86,00 371,7±9,87 0,98±0,04 

 У стаді 117 3285,2±29,93 380,4±2,70 0,96±0,01 3552,4±49,74 373,6±2,88 0,98±0,01 

Коефіцієнт 

варіації, Cv, % 
 

9,86 8,04 9,94 10,94 8,72 4,38 
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Так, вищий надій за високодостовірної різниці відзначено у 

первісток ПСГП імені Шевченка порівняно із ровесницями ПрАТ 

«Мшанецьке» (на 1344,2; td = 19,43), ТзОВ «Славутич» (на 906,4 кг; td = 

30,28) з різницею за молочним жиром відповідно 53,08 кг (td = 23,18); 

34,55 кг (td = 14,52). У тварин цього стада виявлено і найвищий за 

середнім уміст жиру в молоці (ліміт показників за середнім у стадах – 

у межах 3,20…4,90 %), у групах кращими є тварини кровністю 50– 

68,8 % ЧД – 3,84 % (lim 3,69…4,09 %).  

Порівняно із середнім у стаді за надоєм у ПрАТ «Мшанецьке» 

достовірно кращими на 415,65 кг (td=3,40) були первістки і повновікові 

корови кровністю 34,4 % ЧД, зберігаючи при цьому вищу 

жирномолочність, білковомолочність та коефіцієнти молочності.  

У ТзОВ «Славутич» вищими надоями характеризувалися 

помісні з 75 % за поліпшуючими породами тварини за низького рівня 

достовірності (td =1,60) порівняно із середнім у стаді. 

Виявлення кращих порідних поєднань серед вказаного поголів’я 

засвідчує, що за продуктивністю первісток вищу молочність мають 

помісі з червоною датською породою. Незалежно від умов господарств 

спостерігається позитивна тенденція збільшення надоїв у помісних 

корів із підвищенням кровності за поліпшуючою породою та з віком. 

Так, порівняння показників молочної продуктивності за третю і 

першу лактації свідчить про підвищення надоїв тварин з віком, яке за 

середніми показниками становило 8,34 – 8,13 – 12,2 %. 

Аналіз даних засвідчив, що найвищі показники молочної 

продуктивності у помісей з кровністю за поліпшуючими породами 50–

87,5 % як за І, так і за ІІІ лактації. Серед порівнюваних генотипів корів 

нижчим рівнем надою характеризуються напівкровні помісі за ЧП (з 

різною часткою крові за поліпшуючими породами) у ПрАТ 

«Мшанецьке», що є наслідком як меншої частки спадковості 

поліпшуючих порід, так і не зовсім належних умов утримання тварин, 

незбалансованості раціонів (хоча забезпеченість кормами господарства 

на рівні 50 ц к.од./гол./рік), низького рівня племінної роботи в стаді і, 

як наслідок, – неможливості повної реалізації генетичного потенціалу 

продуктивності тварин у конкретних господарських умовах. 

Встановлено, що на адаптаційну здатність корів впливають 

умови середовища, віковий та порідний фактори. Значення індексу 

адаптації у корів за І і ІІІ лактації (крім ПСГП імені Шевченка) має 

від'ємне середнє, що свідчить про вплив умов зовнішнього середовища 

на генотип тварин (табл. 2, 3).  

Годівля тварин на рівні 55 ц к.од. забезпечує найкращий рівень 

адаптації до умов середовища у помісної худоби ПСГП імені 
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Шевченка як за І, так і за ІІІ лактації (відповідно -0,09; 0,9). У цьому 

стаді кращою адаптаційною здатністю характеризуються 

англеризовані помісі 12,5 % ЧП + 50 % і більше ЧЕ за І лактацію і  

12,5 % ЧП + 50 % і менше ЧД за ІІІ лактацію. Втрати молока при 

цьому відповідно становлять 46,41 кг; 2,44 кг (1,27; 0,05 %). Тоді як 

годівля на рівні до 50 ц к.од. (ПрАТ «Мшанецьке», ТзОВ «Славутич») 

створює умови для адаптації помісних тварин у межах (-1,60) … (-

1,75) з втратами молока 188,7 і 133,0 кг за І лактацію (відповідно 6,63 і 

4,05 %). 

 

2. Індекс адаптації і втрати молока помісних корів-первісток 

червоної польської худоби залежно від кровності за 

поліпшуючими породами (M±m) 

Порідні поєднання 
Голів, 

n 

І лактація 

Втрати молока, кг 
Індекс 

адаптації 

M±m % M±m 

1 2 3 4 5 

ПСГП імені Шевченка  

Англеризовані помісі 

ЧП 12,5 % 

+ ЧЕ 50 % і > 29 46,41±2,70 1,27 2,11±1,11 

+ ЧД < 50 % 24 170,64±4,37 3,74 -0,89±1,06 

+ ЧД 50 % і > 40 259,99±2,04 5,61 -1,04±0,87 

+ ЧД 75 % і > 11 146,52±5,64 3,16 -0,57±1,31 

Трипорідні помісі  

ЧП 25 % 
11 92,09±4,28 2,48 1,24±2,36 

ЧД  20 64,06±17,05 1,67 1,58±1,34 

ЧЕ  19 253,97±6,70 6,31 -1,86±1,72 

У стаді 154 191,77±2,59 4,58 -0,09±0,49 

ПрАТ «Мшанецьке» 

Англеризовані помісі  

ЧП 50 % 

+ ЧЕ 25–37,5 % 46 165,61 ±64,34 6,53 -1,77±0,86 

+ ЧД 34,4 % 29 205,25±72,06 6,29 -1,08±1,07 

+ ЧЕ 50 % 14 238,65±67,84 8,25 -2,90±2,45 

Англеризовані помісі  

ЧП 25 % 

+ ЧЕ ЧД 25–37,5 % 12 175,28±125,65 5,88 -0,71±1,39 

 У стаді 101 188,66±27,42 6,63 -1,60±0,62 
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1 2 3 4 5 

ТзОВ «Славутич» 

Англеризовані помісі  

ЧП 25 % 

+ ЧЕ 50 % і < 10 53,75±190,09 1,70 -16,64±7,66 

+ ЧЕ > 50 % 41 123,38±115,63 3,85 0,25±1,10 

+ ЧЕ ЧД 75 % 7 177,33±224,07 5,19 -1,02±1,21 

+ ЧД 43,4 % 40 131,78 ±95,66 3,97 -0,20±1,05 

+ ЧД 50 % і > 20 196,30±138,30 5,78 -1,67±1,42 

 У стаді 117 133,00±42,03 4,05 -1,75±0,95 

 

За ІІІ лактацію у тварин зменшилася тривалість міжотельного 

періоду, при цьому відбулося поліпшення пристосувальних 

властивостей худоби у цих господарствах – значення індексів 

адаптації наблизилися до оптимальних. Виявлено зв’язок у підвищенні 

індексу адаптації із зменшенням втрат молока як у розрізі груп, так і за 

середніми у стадах. Аналіз отриманих даних переконує в тому, що 

пристосованість тварин до конкретних умов господарства більше 

залежить від умов утримання, годівлі та використання корів, ніж від їх 

порідних поєднань. 

В інтервалі від першої до третьої лактації найвищий рівень 

пристосування відзначено у помісної худоби ТзОВ «Славутич» у групі 

корів 25 % ЧП + 50 % і більше ЧД (зміна індексу від -1,67 до 4,87). 

 

3. Індекс адаптації і втрати молока помісних повновікових корів 

червоної польської худоби залежно від кровності за 

поліпшуючими породами (M±m) 

Породні поєднання 
Голів, 

n 

ІІІ лактація 

Втрати молока, кг 
Індекс 

адаптації 

M±m % M±m 

1 2 3 4 5 

ПСГП імені Шевченка 

Англеризовані помісі 

ЧП 12,5 % 

+ ЧЕ 50 % і > 29 0,00 0 2,73±0,98 

+ ЧД < 50 % 24 2,44±341,03 0,05 3,83±1,43 

+ ЧД 50 % і > 40 219,08±82,33 5,17 -1,20±1,27 

+ ЧД 75 % і > 11 148,05±76,52 3,23 1,08±2,59 
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1 2 3 4 5 

Трипорідні помісі  

ЧП 25 % 11 145,43±201,66 3,62 -0,20±1,88 

ЧД  20 270,73±148,02 5,34 -1,32±0,96 

ЧЕ  19 43,02±273,69 0,87 2,03±1,04 

У стаді 154 112,83±35,93 2,48 0,90±0,54 

ПрАТ «Мшанецьке» 

Англеризовані помісі 

ЧП 50 % 

+ ЧЕ 25–37,5 % 46 199,26±85,77 6,65 -1,71±0,79 

+ ЧД 34,4 % 29 287,82±102,27 7,90 -2,40±1,20 

+ ЧЕ 50 % 14 172,28±91,77 5,83 -0,83±1,61 

Англеризовані помісі 

ЧП 25 % 

+ ЧЕ ЧД 25–37,5 % 12 192,66±132,06 6,12 -0,88±1,20 

 У стаді 101 218,52±40,70 6,84 -1,69±0,56 

ТзОВ «Славутич» 

Англеризовані помісі 

ЧП 25 % 

+ ЧЕ 50 % і < 10 8,74±264,00 0,25 -4,61±2,61 

+ ЧЕ > 50 % 41 34,14±102,99 0,98 2,88±0,88 

+ ЧЕ ЧД 75 % 7 330,58±82,26 9,41 -15,0±12,62 

+ ЧД 43,4 % 40 118,28±73,42 3,08 -2,81±0,00 

+ ЧД 50 % і > 20 69,58±110,96 1,80 4,87±4,76 

 У стаді 117 81,77±60,03 2,30 - 2,39±1,13 

 

Виявлено тенденцію поліпшення адаптаційного показника з 

віком у корів з вищою кровністю за поліпшуючими породами 

незалежно від умов господарства: у групах – ПСГП імені Шевченка: 

12,5 % ЧП + 75 % і > ЧД (з -0,57 до 1,08); з ЧД 50 % і менше (з -0,89 до 

3,83); ТзОВ «Славутич»: 25 % ЧП + 50 % і > ЧД (від –1,67 до 4,87); 

ПрАТ «Мшанецьке»: 50 % ЧП + 50 % ЧЕ (від -2,90 до -0,83). З 

підвищенням кровності за поліпшуючими породами до 75 % в окремих 

випадках спостерігали зниження показника адаптаційної здатності, 

хоча втрати молока при цьому не зростають. Оскільки показник рівня 

адаптації залежить від міжотельного періоду і надою, то його зміна 

визначається тенденцією зміни цих показників. 

Виходячи з даних, можна допустити, що адаптаційна здатність 

корів залежить від рівня спадковості за вихідною породою. Хоча у 
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кожних конкретних умовах спадкова мінливість ознак адаптаційної 

здатності буде різною і залежатиме від сукупної дії багатьох чинників. 

За результатами проведення кореляційного та регресійного 

аналізів виявлено різного напряму та сили зв’язки показників 

відтворення тварин із значеннями, що характеризують пристосувальні 

можливості організму в системі взаємозв’язку «генотип-середовище». 

Найбільш сильними, прямими встановлено зв’язки КВЗ (коефіцієнт 

відтворної здатності) із значенням індексу адаптації як за І, так і за ІІІ 

лактації (відповідно r=0,893; 0,815). Цей факт вказує на потребу 

створення для тварин адекватних оптимальних умов розведення, 

спрямованих на забезпечення доброї плодючості, здоров’я та 

підвищення можливостей повніше реалізувати генетичний потенціал 

продуктивності.   

Дані біохімічного аналізу крові щодо виявлення резистентності 

організму тварин свідчать, що вищі морфологічні показники, кількість 

загального білка та його фракцій у сироватці були у тварин УЧеР та 

помісних тварин за ЧД, що підтверджує вищий рівень обмінних 

процесів та краще виражені захисні функції їх організму (табл. 4). 

 

4. Показники крові корів досліджуваних груп (M±m) 

Показники крові 

Групи тварин 

ЧП + ЧД 

1 

ЧП + ЧЕ 

2 

УЧРМ 

3 

Гемоглобін, г/л 94,3±0,77 93,4±0,83 95,4±0,47 

Еритроцити, млн/мм3 4,41±0,36 4,18±0,39 4,30±0,37 

Лейкоцити, тис./мм3 6,20±0,49 6,27±0,51 6,80±0,51 

Загальний білок, г/л 73,58±5,67 77,97±6,02 78,46±5,63 

Альбуміни, % 42,35±3,16 49,76±3,28* 45,83±3,58 

Глобуліни, %: α 15,15±1,63 13,44±1,39 10,59±1,39* 

         β 14,06±1,36 12,84±1,83 11,89±1,71 

         γ 28,44±1,54 23,96±1,41* 31,69±1,58* 

ЦІК, у.о. 18,20±1,56 18,90±1,32 17,57±1,93 

Молекули середньої 

маси, ум.од. 0,64±0,04 0,63±0,02 0,57±0,04 

Імуноглобуліни, 

мг/%:   A 0,239±0,020 0,229±0,021 0,228±0,021 

M 1,10±0,14 0,89±0,08 0,94±0,05 

G 1,42±0,15 0,98±0,14* 1,21±0,05* 
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Обстежувані тварини характеризуються певними відмінностями 

з боку загального рівня білка сироватки (при цьому спостерігали 

значні індивідуальні коливання, які не мають характеру статистично 

вірогідних різниць). Корови досліджуваних груп відрізняються різним 

співвідношенням глобулінових фракцій, які, як відомо, відіграють 

важливу роль у формуванні резистентності організму і транспорті 

поживних речовин та метаболітів по кров’яному руслу.  

Резистентна система організму корів, помісних за ЧЕ, більш 

чутлива до факторів зовнішнього середовища, оскільки в цій групі 

спостерігали тенденцію меншого вмісту γ-глобулінів. 

Встановлено, що у помісних корів І дослідної групи вміст γ-

глобулінів вищий на 15,8 % (Р≤0,05), у корів контрольної – на 24,9 % 

(Р≤0,05) порівняно з помісними коровами ІІ дослідної групи. Вміст 

імуноглобулінів класу G у крові помісних корів ІІ дослідної групи 

нижчий на 31,0 % (Р≤0,05) і на 19,9 % (Р≤0,05) відповідно проти 

помісей І дослідної та контрольної груп.  

Таким чином, корови української червоно-рябої породи 

порівняно з помісними тваринами стада мають кращу морфологічно 

зрілу і функціонально повноцінну імунореактивну тканину організму, 

що забезпечує їм добрий гуморальний захист і запобігає розвитку 

патологій. Отримані дані підтверджують високу імунобіологічну 

реактивність організму помісних за червоною датською породою корів 

та корів української червоно-рябої породи при виході їх із зимово-

стійлового періоду. У помісних корів з червоною естонською породою 

імунобіологічна реактивність організму знижена. 

Висновки. Встановлено, що схрещування червоної польської 

худоби з червоною естонською і червоною датською породами 

забезпечило підвищення молочної продуктивності помісних тварин 

порівняно із стандартом вихідної породи для первісток на 18,6–61,2 %, 

для повновікових корів – на 4,5–33,6 %. Деяке зниження плодючості 

висококровних помісей більше зумовлене паратипними умовами 

конкретного господарства, ніж часткою крові поліпшувальної породи. 

Досліджувані порідні поєднання тварин наявного масиву 

червоної польської породи мають різний ступінь адаптації до умов 

зовнішнього середовища (від -16,64 до 3,83), що вказує на потребу 

забезпечення худобі адекватних її генотипам умов середовища для 

належного відтворення у стадах та проведення селекції молочної 

худоби за ознаками відтворної здатності.  

Встановлено високу імунобіологічну реактивність організму 

помісних з червоною датською породою корів та корів української 

червоно-рябої породи при виході їх із зимовостійлового періоду. 
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Резистентна система організму корів, помісних з червоною естонською 

породою, більш чутлива до факторів зовнішнього середовища, 

оскільки в цій групі спостерігали тенденцію меншого вмісту γ- 

глобулінів. 

У вказаних агрокліматичних і кормових умовах племінних 

господарств Тернопільської області кращі показники продуктивності, 

відтворювальної здатності та пристосувальні властивості мають 

тварини з часткою крові червоної датської породи від 50 до 75 %.  

Створення адекватних комфортних умов годівлі та утримання 

сприятиме кращій реалізації генетичного потенціалу продуктивності 

помісних тварин. Високі коефіцієнти мінливості за врахованими 

показниками свідчать про наявність у стадах генетичного резерву для 

подальшого удосконалення ознак. 
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АННОТАЦИИ 
 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 
УДК 631.527 

Байструк-Глодан Л. З. Перспективы селекции Festuca trachyphylla при 

создании сортов газонного назначения в условиях Предкарпатья  

/  Л. З. Байструк-Глодан,  М. М. Хомьяк, Г. З. Жапалеу // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. - 2017. - Вып. 61. – С. 3–13. 

 Проведена оценка пяти популяций овсяницы шершаволистной 

различного эколого-географического происхождения по морфологическим 

признакам. Определено, что в пределах вида некоторые признаки менее 

изменчивы (коэффициент вариации длины листа 7,9 %), другие более 

изменчивы (коэффициент вариации количества генеративных побегов на 

растении 35,2 %). 
Ключевые слова: газон, популяция, Festuca trachyphylla, коэффициент 

вариации, взаимосвязь. 

 
УДК 581.132:633.11:631.89 

Роль чувствительных к солнечной радиации признаков мощности 

фотосинтетического аппарата листьев в формировании зерновой 

продуктивности пшеницы озимой в условиях биологизированных систем 

удобрения / А. Л. Дубицкий [и др.] // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2017. – Вып. 61. – С. 14–28. 

Изучены закономерности формирования мощности фотосинте-

тического аппарата верхних листьев (средний фотосинтетический потенциал 

ФПВЛ, средняя удельная поверхностная плотность УППЛВ; фазы онтогенеза 

выход в трубку – молочная спелость) и конечной продуктивности пшеницы 

озимой в условиях биологизированных систем удобрения (БСУ). С помощью 

методов трехмерного корреляционного анализа установлено, что увеличение 

зерновой продуктивности растений в обстоятельствах примененных БСУ 

обусловлено увеличением ФПВЛ по сравнению с базовой минеральной 

системой удобрения и не зависит от сопутствующих изменений УППЛВ. 

Выдвинута гипотеза о важной роли эффективности использования 

физиологически активной радиации (ФАР) верхними листьями пшеницы 

озимой на протяжении выхода в трубку – молочной спелости в формировании 

ее конечной продуктивности в условиях БСУ. Эффективность поглощения 

ФАР указанными органами растений в течение учетного периода скорее всего 

не влияет существенно на продуктивность колоса пшеницы озимой в условиях 

примененных БСУ.  

Ключевые слова: пшеница озимая, биологизированные системы 

удобрения, средний фотосинтетический потенциал, средняя удельная 

поверхностная плотность листьев, зерновая продуктивность, частные и 

коэффициенты трехмерной корреляции.  
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УДК 581.132:633.11:631.89  

Формирование продуктивности колоса озимой пшеницы в зависимости 

от удельной площади и удельной поверхностной плотности листьев в условиях 

экологически безопасных систем удобрения / А. Л. Дубицкий [и др.]                 

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2017. – Вып. 61. – С. 

29–44. 

Изучены особенности становления функциональных признаков 

верхних листьев (средняя удельная площадь – SLAВЛ, средняя удельная 

поверхностная плотность – LMAВЛ, средний листовой индекс – LAIВЛ(Т–МС), 

средняя продолжительность жизни – DВЛ(Т–МС); фазы онтогенеза выход в 

трубку – молочная спелость) и продуктивности колоса озимой пшеницы в 

условиях экологически безопасных систем удобрения (ЭБСУ). На основании 

результатов сравнительного логического и двухмерного корреляционного 

анализа сделан вывод о целесообразности применения признаков SLAВЛ, 

LMAВЛ для комплексной характеристики “экономического” состояния верхних 

листьев растений в обстоятельствах изученных систем удобрения. С помощью 

методов двухмерного и трехмерного корреляционного анализа установлено, 

что прирост продуктивности колоса озимой пшеницы в условиях ЭБСУ 

относительно базовой альтернативной системы удобрения (бАСУ), 

безусловно, вызван увеличением SLAВЛ. Достоверные взаимозависимости 

между зерновой продуктивностью растений и LMAВЛ среди изученных систем 

удобрения имеют место только в случаях постоянства SLAВЛ.  

Ключевые слова: озимая пшеница, экологически безопасные системы 

удобрения, средняя удельная площадь листьев, средняя удельная 

поверхностная плотность листьев, продуктивность колоса, двухмерные, 

частичные и коэффициенты трехмерной корреляции.  
 

УДК 633.2.033:633.2.031 
Динамика видового состава разновозрастных травостоев под влиянием 

антропогенной нагрузки / Ю. А. Кобыренко, У. А. Котяш, М. И. Терлецкая,  

Г. Н. Дидух // Предгорное и горное земледелие и животнодство. – 2017. – Вып. 

61. – С. 44–58. 
Представлены результаты исследования по восстановлению 

выродившихся травостоев путем полосного подсева бобовых трав в 

разновозрастные агрофитоценозы, дополнительного внесения фосфорно-

калийных удобрений, различных доз азотных удобрений и их распределения 

по укосам и их влияния на видовой состав. 

Ключевые слова: травостои, травосмеси, удобрения, видовой состав, 

ботанико-хозяйственный состав. 

 
УДК 633.85:631.8  

Конык Г. С. Оптимизация элементов технологии выращивания 

рыжика ярового в условиях Западной Лесостепи / Г. С. Конык,  

А. Н. Лыхочвор // Предгорное и горное земледелие и животноводство. - 2017. - 

Вып. 61. - С. 58–70. 
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Приведены результаты исследований по сравнению урожайности 

яровых масличных культур, влияния применения удобрений и элементов 

интенсификации на эффективность выращивания рыжика ярового. 

Установлено, что в рыжика ярового сорта Горный этот показатель составлял в 

среднем 2,16 т/га, сорта Мираж – 2,25 т/га. Увеличение нормы удобрений с 

N0Р0К0 (контроль) до N120Р60К120 обеспечило повышение урожайности рыжика 

с 1,28 т/га до 2,44 т/га. Использование элементов интенсификации привело к ее 

увеличению с 0,78 т/га (контроль) до 3,04 т/га. 

Ключевые слова: рыжей, капустные культуры, удобрения, 

интенсификация технологии, урожайность. 
 

УДК 633.2.031 

Конык Г. С. Влияние удобрения и биопрепаратов на качество и 

питательность корма луговых травостоев / Г. С. Конык, Н. Н. Рудавская 

// Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2017. – Вып. 61. – С. 

70–79. 

Приведены результаты исследования влияния удобрения и применения 

биопрепаратов на качество корма сеяных фитоценозов при сенокосном 

использовании в условиях Лесостепи Западной. Установлено, что самые 

высокие показатели качества сеяных травостоев получили при внесении 

полного минерального удобрения из расчета N60P60K90 и применении 

ризобофита и полимиксобактерина. 

Ключевые слова: бобовые травы, злаки, удобрения, биопрепараты, 

качество корма. 
 

УДК 633.13:631.52 
Пластичность и стабильность количественных признаков 

продуктивности голозерных образцов овса / А. Я. Марухняк, А. О. Дацько, 

Ю. А. Лисова, Г. И. Марухняк // Предгорное и горное земледелие и 

животноводство. – 2017. – Вып. 61. – С. 80–90. 
Приведены результаты определения адаптивных особенностей 

голозерных образцов овса по количественным признакам продуктивности. 

Установлены сортообразцы с высокой и средней пластичностью, стабильным 

ее проявлением по массе зерен в метелке, массе растения, количеству зерен в 

метелке, продуктивной кустистости. 

Ключевые слова: голозерный овес, пластичность, стабильность, 

количественные признаки, сортообразцы.  
 

УДК 631.816.1:631.821:631.415.2 

Олифир Ю. Н. Влияние длительного применения различных систем 

удобрения и известкования и их последействия на трансформацию кислотно-

основных свойств светло-серой лесной поверхностно оглеенной почвы                    

/ Ю. Н. Олифир, О. С. Гаврышко, Г. П. Шинкарук // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2017. – Вып. 61. – С. 90–102. 

Приведены результаты исследований влияния длительного применения 

различных норм и соотношений минеральных удобрений, навоза и извести в 

севообороте и их последействия на смену кислотно-основных свойств светло-
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серой лесной поверхностно оглеенной почвы за VIII ротацию севооборота. 

Установлено, что применение органо-минеральной системы удобрения в 

севообороте с внесением полной нормы NPK, 10 т/га севооборотной площади 

навоза на фоне периодического известкования 1,0 н СаСО3 по Нг способствует 

снижению всех видов кислотности, а также содержания соединений 

подвижного алюминия и повышению суммы поглощенных оснований за счет 

увеличения количества кальция и магния. 

Ключевые слова: почва, минеральные удобрения, навоз, известь, 

кислотность, алюминий, кальций, магний. 

 
УДК 662.636:635.071 

Осадчук В. Д. Особенности выращивания свитчграса в качестве 

энергетической культуры в условиях Буковины / В. Д. Осадчук, Т. И. Гунчак, 

Т. Н. Сандуляк // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2017. – 

Вып. 61. – С. 102–112. 

Приведены результаты двухлетних исследований по выращиванию 

свитчграса (проса лозовидного) на малопродуктивной склоновой почве при 

использовании разной ширины междурядья и изучению влияния 

микроудобрения на урожайность культуры. Установлено, что недостаток 

почвенной влаги и повышение температуры воздуха во время вегетации 

растений отрицательно влияют на продуктивность свитчграса. Наивысший 

урожай культура на втором и третьем году жизни формирует при 

использовании ширины междурядья 0,15 м. Даже при выращивании 

свитчграса на серой лесной малопродуктивной почве можно получить урожай 

сухого вещества от 6,9 до 10,2 т/га.  

Ключевые слова: энергетические культуры, свитчграс, зелёная масса, 

сухое вещество. 

 
УДК 635.657:631.5 

Пущак В. И. Особенности выращивания нута на территории Украины 

в условиях изменения климата  / В. И. Пущак // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2017. – Вып. 61. – С. 112–122. 

Проанализированы и обобщены особенности выращивания нута в 

Украине в течение 1946–2016 гг. Приведены данные относительно применения 

элементов технологии и влияния климатических факторов на продуктивность 

нута. 

Ключевые слова: нут, нормы высева, температура воздуха, осадки, 

влажность.  

 
УДК 633.15:631.816.1 

Рудавская Н. Н. Влияние удобрения на формирование урожая 

гибридов кукурузы / Н. Н. Рудавская, Р. Н. Гук // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2017. – Вып. 61. – С. 123–134. 

Приведены результаты исследования влияния удобрения на 

продуктивность гибридов кукурузы селекции Института зерновых культур 

НААН в условиях Лесостепи Западной. Установлено, что внесение полного 
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минерального удобрения из расчета N90P60K60 способствовало росту 

урожайности зерна гибридов кукурузы на 118,2–126,4 %, или на 1,6–2,0 т/га. 

При увеличении нормы минеральных удобрений к N120P90K90 прирост к 

контролю составлял 2,4–3,0 т/га, или 128,1–138,9 %. 
Ключевые слова: гибриды кукурузы, продуктивность, урожайность, 

масса 1000 семян, удобрения. 

 

ЖИВОТНОВОДСТВО 
 

УДК 636.2:636.087.7 

Воробель М. И. Переваримость питательных веществ и баланс 

Нитрогена у дойных коров при коррекции витаминно-минерального питания 

/ М. И. Воробель // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2017. 

– Вып. 61. – С. 135–145. 

Приведены результаты исследований относительно эффективности 

влияния различных вариантов витаминно-минеральных добавок (ВМД) на 

переваримость питательных веществ и процент усвоения Нитрогена в 

организме коров симментальской породы при травяно-концентратном типе 

кормления. На основании проведенных исследований установлено, что 

скармливание усовершенствованной ВМД компенсирует дефицит в рационе 

минеральных элементов и витаминов, что положительно влияет на 

коэффициенты переваримости питательных веществ кормов и баланс 

Нитрогена в организме животных исследуемого варианта по сравнению с 

контрольным аналогом (премикс П 60-5М), тем самым обусловливает рост 

уровня молочной продуктивности на 10,8 %. 

Ключевые слова: дойные коровы, корма, питательные вещества, 

коэффициент переваримости, баланс Нитрогена, витаминно-минеральная 

добавка, молочная продуктивность. 

 

УДК 638.1:577.1:546.3 

Клым О. Я. Концентрация жирных кислот и тяжёлых металлов в 

пыльце из яблони в разных природных зонах Карпатского региона  

/ О. Я. Клым // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2017. – 

Вып. 61. – С. 145–159. 

Пчелиную обножку (пыльцу из яблони) отбирали из трех ульев на трех 

пасеках, размещенных в горной, предгорной и лесостепной  зонах Карпатского 

региона. Установлено, что в пыльце из яблони, полученной из ульев, 

размещенных в предгорной и особенно лесостепной зонах Карпатского 

региона, по сравнению с горной имеется большее содержание тяжёлых 

металлов, а также  содержится высокий уровень анионных форм жирных 

кислот, но низкий – неэтерифицированных форм жирных кислот и жирных 

кислот общих липидов. 

Ключевые слова: пчелиная обножка, жирные кислоты, тяжёлые 

металлы. 
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УДК 636.2:636.082 

Козырь В. С. Состояние и перспективы племенной работы в 

молочном скотоводстве Юга Украины / В. С. Козырь, В. П. Коваленко,  

А. Д. Геккиев // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2017. – 

Вып. 61. – С. 159–172. 

Обобщены и определены направления племенной работы в молочном 

скотоводстве агроформирований Юга Украины с использованием 

отечественных аборигенных и генофонда классических мировых пород. 

Отмечены наиболее эффективные селекционные приемы. 

Ключевые слова: молочное скотоводство, породы, популяция, типы, 

племенная работа, приемы селекции. 
 

УДК 577.125:636.2 

Романчук А. С. Среднесуточное выделение жирных кислот общих 

липидов с молоком и продуктивные признаки коров при наличии в их рационе 

кофейного шлама / А. С. Романчук, И. Ф. Ривис // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2017. – Вып. 61. – С. 173–183. 

Биохимические механизмы влияния имеющегося в рационе в летний 

период сухого кофейного шлама на обменные процессы в организме и 

продуктивные признаки коров являются малоизученными. Исследованы 

среднесуточное выделение жирных кислот общих липидов с молоком, 

молочная продуктивность и состав молока коров при наличии в их рационе 

сухого кофейного шлама в летний период. Коровам в составе комбикорма 

скармливали кофейный шлам в количестве 8 и 16 %. Установлено, что 

среднесуточно с кормами в организм коров поступало на 1,7 и 3,4 % больше 

нейтральнодетергентной и 11,3 и на 22,6 % кислотнодетергентной клетчатки. 

Скармливание сухого кофейного шлама приводит к росту среднесуточного 

выделения с молоком насыщенных жирных кислот с четным и нечетным 

числом углеродных атомов в цепи, мононенасыщенных жирных кислот 

семейств n-7 и n-9 и полиненасыщенных жирных кислот семейств n-3 и n-6 

общих липидов. Также повышаются среднесуточные надои молока. 

Одновременно в молоке исследуемых коров увеличивается содержание белка, 

жира и лактозы. 

Ключевые слова: клетчатка, кофейный шлам, жирные кислоты общих 

липидов, коровы, продуктивность, состав молока. 

 
УДК 636.32/.38:636.084                             

Особенности протеинового и энергетического питания овцематок  

/ Г. М. Седило [и др.] // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 

2017. – Вып. 61. – С. 183–193. 

Проанализированы и обобщены литературные данные последних лет и 

результаты собственных исследований относительно особенностей 

протеинового и энергетического питания овцематок соответственно 

европейским нормам кормления в зависимости от способности потребления 

корма, упитанности, массы тела, физиологического состояния, уровня 

продуктивности и региона Украины. 
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Ключевые слова: овцематки, кормление, протеин, энергия, объемные 

кормовые единицы, продуктивность. 

 

УДК 636.082:612 

Газоэнергетический обмен у телок, нетелей и коров украинской чёрно-

пестрой молочной породы разных типов конституции / В. Д. Федак,  

Н. Н. Федак,  М. И. Полулих, А. В. Шелевач // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2017. – Вып. 61. – С. 194–203. 

Представлена информация относительно особенностей 

газоэнергетического обмена у телок, нетелей и коров разных типов 

конституции, которые оценивали по разработанному нами физиолого-

селекционному индексу. В контрольную группу вошли животные с низким 

физиолого-селекционным индексом (103 ед.), а в опытную – соответственно с 

высоким (140 ед.). По глубине дыхания, легочной вентиляции, потреблению 

кислорода, выделению углекислоты, общей энергии и теплопродукции особи с 

высоким физиолого-селекционным индексом в поcтнатальном онтогeнезе 

значительно превосходили аналогов с низким физиолого-селекционным 

индексом. 

Ключевые слова: легочная вентиляция, глубина дыхания, потребление 

кислорода, выделение углекислоты, общая энергия, теплопродукция. 
 

УДК 577.12:591.132.1/.2:636.086 

Шелевач А. В. Обмен азотсодержащих соединений в организме и 

продуктивность бычков при скармливании различных форм 

клетчаткосодержащего корма / А. В. Шелевач // Предгорное и горное 

земледелие и животноводство. – 2017. – Вып. 61. – С. 204–214. 

Изучали изменения концентрации азотсодержащих соединений в 

жидком содержимом рубца, остаточного и общего азота, мочевины и белка, а 

также активности энзимов трансаминирования в крови бычков в зависимости 

от времени по отношению к началу кормления и наличия в рационе различных 

форм клетчаткосодержащего корма. Показано, что скармливание бычкам 

соломенной сечки различной величины приводит к уменьшению 

концентрации азота аммиака и аминного азота в жидком содержимом рубца. 

Установлено, что активность энзимов трансаминирования в цельной крови 

бычков под воздействием различных форм клетчаткосодержащего корма до 

утреннего кормления повышается. Это повышение не зависит от времени по 

отношению к началу кормления. Высказано предположение, что активность 

энзимов трансаминирования в цельной крови бычков при скармливании им 

клетчаткосодержащего корма регулируется субстратно. 

Содержание белка в цельной крови бычков до утреннего кормления под 

воздействием клетчаткосодержащего корма с различной величиной частиц 

также возрастает. Концентрация мочевины и остаточного азота в цельной 

крови бычков на третьем часу от начала кормления уменьшается, а белка и 

общего азота – увеличивается. 

Также показано, что от уровня азотсодержащих соединений в жидком 

содержимом рубца и крови зависят приросты живой массы бычков. 
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Ключевые слова: бычки, клетчаткосодержащий корм, азотсодержащие 

соединения рубца и крови, продуктивность. 

 
УДК 636.082 

Ящук Т. С. Адаптированность помесных коров красной польской 

породы к паратипическим условиям среды / Т. С. Ящук, Б. Е. Тихонова,  

Т. Н. Рущинская // Предгорное и горное земледелие и животноводство. – 2017. 

– Вып. 61. – С. 215–227.  
Установлено преобладание помесного массива красного польского 

скота над стандартом породы по удою: у первотелок на 18,6–61,2 %, 

полновозрастных коров – на 4,5–33,6 %. Индекс адаптации скота – в пределах 

–16,64…3,83. Лучшие показатели по учтенным признакам имеет помесный 

скот с кровностью 50–75 % красной датской породы. 

Ключевые слова: коровы, красная польская порода, кровность, индекс 

адаптации, генетический потенциал, молочная продуктивность. 
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ANNOTATIONS 
 

AGRICULTURE AND PLANT GROWING 
 

UDC 631.527 

Baystruk-Hlodan L. Prospects of Festuca trachyphylla breeding for the 

creation of lawn destination varieties at conditions of Precarpathians  

/ L. Baystruk-Hlodan, M. Homyak, G. Zhapaleu // Foothill and mountain agriculture 

and stockbreeding. - 2017. - V. 61. - Р. 3–13. 

An estimation of five populations of Festuca trachyphylla of different 

ecological and geographical origin was provided according to morphological 

features. It is determined that within species some of the features are less variable 

(coefficient of leaf length variation 7,9 %), while others are more variable 

(coefficient of variation in the number of generative shoots on the plant 35,2 %). 

Key words: lawn, population, Festuca trachyphylla, coefficient of variation, 

interrelation. 

 
UDC 581.132:633.11:631.89 

The role of solar radiation-sensitive traits of the photosynthetic apparatus 

capacity of the leaves in the formation of the winter wheat grain productivity upon 

conditions of biological fertilizers systems / A. Dubytsky [et al.] // Foothill and 

mountain agriculture and stockbreeding. – 2017. – V. 61. – P. 14–28. 

The patterns of capacity forming of the photosynthetic apparatus of top 

leaves (average photosynthetic potential PhPTL, average leaf mass per area ratio 

LMAT; phases of ontogenesis booting – milk ripeness) and final productivity of 

winter wheat upon conditions of biological fertilizers systems (BFS) are studied. By 

means of methods of the three-dimensional correlation analysis it was found, that 

increasing grain productivity of plants under the circumstances of used BFS, 

concerning the basic system of mineral fertilizers, caused by rising of PhPTL, and not 

dependent on concomitant changes of LMAT. It was put forward the hypothesis 

about the important role of use efficiency of physiologically active radiation (PAR) 

by top leaves of winter wheat during booting – milk ripeness stages in the formation 

of the final productivity upon conditions of BFS. PAR absorption efficiency by 

referred organs of plants during the accounting period, most likely, does not affect 

significantly on the productivity of winter wheat ear upon conditions of used BFS.  

Key words: winter wheat, biological fertilizers systems, average 

photosynthetic potential, average leaf mass per area ratio, grain productivity, partial 

and factors of three-dimensional correlation.  

 
UDC 581.132:633.11:631.89  

Formation of the winter wheat ear productivity depending on the specific 

area and specific surface density of the leaves upon conditions of ecologically safe 

fertilizers systems / A. Dubytsky [et al.] // Foothill and mountain agriculture and 

stockbreeding. – 2017. – V. 61. – P. 29–44. 

The peculiarities of the formation of functional traits of top leaves (average 

specific area – SLATL, average specific surface density – LMATL, the average leaf 
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area index – LAITL(B–MR), the average life duration of leaf – DTL(B–MR); phases of 

ontogenesis booting – milk ripeness) and ear productivity of winter wheat upon 

conditions of ecologically safe fertilizers systems (ESFS) are studied. Based on the 

results of comparative logical and two-dimensional correlation analysis it was 

concluded about the reasonability of application SLATL, LMATL for complex 

characteristics of “economic” status of the top leaves of plants in circumstances of 

studied fertilizers systems. By means of methods of the two-dimensional and three-

dimensional correlation analysis it was established that gain of the winter wheat ear 

productivity upon conditions of ESFS concerning basic alternative fertilizers system 

(bAFS) was certainly due to increase of SLATL. The significant interdependences 

between the grain productivity of plants and LMATL among the studied fertilizers 

systems take places only in cases of constancy SLATL.  

Key words: winter wheat, ecologically safe fertilizers systems, average 

specific leaf area, average specific surface density of the leaves, productivity of ear, 

two-dimensional, partial and factors of three-dimensional correlation.  
 

UDC 633.2.033:633.2.031 

Dynamics of species composition of uneven-age grass stands under 

influence of anthropogenic load / Yu. Kobyrenko, U. Kotyash, M. Terletska,          

H. Didyh // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2017. – V. 61. – 

Р. 44–58. 

Results of study on restoration of degraded grass stands by band seeding of 

legumes at different-age agrophytocenoses and additional application of 

phosphorus-potassium fertilizer, different rates of nitrogen fertilizers and their 

distribution for cutting and their influence on species composition are presented. 

Key words: grass stands, grass mixtures, fertilizers, species composition, 

botany-economic composition.  

 
UDC 633.85:631.8 

Konyk G. Optimization elements of growing technology of spring false flax 

in the conditions of the western Forest-Steppe / G. Konyk, A. Lykhochvor // Foothill 

and mountain agriculture and stockbreeding. - 2017. - V. 61. – P. 58–70. 

The results of  researches  comparing with the yield of spring oilseed crops, 

the influence of fertilizers application and intensification elements on  the efficiency 

of cultivation of spring false flax are given. It was established that the average yield 
in spring false flax variety Gorny was 2,16 t/ha, but the variety Mirage – 2,25 t/ha. 

The increase of fertilizers rate from N0R0K0 (control) to N120R60K120 provided the 

increase of false flax yield from 1,28 t/ha to 2,44 t/ha. Using the intensification 

elements resulted in increasing the yield from 0,78 t/ha (control) to 3.04 t/ha. 

Key words: false flax, cabbage crops, fertilizers, intensification of 

technology, yield. 
 

UDC 633.2.031 

Konyk G. Influence of fertilization and biopreparations on quality and 

nutritional value of grass meadow feed / G. Konyk, N. Rudavska // Foothill and 

mountain agriculture and stockbreeding. – 2017. – V. 61. – P. 70–79. 
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The results study of the fertilizers effect and the biopreparations use on the 

quality of fodder sown phytocenoses during haymaking in the conditions of the 

western Forest-Steppe are given. It was established that highest quality indicators of 

sown grass stands obtained by applying of full mineral fertilizer from the calculation 

of N60P60K90 and the use of rhizobophyte and polymixobacterin. 

Key words: leguminous grasses, cereals, fertilizers, biopreparations, quality 

of feed. 
 

UDC  633.13:631.52 

Plasticity and stability of productivity quantitative traits in oat naked 

samples / A. Marukhnyak, A. Datsko, Yu. Lisova, G. Marukhnyak // Foothill and 

mountain agriculture and stockbreeding. − 2017. – V. 61. − Р. 80–90. 

The results of the determination of oat naked samples adaptive peculiarities 

for quantitative traits of productivity are given. The variety-samples with high and 

medium plasticity, its stable development for grain mass in panicle, plant mass, 

number of grain in panicle, productive bushiness are established. 

Key words: naked oat, plasticity, stability, quantitative traits, variety-

samples.  
 

UDС 631.816.1:631.821:631.415.2 

Olifir Yu. Influence of long-term use of different systems fertilization and 

liming systems and their aftereffect on transformation of acid-basic properties of 

light gray forest surface gleyed soil / Yu. Olifir, O. Gavryshko, G. Shynkaruk  

// Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2017. – V. 61. – P. 90–

102. 

The impact of prolonged use of different rates and ratios of fertilizers, 

manure and lime in crop rotation and their aftereffects on changes of the acid-basic 

properties of light gray forest surface gleyed soil for VIII rotation were presented. It 

was found that the use of organo-mineral systems fertilizers in the crop rotation with 

application  of full rate of NPK, 10 t/ha manure on crop rotation area with the 

background of periodic liming 1,0 n CaCO3 according to Ha favoured to reduction 

all types of acidity and content of movable aluminum compounds and increase the 

amount of absorbing bases at the expense of increasing the amount of calcium and 

magnesium. 

Key words: soil, fertilizers, manure, lime, acidity, aluminum, calcium, 

magnesium. 

 
UDC 662.636:635.071 

Osadchuk V. Features of switchgrass growing as energy crop at conditions 

of Bukovyna / V. Osadchuk, T. Gunchak, T. Sandulyak // Foothill and mountain 

agriculture and stockbreeding. – 2017. – V. 61. – P. 102–112. 

Two-year investigation results of switchgrass (Panicum virgatum) growing 

on low-yield hillside soil for different width spacing and study the microfertilizer’s 

effect on culture yield are given. It was established that the lack of soil water and air 

temperature increase during of the plant vegetation negatively affected on 

switchgrass productivity. The  highest yield forms crop on the second or third year 
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of life by usage the spacing width 0,15 m. It is even for growing of switchgrass on 

the grey forest unproductive soil may receive  the yield of dry matter from 6,9 to  

10,2 t/ha.   

Key words: energy crops, switchgrass, green mass, dry matter.  

 
UDC 635.657:631.5 
Pushchak V. Peculiarities of chickpea cultivation on territory of Ukraine 

under conditions of climate change / V. Pushchak // Foothill and mountain 

agriculture and stockbreeding. – 2017. – V. 61. – P. 112–122. 

The peculiarities of chickpea  cultivation in Ukraine during 1946–2016 are 

analyzed and summarized. Data concerning using of technology elements and 

influence of climatic factors on the chickpea productivity are given.  

Key words: chickpea, seeding rate, air temperature, precipitation, humidity. 

 
UDC 633.15:631.816.1 

Rudavska N. Effect of fertilizer on the yield formation of maize hybrids  

/ N. Rudavska, R. Guk // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 

2017. – V. 61. – P. 123–134. 

The results of the study of the fertilizer effect on the productivity of maize 

hybrids of the Institute of Grain Crops of the NAAS under conditions of the western 

Forest-Steppe are presented. It was found that application of full mineral fertilizer 

from the calculation of N90P60K60 contributed to an increase in the grain yield of 

maize hybrids by 118,2–126,4 %, or by 1,6–2,0 t/ha. With an increase in the rate of 

mineral fertilizers to N120P90K90 the increment to the control was 2,4–3,0 t/ha, or 

128,1–138,9 %. 

Key words: maize hybrids, productivity, yield, 1000 grain mass, fertilizer. 
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UDC 636.2:636.087.7 

Vorobel M. Digestibility of nutrients and balance of Nitrogen in the dairy 

cows under the correction of vitamin and mineral nutrition / M. Vorobel // Foothill 

and mountain agriculture and stockbreeding. – 2017. – V. 61. – P. 135–145. 

The results of research concerning efficiency influence of different variants 

of vitamin and mineral supplements (VMS) on digestibility of nutrients and per cent 

assimilation of Nitrogen in the organism of Simmental cows for grass-concentrate 

type of feeding are presented. It was found out based on the conducted of researches 

that feeding of improved VMS compensates a deficit in the ration vitamins and 

mineral elements that positively influences on the coefficients of digestibility of 

nutrients feeds and balance of Nitrogen in the organism of animals of the 

experimental variant compared with a control analogue (premix P 60-5M) thus 

causing growth of the level of milk productivity by 10,8 %. 

Key words: dairy cows, feed, nutrients, coefficient of digestibility, balance 

of Nitrogen, vitamin and mineral supplement, milk productivity. 
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UDC 638.1:577.1:546.3 

Klym O. Concentration of fatty acids and heavy metals in the apple tree 

pollen in different natural areas of Carpathian region / O. Klym // Foothill and 

mountain agriculture and stockbreeding. – 2017. – V. 61. – P. 145–159. 

Pollen basket (apple tree pollen) was taken from three beehives in three 

apiaries located in the mountain, foothill and forest-steppe areas of the Carpathian 

region. It is established that the apple tree pollen, taken from beehives located in the 

foothills and especially in the forest-steppe of the Carpathian region in comparison 

with mountain contains more heavy metals and also high level of anionic forms of 

fatty acids but low level of nonesterified forms of fatty acids and fatty acids of 

common lipids.  

Key words: pollen basket, fatty acids, heavy metals. 

 
UDC 636.2:636.082 

Kozyr V. State and perspective of herdwork in milk stockbreeding of South 

Ukraine / V. Kozyr, V. Kovalenko, A. Gekkiev // Foothill and mountain agriculture 

and stockbreeding. – 2017. – V. 61. – P. 159–172. 

Directions of breeding work in milk cattle breeding in agricultural 

enterprises of South Ukraine with the use of indigenous aborigine breeds and gene 

pool of classic world breeds are identified and summarized. The most effective 

breeding methods were marked. 

Key words: milk cattle breeding, breeds, population, types, breeding work, 

methods of breeding. 

 
UDC 577.125:636.2 

Romanchuk A. Average daily secretion of fatty acids of total lipids with 

milk and productive features of cows at presence in their diet of coffee slurry  

/ A. Romanchuk, J. Rivis // Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 

2017. – V. 61. – P. 173–183. 

The biochemical mechanisms of influence available in the diet during the 

summer of dry coffee slurry on metabolic processes in the body and of productive 

signs of cows are poorly understood. There are studied the daily average secretion 

fatty acids of total lipids with milk, milk production and composition of cows milk 

in the presence of their diet of dry coffee slurry in summer. Cows were in 

composition of mixed fodder the fed coffee slurry in an amount of 8 and 16 %. It 

was established that the average daily with feed in organism of cows were supplied 

on 1,7 and 3,4 % more of neutral detergent and on 11,3 and 22,6 % acid detergent 

fiber. Feeding of dry coffee sludge leads to increase of average daily secretion with 

milk of saturated fatty acids with an even and odd number of carbon atoms in the 

chain, monounsaturated fatty acid families n-7 and n-9 and polyunsaturated fatty 

acid families n-3 and n-6 total lipids. Also, average daily milk yield increased. At 

the same time of milk research in cows contents of protein, fat and lactose, are 

increased. 

Key words: fiber, coffee slurry, fatty acids of total lipids, cows, 

productivity, composition of milk. 
 



243 

 

UDC 636.32/.38:636,084 

Peculiarities of proteins and energy feeding of ewes / G. Sedilo  [et al.]  

// Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2017. – V. 61. – P. 183–

193. 

The literature data of recent years and the results of our own research about 

the features of protein and energy nutrition of ewes recording to European rates of 

feeding depending on the ability of fodder nutrition, fattening, body weight, 

physiological state, productivity level and the region of Ukraine are analyzed and 

summarized. 

Key words: ewes, feeding, protein, energy, volume fodder units, 

productivity. 

 
UDC 636.082:612 

Gas-energetic exchange in heifers and cows of Вlack-mottled milk breed of 

different constitution types / V. Fеdак, N. Fеdак, М. Pоlulikh, A. Shelevach  

// Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2017. – V. 61. – P. 194–

203. 

There are shown the results of studies on peculiarities of gas-energetic 

exchange in heifers and cows of different constitution types which was evaluated 

according to developed by us physiological breeding index. The control group 

included animals with low physiological breeding index (103) and research group, 

respectively – with high (140). For breath deepness, pulmonary ventilation, oxygen 

consumption, carbon dioxide release, total energy and heat production of individual 

with high physiological breeding index in postnatal ontogenesis considerably 

prevaited over analogues with low physiological breeding index. 

Key words: pulmonary ventilation, breathing deepness, oxygen 

consumption, carbon dioxide excretion, total energy, heat production. 
 

UDC 577.12:591.132.1/.2:636.086 

Shelevach A. Еxchange of nitrogen-containing compounds in organism and 

productivity of the bulls when fed them with the different forms of cellulose-

containing fodder / A. Shelevach // Foothill and mountain agriculture and 

stockbreeding. – 2017. – V. 61. – P. 204–214. 

Changes in the concentration of nitrogen-containing compounds in liquid 

contents of the rumen, residual and total nitrogen, urea and protein, as well as the 

activity of transamination enzymes in blood of bull calves are studied depending on 

the time in relation to the beginning of feeding and the availability of various forms 

of cellulose-containing food in the diet. It is shown that the feeding of various forms 

strawy cleaver to bulls leads to decrease of concentration of ammonia nitrogen and 

amine nitrogen in liquid contents of the rumen. It is established that activity of 

transamination enzymes in whole blood of bulls under the influence of various 

forms of cellulose-containing fodder before morning feeding increases. This 

increase does not depend on time in relation to the beginning of feeding. It is 

suggested that the activity of transamination enzymes in the whole blood of bulls 

when fed them a cellulose-containing diet is regulated by substrative. 
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The protein content in the whole blood of the bull-calves before the morning 

feeding under the influence of a cellulose-containing fodder with a different particle 

size also increases. The concentration of urea and residual nitrogen in the whole 

blood of the bull-calves decreases on the third hour from the beginning of the 

morning feeding and the protein and total nitrogen increases. 

It is also shown that from the level of nitrogen-containing compounds in 

liquid contents of the rumen and blood depends the growth of live weight of the 

bull-calves. 

Key words: bull-calves, cellulose-containing fodder, nitrogen-containing 

compounds of rumen and blood, productivity. 

 
UDC 636.082 

Yashchuk T. Adaptability of hybrid cows of Red Polish breed to the 

paratypical environmental conditions / T. Yashchuk, B. Tykhonovа, T. Rushchynska 

// Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2017. – V. 61. – P. 215–

227. 

The advantage of mixed array of Red Polish breed compared with the 

regular Red Polish breed standard on milk yield: on heifers in milk – 18,6 – 61,2 %, 

adult cows – 4,5–33,6 % are established. Cows adaptation index – in levels  

–16,64…3,83. The hybrid cattle with the 50–60 % of Red Danish breed blood 

percentage have the best results.  

Key words: cows, Red Polish breed, blood percentage, index of adaptation, 

genetic potential, milk productivity. 
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