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АГРОБІОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕНСИФІКАЦІЇ
ПОЛЬОВОГО КОРМОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
Інтенсифікація польового кормовиробництва базується на природно
відтворюючих біологічних процесах за рахунок оптимізації системи удобрення кормових культур, збагачення ґрунту органікою коренестерньових
решток багаторічних і однорічних кормових культур, стимулювання азот
фіксуючої здатності багаторічних бобових трав та ефективного використання агрометеорологічних ресурсів регіону.
Польове кормовиробництво доцільно розглядати, як спеціалізовану
галузь рослинництва, яка передбачає виробництво високоякісних видів
кормів та тваринницької продукції. В цьому контексті особливого значення набуває розвиток молочного і м’ясного скотарства, яке забезпечує продовольчий ринок дієтичними продуктами харчування: м’ясом, молоком та
продуктами їх переробки. Відомо, що ВРХ для потенціальної продуктивності, здатна споживати до 70 % енергії із свіжо зелених та консервованих
кормів. Тому польове кормовиробництво слід розцінювати як біологізовану модель, із замкненим виробничим циклом, що в найбільшій мірі відповідає ґрунтово-кліматичним умовам регіону. Тварини в цій моделі є проміжним консументом між створеним агроландшафтом та людиною і в
найбільший мірі сприяють рециркуляції біогенних елементів і органічної
речовини в агроекосистему, що забезпечує стале виробництво, як повноцінних кормів так і тваринницької продукції.
Багаторічними дослідженнями Інституту кормів УААН в достатній
мірі обґрунтовані наукові засади функціювання польового кормовиробництва. Перш за все обґрунтована доцільність використання багаторічних
бобових трав у виробництві об’ємних кормів та збалансуванні їх за протеїновою поживністю всієї кормової групи. Для оптимального виробни© Петриченко В.Ф., Гетман Н.Я., Квітко Г. П., 2008
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цтва повноцінних рослинних кормів на орних землях частку багаторічних
бобових трав в структурі посівних площ кормових культур доцільно мати
у межах 50-55 %, залежно від грунтово-кліматичних умов та з врахуванням спеціалізації тваринництва [1].
Встановлено, що серед багаторічних бобових трав найбільш продуктивною і найменш енерговитратною культурою є люцерна посівна адаптованих сортів Інституту кормів УААН Вінничанка, Реґіна, Любава та ін. За
суворого дотримання технології її вирощування при дворічному використанні травостою і триразовому скошуванні на початку фази цвітіння люцерна забезпечує вихід з урожаю 21,6 т/га к. од. з вмістом в кожній 191 г
перетравного протеїну. За цих умов ґрунт збагачується кореневими і післяукісними рештками, які складають 18 т/га з вмістом в них азоту 1,96 %, або
352 кг/га, що рівноцінно 30,6 ГДж/га енергії азотних добрив.
Проте, подальші дослідження показали переваги безпокривних і сумісних посівів люцерни з ранніми ярими зерновими та капустяними культурами. При оцінці кормової продуктивності люцерни посівної за різних
способів сівби виходили з даних, де за вегетаційний період вважали кількість днів з температурами вище 10°С, який складав в середньому 170 днів
(табл. 1).
1. Кормова продуктивність люцерни посівної другого року
вегетації у фазі початку цвітіння залежно від способу сівби
Вихід з урожаю, т/га
середньодобовий
Років Днів
протеїну
кормо
приріст, кг/га
сухої
дослі веге
вих
речо
перет
перет
джень тації
оди
кормових
вини
ниць сирого равно одиниць равного
го
протеїну

Спосіб сівби

Під покрив ячменю на
зерно (контроль)

16

240

7,02

5,75

1,35

1,05

24,0

4,37

Під покрив вико-вівсяної
суміші на зелений корм

12

270

8,59

7,04

1,68

1,31

26,0

4,85

Сумісний з кукурудзою
на зелений корм

15

240

9,38

7,69

1,87

1,45

32,0

5,04

Сумісний з ранніми
ярими зерновими на
сінаж

7

170

9,84

8,04

1,97

1,54

47,5

9,06

Сумісний з ярими
капустяними на сінаж

6

170

9,69

7,94

1,96

1,53

46,7

9,00

Безпокривний весняний
із застосуванням
гербіцидів

16

170

11,87

9,73

2,41

1,88

57,2

11,05

Безпокривний літній

16

215

10,17

8,33

2,06

1,60

38,7

7,44
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Встановлено закономірності формування кормової продуктивності
люцерни посівної другого року життя від способу сівби. Доведено переваги безпокривних та сумісних посівів, коли створюються найкращі умови
для ярого типу розвитку, тому люцерна посівна в рік сівби досягає фази
початку цвітіння. Сумісні посіви люцерни посівної із кукурудзою на зелений корм, ранніми зерновими і капустяними культурами забезпечують
більший вихід кормових одиниць на 33,7-40,0 %, а безпокривні – на 4569 % порівняно з сівбою під покрив ячменю ярого на зерно.
На третій рік вегетації безпокривні та сумісні посіви люцерни посівної за кормовою продуктивністю переважають підпокривні посіви на
23,8 % (літній безпокривний), на 26,2 % (сумісний з ярими зерновими), на
30,9 % (сумісні з ярими капустяними) і на 38,0 % (весняний безпокривний).
Інтенсифікація польового кормовиробництва за рахунок багаторічних бобових трав відбувається на основі природного біологічного процесу
фіксації азоту повітря, що збагачує ґрунт органікою, і особливо, найбільш
енергоємною поживною речовиною для рослин біологічним азотом.
Біологічний азот ефективно використовується наступними культурами у
сівозміні, що забезпечує приріст урожаю зернових протягом 2-3 років 0,81,0 т/га, кукурудзи на силос і кормових коренеплодів 6-8 т/га.
Встановлено, що насичення кормових сівозмін багаторічними бобовими травами до 50 % сприяє значно кращому використанню мінеральних
добрив. Так, при наявності одного поля конюшини лучної в семипільній
сівозміні (14 %) кожен кілограм діючої речовини при внесенні на один
гектар сівозмінної площі N65Р65К135 забезпечив збільшення виходу кормових одиниць на 5,2 і перетравного протеїну на 0,59 кг/га. Включення в сівозміну двох полів люцерни (28 %) забезпечило окупність кожного кілограма діючої речовини мінеральних добрив до 5,6 к. од. і 0,79 кг перетравного протеїну. При насиченні кормової сівозміни до 43 % (3 поля семипільної сівозміни) люцерно-стоколосовою сумішшю показники окупності
діючої речовини мінеральних добрив зросли до 6,9 кг к. од. і 1,04 перетравного протеїну, або відповідно на 32,6 і 76,2 % більше порівняно з одним полем конюшини лучної у семипільної сівозміни. Внесення гною
40 т/га безпосередньо під люцерну посівну в кормовій сівозміні сприяє
стимулюванню азотфіксації та приросту виходу з урожаю 2,5 т/га кормопротеїнових одиниць, в той час як при внесенні цієї кількості гною під
кукурудзу на силос – 1,3 т/га, або ефект був майже вдвічі меншим.
Таким чином, багаторічні бобові трави та бобово-злакові суміші є
основним стабілізуючим фактором сталого розвитку польового кормовиКорми і кормовиробництво. 2008. Вип. 60.
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робництва, а також невід’ємною складовою біологізації та екологізації
агро екосистем при виробництві високоякісних видів кормів.
Впровадження конвеєрного виробництва зелених кормів із однорічних різночасно достигаючих сумішок із злакових, бобових і капустяних
культур забезпечують підвищення коефіцієнта використання ФАР та біокліматичного потенціалу регіону в цілому за рахунок таких стабілізуючих
чинників, як різноманіття культур [2, 3].
Дослідженнями встановлено істотне підвищення кормової продуктивності однорічних різночасно достигаючих сумішок ранніх ярих культур, які використовуються в період між першим і другим укосами багаторічних трав протягом 35-40 днів. Одночасна сівба ранніх ярих культур, а
саме: жита ярого сорту Веснянка з гірчицею білою Кароліна; вівса зернових сортів із зернобобовими (викою ярою, горохом кормовим, або бобами
кормовими) та редькою олійною; вівса кормових сортів з викою озимою,
або люпином білим забезпечують надходження збалансованого за перетравним протеїном зеленого корму протягом червня і першої декади липня
місяця. Середній вихід кормових одиниць і перетравного протеїну при застосуванні цих сумішок у конвеєрному виробництві кормів становить
відповідно 4,39 і 0,638 т/га при коефіцієнті використання ФАР 1,66 %
(табл. 2).
2. Агробіологічна ефективність різночасно достигаючих
сумішок ранніх ярих культур при конвеєрному виробництві
зелених кормів
Різночасно достигаючі суміші
овес кормовий
Показники
жито яре +
вико-овес +
+ люпин білий,
гірчиця біла редька олійна
або вика озима
Кормові одиниці, т/га
3,74
4,21
5,26
Перетравний протеїн, т/га
0,496
0,549
0,884
Середньодобовий приріст, кг/га
Кормових одиниць
94
85
85
Перетравного протеїну
12,4
11,1
14,2
Акумульовано енергії в
72,3
80,7
117,3
урожаї ГДж/га
Коефіцієнт використання
1,79
1,44
1,76
ФАР, %
Календарні строки
використання сумішей на
1-10.06
11-23.06
24.06-10.07
зелений корм
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У
серед
ньому
4,40
0,643
88
12,6
90,1
1,66

Застосування трьох строків сівби традиційної вико-вівсяної суміші
забезпечує надходження зеленого корму з 10.06 по 10.07 при виході –
3,19 т/га к. од. і 0,439 т/га перетравного протеїну, що відповідно на 33,6 і
35,8 % менше проти застосування різночасно достигаючих сумішей.
Коефіцієнт використання ФАР при сівбі вико-вівсяної суміші в три строки
складає 0,97 %.
Одним із найбільш ефективних та надійних способів інтенсифікації
польового кормовиробництва є вирощування двох урожаїв листостеблової
маси на зелений корм за вегетаційний період в умовах Лісостепу, Полісся
та трьох в Степу при зрошенні.
За даними Інституту кормів УААН ранні ярі суміші весняної сівби в
польовому кормовиробництві потрібно розглядати, як проміжні посіви і
після їх використання обов’язково застосовувати вирощування в спеціалізованих сівозмінах основних посівів пізніх ярих сумішок, що гарантує
стабільне збільшення виробництва зелених і консервованих кормів. Так,
після збирання житньо-гірчичної суміші (10-15.06) залишається близько
90-100 днів вегетаційного періоду з температурою вище 10°С, де випадає
в середньому 200-250 мм опадів при запасі продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту 100-120 мм, що гарантує вирощування ранньостиглих
гібридів кукурудзи на силос, а також сумішок кукурудзи і соргосуданкового гібрида з соєю, які використовуються на зелений корм в пізньолітній та осінній періоди.
При внесенні мінеральних добрив із розрахунку N90Р90К90 під житньогірчичну суміш, післяукісний посів ранньостиглого гібрида кукурудзи при
густоті 80 тис./га рослин, який досягає молочно-воскової стиглості в перший декаді вересня з часткою качанів в урожаї 40-42 % та виходом сухої
речовини 10,53 т/га. Суміш сорго-суданкового гібрида з соєю забезпечує
вихід з урожаю 6,21 т/га к. од. з вмістом 0,49 т/га перетравного протеїну.
Таким чином, при вирощуванні двох урожаїв листостеблової маси житньогірчичної суміші та сорго-суданкового гібрида з соєю одержують вихід з
гектара 12,27 т/га сухої речовини, в який акумулюється 222,1 ГДж валової
енергії та коефіцієнті використання ФАР 1,3 %, проти 0,9 % при застосуванні одного урожаю кукурудзяно-бобової суміші весняного строку сівби.
Встановлено, що при вирощуванні двох урожаїв із сумішок вівса з
викою ярою і редькою олійною та сорго-суданкового гібрида з соєю вихід
кормових одиниць був меншим на 59,7 %, а перетравного протеїну на
49,7 %, порівняно з сівбою сорго-суданкового гібрида після жита ярого з
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гірчицею білою. Під післяукісну сівбу сумішей пізніх ярих культур доцільно застосовувати систему поверхневого обробітку.
Одним із факторів інтенсифікації польового кормовиробництва є
також одночасна сівба в оптимальні строки ранніх і середньоранніх гібридів кукурудзи в сумішках із різночасно достигаючими високобілковими
культурами, а саме: редькою олійною, бобами кормовими, горохом кормовим, соєю, люпином білим та викою озимою порівняно із 2-3-ма строками
сівби кукурудзи з соєю при конвеєрному виробництві зелених кормів.
Суміш ранньостиглого гібрида кукурудзи з густотою 250 тис./га рослин і редьки олійної 1,0 млн. шт./га, яку підсівають в міжряддя по сходах
кукурудзи, за 50-55 днів вегетації забезпечує найбільш раннє надходження
зеленого корму в період між другим і третім укосами багаторічних трав.
При цьому починаючи з фази формування 9-10 листків до викидання волоті проходить 23 дні з сумою температур 436°С і 75 мм опадів (табл. 3).
3. Кормова продуктивність різночасно достигаючих
кукурудзяно-бобових сумішей при конвеєрному
виробництві зелених кормів
Гібриди
кукурудзи
Ранньостиглий
гібрид ФАО 170200
Ранньостиглий
гібрид ФАО 170200+ пайза
Середньостиглий
гібрид ФАО 201250 + пайза
Середньостиглий
гібрид ФАО 201250 + пайза
НІР05

Високо
білкові
культури
Редька
олійна

Кален
дарні
листо
строки
стеб
викорис лової
тання
маси

Вихід, т/га
сухої
речо
вини

Акуму
кормо перет льовано
ВЕ в
вих
равного
урожаї,
оди
проте
ГДж/га
ниць
їну

Коефі
цієнт
ФАР, %

10-20.07

48,3

6,91

6,09

0,780

119,6

1,87

Боби
кормові,
21-31.07
або горох
кормовий

42,8

7,08

6,08

0,739

126,2

1,82

Соя

1-10.08

44,8

6,58

5,99

0,572

124,0

1,41

Люпин
білий,
або вика
озима

11-25.08

45,4

6,89

6,30

0,716

135,7

1,55

0,43

Таким чином, різночасно достигаючі кукурудзяно-бобові суміші забезпечують надходження збалансованого за вмістом протеїну зеленого
корму протягом 45 днів, під час формування третього укосу багаторічних
трав, тобто з першої декади липня до кінця серпня місяця. Середньодобовий
8
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приріст кормових одиниць і перетравного протеїну при цьому становить
відповідно 81 і 9,2 кг/га/добу.
Встановлено, що після використання кукурудзяно-бобових сумішок
ефективно вирощувати холодостійкі ярі капустяні культури в одновидових
і сумісних посівах із злаковими, такі як жито яре з гірчицею білою, або
овес з редькою олійною. Так, вирощування житньо-гірчичної суміші в
післяукісних посівах забезпечує надходження повноцінного зеленого корму в пізньоосінній період до постійних приморозків, яка формує урожай
листостеблової маси 29,7 т/га з виходом 4,88 т/га к. од. і вмістом в кожній
140 г перетравного протеїну. В урожаї акумулюється 99,3 ГДж/га валової
енергії при використанні ФАР 1,88 %.
У сумі за два врожаї при вирощуванні сумішок ярих кормових культур в середньому за 5 років одержали вихід 11,09 т/га к. од. і 1,36 т/га перетравного протеїну, де акумулюється 235,1 ГДж/га валової енергії при коефіцієнті використання ФАР 57 %.
Використання озимих проміжних в спеціалізованій кормовій сівозміні призводить до зниження ефективності вирощування двох урожаїв, тому
що після збирання кукурудзяно-бобових сумішок посів пшениці з викою в
осінній період не формує господарсько-придатного урожаю листостеблової маси, і тільки на другий рік в їх урожаї акумулюється 68,4 ГДж/га валової енергії, тобто коефіцієнт використання ФАР за осінній і весняний
період складає 0,94 %. При вирощуванні озимих проміжних і післяукісної
кукурудзи одержали вихід кормових одиниць 9,89 т/га і перетравного протеїну 1,014 т/га, що відповідно на 7,7 і 8,9 % менше проти вирощування
двох урожаїв із ранніх і пізніх післяукісних посівів. Проте, при вирощуванні кукурудзяно-бобових сумішок і післяукісного жита ярого з гірчицею
білою вихід кормових одиниць і перетравного протеїну збільшується відповідно на 38,4 і 55,8 % порівняно з посівом озимої пшениці з викою
озимою після збирання кукурудзи з соєю.
При постійній наявності рослинного покриву культур суцільного посіву значно зменшується, або зовсім відсутній негативний вплив ерозійних
процесів, що є константою ландшафтного землекористування. Фізичні
властивості ґрунту і його родючість в значній мірі поліпшуються за рахунок збагачення органічною масою, яка залишається в ґрунті у вигляді кореневих та стерньових решток після збирання кожної культури. Під впливом розкладу коренестерньової маси в ґрунті покращуються агрофізичні
властивості, його водний і повітряний режими, що сприяє посиленню процесів нітрифікації і накопиченню нітратного азоту. Швидкий розклад органічної речовини рослинних решток при збиранні зеленої маси відбуваКорми і кормовиробництво. 2008. Вип. 60.
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ється завдяки вужчому співвідношенню С:N, порівняно із коренестерньовими рештками при збиранні цих культур на зерно, що в свою чергу підвищує коефіцієнт гуміфікації. Аналогічну залежність виявлено в дослідженнях Інституту землеробства південного регіону УААН [4].
Вирощування однорічних кормових культур при конвеєрному виробництві зелених кормів за рахунок коренестерньових решток, які складають
в середньому 70-75 % від урожаю ранніх ярих та 44-47 % урожаю листостеблової маси пізніх сумішей, забезпечують збагачення ґрунту органічною
речовиною на 2-3 т/га, що сприяє активізації мікробіологічних процесів та
кращому використанні мінеральних добрив.
Встановлені фактори інтенсифікації польового кормовиробництва,
на основі насичення сівозміни до 50-55 % багаторічними травами та застосування різночасно достигаючих сумішей ранніх і пізніх ярих культур,
які забезпечують вирощування двох урожаїв за вегетаційний період, гарантують стале збільшення виробництва кормів при ефективному використанні агрометеорологічних ресурсів. При інтенсивному використанні
орних земель різночасно достигаючими сумішами однорічних ранніх і
пізніх ярих культур істотно збільшується вихід сухої речовини на 20,6 %,
кормових одиниць на 21,7 %, перетравного протеїну на 28,2 % в порівнянні з існуючою технологією. За період вирощування однорічних сумішей в
пропонованому варіанті акумулюється 199,1 ГДж/га валової енергії з коефіцієнтом використання ФАР 1,32 %, в той час як у базовому варіанті ці
показники складають відповідно 165,0 ГДж/га і 1,09 % (табл. 4).
У сучасних умовах господарювання інтенсифікація польового кормовиробництва в найбільшій мірі проявляється також в організації спеціалізованих сівозмін для виробництва окремих видів продукції тваринництва. Тому одержання зелених і консервованих кормів із листостеблової
маси агрофітоценозів багаторічних і однорічних кормових культур для виробництва молока і яловичини в умовах Лісостепу логічно вкладається у
модель спеціалізованої сівозміни із наступним чергуванням:
1 поле – різночасно достигаючі багаторічні бобові і бобово-злакові
трави;
2 поле – різночасно достигаючі багаторічні бобові і бобово-злакові
трави;
3 поле – різночасно достигаючі багаторічні бобові і бобово-злакові
трави;
4 поле – кукурудза із різночасно достигаючими зернобобовими
(основний посів) + ранні ярі суміші (жито яре з гірчицею білою, овес з
редькою олійною);
10
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11,40
8,00

8,62

6,89

6,89
12,32
9,02

Вико-овес +редька олійна
(1 строк сівби) після соргосуданковий гібрид + соя

Вико-овес + редька олійна
(2 строк сівби) після жито яре +
гірчиця біла

Кукурудза + соя
(1 строк сівби) після пшениця
озима з викою озимою

Кукурудза + соя
(2 строк сівби) після пшениця
озима з викою озимою

Кукурудза + соя після жито яре з
гірчицею білою

У середньому з 1 га

сухої
речо
вини

Пшениця озима + вика озима
після кукурудза з соєю

суміші

Базовий варіант

8,20

11,27

6,25

6,25

8,02

7,54

9,89

кормових
одиниць

Вихід, т/га

0,998

1,420

0,610

0,610

1,224

0,811

1,014

перетрав
ного
протеїну

У середньому з 1 га

Кукурудза + соя після жито яре з
гірчицею білою

Кукурудза + горох кормовий, або
боби кормові після жито яре +
гірчиця біла

Кукурудза + редька олійна після
жито яре з гірчицею білою

Овес кормовий + люпин білий,
або вика озима після жито яре +
гірчиця біла

Вико-овес + редька олійна
(1 строк сівби) після соргосуданковий гібрид + соя

Жито яре + гірчиця біла після
кукурудза + соя

суміші

Пропонований варіант

10,88

12,32

12,44

10,73

11,91

8,00

9,85

сухої
речовини

9,98

11,27

11,49

10,18

10,28

7,54

9,13

кормових
одиниць

Вихід, т/га

4. Агробіологічна ефективність використання орних земель різночасно достигаючими
сумішами однорічних культур (у середньому за 17 років)

1,280

1,420

1,470

1,380

1,694

0,811

0,910

перетрав
ного
протеїну

5 поле – ранні ярі різночасно достигаючі суміші (жито яре з гірчицею
білою; овес + вика яра + редька олійна; овес кормовий з люпином білим,
або викою озимою) – проміжний посів + післяукісний (основний) посів
кукурудзи з підсівом багаторічних трав.
Пропонована спеціалізована сівозміна забезпечує конвеєрне надходження зеленого корму з 10-15 травня до 10-15 листопада тобто протягом
180-185 днів. Крім цього цей варіант сівозміни гарантує заготівлю в достатній кількості високобілкових консервованих кормів у вигляді сіна, сінажу та високоякісного силосу. В ній в найбільшій мірі використовується
біокліматичний потенціал регіону завдяки максимальному насиченню
різночасно достигаючими багаторічними травами до 60 %, та однорічними
сумішами в проміжних посівах до 40 %, що гарантує стале виробництво
високоякісних кормів за найменших енерго- і ресурсовитратах.
Висновки. В інтенсифікації польового кормовиробництва у виробництві об’ємних кормів збалансованих за протеїновою поживністю суттєва роль належить багаторічним бобовим травам та різночасно достигаючим сумішам однорічних ярих культур. Вони є основним джерелом збагачення ґрунту органічною речовиною коренестерньових решток кормових
культур. Відмічено стимулювання азот фіксуючої здатності бобових культур за рахунок оптимізації системи удобрення та раціонального використання агроекологічних умов регіону.
Організація спеціалізованих кормових сівозмін в умовах Лісостепу
забезпечить одержання зелених та заготівлі консервованих кормів із листостеблової маси багаторічних і однорічних кормових культур протягом
180-185 днів.
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ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ТА ПОЖИВНОСТІ ЗЕЛЕНОЇ
МАСИ ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ ЗАЛЕЖНО ВІД
СТРОКІВ СІВБИ ТА БІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
СОРТУ*
Вивчено вплив календарних строків сівби та біологічних особливостей сорту на динаміку формування основних складових поживності зеленої маси тритикале.
Успішне ведення галузі тваринництва неможливе без добре налагодженого кормовиробництва, оскільки воно є не лише джерелом реалізації
генетичного потенціалу продуктивності тварин, але й, з економічної точки
зору, – важливою статтею формування собівартості виробленого продукту
[1]. Однак, як показує практичний досвід, господарство з набором для вирощування у 5-6 основних культур не в повній мірі справляється з поставленим завданням. Це пов’язано як з обмеженим періодом їх використання,
так і з незбалансованістю корму за перетравним протеїном, що обумовлює
різке подорожчання тваринницької продукції через перевитрату кормів [5].
У зв’язку з цим, актуальним є пошук нових нетрадиційних рослин, здатних не тільки конкурувати з добре відомими культурами, але й значно переважати їх за господарсько-цінними показниками та стійкістю до несприятливих кліматичних умов, мати широку екологічну пластичність, забезпечувати стабільно високу продуктивність та бути одним із важливих
* Л.М. Єрмакова – науковий керівник
© Каленська С.М., Єрмакова Л.М., Свистунова І.В., 2008
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факторів забезпечення сталого розвитку кормовиробництва в Україні [10].
Раціональним виходом з даного положення є використання в ланках кор
мового конвеєра традиційних та малопоширених кормових культур, різних
за темпами нарощування зеленої маси, збалансованої за вмістом протеїну
та періодом її надходження. У системі такого конвеєра значну роль відіграють однорічні кормові рослини [9], в тому числі й тритикале.
Відомо, що на кормові цілі вегетативну масу озимих зернових культур використовують в період від фази трубкування до фази повного колосіння, оскільки в цей час зелена маса за зоотехнічною оцінкою є найбільш
збалансованою та повноцінною [11]. Однак, не лише культури, але і їх
сорти значно відрізняються між собою за хімічним складом та поживністю
зеленої маси. Впливає на метаболічні процеси в рослинному організмі і
зміщення календарних строків сівби. Виходячи з цього, дослідженнями
передбачалось вивчити та розробити технологічні основи підвищення
продуктивності різних за скоростиглістю сортів озимого тритикале.
Матеріали і методика досліджень. Польові дослідження проводили
на Агрономічній дослідній станції Національного аграрного університету
в 2003-2005 рр. на чорноземах типових мало гумусних. Вміст гумусу в
орному шарі складає 4,34-4,68 %, рН – 6,8-7,3, ємність вбирання – 30,732,5 мг-екв. на 100 г ґрунту.
Об’єктом досліджень були озимі культури: пшениця (контроль),
жито (контроль) та тритикале (ранньостиглі: АД 3/5, АД 44; середньостиглі: АДМ 9, Поліський 29; пізньостиглі: АДМ 11, АД 52), висіяні у п’ять
календарних строків.
Розмір посівної ділянки – 36 м2, облікової – 25 м2. Розміщення варіантів – систематичне, повторність – чотириразова. Попередник – кукурудза на силос. Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин
проводили за «Методикою державного сортовипробування сільськогосподарських культур» [7], облік урожаю – за методикою науково-дослідного
Інституту кормів УААН [8].
Погодні умови в роки спостережень характеризувались такими особливостями: 2003 р. – пізня, суха весна з інтенсивним наростанням температури, ГТК в червні становив 0,3; 2004 р. – раннє відновлення вегетації в
умовах наростання температури повітря та дефіциту вологи; протягом
травня-червня відносно середніх багаторічних значень відмічалось зниження температури повітря на фоні недостатньої кількості опадів;
2005 р. – раннє відновлення вегетації, сприятливі умови для росту і розвитку рослин протягом квітня-червня.
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Результати досліджень. При вирощуванні озимих зернових культур
на зелений корм важливою характеристикою кормової цінності сортів і
продуктивності посівів в цілому є морфоструктура вирощеного врожаю
[2], оскільки, як відомо, різні органи рослин значно різняться за своїм хімічним складом [3]. У зв’язку з цим, величина частки участі кожного
компонента в загальній масі рослин вагомо впливає на хімічний склад, а
отже й зоотехнічну цінність та поживність корму.
Структура вегетативної маси озимих зернових включає три головні
компоненти: стебла, листя і колосся. Завдяки своїм властивостям синтезувати білки та вуглеводи найбільш цінна, у кормовому відношенні, частина
зеленої маси – листя [11]. Відтак, важливою зоотехнічною характеристикою рослин є їх здатність забезпечувати високу облиствленість надземної
маси.
Отримані результати спостережень свідчать про те, що на динаміку
морфоструктури вегетативної маси амфідиплоїдів істотно впливають
строк сівби, фаза збирання, гідротермічні умови та біологічні особливості
сорту. Виявлено, що найвища облиствленість жита, пшениці та тритикале
відмічається під час трубкування – відповідно, 53,0-54,2, 50,7-52,1, 52,360,5 %. Серед досліджуваних сортів тритикале, порівняно низькою часткою листкової компоненти у структурі врожаю відзначались сорти АД 3/5,
АД 44 та АДМ 9 – 52,3-55,5 %. Проте, навіть за таких значень амфідиплоїди переважали за цим показником озиму пшеницю за всіх строків сівби.
Відмінність між сортами за часткою участі листя у структурі вегетативної
маси обумовлювалась різною потужністю листового апарату та висотою
рослин. Притаманна ранньостиглим сортам високорослість знижувала облиствленість рослин за рахунок зростання у структурі вегетативної маси
стеблової частини.
До настання фази колосіння відмічалось зниження облиствленості
рослин на посівах усіх дослідних варіантів, що обумовлювалось відмиранням підгону, зменшенням площі листкової поверхні, ростом стебла і колосу (табл. 1).
Впливали на динаміку морфоструктури також погодні умови під час
вегетації. Так, під час виколошування найменшу частку листя у структурі
вегетативної маси формував сорт АД 52 – 29,6-30,8 %. Оскільки даний
сорт є високопродуктивним за збором зерна, зниження відсотка його облиствленості було спричинене значним зростанням у структурі врожаю
частки колосся – 13,4-15,1 %. Максимальну облиствленість формував сорт
Поліський 29 – 34,2-35,3 %. Виявлено, що в роки (2003 р.) не сприятливі
для інтенсивного росту рослин, у структурі вегетативної маси частка лисКорми і кормовиробництво. 2008. Вип. 60.
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тя зростає, що обумовлюється недостатніми висотою стебла і масою колоса. Незалежно від досліджуваних факторів найвища облиствленість рослин під час колосіння відмічалась за сівби з 15 вересня до 5 жовтня.
1. Структура вегетативної маси озимих культур за фазами
вегетації, %
Елементи структури, %

Строк
сівби

Культура,
сорт

пагони

листя

колосся

25.08.

жито

72,8

17,9

9,3

5.09.

72,3

18,1

15.09.

72,6

25.09.
05.10.

Сорт

Елементи структури, %
пагони

листя

колосся

55,4

30,9

13,6

9,6

54,4

31,5

14,1

18,3

9,1

54,5

32,3

13,3

72,8

18,2

8,9

54,5

32,4

13,1

73,1

18,2

8,7

54,7

32,6

12,7

58,4

27,8

13,8

56,5

34,2

9,2

5.09.

57,6

28,2

14,2

55,5

34,6

9,9

15.09.

57,9

28,4

13,7

55,8

35,1

9,1

25.09.

57,9

28,7

13,4

56,3

35,1

8,6

05.10.

57,7

29,2

13,2

56,3

35,3

8,4

56,5

30,6

12,9

56,4

31,7

11,9

25.08.

25.08.

пшениця

АДЗ/5

АДМ9

Поліське
29

АДМ11

5.09.

55,9

31,0

13,1

55,5

32,1

12,4

15.09.

55,8

31,7

12,5

56,0

32,4

11,7

25.09.

56,2

31,6

12,3

56,2

32,5

11,3

05.10.

56,4

31,7

12,0

56,2

32,8

11,1

56,3

31,0

12,7

56,1

29,6

14,3

25.08.

АД44

АД52

5.09.

55,6

31,3

13,1

55,1

29,8

15,1

15.09.

55,7

31,8

12,5

55,6

30,6

13,8

25.09.

55,9

31,9

12,2

55,7

30,7

13,6

05.10.

55,6

32,5

11,9

55,7

30,8

13,4

З настанням фази цвітіння відсоток листя у структурі вегетативної
маси у жита, пшениці та тритикале не перевищував, відповідно 7,8-8,4,
17,0-17,5 та 16,2-23,0 %. Найменшу частку зоотехнічно цінної компоненти
(листя) містять високорослі сорти: АД 3/5 та АД 44 – 16,2-17,7 %. Низька
облиствленість обумовлювалась не лише високим вмістом стеблової частини – 61,0-63,1 %, але і їх скоростиглістю. Сорти АД 52 та Поліський 29,
навпаки, виявились найбільш високопродуктивними за вмістом листя у
структурі врожаю – відповідно, 19,9-20,9 та 21,8-23,0 %, в той час стеблова їх частина не перевищувала 54,1-55,3 % залежно від строку сівби.
Одночасно зі зростанням загальної продуктивності (збір зеленої
маси та сухої речовини) інтенсифікація кормовиробництва передбачає
збільшення виробництва кормового білка та кормових одиниць, збір яких
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з одиниці площі знаходиться у тісному корелятивному зв’язку з величиною врожаю та є важливим критерієм продуктивних властивостей травостою. Особливо важливо це при плануванні кормового конвеєра, згідно
якого худоба щодня повинна бути забезпечена високоякісним рослинним
кормом.
Згідно отриманих нами результатів досліджень, на продуктивність
посівів за означеними показниками істотний вплив мали строки сівби,
фаза збирання, біологічні особливості сорту та погодні умови року.
Так, у фазі трубкування посіви амфідиплоїдів забезпечували збір
кормових одиниць на рівні 1,03-2,04 т/га, в той час як пшениця – 0,85-1,12,
жито – 1,60-2,43 т/га. Таким чином, встановлено, що під час трубкування
жоден сорт тритикале не перевищує за виходом кормових одиниць озиме
жито, однак стосовно озимої пшениці приріст становить 0,38-0,65 т/га.
Відповідно до валового збору зеленої маси найбільш продуктивними за
збором кормових одиниць вия вились ранньостиглий сорт АД 3/5
(1,32-2,04 т/га) та пізньостиглий АД 52 – 1,26-1,96 т/га. Зазначені сорти
переважали решту сортів тритикале і за збором перетравного протеїну –
відповідно, 0,20-0,30 та 0,19-0,29 т/га. За рахунок недостатньо потужного
травостою на жовтневих посівах, вихід кормових одиниць не перевищував
1,03-1,32 т/га, в той час як за сівби 15 вересня становив 1,58-2,04 т/га. Така
ж залежність від строків сівби відмічалась і щодо збору перетравного протеїну – 0,15-0,20 та 0,23-0,30 т/га, відповідно.
Зі зростанням врожаю вегетативної маси до настання фази колосіння,
відмічалось збільшення збору як кормових одиниць, так і перетравного
протеїну (табл. 2).
Так, скошування вегетативної маси тритикале під час колосіння, за
даними досліджень, дало змогу зібрати 3,22-8,23 т/га к. од. та 0,39-1,07 т/ га
перетравного протеїну залежно від строку сівби та сорту. За аналогічних
умов вирощування посіви жита забезпечували 3,99-7,14 т/га к. од. та
0,52-0,91 т/га перетравного протеїну. Усі досліджувані культури формували низьку продуктивність за сівби 5 жовтня.
Серед досліджуваних сортів за виходом з одиниці кормової площі
вівсяних одиниць виявлені такі, які не лише не поступались житу (АД 52),
але й переважали його (АД 3/5, Поліське 29), причому АД 52 та АД 3/5 не
поступаються житу і за збором перетравного протеїну.
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6,69
2,46
6,13
5,22
5,66
5,87
4,92
5,55
5,31
-0,14

0,82
0,32
0,73
0,61
0,68
0,69
0,56
0,70
0,64
-0,04

Жито
Пшениця
АДЗ/5
АД44
АДМ 9
Поліське 29
АДМ 11
АД52
Середнє
Різниця до сер.

25.08.

Жито
Пшениця
АДЗ/5
АД44
АДМ9
Поліське 29
АДМ 11
АД52
Середнє
Різниця до сер.

Культура, сорт

0,82
0,42
0,78
0,73
0,76
0,74
0,63
0,80
0,71
0,03

6,62
3,26
6,36
6,01
6,10
6,26
5,42
6,22
5,78
0,33

5.09.

Строк сівби
У серед
ньому
15.09.
25.09.
05.10.
Збір кормових одиниць, т/га
7,14
5,41
3,99
5,97
3,59
2,92
1,49
2,74
8,15
5,93
4,15
6,14
7,41
5,60
4,15
5,68
7,69
5,89
4,21
5,91
7,92
5,94
4,29
6,06
7,11
5,17
3,22
5,17
8,23
5,81
4,03
5,97
7,16
5,34
3,69
5,46
1,70
-0,12
-1,76
НІР05 загальна = 0,72
Збір перетравного протеїну, т/га
0,91
0,70
0,52
0,75
0,47
0,39
0,20
0,36
1,00
0,74
0,52
0,75
0,91
0,70
0,52
0,69
0,96
0,74
0,54
0,73
0,97
0,75
0,55
0,74
0,84
0,61
0,39
0,61
1,07
0,76
0,53
0,77
0,89
0,67
0,47
0,68
0,21
0,00
-0,21
НІР05 загальна = 0,088
0,08
-0,32
0,08
0,02
0,06
0,06
-0,07
0,10

0,51
-2,71
0,69
0,22
0,45
0,60
-0,29
0,52

середньої

0,40
81
0,40
0,34
0,38
0,38
0,25
0,41

3,23
Зі
3,40
2,93
3,17
3,31
2,43
3,23

Різниця до
пшениці

2. Продуктивність посівів озимого тритикале у фазі колосіння залежно від строків сівби та
біологічних особливостей сорту, т/га (у середньому за 2003-2005 рр.)

81
-0,40
0,00
-0,06
-0,02
-0,01
-0,15
0,02

81
-3,23
0,17
-0,29
-0,06
0,09
-0,80
0,00

жита

До настання фази цвітіння на всіх дослідних варіантах спостерігали
зниження вмісту перетравного протеїну. Головним чином, це зумовлювалось за рахунок зменшення у структурі вегетативної маси частки листкової
компоненти. Завдяки тривалому функціонуванню листкового апарату
високопродуктивними, за даним показником, під час цвітіння виявились
АДМ 9, Поліське 29 та АД 52 – 0,47-0,89 т/га. За збором перетравного протеїну приріст зазначених сортів до озимої пшениці становив 0,41-0,43, до
жита – 0,20-0,22 т/га.
Під час цвітіння посіви сорту АД 3/5, подібно житу та пшениці, різко
знижували свою продуктивність і за рівнем виходу кормових одиниць – до
3,72-7,97 т/га. На посівах решти сортів тритикале збір вівсяних одиниць з
одиниці площі зростав. За всіх строків сівби за даним показником переважали сорти АДМ 9, Поліське 29 та АД 52 – 4,81-9,29 т/га, а їх приріст до
пшениці становив 4,26-4,54 т/га, до жита – 1,40-1,68 т/га.
Однією з найголовніших проблем при створенні міцної кормової
бази є забезпечення оптимальної потреби тварин у кормовому протеїні.
Встановлено, що за недостатньої кількості в раціоні протеїну тварини не
можуть повною мірою використовувати жири і вуглеводи, які містяться в
кормах, а це призводить до значних їх перевитрат та підвищення собівартості продукції. Крім того, тривале білкове голодування порушує нормальні фізіологічні функції організму, що не лише знижує продуктивність, але
й погіршує породні якості тварин [4].
У першу чергу, перевитрати кормів на виробництво одиниці тваринницької продукції пов’язані з недостатнім вмістом перетравного протеїну
в кормовій одиниці. Вивчити забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном залежно від строків сівби та біологічних особливостей
сорту було однією з наших задач.
Так, максимальна забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном на всіх варіантах досліджень відмічена у фазі трубкування: у жита,
пшениці та тритикале, відповідно 144-153, 142-149 і 137-154 г/к.од.
Виявлено також, що вміст перетравного протеїну, а отже й забезпеченість
ним кормової одиниці у всіх культур зростає у напрямку від ранніх до
пізніх строків сівби. Очевидно, це пов’язано з різним спектральним складом сонячного світла під час розвитку рослин різних строків сівби та з
підвищеними температурами повітря, які в свою чергу сприяють нагромадженню рухомих форм азоту у ґрунті, насамперед нітратного [6]. У зв’язку
з цим, більшість культур, висіяні у більш пізні календарні строки, інтенсивніше нагромаджують азотовмісні сполуки. Так, якщо за сівби 25 серпня
забезпеченість кормової одиниці зеленої маси тритикале становила 137Корми і кормовиробництво. 2008. Вип. 60.
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142 г/к.од., то сівба 5 жовтня сприяла формуванню 144-152 г/к.од. Таким
чином, нижча врожайність на жовтневих посівах деякою мірою компенсувалась вищою цінністю кормової маси. Таку ж закономірність відмічали і
на посівах вихідних батьківських форм (контроль).
Серед досліджуваних сортів за сівби у серпні вищою якістю корму
відзначались АДМ 9 та АД 52 – 141-142 г/к.од., за решти календарних
строків сівби – ранньостиглий АД 3/5 та середньостиглий Поліський 29 –
148-154 г/к.од. Незалежно від строку сівби найнижча цінність кормової
одиниці відмічена у пізньостиглого сорту АДМ 11 – 137-144 г/к.од.
До настання фази колосіння, у зв’язку з інтенсивним наростанням
вегетативної маси, внаслідок явища «розбавлення» відмічалось зниження
вмісту протеїну у зеленій масі всіх озимих культур (табл. 3).
Це зумовило і зниження забезпеченості кормової одиниці протеїном:
у жита – до 123-130 г/к.од., пшениці – до 128-133 г/к.од., тритикале –
114-132 г/к.од. Виявлено, що під час трубкування вища забезпеченість
кормової одиниці протеїном характерна для сортів АДМ 9 та АД 52 – відповідно, 120-127 і 126-132 г/к.од., залежно від строку сівби. За сівби 25
вересня-5 жовтня за протеїновою цінністю кормової одиниці не поступається зазначеним сортам Поліське 29 – 126-127 г/к.од.
До настання фази цвітіння забезпеченість кормової одиниці різко
знижувалась: у жита – до 79-86 г/к.од., пшениці – до 90-97 г/к.од., амфідиплоїдів – 82-100 г/к.од. Зменшення у вегетативній масі азотистих речовин
обум овлювалось інтенсивним відмиранням листків нижніх ярусів.
Найвища забезпеченість кормової одиниці під час цвітіння характерна для
сортів Поліське 29 та АД 52, особливістю яких є подовжене функціонування листкового апарату. Вміст перетравного протеїну у кормовій одиниці
сорту АДМ 11 не перевищував 80-89 г/к.од.
Висновки. Проведення сівби озимого тритикале у найбільш оптимальні, відповідно до біологічних вимог сортів, строки дає змогу не лише
управляти продуційним процесом у посівах, але й контролювати якість та
поживність кормової маси.
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УДК 636.085.51: 631.82
І. Я. Пелех, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут кормів УААН
Ефективність вирощування двох врожаїв з
однорічних кормових культур в умовах
Правобережного Лісостепу УКРАЇНИ
Наведено результати досліджень по вивченню особливостей росту,
розвитку та формування продуктивності ярих ранніх посівів та післяукісної кукурудзи.
Важливою умовою у збільшенні виробництва зелених кормів є вирощування у часі кількох урожаїв з одиниці кормової площі. Ефективним
заходом у цьому є поєднання сівби ярих ранніх проміжних та післяукісних
посівів. Проте агротехнічні прийоми, які застосовують при їх вирощуванні, є недостатньо вивчені в умовах правобережного Лісостепу.
Тому вивчення післядії мінеральних добрив та проміжних посівів на
формування врожаю зеленої маси наступних кормових культур має важливе наукове значення і становить практичний і теоретичний інтерес для
сільськогосподарських товаровиробників.
Матеріали і методика досліджень. Передбачалось вивчити формування листостеблової маси шляхом вирощування двох урожаїв при різному поєднанні однорічних кормових культур в проміжних посівах з післяукісною кукурудзою із внесенням мінеральних добрив лише під весняні
посіви.
Дослідження проводили в Інституті кормів УААН на сірих опідзолених середньо суглинкових ґрунтах на лесі. Перед закладанням дослідів
вносили мінеральні добрива у дозі N60P60K60 та N90P90K90. Змішані посіви
ранніх ярих культур висівали звичайним рядковим способом з міжряддям
15 см. Після звільнення площі без розриву в часі висівали кукурудзу – ранньостиглий гібрид Петрівський 169 СВ звичайним рядковим способом з
нормою висіву 300 тис. схожих насінин/га за схемою представленою у
таблицях. Збирали урожай у фазі початку колосіння тритикале ярого та
викидання мітелки у кукурудзи.
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Результати досліджень та їх обговорення. Відомо, що найбільш
важливими факторами, які змінюють величину накопичення та синтезу
сухої речовини кормових культур, є погодні умови вегетаційного періоду
[1]. За кількістю опадів для тритикало-капустяних посівів найбільш сприятливими були 2005 та 2006 рр., а урожайність зеленої маси одновидових
і змішаних посівів у середньому відповідно становила 23,63 та 21,62 т/га
(рис. 1).
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Рис. 1. Подекадне відображення динаміки кількості опадів з
квітня по вересень за роками досліджень

У другій половині вегетаційного періоду при вирощуванні кукурудзи
в післяукісних посівах створюються сприятливі умови за температурним
режимом, але лімітуючим фактором залишається забезпечення їх вологою
[2]. Вегетаційний період 2004 року для післяукісних посівів характеризувався найбільшою кількістю опадів 393 мм, що перевищували на 64 %
середні багаторічні показники. При цьому урожайність була найвищою і
становила в середньому 56,8 т/га зеленої маси, що у порівнянні з 2005 та
2006 роками вище відповідно на 28,6 та 19,0 т/га. Тому отримані дані свідчать про те, що урожайність листостеблової маси кукурудзи певною мірою
залежала від волого забезпечення посівів упродовж вегетаційного періоду.
Найменша кількість сухої маси формувалась при вирощуванні одновидових 9,70-9,88 т/га і змішаних посівів ріпаку ярого та кукурудзи післяукісно 9,71-10,49 т/га.
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Виявлено незначний але стабільний за роками вплив норми висіву
капустяного компонента в змішаних посівах на урожай наступної культури, який знижувався на 1-3 %. Внесення під ранні проміжні посіви мінеральних добрив у дозі N90P90K90 збільшувало вихід сухої речовини кукурудзи до 12 % (табл. 1).
1. Вихід сухої речовини з урожаєм ярих ранніх посівів та
післяукісної кукурудзи, т/га (у середньому за 2004-2006 рр.)
Варіанти досліду
Тритикале яре, 100 %
Редька олійна, 100 %
Ріпак ярий, 100 %
Гірчиця біла, 100 %
Тритикале, 50 % +
редька, 50 %
Тритикале, 50 % +
редька, 75 %
Тритикале, 50 % +
ріпак, 50 %
Тритикале, 50 % +
ріпак, 75 %
Тритикале, 50 % +
гірчиця, 50 %
Тритикале +
гірчиця, 50 %
НІР05, т/га

Ранні
2,68
3,28
2,69
3,65

N60P60K60
Післяукісні
7,34
6,88
7,01
6,84

Разом
10,02
10,16
9,70
10,48

Ранні
3,59
3,37
2,69
3,92

N90P90K90
Післяукісні
7,69
6,91
7,20
7,64

Разом
11,27
10,28
9,88
11,55

3,69

7,03

10,72

4,09

7,22

11,31

4,07

6,94

11,01

4,02

7,16

11,18

3,07

6,70

9,76

3,33

7,12

10,45

3,15

6,56

9,71

3,55

6,94

10,49

3,78

7,09

10,88

4,59

7,19

11,78

3,96

6,87

10,82

4,79

7,21

12,00

0,29 0,65

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що найбільш сприятливі
умови для синтезу органічної речовини кормовими рослинами створюються при внесенні мінеральних добрив у дозі N90P90K90 під тритикалогірчичні суміші з наступним вирощуванням після них післяукісної кукурудзи. При цьому загальний вихід сухої маси на цих варіантах становив
11,78-12,00 т/га.
Кількість виходу кормових одиниць та сирого протеїну з посівів сільськогосподарських культур характеризує продуктивність кормової площі
поля.
Внесення мінеральних добрив у дозі N90P90K90 під ранні ярі посіви та
їх післядія забезпечила найбільшу кількість виходу кормових одиниць
10,24 та сирого протеїну 1,37 т/га, що відповідно більше на 1,4 (15,8 %) та
на 0,3 т/га (28,7 %) ніж при N60P60K60.
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Виявлено, що тритикало-капустяні посіви не в повній мірі використовують мінеральні добрива у дозі N90P90K90. На таких варіантах створюються сприятливі умови для забезпечення післяукісних посівів кукурудзи
поживними речовинами, завдяки чому кукурудза формувала повноцінний
урожай листостеблової маси з високими показниками поживності.
Дослідженнями встановлено, що загальний вихід кормових одиниць
із сукупного врожаю зеленої маси в більшій мірі залежав від післяукісних
посівів кукурудзи, питома частка якої становила 63-73 %, тоді як за виходом сирого протеїну лише 47-65 % (табл. 2).
2. Продуктивність ярих ранніх посівів та післяукісної
кукурудзи, т/га (у середньому за 2004-2006 рр.)
Продуктивність поля
Кормові одиниці
Сирий протеїн
питома
питома
Варіанти досліду
разом
частка
Разом
частка
кукурудзи
кукурудзи
1*
2**
1
2
1
2
1
2
Тритикале яре, 100 %; кукурудза 8,09 9,22 72,9 67,9 0,89 1,11 64,7 58,8
Редька олійна, 100 %; кукурудза 8,23 8,49 67,9 67,0 0,98 1,11 55,1 53,9
Ріпак ярий, 100 %; кукурудза
7,99 8,35 70,7 71,9 0,94 1,02 57,1 57,1
Гірчиця біла, 100 %; кукурудза
8,37 9,51 66,8 66,7 1,00 1,18 51,3 52,5
Тритикале, 50 %+редька, 50 %;
8,46 9,33 64,9 62,6 0,97 1,17 47,7 47,2
кукурудза
Тритикале, 50 %+редька, 75 %;
8,86 9,40 62,9 63,6 1,08 1,18 49,7 50,5
кукурудза
Тритикале, 50 %+ріпак, 50 %;
7,86 8,61 66,3 65,7 0,83 1,03 52,1 55,0
кукурудза
Тритикале, 50 %+ріпак, 75 %;
8,01 8,96 66,0 64,7 0,87 1,10 52,8 53,4
кукурудза
Тритикале, 50 %+гірчиця, 50 %;
8,47 9,70 65,7 61,8 0,98 1,26 47,9 45,8
кукурудза
Тритикале, 50 %+гірчиця, 75 %;
8,85 10,24 64,5 61,3 1,06 1,37 47,5 46,9
кукурудза
Примітка: 1* – N60P60K60; 2** –
N90P90K90

Збільшення мінеральних добрив під посіви ранніх проміжних культур підвищувало вихід кормових одиниць та сирого протеїну, а питома
частка післяукісної кукурудзи із сукупного врожаю листостеблової маси
знижувалась відповідно до 61 % та до 46 %.
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Висновки. Отже, внесення під ранні ярі посіви мінеральних добрив
у дозі N90P90K90 забезпечує кращі умови для формування врожаю зеленої
маси кукурудзи в післяукісних посівах у порівнянні з внесенням
N60P60K60.
Післядія мінеральних добрив у більшій мірі впливала на процеси
синтезу органічної речовини рослин кукурудзи ніж одновидові та змішані
посіви попередніх культур, що відображалось не тільки на загальному виході сухої маси, але і на її поживності.
Таким чином, на сірих опідзолених середньосуглинкових ґрунтах на
лесі правобережного Лісостепу продуктивність поля зайнятого тритикалокапустяними сумішами та кукурудзою в післяукісних посівах, за рекомендованих агротехнічних прийомів дає змогу отримати до 12 т/га кормових
одиниць та 1,37 т/га сирого протеїну.
Бібліографічний список.
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Кіровоградський національний технічний університет
ВРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ КУКУРУДЗИ І СОРГО ПРИ
ВИРОЩУВАННІ В ЗМІШАНИХ ТА УЩІЛЬНЮЮЧИХ
ПОСІВАХ
Розглянуто питання якісної цінності силосної сировини шляхом вирощування кукурудзи і сорго в змішаних та ущільнюючих посівах з високобілковими культурами.
Кукурудза, а в південних районах України сорго є високопродуктивними кормовими культурами. В кукурудзі, як відомо, міститься відносно
мало протеїну, в сорго – переважає вміст вуглеводів [1-4].
Для отримання високих врожаїв та поліпшення якості зеленої маси
кукурудзи і сорго важливо використовувати комплекс агротехнічних заходів із впровадженням у виробництво змішаних та ущільнюючих посівів
з зернобобовими та іншими високобілковими культурами.
Серед кращих високобілкових компонентів для таких посівів є соя,
яка здатна в якійсь мірі вирішити білкову проблему і зміцнити кормову
базу тваринництва [5-7].
Мета наших досліджень – встановити продуктивність посівів кукурудзи та сорго при ущільненні їх міжрядь соєю і визначити якість одержаного корму з таких посівів.
Дослідження проводили упродовж 2002-2004 рр. в лабораторії кормовиробництва Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції та на кафедрі загального землеробства Кіровоградського національного технічного університету.
Ґрунтовий покрив дослідної ділянки – чорнозем звичайний середньо
гумусний важко суглинистий глибокий. Вміст гумусу – 6,0-6,5 %, рухомого фосфору – 10-15, калію – 15-20 мг на 100г ґрунту, рН 6,5-7,0.
Гідротермічні умови в роки досліджень в значній мірі відрізнялись
між собою. Так, середньомісячна температура повітря за період травень –
вересень в 2002 р. складала 21,1°С, у 2003 р. – 20,4 і 2004 р. – 18,4°С, тоді
© Маткевич В.Т., Коломієць Л.В., 2008
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як середній багаторічний показник – 17,6°С. Кількість опадів за цей період
становила в 2002 р. – 302 мм, 2003 р. – 170 і 2004 р. – 436 мм при середньому багаторічному показникові – 239 мм.
Агротехніка вирощування культур – загальноприйнята для господарств північного Степу України [8]. Повторність у дослідах триразова.
Ширина міжрядь 70 см. Площа посівної ділянки 50 м2, облікової – 32 м2.
При проведенні досліджень керувалися методикою державного сортовипробування [9].
Кукурудзу висівали з нормою висіву 50 тис. шт. насінин/га, сою –
50 тис./га, сорго – 120 тис./га.
Посів основних, підсівних та ущільнюючих культур проводили в
одні строки – останню декаду квітня – початок травня, коли відбувається
перехід температур через 5°С.
Вивчаючи порівняльну продуктивність кукурудзи і сорго в змішаних
та ущільнюючих посівах, слід відмітити їх високу продуктивність і якість
зеленої маси (табл.). Дані таблиці показують, що в умовах північного
Степу України сорго мало чим поступається кукурудзі на силос. За збором
сухої речовини чисті та змішані посіви кукурудзи перевершують аналогічні посіви сорго. З гектара посіву кукурудзи отримано 128 ц сухої речовини,
тоді як сорго забезпечило збір 121 ц/га. Значна прибавка по даному показнику відмічена в посівах, ущільнених соєю – 132 і 131 ц/га відповідно.
Збір кормових одиниць порівняно з чистим посівом сорго (111 ц/га)
отримано вищий зі змішаного посіву сорго з соєю – 114 ц/га та значно вищий – 126 ц/га з ущільненого посіву. Посів кукурудзи, ущільнений соєю,
за збором сухої речовини знаходиться на рівні чистого посіву кукурудзи –
123 ц/га.
За збором протеїну кукурудза переважає сорго в усіх видах посівів.
Вміст протеїну в 1 кормовій одиниці отримано в змішаних та ущільнюючих посівах кукурудзи з соєю по 127 та 131 грамів, що відповідає зоотехнічним вимогам.
Висновки. Таким чином, кукурудза і сорго при вирощуванні на силос в змішаних і ущільнюючих посівах з соєю забезпечують високу врожайність зеленої маси в межах 450-500 ц/га, сухої речовини – 120-130,
кормових одиниць – 110-126 ц/га. За рахунок сої в загальній масі підвищується рівень протеїну і складає 16,1 ц/га при ущільненні міжрядь кукурудзи та 14,1 ц/га – по сорго, що на 4,5 і 3,3 ц/га більше від чистого посіву
силосних культур.
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Сорго + соя
Сорго+соя + підсів
сої в міжряддя
одночасно з сівбою
основної культури

473
129*
506
497
135*
474
131*

Припадає протеїну
на 1 кормову
одиницю, г

протеїну

Кукурудза + соя +
підсів сої в міжряддя
одночасно з сівбою
основної культури
Сорго

кормових
одиниць

Кукурудза + соя

сухої
речовини

456
459
123*

Протеїну в сухій
речовині, %

Кукурудза

Збір з 1 га, ц

кормових
одиниць, кг

Варіанти

Вміст в 1 кг
корму
сухої
речовини, %

Урожай зеленої
маси, ц/га

Продуктивність та збір поживних речовин при вирощуванні
кукурудзи та сорго в змішаних та ущільнюючих посівах
(2002-2004 рр.)

28,0

0,27

9,8

128

123

11,6

94,3

27,0

0,26

12,2

124

119

15,1

127

28,0

0,26

12,2

132

123

16,1

131

24,0

0,22

8,9

121

111

10,8

97,3

25,0

0,23

9,9

122

114

12,1

106

25,0

0,24

10,8

131

126

14,1

112

НІР05, ц/га 12,0-16,2
*Примітка: у чисельнику – загальний урожай зеленої маси з 1 га, ц; у знамен
нику – в т.ч. урожай зеленої маси сої з 1 га, ц.
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Формування урожайності сої сорту фЕМІДА
заЛЕЖНО від традиційної та альтернативної
технологій вирощування
Розглядаються питання вирощування сої сорту Феміда за традиційною (із застосуванням промислово синтезованих хімічних агрохімікатів)
та альтернативною (з використанням лише природних компонентів)
технологіями. Також подається аналіз формування елементів структури
рослин та рівня урожайності посівів сої залежно від системи удобрення
в умовах західного Лісостепу України.
Порушення екологічної рівноваги в агроландшафтах часто
пов’язують з використанням засобів хімізації у землеробстві. Проте, науково обґрунтоване внесення агрохімікатів сприяє підвищенню продуктивності агроландшафтів, а через це і їх стійкості. Але не можна ігнорувати і
той факт, що існуючі протиріччя в нашому суспільстві не обминули справу
хімізації сільського господарства. Тому у зв’язку із зростаючою потребою
екологізації агроландшафтів у інтенсивному землеробстві намічаються
якісні зміни, що зумовлюють появу альтернативного напрямку з різким
обмеженням застосуванням засобів хімізації. Альтернативне, або біологічне землеробство – це система методів, в якій приділяється більше уваги
екологічним закономірностям при організації процесу виробництва сіль© Гойсюк Ю.В., 2008
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ськогосподарської продукції, ніж того вимагають традиційні форми господарювання [1]. Відомо, що однією із перешкод, яка обмежує розповсюдження альтернативного землеробства, є низька урожайність [3].
Відповідно до даних, що наводяться в огляді Ф.Б. Прижукова [4] рівні
урожаїв в альтернативних господарствах, в порівнянні з традиційними,
через відмову від використання мінеральних добрив, можуть знижуватися
на 60 %. Саме тому метою наших досліджень було визначити як в умовах
регіону формується урожайність сої за традиційною та альтернативною
технологіями.
Матеріали і методика досліджень. Для цього використовували сорт
сої Феміда. Зазначений сорт створений шляхом індивідуального відбору з
гібридної комбінації Вілкін х Білосніжка Інститутом кормів УААН, ІЗПР
УААН і занесений до Реєстру сортів рослин України з 2004 року. Сою висівали за традиційною (із застосуванням промислово синтезованих хімічних агрохімікатів) та альтернативною (з використанням лише природних
компонентів) технологіями вирощування на дослідному полі Подільського
державного аграрно-технічного університету, ґрунтовий покрив якого
складається із чорноземів типових середньо глибоких важко суглинкових
на лесі. Польові досліди закладали відповідно до загальноприйнятої методики [2] за багатофакторною схемою в чотириразовому повторенні.
Посівна площа елементарної ділянки складала 30,24 м2, облікова – 25 м2.
В якості удобрення застосовували: мінеральні добрива в нормі N45Р45К45,
органічні добрива в нормі 60 т/га та до посівну обробку насіння сої
молібденово-кислим амонієм в кількості 50 г/га і ризогуміном в кількості
200 г/га. Відбір та аналіз рослин за елементами структури урожаю проводили за методикою державного сортовипробування сільськогосподарських
культур. Облік урожаю проводили методом суцільного збирання і зважування з кожної ділянки.
Результати досліджень та їх обговорення. Соя в альтернативному
землеробстві знижує урожай найменше і здатна підвищувати родючість
ґрунту внаслідок властивості фіксації атмосферного азоту, зважаючи на це
ми приділяли особливу увагу вивченню вирощування сої як за традиційною, так і за альтернативною технологіями. За результатами проведених
досліджень було встановлено, що за традиційною технологією вирощування сої сорту Феміда (табл. 1) висота рослин збільшувалась із інтенсивністю системи удобрення. Так, при внесенні мінеральних добрив в нормі
N45Р45К45 висота рослин в середньому складала 75,6 см, при внесенні цієї
норми мінеральних добрив на фоні 60 т/га гною висота рослин складала
79,9 см, або в середньому на 4,3 см вище. А от при обробці насіння сої
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цього сорту 50 г/га молібденово-кислого амонію і внесенні N45Р45К45 висота рослин знижувалась до рівня 72,6 см. Проте, така висота рослин і площа
листкової поверхні, яку формує соя сорту Феміда, дає можливість досить
ефективно конкурувати із бур’янами, що є надзвичайно цінним при альтернативних технологіях вирощування сільськогосподарських рослин.
1. Структура рослин сої сорту Феміда
(у середньому за 2004-2006 рр.)

Технологія
вирощування

Висота
рослин,
см

Висота
прикріп
лення
нижніх
бобів,
шт.

75,6

13,3

20,4

50,1

9,9

206,7

72,6

13,8

20,6

48,8

9,3

195,4

79,9

14,9

20,7

49,4

9,5

195,4

без добрив

69,8

15,2

18,0

43,6

8,3

194,9

органічні
добрива
60 т/га

70,9

14,0

17,7

40,5

8,1

202,7

органічні
добрива
60 т/га +
обробка
насіння
ризогуміном
200 г/га

76,4

14,4

19,8

46,6

8,3

187,7

Система
удобрення

мінеральні
Традиційна
добрива
(з використан
N45Р45К45
ням
мінеральні
промислово
добрива
синтезованих
N45Р45К45 +
хімічних і
молібденово
природних
кислий амоній
агрохімікатів) +
50 г/га
застосування
мінеральні
гербіциду
добрива
Базагран в.р.,
N45Р45К45
ф. «БАСФ АГ»,
+ 60 т/га
Німеччина в
органічних
нормі 3,0 л/га
добрив
Альтернативна
(з використан
ням лише
природних
компонентів)
+ міжрядні
обробітки
ґрунту

Кількість Кількість
бобів,
насінин,
шт.
шт.

Маса
Маса
насінин з
1000
рослини, насінин,
г
г

Що стосується висоти прикріплення нижніх бобів, то із підвищенням
інтенсивності удобрення вона зростала. Так, при внесенні N45Р45К45 висота
прикріплення нижніх бобів була на рівні 13,3 см, при внесенні N45Р45К45 +
50 г/га молібденово-кислого амонію – 13,8 см і на фоні органічних добрив
60 т/га + N45Р45К45 – боби кріпилися на висоті аж 14,9 см. Кількість бобів
на рослині підвищувалась відповідно до інтенсивності удобрення сої сорКорми і кормовиробництво. 2008. Вип. 60.
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ту Феміда. Так, при внесенні лише мінеральних добрив в нормі N45Р45К45
на рослині зазначеного сорту в середньому було 20,4 бобів, а при внесенні
цієї норми мінеральних добрив на фоні органічних добрив 60 т/га – їхня
кількість підвищувалась до 20,7 шт. Кількість насінин і їхня маса на одній
рослині коливалася не значно від інтенсивності удобрення цього сорту,
проте найбільша їх кількість і вага була при внесенні лише мінеральних
добрив в нормі N45Р45К45, при внесенні такої кількості мінеральних добрив
на фоні 60 т/га органічних добрив, зазначені показники не суттєво (на
0,7 шт. і 0,4 г) зменшувались. Таку ж залежність встановлено і при визначенні маси 1000 насінин. І найвищим (206,7 г) цей показник був на варіантах із внесенням мінеральних добрив в нормі N45Р45К45, при обробці насіння молібденово-кислим амонієм і внесенні в грунт N45Р45К45 та внесенні
N45Р45К45 на фоні органічних добрив 60 т/га маса 1000 насінин у сорту
Феміда знижувалася до рівня 195,4 г.
Отже, при інтенсифікації системи удобрення рослини сої сорту
Феміда формують посів із неоднозначно вищими рослинами, які при цьому підвищують висоту прикріплення нижніх бобів і закладають порівняно
однакову їхню кількість, що не суттєво впливає на кількість насінин і їхню
масу на одній рослині, але інтенсифікація удобрення сорту Феміда є наслідком зниження маси 1000 насінин зазначеного сорту сої.
При вирощуванні сої сорту Феміда за альтернативною технологією
показники структури урожаю досить суттєво відрізнялися від показників
структури урожаю цього сорту, що вирощували за традиційною технологією. Так, зокрема, висота рослин була нижчою і коливалася в межах 69,876,4 см, що було на 2,8-3,5 см менше порівняно із висотою рослин при
традиційній технології вирощування сої. Найвищими рослини сої за альтернативної технології вирощування були на фоні внесення 60 т/га органічних добрив + обробка насіння ризогуміном, а найнижчими – без застосування добрив. Висота прикріплення нижніх бобів коливалася в межах
14,0-15,2 см. Найвище боби закладали на контролі (без добрив), найнижче – на фоні 60 т/га органічних добрив. Кількість бобів при альтернативній
технології вирощування коливалася, відповідно до застосованих добрив, в
межах 17,7-19,8 шт./рослині, що було на 0,9-2,7 шт./рослині менше порівняно із традиційною технологією вирощування сорту Феміда. Така ж
тенденція спостерігалася із кількістю насінин і їхньою масою з рослини.
Кращі показники спостерігали на фоні внесення 60 т/га органічних добрив
+ обробка насіння ризогуміном, а найменші – без застосування добрив. Що
стосується маси 1000 насінин, то вона була в межах 202,7-187,7 г, що було
на 4,0-7,7 г менше від показників, які були одержані від традиційної тех34
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нології вирощування сої зазначеного сорту, але на фоні внесення 60 т/га
органічних добрив + обробка насіння ризогуміном, маса 1000 насінин
суттєво (на 15 г) знижувалася порівняно із застосування лише органічних
добрив в нормі 60 т/га. Проте, варто відмітити, що застосування 60 т/га
органічних добрив стимулює підвищення показників структури урожаю.
Отже, при вирощуванні сої сорту Феміда за альтернативною технологією
показники структури урожаю є не значно нижчими порівняно із такими,
що одержанні від традиційної технології вирощування цього сорту.
Таким чином, сорт Феміда не є інтенсивним сортом і досить добре
забезпечується елементами живлення природного походження, що визначає його як цінний сорт для альтернативних технологій вирощування.
За аналізом рівня урожайності встановлено, що при традиційній технології вирощування сорт Феміда найвищий рівень урожайності 3,73 т/га
(табл. 2) формував при внесенні N45Р45К45. На варіанті із внесенням мінеральних добрив в нормі N45Р45К45 + 60 т/га органічних добрив сорт Феміда
дещо знижував (на 0,16 т/га) урожайність порівняно із показником урожайності, який встановлений для цього сорту при внесенні N45Р45К45.
І найбільш понижений рівень урожайності (3,50 т/га), при традиційній
технології вирощування, сорт Феміда формував від внесення мінеральних
добрив в нормі N45Р45К45 з обробкою насіння молібденово кислим амонієм
50 г/га, але це було лише на 0,07 т/га менше порівняно із рівнем урожайності
на варіанті N45Р45К45 + 60 т/га органічних добрив і на 0,23 т/га менше від
урожайності, яка була на варіанті із внесенням N 45Р45К45. Отже, сорт
Феміда реагував на забезпечення елементами живлення, але підвищення
інтенсивності системи удобрення призводило до зниження рівня
урожайності, що дає підстави стверджувати про те, що даний сорт не є
інтенсивного типу розвитку і не вимагає підвищеної кількості елементів
живлення. При альтернативній технології вирощування сорт Феміда
найвищий рівень урожайності 3,15 т/га формував на двох варіантах:
внесення 60 т/га гною та внесення 60 т/га гною + обробка насіння
ризогуміном. Найнижчим рівень урожайності (3,08 т/га)при альтернативній
технології вирощування сої був на варіантах без застосування добрив, але
це було лише на 0,07 т/га менше порівняно із варіантами, на яких
застосовували органічні добрива і обробляли насіння ризогуміном. Це дає
підстави стверджувати про те, що сорт не вимагає підвищеного вмісту
елементів живлення і в достатньо високій мірі розкриває потенціал
продуктивності на чорноземах типових при середніх рівнях забезпеченості
елементами живлення. Проте, аналізуючи урожайність сорту Феміда при
альтернативній технології вирощування варто відмітити те, що все ж таки
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сорт забезпечував дещо нижчу продуктивність (на 0,42-0,58 т/га), ніж при
традиційній технології вирощування, але формував порівняно високі і
стійкі урожаї, що є особливо цінним в альтернативному землеробстві.
Результатами дисперсійного аналізу було встановлено, що частка дії
технології вирощування в досліді становила 33,9 %, а система удобрення
1,9 %, їхня взаємодія 2,1 %. За критерієм Фішера суттєвий вплив у досліді
мала тільки технологія вирощування НІР0.95 0,53 т/га, окремі різниці були
достовірні лише при НІР0.95 0,92, що свідчить про досить значні коливання
рівня урожайності.
2. Урожайність сої сорту Феміда залежно від технології
вирощування та системи удобрення
(у середньому за 2004-2006 рр.)
Технологія
вирощування
(фактор А)
Традиційна
(з використанням
промислово
синтезованих
хімічних і
природних
агрохімікатів) +
застосування
гербіциду
Базагран в.р.,
ф. «БАСФ АГ»,
Німеччина
в нормі 3,0 л/га

Система
удобрення
(фактор В)

Урожай
ність,
т/га

Мінеральні
добрива
N45Р45К45

3,73

Мінеральні
добрива
N45Р45К45 +
молібденово
кислий амоній
50 г/га

3,50

Технологія
вирощування
(фактор А)

Альтернативна
(з використанням
лише природних
компонентів)
+ міжрядні
обробітки ґрунту

Система
удобрення
(фактор В)

Урожай
ність,
т/га

Без добрив

3,08

Органічні
добрива
60 т/га

3,15

Органічні
добрива
60 т/га +
обробка
насіння
ризогуміном
200 г/га

3,15

Мінеральні
добрива
N45Р45К45
+ 60 т/га
органічних
добрив

3,57

Частка
фактора

Fфакт.

F0.95

НІР0.95

Різниці
суттєві

Фактор А

33,9

5,49

4,96

0,53

*

Фактор В

1,9

0,15

4,10

0,65

2,1

0,17

4,10

0,62

Фактор

Взаємодія АВ

Для оцінки достовірності окремих різниць НІР = 0,92

Висновок. У результаті проведених досліджень було встановлено,
що найбільша частка впливу (33,9 %) в досліді була від технології
вирощування сорту, а система удобрення в технології впливала лише на
1,9 %, що свідчить про те, що і навіть мінімально достатнє удобрення
забезпечує розкриття потенціалу продуктивності сорту. Отже, вирішальним
критерієм при вирощуванні сої сорту Феміда в умовах регіону не є система
36
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удобрення і тому сорт Феміда слід вважати цінним для альтернативної
технології вирощування сої в умовах західного Лісостепу України.
Бібліографічний список
1. Вирощування екологічно чистої продукції рослинництва / Е.Г.
Дегодюк, В.Ф. Сайко, М.С. Корнійчук та ін.; За ред. Е.Г. Дегодюка. – К.:
Урожай, 1992. – 320 с.
2. Доспехов Б.А. Методика опытного дела. – М.: Агропромиздат,
1985. – 315 с.
3. Кисель В.И. Биологическое земледелие в Украине: проблемы и
перспективы. – Харьков: «Штрих», 200. – 162 с.
4. Прижуков Ф.Б. Агрономические аспекты альтернативного земледелия. – М.: ВНИИТЭагропром, 1989. – 50 с.
УДК 633.34 : 631.531. 02] : 631.81 (477.43/.44)
О. М. Бахмат, кандидат сільськогосподарських наук
О. С. Чинчик
Подільський державний аграрно-технічний університет
вплив системи удобрення та інокуляції
насіння на продуктивність насіння сої в
умовах західного Лісостепу України
Представлено результати досліджень з вивчення продуктивності
та якості насіння сої залежно від системи удобрення та інокуляції насіння сої при вирощуванні її в західному Лісостепу України.
Соя – провідна високобілкова культура світового рослинництва – є
однією із самих поширених зернобобових і олійних культур, відіграє вирішальну роль у сільському господарстві, технічній промисловості і медицині. Це цінна зернобобова культура, яка набуває особливого значення при
формуванні вітчизняного ринку високо протеїнових кормів, збалансованих за поживними речовинами та амінокислотами. У зерні сої міститься в
середньому 36-45 % білка, 19-22 жиру, 23-28 % вуглеводів, значний вміст
вітамінів, ферментів, мінеральних та інших речовин.
© Бахмат О.М., Чинчик О.С., 2008
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Підвищення поживної та енергетичної цінності кормів для сільськогосподарських тварин можливе лише шляхом збільшення в них зерна сої.
Провідне місце в підвищенні врожайності сої є вивчення і створення комплексних агроекологічних систем, технологічних заходів вирощування цієї
культури.
Матеріали і методика проведення досліджень. Дослідження проводили упродовж 2005-2007 років у кормовій сівозміні дослідного поля
Подільського державного аграрно-технічного університету. Ґрунт – чорнозем вилугуваний глибокий мало гумусний важко суглинистий на лесовидних суглинках.
Агрохімічні властивості ґрунту сприятливі для вирощування сої.
Сума поглинаючих основ в орному шарі складає 32,7 мг.екв. на 100 г ґрунту, вміст гумусу коливається в межах 4,0-4,5 %; рухомого фосфору – 10,7;
обмінного калію – 23,4 і лужногідролізованого азоту – 14,0 мг на 100 г
ґрунту, реакція ґрунтового розчину верхнього орного шару (0-30 см) близька до нейтральної (рН сольове – 6,7-6,9), а з глибиною переходить у слабо
лужну.
Такі агроекологічні умови зони і метеорологічні фактори давали
можливість в оптимальні строки проводити сівбу, догляд за посівами і
отримати високу врожайність зерна різних сортів сої.
Для досліду використовували такі сорти сої як Золотиста (контроль),
Агат, Артеміда та Анжеліка.
Сівбу сої проводили рядковим, широкорядним та стрічковим способами.
Результати досліджень. На сучасному етапі розвитку рослинництва
пропонують засоби як безпосереднього живлення культур, так і засоби
стимуляції до живлення і більш ефективного використання основних елементів, що необхідні для росту, розвитку та формування урожайності сої.
Враховуючи ці особливості, нами були проведені паралельні досліди з
різними стимуляторами та добривами, причому метою досліджень було
підвищити відсоток екологічно безпечних добрив за рахунок введення в
систему удобрення оптимальних доз мінеральних добрив.
Дослідження показали, що сорти сої по-різному реагують на інокуляцію насіння (табл. 1).
Результатами трирічних досліджень встановлено, що урожайність
сої сорту Агат була найвищою при широкорядному способі сівби та обробці насіння вермистимом і становила 2,95 т/га. Це було на 0,17 т/га
більше порівняно із ділянками, де насіння перед сівбою не обробляли.
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1. Урожайність насіння сої залежно від інокуляції насіння та
способів сівби (у середньому за 2005-2007 рр.)
Сорти

Рядковий (15 см)

Широкорядний
(45 см)
Артеміда
2,62

Стрічковий
(45 + 15 + 15 см)

Без обробки насіння
Обробка насіння
ризоторфіном
Обробка насіння
вермистимом
Обробка насіння
ризоторфіном та
вермистимом

2,34

2,57

Без обробки насіння
Обробка насіння
ризоторфіном
Обробка насіння
вермистимом
Обробка насіння
ризоторфіном та
вермистимом
Без обробки насіння
Обробка насіння
ризоторфіном
Обробка насіння
вермистимом
Обробка насіння
ризоторфіном та
вермистимом
Без обробки насіння
Обробка насіння
ризоторфіном
Обробка насіння
вермистимом
Обробка насіння
ризоторфіном та
вермистимом

2,41

2,66

2,51

2,56

2,79

2,68

2,48

2,73

2,64

1,93

2,36

2,42

2,22

2,51

2,55

2,38

2,57

2,60

2,29

2,44

2,52

1,41

1,68

1,76

1,50

1,72

1,81

1,56

1,75

1,86

1,52

1,70

1,74

2,48

2,78

2,73

2,69

2,88

2,86

2,72

2,95

2,91

2,66

2,91

2,89

Анжеліка

Золотиста

Агат
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Таку ж залежність спостерігали і на інших сортах: Артеміда – 2,79,
Анжеліка – 2,57 та Золотиста – 1,75 т/га, що було менше в порівнянні з
варіантом без інокуляції насіння відповідно на 6,5, 8,9 та 4,2 %.
Обробка насіння сої сорту Агат ризоторфіном та вермистимом + ризоторфін при широкорядному способі сівби підвищувала урожайність
відповідно до 2,91 т/га, що на 0,13 т/га більше ніж на контролі. У сорту
Артеміда урожайність склала 2,73 т/га, у сорту Анжеліка – 2,44 т/га та у
сорту Золотиста – 1,70 т/га, що відповідно на 0,11, 0,08 та 0,02 т/га менше
в порівнянні з варіантом без обробки насіння.
При стрічковому способі (45 + 15 + 15 см) сівби і обробці насіння
ризоторфіном та вермистимом приріст урожайності становив 5,9 %, порівняно з контролем, але це було на 0,02 т/га менше відповідного варіанта
широкорядного способу сівби. При звичайному рядковому способі сівби
(15 см) обробка насіння вермистимом також забезпечувала найбільшу
урожайність, але порівняно із найкращим варіантом широкорядного способу сівби вона була на 0,23 т/га меншою.
Найгірші результати показали варіанти звичайного рядкового (15 см)
способу сівби на всіх сортах без обробки насіння. Так, найвищу урожайність при даному способі сівби при обробці насіння вермистимом мав сорт
Агат – 2,72 т/га, Артеміда – 2,48; Анжеліка 2,29 та Золотиста – 1,52 т/га.
У моделі досліду з мінеральними добривами (табл. 2), що застосовувалися під передпосівну культивацію, виявлено також найвищий приріст
урожайності при широкорядному способі сівби. Кращим виявився варіант
при внесенні N45Р60К60 при широкорядному способі сівби на сорті Агат –
урожайність відповідно склала 2,95 т/га. Підвищення дози фосфорнокалійних добрив до Р90К90 знижувало урожайність сої на 0,07 т/га, а варіант
з дозою добрив N45P 30K 30 показав найнижчу урожайність, яка склала
2,84 т/ га.
Сорти Артеміда, Анжеліка та Золотиста показали таку ж залежність.
Найбільша урожайність була при широкорядному способі сівби та нормі
внесення мінеральних добрив N45Р60К60 – відповідно 2,79, 2,47 та 1,89 т/га,
а найнижчу урожайність спостерігали при посіві сортів сої звичайним
рядковим способом (15 см) на варіанті N45Р30К30 – 2,43; 2,16 та 1,49 т/га.
При стрічковому способі сівби найвищу урожайність одержано у
сорту Агат при внесенні N45Р60К60, яка в середньому за роки досліджень
становила 2,88 т/га, але це було на 0,07 т/га менше порівняно із відповідним варіантом широкорядного способу сівби. Найнижчу урожайність сої
сорту Агат (2,80 т/га) забезпечив варіант при внесенні N45Р30К30.
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2. Урожайність зерна сої залежно від способу сівби і внесення
мінеральних добрив (у середньому за 2005-2007 рр.)
Сорти

Рядковий
(15 см)

N45P30K30
N45P60K60
N45P90K90

2,43
2,55
2,50

N45P30K30
N45P60K60
N45P90K90

2,16
2,25
2,23

N45P30K30
N45P60K60
N45P90K90

1,49
1,68
1,56

N45P30K30
N45P60K60
N45P90K90

2,59
2,63
2,61

Широкорядний
(45 см)
Артеміда
2,77
2,81
2,79
Анжеліка
2,45
2,52
2,47
Золотиста
1,86
1,94
1,89
Агат
2,84
2,95
2,89

Стрічковий
(45 + 15 + 15 см)
2,73
2,78
2,74
2,33
2,44
2,38
1,71
1,88
1,76
2,80
2,88
2,81

Порівнюючи сорти Артеміда, Анжеліка та Золотиста при стрічковому способі сівби можна сказати, що дана залежність зберігається. Так,
найвища урожайність відповідно була при внесенні N45Р60К60 – 2,78; 2,44
та 1,88 т/га, а найнижча – при дозі внесення N45Р30К30 – 2,73; 2,33 та
1,71 т/ га.
Найменшу урожайність сорти показали при сівбі їх звичайним рядковим способом (15 см) з нормою внесення мінеральних добрив N45Р30К30:
Агат – 2,59, Артеміда – 2,43, Анжеліка 2,16 та Золотиста – 1,49 т/га.
Найвищу урожайність при цьому способі сівби сорти показали з дозою
внесення мінеральних добрив N45Р60К60 відповідно по сортах – 2,63; 2,55;
2,25 та 1,68 т/га, що на 0,02; 0,05; 0,02 та 0,12 т/га більше порівняно з дозою
внесення N45Р90К90.
Отже, найбільшу продуктивність сої по всіх сортах забезпечив широкорядний спосіб сівби з інокуляцією насінням ризоторфіном при дозі
внесення мінеральних добрив N45Р60К60.
Таким чином, аналізуючи в загальному дію чинників на сорти сої,
нами встановлено, що на спосіб сівби реагували всі сорти, а найкращим
виявився широкорядний спосіб (45 см).
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Тому при вирощуванні вказаних сортів потрібно дотримуватись тільки рекомендованого способу сівби.
Добре сорти відзивалися на інокуляцію насіння, найкраще вона проявлялася на сортах Агат та Артеміда.
При внесенні мінеральних добрив під передпосівну культивацію
найбільший ефект було досягнуто на сорті Агат та Артеміда. Добре реагував на цей агрозахід сорт Анжеліка.
Висновки. Отже, з наших досліджень можна зробити висновок, що
найкращою урожайність була в сортів сої при широкорядному посіві з інокуляцією його вермистимом та внесенні мінеральних добрив в дозі
N45P60K60
Бібліографічний список
1. Бабич А.О. Соя для здоров’я і життя на планеті Земля. – К., Аграрна
наука, 1998. – 272 с.
2. Петриченко В.Ф. Особливості технології вирощування сої на зерно
в умовах Лісостепу України // Корми і кормовиробництво.– К., 1992.– Вип.
33. – С. 23-25.
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В. Ф. Петриченко, доктор с.-г. наук, член-кореспондент УААН
Інститут кормів УААН
Ю. М. Чоловський
Вінницький державний аграрний університет
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЮПИНУ ВУЗЬКОЛИСТОГО
ЗАЛЕЖНО ВІД МОДЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГІЙ
ВИРОЩУВАННЯ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ
УКРАЇНИ
Встановлено сортові особливості формування продуктивності люпину вузьколистого від моделей технологій вирощування в умовах правобережного Лісостепу України. Обґрунтовано їх вплив на величину урожайності зерна та його якість.
В сучасних умовах аграрного виробництва України у вирішенні проблеми рослинного білка вагома роль належить зернобобовим культурам
[1]. Серед них особливої уваги заслуговує люпин вузьколистий.
Створення безалкалоїдних і малоалкалоїдних сортів люпину вузьколистого сприяє поширенню цієї важливої зернобобової культури. Цей вид
люпину характеризується такими цінними властивостями як висока зернова продуктивність, скоростиглість, швидкі темпи росту. Середній вміст
білка в його зерні становить 32-36 %. Слід відмітити, що за своїми властивостями (кількість і збалансованість незамінних амінокислот, перетравність) білок люпину, відповідно до прийнятих міжнародних стандартів, за
біологічною цінністю близький до білка сої [2, 3].
Поряд із важливою народногосподарською цінністю люпин вузьколистий має велике агротехнічне значення у сівозміні. В середньому розмір
симбіотичної азотфіксації люпину вузьколистого становить близько 150200 кг/га [4], що значно поліпшує азотний баланс ґрунту.
Однак, незважаючи на важливе кормове і агротехнічне значення люпину, обсяги виробництва його нині залишаються незначними. Так, за даними [5], посівна площа люпину в Україні становить близько 11 тис. га. Це
обумовлено різними причинами, в тому числі недостатньою вивченістю
особливостей росту, розвитку та формування урожаю зерна залежно від
© Петриченко В.Ф., Чоловський Ю.М., 2008
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впливу моделей технологій вирощування нових сортів люпину вузьколистого.
Тому, розробка нових і удосконалення існуючих моделей технологій
вирощування люпину вузьколистого на основі оптимізації умов мінерального живлення в умовах правобережного Лісостепу України має важливе
народногосподарське значення та потребує відповідного наукового обґрунтування.
Методика досліджень. Дослідження проводили на базі лабораторії
польового кормовиробництва Інституту кормів УААН. У досліді вивчали
дію та взаємодію трьох факторів: А – сорт, В – дози мінеральних добрив,
С – позакореневі підживлення. Площа облікової ділянки – 25 м 2 .
Повторність – чотириразова. Розміщення варіантів систематичне в два
яруси. Ґрунтовий покрив дослідної ділянки представлений сірими лісовими ґрунтами. Вміст легкогідролізованого азоту у цих ґрунтах низький –
4,5-5,5, рухомого фосфору та обмінного калію підвищений – 12,5-13,6 та
9,5-10,5 мг/100 г ґрунту, рН – 5,0-5,2.
Гідротермічні умови упродовж 2005-2007 рр., зокрема кількість та
рівномірність випадання атмосферних опадів, були різними та відрізнялись від середніх багаторічних показників. Так, у 2006 р., протягом вегетаційного періоду люпину вузьколистого випало 433 мм опадів, що було
на 84-148 мм більше ніж за інші роки досліджень і середню багаторічну
норму опадів.
Результати досліджень. Встановлено суттєвий вплив моделей технологій вирощування, що вивчали, на процеси росту, розвитку та формування урожайності зерна люпину вузьколистого. Так, максимальна величина врожайності зерна люпину вузьколистого Кристал – 2,97 т/га отримана на варіантах досліду, де застосовували мінеральні добрива у дозі
N60Р60К90 та проводили два позакореневі підживлення Кристалоном коричневим (перше – у фазі бутонізації, друге – у фазі початок наливання насіння), що було на 0,90 т/га більше порівняно із ділянками досліду без застосування мінеральних добрив (табл. 1).
Слід відмітити, що посилення азотного живлення за рахунок внесення N90Р60К90 та проведення двох позакореневих підживлень сприяло зменшенню рівня зернової продуктивності люпину вузьколистого до 2,88 т/га,
що на 0,09 т/га менше порівняно з максимальним показником урожайності зерна одержаними у досліді.
Аналогічну залежність впливу середніх та підвищених доз азотних
добрив на формування урожайності зерна відмічено і у сорту Міртан.
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Однак, рівень та одержані прирости врожайності зерна були меншими ніж
у сорту Кристал.
1. Урожайність зерна люпину вузьколистого залежно від
моделей технологій вирощування, т/га

сорт

Кристал

Міртан

Фактори
дози
позакореневі
мінеральних
підживлення
добрив
без підживлень
Без добрив одне підживлення
два підживлення
без підживлень
Р60К90І
одне підживлення
(фон)
два підживлення
без підживлень
Фон + N60
одне підживлення
два підживлення
без підживлень
Фон + N90
одне підживлення
два підживлення
без підживлень
Без добрив одне підживлення
два підживлення
без підживлень
Р60К90І
одне підживлення
(фон)
два підживлення
без підживлень
Фон + N60
одне підживлення
два підживлення
без підживлень
Фон + N90
одне підживлення
два підживлення

Роки
2005

2006

2007

У серед
ньому

2,27
2,41
2,54
2,38
2,57
2,82
2,48
2,88
3,13
2,43
2,52
2,94
2,06
2,11
2,16
2,14
2,30
2,50
2,23
2,47
2,91
2,20
2,44
2,71

2,39
2,59
2,67
2,69
2,89
2,98
3,16
3,48
3,64
3,14
3,46
3,61
2,21
2,28
2,32
2,42
2,59
2,63
2,91
3,07
3,12
2,68
2,89
2,93

1,54
1,57
1,59
1,88
1,94
1,98
2,02
2,09
2,15
1,97
2,05
2,10
1,20
1,22
1,24
1,48
1,52
1,55
1,59
1,64
1,68
1,54
1,57
1,61

2,07
2,19
2,27
2,32
2,47
2,59
2,55
2,82
2,97
2,51
2,68
2,88
1,82
1,87
1,91
2,01
2,14
2,23
2,24
2,39
2,57
2,14
2,30
2,42

НІР0,5 т/га: А-0,02; В-0,03; С-0,03; Д-0,03; АВ-0,05; АС-0,04; АД-0,04;ВС-0,06;
ВД-0,06; СД-0,05; АВС-0,08; АВД-0,08; АСД-0,07; ВСД-0,10; АВСД0,14.

Так, застосування мінеральних добрив у дозі N60Р60К90 із поєднанням
двох позакореневих підживлень забезпечило одержання найбільшої врожайності зерна у сорту Міртан – 2,57 т/га, що було відповідно на 0,75 т/га
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більше ніж на варіанті без застосування мінеральних добрив. На ділянках
досліду із внесенням N90Р60К90 та проведенням двох позакореневих підживлень було зафіксовано дещо меншу врожайність порівняно з варіантами досліду, де вносили азотні добрива у дозі 60 кг/га. Так, рівень врожайності зерна на цих варіантах становив 2,42 т/га, що було на 0,15 т/га менше
ніж на кращих варіантах.
Одержані експериментальні результати обґрунтовуються тим, що
моделі технологій вирощування люпину вузьколистого, які включають застосування мінеральних добрив в основне удобрення у дозі N60Р60К90 та
проведення двох позакореневих підживлень Кристалоном коричневим,
створюють оптимальні умови мінерального живлення для формування
плодоелементів та максимальної зернової продуктивності досліджуваних
сортів люпину вузьколистого в умовах регіону.
Слід відмітити, що встановлені залежності впливу середніх та підвищених доз мінеральних азотних добрив на формування урожайності зерна
люпину вузьколистого підтверджуються результатами досліджень інших
авторів [6,7].
Також необхідно відзначити, що на рівень урожайності зерна люпину
вузьколистого в значній мірі впливали особливості метеорологічних умов
у роки досліджень. Відмічені залежності формування величини врожайності зерна люпину вузьколистого від впливу кліматичних чинників описано у рівняннях регресій: У = 8,3021 – 0,4048Х1 + 0,0022Х2 + 0,0667Х3 для
сорту Кристал;
У = 10,1899 – 0,5146Х1 + 0,0006Х2 + 0,1333Х3 для сорту Міртан:
де У – урожайність зерна, т/га; Х1 – середньодобова температура повітря
за вегетаційний період, °С; Х2 – кількість атмосферних опадів за вегетаційний період, мм; Х3 – ГТК (гідротермічний коефіцієнт).
Встановлено, що досліджувані технологічні прийоми вирощування
здійснювали певний вплив на особливості формування показників білкової продуктивності люпину вузьколистого. Так, вміст сирого протеїну в
зерні люпину вузьколистого змінювався залежно від сортових особливостей, гідротермічних умов року та доз мінеральних добрив і позакореневих
підживлень Кристалоном коричневим. Відмічено, що максимальний вміст
сирого протеїну в зерні люпину вузьколистого сорту Кристал – 34,98 %
формувався на варіантах досліду, де вносили фосфорно-калійні добрива у
дозі Р60К90 та проводили два позакореневі підживлення. Тоді як, на варіантах досліду без застосування мінеральних добрив вміст сирого протеїну
складав лише 32,84 %. Застосування Кристалону коричневого у два строки – у фазі бутонізації та початку наливання насіння на фонах N60Р60К90 і
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N90Р60К90 забезпечувало збільшення вмісту сирого протеїну в зерні порівняно із контрольним варіантом. Так, вміст сирого протеїну на ділянках
досліду, де вносили азотні добрива у дозі 60 та 90 кг/га із поєднанням двох
позакореневих підживлень був дещо менший порівняно з максимальним
показником, і відповідно становив – 34,39 % та 34,79 %. Відмічена залежність зниження вмісту сирого протеїну в зерні люпину вузьколистого при
внесенні середніх та підвищених доз азотних добрив пояснюється антагонізмом між мінеральним та симбіотрофним азотним живленням.
Аналогічні залежності впливу середніх і підвищених доз азотних добрив на вміст сирого протеїну в зерні відмічено у сорту Міртан. Так, найбільший вміст сирого протеїну – 36,61 % в зерні люпину вузьколистого
відмічено на варіантах досліду, де вносили Р60К90 та застосовували два позакореневі підживлення. Тоді як на контролі цей показник становив
34,54 %. Також було відмічено, що внесення азотних добрив сприяло
збільшенню вмісту сирого протеїну порівняно із ділянками досліду, де не
застосовували мінеральні добрива. При застосуванні мінеральних добрив
у дозі N60Р60К90 і N90Р60К90 у поєднанні із двома позакореневими підживленнями Кристалоном коричневим показник вмісту сирого протеїну в зерні
люпину вузьколистого сорту Міртан становив відповідно – 36,43 % та
36,10 % (табл. 2).
Також важливо відзначити, що застосування позакореневих підживлень Кристалоном коричневим сприяло підвищенню вмісту сирого протеїну в зерні люпину вузьколистого.
Подібні залежності формування величини вмісту сирого протеїну в
зерні люпину вузьколистого залежно від впливу азотних добрив отримано
іншими дослідниками [8,9].
Слід відмітити, що залежності формування виходу сирого протеїну
від впливу досліджуваних доз мінеральних добрив та позакореневих підживлень мали інший характер. Так, найбільший вихід сирого протеїну у
сорту Кристал – 1,02 т/га, і у сорту Міртан – 0,94 т/га отримано при вирощуванні на варіантах досліду, де вносили N60Р60К90 та проводили два
позакореневі підживлення. Мінімальний вихід сирого протеїну – 0,68 т/га
у сорту Кристал та 0,63 т/га у Міртан одержано на варіантах досліду без
застосування мінеральних добрив.
Застосування азотних добрив у дозі 90 кг/га у поєднанні з двома позакореневими підживленнями забезпечувало також істотне підвищення
величини виходу сирого протеїну. На цих варіантах вихід сирого протеїну
складав для сорту Кристал – 1,00 т/га, а для Міртан – 0,87 т/га. Порівняно
невисокий вихід сирого протеїну у сорту Кристал 0,91 т/га і 0,81 т/га у
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сорту Міртан був при вирощуванні люпину вузьколистого із застосовуванням фосфорно-калійних добрив (Р60К90) в поєднанні з двома позакореневими підживленнями.
2. Вплив доз та строків внесення мінеральних добрив на
білкову продуктивність люпину вузьколистого
(в середньому за 2005-2007 рр.)

сорт

Фактори
дози
мінеральних
добрив
Без добрив
Р60К90І
(фон)

Кристал
Фон + N60

Фон + N90

Без добрив
Р60К90І
(фон)
Міртан
Фон + N60

Фон + N90

позакореневі
підживлення

Вміст сирого
протеїну в
зерні, %

Вихід сирого
протеїну, т/га

без підживлень
одне підживлення
два підживлення
без підживлень
одне підживлення
два підживлення
без підживлень
одне підживлення
два підживлення
без підживлень
одне підживлення
два підживлення
без підживлень
одне підживлення
два підживлення
без підживлень
одне підживлення
два підживлення
без підживлень
одне підживлення
два підживлення
без підживлень
одне підживлення
два підживлення

32,84
34,08
34,23
33,93
34,35
34,98
33,31
33,61
34,39
33,72
34,13
34,79
34,54
35,11
35,40
35,68
35,98
36,61
35,59
35,84
36,43
35,08
35,54
36,10

0,68
0,75
0,77
0,78
0,84
0,91
0,85
0,94
1,02
0,85
0,91
1,00
0,63
0,65
0,68
0,72
0,77
0,81
0,79
0,85
0,94
0,75
0,81
0,87

Виявлені залежності між врожайністю зерна та вмістом і виходом
сирого протеїну у сортів люпину вузьколистого відображено у регресійних рівняннях:
У = 2,3400 – 0,0680Х1 + 2,9187Х2 для сорту Кристал;
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У = 2,0668 – 0,0577Х1 + 2,7984Х2 для сорту Міртан:
де У – урожайність зерна, т/га; Х1 – вміст сирого протеїну, %; Х2 – збір
сирого протеїну, т/га.
Висновки. Таким чином, в умовах правобережного Лісостепу
України встановлено, що застосування мінеральних добрив у дозі N60Р60К90
у поєднанні із двома позакореневими підживленнями Кристалоном коричневим (4 кг/га) у фазі бутонізації та початку наливання насіння створюють
найбільш оптимальні умови мінерального живлення для формування максимальної величини врожайності зерна – 2,97 т/га та виходу сирого протеїну – 1,02 т/га люпину вузьколистого.
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А. В. Голодна, кандидат сільськогосподарських наук
Л. Г. Жмурко, кандидат біологічних наук
ННЦ «Інститут землеробства УААН»
Біологічна ефективність фітодоктора на
люпині жовтому
Наведені результати досліджень з вивчення впливу біологічного препарату мікробного походження фітодоктор за оброблення ним насіння і
обприскування рослин та сумісного оброблення насіння і обприскування
рослин люпину жовтого на їх ріст, розвиток, захист від хвороб та урожайність зерна.
В умовах сьогодення через значне забруднення довкілля внаслідок
неконтрольованого використання пестицидів і мінеральних добрив актуальним є пошук альтернативних систем землеробства, які передбачають
біологізацію сівозмін шляхом збільшення частки бобових культур, заміни
хімічних засобів захисту рослин на біологічні.
Серед зернобобових культур особливої уваги заслуговує люпин, якому характерна багатопланова можливість використання. За здатністю
фіксації атмосферного азоту він займає 3-є місце після люцерни і конюшини червоної, накопичує в біомасі до 80-220 кг/га симбіотичного азоту і
може залишити в ґрунті після збирання врожаю до 150 кг/га азоту для наступних культур сівозміни [1]. При вирощуванні на сидерит у ґрунт заорюється 40-50 т/га зеленої маси, рівноцінної органічному добриву. Глибоко
проникаюча, добре розгалужена коренева система культури є ефективним
«біологічним» розпушувачем і сприяє підвищенню вологоємкості, покращує структуру й інші фізичні та хіміко-біологічні властивості ґрунту [2].
Іншим аспектом використання люпину є використання високобілкового зерна і зеленої маси. Навіть за існуючого рівня врожайності люпин є
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найвигіднішою культурою за виходом кормового білка з гектара, який
може становити 10-15 ц /га з зерном та 15-20 ц /га – з зеленою масою [3].
Причиною, що стримує збільшення посівних площ люпину, є хвороби: вірусна вузьколистість, грибні – антракноз та фузаріозне в’янення. Для
вирішення проблеми захисту люпину від них необхідно створити та впровадити у виробництво стійкі до хвороб сорти. За їх відсутності необхідною
є розробка ефективного, екологічно безпечного захисту рослин.
На сьогоднішній день існують речовини біологічного походження,
які стимулюють ріст і розвиток рослин і одночасно підвищують їх стійкість до захворювань [4, 5].
Біопрепарат фітодоктор, створений на основі ендофітного штаму
Bacillus amyloguefaciens 26 Д, виявляє широкий спектр дії щодо грибних і
бактеріальних хвороб на ряді зернових, овочевих, плодових культурах [6].
Відносно дії його на люпині кормовому дані в літературі відсутні. Тому
метою досліджень було визначення впливу біологічного препарату
мікробного походження фітодоктор на розвиток, продуктивність і захист
від хвороб люпину жовтого.
Об’єкти та методика досліджень. Дослідження проводили на полях
дослідного господарства «Чабани» ННЦ «Інститут землеробства УААН»
протягом 1999-2004 рр. Об’єктом досліджень служило насіння та рослини
люпину жовтого сорту Кастричник. Випробування фітодоктора проводили
за різних способів застосування: передпосівне оброблення насіння,
обприскування вегетуючих рослин, поєднання оброблення насіння і
обприскування рослин. Для порівняльної оцінки дії препарату брали
контроль та стандарт, сівбу яких проводили відповідно необробленим
насінням та обробленим протруювачем хімічного походження фундазол
(із розрахунку 2 кг/т насіння). Витрати препарату фітодоктор на оброблення
насіння напівсухим способом – з розрахунку 10 г (за титру 1х 109 КУО/мл)
на 10 л води. Обприскування рослин – триразове з інтервалом 7 днів,
починаючи з фази 2-х пар листочків. Концентрація розчину – 0,1 %,
витрата води – з розрахунку 300 л/га.
Результати досліджень. Оброблення насіння фундазолом (вар. 5)
сприяло формуванню біомаси, листкової поверхні та висоти рослин відповідно на 0,8 г/рослину, 48,1 см2/росл. і 2,4 см порівняно з контролем, де ці
показники у фазі цвітіння – початку зав’язування бобів знаходились на
рівні 81,6 г/рослину, 721,8 см2/росл. і 67,1 см (табл. 1). За оброблення насіння фундазолом з подальшим обприскуванням рослин фітодоктором
(вар. 4) рівень указаних показників зростав відповідно на 20,4 г/рослину,
119,0 см² /рослину і 22,3 см.
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1. Вплив різних способів застосування фітодоктора на
показники розвитку рослин люпину жовтого,
у середньому за 1999-2004 рр.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Варіант
Оброблення насіння
Обприскування рослин
Оброблення насіння +
обприскування рослин
Оброблення насіння
(фундазол) + обприскуван
ня рослин (фітодоктор)
Стандарт – оброблення
насіння (фундазол)
Контроль
НІР 05

Надземна
маса,
г/ рослину

Висота
рослин,
см

116,0
105,0

71,3
70,3

Маса
сирих
бульбочок,
г/рослину
2,07
3,24

107,3

70,0

2,46

1145,8

102,0

89,4

1,95

840,8

82,4

69,5

1,85

769,9

81,6
18,6

67,1
4,2

1,84
0,79

721,8
231,5

Листкова
поверхня,
см2/росл.
1272,6
836,6

Оброблення насіння препаратом, обприскування ним рослин, а також
комплексне проведення заходів (вар. 1, 2 і 3) сприяло значному розвитку
рослин, порівняно з контролем та стандартом (вар. 6 і 5). У середньому за
роки досліджень за різних способів застосування препарату надземна біомаса рослин формувалася більшою на 23,4-34,4 г/рослину, листкова поверхня – на 114,8-550,8 см2/росл., рослини були вищими на 3,2-4,2 см,
порівняно з контролем, та відповідно на 22,6-33,6 г/рослину, 66,7-502,7 см2/
росл. і 0,5-1,8 см – за варіант 5 (стандарт).
На варіантах, сівбу яких проводили насінням обробленим фундазолом, та обробленим фундазолом з подальшим обприскуванням фітодоктором, формувалась маса сирих бульбочок 1,85 і 1,95 г/рослину, що знаходилась на рівні контролю (1,84 г/рослину). Застосування фітодоктора сприяло формуванню маси сирих бульбочок більшою на 0,23-1,40 г/рослину, що
пояснюється стимулюючим впливом препарату на бульбочкові бактерії і
створення для їх функціонування сприятливих умов.
Активізація ростових процесів у початковий період стимулює життєдіяльність рослин, що чітко позначається на показниках елементів структури врожаю (табл. 2). Як бачимо, найбільша кількість бобів на рослині
формувалася на варіантах, сівбу яких проводили насінням, обробленим
фундазолом з подальшим обприскуванням рослин фітодоктором, та варіанті, де проводили лише обприскування рослин фітодоктором – відповід52
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но 13,0 і 12,3 шт./рослину. На варіанті, сівбу якого проводили насінням,
обробленим препаратом, відмічали незначне зниження рівня показника,
порівняно з контролем, де він становив 11,2 шт./рослину. На вказаному
варіанті кількість зерен на рослині була значно меншою, порівняно з іншими варіантами, хоча перевищувала контроль на 3,5 шт./рослину, проте
зерно було найбільш виповнене, про що свідчить маса 1000 зерен – 136,6 г,
порівняно з контролем 123,4 г. Найбільшу озерненість рослин – відповідно
34,7 і 34,8 шт./рослину відмічали на варіантах, сівбу яких проводили насінням, обробленим фітодоктором з подальшим обприскуванням ним рослин, а також насінням, обробленим фундазолом і обприскували рослини
фітодоктором. На вказаних варіантах найвищою формувалась і урожайність, яка у середньому за роки досліджень становила 1,68 і 1,65 т/га, що
перевищувало контроль відповідно на 20,0 і 17,9 %.

№ п/п

2. Вплив способів застосування фітодоктора на показники
елементів структури та урожайність люпину жовтого,
у середньому за 1999-2004 рр.

1
2
3
4
5
6

Варіант
Оброблення насіння
Обприскування рослин
Оброблення насіння +
обприскування рослин
Оброблення насіння
(фундазол) + обприскуван
ня рослин (фітодоктор)
Стандарт – оброблення
насіння (фундазол)
Контроль
НІР05

Кількість Кількість Маса
бобів,
зерен,
зерна,
шт./рос шт./рос г/росли
лину
лину
ну
10,9
28,6
2,7
12,3
29,6
2,7

Маса
1000
зерен, г

Урожай
ність,
т/га

136,3
128,0

1,57
1,60

11,6

34,7

3,3

135,9

1,68

13,0

34,8

2,8

129,8

1,65

11,3

30,5

3,0

127,0

1,58

11,2
0,7

26,1
5,1

2,3
0,6

123,4
4,3

1,40
0,15

Поряд з вищезазначеною дією фітодоктора в результаті досліджень
відмічено здатність препарату пригнічувати розвиток на люпині таких
хвороб, як антракноз і вірусна вузьколистість за всіх досліджуваних способів його застосування (табл. 3). Ефективність щодо розвитку хвороб
проявлялась по-різному залежно від способу застосування і коливалась
відносно розвитку антракнозу на рослинах від 64,3 % до 82,7 % і на бобах – від 62,5 % до 74,0 %, щодо вірусної вузьколистості – від 54,9 % до
71,2 %.
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№ п/п

3. Ураженість люпину жовтого хворобами за різних способів
застосування фітодоктора, %, у середньому за 1999-2003 рр.

1
2
3

4

5
6

Рослин
вірусною вузь
антракнозом
Варіант
колистістю
1*
2*
3*
1*
3*
Оброблення насіння
11,6 2,8 71,4
11,5
54,0
Обприскування рослин 10,3 2,5 74,5
10,6
57,6
Оброблення насіння +
9,3
1,7 82,7
7,2
71,2
обприскування рослин
Оброблення насіння
(фундазол + обприску
10,7 3,5 64,3
12,5
50,0
вання рослин (фіто
доктор)
Стандарт – оброблен
14,3 5,5 43,9
17,5
50,0
ня насіння (фундазол)
Контроль
23,4 9,8
25,0
-

Бобів
антракнозом
1*
8,0
10,0

2*
3,5
2,9

3*
63,5
69,8

6,5

2,5

74,0

9,7

3,6

62,5

9,5

6,2

35,4

17,1

9,6

-

Примітка: 1* – поширення хвороби, %; 2* – розвиток хвороби, %; 3* – ефек
тивність препарату, %

Сумісне застосування біопрепарату за оброблення насіння і обприскування рослин (вар. 3) забезпечувало найбільшу ефективність у досліді:
проти розвитку антракнозу на рослинах 82,7 % і на бобах – 74,0 % та вірусної вузьколистості – 71,2 % у порівнянні з варіантом 5 (застосування
хімічного протруйника) – відповідно 43,9 % і 35,4 % та 30,0 %.
За комплексного застосування фітодоктора (обприскування рослин)
і фундазолу (оброблення насіння) ефективність препарату проти хвороб у
порівнянні з варіантами 1, 2 і 3 знижувалась до 50,0 – 64,3 %.
Слід зазначити, що в окремі роки, коли рослини на контролі були
100 % уражені борошнистою росою, проявлялась висока ефективність
щодо неї за застосування препарату для оброблення насіння (90,0 %) і за
комплексного його застосування (обприскування рослин) і фундазолу (оброблення насіння) – 97,6 % у порівнянні з 50 % ефективністю при застосуванні лише фундазолу.
Отже, біологічний препарат мікробного походження фітодоктор за
оброблення ним насіння та обприскування рослин стимулював їх ріст і
розвиток, пригнічував розвиток таких хвороб, як антракноз і вірусна вузьколистість, що сприяло зростанню рівня врожайності зерна до 20 %.
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УДК 632.937.083.131
Т. М. Гончар
Вінницький державний аграрний університет
Особливості формування індивідуальної та
зернової продуктивності гороху залежно
від системи захисту в умовах
правобережного Лісостепу України*
Наведено аналіз результатів досліджень з вивчення впливу системи
захисту від бульбочкового довгоносика, горохової зернівки та горохового
комарика на формування показників індивідуальної продуктивності та
урожайності зерна гороху сортів Люлинецький короткостебловий та
Елегант. Виявлена висока ступінь залежності індивідуальної та зернової
продуктивності гороху від ефективності системи захисту в умовах правобережного Лісостепу України.
Як засвідчує багаторічний зарубіжний і вітчизняний досвід величезні надії у збільшенні виробництва рослинного білка завжди пов’язували із
зернобобовими культурами, серед яких вагоме місце, особливо в нашій
державі, належить гороху [2, 9, 10]. Разом з тим, незамінність гороху при
вирішенні проблеми рослинного білка з метою забезпечення потреб людини в харчуванні, а тваринництва у повноцінних високобілкових кормах
вимагає різкого збільшення виробництва його зерна шляхом розробки і
впровадження таких технологій вирощування, які б забезпечували максимальну реалізацію потенціалу продуктивності сортів та водночас сприяли
раціональному використанню добрив завдяки запровадженню науково обґрунтованої системи удобрення, застосуванню ефективної системи захисту від шкідливих об’єктів тощо.
Відомо, що на процес формування врожаю гороху великий вплив
мають шкідники, які можуть спричинити втрати врожаю до 15-40 %. У
роки їх масового розвитку шкодочинних об’єктів – урожайність зерна
може знижуватись на 40-50 %, а за несприятливих умов посіви можуть
повністю загинути [6, 7, 8, 11, 13]. Значної шкоди у початкові періоди росту і розвитку рослин гороху завдає бульбочковий довгоносик. Живлення
*Робота виконана під керівництвом доктора с.-г. наук, професора, членкореспондента УААН Петриченка В.Ф.
© Гончар Т.М., 2008
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довгоносиків спричинює зниження висоти рослин, кількості бобів, їх ваги,
середньої кількості зерен в бобі та абсолютної їх ваги. При пошкодженні
14 % листкової поверхні втрати урожайності зерна гороху становлять
1,5 ц/га. За чисельності 5-18 екз/м2 жуки здатні пошкодити 42-100 % рослин [3, 6, 8, 12].
При пошкодженні насіння гороховою зернівкою, втрачається до 75 %
його схожості [1, 4, 5]. Великої шкоди генеративним органам гороху завдає
гороховий комарик. Пошкоджені бутони та квітки засихають і обпадають,
а боби утворюються без зерен [8, 11]. У кінцевому результаті, поширення
шкідників має значний негативний вплив на показники індивідуальної
продуктивності рослин гороху [7, 8].
Тому, щоб не допустити втрати врожаю гороху та зниження його
якості, необхідно чітко виконувати всі прийоми технології вирощування,
зокрема, захист рослин від шкідників. У зв’язку з цим виникає необхідність теоретичного обґрунтування процесу оптимізації системи захисту
посівів гороху від найбільш поширених шкідників, таких як бульбочковий
довгоносик, горохова зернівка та гороховий комарик.
Методика досліджень. Польові дослідження проводили протягом
2003-2005 рр. на спільному дослідному полі Вінницького державного
аграрного університету та Вінницької державної сільськогосподарської
дослідної станції Інституту кормів УААН. Ґрунтовий покрив представлений сірими лісовими середньо суглинковими ґрунтами на лесовидних суглинках. Для цих ґрунтів характерний низький вміст гумусу – 1,97 % і
легкогідролізованого азоту – 4,2 мг на 100 г ґрунту, підвищений вміст рухомого фосфору – 11,7 мг та високий вміст обмінного калію – 12,4 мг на
100 г ґрунту. Сума ввібраних основ складає 14,4 мг-екв. на 100г ґрунту,
гідролітична кислотність становить 2,35 мг-екв. на 100 г ґрунту, реакція
ґрунтового розчину слабо кисла – рН 5,5.
У досліді вивчали дію та взаємодію трьох факторів: А – сорт; В – дози
мінеральних добрив; С – система захисту від шкідників. Співвідношення
факторів, як 2:4:4. Повторність в досліді чотириразова. Розміщення варіантів систематичне в два яруси. Площа облікової ділянки – 25 м2. Висівали
сорти гороху: Люлинецький короткостебловий та Елегант.
Восени під основний обробіток ґрунту вносили фосфорно-калійні
добрива в дозі Р60К60 кг/га д.р. у вигляді суперфосфату гранульованого і
40 % калійної солі. Навесні під передпосівну культивацію вносили азотні
добрива в дозі N60 кг/га д.р. у вигляді аміачної селітри на контрольному
варіанті, на досліджуваних варіантах – N60 кг/га д.р. у вигляді вуглеамонійних солей (ВАС). Підживлення проводили у фазах бутонізації ВАС15 та
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наливання насіння ВАС 15. Насіння гороху у день сівби обробляли
фізіологічно-активними речовинами: стимулятором росту Емістим С і
ризоторфіном для забезпечення ефективного симбіозу гороху і бульбочкових бактерій із роду Rhizobium legominusarum.
Система захисту від шкідників передбачала: І – обприскування посівів (карате 5 % к.е., 0,15 л/га) у фазі повних сходів проти бульбочкового
довгоносика; II – обприскування посівів (децисом 25 % к.е., 0,2 л/га) у фазі
бутонізації проти горохової зернівки та горохового комарика; III – комплексне обприскування посівів гороху у два прийоми проти бульбочкового
довгоносика, горохової зернівки та горохового комарика.
Збирання зерна гороху проводили у фазі повної стиглості комбайном
Samро 500 поділянково, з подальшим зважуванням. Обробку експериментальних даних проводили за допомогою пакета програм Ехсеl, Statistic 6.
Результати досліджень та їх обговорення. Проведені біометричні
дослідження показали, що складові структури урожаю залежать як від
генетичного потенціалу сортів та факторів, що були поставлені на вивчення.
Так, у середньому за три роки досліджень, показники індивідуальної
продуктивності істотно зменшувалися при збільшенні ступеню пошкодження рослин. Так, при ступені пошкодження рослин у сорту
Люлинецький короткостебловий 26,5 % та у сорту Елегант 26,3 % кількість бобів відповідно становила 5,4 і 6,1 шт., кількість насінин – 38,9 та
48,2 шт., маса насіння – 8,71 та 12,05 г, маса 1000 насінин – 224 та 249 г.
(табл. 1).
Обприскування посівів у фазі сходів проти бульбочкового довгоносика інсектицидом карате, 5 % к.е. у дозі 0,15 л/га, сприяло зменшенню
ступеня пошкодження рослин гороху у сорту Люлинецький короткостебловий до 13,9 та у сорту Елегант до 13,2 %. При цьому спостерігалось
збільшення кількості бобів на рослині відповідно до 5,5 і 6,2 шт./рослину,
кількості насінин з рослини – до 40,0 і 51,2 та маси насіння з однієї рослини до 9,45 і 12,22 г. Маса 1000 насінин у сорту Люлинецький короткостебловий становила 225 г та у сорту Елегант – 250 г.
З метою обмеження згубної дії горохової зернівки та горохового комарика, ми проводили обприскування посівів у фазі бутонізації препаратом децис, 25 % к.е. у дозі 0,2 л/га. Відмічено, що при обприскуванні посівів у фазі бутонізації інсектицидом проти цих шкідників, ступінь пошкодження рослин гороху зменшується відповідно по сортах до 6,6 та 7,1 %,
що менше на 18,9 та 19,4 % порівняно з контрольним варіантом, де не використовували захист від шкідливих об’єктів. На цих варіантах відмічено
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істотне підвищення показників індивідуальної продуктивності рослин та
маси 1000 насінин.
1.Показники індивідуальної продуктивності гороху залежно
від системи захисту (у середньому за 2003-2005 рр.)*
Система
захисту
Без
захисту
І**
II
III
Без
захисту
І
II
III

Ступінь
пошкоджен
ня, %

Кількість
Кількість
Маса
бобів на
насінин на
насіння з
рослині, шт. рослини, шт.
рослини, г
Люлинецький короткостебловий

Маса 1000
насінин, г

26,5

5,4

38,9

8,71

224

13,9
7,1
2,8

5,5
5,7
5,9

40,0
44,0
48,4
Елегант

9,45
10,18
10,98

225
226
227

26,3

6,1

48,2

12,05

249

13,2
7,0
2,3

6,2
6,5
6,9

51,4
54,7
58,0

12,22
13,37
14,61

250
251
252

*на фоні внесення високих (N90(ВАС)) доз мінерального азоту.
** Примітка: І – обприскування у фазі повних сходів проти бульбочкового дов
гоносика;
II- обприскування у фазі бутонізації проти горохової зернівки та
горохового комарика;
III – комплексне обприскування посівів гороху проти бульбочково
го довгоносика, горохової зернівки та горохового комарика.

Найменша кількість пошкоджених рослин гороху у обох сортів 2,2 та
2,8 % була відмічена на ділянках, де застосовували комплексну систему
захисту від шкідників, яка включала обприскування посівів у фазі сходів
проти бульбочкових довгоносиків інсектицидом карате, 5 % к.е. у дозі
0,15 л/га та обприскування посівів у фазі бутонізації інсектицидом децис,
25 % к.е. у дозі 0,2 л/га проти горохової зернівки і горохового комарика.
При цьому отримана і найбільша маса 1000 насінин у сорту Люлинецький
короткостебловий 227г та у сорту Елегант 252 г.
З точки зору системного підходу елементи структури урожаю мають
складний функціональний зв’язок із величиною врожайності зерна гороху.
Так, найвищу урожайність зерна гороху у сорту Люлинецький короткостебловий 3,45 т/га та у сорту Елегант 3,74 т/га відмітили на варіанті
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досліду, де вносили азотні добрива у формі вуглеамонійних солей в дозі
N60(ВАС) на фосфорно-калійному фоні (Р60К60) при застосуванні одного позакореневого підживлення у фазі бутонізації N15(ВАС) у поєднанні з двома
обприскуваннями: карате 5 % к.е. (0,15 л/га у фазі повних сходів) проти
бульбочкового довгоносика та децисом 25 % к.е. (0,2 л/га у фазі бутонізації) проти горохової зернівки та горохового комарика, що відповідно більше на 0,63 т/га і 0,92 т/га порівняно з контрольним варіантом, де висівали
сорт Люлинецький короткостебловий, вносили азотні добрива у дозі N60 у
формі аміачної селітри на фосфорно-калійному фоні (Р60К60) та не використовували захист посівів від шкідників (табл. 2).
2. Урожайність зерна гороху залежно від доз мінеральних
добрив та системи захисту від шкідників, ц/га
(у середньому за 2003-2005 рр.)
Система захисту від шкідників
Без захисту
І
II
III
Люлинецький короткостебловий
N60Р60К60 (контроль)
2,82
2,97
3,11
3,29
N60(ВАС)Р60К60 (фон)
2,87
3,01
3,14
3,34
фон + ВАС15 (у фазі бутонізації)
2,98
3,12
3,22
3,45
фон + ВАС15 (у фазі бутонізації) + ВАС15
2,90
3,06
3,24
3,39
(у фазі наливання насіння)
Елегант
N60Р60К60 (контроль)
2,91
2,01
3,23
3,46
N60(ВАС)Р60К60 (фон)
2,97
3,08
3,30
3,52
фон + ВАС15 (у фазі бутонізації)
3,07
3,16
3,45
3,74
фон + ВАС15 (у фазі бутонізації)+ ВАС15
3,03
3,12
3,40
3,66
(у фазі наливання насіння)
Дози мінеральних добрив

Примітка: А – сорт; В – дози мінеральних добрив; С – система захисту НІР0,05,
т/га: (2003-2005 рр.) – А – 0,013; В – 0,018; С – 0,018; АВС – 0,052.

Відмічено, що підвищення інтенсивності системи захисту збільшує
урожайність зерна гороху на 0,47-0,49 т/га у сорту Люлинецький короткостебловий та на 0,55-0,57 т/га у сорту Елегант.
Статистична обробка вибірки даних показує, що регресійна модель,
яка описує встановлену залежність, має такий вигляд:
а) для сорту Люлинецький короткостебловий:
У = 3,3454 – 0,0197Х1;
б) для сорту Елегант:
У = 3,5565 – 0,0238Х1
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де У – урожайність зерна гороху, т/га, Х1 – система захисту.
При цьому коефіцієнт множинної кореляції і критерій Фішера становили для сорту Люлинецький короткостебловий – R = 0,907, Fф = 65,389,
(Fт = 4,60), для сорту Елегант – R = 0,8643, Fф = 41,3450 (Fт = 4,60), що
свідчить про сильний зв’язок між цими показниками.
Висновок. Отже, в умовах правобережного Лісостепу України застосування двох обприскувань посівів інсектицидами проти бульбочкового довгоносика у фазі сходів (карате 5 %, к.е.) та у фазі бутонізації (децис
25 % к.е.) проти горохової зернівки та горохового комарика на фоні внесення N60(ВАС)Р60К60 + ВАС15 у фазі бутонізації та ВАС15 у фазі наливання
насіння забезпечує зниження ступеня пошкодження рослин гороху у сорту
Люлинецький короткостебловий від 26,5 % до 2,8 % та у сорту Елегант від
26,3 % до 2,3 % і дає змогу отримати урожай зерна гороху відповідно на
рівні 3,39 т/га і 3,66 т/га.
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УДК 633.34:631.5. (477.4)
О. М. Дробітько
Інститут кормів УААН
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ
КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ПРОСТОРОВОГО І
КІЛЬКІСНОГО РОЗМІЩЕННЯ РОСЛИН В
АГРОФІТОЦЕНОЗІ В УМОВАХ ПІВДЕННОЗАХІДНОГО СТЕПУ*
Представлені результати дослідження впливу ширини міжрядь та
густоти рослин на формування фотосинтетичної, індивідуальної та зернової продуктивності кукурудзи.
Кукурудза – важлива продовольча і фуражна культура в землеробстві
України. У зв’язку зі зростаючою потребою в зерні кукурудзи для харчування, виготовлення етанолу і в якості важливого компонента кормових
раціонів сільськогосподарських тварин і птиці значення цієї культури
зростає, особливо в умовах Степу України.
Проте, невисока урожайність зерна кукурудзи у більшості агроформувань регіону свідчить про недостатнє вивчення особливостей росту і
розвитку та формування врожаю культури залежно від технологічних прийомів вирощування, зокрема – способу сівби та густоти рослин [1-4,
6-10].
*Робота виконана під керівництвом доктора с.-г. наук, професора, членкореспондента УААН Петриченка В.Ф.
© Гончар Т.М., 2008
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У зв’язку з цим пошук шляхів направлений на створення сприятливих умов для росту і розвитку рослин та формування урожаю зерна кукурудзи у першу чергу за рахунок способу сівби та густоти рослин, що є
важливою народногосподарською проблемою, яка потребує наукового обґрунтування для умов регіону.
Методика досліджень. Польові дослідження з кукурудзою проведено у базовому господарстві Інституту кормів УААН «Відродження-100»
Братського району Миколаївської області.
Ґрунти – чорноземи звичайні, мало гумусні, легко і середньо суглинкові на лесі, в орному шарі яких міститься: гумусу 3,5-4,0 % із сприятливими для вирощування польових культур водно-повітряними властивостями. Реакція ґрунтового розчину нейтральна – 6,5-7,0 рН, гідролітична
кислотність – 0,54-1,1 мг-екв. на 100 г ґрунту. Сума ввібраних основ –
38-43 мг-екв на 100 г ґрунту. Ступінь насичення основами – 72-98,7 %,
вміст нітратного азоту (N-NO3) – 6,4-8,8 мг на 100 г ґрунту.
Схема досліду містила два фактори: А – спосіб сівби з шириною міжрядь: 70, 210, 210х70, В – густота рослин: 40, 50, 60, 70 тис/га. Градація
факторів 3х4. Повторність досліду триразова.
Варіанти розміщували систематично у два яруси. Облікова площа
елементарної ділянки – 100 м2.
Оцінку фотосинтетичної діяльності проводили за такими показниками, як площа листкової поверхні, фотосинтетичний потенціал посіву
(ФПП) та чиста продуктивність фотосинтезу (ЧПФ) [5]. Індивідуальну
продуктивність та облік урожаю кукурудзи проводили відповідно до
«Методических указаний по проведению полевых опытов с кормовими
культурами» (1983 р.).
Результати досліджень. Формування урожайності кукурудзи є наслідком ефективності використання сонячної енергії та оптико-біологічної
структури її посіву. Однією із найважливіших умов одержання високого
врожаю є оптимальна площа асиміляційної поверхні посіву та ефективність її функціонування. Як недостатня площа листкової поверхні на перших фазах росту і розвитку рослин є причиною зниження ефективності
використання фотосинтетично-активної радіації, так і надлишкова площа
асиміляційної поверхні призводить до взаємозатінення листків нижніх
ярусів і, як наслідок, не ефективного перерозподілу продуктів асиміляції,
що суттєво впливає на урожайність та якість продукції.
Отже, одержання максимально можливої урожайності кукурудзи напряму залежить від тих складових технології, які будуть забезпечувати
формування оптимальної площі листкової поверхні та тривалості її робоКорми і кормовиробництво. 2008. Вип. 60.
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ти, результатом цього і буде необхідна фотосинтетична продуктивність
посіву та рівень її урожайності. Так, в середньому за три роки досліджень,
максимальна площа листя (50,3 тис. м2/га) відмічена у фазі молочної стиглості кукурудзи при сівбі з шириною міжрядь 210х70 см із густотою рослин 70 тис./га (табл. 1).
1. Динаміка формування листкової поверхні кукурудзи
залежно від ширини міжрядь та густоти рослин, тис.м2/га
(у середньому за 2003-2005 рр.)
Ширина
міжряддя,
см

70

210

210х70

Фази вегетації рослин

Густота
рослин,
тис/га

6-8 листків

12-14
листків

молочна
стиглість

40
50
60
70
40
50
60
70
40
50
60
70

7,6
8,0
8,4
8,7
8,3
8,6
8,7
9,6
8,5
8,6
9,3
9,9

29,1
30,5
33,7
34,7
36,0
37,5
39,4
41,2
37,2
38,7
39,9
41,7

40,0
41,3
42,4
44,5
44,6
46,6
48,8
49,7
46,3
47,2
48,6
50,3

молочновоскова
стиглість
35,1
38,2
40,0
40,7
42,2
42,2
45,6
47,3
44,1
45,6
46,4
48,2

Аналогічну залежність спостерігали і при сівбі з міжряддями 70 та
210 см, проте величина площі листкової поверхні була нижчою і складала
відповідно 44,5 тис. м2/га та 49,7 тис. м2/га.
Відмічено, що зміною густоти рослин можна регулювати величину і
темпи наростання асиміляційної поверхні. Протягом вегетаційного періоду кукурудзи асиміляційна поверхня рослин швидше наростала в більш
загущених посівах. При збільшенні густоти від 40 до 70 тис./га площа
листкової поверхні у фазі молочної стиглості збільшувалась в середньому
по досліді на 4,0-5,1 тис.м2/га.
Раціональне розміщення рослин на площі, яке обумовлене способом
сівби з шириною міжрядь 210х70 см позитивно впливало на формування
фотосинтетичного потенціалу посіву. Він відповідно складав, залежно від
вологозабезпеченості року (2003, 2005 рр.) 2865-3552 та 2885-3539 тис.м2
днів/га, тоді як при сівбі з міжряддями 70 см – 2223-2848 тис.м2 днів/га.
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Характер зміни фотосинтетичного потенціалу посіву кукурудзи залежно від ширини міжрядь та густоти рослин має вигляд параболи. Дана
залежність описується рівнянням регресії:
У = 2180,8 + 426,44 Zn Х,
де, У – фотосинтетичний потенціал посіву, тис.м2/га;
Zn – ширина міжрядь, см;
Х – густота рослин, тис./м2.
Коефіцієнт детермінації складав R2 = 0,874. Між фотосинтетичним
потенціалом та шириною міжрядь і густотою рослин спостерігається
сильний позитивний зв’язок. Коефіцієнт множинної кореляції складає
0,93.
Дослідження показників чистої продуктивності фотосинтезу
кукурудзи показало, що на відміну від формування асиміляційної поверхні
листків та фотосинтетичного потенціалу вони мають зворотну залежність
та змінюються від ширини міжрядь та густоти рослин у агрофітоценозі.
Виявлено, що при збільшенні площі листя та фотосинтетичного
потенціалу в міру загущення посівів кукурудзи показники чистої
продуктивності фотосинтезу знижувались. Так, максимальні показники
ЧПФ (5,14 г/м2 за добу) відмічено при сівбі кукурудзи з шириною міжрядь
70 см і густотою рослин 40 тис./га, що більше на 1,06 г/м2 за добу при сівбі
з шириною міжрядь 210 см, та на 0,99 г/м2 за добу при сівбі з шириною
міжрядь 210х70 см.
Залежність показників ЧПФ від просторового і кількісного
розміщення рослин в агроценозі кукурудзи описується рівнянням
регресії:
У = 5,04415 + (– 0,1123Х),
де У – показник ЧПФ, г/м2 за добу;
Х – густота рослин, тис.м2/га.
Рівень урожайності зерна кукурудзи, як і інших культур, визначається кількісним виявленням елементів біометричної структури та їх поєднанням як між собою, так і з іншими ознаками рослин. Тільки оптимальне
співвідношення всіх компонентів структури урожаю забезпечує одержання високої продуктивності посіву кукурудзи. Виявлено, що при збільшенні густоти рослин від 40 до 70 тис./га зменшуються показники структури
рослини та індивідуальної продуктивності незалежно від ширини міжрядь. Так, максимальну масу рослин (509-598 г), кількість зерен у ряді
качана (36,0-38,0 шт.), кількість зерен у качані (594-646 шт.), масу качана
(196-223 г), масу зерна в качані (164-183 шт.), масу 1000 зерен (260,5-277,5 г)
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відмічено при густоті 40 тис./га, тоді як при густоті 70 тис./га відповідно
458-523 г, 34,5-35,5 шт., 535-604 шт., 173-196 г, 251,5-261,5 г (табл. 2).

стрижня

рядів
зерен

зерен в
ряду

зерен

качана

зерна в
качані

210х70

зерно

210

Маса, г

Маса
рослин,
г

качани

70

Кількість у
качані, шт.

У тому числі, %

Густота
рослин,
тис./га

стебло

Ширина
міжрядь,
см

Маса 1000
зерен

2. Показники структури рослин та індивідуальної
продуктивності залежно від впливу ширини міжрядь та
густоти рослин (у середньому за 2003-2005 рр.)

40

509

27,0

36,3

30,5

6,0

16,5

36,0

594

196

164

260,5

50

499

27,0

36,5

30,2

6,3

16,5

36,0

594

192

158

264,0

60

478

27,3

36,3

29,8

6,5

16,0

35,0

560

182

149

254,0

70

458

28,1

35,9

29,5

6,4

15,5

34,5

535

173

142

251,5

40

57

27,7

36,1

30,3

5,7

17,0

37,0

629

214

178

277,0

50

534

28,7

36,5

30,5

6,1

16,5

37,0

611

203

167

274,5

60

511

28,1

36,8

30,9

5,9

16,5

36,5

602

198

162

266,07

70

495

28,0

36,4

30,6

5,8

16,0

35,5

568

191

156

261,0

40

598

27,3

36,3

30,0

6,3

17,0

38,0

646

223

183

277,5

50

581

27,4

36,3

29,9

6,5

17,0

37,0

629

218

179

275,5

60

555

26,8

36,4

30,3

6,1

17,0

36,5

621

212

176

270,5

70

523

27,6

36,1

30,2

5,9

17,0

35,5

604

196

164

261,5

Слід відмітити, що збільшення показників структури та індивідуальної продуктивності рослин кукурудзи відмічено у способу сівби з міжряддями 210х70 см при порівнянні з способом сівби з міжряддями 70 та
210 см. У середньому за варіантами досліду приріст відповідно складав:
маси рослини 75,3-36,8 г, кількості зерен у качані 54,2-22,5 шт., маси качана 26,5-10,8 г, маси зерна в качані 22,2-9,7 г, маси 1000 зерен 13,8-1,65 г.
Встановлено позитивний вплив ширини міжрядь та густоти рослин
на урожайність зерна кукурудзи. Оцінка показників урожайності зерна
культури дала змогу виявити найбільш оптимальне поєднання елементів
технології вирощування кукурудзи на зерно.
Відмічено, що сівба кукурудзи з міжряддями 210х70 см сприяла
збільшенню урожайності зерна порівняно з сівбою із шириною міжрядь 70
та 210 см відповідно на 0,4 та 0,2 т/га. Поряд з тим, при сівбі кукурудзи з
шириною міжрядь 70 та 210 см найбільшу урожайність зерна
(5,36-5,50 т/ га) відмічено на варіантах із густотою рослин 60 тис./га, тоді
як при сівбі з міжряддями 210х70 см – на варіанті з густотою рослин
70 тис./га (6,00 т/га) (табл. 3).
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3. Урожайність зерна кукурудзи залежно від ширини міжрядь
і густоти рослин посіву, т/га
Ширина
Густота
міжрядь,
рослин,
см
тис./га
(фактор А) (фактор В)
40
50
70
60
70
40
50
210
60
70
40
50
210х70
60
70
НІР0,05, т/га

Рік
2002

2003

2004

2005

4,00
4,33
4,54
4,12
4,25
4,48
4,64
4,53
4,36
4,53
4,87
4,92

4,26
4,52
4,61
4,20
4,66
4,72
4,81
4,64
4,87
4,94
5,12
5,34

5,70
6,65
6,76
6,53
5,83
6,72
6,78
6,46
5,99
6,83
7,07
7,21

5,03
5,48
5,53
5,06
5,27
5,63
5,75
5,46
5,38
5,84
5,93
6,12

0,15

0,108

0,153

0,149

Середнє
4,75
5,25
5,36
4,98
5,00
5,39
5,50
5,27
5,15
5,54
5,75
6,00

Приріст до
контролю
т/га

%

0,5
0,61
0,23
0,25
0,64
0,75
0,52
0,4
0,79
1,0
1,25

10,5
12,8
4,8
5,3
13,5
15,8
10,9
8,4
16,6
21,0
26,3

Проведені дослідження показують, що в середньому за 2002-2005 рр.
в умовах південно-західного Степу максимальну урожайність зерна кукурудзи (6,00 т/га) відмічено при сівбі з міжряддями 210х70 см із густотою
70 тис./га, що більше на 1,25 т/га або 26,3 % порівняно з контролем, де
сівбу проводили з шириною міжрядь 70 см і з густотою 40 тис./га.
Висновки. Таким чином, в умовах південно-західного Степу створення оптимальних умов для росту, розвитку та формування урожаю кукурудзи, за рахунок способу сівби з міжряддями 210х70 см і густоти
70 тис./га сприяло підвищенню показників індивідуальної продуктивності
та зміні основних елементів структури урожаю, при якому забезпечується
більш повна реалізація генетичного потенціалу продуктивності гібридів
кукурудзи.
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О. В. Климчук
Вінницький державний аграрний університет
КОРЕЛЯЦІЯ УРОЖАЙНОСТІ ІЗ ЕЛЕМЕНТАМИ ЇЇ
СТРУКТУРИ ТА МОРФОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ
СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ
МОНОКУЛЬТУРИ
Наведені результати вивчення кореляції між урожайністю та елементами її структури і морфологічними ознаками самозапилених ліній і
простих гібридів кукурудзи в умовах монокультури. В процесі аналізу виявлено ознаки, за якими потрібно виконувати добір високоврожайного
вихідного матеріалу для даних умов.
Кореляційний аналіз широко використовують в селекційних дослідженнях та випробуваннях. На основі його результатів у значній мірі підвищується ефективність доборів, з’являється можливість найбільш повного контролювання фенотипу рослин у відповідності до поставленої селекційної програми й напрямку селекції.
Н.П. Турчинова, М.В. Проскурнін [1]
�����������������������������������
впевнені, що однією із актуальних проблем селекції є вивчення генетичних основ формування елементів
структури високого врожаю. В теперішній час, коли перед селекцією ставиться завдання виведення сортів зернових культур із високим потенціалом продуктивності, великого значення набуває вивчення генетичної цінності окремих форм, як компонентів схрещування, та попередня оцінка
властивостей батьківських форм. Дослідження кореляційних зв’язків між
господарсько-цінними ознаками сортів дає змогу робити ефективний відбір вихідного матеріалу, що є актуальним і необхідним у селекційному
процесі.
М.Т. Jenkins [2] провів найбільш детальні дослідження кореляційних
залежностей у кукурудзи, вивчаючи зв’язки між 28 ознаками в 145
самозапилених ліній. Внаслідок цього висока кореляція була встановлена
між урожайністю і такими ознаками, як висота рослин, довжина й діаметр
качана, кількість качанів на одній рослині та вихід зерна при обмолоті.
Л.В. Козубенко, І.А. Гур’єва [3] теж відзначають, що достовірно
високі рівні взаємозв’язків урожаю із висотою рослин, висотою
прикріплення качана, довжиною качана, кількістю зерен у ряду і зерен на
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качані та виходом зерна вказують на те, що це основні показники, за якими
необхідно вести відбір продуктивних гібридів незалежно від густоти
посіву.
Л.К. Кривошея та О.Л. Зозуля [4] повідомляють, що під час вивчення
гібридів кукурудзи був виявлений прямий кореляційний зв’язок середньої
сили між урожайністю зерна і такими ознаками, як тривалість вегетаційного
періоду, маса тисячі зерен, кількість зерен в ряду на качані, довжина качана
та діаметр стрижня. Слабкий взаємозв’язок спостерігався між урожайністю
та діаметром качанів і довжиною зерна.
Н.І. Лисенко [5] вважає, що встановлення кореляційних залежностей
між морфологічними та господарсько-цінними ознаками має значний
практичний інтерес, тому що дає можливість виконувати непрямий добір.
Матеріал та методика досліджень. Упродовж 2003-2005 рр. вивчали 128 самозапилених ліній кукурудзи лабораторії генетики гетерозису
Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН (м. Харків), а також ліній
зарубіжної селекції.
Для більш детального вивчення було виділено 50 самозапилених
ліній, які найбільше відповідали різноманітності досліджуваної колекції.
На основі цих ліній, було створено 86 простих гібридів: 56 – за
повною діалельною схемою та 30 – за схемою парних схрещувань.
Розміщення ділянок – методом рендомізованих блоків. Повторність
в дослідах для самозапилених ліній і простих гібридів чотириразова.
Площа облікової ділянки для самозапилених ліній складала 4,9 м²,
гібридів – 9,8 м².
Кліматичні умови зони досліджень: середня багаторічна температура
повітря +6,7°С; сума опадів 586 мм; сума активних температур
2500-2600°С; ГТК = 1,1–1,2.
Визначення показників структури качанів та рівня врожайності
виконували у відповідності до загальноприйнятих методик оцінки
селекційного матеріалу кукурудзи [6, 7].
Статистичну обробку експериментальних даних проводили за Б.А.
Доспєховим [8] та В.Г. Вольфом [9].
Результати досліджень. На основі даних структурного аналізу качанів самозапилених ліній і простих гібридів кукурудзи, були встановлені
наступні коефіцієнти кореляції із урожайністю (табл. 1).
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1. Кореляція урожайності селекційного матеріалу кукурудзи з
елементами її структури в умовах монокультури
Корелююча
ознака

Самозапилені лінії

Прості гібриди

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2004 р.

2005 р.

Кількість зерен в
ряду, шт..

0,814*±0,084

0,848*±0,076

0,787*±0,089

0,736*±0,072

0,709*±0,076

Кількість рядів
зерен, шт.

0,370*±0,134

0,386*±0,133

0,468*±0,128

0,375*±0,099

0,390*±0,099

Загальна
кількість квіток на
качані, шт.

0,746*±0,096

0,696*±0,104

0,803*±0,086

0,634*±0,083

0,616*±0,084

Довжина качана,
см

0,792*±0,088

0,727*±0, 099

0,793*±0,088

0,714*±0,075

0,749*±0,071

Діаметр качана,
см

0,814*±0,084

0,658*±0,109

0,728*±0,099

0,454*±0,096

0,370*±0,100

Довжина
зернівки, см

0,786*±0,089

0,625*±0,113

0,781*±0,090

0,383*±0,099

0,456*±0,095

Маса тисячі
зерен, г

0,633*±0,112

0,686*±0,105

0,495*±0,125

0,491*±0,093

0,336*±0,101

Примітка: * – істотно на рівні 0,01

Аналіз даних табл. 1 показує, що сильні кореляційні зв’язки в самозапилених ліній кукурудзи були виявлені між урожайністю зерна і такими
показниками структури качана, як кількість зерен в ряду (r = 0,814; 0,848;
0,787), загальна кількість квіток на качані (r = 0,746; 0,696; 0,803), довжина
качана (r = 0,792; 0,727; 0,793), діаметр качана (r = 0,814; 0,658; 0,728) та
довжина зернівки (r = 0,786; 0,625; 0,781), відповідно до років
досліджень.
Такі ознаки, як кількість рядів зерен (r = 0,370; 0,386; 0,468) і маса
тисячі зерен (r = 0,633; 0,686; 0,495) характеризувались тим, що мали середню силу кореляційної залежності.
Для гібридних комбінацій були отримані коефіцієнти кореляції, які
мали дещо нижчі показники, в порівнянні із самозапиленими лініями, що
послаблювало силу зв’язку між ознаками.
Лише кількість зерен в ряду (r = 0,736; 0,709) та довжина качана
(r = 0,714; 0,749) мали сильну кореляційну залежність із урожайністю, а
загальна кількість квіток на качані (r = 0,634; 0,616), кількість рядів зерен
(r = 0,375; 0,390), діаметр качана (r = 0,454; 0,370), довжина зернівки
(r = 0,383; 0,456) та маса тисячі зерен (r = 0,491; 0,336) – зв’язки середньої
сили.
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Під час випробування селекційного матеріалу кукурудзи в умовах
беззмінного вирощування, також були обчислені коефіцієнти кореляції
між урожайністю та морфологічними ознаками рослин (табл. 2).
2. Кореляційна залежність урожайності селекційного
матеріалу кукурудзи із морфологічними ознаками
рослин в умовах монокультури
Корелююча
ознака

Самозапилені лінії

Прості гібриди

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2004 р.

2005 р.

Кількість гілочок
волоті, шт.

0,200±0,141

0,468*±0,128

0,523*±0,123

0,405*±0,098

0,483*±0,094

Висота рослин, см

0,592*±0,116 0,639*±0,111

0,664*±0,108

0,611*±0,085

0,527*±0,091

Висота
прикріплення
качана, см

0,479*±0,127 0,522*±0,123

0,496*±0,125

0,514*±0,092

0,400*±0,098

Кількість листків,
шт.

0,449*±0,129 0,427*±0,130

0,373*±0,134

0,484*±0,094

0,429*±0,097

Площа прикачанного листка, см²

0,571*±0,118 0,668*±0,107

0,645*±0,110

0,521*±0,092

0,613*±0,085

Примітка: * – істотно на рівні 0,01

З даних табл. 2 видно, що в самозапилених ліній кукурудзи була виявлена середня кореляційна залежність між урожайністю зерна і кількістю
гілочок волоті (r = 0,200; 0,468; 0,523), висотою рослин (r = 0,592; 0,639;
0,664), висотою прикріплення качана (r = 0,479; 0,522; 0,496), кількістю
листків (r = 0,449; 0,427; 0,373) та площею прикачанного листка (r = 0,571;
0,668; 0,645).
Аналогічну тенденцію простежуємо й в простих гібридів, для яких
встановлені наступні коефіцієнти кореляції врожайності із кількістю
гілочок волоті (r = 0,405; 0,483), висотою рослин (r = 0,611; 0,527), висотою
прикріплення качана (r = 0,514; 0,400), кількістю листків (r = 0,484; 0,429)
та площею прикачанного листка (r = 0,521; 0,613).
Таким чином, на основі проведеного кореляційного аналізу були
виявлені залежності різної сили між урожайністю селекційного матеріалу
та елементами її структури і морфологічними ознаками селекційного
матеріалу кукурудзи, що впливають на його придатність до вирощування
в умовах монокультури та вказують на можливість поєднання цінних
ознак в одному генотипі.
В основному врожайність гібридів кукурудзи постійно збільшується
за рахунок підвищення генетичного потенціалу та покращання технології
вирощування культури.
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Представлені в табл. 3 результати факторного аналізу за врожайністю
зерна, який був проведений для самозапилених ліній та простих гібридів
кукурудзи нашої робочої колекції, вказують на те, що найбільшого впливу
на формування врожаю селекційного матеріалу завдають його генотипові
особливості та взаємодія генотипу з умовами року.
3. Факторний аналіз урожайності селекційного матеріалу
кукурудзи в умовах монокультури, %
Генотипові
відмінності
56,1
62,3

Взаємодія генотипу
з умовами року
Самозапилені лінії (2003-2005 рр.)
6,7
31,0
Прості гібриди (2004-2005 рр.)
4,1
26,2
Вплив року

Залишок
6,2
7,4

Слід відмітити, що в умовах монокультури вплив генотипових особливостей для простих гібридів кукурудзи (62,3 %) був вищим на 6,2 %,
ніж для самозапилених ліній (56,1 %). Що стосується взаємодії генотипу з
умовами року, то вона була вищою на 4,8 % для самозапилених ліній
(31,0 %), ніж для простих гібридів (26,2 %).
Висновки. 1. Для відбору високоврожайного селекційного матеріалу
кукурудзи за елементами структури качана, виходячи з отриманих значень
коефіцієнтів кореляції, найбільш придатними до умов монокультури будуть зразки із довгим качаном (r = 0,714-0,793), великою кількістю зерен в
ряду (r = 0,709-0,848) та загальною кількістю квіток на качані
(r = 0,616-0,803);
2. В умовах монокультури встановлено кореляційні зв’язки середньої
сили між урожайністю та висотою рослин (r = 0,527-0,664), висотою
прикріплення качана (r = 0,400-0,522), кількістю листків (r = 0,373-0,484),
площею прикачанного листка (r = 0,521-0,668).
3. При вирощуванні в монокультурі прості гібриди кукурудзи краще
здатні реалізовувати свій генетичний потенціал урожайності й вони більш
пластичні до умов року, ніж самозапилені лінії, які знаходяться в
депресивному стані внаслідок тривалого інбридингу.
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Інститут кормів УААН
В. А. Зімін
Вінницький центр «Облдержродючість»
ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН
В АГРОЦЕНОЗАХ БОБІВ КОРМОВИХ
Викладено результати досліджень по вивченню шкідливості бур’янів
та визначенню критичних періодів конкурентних взаємовідносин в агроценозах бобів кормових.
Формування міцної кормової бази є запорукою успішного ведення
галузі тваринництва. Тому у вирішенні проблеми рослинного білка в
Україні вагоме місце відводиться виробництву зернобобових культур, зокрема, – бобам кормовим. У зерні бобів кормових міститься 25-35 % білка,
а на 1 к. од. припадає близько 200г перетравного протеїну. Білок кормових
бобів містить більшість незамінних амінокислот, значна частина його
фракції належить до водорозчинних. Це свідчить про те, що він добре засвоюється тваринами [5]. Крім того, боби кормові відіграють важливу роль
у покращанні балансу азоту в землеробстві і виступають добрим попередником для подальших культур у сівозміні [3].
На жаль, виробництво зерна бобів кормових не відповідає потребам
галузей АПК України. Протягом останніх років площі їх посіву скоротилися, а урожайність зерна складає 25-30 ц/га при потенційних можливостях 65-70 ц/га. Однією з причин такого явища є погіршення фітосанітарного стану в агроценозах польових культур, а особливо зростання рівня
забур’яненості посівів як мало річними, так і багаторічними бур’янами [5,
1].
Тому метою досліджень було вивчення конкурентних взаємовідносин бур’янів і культурних рослин в агроценозах бобів кормових.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:
© Борона В.П., Карасевич В.В., Зімін В.А., 2008
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– встановити особливості формування видового складу бур’янів в
агроценозі бобів кормових та визначити їх шкідливість при різних рівнях
забур’яненості;
– встановити критичні періоди конкурентних відносин рослин бобів
кормових і бур’янів.
Методи та умови проведення досліджень. Досліди проводили
упродовж 2006-2007 року у дослідному господарстві «Бохоницьке»
Інституту кормів УААН на полях лабораторії захисту рослин за загальноприйнятими методиками [2]. Грунт дослідного поля – сірий лісовий, середньо суглинковий за механічним складом, з такими показниками орного
шару: вміст гумусу – 2,2-2,4 %; рН(сольове) – 5,2-5,4; гідролізуємого азоту
(за Корнфілдом) – 9,0-11,2; рухомого фосфору (за Чириковим) – 12,1-14,2
та обмінного калію (за Чириковим) – 8,1-11,6 мг на 100 г ґрунту.
Боби кормові, сорту «Оріон» висівали широкорядним способом з
міжряддям 45 см. Попередник – пшениця озима. Площа облікової ділянки
3 м2, повторність – п’ятиразова. Розміщення ділянок – систематичне у чотири яруси. При вивченні шкідливості бур’янів, їх щільність формували
після появи сходів культури, шляхом видалення вручну зайвих рослин у
відповідності до схеми досліду. Сходи бур’янів, які з’являлися протягом
вегетації, знищували. Критичний період шкідливості бур’янів в посівах
бобів кормових, визначали в польовому модельному досліді, в якому
бур’яни видаляли вручну через кожні 10 днів після появи сходів культури
протягом 50 днів, а також був варіант, де бур’яни залишали в посівах протягом всієї вегетації культури. Розмір облікової ділянки 3 м2, повторність –
п’ятиразова. Бур’яновий компонент досліджуваного агрофітоценозу був
представлений такими видами як: лобода біла (Chenopodium album L.),
триреберник непахучий (Tripleurospermum inodorum (L.)Sch. Bip.) , зірочник середній (Stellaria media (L.) Vill.), талабан польовий (Thlaspi arvensis
L.), мишій сизий (Setaria glauca (L.)P. Beauv.), гірчак почечуйний (Persicaria
maculate (Raf.) S.F. Gray). Будяк польовий (Csrsium arvense (L.) Scop.) [4]
зустрічався в меншій кількості. Численність бур’янів на дослідних ділянках складала 167-175 шт./м2.
Результати досліджень. При вивченні шкідливості мало річних
бур’янів щодо культури, встановлено, що рослини бобів володіють низькою конкурентною здатністю щодо бур’янів. Істотне зниження продуктивності (14,4 %) спостерігається при наявності 15 рослин бур’янів на квадратному метрі. При збільшенні чисельності бур’янів до 20 шт./м2, спостерігали більш суттєве (на 18,8 %) зниження урожайності культури.
Наявність у посівах бобів кормових 30 і 40 шт./м2 бур’янів із сирою масою
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693 і 792 г/м2, обумовлювало зниження врожайності культури на 24,4 і
31,3 % відповідно. Чисельність бур’янів в кількості 50 шт./м2 із масою
883 г/м2, обумовлювало зниження врожайності культури на 6,1 ц/га. На
ділянках, де зберігалась природна забур’яненість (127 шт./м2), втрати врожаю становили 8,7 ц/га або 54,4 % (табл. 1).
1.Вплив різної кількості бур’янів і їх маси на урожайність
бобів кормових (у середньому за 2006-2007 рр.)
Кількість
бур’янів, шт./м2
Контроль
(без бур’янів)
2
5
10
15
20
30
40
50
Природна
забур’яненість
посівів, 127

Сира маса Сира маса однієї
бур’янів, г/м2
рослини, г

Урожайність
насіння, ц/га

Зниження
урожайності, %

0

0

16,0

–

94,5
199,5
345,5
494,0
603,5
693,0
792,0
883,0

47,3
39,9
34,6
32,9
30,2
23,1
19,8
17,7

15,2
14,8
14,4
13,7
13,0
12,1
11,0
9,9

5,0
7,5
10,0
14,4
18,8
24,4
31,3
38,1

1264,5

12,1

7,3

54,4

Аналіз результатів досліджень показав, що на ділянках, де бур’яни
знищували через 10 днів після появи сходів культури, урожайність знижувалась на 1,1 ц/га або 7,2 % (табл. 2). У міру збільшення періоду присутності бур’янів в посівах втрати врожаю зростали. Істотне зниження урожайності культури спостерігали, коли бур’яни перебували в посівах культури протягом 30 днів після появи сходів культури. Втрати врожаю при
цьому сягали 3,6 ц/га або 23,5 %. Максимальне зниження врожайності –
51,6 % спостерігали у варіанті, де бур’яни були присутні протягом всієї
вегетації культури.
Висновки. Встановлено, що рослини бобів кормових володіють
низькою конкурентною активністю по відношенню до бур’янів.
Винищувальні заходи доцільно проводити при наявності 15 шт./м 2
бур’янів. Істотне зниження урожаю насіння бобів кормових спостерігається, коли бур’яни перебували в посівах бобів протягом 20 днів і довше
після появи сходів культури, тому важливо знищувати бур’яни в більш
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ранні періоди розвитку бобів кормових, коли вони менш конкурентноздатні.
2. Визначення критичного періоду конкурентного
взаємовпливу бур’янів і рослин бобів кормових
(у середньому за 2006-2007 рр.)
Варіант досліду
Бур’яни знищували упродовж всієї
вегетації культури
Бур’яни залишали в посівах
упродовж всієї вегетації
Бур’яни знищували через 10 днів
після появи сходів культури
Бур’яни знищували через 20 днів
після появи сходів культури
Бур’яни знищували через 30 днів
після появи сходів культури
Бур’яни знищували через 40 днів
після появи сходів культури
Бур’яни знищували через 50 днів
після появи сходів культури

Урожайність по
повтореннях, ц/га

Зниження урожай
ності, % до контролю

15,3

–

7,4

51,6

14,2

7,2

13,4

12,4

11,7

23,5

10,1

34,0

9,2

39,9
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УДК: 632.51: 633/635
М. М. Неїлик
Інститут кормів УААН
ГЕРБОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ АГРОЦЕНОЗІВ ТА
ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ АМБРОЗІЇ
ПОЛИНОЛИСТОЇ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Наведено результати моніторингу орних земель і посівів та встановлено особливості поширення амброзії полинолистої в агроценозах різних культур.
Зараз відомо понад 30 видів амброзії, але найбільш поширена серед
них – амброзія полинолиста (Ambrosia artemisifolia L.) – небезпечна для
людини і довкілля бур’янова рослина, яка має карантинне значення в
Україні. Це є однорічна рослина з родини айстрових, з великою надземною
вегетативною масою, здатна в польових умовах витісняти і пригнічувати
як культурні рослини, так і бур’яни. Внаслідок надмірного висушування
та виснаження ґрунту урожайність польових культур суцільного посіву
знижується на 25-40 %, а просапних – на 40-60 % і більше. Крім того
амброзія належить до тих бур’янів, що завдають шкоди не тільки
сільськогосподарським культурам, а й безпосередньо здоров’ю людини. В
надземній частині рослини міститься 0,014 % ефірних олій, кверцетин,
кумарин, псилостахіїн та багато інших складових сполук. Восени під час
масового цвітіння амброзія виділяє в повітря багато пилку, який
потрапивши в органи дихання людей викликає алергічну хворобу під
назвою «осіння пропасниця» [1].
����������������������������������������
Необхідно зауважити, що площі поширення амброзії полинолистої за даними Укрголовдержкарантину збільшилися у 2,4 разу порівняно з 1996 роком та на початок 2005 року становили
1281 тис. га території [2]. Тоді як у Вінницькій області станом на кінець
2007 року цей показник в межах 18 районів досяг 1002,6 га. Максимального
поширення (855 га) вона набула у Піщанському районі. Взагалі наявність
амброзії зафіксована у 50 господарствах Вінницької області. Для припинення експансії амброзією ріллі необхідно більш ґрунтовно з’ясовувати
біологічні особливості розвитку цього бур’яну в агроценозах польових
культур, провести моніторинг ґрунту і посівів та встановити ареал її по© Неїлик М.М., 2008
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ширення. На підставі цього розробити економічно доцільні інтегровані
системи захисту рослин від цього бур’яну.
Методи та умови проведення досліджень. Для визначення наявності амброзії в ґрунті з орного шару завглибшки 0-30 см відбирали зразки
ґрунту буром, робоча частина якого має діаметр не менше 3,5 см. На площі
понад 100 га відбирали 60 проб, а при розмірі поля 50-100 га – 40 проб.
Насіння бур’янів відмивали на ситах з отворами 0,25 мм, потім підсушували, сортували і підраховували при цьому фізично нормальне насіння.
Після цього кількість насіння перераховували на 1 м2, а потім на 1 га.
Для визначення фактичного видового складу бур’янів на кожному
полі застосовували кількісний метод. З цією метою його обстежували ,
проходили по діагоналі або по двох діагоналях. У залежності від площі
поля визначали кількість облікових майданчиків. Так, на полі площею до
50 га через рівні інтервали виділяли 10 облікових майданчиків, від 50 до
100 га – 18-20, а на полях понад 100 га – 25 майданчиків. Результати обліку бур’янів на кожному майданчику заносили у відомість, яку заводили
для кожного поля. Після камеральної обробки результатів обліку визначали загальну кількість бур’янів та видовий склад, виділяли при цьому
чисельність рослин амброзії.
Крім того, в решті районів, обстеження проводили візуальним методом.
Результати досліджень. Обстеження, проведені кількісним методом
у СП «Промінь», показали, що в орному шарі ґрунту (0-30 см) польової
сівозміни чисельність насіння бур’янів усіх видів знаходилась в межах
257,7-510,2 млн. шт./га. У структурі бур’янового ценозу насіння однорічних злаків займає 18,9-35,4 %, а решта припадає на дводольні види. Серед
дводольних видів набуває поширення насіння лободи білої, щириці звичайної і дурману звичайного. Разом з тим простежується чітка тенденція
до збільшення насіння амброзії полинолистої. Серед обстежених десяти
полів сівозміни максимальну чисельність насіння амброзії в ґрунті
(2,1-2,6 млн. шт./га) спостерігали на чотирьох полях, а на інших полях її
кількість була дещо меншою і складала 0,8-1,8 млн. шт./га.
Тоді як у посівах польових культур ступінь забур’яненості амброзією
полинолистою залежить від густоти і стану посівів та алелопатичної активності кожної культури. Так, наприклад, посіви люцерни другого року
життя або однорічних трав, які мали оптимальну густоту травостою активно протистояли бур’янам. Спостереження показали, що у таких травостоях значна частина рослин мишію сизого, талабану польового, ромашки не
пахучої, щириці звичайної і лободи білої після появи сходів гинули, а рос80
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лини амброзії полинолистої і дурману звичайного знаходилися у пригніченому стані. Висота рослин амброзії при цьому знаходилася на рівні
8-10 см. Високу конкурентну здатність спостерігали також у рослин озимої пшениці. Завдяки високій алелопатичній активності сходів амброзії у
посівах озимої пшениці не виявлено. Разом з тим, слід зауважити, що зріджені посіви цієї культури засмічувалися як амброзією, так і іншими видами бур’янів.
Протилежне явище спостерігали у посівах кукурудзи, сої, буряків
цукрових та зріджених посівів багаторічних трав. У господарствах
Піщанського і Тростянецького районів Вінницької області у посівах перерахованих культур ступінь забур’яненості рослинами амброзії збільшувався і складав 2-3 шт./м2. Згідно бальної шкали це становило 2-3 бали. Крім
амброзії в структурі бур’янового ценозу були присутні також інші однорічні (лобода біла, щириця звичайна, просо куряче) та багаторічні бур’яни.
За таких умов продуктивність сільськогосподарських культур зменшувалась на 45-55 %.
Даними цілого ряду дослідників встановлено, що повне знищення
амброзії полинолистої може бути досягнуто лише застосовуванням інтегрованої системи, де раціонально поєднуються профілактичні, агротехнічні, фітоценотичні, хімічні та інші заходи. Це обумовлено тим, що рослини
амброзії поширюються не окремо, а є компонентом складного бур’янового
ценозу [3, 4]. Разом з тим, за умов прогресуючого зростання рівня
забур’яненості, застосування гербіцидів на ближчу перспективу залишиться важливим елементом інтегрованого захисту [5].
Висновки. Наведені результати моніторингу свідчать про інтенсивне
поширення амброзії полинолистої, в першу чергу у посівах тих культур,
які мають низьку конкурентну активність. До таких культур належать:
буряки цукрові, кукурудза, соя та інші. Тоді як культури суцільного посіву
здатні краще протистояти амброзії. Тому, необхідно проводити регулярне
обстеження посівів, а інтегровані системи контролю розробляти із врахуванням фітоценотичної здатності сільськогосподарських культур.
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УДК: 633.2/.303:631.5/8 (477.4)
Ю. А. Векленко, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут кормів УААН
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЯМОГО ПІДСІВУ БАГАТОРІЧНИХ
ТРАВ У ДЕРНИНУ СТАРОСІЯНИХ ТРАВОСТОЇВ НА
СУХОДОЛАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Висвітлено результати польового досліду по вивченню ефективності збагачення господарсько-цінної частини урожаю старосіяних лучних
травостоїв компонентами із багаторічних злакових і бобових трав шляхом всівання їх насіння у дернину в різні пори року. Встановлено, що застосування сумішки тимофіївки лучної із лядвенцем рогатим або конюшиною лучною ефективне вже на другий рік при всіх вивчених строках сівби,
всівання тимофіївки лучної із люцерною посівною суттєвий приріст урожаю забезпечило лише при проведенні в ранньовесняний період, а підсів
козлятнику східного в дернину виявився неефективним.
Одним із важливих напрямків інтенсифікації луківництва є підвищення продуктивності вироджених старосіяних травостоїв за рахунок
збагачення їх цінними видами трав і покращання умов живлення, що дає
змогу економити на капітальних вкладеннях при докорінному поліпшенні
[1].
Зниження продуктивності сінокосів і пасовищ відбувається через поширення в складі фітоценозу дикорослих злаків і різнотрав’я. Поліпшувати
видовий склад таких травостоїв можна шляхом проведення підсіву трав в
дернину [2]. Найчастіше рекомендується покращувати старосіяні злакові
різнотравні травостої підсівом багаторічних бобових трав. Проте ефективність цього заходу не завжди буває високою оскільки ще не достатньо
вивчені оптимальні строки проведення підсіву та не визначено найбільш
© Векленко Ю.А., 2008
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фітоценотично активні види багаторічних трав, сходи яких здатні витримати сильну конкуренцію вегетуючих рослин травостою.
Методика досліджень. Для збагачення травостою 8-го року користування бобовими компонентами, що дають корм з високим вмістом протеїну було закладено двофакторний дослід, де вивчали різні строки підсівання лядвенцю рогатого, конюшини лучної, люцерни посівної та козлятнику східного із злаковим компонентом – тимофіївкою лучною в необроблену дернину.
Схема досліду: Фактор А – строки підсіву багаторічних трав:
1. Ранньовесняний;
2. Літній;
3. Пізньоосінній.
Фактор В – види багаторічних трав для підсіву в дернину:
1. Контроль – без підсіву;
2. Лядвенець рогатий, 6 кг/га схожого насіння + тимофіївка лучна,
3 кг/га;
3. Конюшина лучна, 6 + тимофіївка лучна, 3;
4. Люцерна посівна,8 + тимофіївка лучна, 3;
5. Козлятник східний,10 + тимофіївка лучна, 3.
Розмір посівної ділянки – 30 м2 (3х10 м). Повторність – триразова.
Розміщення ділянок систематичне в 3 яруси. При ранньовесняному строкові підсів вищезгаданих трав проводили 1 квітня, літньому – 1 серпня, а
при пізньоосінньому – 1 листопада 2005 року. Використання досліджуваних ділянок – пасовищне. Обліки та спостереження проводили згідно загальноприйнятих у луківництві методик [3].
Результати досліджень. У рік проведення підсіву до другого циклу
випасання в середньому налічувалось 13-31 пагін/м2 багаторічних бобових трав, з яких найменше було козлятнику східного, а найбільше конюшини лучної. Завдяки додаванню до бобових компонентів при підсіві
тимофіївки лучної, весняні підрахунки виявили додаткове ущільнення
дернини досліджуваних варіантів, порівняно з контролем на 57-78 пагонів/
м2. Кількість різнотрав’я на досліді була досить значною 55-78 шт/м2 і
представлена в цей період в основному кульбабою лікарською. Підрахунки
густоти травостою в кінці вегетації показали, що ранньовесняний підсів
лядвенцю рогатого призвів до укорінення 38 рослин/м2, конюшини лучної – 44, люцерни посівної – 25, а сходи козлятнику східного за період
вегетації не витримали конкуренцію з рослинністю старосіяного травостою і загинули. Кількість пагонів злакових трав на варіантах з ранньовесКорми і кормовиробництво. 2008. Вип. 60.
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няним підсівом тимофіївки лучної в цей період становили 851-887 шт/м2,
що на 101-137 пагонів більше, ніж на ділянці без підсіву.
Літній підсів вищезгаданих багаторічних трав призвів до приживаності 21 рослини лядвенцю рогатого на 1 м2, 30 рослин конюшини лучної,
10 – люцерни посівної та лише 5 рослин козлятнику східного, а також
29-60 пагонів/м 2 (за лежно від варіантів) тимофіївки лучної.
Просліджувалась тенденція зменшення кількості різнотрав’я при підсіві
трав у дернину як напровесні, так і влітку, особливо на варіантах з лядвенцем рогатим і конюшиною лучною.
Отже, за сприятливих умов зволоження підсів багаторічних трав
може бути ефективним не тільки в ранньовесняні терміни, але і в літній
період, коли насіння швидше проростає і сходи трав менше пригнічуються
існуючим травостоєм, оскільки трави ростуть менш інтенсивно, ніж навесні. Проте, слід зазначити, що літній підсів часто буває неефективним
через дефіцит вологи в ґрунті. Крім того в природних або старосіяних
травостоях нерідко в великій мірі відбувається пошкодження підсіяних
бобових трав різними шкідниками. Ця обставина викликає необхідність
обробки насіння трав, що підсіваються, системними інсектицидами, які
можуть захистити на певний час сходи рослин.
Виходячи з цього нами було запроваджено пізньоосінній підсів бобових трав з тимофіївкою лучною на початку стійкого промерзання ґрунту
дисковими сошниками в необроблену дернину. Завдяки стійкому зниженню середньодобових температур повітря при цьому виключається проростання насіння, особливо бобових трав, яке перезимовує в насіннєвому
ложе ґрунту в стані спокою та при настанні сприятливих умов навесні
швидко проростає, пройшовши за зимовий період природну скарифікацію.
Наступної весни на ділянках з ранньовесняним минулорічним підсівом було зафіксовано найбільшу кількість пагонів підсіяних видів трав
порівняно з іншими строками застосування цього агрозаходу. Так, на вищезгаданих ділянках серед бобових компонентів найбільшою густотою
стояння відзначалась конюшина лучна – 127 шт/м2. Кількість лядвенцю
рогатого та люцерни посівної налічувалось в середньому відповідно 94 і
57 пагонів/м2. За рахунок додаткового включення тимофіївки лучної до
бобових компонентів тут досягнуто ущільнення дернини на 160-188 пагонів/м2 порівняно з контролем. Різнотрав’я було менше на тих ділянках, де
щільність злаків була більшою. За період вегетації, коли на цих ділянках
провели 4 цикли випасання худоби, було відзначено збільшення густоти
лядвенцю рогатого на 21,7 % і зменшення конюшини лучної та люцерни
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посівної на 17,3 і 24,6 % відповідно, яких на кінець пасовищного сезону
відповідно налічувалось 120, 105 і 43 пагони/м2. Щільність злаків у цей
період становила залежно від варіанта 938-970 пагонів/м2, тоді як на контролі цей показник складав лише 305 шт/м2. Наші спостереження та підрахунки решти варіантів встановили, що навесні 2006 року підсіяних багаторічних бобових трав у травостої було більше при пізньоосінньому строкові, а тимофіївки лучної – при літньому. Але, як показали подальші дослідження, бобові компоненти пізньоосіннього строку підсіву протягом вегетації зменшили свою участь у травостої на 12,6-33,3 %, а відповідні рослини минулорічного літнього підсіву, навпаки, розрослись на 12,7-35,1 %,
окрім козлятнику східного, який із цих травостоїв випав. Таким чином,
восени звітного року кількість відповідних бобових трав при згаданих
строках підсіву на варіантах була близькою між собою. Однак, щільність
злаків при підзимньому підсіві була найменшою серед інших строків –
871-895 пагонів/м2, але й вона на 7,4-10,0 % переважала контрольні ділянки.
Природні та старосіяні травостої на суходолах центрального
Лісостепу представляють рослинні угрупування, що сформувались під
впливом певних екологічних умов. Вони, звичайно, мають в своєму складі
значну кількість видів, що належать до різних екобіоморфних груп рослин.
При їхньому раціональному догляді і використанні шляхом сінокосіння чи
випасання вони формують зімкнуті травостої, що в деякій мірі перешкоджають приживаності сходів трав [4].
На початку вегетації 2005 року старосіяний травостій нашого досліду складався в середньому на 32,4 % із грястиці збірної, 6,5 % із стоколосу
безостого, 26,3 % костриці очеретяної, 10 % пирію повзучого та 24,8 %
різнотрав’я. Ранньовесняний підсів багаторічних трав у дернину призвів
до появи в урожаї першого циклу випасання 1,3 % лядвенцю рогатого, 2 %
конюшини лучної та 0,5 % люцерни посівної, а також від 1,0 до 1,5 % залежно від варіанта – тимофіївки лучної. Частка різнотрав’я при цьому
зменшилась до 20,4-14,8 %.
Результати ботанічного аналізу досліджуваних варіантів в кінці вегетації 2005 року дають підставу стверджувати про високу ценотичну активність лядвенцю рогатого та конюшини лучної в перший рік життя, участь
яких в травостої при весняному строкові підсіву становила, відповідно 5,1
і 7,1 % та при літньому – 0,8 і 1,2 %. Люцерна посівна мала меншу конкурентну здатність, ніж згадані бобові трави, її вміст в травостої 3,1 % зафіксований був лише при підсіві навесні. Підсів козлятнику східного в
дернину старосіяного травостою в умовах 2005 року незалежно від строків
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його проведення виявився неефективним. Ранньовесняний підсів насіння
тимофіївки лучної разом із відповідними бобовими компонентами сприяв
підвищенню її частки в урожаї останнього циклу випасання до 5,1-8,1 %,
а при літній сівбі – до 1,5-3,1 %.
Проведення підсіву багаторічних трав пізно восени не відобразились
на зміні видового складу старосіяного травостою на їх користь в першому
циклі використання наступного року. Домінантами тут були костриця очеретяна і грястиця збірна, з вмістом в урожаї 35,0-48,9 і 33,5-39,4 % відповідно. Стоколос займав 5,1-13,7 %, а пирій повзучий – відповідно 3,8-7,4 %.
Частка різнотрав’я становила від 2,8 до 11,0 % залежно від варіанта. До
кінця вегетації внаслідок конкурентної здатності підсіяні види трав сформували біомасу, яка займала таку частку в урожаї: лядвенцю рогатого –
11,2 %, конюшини лучної – 20,0 %, люцерни посівної 5,0 %, тимофіївки
лучної – 6,6-13,2 %, а козлятник східний і при такому строкові підсіву не
вкоренився або його сходи не витримали конкуренції.
Наприкінці вегетації другого року після проведення підсівів багаторічних трав у різні строки різнотравно-злакові старосіяні травостої трансформувались у різнотравно-бобово-злакові з вмістом в них бобових компонентів на рівні 17,8-36,3 % при ранньовесняному, 14,0-31,0 % при літньому та 5,6-20,0 % при пізньоосінньому підсіві.
Як свідчать попередні наші дослідження і спостереження в виробничих умовах, за наявності у складі поліпшених травостоїв не менше 30-40 %
підсіяних трав можна вважати підсівання успішним. Але поверхневе поліпшення і прямий підсів у дернину, зокрема, досить ризикований агрозахід і значно вірогідно може бути неефективним. Найчастіше це буває
через нестачу вологи в верхньому шарі ґрунту, а також слабкої освітленості, яка значно обумовлюється недостатньою частотою відчуження поліпшеного травостою. Але досвід показує, що при успішному підсіві врожайність зростає в 1,3-1,5 разу, а в складі агрофітоценозу збільшується кількість бобових компонентів, які не вимагають внесення азотних добрив,
сприяють поповненню запасів азоту в ґрунті, а корму протеїном.
Згідно розрахункових даних по продуктивності старосіяних травостоїв залежно від строків підсіву різних видів багаторічних трав навіть у
перший рік використання виявлено суттєве підвищення урожайності й
разом з тим і продуктивності досліджуваних варіантів (табл.). Так, за чотири цикли випасання худоби на контрольному варіанті одержано в середньому 178,1 ц/га пасовищного корму або 39,6 ц/га сухої маси, що становить відповідно 28,2 ц/га кормових одиниць. Ранньовесняний підсів трав
у дернину травостою підвищив продуктивність угіддя відповідно на
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35,2-85,0 ц/га зеленої, 7,7-16,4 ц/га сухої маси та на 19-32,4 % вихід кормових одиниць. Завдяки проведенню цього агрозаходу вихід сирого протеїну зріс із рівня 4,8 ц/га в 1,2-1,5 разу, надходження валової і обмінної

Урожайність
сухої маси, ц/га

Вихід кормових
одиниць ц/га

Вихід сирого
протеїну, ц/га

Вихід валової
енергії, ГДж/га

Вихід обмінної
енергії, ГДж/га

Забезпеченість
1 кормової
одиниці
перетравним
протеїном, г

178,1*
143,3

39,6
34,2

28,2
25,5

4,8
4,3

69,9
61,2

36,1
34,1

114,1
115,3

2

263,1
285,6

56,0
62,5

41,7
49,8

7,2
9,6

100,3
113,3

52,6
63,2

116,5
134,7

3

252,7
300,8

53,6
65,9

41,2
54,7

7,1
10,7

96,6
119,8

52,0
67,4

117,9
136,5

4

231,3
257,9

50,9
58,2

37,8
46,1

6,5
8,5

100,0
105,8

47,9
59,5

116,8
131,6

5

213,3
243,9

47,3
55,2

34,8
42,9

5,9
7,4

84,4
100,1

43,9
56,1

113,7
118,7

2

194,2
248,8

39,5
56,6

29,3
44,8

5,0
8,0

70,9
102,8

39,2
57,6

115,9
123,3

3

191,9
260,1

39,7
58,7

30,5
48,8

5,1
8,4

71,7
107,9

40,6
62,3

115,4
120,7

4

190,0
230,7

40,8
53,6

29,9
41,7

5,1
7,6

72,7
97,0

39,2
55,5

117,0
127,4

5

187,2
225,7

40,8
52,9

31,5
41,6

5,3
7,1

73,8
96,1

41,6
54,7

114,9
118,5

2

184,4
227,8

38,7
55,6

28,8
43,0

4,9
7,5

69,2
100,4

38,1
55,3

116,1
120,9

3

185,0
214,4

39,5
52,1

29,7
40,9

5,0
7,2

71,0
94,5

39,4
53,3

114,2
121,2

4

185,0
201,1

40,2
48,7

30,2
38,5

5,1
6,6

72,1
88,9

39,4
51,2

114,2
117,9

5

187,2
200,6

41,4
49,8

31,0
38,4

5,3
6,7

74,1
90,1

40,5
50,9

117,4
118,9

А

9,0
6,1

2,0
1,5

В

11,6
7,9

2,6
1,9

АВ

9,0
6,1

2,0
1,5

Види трав
фактор В

1. Контроль

Строки підсіву
фактор А
(згідно схеми)

Урожайність
зеленої маси,
ц/га

Продуктивність старосіяних травостоїв залежно від строків
підсіву багаторічних трав у дернину

1

2

3

НІР05, ц/
га:

Примітка: * – у чисельнику показники за 2005 рік;
у знаменнику – за 2006 рік
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енергії з кормом збільшилось, відповідно на 14,7-30,4 і 7,8-16,6 ГДж/га.
Проте, через невисокий вміст бобових трав у фітоценозі в рік підсіву, забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном змінилась незначно. В наступному році, після проведення підсівів, застосоване поліпшення травостою виявило суттєвий приріст на всіх варіантах досліду.
Серед варіантів з підсівом трав наприкінці осені найбільшою продуктивністю відзначалися ділянки із висіванням лядвенцю рогатого та
тимофіївки лучної, які на 37 % переважали контроль за урожайністю зеленої маси, на 38,5 % за виходом сухої речовини та на 40,6 % – кормових
одиниць, хоча забезпеченість перетравним протеїном цього варіанта дещо
поступалась відповідному показнику (120,86 проти 121,86 г) в кормі із
конюшиною лучною. Потрібно відзначити, що вищезгадані варіанти відзначались найвищою продуктивністю також при літньому, й особливо при
ранньовесняному строкові підсіву, вони переважали показники продуктивності контрольного варіанта в 1,8-2,5 разу. Підсів козлятнику східного,
а також люцерни посівної літнього та пізньоосіннього строків виявився
неефективним, підвищення урожайності відповідних ділянок проти
контрольних пояснюється лише продуктивною дією тимофіївки лучної.
Отже, як показують попередні результати наших досліджень, в умовах недостатнього ресурсного забезпечення луківництва, коли найбільш
дієвий спосіб поверхневого поліпшення – внесення мінеральних добрив,
застосовується на обмежених площах, підсів багаторічних трав може знайти ширше застосування в практиці сільськогосподарського виробництва.
Висновки. Встановлено, що пряме всівання тимофіївки лучної із
лядвенцем рогатим або конюшиною лучною ефективне вже на другий рік
при всіх строках сівби, а підсів козлятнику східного в дернину виявився
неефективним. Різниця по урожайності цих варіантів складала при весняному строці – 6,5-11,0 ц/га сухої речовини, при літньому – 4,5-6,7 та при
пізньоосінньому, відповідно – 2,8-6,0 ц/га. Підсів тимофіївки лучної із
люцерною посівною суттєвий приріст забезпечило лише при проведенні в
ранньовесняний період. Наприкінці вегетації 2006 року пагонів лядвенцю
рогатого другого року життя налічувалось при весняному підсіві 120 шт/ м2,
при літньому – 63 шт/м2, при пізньоосінньому – 52 шт/м2, конюшини лучної, відповідно – 105, 74 і 83 шт/м2, люцерни посівної – 43, 31 і 24 шт/м2.
Наявність рослин козлятнику східного в травостоях у цей період не відзначалось.
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ЗАЛУЖЕННЯ СХИЛОВИХ ЗЕМЕЛЬ, ПІДВИЩЕННЯ
ПРОДУКТИВНОСТІ СТАРОСІЯНИХ ТРАВОСТОЇВ ТА
ПРИРОДНИХ ГІРСЬКО-ЛУЧНИХ СІНОЖАТЕЙ В
ПРИКАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ
Висвітлено результати багаторічних досліджень, проведених в
Прикарпатському регіоні, по вивченню ефективності залуження схилових
земель травосумішками на основі лядвенцю рогатого. Встановлено високу ефективність всівання лядвенцю рогатого в старосіяні вироджені
травостої та в гірсько-лучні ценози.
У південній частині Лісостепу західного значна частина схилових
земель багато років знаходиться в інтенсивному обробітку, що призвело до
змиву верхнього родючого шару, розвитку ерозійних процесів, втрат по© Бабич А.О., Щербатюк М.А., Оліфірович В.О., Морозова І.І., 2008
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живних речовин і вологи. Низькопродуктивними залишаються природні
кормові угіддя, старосіяні травостої та гірсько-лучні сіножаті Прикарпаття.
У зв’язку з цим актуальними для цього регіону є вилучення з обробітку
деградованих силових земель, переведення їх в сінокісно-пасовищні угіддя. Залуження ріллі та створення на ній сінокісних і пасовищних угідь слід
проводити в першу чергу на схилах понад 3-4°, а також на прифермській
території. Основна орієнтація при цьому повинна робитися на науково обґрунтований добір видів трав, створення бобово-злакових травостоїв з
врахуванням грунтово-кліматичних умов та їхньої алелопатичної взаємодії в сумішках, їх продуктивного довголіття, застосування мало витратних
технологій та технологічних прийомів.
Серед багаторічних бобових трав одним з найкращих видів при вирощуванні на схилових, як правило, низькопродуктивних землях, є лядвенець рогатий. Серед багаторічних бобових трав він надійно захищає грунт
від ерозії [1]. Для нього характерні висока поживність і кормова цінність,
зимостійкість, довговічність, стійкість до витоптування при випасанні,
здатність порівняно добре рости і розвиватися на кислих ґрунтах [5].
Навіть при рН сольової витяжки 4,0 лядвенець рогатий росте задовільно,
може фіксувати азот близько 60 % від його потенційної здатності.
Конюшина лучна при такій кислотності фіксує не більше 5-6 % азоту [2].
Матеріали та методика досліджень. Наукові дослідження проводили на сіяних травостоях в Буковинському інституті АПВ УААН, державному підприємстві дослідне господарство «Центральне» (Лісостеп
Чернівецької області) та на природних кормових угіддях передгірної зони
Чернівецької області (с. Стара Жадова Сторожинецького району).
Дослідження проводили згідно загальноприйнятих методик [3, 4].
Результати досліджень. Найкраща травосумішка для укісного використання в умовах Прикарпаття формується при вирощуванні лядвенцю
рогатого з тимофіївкою лучною (табл. 1).
1. Вихід сухої маси багаторічних трав, ц/га
(у середньому за 1992-1997 рр.)
Багаторічні трави, норма висіву
Конюшина лучна, 12 кг/га + костриця лучна, 10 кг/га
Лядвенець рогатий, 10 кг/га
Лядвенець рогатий, 7,5 кг/га + костриця лучна, 10 кг/га
Лядвенець рогатий, 7,5 кг/га + тимофіївка лучна, 5 кг/га
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Суха маса
40,7
79,8
76,9
87,8

Лядвенцево-тимофіївкова травосумішка (10 кг/га лядвенцю рогатого
та 5 кг/га тимофіївки лучної) в першу чергу характеризується продуктивним довголіттям (понад 6 років), стійкістю до засмічення різнотрав’ям (не
більше 25-33 % в п’ятому-шостому роках використання). Частка лядвенцю
рогатого в травостоях з тимофіївкою лучною шести-семирічного віку не
знижується менше 30-35 %. За посушливих умов завдяки кращій посухостійкості лядвенцю рогатого порівняно із злаковими травами і різнотрав’ям
його частка в урожаї зеленої маси значно зростає. Це особливо важливо
при пасовищному використанні для зменшення дефіциту пасовищного
корму через посуху в другій половині літа.
Травосумішка лядвенцю рогатого (12 кг/га) з тимофіївкою лучною
(6 кг/га) на схилах (реакція ґрунтового розчину рН сольової витяжки
5,1-5,3) забезпечила середньорічну продуктивність за перші шість років
укісного використання 80,4 ц/га сухої маси (табл. 2).
2. Вихід сухої маси бобово-злакових травосумішок, ц/га
(у середньому за 2002-2007 рр.)
Травосумішка, норма висіву
Конюшина лучна, 15 кг/га + тимофіївка лучна, 6 кг/га
Люцерна посівна, 15 кг/га + тимофіївка лучна, 6 кг/га
Лядвенець рогатий, 8,5 кг/га + люцерна посівна, 5,5 кг/га +
тимофіївка лучна, 6 кг/га
Лядвенець рогатий, 12 кг/га + тимофіївка лучна, 6 кг/га

Суха маса
29,9
43,2
77,2
80,4

Травосумішка люцерни посівної з тимофіївкою лучною в цих же
ґрунтових умовах забезпечила вихід сухої маси тільки 43,2 ц/га. Крім того,
у цій травосумішці високий вміст люцерни був тільки упродовж перших
чотирьох років використання травостою (рис. 2). На шостий рік використання травостою люцерна повністю випала і різко зросла в ньому частка
різнотрав’я. У травосумішці лядвенцю рогатого з тимофіївкою лучною був
значно вищий вміст бобового компонента упродовж усіх шести років використання (рис. 1).
Таким чином, при створенні бобово-злакових травостоїв довготривалого використання на схилах з бідними, кислими ґрунтами лядвенець рогатий є по суті незамінною багаторічною бобовою травою.
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Рис. 1. Динаміка ботанічного складу урожаю зеленої маси
травосумішки: лядвенець рогатий, 12 кг/га + тимофіївка
лучна, 6 кг/га
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Рис. 2. Динаміка ботанічного складу урожаю зеленої маси
травосумішки: люцерна посівна, 15 кг/га + тимофіївка лучна,
6 кг/га
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Ще однією цінною властивістю лядвенцю рогатого є його здатність
приживатися і утримуватися при підсіві в існуючі низькопродуктивні травостої. Висока адаптивність лядвенцю рогатого (10 кг/га) проявилася при
всіванні в травостій костриці лучної четвертого року використання.
Продуктивність ділянок з всіванням лядвенцю рогатого становила
57,4-60,6 ц/га сухої маси в середньому за перші три роки після всівання
проти 23,2-26,5 ц/га сухої маси на ділянках без його всівання. Таке підвищення продуктивності відбулося завдяки інтенсивному росту і розвитку
всіяного бобового компонента – лядвенцю рогатого. Таким чином, низькопродуктивний різнотравно-злаковий травостій трансформувався у високопродуктивний бобово-різнотравно-злаковий.
Позитивний результат також забезпечило всівання лядвенцю рогатого в сумішці з конюшиною гібридною у природний травостій передгірної
зони Чернівецької області. У перші чотири роки після всівання вихід сухої
маси зріс до 44 ц/га проти 30,4 ц/га на ділянках без всівання. Щорічне підживлення азотними добривами (60 кг/га діючої речовини) підвищило продуктивність природного травостою до 47,5 ц/га сухої маси на ділянках без
всівання. При порівнянні врожаїв природного травостою без підсіву багаторічних бобових трав з природнім травостоєм з підсівом травосумішки
лядвенцю рогатого (4 кг/га) + конюшини гібридної (4 кг/га) встановлено,
що по дії на врожай підсіяні трави замінили 48 кг мінерального азоту.
Висновки. Кращою травосумішкою для залуження схилів з бідними,
кислими ґрунтами при укісному використанні є травосумішка лядвенцю
рогатого (12 кг/га) з тимофіївкою лучною (6 кг/га).
Ефективним способом підвищення продуктивності, покращання ботанічного складу природних та старосіяних злакових травостоїв є пряме
всівання в дернину насіння лядвенцю рогатого (8-10 кг/га).
По дії на урожай природного травостою підсіяні лядвенець рогатий
та конюшина гібридна заміняли 48 кг мінерального азоту щорічно упродовж чотирьох років.
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Про деякі чинники мінливості показників
ботанічного складу врожаю зеленої маси
сіяних багаторічних трав при вирощуванні
їх в умовах гірсько-лісового поясу Карпат
Висвітлено питання впливу удобрення сіяних лук вапняковими, органічними і мінеральними добривами, кліматичних умов та частоти косіння
на характер мінливості показників ботанічного складу врожаю зеленої
маси.
Гірсько-лісовий пояс Карпат має сприятливі ґрунтово-кліматичні
умови для розвитку кормовиробництва і тваринництва. Надання кормовиробництву регіону спеціалізованого галузевого характеру [10] послужить
важливою ланкою його сталого розвитку [4,7].
Досягненню цієї мети сприятиме широке запровадження в системі
виробництва кормів нетривалого (протягом найпродуктивніших другого
та четвертого років життя в чотири- п’ятипільних сівозмінах) використання сіяних багаторічних трав [3,5,8,11,] з метою створення найоптимальніших, відповідно до фізіологічних потреб тварин, варіантів ботанічного
складу травостою та за рахунок цього значною мірою вирішити проблеми
кормового протеїну в раціонах [6,12,] та повноцінність забезпечення тварин зеленими кормами протягом весняно-осіннього періоду [1,9].
Методика досліджень. Для вивчення зазначених проблем, в
2002-2007 роках, на схилі західної експозиції, крутизною 8-10°, з дерново© Моспан Г.М., Чепур С.С., 2008
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буроземним, середньо глибоким, щебенюватим, пилувато середньо суглинковим, слабо змитим ґрунтом в п’ятипільній кормовій сівозміні гірського відділу Закарпатського інституту АПВ проведено ряд дослідів.
Орний (0-20 см) шар ґрунту характеризується вмістом на 100 г: азоту
легкогідролізованого за Корнфілдом – 14 мг, рухомого фосфору – 0,5 мг
фотоколориметрично і обмінного калію – 9,5 мг на полум’яному фотометрі у витяжці за Кірсановим, сумою ввібраних основ – 27 мг/екв., рН сольове – 5,4.
До складу травосумішок включали конюшину лучну, люцерну посівну і лядвенець рогатий, грястицю збірну та тимофіївку лучну.
У дослідах вивчали удобрення трав безпідстилковим гноєм ВРХ,
перегноєм, вапняком та мінеральними добривами.
Результати досліджень. Закономірні, середньо багаторічні величини зниження врожаю зеленої маси сіяних багаторічних трав із збільшенням (понад два роки) віку травостою [5,6,7] тісно пов’язані з особливостями розвитку компонентів травостою або мінливістю його ботанічного
складу залежно від кліматичних умов року, удобрення [2], строків косіння
та ін.
У таблиці 1 наведені відсоткові дані про зміни ботанічного складу
врожаю зеленої маси з першого укосу багаторічних трав 2-4-го років життя залежно від їх удобрення. З числа рослин, які проросли під покривом
вівса, з висіяного навесні 2000 року насіння конюшини лучної, люцерни
посівної та лядвенцю рогатого, після збирання покривної культури та після покривного укосу наприкінці вегетаційного періоду на варіантах досліду залишилось 265-299 рослин на 1 м2, з них в середньому 21,5 % конюшини лучної, 5 % лядвенцю рогатого, 5,6 % люцерни посівної, 67 %
тимофіївки лучної і 0,9 % різнотрав’я. Наприкінці вегетаційних періодів
2001-2004 років відмінності за кількістю рослин відповідних видів на варіантах досліду досягали ± 5-12 %.
Наведені в табл. 1 середні багаторічні дані про компонентний склад
врожаю зеленої маси досліджуваних травостоїв показують, що на другому,
найпродуктивнішому [5, 6, 7] році життя трав, на не удобреному контролі
і на варіантах, де вносили N90P90K90 окремо та в поєднанні з 30 т/га гною,
в ньому переважали злакові види (49,08-62,7 %). Застосування 3 т/га вапняку за ротацію сівозміни та 30 т/га гною дало змогу збільшити в складі
врожаю зеленої маси травостою частку бобових компонентів з 25-34 % до
45-46 %. На всіх удобрених варіантах пригнічувалось різнотрав’я і знижувалась його частка в урожаї. На третьому та четвертому роках життя
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5

4

3

2

1

Ботанічний склад зеленої маси в середньому за 2001-2005 роки на:
2-му році життя
3-му році життя
4-му році життя*3
різнорізнорізнозлаки
бобові
злаки
бобові
злаки
бобові
трав’я
трав’я
трав’я
49,08
34,32
16,6
53,98
26,72
19,3
33,02
36,53
30,45
(26,8-76,4) (8,2-56,6) (10,2-33,8) (25,4-68,1) (3,4-60,5)
(6,9-34,8) (22,6-58,6) (18,1-62,4)
(15-49,8)
62,7
25,1
12,2
73,46
16,16
10,8
62,1
19,7
18,2
(37,6-81,9) (5,9-52,5)
(5,1-23,4) (49,9-90,6) (1,5-39,1)
(5,6-14,1) (48,9-75,2) (10,1-31,6) (5,1-33,8)
40,6
46,74
12,66
54,66
33,7
11,64
41,1
41,3
17,6
(15,5-63)
(6,5-78,8)
(5,1-30,5) (26,5-85,5) (2,9-61,4)
(7,8-14,4) (29,3-55,6) (23,5-60,5) (10,2-37,2)
44,6
44,72
10,68
43,16
45,72
11,12
27,2
52,5
20,3
(15,5-74,4)
(10-78)
(6,5-15,6) (15,7-75,0) (8,6-75,5)
(6,0-14,2) (13,2-36,3) (24,9-77,8) (9,0-38,8)
53,14
35,24
11,62
58,0
28,86
13,16
55,6
32,2
12,2
(18,3-81,9) (3,5-74,5)
(7-21,6)
(15,0-78,5) (3,5-73,0)
(6,8-22,9) (20,5-80,2) (8,8-69,5)
(5,9-19,6)
*1 – у верхньому ряду цифр показані середньорічні дані, в нижньому ряду – найменші і найбільші показники протягом
5 років досліджень;
*2 – назва варіантів: 1 – контроль, без добрив; 2 – N90P90K90; 3 – 3 т/га вапняку на ротацію сівозміни + щорічно N90P90K90;
4 – гній, 30 т/га; 5 – гній, 30 т/га + N90P90K90;
*3 – наведені дані в середньому за 4 роки (2002-2005 рр.)

Варіанти*2

1. Зміни ботанічного складу врожаю першого укосу зеленої маси багаторічних трав 2-4-го років
життя залежно від їх удобрення (в %)*1

травостою, на варіантах з мінеральними добривами N90P90K90 спостерігалось незначне (до 54-73 %) збільшення участі злакових компонентів, а на
не удобреному контролі зростала частка різнотрав’я.
Порівнюючи, наведені в нижніх рядах кожної графи таблиці, щорічні
показники ботанічного складу травостою із середньорічними, спостерігаємо дуже значні їх коливання залежно від кліматичних умов облікового
року, що в свою чергу, як видно з рисунку 1, відповідає темпам приросту
висоти травостоїв. Наприклад, на контролі 15 травня 2005 року, травостій
був в 1,8 разу нижчий, ніж на цю ж дату 2004 року. За наслідками наступних двох обліків через кожні 15 днів, темпи приросту його висоти складали в 2004 році 39,4 і 99,2 %, а в 2005 році – 61,5 і 102,6 %, а кратність
відставання в рості зменшилась з 1,8 до 1,5-1,10 разу. Аналогічний, за
кратністю, вплив кліматичних умов на темпи приросту висоти травостою
до контролю спостерігали на усіх варіантах удобрення трав. Цей чинник
значно ускладнює прогнозування валових продуктивних показників врожаю.

ɉɪɢɪɿɫɬ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, %
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ɧɚ 15 ɱɟɪɜɧɹ

Рис. 1. Вплив удобрення на темпи приросту висоти травостою,
в % до контролю (у середньому за 2004-2005 рр.).
Удобрення трав: 1 – (РК)30; 2 – (РК)60; 3 – N30(РК)60; 4 – (NРК)60; 5 – 30 т/га гною
+ N30Р105 під покривну культуру; 6 – 30 т/га гною восени 1-го року життя трав +
N30Р105 наступної весни; 7 – щорічно навесні 10 т/га гною + N10Р35.
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У таблиці 2 відображено залежність ботанічного складу врожаю зеленої маси трав від удобрення органічними добривами в поєднанні з періодичністю скошування. Наведені дані свідчать про те, що із збільшенням
числа скошувань трав з двох до чотирьох, в складі врожаю з кожним укосом, зменшувалась участь злакових компонентів і різнотрав’я та зростав
відсоток бобових. При цьому, при удобренні трав 30 т/га гною, згадані показники змінювалися значно більше, ніж на контролі. Так, у 2007 році на
контролі відсоток бобових в урожаї від першого до четвертого укосу зріс
з 33 % до 39,1 %, а на варіанті з удобренням 30 т/га гною з 47,5 до
78,2 %.
2. Ботанічний склад врожаю зеленої маси трав залежно від їх
удобрення органічними добривами та періодичності
скошування, в %
Фактори впливу
удобрення

без добрив –
контроль

укісність
2-укісне –
контроль
багатоукісне

30 т/га
свіжого гною

Злакові
Укіс

2-укісне –
контроль
багатоукісне

1-й
2-й
1-й
2-й
3-й
4-й
1-й
2-й
1-й
2-й
3-й
4-й

2006
82,3
71,3
84,2
82,5
77,2
65,5
78,2
79,8
72,6
67,6
64,2
55,7

2007
70,6
74,0
53,7
56,0
58,6
52,5
56,1
47,4
40,9
40,5
23,5
16,5

Бобові
Роки
2006
2007
6,7
19,0
9,9
21,0
3,4
33,0
8,7
32,4
11,8
31,3
20,8
39,1
13,4
35,1
11,6
45,4
16,7
47,5
24,5
51,8
30,0
71,2
34,0
78,2

Різнотрав’я
2006
11,0
18,8
12,4
8,8
11,0
13,7
8,4
8,6
10,7
7,9
5,8
10,3

2007
10,4
5,0
13,3
11,6
10,1
8,4
8,8
7,2
11,6
7,7
5,3
5,3

– 1-й укіс у фазі цвітіння, 2-й – наприкінці вегетації трав при двохукісному
та 1-й у фазі бутонізації, а 2-й і наступні через кожні 30 днів при багатоукісно
му використанні травостою

Висновки. 1. В умовах гірсько-лісового поясу Карпат ботанічний
склад врожаю сіяних багаторічних трав змінюється під впливом кліматичних умов року, удобрення та строків косіння. Це ускладнює прогноз продуктивних показників врожаю.
2. Удобрення трав 3 т/га вапняку раз за ротацію сівозміни та 30 т/га
гною збільшує в складі врожаю зеленої маси травостою частку бобових
компонентів з 25-34 % до 45-46 % та пригнічує розвиток різнотрав’я і
98
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знижує його участь в урожаї. Збільшення укісності трав з двох до чотирьох
сприяє поступовому, від укосу до укосу, зменшенню участі злаків і
різнотрав’я в урожаї та зростанню в ньому відсотка бобових.
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Волинський інститут агропромислового виробництва УААН
СТВОРЕННЯ СІНОКІСНО-ПАСОВИЩНИХ БОБОВОЗЛАКОВИХ ТРАВОСТОЇВ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ НА
ОРНИХ ЗЕМЛЯХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ З
ВМІСТОМ БОБОВОГО КОМПОНЕНТА
40-50 ВІДСОТКІВ
Викладено результати досліджень по вивченню впливу строків сівби, складу травосумішок, способів використання різнотипних бобовозлакових травостоїв на ботанічний склад, продуктивність та якість
корму сінокосів та пасовищ.
Збільшення виробництва кормів шляхом підвищення врожайності
багаторічних трав і поліпшення їх якості одне із актуальних завдань лучного кормовиробництва. В умовах реформованого аграрного сектору економіки важливим шляхом забезпечення тварин дешевими та якісними
кормами є сіножаті та культурні пасовища. Тому пошук шляхів, спрямованих на підвищення їхньої продуктивності, підвищення періоду продуктивного довголіття, раціонального використання факторів інтенсифікації є
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важливою народногосподарською проблемою, яка потребує наукового підходу до різних грунтово-кліматичних умов України (1).
При створенні сіяних сінокосів і пасовищ господарства за умов обмеження фінансових ресурсів стараються висівати травосумішки за участю багаторічних бобових трав, які не потребують внесення дорогих азотних добрив (2).
Для продовження строків використання травостоїв, економії азотних
добрив і підвищення якості корму на сіножатях і пасовищах необхідно
створювати різнотипні травостої – злакові і бобово-злакові (3).
Серед агротехнічних заходів, що сприяють розв’язанню цих питань
належить багаторічним бобовим травам та їх сумішок із злаковими. При
вирощуванні багаторічних бобово-злакових сумішок важливо чітко визначити частку бобових і особливо злакових у нормі висіву (4).
Проведені дослідження підтверджують необхідність уточнення рекомендованих норм висіву з урахуванням видового складу створюваних агрофітоценозів. У зв’язку з цим метою наших досліджень було уточнення
видового складу багаторічних бобових трав у сумішках з злаковими створюваних агрофітоценозів, норми висіву, строків сівби, покривної культури
та способів використання травостоїв з вмістом бобових трав на рівні
40-50 відсотків на орних землях західного Полісся України.
Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводили протягом 2001-2004 рр. у польовому стаціонарному досліді кормової сівозміни
лабораторії кормовиробництва Волинського інституту агропромислового
виробництва УААН.
Ґрунт дослідних ділянок – дерново-підзолистий супіщаний з такими
агрохімічними показниками орного шару (0-20 см): вміст гумусу (за
Тюріним) 1,2 %, гідролітична кислотність 1,84 мг-екв. на 100 г грунту,
рНсольової витяжки – 5,8, рухомі форми фосфору (Р2О5 за Кірсановим) – 18 мг
на 100 г грунту, калію (К2О за Кірсановим) – 7,4 мг.
Загальна посівна площа ділянок 37,2 м2, облікової 20 м2, повторення
чотириразове, розміщення ділянок систематичне. Досліди закладали весною та влітку 2001 року. Весняний посів суцільний, рядковий, покривна
культура – однорічні трави на зелений корм (вика + овес), літній посів безпокривний. Перед сівбою багаторічних трав вносили мінеральні добрива
у дозах N60P60K90. У подальші роки при вирощуванні трав фон мінерального живлення – P60K90 з використанням азотних добрив у підживлення
N60-90 кг/га діючої речовини. Висівали трави такого сортового складу: стоколос безостий – Козаровицький, грястиця збірна – Київська рання, тимКорми і кормовиробництво. 2008. Вип. 60.
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офіївка лучна – Люлинецька 1, конюшина лучна – Носівська 5, конюшина
повзуча – Волат, люцерна посівна – Зайкевича.
Сівбу покривної культури та багаторічних трав здійснювали сівалкою СН‑16. Догляд за посівами складався з ранньовесняного боронування,
підживлення травостою восени Р60К90 на весні N60-90 кг/га д.р. мінеральними добривами. Обробіток грунту загальноприйнятий для зони.
Норма висіву трав у сумішках бобових – 50-90 %, злакові 30 і 50 %
від норми висіву в чистому вигляді. За повні норми висіву брали: конюшини лучної і люцерни посівної – 8 млн. схожих насінин на 1 га, конюшини
повзучої – 10, стоколосу безостого – 6,5, грястиці збірної – 12, тимофіївки
лучної 24. Контрольним варіантом був чистий посів злакових трав стоколосу безостого. Покривну культуру збирали на початку колосіння вівса,
трави – на початку цвітіння бобових.
Погодні умови в роки проведення досліджень були в основному
сприятливими для росту та розвитку багаторічних трав, за винятком 2002
і 2004 років, коли у зв’язку з несприятливими умовами зимівлі та нестачею
вологи у другій половині літа випадали бобові компоненти із травостоїв.
Дослідження проводили за загальноприйнятими методиками колишнього ВНДІК та Інституту кормів УААН. Хімічні аналізи ґрунтових та
рослинних зразків проводили в лабораторії масових аналізів Волинського
інституту АПВ за загальноприйнятими методами. Математичну обробку
експериментальних даних проводили методом дисперсійного аналізу за
Доспеховим.
Результати досліджень. Аналіз результатів досліджень показав, що
найвищу продуктивність сіяного травостою сінокісного використання (у
середньому за три роки) забезпечує люцерно-злакова сумішка багаторічних трав (люцерна посівна + грястиця збірна + стоколос безостий) – весняного підпокривного посіву та літнього безпокривного – 70,5-71,5 ц/га
сухої маси 50,5-50,9 ц/га кормових одиниць і 8,5 ц/га перетравного протеїну, що на 14,1-32,5 % більше порівняно з травостоями до складу яких
входили конюшина лучна із злаками на 5,6-13,5 % з люцерною посівною
+ стоколос безостий і на 52,4-62,4 % – з злаковим (стоколос безостий) див.
табл. 1.
Урожайність сумішок бобових трав (конюшини лучної, люцерни посівної) із злаковими (стоколос безостий, тимофіївка лучна) сінокісного
використання була вищою від чистого посіву злакових культур (стоколос
безостий) на 5,3-20,8 ц/га сухої маси при весняному підпокривному та на
7,7-18,7 ц/га літньому безпокривному посівах. Зазначене щодо врожайнос102
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ті сухої маси стосується і збору кормових одиниць та перетравного протеїну з 1 га посіву.
Результатами проведених досліджень встановлено, що урожайність
травостою, збір кормових одиниць та перетравного протеїну залежали від
видового складу травостою, строків сівби, покривної культури та року використання.
Бобово-злакові травосумішки з люцерною посівною при весняному
підпокривному та літньому безпокривному посіві відзначалися найвищою
урожайністю сухої маси. Двокомпонентні травосумішки (люцерна посівна
+ стоколос безостий) забезпечили урожайність травостою 62,1-67,7 ц/га
сухої маси, а трикомпонентні (люцерна посівна + грястиця збірна + стоколос безостий) відповідно 70,5-71,5 ц/га.
1. Продуктивність різнотипних травостоїв залежно від складу
травосумішки, строків сівби та способів використання, ц/га
(у середньому за 2002-2004 рр.)
Весняний підпокривний посів
Травосумішка

сухої
маси

кормових
одиниць

перетрав
ного
протеїну

Літній безпокривний посів
сухої
маси

кормових
одиниць

перетрав
ного
протеїну

Сінокісне використання
Стоколос безостий
100 %

46,9

31,7

3,5

43,4

30,2

3,2

Конюшина лучна 90 %
Тимофіївка лучна 50 %

52,2

38,0

6,2

50,6

36,2

6,3

Люцерна посівна 90 %
Стоколос безостий 50 %

67,7

47,4

8,4

62,1

43,4

8,5

Конюшина лучна 90 %
Грястиця збірна 30 %
Стоколос безостий 50 %

61,8

44,3

6,7

53,2

38,3

5,8

Люцерна посівна 90 %
Грястиця збірна 30 %
Стоколос безостий 50 %

71,5

50,5

8,5

70,5

50,9

8,5

Багатоукісне використання
Конюшина лучна 45 %
Конюшина повзуча 45 %
Грястиця збірна 30 %
Стоколос безостий 30 %

65,6

46,5

5,6

57,7

40,4

5,1

Конюшина лучна 45 %
Конюшина повзуча 45 %
Тимофіївка лучна 30 %
Стоколос безостий 30 %

57,5

40,9

5,1

52,1

37,6

4,9

НІР, ц/га

5,3

–

–

3,2

–

–
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Травосумішки з конюшини лучної і злаків (тимофіївка лучна та грястиця збірна + стоколос безостий) були менш продуктивними порівняно з
люцерно-злаковими травостоями (50,6-61,8 ц/га сухої маси).
Бобово-злакові сумішки, в складі яких була конюшина лучна, конюшина повзуча та злакові грястиця збірна, стоколос безостий і тимофіївка
лучна при пасовищному використанні забезпечили урожайність сухої
маси 57,5-65,6 ц/га, при весняному підпокривному посіві та 52,1-57,7 ц/га
у літньому безпокривному посіві.
Одновидовий посів стоколосу безостого забезпечив найнижчий збір
кормових одиниць та перетравного протеїну відповідно 30,2-31,7 ц/га і
3,2-3,5 ц/га при весняній підпокривній сівбі та літній безпокривній. У сумішках конюшини лучної з злаками вихід к. од. і перетравного протеїну
становив відповідно 36,2‑44,3 і 6,3-6,7 ц/га. Максимальний збір к.од. і перетравного протеїну з 1 га посіву одержали з травостоїв люцерни посівної
у сумішках з злаковими відповідно 43,4-50,5 ц/га і 8,4-8,5 ц/га. Пасовищні
травостої конюшини лучної з конюшиною повзучою та злаковими забезпечили вихід к. од. 37,6-46,5 ц/га і перетравного протеїну 5,1-5,6 ц/га.
Результатами проведених досліджень встановлено залежність складу
травостою від видового складу сумішок і року користування травостоєм.
У першому році використання бобові компоненти (конюшина лучна, люцерна посівна) складали 53-65 %. Залежно від видового складу сумішок у
травостоях містилося люцерни посівної 52,7-53,8 %, а конюшини лучної
49,6-65,1 %.
Найбільш стійким видом бобових трав у сумішках була люцерна посівна, яка на третій рік використання становила у травостої 49,5-51,2 %, а
конюшини лучної залишилось 13,8-24,3 %.
Одержані дані трирічного використання травостою свідчать, що максимальний збір сухої маси, вихід кормових одиниць та перетравного протеїну забезпечили бобово-злакові сумішки багаторічних трав сінокісного
використання в яких бобовим компонентом була люцерна посівна.
Висновки. 1. Урожайність сухої маси багаторічних трав, збір кормових одиниць, перетравного протеїну та ботанічний склад травостою змінювалися залежно від видового складу створених агроценозів, строків
сівби та року використання травостою.
2. Весняний підпокривний посів багаторічних трав на сіно, в середньому за три роки користування, з вмістом бобового компонента понад
40 %, на орних дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах забезпечив продуктивність 67,7-71,5 ц/га сухої маси, 47,4-50,5 ц/га к.од. і 8,4-8,5 ц/га перетравного протеїну при використанні люцерни посівної з стоколосом
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безостим та люцерни посівної з стоколосом безостим і грястицею збірною.
3. Продуктивність травостою багаторічних трав пасовищного використання була дещо нижчою і становила 57,5-65,6 ц/га сухої маси,
40,9-46,5 ц/га к.од. і 5,1 ‑5,6 ц/га перетравного протеїну. Висівали чотирикомпонентні сумішки трав конюшина лучна, конюшина повзуча, грястиця
збірна або тимофіївка лучна та стоколос безостий.
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УДК 633.2/3:636.086.2
Н. І. Огієнко, кандидат сільськогосподарських наук
Сумський інститут агропромислового виробництва УААН
ВПЛИВ СКЛАДУ ТРАВОСУМІШОК НА ОСОБЛИВОСТІ
ФОРМУВАННЯ БІОМОРФОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ
ТРАВОСТОЇВ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО
ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Вивчені особливості формування біоморфологічної структури травостоїв на чорноземах типових під впливом різного співвідношення злакових і бобових компонентів в травосумішках. Встановлено, що у формуванні біоморфологічної структури рослинних угруповань головну роль відіграють умови місця існування і біологічні особливості рослин.
Різноманіття рослинних угруповань є найважливішим ресурсом стабільності екосистем, універсальною формою її існування. Тому оцінювання рослинних угруповань не лише за видовим складом, а й за функціональною їх роллю у фітоценозі, тобто за фітоценологічними ознаками, набуває
надзвичайної актуальності у зв’язку з вилученням із інтенсивного обробітку під лукопасовищні угіддя значних площ малопродуктивних орних земель.
За даними А.В. Боговіна [1] у формуванні видової структури рослинних угруповань і, зокрема, фітоценозів, головну роль відіграють умови
існування та біологічні особливості рослин, що визначають стратегію виживання і підтримання стабільності ценозу. Рослинність луків є досить
стійкою за тривалістю і при належному догляді забезпечує отримання високих врожаїв. Сіяні травостої відносно швидко піддаються натуралізації,
утворюючи стійкі біогеоценози, в яких, як правило, всі структурні елементи тісно асоційовані між собою і залучені в безперервний кругообіг речовин і енергії. З роками видовий склад сіяних рослинних угруповань хоча і
змінюється, але продуктивна здатність змінюється мало, що створює сприятливі умови для формування на них високопродуктивних сінокосів і пасовищ довгорічного використання.
При оцінці рослинних одиниць чи будь-якого покриву надзвичайно
важливим є визначення стану їхнього біотичного різноманіття, яке, як за© Огієнко Н.І., 2008
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значає І.Г. Ємельянов та ін. [2, 3], являє собою найважливіший природний
ресурс. Серед основних оціночних показників стану біорізноманіття, на
думку багатьох авторів [2, 5, 6, 7], провідне місце належить характеристикам, основаним на показниках видового різноманіття, а також [4] таксономічного різноманіття й таксономічної складності угруповання.
Матеріали і методика досліджень. Дослідження з вивчення впливу
складу травосумішок на особливості формування біоморфологічної структури сіяних травостоїв проведені нами в польовому досліді лабораторії
кормовиробництва Сумського інституту агропромислового виробництва,
с. Сад Сумського району Сумської області.
Ґрунт дослідної ділянки чорнозем типовий крупний пилуватий середньо суглинковий. Схема досліду, яка представлена в таблиці 1, включає
варіанти травосумішок, які різняться між собою співвідношенням злакового і бобового компонента. Розмір посівної ділянки – 75,0 м2, облікової –
4,0 × 10 = 40,0 м2. На всіх варіантах загальним фоном під покривну культуру – ячмінь ярий внесено N40P60K70 кг д. р. на 1 га сівозмінної площі. В
подальші роки користування травостоями мінеральні добрива не вносили.
Результати досліджень та їх обговорення. Трансформація таксономічного і видового багатства рослинних угруповань за роками досліджень
відбувалась в основному в напрямі переформування їх ценобіотичної
структури (табл. 2). Результати наших досліджень свідчать, що склад сумішки істотно не впливав на видове багатство і таксономічне різноманіття
ценозів протягом перших їх трьох років користування. В зв’язку із старінням травостою, поступовим його зрідженням внаслідок випадіння бобових компонентів в травосумішках, наростанням несіяних видів в наступні
три роки користування (1999-2001 рр.) видова насиченість та видове різноманіття на рівні більшості таксонів вищого рангу (родини, порядки) знижується.
Так, якщо порядок тонконогові, родина злакові на першому році користування травостоями нараховувала 5 видів, то на 3-5 роках – лише 2.
Крім того, по деяких порядках (гвоздикоцвіті, ранникоцвіті) відбулось
збіднення різноманіття внаслідок випадіння деяких родин, насамперед,
лободових, щирицевих, ранникових, а одночасно і видів. У середньому за
роки досліджень спостерігалось підвищення кількості родин і видів на
бобовому ценозі.
На варіантах бобово-злакових травосумішок і злаковому рослинному
угрупованні кількість видів була майже однаковою.
Корми і кормовиробництво. 2008. Вип. 60.
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1. Схема досліду
№
п/п

Варіант

Назва трав

1

100 % злаків

2

100 % бобо
вих

3

25 % злаків
75 % бобових

4

50 % злаків
50 % бобових

5

75 % злаків
25 % бобових

Костриця лучна
Пажитниця багаторічна
Стоколос безостий
Грястиця збірна
Конюшина лучна
Люцерна посівна
Костриця лучна
Пажитниця багаторічна
Стоколос безостий
Грястиця збірна
Конюшина лучна
Люцерна посівна
Костриця лучна
Пажитниця багаторічна
Стоколос безостий
Грястиця збірна
Конюшина лучна
Люцерна посівна
Костриця лучна
Пажитниця багаторічна
Стоколос безостий
Грястиця збірна
Конюшина лучна
Люцерна посівна

Норми висіву, кг/ Співвідношення
га
компонентів ( %)
8,0
24
10,0
29
10,0
29
6,0
18
10,0
56
8,0
44
2,0
6
2,5
7
2,5
7
1,5
5
7,5
42
6,0
33
4,0
12
5,0
15
5,0
15
3,0
8
5,0
28
4,0
22
6,0
18
7,5
22
7,5
22
4,5
13
2,5
14
2,0
11

На основі результатів багаторічних досліджень провідних вчених в
різних ґрунтово-кліматичних зонах нами зроблена формальна кількісна
оцінка трав’янистих угруповань. За нашими даними в біоморфологічних
спектрах різновікових рослинних угруповань з різним насиченням злакових і бобових компонентів в травосумішках, побудованих за загальним
габітусом і тривалістю життєвого циклу рослин, спостерігається надзвичайно велика різниця (табл. 3). Ці дані наочно відбивають складні
взаємозв’язки структури ценозів із сучасним станом едафотопів і їхніми
генетичними умовами.
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2. Зміни таксономічного і видового багатства
рослинних угруповань
Склад
травосумішки
100 % злаків
100 % бобових
25 % злаків
75 % бобових
50 % злаків
50 % бобових
75 % злаків
25 % бобових

Роки
користування
1-й
5-й
1-й
5-й
1-й
5-й
1-й
5-й
1-й
5-й

кількість
порядків
8
6
8
9
9
7
9
7
8
7

Показник
кількість
родин
10
5
9
11
12
7
10
6
9
7

кількість
видів
20
14
20
21
20
16
13
14
19
16

Якщо рослинний покрив 1-го року за проективним покриттям складався на 89-97 % з багаторічників, а дворічники в ньому становили лише
1 % і 2-10 %-однорічники, причому більшість з яких були представлені
ценофільними видами, тобто флористично й екотопічно відібраними відповідно до місцевих умов фітоценозу і, по суті, є кондомінантами едифікаторів зональних фітоценозів, то на 5-му році користування рослинного
угруповання провідна роль залишається належати багаторічникам, основу
яких становлять сіяні багаторічні трави. Кількість дворічників залежно від
складу травосумішки за роками збільшується. У 1-2-му роках на вказану
групу рослин припадало 1-2 % загального проективного покриття.
На ценозах з вихідним 100 % складом злакових і 100 % складом бобових спостерігається підвищення частки однорічників на 2-15 % проективного покриття, серед яких переважну більшість складали однорічники
експлерентного типу, тобто рослини-виповнювачі, здатні швидко реагувати на вивільнення екологічних ніш і миттєво захоплювати їх. Одночасно в
рослинному угрупованні відбувалось певне зменшення напіврозеткових
рослин та видів без підземних спеціалізованих пагонів, рослин з каудексовими пагонами (здерев’янілими нижніми частинами надземних стебел), як
показника ксерофілізації екологічних режимів едафотопів та притаманного вододільним землям глибокого залягання ґрунтових вод та рослин з
коротко кореневищними підземними пагонами при зростанні довгокореневищних та стрижнекореневих рослин.
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3. Біоморфологічний спектр різновікових рослинних
угруповань за проективним покриттям, %
(+/- п’ятий рік користування до 1-го року)
25 %
50 %
злаків
злаків
75 %
50 %
бобових
бобових
Загальний габітус і тривалість життєвого циклу рослин
Багаторічники
-2
-38
-17
-9
Дворічники
+11
+32
+19
+8
Однорічники
+2
+16
-2
+1
Надземні пагони за розміщенням листя
Без розеткові
+81
+5
+12
+3
Напіврозеткові
-94
-14
-17
-2
Розеткові
+13
+10
+5
+2
Підземні пагони
Каудексові
+13
-3
-11
-14
Короткокореневищні
-42
-51
-38
-32
Довгокореневищні
+51
+31
+56
+51
Без підземних пагонів
-22
+25
-7
-5
Коренева система
Стрижнева
+10
+47
+18
+21
Китицева
-15
-1
+25
+7
Стрижнево-китицева
+5
+44
-43
-28
Біологічні форми за Раункієром
Гемікриптофіти
-6
-51
-18
-27
Геофіти
+5
+14
+7
+10
Терофіти
+1
+37
+11
+17
Життєва форма

100 %
злаків

100 %
бобових

75 %
злаків
25 %
бобових
-16
+23
-7
+11
-18
+7
-3
-42
+42
-7
+25
-24
-1
-15
+6
+9

У спектрі біологічних форм за Раункієром, який свідчить про адаптивні зв’язки рослинності з умовами існування, зміни з роками відбувались у напрямі явного зменшення кількості гемікриптофітів, бруньки відновлення яких розміщені безпосередньо над поверхнею ґрунту або занурені в опад чи в лісову підстилку і добре захищаються взимку під поверхневим шаром ґрунтового субстрату, органічним опадом та сніговим покривом. З роками відбувається збільшення кількості геофітів, бруньки
яких заглиблені в ґрунт.
Незважаючи на значні зміни в ценозах загальне проективне покриття
протягом років досліджень було стабільним, в результаті чого отримували
стабільну урожайність і підвищувалась родючість ґрунту.
110

Корми і кормовиробництво. 2008. Вип. 60.

Висновки. У формуванні біоморфологічної структури рослинних
угруповань головну роль відіграють умови біотопу та біологічні особливості рослин. Трансформація таксономічного і видового різноманіття рослинних угруповань відбувається в напрямі переформування ценобіотичної
структури. В рослинному угрупованні зменшується кількість напіврозеткових рослин та видів без підземних спеціалізованих пагонів, рослин з
каудексовими та коротко кореневищними пагонами при зростанні довгокореневищних та стрижнекореневих рослин. У спектрі біологічних форм
за Раункієром відбувається зменшення кількості гемікриптофітів на 6-51 %
та збільшення геофітів до 14 %.
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Вінницький державний аграрний університет
Вплив мінерального консерванту
«Універсіл» на споживання сухої речовини
та перетравність поживних речовин сіна з
люцерни, заготовленого при підвищеній
вологості за рулонною технологією
Наведено результати обмінного досліду з вивчення перетравності
поживних речовин та споживання сухої речовини люцернового сіна, заготовленого в рулонах при підвищеній вологості з використанням мінерального консерванту «Універсіл».
Встановлено, що застосування консерванту у дозі 0,5 % за масою не
забезпечує надійного збереження корму, сіно змінює колір на бурий, споживання сухої речовини зменшується в 1,12 разу, а коефіцієнти перетравності поживних речовин та баланс азоту майже вдвічі менші ніж при
дозі консерванту 1,0 % за масою.
Центральною проблемою в годівлі жуйних тварин рахується розуміння фізіологічного механізму, що регулює споживання корму, який, в
свою чергу, залежить від ряду факторів, серед яких, на нашу думку, є головними: підвищені смакові якості корму та висока його перетравність.
Проблема поліпшення якості кормів є комплексною і передбачає отримання сировини з високим вмістом поживних речовин, дотримання вимог
технології заготівлі, зберігання та використання. Відомо, чим якісніші
об’ємисті корми, тобто чим вища енергетична та протеїнова цінність їх в
складі раціону, тим менше іде концентрованих кормів на виробництво
тваринницької продукції. Сіно є основним кормом з об’ємистих кормів, що
пов’язано з фізіологічною роллю, яку відіграє цей корм у процесі травлення жуйних тварин. Воно є джерелом грубоволокнистої клітковини, необхідної для нормального протікання рубцевого травлення. Більше того, це
© Курнаєв О.М., Нікітенко Л.Г., Сироватко К.М., 2008
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єдиний з об’ємистих кормів, який містить вітамін D і регулює мінеральний
обмін в організмі тварин. Проте, сушіння трави на сіно досі лишається
самою недосконалою технологією заготівлі кормів. При сінозаготівлі недотримується близько 50 % обмінної енергії і майже 80 % вітамінів, внаслідок чого енергетична поживність сіна найнижча – 8-8,1 МДж ОЕ
(0,54-0,55 к. од.) в 1 кг сухої речовини [1].
Випаровування води – найважливіший процес при заготівлі сіна. При
отриманні 1 т сіна випаровується 3-4 тонни води, основна частина якої
знаходиться в міжклітинних капілярних просторах рослинної тканини. Ця
вода випаровується в перші 1-2 дні після скошування люцерни. Решта
води, яка входить до складу клітин, хоча і складає 1/5 ваги води, що випаровується, відділяється важче, тому що їй потрібно подолати, перш за
все, опір клітинних мембран при збільшенні концентрації клітинного соку,
щоб перейти у звільнені міжклітинні простори. Завдяки застосуванню
механізмів інтенсивність вологовіддачі рослинами збільшується, строк
перебування трави в полі зменшується, проте, на жаль, утворюються осередки маси з більшою вологістю, що веде до розвитку небажаної мікрофлори та псування корму.
Створений мінеральний консервант Універсіл [3] містить природні
мінерали, які дозволені для використання як мінеральні добавки до кормів.
При формуванні рулонів сіна поверхня рослин вкривається консервантом,
оскільки її площа в 10-15 тисяч разів менша, ніж площа поверхні консерванту. Консервант миттєво забирає на себе надлишкову вологу з рослин, а
кухонна сіль та іони металів, які містяться в складі вулканічного туфу,
утворюють сполуки, які є інгібіторами ферментних систем бактерій [8].
Заготівля сіна з люцерни підвищеної вологості з застосуванням мінерального консерванту «Універсіл» дає можливість заготовити високопоживне (8,5 МДж ОЕ та 18,2 % протеїну) сіно, здатне зберігатися довгий час
без ознак псування та додаткових витрат на сушіння, зберегти 74,3 кг протеїну на кожній тонні сухої речовини сіна, завдяки збереженості листя на
рівні 94,3 %, бутонів та суцвіть – 77,2 % і звільнити площу на 32 години
раніше, ніж за базової технології [7].
Дослідженнями Кулика М.Ф. та ін. (2004)[6] встановлено позитивний вплив вулканічних туфів на підвищення процесів обміну речовин в
організмі тварин, що призводить до підвищення молочної продуктивності
та вмісту жиру в молоці. Разом з тим, доктор Майк Вульфорд (2007)[2]
стверджує, що консерванти на основі природних мінералів (вулканічних
туфів) відносяться до групи інгібіторів процесів ферментації, а згодовування корму з такими консервантами призводить до уповільнення прохоКорми і кормовиробництво. 2008. Вип. 60.
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дження кормових мас по кишково-шлунковому тракту, зниженню споживання корму та перетравності корму в передшлунках. Зважаючи на це нами
проведено дослідження по визначенню споживання сухої речовини та коефіцієнтів перетравності поживних речовин сіна з люцерни, заготовленого
при підвищеній вологості та використанні 0,5 та 1 % консерванту
«Універсіл».
Методика досліджень. Визначення споживання сухої речовини та
поживної цінності сіна з люцерни проводили шляхом проведення досліду
по перетравності поживних речовин та балансу азоту на баранцях породи
прекос за загальноприйнятими методиками. Сіно люцерни було єдиним
кормом в обох групах. Міжгрупова різниця була тільки в тому, що перша
група отримувала сіно люцерни, заготовлене з внесенням 0,5 % за масою,
а друга група сіно люцерни з 1,0 % мінерального консерванту «Універсіл».
Енергетичну поживність сіна вираховували використовуючи фактично
отримані коефіцієнти перетравності поживних речовин та рівняння регресії [9].
Результати досліджень. Оскільки час перебування корму в передшлунках визначається головним чином його перетравністю, можна рахувати, що усі фактори, які впливають на перетравність, впливають і на
споживання кормів.
При згодовуванні баранчикам сіна заготовленого при підвищеній
вологості з застосуванням мінерального консерванту «Універсіл» встановлено, що споживання сухої речовини сіна заготовленого з 0,5 % консерванту вірогідно менше на 12,89 % в порівнянні з споживанням сухої речовини
сіна з 1,0 % консерванту. Якщо в першому варіанті споживання сухої речовини склало 77,1 %, то в другому 89,99 % (табл. 1).
1.Споживання та перетравність сухої речовини люцернового
сіна баранчиками
Показники
Задано з кормом, г
Залишки корму, г
З’їдено, г
Виділено з калом, г
Перетравлено, г
Перетравність, %

Варіанти
сіно з 0,5 %
«Універсілу»
1073,30 ± 63,14
245,76 ± 20,53
827,53 ± 68,78
344,89 ± 31,65
482,64 ± 37,38
58,41 ± 0,53

сіно з 1,0 %
«Універсілу»
1212,25 ± 63,80
121,31 ± 19,24*
1090,94 ± 82,28*
406,70 ± 36,67
684,25 ± 45,63*
62,87 ± 0,66**

* Р > 0,95, ** Р > 0,99
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Споживання більшої кількості корму є передумовою до найбільш
ефективного його перетворення у продукцію, тобто, чим вище перетравність сухої речовини корму, тим більша частка окремих його поживних
речовин буде фізіологічно корисною.
Порівнюючи отримані дані (табл. 2) по перетравності поживних речовин люцернового сіна, за даними Карпуся Н.М. та ін. (1978) [5], встановлено, що сіно заготовлене при підвищеній вологості з застосуванням 0,5 %
консерванту веде до зменшення перетравності протеїну – на 4,75 %,
жиру – на 2,62 %, БЕР – на 6,6 %, проте перетравність клітковини зросла
на 19,64 %, тоді як сіна, заготовленого з 1,0 % збільшували: протеїн – на
3,19 %, жир – на 11,17 %, клітковина – на 16,9 % та БЕР – на 3,31 %.
2.Перетравність поживних речовин, %(М±m)
Показники
Сирий протеїн
Відкладено азоту в
організмі, г
% відкладення:
від прийнятого
від перетравленого
Сирий жир
Сира клітковина
БЕР

Люцернове сіно з
0,5 % консерванту
«Універсіл»

Люцернове сіно з
1,0 % консерванту
«Універсіл»

67,25±0,45

75,19±0,42***

4,8±0,78

15,31±0,77***

21,70
32,26
34,38±1,93
60,64±1,77
58,40±0,40

45,63
60,73
48,17±1,73**
57,90±0,64
68,31±1,06***

Люцернове
сіно (за
Карпусь Н.М.
та ін., 1978)
72

37
41
65

*** Р > 0,999

Зменшення споживання та коефіцієнтів перетравності поживних речовин зумовлені перш за все порушенням технологічних вимог зберігання
сіна, а саме температурного режиму. Так, при застосуванні 1 % консерванту температура сіна не перевищувала 32,3°С, його маса мала зелений колір. В той час при застосуванні 0,5 % консерванту температура сіна сягала
47,4°С, воно мало світло бурий колір з осередками плісняви. Причиною
цього є недостатня доза консерванту для припинення життєдіяльності мікроорганізмів. За наявності вологи та тепла, карбонільні групи вуглеводів
з’єднуються з аміногрупами білків, як наслідок накопичуються темнозабарвлені азотовмісні полімери, лігнінові фракції, які локалізуються в клітковині корму, кислото нерозчинна клітковина та в ній кислото нерозчинний протеїн [4], що веде до зниження засвоєння поживних речовин корму.
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Свідченням цього є достовірне зниження відкладання в організмі тварин
азоту. При згодовуванні сіна з 0,5 % консерванту процент відкладання в
організмі азоту складає 21,70 від прийнятого та 32,26 від перетравленого,
в той час при згодовуванні сіна з 1,0 % консерванту ці показники склали
45,63 та 60,73 відповідно, тобто в 1,88-2,1 разу менше. Зниження коефіцієнтів перетравності поживних речовин відбилося на показниках енергетичної цінності люцернового сіна заготовленого при підвищеній вологості – 8,3 при застосуванні 0,5 % та 9,19 МДж ОЕ/СР та 1 % консерванту.
Висновок. Внесення 1 % сухого мінерального консерванту, на основі природних мінералів, сприяє підвищенню споживання сухої речовини,
коефіцієнтів перетравності поживних речовин сіна та його енергетичної
цінності.
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УДК636.4.087.7
С. Н. Пилюк
РУП НПЦ НАН Беларуси по животноводству
Компоненты растительного происхождения
в составе ЖЗЦМ
В процессе работы проводили исследования по выявлению оптимального технологического режима производства жидких заменителей
цельного молока с использованием экспериментальной гидродинамической установки, функционирующей на основе теории кавитации.
Разработаны некоторые параметры технологического процесса
производства жидких заменителей цельного молока. Изучен их химический состав, определено влияние на поедаемость кормов, переваримость
и использование питательных веществ, продуктивность телят.
Рассчитана экономическая эффективность производства и использования новых ЗЦМ в кормлении бычков.
В настоящее время на выпойку телят используют либо цельное молоко в количестве от 250 до 400 литров молока на одного теленка, либо
жидкий корм, восстановленный из различных сухих составляющих, производимых, в основном, на молочных заводах. Проблема сокращения расхода цельного молока в рационах телят путем увеличения производства
заменителя цельного молока (ЗЦМ), близкого по свойствам к натуральному, является актуальной, так как дает возможность повысить товарность
цельного молока до 90 % и более. Использование ЗЦМ при выращивании
телят позволяет сократить срок выпойки молока до 10 дней, а его количество до 50-60 кг на голову [5].
Основой почти всех выпускаемых заменителей цельного молока является обезжиренное сухое молоко (СОМ), которое обогащается различными добавками с целью повышения его питательности. Однако это не
обеспечивает существенной экономии молочного белка – ценного пищевого продукта. Сократить расход молочного белка на кормовые цели можно за счет производства ценных его заменителей, включая в их состав недефицитные белковые корма растительного происхождения [6].
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В последние годы рекомендовано очень много различных рецептов
заменителей цельного молока. Среди отечественных рецептов имеются
такие, которые обеспечивают приросты живой массы молодняка не ниже,
чем на рационах с цельным молоком. Так, заменитель, вырабатываемый на
АО «Экмол» (ССК-2) и содержащий в своем составе 48 % сухого обезжиренного молока и 17 % гидрогенизированного жира с добавками витаминов и микроэлементов, обеспечивает получение 700 г среднесуточного
прироста. Однако, указанный заменитель цельного молока не нашел широкого распространения из-за недостатка необходимого количества сухого
обезжиренного молока и гидрогенизированных жиров [7].
Учитывая вышеизложенное, многие хозяйства вынуждены готовить
местные заменители, составляя кормовые смеси из имеющихся кормов.
Такие заменители, как правило, неполноценны и рекомендовать их для
массового внедрения нельзя. Но сама идея использования в составе заменителей цельного молока местных зерновых культур заслуживает внимания [5,6,7].
Материал и методика исследований. РУНИП «ИМСХ НАН
Беларуси» совместно с РУП «ИЖ НАН Беларуси» разрабатывают технологию заменителей цельного молока на базе местных зерновых, зернобобовых и технических культур таких, как новые сорта овса, люпин, горох,
рапс, льняное семя в сочетании с молочной сывороткой и другими обогатительными добавками и витаминно-минеральным комплексом.
В основу технологии приготовления ЗЦМ положена идея влаготепловой обработки зернофуража на специальной гидродинамической установке, которая позволяет прямо из зернофуража получить однородную гомогенную мелкодисперсную массу, что очень важно при приготовлении заменителя цельного молока [3,4]. Ценность такого оборудования заключается еще и в том, что в одном агрегате происходит измельчение зернофуража, тепловая обработка и смешивание его с водой с образованием пасты
или растительного молока. По степени измельчения такая паста или растительное молоко практически не расслаивается в течении долгого времени [2].
Оборудование для приготовления заменителя цельного молока позволяет производить его непосредственно в хозяйстве прямо из зернофуража с последующим внесением в него различных обогатительных добавок и витаминно-минерального комплекса.
Комплект оборудования включает:
весоизмерительное устройство приема зернофуража (1);
транспортер подачи зернофуража (2);
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емкость для увлажнения зернофуража (3);
агрегат влаготепловой обработки (4);
смеситель приготовления ЗЦМ (5);
насос подачи приготовленного ЗЦМ (6).
Согласно технике выращивания и откорма молодняка телят существующей в УКСП «Доброволец», группы животных комплектуются по
16 голов в каждой клетке, фронт кормления составляет 70-75 см на голову.
Бычков закупают как в хозяйствах, так и у частных лиц. Закупка животных
производится в зависимости от живой массы на день покупки, которая составляет не менее 48 килограмм. При этом возраст теленка не фиксирован.
Группы из 16 голов формируют за один, максимум два дня. Выпойку заменителей молока осуществляют с первого дня, с момента поступления
животных на комплекс. Выпойка телят производится из пластмассовых
ведер, в которые ЗЦМ поступает по трубопроводу из смесителей. В первый день рацион телят состоит из двух литров ЗЦМ, выпаиваемого в два
приема кормления, утром и вечером, по одному литру на каждого теленка.
Грубые корма (сено, сенаж) и зерно злаковых культур постоянно находятся в кормушке, так же телята имеют постоянный доступ к воде.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Для проведения опыта
были сформированы две группы телят (бычков) по принципу пар-аналогов.
В каждой группе было подобрано по 10 бычков трех-четырех недельного
возраста, живой массой 48-51 кг. Схема опыта приведена в таблице 1.
1. Схема опыта
Группы
1-контрольная
2-опытная

Количество голов
16
14

Живая масса, кг
48-51
48-51

Особенности кормления
ОР + Микромель Экстра
ОР + СКК

Из данных таблицы I видно, что животные второй опытной группы,
в отличие от бычков первой контрольной группы, получали в составе рациона сухой кормовой концентрат, произведенный на Могилевском комбикормовом заводе. Бычкам контрольной группы скармливали ЗЦМ, приобретенный в Бельгии. Состав и питательность сухих ЗЦМ приведены в таблице 2.
Из данных таблицы 2 видно, что СКК, изготовленный на Могилевском
комбикормовом заводе, который скармливали животным опытной группы,
имеет следующий состав в процентах: овес шелушенный – 6; люпин –
16,7; рапс – 32,3; льносемя – 5,2; сухое обезжиренное молоко – 24,8; сыворотка сухая – 12,1; сода питьевая – 0,9; трикальцийфосфат – 0,7; премикс –
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ПКР-1 (для телят 10-75 дневного возраста) – 1. Следует отметить тот факт,
что компоненты, входящие в состав Бельгийского ЗЦМ – «Микромель
Экстра», нам установить не удалось. Однако в нашем распоряжении имеется его биохимический состав. Он представляет собой порошок сероватожелтого цвета с характерным запахом сухого молока и некоторых ароматических добавок, который содержит протеина – 21 %, жира – 17 %, лактозы – 34 % и других углеводов – 18 %.
2. Состав сухого кормового концентрата ЗЦМ для телят
Ингредиенты и питательность
Овес шелушеный
Люпин
Рапс
Льносемя
Сухое обезжиренное молоко
Сухая молочная сыворотка
Сода
Трикальцийфосфат – 1 сорт
Соль поваренная
Премикс ПКР-1 (телята 10-75 дней)
Итого
В 1 кг содержится:
Сухое вещество
Органическое вещество
Кормовые единицы
Обменная энергия
Сырой протеин
Жир
Сырая клетчатка
БЭВ

Единица
измерения
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Гуликромель
Экстра
-

6
16,7
32,3
5,2
24,8
12,1
0,9
0,7
0,3
1
100

г
г
к.ед.
МДж
г
г
г
г

960,0
867,30
14,41
215,0
170,0
6,0
476,30

908,80
825,77
1,41
13,58
241,06
161,0
47,84
373,65

СКК

Разработанный нами СКК не имел существенных различий по содержанию питательных веществ в своем составе. Однако он содержал
больше клетчатки в 6,3 раза, а сухого вещества на 4,5 % меньше. Это связано с тем, что в состав разработанного нами СКК входило около 50 %
ингредиентов растительного происхождения, которые богаты клетчаткой,
а так же минеральными элементами. С целью балансирования рационов
телят опытной группы по питательным веществам, макро-, микроэлементам и витаминами в состав СКК, при приготовлении его на Могилевском
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комбикормовом заводе вводили премикс. Программа кормления телят в
молочный период корректировалась через каждые 7 дней. В этот период
ставилась задача сохранить здоровье молодняка, подготовить его к интенсивному выращиванию и доращиванию и получить не менее 570-660 г
среднесуточного прироста. Молочный период длился 8 недель. Заменитель
исключали из рациона во время поедания телятами не менее 1,3-1,5 кг
комбикорма КР-1. После молочного периода телятам продолжали скармливать КР-1 в течение трех недель.
При приготовлении разовой нормы жидкого ЗЦМ контролировали
концентрацию сухого вещества в составе «Микромель Экстра», равную
12 %, что достигалось при разведении в соотношении 132 г концентрата
на 880 мл воды. Для этого в приемную емкость экспериментальной гидродинамической установки объемом 200 литров помещали 28 кг сухого
кормового концентрата (СКК) (для 85 голов телят в секции) и заливали
холодной водой. После этого смесь подвергали кавитационному воздействию в течение 35 минут при окончательной его температурной фазе
85°С. Жидкую гомогенную смесь охлаждали до +40°С, вносили 16 мл
ферментного препарата «Фекорд». Хорошо перемешивали механически в
течение 3-х минут и при температуре 39-37°С. В результате удалось получить жидкую однородную смесь с хорошей текучестью без видимых
примесей с равномерной окраской, присущей кремовому цвету.
Гомогенность смеси в жидком состоянии сохранялась в течение нескольких дней.
Таким образом, жидкий заменитель молочных кормов «СКК-ЗЦМ» –
сложная хорошо эмульгированная растительно-молочная смесь, обогащенная биологически активными веществами. Следует отметить, что полученной смеси был присущ устойчивый запах зерносмеси, определяемый как «костный полуфабрикат» или «рыбный жир». Несмотря на этот
«специфический» запах корма телята потребляли его охотно с хорошим
аппетитом, за исключением отказа от этого вида корма одним теленком
при первичном скармливании. В целом в период выпойки заменителей
цельного молока случаев расстройства пищеварения у телят подопытных
групп не наблюдалось.
С программы кормления телят опытных групп видно, что телята
второй опытной группы за 44 дня исследований потребили 22,7 кг сухого
кормового концентрата в составе жидких ЗЦМ, что на 1,05 % больше чем
телята, получающие Микромель Экстра. Это связано с тем, что Микромель
Экстра в своем составе содержит 96 % сухого вещества, а СКК – 90,88 %.
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Другие корма обеих опытных групп потребляли в одинаковом количестве.
Общая питательность кормов, израсходованных за период опыта в
среднем по обеим группам телят, составила соответственно, кг: в 1-й и
11-й кормовых единиц – 304,58 и 300,68, сырого протеина – 49,41 и 48,99,
кальция – 2,24 и 2,27, фосфора – 1,62 и 1,63, отношение фосфора к кальцию – 0,723 и 0,718, что вполне соответствует физиологическим потребностям животных. В структуре рациона телят в учетный период опыта
(в % по питательности) приходилось на молочные корма – 43,01 и 40,24 %,
сено – 7,42 и 7,78 и концентраты – 49,57 и 51,99.
Таким образом, частичная замена сухого обезжиренного молока в
составе его заменителей для телят молочного периода на ингредиенты
растительного происхождения, подвергнутые влаготепловой обработке на
гидродинамической установке, не снизила потребления питательных веществ. Основная часть рациона для телят обеих групп была одинаковой по
набору кормов и содержанию в них питательных и биологически активных веществ, включая заменитель цельного молока, который выпаивали
каждому теленку индивидуально два раза в день с одинаковым интервалом
по времени. Увеличение содержания крахмала и клетчатки в составе заменителя цельного молока животных второй опытной группы объясняется
заменой СОМ сырьем растительного происхождения.
Влияние условий кормления на прирост живой массы телят опытных
групп представлены в таблице 3.
Из данных таблицы 3 видно, что после 44 дней опыта, то есть после
завершения периода скармливания бычкам ЗЦМ, последующие 64 дня исследований телята контрольной и опытной групп давали практически
одинаковый среднесуточный прирост живой массы. Так, на шестьдесят
четвертый день опыта, телята контрольной группы имели среднесуточный
прирост живой массы на уровне 781,5 грамм, а опытной 779,0, разница
составила 2,5 грамма или 0,3 %. Однако, снижение прироста живой массы
у бычков второй опытной группы за весь период опыта (108 дней) составила ежедневно 27,5 грамм или 3,7 % по сравнению с животными контрольной группы. Полученные нами результаты утвердительно указывают
на то обстоятельство, что необходимо проводить дальнейшие исследования и поиск путей для решения проблем, которые возникают при скармливании молодняку жвачных животных заменителей цельного молока, приготовленных из сырья растительного происхождения с использованием
гидродинамической установки, функционирующей на основе теории кавитации.
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3. Влияние условий кормления на прирост живой
массы телят
Показатели
Живая масса, кг
при постановке на опыт
после 44 дней выпойки ЗЦМ
после 108 дней опыта
Валовой прирост, кг
после 44 дней выпойки ЗЦМ
за 64 дня опыта
за 108 дней опыта
Среднесуточный прирост, г
после 44 дней выпойки ЗЦМ
за 64 дня опыта
за 108 дней опыта

Группы
1-контрольная
2-опытная

% к контрольной
группе

58,3 ± 1,2
88,8 ± 3,1
138,8 ± 2,9

59,5 ± 1,6
87,1 ± 2,6
137,0 ± 2,5

1,9
91,4
98,8

30,5*1,7
50,0 ± 2,1
80,5 ± 3,4

27,6 ± 1,4
49,9 ± 1,8
77,5 ± 1,9

89,1
99:6
95,7

693,0 ± 34,1
781,5 ± 24,3
745,5 ± 28.1

628,5 ± 33,8
779,0 ± 23,7
718 ± 26,9

90,7
99,7
96,3

Следовательно, замена импортного ЗЦМ «Микромель Экстра», в составе которого содержится 68 % молочного белка при начальной массе
телят 56-59 кг и менее на «ЗЦМ-СКК» хотя и формирует животных с достаточным уровнем метаболических процессов, отвечающим технологическим требованиям первого периода выращивания по величине среднесуточных приростов, тем не менее требует повышения его биологической
полноценности за счет более приемлемых технологических этапов при
изготовлении конечного продукта. В то же время, более поздняя (при живой массе 62-65 кг и более) замена молочных продуктов сухим кормовым
концентратом позволяет выращивать животных, которые по энергии роста
в меньшей степени уступают животным, выращенным на молочных кормах.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что при
выращивании телят в условиях промышленного комплекса можно в значительном объеме замещать дорогостоящий импортный заменитель цельного молока на ЗЦМ, изготовленный в хозяйстве методом кавитации на
основе зернового сырья, обогащенного вторичными молочными продуктами и биологически активными веществами. Подобный метод приготовления и скармливания ЗЦМ позволяет, не снижая энергии роста животных,
заметно увеличить объем реализации молока и молочных продуктов для
питания населения, существенно удешевить и повысить рентабельность
производства говядины.
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Выводы. 1.Использование влаготепловой обработки зернофуража
позволяет получать мелкодисперсную однородную массу, которая вполне
может быть использована при приготовлении заменителя цельного молока.
2.Применение влаготепловой обработки зернофуража не уменьшает
количество питательных веществ в полученном продукте, количество сахара и свободных аминокислот даже несколько увеличивается, а клетчатки
уменьшается.
3.Для сохранения количества витаминов целесообразно температурный режим приготовления зернофуража ограничить величиной не более
90°С с выдержкой не более 15-20 минут.
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УДК:636.087.7[636.2.053+636.4.053]
В. М. Костенко, І. В. Дмитрук, Ю. І. Нечипорук, С. М. Суховуха
Вінницький державний аграрний університет
Використання ріст стимулюючих та
імунозахисних добавок в раціонах телят та
поросят
Представлені результати науково-господарських дослідів по вивченню ефективності використання в раціонах свиней пробіотика
«Пробіол-Л», «Пробіол-Л» та лимонної кислоти, «Пробіол-Л» та бурштинової кислоти, кормового антибіотика «Біовіт-80», жирової та жиролізинової добавок, якими встановлено, що пробіотик «Пробіол-Л» підвищує середньодобові прирости на 41,6 г, або 9,5 %, використання пробіотику «Пробіол-Л» та лимонної кислоти сприяє підвищенню середньодобових приростів на 49,1 г, або 11,2 %, використання пробіотика
«Пробіол-Л» та бурштинової кислоти підвищує середньодобові прирости
на 60,4 г або 13,8 %, використання кормового антибіотика «Біовіт-80»
підвищує середньодобовий приріст на 53,9 г або 12,3 %.
До кормових добавок відносяться пробіотики – це живі культури
корисних мікроорганізмів, органічні кислоти, жирові, амінокислотні, мінеральні добавки, ферменти та інші біологічно активні речовини. Їх включення в раціон підвищують продуктивність та резистентність організму
тварин.
Метою статті є представлення результатів наших досліджень з вивчення впливу добавок органічних кислот, пробіотиків, сумішей органічних кислот, жирових та жиролізинових добавок на ріст та імунозахисні
функції молодняку свиней та телят.
Матеріал і методи досліджень. Для вивчення продуктивної дії та
імунозахисних функцій органічних кислот, пробіотиків, жирових та жиролізинових добавок та порівняння їх з дією кормових антибіотиків при годівлі молодняку свиней і телят було проведено шість науковогосподарських та чотири фізіологічні досліди, два контрольних забої, вивчали також гематологічні показники, показники якості м’яса, економічну
ефективність їх згодовування.
© Костенко В.М., Дмитрук І.В., Нечипорук Ю.І., Суховуха С.М., 2008
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Науково-господарський дослід з вивчення впливу лимонної і бурштинової кислот на продуктивність та підвищення резистентності поросят
проводили в умовах Липовецького свинокомплексу.
Для досліду було відібрано три групи поросят по 14 голів в кожній.
У зрівняльний період поросята перебували під свиноматкою. Також
вони знаходились під свиноматкою 25 днів основного періоду досліду.
У віці 45 днів, після відлучення, поросят розмістили по 14 голів у
клітці де вони знаходились решту 80 днів основного періоду. У заключний
період, тривалістю 145 днів, свині всіх трьох груп були на однаковому
раціоні.
Ми взяли до уваги результати першого науково-господарського досліду, де кращою за продуктивністю виявилась третя група поросят, яким
згодовували додатково до раціону бурштинову кислоту, і провели науковогосподарський дослід по вивченню ефективності бурштинової кислоти на
ріст поросят, як стимулюючої та антистресової кормової добавки при зміну корму в раціонах поросят, у віці 20 днів та у віці 30 днів.
Поросят-сисунів при народженні в кількості 28 голів поділили на дві
групи які знаходились на підсисі у свиноматок. У 20-денному віці поросята перший раз стресувались шляхом включення в раціон незбираного молока. Поросятам-сисунам другої дослідної групи відразу ж після включення в раціон незбираного молока щоденно упродовж 10 днів включали
бурштинову кислоту в кількості 20 мг на 1 кг живої маси. Після 10 днів
згодовування незбираного молока поросята у віці 30 днів вдруге стресувались, в раціон замість незбираного молока включали збиране, яке згодовували до 60-денного віку. Поросята другої дослідної групи продовжували
отримувати 20 мг бурштинової кислоти на 1 кг живої маси.
У період першого стресування середньодобові прирости у поросят
другої дослідної групи, що отримували бурштинову кислоту, були вищі на
33 г або 11,5 %, в порівнянні з контрольною групою, різниця статистично
вірогідна (Р < 0,001).
У період другого стресування середньодобові прирости у поросят
другої дослідної групи, що отримували бурштинову кислоту були вищі на
28 г або 9,3 %, в порівнянні з контрольною групою, різниця статистично
вірогідна (Р < 0,001).
Результати досліду підтвердили ефективність використання бурштинової кислоти як ріст стимулюючої антистресової кормової добавки в раціонах молодняку поросят.
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Аналогічне дослідження з вивчення впливу лимонної і бурштинової
кислот на продуктивність та підвищення резистентності телят проводили
в умовах СТОВ «Михайлівське» Вінницького району Вінницької області.
Для досліду після народження відібрали 30 голів теличок української
чорно-рябої породи з урахуванням живої маси, віку, яких розділили на три
групи по 10 голів у кожній. В зрівняльний період, який тривав 30 днів,
телята отримували основний раціон. З 30-денного віку телята 2 дослідної
групи додатково до основного раціону отримували 1 % лимонної кислоти
на 1 кг сухої речовини корму, телята 3 дослідної групи додатково до основного раціону отримували 20 мг бурштинової кислоти на 1 кг живої маси
телят.
Основний період продовжувався 60 днів, заключний – 90 днів.
Дослідженнями встановлено, що в перший місяць основного періоду
у телят 2 дослідної групи, які одержували додатково до основного раціону
лимонну кислоту, середньодобовий приріст становив 629,3 г, що на 90 г
більше, ніж у телят контрольної групи (539,3 г), різниця близька до вірогідної (Р < 0,1). У телят дослідної групи, які отримувала бурштинову кислоту, він становив 650,3 г, що на 111 г більше, ніж у телят контрольної
групи, різниця близька до вірогідної (Р < 0,1). За другий місяць досліду,
коли телятам припинили згодовувати незбиране молоко, середньодобові
прирости в першій контрольній та другій дослідній групах майже зрівнялись. Відповідно 620 та 626,7 г, а в третій дослідній групі вони були вищими на 26,7 г, ніж в першій контрольній і становили 646,7 г, різниця не
вірогідна.
Враховуючи результати першого науково-господарського досліду, в
якому бурштинова кислота виявилась ефективнішою за лимонну кислоту
нами було вивчено можливість використання бурштинової кислоти як антистресового фактора під час зміни корму, а саме при переведенні телят з
молозива на незбиране молоко і з незбираного на збиране молоко.
Для цього телята-молочники після народження були розділені на дві
групи (по 10 голів в кожній). З триденного віку після закінчення молозивного періоду телята перший раз стресувались шляхом переведення на незбиране молоко.
Телятам другої дослідної групи відразу після першого стресування
щоденно протягом 27 днів в склад незбираного молока включали на 1 кг
живої маси 20 мг бурштинової кислоти. У віці 30 днів телята вдруге стресувались шляхом включення в раціон замість незбираного молока збиране
молоко. Телятам другої дослідної групи відразу після другого стресування
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продовжували згодовувати бурштинову кислоту у складі збираного молока
в кількості 20 мг на 1 кг живої маси до 60-денного віку.
Результати досліджень свідчать, що згодовування бурштинової кислоти під час першого та другого стресування разом із збираним і незбираним молоком телятам другої дослідної групи у кількості 20 мг на 1 кг
живої маси сприяє збільшенню середньодобових приростів на 118 г або
21 % порівняно з першою контрольною групою, яка не отримувала бурштинову кислоту.
З метою вивчення продуктивної дії та імунозахисних властивостей
пробіотиків, органічних кислот і їх сумішей і порівняння їх ефективності
з кормовими антибіотиками в годівлі поросят проведено науковогосподарський дослід. Дослід розпочали в листопаді 2006 року в умовах
Липовецького свинокомплексу на поросятах великої білої породи. Для досліду за принципом аналогів було відібрано п’ять груп поросят по 14 голів
в кожній. Поросята були відлучені від свиноматок у віці 45 днів середньою
живою масою 12 кг. Контрольна група отримувала основний раціон, який
складався із сухої кормо суміші, до складу якої входили: дерть ячмінна,
пшенична, кукурудзяна, горохова, соя екструдована, концентрат С-1, а також поросятам згодовували соєве молоко і кухонну сіль. Поросята другої
дослідної групи отримували основний раціон і 50 мг пробіотика
«Пробіол-Л» на 1 кг кормосуміші, або 50 г на 1 тонну. Поросята третьої
дослідної групи отримували основний раціон і 25 мг пробіотика
«Пробіол-Л» на 1 кг кормо суміші або 25 г на 1 тонну та 4,5 г лимонної
кислоти на 1 кг кормо суміші або 4500 г на 1 тонну. Поросята четвертої
дослідної групи отримували основний раціон і 25 мг пробіотика
«Пробіол-Л» на 1 кг кормо суміші, або 25 г на 1 тонну та 0,1 г бурштинової
кислоти на 1 кг кормо суміші, або 100 г на 1 тонну. Поросята п’ятої дослідної групи отримували основний раціон і 10 г кормового антибіотика
«Біовіт-80» на голову.
За 105 днів основного періоду досліду середньодобові прирости у
поросят першої контрольної групи становили 438,8 г. У свиней другої дослідної групи, що отримували пробіотик «Пробіол-Л» в кількості 50 мг на
1 кг кормо суміші, або 50 г на 1 тонну, становили 480,4 г і були вищими від
свиней контрольної групи на 41,6 г, або 9,5 %, в поросят третьої дослідної
групи, що отримували пробіотик «Пробіол-Л» в кількості 25 мг на 1 кг
кормо суміші, або 25 г на 1 тонну та 4,5 г лимонної кислоти на 1 кг кормосуміші, або 4500 г на тонну становили 487,9 г і були вищими від поросят
контрольної групи на 49,1 г, або 11,2 %, в поросят четвертої дослідної
групи, що отримували пробіотик «Пробіол-Л» в кількості 25 мг на 1 кг
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кормо суміші, або 25 г на 1 тонну та 0,1 г бурштинової кислоти на 1 кг
кормо суміші, або 100 г на 1 тонну становили 499,2 г і були вищими від
поросят контрольної групи на 60,4 г, або 13,8 %, це найвищий показник
серед дослідних груп. В поросят п’ятої дослідної групи, що отримували
10 г кормового антибіотика «Біовіт-80» на голову становили 492,7 г і були
вищими від поросят контрольної групи на 53,9 г або 12,3 %. Різниця у всіх
дослідних групах порівняно з контрольною статистично вірогідна
(Р < 0,001).
Дослід по вивченню впливу жирової та жиролізинової добавок на
ваговий ріст та імунозахисні функції поросят проводили у квітні 2005 року
в науково-дослідному господарстві «Іллінецьке» Вінницького державного
аграрного університету. Для дослідження відбирали поросят відразу ж
після відлучки. Це пов’язано з тим, що після відлучення поросят від свиноматки в їх раціоні різко зменшується кількість жиру. Якщо в останній
тиждень перед відлученням вміст жиру в раціоні становить 5,1 % від сухої
речовини раціону, то при переході на зерновий раціон в перший тиждень
після відлучки лише 2,7 % від сухої речовини раціону. Це приводить до
зниження ефективності використання потенціалу росту свиней та зниження їх імунозахисних функцій. Тому в перші тижні після відлучки необхідно згодовувати раціони з підвищеною концентрацією енергії та інших
поживних речовин, в першу чергу незамінних амінокислот.
Дослід проводили на поросятах відлучених від свиноматок у віці
60 днів. Для підвищення концентрації енергії та збільшення вмісту незамінної амінокислоти лізину використовували нехарчову соняшникову
олію та синтетичну амінокислоту лізин.
Для досліду було сформовано 3 групи кнурців великої білої породи
по 14 голів в кожній. Групи формували з урахуванням живої маси, віку та
походження.
Основний раціон складали із таких кормів: ячмінна та горохова
дерть, соняшникова макуха та мінеральні добавки.
Жирову добавку у вигляді нехарчової олії включали в основний раціон другої дослідної групи поросят відразу після відлучки у віці 60 днів в
кількості 30 г на добу. Це дало змогу в дослідних групах підвищити вміст
жиру до 5,1 % від сухої речовини корму, що дорівнювало вмісту жиру в
сухій речовині до відлучки. В контрольній групі, після відлучки, кількість
жиру становила 2,7 %.
Згодом кількість жиру в сухій речовині раціону зменшували в дослідних групах щомісячно на 1 %. На другий місяць після відлучки вона
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становила 4,1, на третій – 3,1 %. В контрольній групі в перший та другий
місяць досліду вона дорівнювала 2,7 %, в третій місяць – 2,0 %.
У першій контрольній групі загальна енергетична поживність раціону в перший місяць досліду становила 1,5 к. од., в другій дослідній групах
1,6 к. од., за рахунок добавки нехарчової соняшникової олії, що на 6,7 %
більше ніж в контрольній групі.
У третій дослідній групі загальна енергетична поживність раціону за
рахунок добавки нехарчової соняшникової олії також становила 1,6 к. од.,
що на 6,7 % більше ніж в контрольній групі.
Поряд із підвищенням загальної енергетичної поживності на такий
же рівень (6,7 %) підвищено вміст незамінної амінокислоти L-лізин.
Добавка становила 0,88 г L-лізину, що відповідає 0,7 г чистого лізину.
Всього в раціоні містилось 11,1 г лізину проти контрольної групи 10,4 г.
На другий місяць досліду загальна енергетична поживність раціону
першої контрольної групи становила 1,8 к. од., в другій і третій дослідній
1,9 к. од., що на 5,5 % більше ніж в контрольній групі.
Відповідно, в третій дослідній групі кількість лізину підвищено на
5,5 %. Добавка L-лізину становила 0,87 г, що відповідає 0,69 г чистого лізину. Всього в раціоні третьої групи стало 13,2 г незамінної амінокислоти,
проти контрольної 12,5 г.
На третій місяць досліду загальна енергетична поживність раціону
контрольної групи становила 2,9 к. од., в другій та третій дослідних групах – 3,0 к. од., що на 3,4 % більше ніж в контрольній групі.
Відповідно в третій дослідній групі кількість лізину підвищено на
3,4 %, для чого добавлено 0,76 г L-лізину, що відповідає 0,57 г чистого
лізину. Всього в раціоні третьої групи стало 17,5 г лізину, проти контрольної групи 16,8 г.
У заключний період досліду, який тривав 60 днів, раціони контрольної і дослідних груп були однакові. Упродовж досліду вивчали ваговий ріст
поросят. Живу масу тварин визначали щомісячно шляхом індивідуального
зважування двічі підряд, а рівень абсолютних та середньодобових приростів – розрахунковим методом.
Результати досліджень свідчать, що використання у годівлі молодняку свиней жирової та жиролізинової добавок сприяло підвищенню інтенсивності їх росту. Так, середньодобові прирости тварин 2-ї дослідної групи становили 521 г, різниця вірогідна (Р < 0,001) а 3-ї – 553г (проти 471 г
у тварин контрольної групи), різниця також вірогідна (Р < 0,001), що відповідно більше контрольної групи на 10 та 17 %.
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Висновки. Отже, використання в годівлі поросят та телят пробіотика
«Пробіол-Л», лимонної та бурштинової кислот, антибіотика «Біовіт-80»,
жирової та жиролізинової добавок, сприяло підвищенню середньодобових
приростів тварин та резистентності їх організму.
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УДК 636.087.8
В. П. Кучерявий, кандидат сільськогосподарських наук
Вінницький державний аграрний університет
Вплив згодовування лактоцелу на
відгодівельні та забійні показники
ранньовідлученого молодняку свиней
Показано, що згодовування ранньовідлученому молодняку свиней
лактоцелу в дозах 0,6, 1,2 та 2,4 г на голову за добу збільшує середньодобові прирости на 55, 98 та 63 г, або на 17,7, 31,6 та 20,3 %
Останніми роками для профілактики захворювань, лікування тварин
і підвищення їх продуктивності широко застосовують пробіотики – бактеріальні препарати на основі живих мікробних культур, ефективність яких
пов’язана з тим, що вони викликають сприятливі метаболічні зміни в травному каналі, сприяють кращому засвоєнню поживних речовин, підвищують захисні сили організму. Вони не викликають побічних реакцій, не
мають протипоказань до застосування і в комплексі з ветеринарносанітарними заходами можуть позитивно впливати на мікробіоценоз в
тваринницьких приміщеннях [2]. До числа таких добавок можна віднести
і лактоцел, що створений працівниками «БТУ-Центр» (м. Ладижин,
Вінницької області). Він містить живі культури молочнокислих бактерій,
які легко приживлюються в травному каналі молодняку тварин і формують
бажану мікрофлору у ранньому віці. Наповнювачем є тонко розмелений
мінерал цеоліт. Препарат в годівлі свиней ще не використовували. Тому
метою даної роботи було вивчити продуктивність молодняку свиней при
збагаченні його раціонів різною кількістю лактоцелу.
Методика досліджень. Дослідження проведені на п’яти групаханалогах поросят великої білої породи [1], по 20 голів в кожній (табл. 1).
Перша група була контрольною. Жива маса поросят на початок зрівняльного періоду була в межах 6 кг, на початок основного – 9-10 кг.
Протягом 90 діб основного періоду досліду в раціон поросят другої
групи вводили цеоліт в кількості 1,2 г на голову за добу, третьої, четвертої
та п’ятої груп – лактоцел в дозах відповідно 0,6, 1,2 та 2,4 г на голову за
добу. Препарати згодовували в складі ячмінної дерті один раз на добу
© Кучерявий В.П., 2008
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(вранці). Після завершення основного періоду був проведений контрольний забій свиней першої, другої та четвертої груп, по чотири голови з
групи.
1. Схема досліду
Групи

Кількість
тварин,
голів

1 (контрольна)
2
3
4
5

20
20
20
20
20

Характеристика годівлі за періодами
зрівняльний,
основний, 90 діб
15 діб
ОР*
ОР
ОР
ОР + цеоліт, 1,2 г / гол за добу
ОР
ОР + лактоцел, 0,6 г / гол за добу
ОР
ОР + лактоцел, 1,2 г / гол за добу
ОР
ОР + лактоцел, 2,4 г / гол за добу

Зважували свиней щомісячно, облік витрачених кормів проводили
щоденно. Утримували поросят групами в типовому приміщенні для вирощування ремонтного молодняку.
Результати досліджень. Продуктивність поросят за 15-добовий
зрівняльний період показана в табл. 2, з якої видно, що рівень середньодобових приростів у всіх групах був практично однаковий – 210 ± 5 г.
Дослідження показали, що згодовування молодняку свиней як цеоліту, так і лактоцелу, має позитивний вплив на його продуктивність (табл. 2).
Порівняно кращі результати отримані при згодовуванні лактоцелу в дозі
1,2 г на голову за добу – середньодобові прирости збільшуються на 98 г,
або на 31,6 % в порівнянні з контрольною групою, витрати корму на 1 кг
приросту зменшуються на 24 %.
Вірогідне збільшення середньодобових приростів має місце і при
дозі лактоцелу 2,4 г на голову за добу (Р < 0,001), а також при 0,6 г (Р <
0,05). Збільшення середньодобових приростів у свиней 3-5 груп супроводжується відповідним збільшенням живої маси на кінець основного періоду (Р < 0,05).
При споживанні цеоліту в дозі 1,2 г на голову за добу спостерігається
тенденція до збільшення кінцевої живої маси (на 21 %), загального та середньодобового приросту (на 4,5 %).
Результати забою показали, що згодовування молодняку свиней лактоцелу в кількості 1,2 г на голову за добу збільшує передзабійну, забійну
(Р < 0,001) масу туші, забійний вихід та вихід туші (Р < 0,001, табл. 3). Із
субпродуктів вірогідно збільшується маса голови, ніг та шкури.
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2. Показники продуктивності молодняку свиней, М ± m, n = 20
1 група
2 група
3 група
(контрольна)
Зрівняльний період

Показник
Жива маса 1 голови:
на початок періоду, кг
на кінець періоду, кг
Тривалість періоду, дні
Середньодобовий
приріст, г
Жива маса 1 голови:
на початок періоду, кг
на кінець періоду, кг
Тривалість періоду, дні
Приріст живої маси:
загальний, кг
середньодобовий, г
± до контролю, г
–«–«–,%
Витрати корму на 1 кг
приросту, к. од.
± до контролю, к. од.
–«–«–,%
*

6,9±0,3
10,1±0,5
15
215

6,45±0,25
9,6±0,7
15

210
Основний період

4 група

5 група

5,5±0,3
8,7±1,0
15

6,2±0,25
9,3±0,8
15

6,4±0,2
9,5±1,1
15

215

205

210

9,3±0,8
46,8±2,2*
92

9,5±1,1
43,8±1,7*
92

10,1±0,5
38,6±1,2
92

9,6±0,7
39,4±2,1
92

8,7±1,0
42,3±1,5
92

28,5±1,1
310±5
-

29,8±1,8
324±14
+14
+4,5

33,6±1,4* 37,5±2,1** 34,3±1,5*
365±19* 408±15*** 373±10***
+55
+98
+63
+17,7
+31,6
+20,3

6,45
-

6,17
-0,28
-4,3

5,48
-0,97
-15,0

4,9
-1,55
-24,0

5,36
-1,09
-16,9

Р>0,05; ** Р>0,01; *** Р>0,001

За масою внутрішніх органів вірогідна різниця між групами відмічається у тварин третьої групи лише за масою наднирників (Р < 0,01) та
підшлункової залози (Р < 0,05). Однак, спостерігається тенденція до збільшення маси печінки, легень, серця, селезінки, шлунка, відповідно до
збільшення живої маси. Звертає увагу той факт, що маса внутрішнього
жиру у тварин при згодовуванні лактоцелу не змінюється в порівнянні як
з контролем, так і групою з цеолітом в раціоні.
Дані морфологічного складу трьох реберного відрубу туш піддослідних свиней показані в табл. 4. З неї видно, що абсолютні показники складових частин відрубу третьої групи переважають контрольний рівень,
особливо за кількістю м’яса (Р < 0,05).
Відносні показники свідчать про незначне збільшення виходу м’яса
(на 1,61 %) та зменшення сала (на 2,2 %) при порівняно однаковому виході кісток.
За вмістом складових частин трьох реберного відрубу свиней, що
одержували в раціоні цеоліт, вірогідної різниці між групами не існує.
134

Корми і кормовиробництво. 2008. Вип. 60.

3. Забійні показники свиней, М ± m, n = 4
Показник
Передзабійна жива маса, кг
Забійна маса, кг
Забійний вихід, %
Маса туші, кг
Вихід туші, %
Внутрішній жир, кг
Маса: голови, кг
ніг, кг
шкури, кг
печінки, кг
серця, кг
легень, кг
нирок, кг
селезінки, кг
шлунка, кг
щитоподібної залози, г
наднирників, г
підшлункової залози, г

1 група
(контрольна)
38,8±0,73
22,1±0,47
57,1±0,45
15,1±0,44
38,8±0,46
0,3±0,06
3,0±0,09
0,6±0,04
3,1±0,10
0,68±0,05
0,11±0,04
0,25±0,03
0,12±0,02
0,029±0,03
0,31±0,02
5,12±0,11
2,85±0,14
29,8±2,6

2 група

3 група

40,3±0,55
23,2±0,31
57,6±0,35
15,7±0,15
39,0±0,22
0,3±0,01
3,3±0,07*
0,6±0,02
3,4±0,07*
0,73±0,09
0,13±0,03
0,26±0,04
0,14±0,03
0,027±0,04
0,33±0,03
5,38±0,13
2,83±0,12
30,1±3,1

46,3±0,73***
32,2±0,17***
69,7±0,74***
23,0±0,07***
49,6±0,62***
0,3±0,02
3,7±0,02***
0,8±0,02**
4,5±0,07***
0,88±0,17
0,15±0,04
0,38±0,05
0,15±0,03
0,055±0,07
0,41±0,06
5,56±0,25
3,87±0,21**
42,3±3,7*

4. Морфологічний склад трьох реберного відрубу піддослідних
свиней, М ± m, n = 4
Показник
Маса, кг
відрубу
м’яса
сала
кісток
Вихід, %
м’яса
сала
кісток
Коефіцієнт м’ясності

1 група
(контрольна)

2 група

3 група

0,742±0,11
0,357±0,03
0,355±0,02
0,03±0,001

0,778±0,01
0,370±0,02
0,368±0,01
0,04±0,003

0,882±0,02
0,439±0,01*
0,403±0,01
0,04±0,001

48,16±1,01
47,89±0,99
3,96±0,14
1,01

47,79±0,76
47,56±0,75
4,65±0,40
1,00

49,77±1,01
45,69±1,11
4,54±0,12
1,01

Висновки. 1. Згодовування молодняку свиней лактоцелу в дозах 0,6,
1,2 та 2,4 г на голову за добу сприяє збільшенню середньодобових приростів відповідно на 55, 98 та 63 г, або на 17,7, 31,6 та 20,3 %, зменшенню
витрат кормів на 1 кг приросту на 15,0, 24,0 та 16,9 %.
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2. Лактоцел в раціонах молодняку свиней зумовлює підвищення забійної маси і забійного виходу, маси туші і виходу туші, а також маси
субпродуктів.
3. Морфологічний склад трьох реберного відрубу туш свиней характеризується збільшенням його маси, а також частки м’яса, сала і кісток при
незначному збільшенні виходу м’яса, зменшенні виходу сала при практично однаковому з контрольним значенням виходу кісток.
Бібліографічний список
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В. С. Козирь, академік УААН
Інститут тваринництва центральних районів УААН
ВИКОРИСТАННЯ ЛУШПИННЯ СОНЯШНИКУ ТА
ТИРСИ ПРИ ДЕФІЦИТІ СОЛОМИ
Проведено серію експериментів по використанню лушпиння соняшнику та тирси в годівлі тварин.
Кормовиробництво, як і рослинництво взагалі, є одним з самих ризикованих напрямків сільськогосподарського виробництва. Як і в інших галузях землеробства результативність його дуже залежить від погоднокліматичних умов. В посушливі роки, коли рослини погано розвиваються
і їх вегетативна маса в момент збирання низька, заготівля достатньої кількості об’ємистих грубих кормів для худоби ускладнюється. В такі кризові
періоди важливо знайти альтернативні джерела надходження дешевих
кормів.
Через екстремальні погодно-кліматичні умови останніх років і низькорослість сільськогосподарських культур в ряді агроформувань степової
зони України в наступну зимівлю очікується недостатня забезпеченість
© Козирь В., 2008
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тваринництва грубими кормами. Одним із джерел поповнення їх дефіциту
може бути використання лушпиння соняшнику та тирси листвяних та
хвойних порід дерев.
У натуральному вигляді, як монокорм, лушпиння та тирсу поїдають
тварини погано. У зв’язку з цим науковцями Інституту тваринництва центральних районів УААН проведено серію експериментів щодо привчання
їх до споживання цих нетрадиційних грубих кормів.
Дослідження проведено в червні 2007 р. на коровах голштинської
породи з добовим надоєм 20 кг молока в агрофірмі «Наукова» та бугайцях
сірої української породи з середньодобовим приростом 900 г в дослідному
господарстві «Поливанівка» Дніпропетровської області за методикою порівняння контрольної і дослідної груп тварин по 10 голів у кожній.
Альтернативні види кормів (тирсу та лушпиння) піддослідним тваринам
згодовували в різному співвідношенні з концентрованими кормами.
Кормову суміш роздавали худобі тричі на день.
Перед початком досліду в лабораторії інституту визначено хімічний
склад лушпиння соняшнику та тирси (табл. 1).
1. Хімічний склад дослідних кормів, (% в сухій речовині)
Показники
Початкова вологість
Гігроскопічна вологість
Сирий протеїн
Сира клітковина
Сирий жир
Сирий попіл
Кальцій
Фосфор

солома пшениці
озимої
9,2
5,5
3,6
35,0
1,5
0,73
0,3
0,07

Вид корму
лушпиння
соняшнику
12,4
7,1
5,64
56,9
3,7
4,3
0,46
0,11

тирса
деревна
6,7
5,2
59,0
1,0
0,5
0,12
-

Отриманні данні свідчать, що в 1 кг дослідних зразків лушпиння та
тирси міститься 0,15-0,1 к. од. Крім того, в лушпинні більше ніж в соломі
озимої пшениці сирого протеїну і фосфору в 1,5 разу, а таких незамінних
амінокислот, як лізин, метіонін та сирого жиру у 2 рази. В тирсі протеїн та
фосфор відсутні.
Основна складова лушпиння соняшнику та тирси дерев є сира клітковина (57-59 %), яка і визначає їх енергетичну цінність. Але вона тут має
більш складну структуру, ніж в соломі, і тому менш доступна для організму тварин, а, відтак, має нижчу споживчу корисність.
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До згодовування лушпиння та тирси тварин привчали поступово.
Спочатку з добового раціону дійних корів (табл. 2) вилучали частину соломи, а замість неї в такій же кількості їм давали лушпиння, яке змішували
з концентратами у співвідношенні 1:3, поступово зменшуючи її кожний
день. Корови таку суміш залюбки поїдали до досягнення співвідношення
1:1. При подальшому зменшенні кількості концентратів та збільшенні
частки лушпиння в суміші її поїдання різко знижувалось.
2. Добовий раціон дослідних груп дійних корів
в АФ «Наукова»
Інгредієнти
Зелена маса люцерни, кг
Зелена маса злаків, кг
Солома пшенична, кг
Лушпиння соняшнику, кг
Комбікорм, кг
Сіль кухонна, г
Поживність раціону, к. од.
Місячна продуктивність корів, кг

Група тварин
контрольна
дослідна
n=10
n=10
30
30
30
30
2
2
7
7
100
100
19,4
19,3
603
602

Заміна до 50 % грубого об’ємистого корму в раціоні дослідних тварин на лушпиння соняшнику негативно не відображається на поїданні
раціону. Корови перебувають в нормальному фізіологічному стані. За
кондиціями,продуктивністю та якістю молока вони не поступаються
контрольним тваринам.
За аналогічною методикою вивчали поїдання тирси листвяних дерев
ремонтними бугайцями сірої української породи. Одночасно із вилученням з добового раціону частини грубих об’ємистих кормів тваринам згодовували відповідну кількість тирси в суміші із дертю ячменю та озимої
пшениці (табл. 3).
Поїдання тирси, також як і лушпиння, залежало від її концентрації у
виготовленій суміші. Вона різко знижувалась при збільшенні її співвідношення понад 50 %. Дослідні бугайці щодоби з’їдали по 2 кг тирси і за
станом здоров’я та приростів живої маси не поступались тваринам з
контрольної групи.
Аналогічні дослідження проведено по згодовуванню лушпиння та
тирси вівцям, а також використанню їх у суміші із соковитими кормами.
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3. Добовий раціон дослідних груп бугайців
у ДГ «Поливанівка»
Інгредієнти
Зелена маса люцерни, кг
Сіно люцернове, кг
Солома пшенична, кг
Тирса, кг
Дерть злаків, кг
Сіль кухонна, г
Поживність раціону, к. од.
Середньодобові прирости бугайців, г

Група тварин
контрольна
дослідна
n=10
n=10
20
22
3
2
1
2
2
2
50
50
7,4
7,4
906
904

Таким чином встановлено, що в суміші з концентрованими кормами
(комбікорм) в пропорції 1:1 за масою і соковитими (зелена маса) відповідно 3:1 за об’ємом в раціонах жуйних тварин можна солому колосових
культур замінити лушпинням соняшнику та тирсою. Однак, для запобігання порушень травлення, жуйним тваринам бажано згодовувати щодоби по
1-3 кг не подрібненого сіна або соломи.
Висновки. Отже, враховуючи особливості ситуації поточного року,
лушпиння соняшнику та тирсу можна без додаткових енерговитрат на їх
підготовку згодовувати великій рогатій худоби і вівцям без шкоди для їх
здоров’я і зниження продуктивності.
З метою пом’якшення негативного впливу дефіциту соломи колосових культур доцільно з початком переробки насіння соняшнику на олієжирових заводах та деревини на відповідних підприємствах організувати
накопичення лушпиння та тирси в окремих господарствах для згодовування їх великій рогатій худобі і вівцям як страховий запас мінімізації дефіциту сирої клітковини. Не слід гребувати і таким резервом клітковини, як
гіллячковий корм, дикоросле різнотрав’я та болотна рослинність.
Використання результатів проведених досліджень на практиці сприятиме успішному проведенню зимівлі худоби.
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УДК: 636.087:637.12
Ю. В. Обертюх, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут кормів УААН
МЕТАБОЛІЗМ ЖИРНИХ КИСЛОТ В ОРГАНІЗМІ
БИЧКІВ ПРИ ВІДГОДІВЛІ КОРМАМИ З ВИСОКИМ
ВМІСТОМ КОНЦЕНТРАТІВ
Представлені результати досліджень метаболізму жирних кислот
у рубці, сліпій кишці та жирнокислотний склад внутрішнього жиру при
відгодівлі бичків кормами з високим вмістом концентратів.
Проблема серцево-судинних захворювань стала глобальною для населення України. Щорічно в закладах системи охорони здоров’я реєструється близько 2,4 млн. нових випадків серцево-судинних захворювань. За
останні п’ять років захворюваність збільшилася в 1,8 разу.
Ґрунтуючись на базі встановлених доказів взаємозв’язку харчування
населення з факторами ризику атеросклерозу і його клінічних проявлень,
у доповіді спільної консультативної наради експертів ВОЗ/ФАО «Раціон,
харчування і попередження хронічних захворювань» визначені рекомендовані норми споживання поживних речовин населенням (табл. 1) [7].
Тваринні жири займають вагому частку в раціоні людини, тому важливо щоб вони були якомога краще збалансовані за жирнокислотним
складом згідно рекомендацій ВОЗ/ФАО. У рослинних продуктах вміст
жирів незначний, крім горіхів і соєвих бобів. Соняшникова олія, яку в
основному використовують в харчуванні людей в Україні, містить 70 %
лінолевої і всього 0,01 % α‑ліноленової кислоти, що вкрай розбалансовує
співвідношення жирних кислот ω-6 і ω-3 ряду (оптимальне співвідношення
лінолевої до α-ліноленової кислоти 5 : 1 [3]).
Поліненасичені жирні кислоти які входять до складу ліпідів рослинних кормів у рубці жуйних тварин піддаються біогідрогенізації, внаслідок
чого в нижні відділи кишечнику потрапляють в основному насичені жирні
кислоти [2; 9; 10]. Це зумовлює значно менший вміст поліненасичених
жирних кислот у тканинах тіла і молоці жуйних тварин порівняно з моногастричними тваринами [8]. Захищення жирів від дії мікрофлори рубця
при термічній обробці соєвих бобів шляхом їх екструдування підвищує
вміст лінолевої і ліноленової жирних кислот у молоці корів [1].
© Обертюх Ю.В., 2008
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1. Рекомендовані ВОЗ/ФАО норми споживання
поживних речовин
Показник
Загальний жир
Насичені жирні кислоти
Мононенасичені жирні кислоти
Поліненасичені жирні кислоти
ω-6 поліненасичені жирні кислоти
ω-3 поліненасичені жирні кислоти
Транс жирні кислоти
Загальні вуглеводи
Білок

Рекомендовані норми споживання
(% від добової енергетичної
цінності раціону)
15-30
<10
>10
6-10
6-10
5-8
1-2
55-75
10-15

Метою досліджень було вивчення впливу висококонцентратних
раціонів на жирнокислотний склад вмістимого рубця, сліпої кишки,
органів і тканин організму бичків на відгодівлі.
Матеріал і методи досліджень. Дослідження проводили за принципом груп-аналогів [5] упродовж 126 діб на 2-х групах бичків, по 10 голів у
кожній, української чорно-рябої породи (жива маса 350 кг, середньодобовий приріст 800 г) на базі фермерського господарства ім. Шевченка
Здолбунівського району Рівненської області. При годівлі тварин враховували вік, живу масу та заплановані середньодобові прирости [4].
Утримання молодняку, великої рогатої худоби – стійлове, прив’язне.
Контрольна група відгодівельних бичків одержувала раціон силосноконцентратного типу. До складу раціону входили такі корми: дерть
ячмінна – 1,5 кг, кормові буряки – 5,0 кг, сіно злаково-бобове – 2 кг, 70 г
кухонної солі, 100 г крейди і 100 г вулканічного туфу – анальциму, силос
кукурудзяний молочно-воскової стиглості згодовували вволю. Облік
з’їденого силосу показав, що тварини споживали його на початку досліду
до 10 кг, а в кінці – до 15 кг. У складі такого раціону на кормову одиницю
припадало 111 г сирого протеїну і 38,5 г сирого жиру [4].
Дослідна група відгодівельних бичків одержувала раціон із високим
вмістом концентратів. До складу «монокорму» для бичків дослідної групи
входило 5 кг консервованого цілого зерна кукурудзи вологістю 35 %, 1 кг
вівсяних висівок, 0,3 кг соняшникової макухи з вмістом сирого протеїну
24 %, 0,5 кг бурякової меляси, 70 г кухонної солі, 50 г подрібненого насіння гірчиці білої сорту «Кароліна», 100 г крейди і 100 г вулканічного
туфу – анальциму. «Монокорм» задавали один раз вранці, а ввечері бички
одержували по 1 кг сіна. Норма згодовування такого «монокорму» станоКорми і кормовиробництво. 2008. Вип. 60.
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вила 6 кг на початку і 10 кг у кінці досліду. На кормову одиницю припадало 91 г сирого протеїну і 43,6 г сирого жиру [4].
Після закінчення досліду на молодняку великої рогатої худоби, був
проведений контрольний забій по 3 голови з групи. У процесі проведення
забою відбирали зразки вмістимого рубця і сліпої кишки та тканин організму для наступних лабораторних досліджень.
Вміст жирних кислот визначали на газовому хроматографі ХРОМ 5
[3].
Цифровий матеріал, одержаний у дослідах на тваринах, обробляли
біометрично [6].
Результати досліджень. Аналіз жирнокислотного складу основних
кормів які згодовували бичкам показано в табл. 2. Як видно з представлених даних бички контрольної групи одержували приблизно на 22 г більше
ліноленової кислоти в основному за рахунок кукурудзяного силосу. Вміст
лінолевої кислоти в раціоні бичків дослідної групи був значно вищим в
основному за рахунок вологого консервованого зерна кукурудзи і соняшникової макухи.
Аналіз жирнокислотного складу вмістимого рубця показав підвищення (до 70 %) вмісту насичених жирних кислот, в основному стеаринової кислоти, за рахунок біогідрогенізації поліненасичених жирних кислот
кормів раціону (табл. 3). Спостерігається також підвищення вмісту ізокислот у контрольній групі, що свідчить про їх синтез мікрофлорою рубця.
Як відомо, для синтезу жирних кислот із розгалуженою будовою бактерії,
використовують такі амінокислоти як лейцин і валін. Для синтезу жирних
кислот із непарним числом атомів вуглецю вони використовують пропіонат, синтез якого підвищується при збільшенні вмісту неструктурних вуглеводів, однак, це не вплинуло на їх вміст у рубці бичків дослідної групи.
За вмістом поліненасичених жирних кислот, таких як лінолева і ліноленова, різниця між групами неістотна.
У вмістимому сліпої кишки також відбувається підвищення вмісту
стеаринової кислоти (71-78 %), однак, вже за рахунок пальмітинової кислоти (табл. 4). Можна відзначити істотне підвищення вмісту миристинової
кислоти у дослідній групі. Виявляється також тенденція до підвищення
вмісту поліненасичених жирних кислот у дослідній групі. Слід відзначити
факт підвищення в дослідній групі вмісту лінолевої кислоти у 2,2 разу у
вмістимому сліпої кишки порівняно з вмістимим рубця.
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2. Жирнокислотний склад основних кормів раціону бичків, %
Код
12:0
13:0
14:0
15:0
15:1
16:0 iso
16:0
16:1
17:0
17:1
18:0
18:1
18:2
18:3(n-6)
18:3(n-3)
20:0
20:1(n-9)
22:0

Назва жирної
кислоти
Лауринова
Тридецилова
Миристинова
Пентадецилова
Пентадеценова
Ізопальмітинова
Пальмітинова
Пальмітолеїнова
Маргаринова
Маргаринолеїнова
Стеаринова
Олеїнова
Лінолева
γ-Ліноленова
α-Ліноленова
Арахінова
Гондоїнова
Бегенова
Насичені
Мононенасичені
Поліненасичені
(n-6)/(n-3)

Консервоване
вологе зерно
кукурудзи
0,02
0,05
0,04
0,13
–
–
10,43
0,13
0,06
0,02
2,26
30,85
54,26
–
1,03
0,47
0,17
0,07
13,53
31,17
55,29
52,68

Силос
кукурудзяний

Сіно злаковобобове

Макуха
соняшникова

0,23
–
0,37
–
0,08
0,27
18,59
0,75
0,34
0,06
2,01
15,63
45,50
0,59
14,71
0,37
0,27
0,22
22,4
16,79
60,8
3,13

0,82
0,09
0,62
1,00
0,36
1,31
27,79
2,30
1,20
0,23
3,65
15,89
25,57
–
14,42
2,25
0,41
2,07
40,8
19,19
39,99
1,77

–
–
0,03
–
–
–
5,34
0,06
–
–
4,48
18,20
70,99
–
0,01
0,18
0,06
0,65
10,68
18,32
71,00
7099

На відміну від досить мінливого характеру жирнокислотного складу
вмістимого рубця і сліпої кишки, жирнокислотний склад внутрішнього
жиру в обох групах відзначається більшою стабільністю та цілком відповідає характеру годівлі (табл. 5). Вміст насичених жирних кислот у внутрішньому жирі, порівняно із вмістимим рубця, загалом нижчий приблизно на 10 %, але рівень пальмітинової кислоти приблизно на 10 % вищий за
рахунок стеаринової кислоти, вміст якої нижчий приблизно на 20 %.
У внутрішньому жирі бичків дослідної групи відзначається істотно
(Р < 0,001) нижчий вміст пальмітинової кислоти. Також істотно нижчий
вміст пентадецилової кислоти в дослідній групі, проте синтез пропіонату
в рубці – підвищений. Зростає також у внутрішньому жирі вміст мононенасичених жирних кислот приблизно у 2 рази, в основному за рахунок
олеїнової кислоти в обох групах. Однак, вміст лінолевої кислоти у внутрішньому жирі нижчий, приблизно у 2 рази порівняно з вмістимим рубця.
Відзначається тенденція до підвищення вмісту лінолевої кислоти у внуКорми і кормовиробництво. 2008. Вип. 60.
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трішньому жирі бичків дослідної групи і, навпаки, до зниження рівня ліноленової кислоти. Неповна біогідрогенізація поліненасичених жирних
кислот очевидно призводить до істотного (Р < 0,001) підвищення в дослідній групі вмісту кон’югатів лінолевої кислоти. Істотно підвищений вміст
ейкозадиєнової кислоти, що є метаболітом лінолевої кислоти. Відношення
n-6 до n-3 ряду жирних кислот у бичків контрольної групи у внутрішньоому жирі становить 5,31, що близько до норми, тоді як у дослідній групі
воно становить 10,16, що удвічі перевищує норму.
3. Жирнокислотний склад вмістимого рубця бичків, %
(n = 3; М ± m)
Код
С12:0 iso
С12:0
С13:0 iso
С14:0 iso
C14:0
C15:0 iso
C15:0
C16:0 iso
C16:0
C16:1
C17:0 iso
C17:0
C18:0
C18:1
C18:2cis-trans
C18:2
C18:3
C20:0
C20:1
C22:0
C22:1

Назва жирної кислоти
Ізолауринова
Лауринова
Ізотридецилова
Ізомиристинова
Миристинова
Ізопентадецилова
Пентадецилова
Ізопальмітинова
Пальмітинова
Пальмітолеїнова
Ізомаргаринова
Маргаринова
Стеаринова
Олеїнова
Кон'югати лінолевої кислоти
Лінолева
Ліноленова
Арахінова
Гондоїнова
Бегенова
Ерукова
Насичені з парним числом
атомів вуглецю
Насичені з непарним числом
атомів вуглецю
Насичені з розгалуженою
будовою
Мононенасичені
Поліненасичені
(n-6)/(n-3)

Контрольна група
0,20±0,05
0,21±0,04
0,76±0,04
3,46±0,03
0,90±0,02
1,15±0,07
0,94±0,02
0,76±0,07
17,11±0,82
0,41±0,02
0,71±0,04
0,90±0,003
49,17±2,76
13,40±1,17
1,56±0,11
3,89±0,68
0,23±0,03
1,29±0,15
0,57±0,07
0,92±0,15
1,47±0,22
69,59±2,26

Дослідна група
0,20±0,10
0,22±0,01
0,99±0,31
2,04±0,23**
1,18±0,12
1,38±0,22
0,90±0,14
0,54±0,11
17,60±1,15
0,52±0,06
0,89±0,18
0,90±0,07
49,00±2,61
14,52±0,41
1,25±0,20
4,02±0,08
0,25±0,002
1,27±0,04
0,64±0,06
0,78±0,01
0,91±0,05
70,05±3,93

1,84±0,02

1,80±0,21

7,04±0,02

6,04±1,06

15,85±1,44
5,68±0,82
17,08

16,59±0,58
5,52±0,29
15,91

**Р < 0,01
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4. Жирнокислотний склад вмістимого сліпої кишки бичків, %
(n = 3; М ± m)
Код

Назва жирної кислоти

Контрольна група

Дослідна група

С12:0 iso

Ізолауринова

0,09±0,02

0,05±0,01

С12:0

Лауринова

0,22±0,03

0,26±0,003

С13:0 iso

Ізотридецилова

0,33±0,11

0,41±0,06

С14:0 iso

Ізомиристинова

0,36±0,15

0,46±0,11

C14:0

Миристинова

0,70±0,22

1,61±0,13*

C15:0 iso

Ізопентадецилова

0,77±0,26

0,92±0,16

C15:0

Пентадецилова

1,02±0,39

1,14±0,18

C16:0 iso

Ізопальмітинова

0,75±0,27

0,75±0,25

C16:0

Пальмітинова

15,74±1,49

13,68±0,17

C16:1

Пальмітолеїнова

0,53±0,07

0,49±0,03

C17:0 iso

Ізомаргаринова

0,77±0,18

0,73±0,02

C17:0

Маргаринова

1,69±0,46

1,14±0,06

C18:0 iso

Ізостеаринова

0,12±0,03

0,15±0,03

C18:0

Стеаринова

58,28±1,32

52,88±1,22*

C18:1

Олеїнова

10,56±0,73

11,77±0,54

C18:2cis-trans

Кон'югати лінолевої кислоти

0,48±0,06

0,60±0,11

C18:2

Лінолева

3,06±1,25

8,91±2,09

C18:3

Ліноленова

0,13±0,03

0,38±0,10

C20:0

Арахінова

1,42±0,42

1,35±0,04

C20:1

Гондоїнова

0,43±0,19

0,30±0,03

C22:0

Бегенова

1,81±0,27

1,27±0,17

C22:1

Ерукова

0,72±0,04

0,74±0,28

Насичені з парним числом
атомів вуглецю

78,17±1,62

71,05±1,13*

Насичені з непарним числом
атомів вуглецю

2,71±0,86

2,27±0,13

Насичені з розгалуженою
будовою

3,20±1,03

3,48±0,57

Мононенасичені

12,25±0,95

13,30±0,26

Поліненасичені

3,67±1,33

9,89±2,09

22,69

23,56

(n-6)/(n-3)

*Р < 0,05

Вологе консервоване зерно кукурудзи бички добре споживали та
пережовували, в калі спостерігалася незначна кількість цілого зерна.
Кукурудзяний крохмаль досить повільно гідролізується у рубці жуйних
тварин, тому він не викликає ацидозу, рН вмістимого рубця в контрольній
групі становив 5,5-5,6, а в дослідній – 5,2-5,5.
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5. Жирнокислотний склад внутрішнього жиру бичків, %
(n = 3; М ± m)
Контрольна група

Дослідна група

С12:0

Код

Лауринова

Назва жирної кислоти

0,06±0,01

0,05±0,003

С14:0 iso

Ізомиристинова

0,12±0,01

0,12±0,005

C14:0

Миристинова

3,18±0,18

2,82±0,05

C15:0 iso

Ізопентадецилова

1,04±0,01

0,88±0,06

C15:0

Пентадецилова

0,74±0,02

0,56±0,03*

C16:0 iso

Ізопальмітинова

0,38±0,01

0,37±0,07

C16:0

Пальмітинова

27,65±0,26

23,96±0,03***

C16:1

Пальмітолеїнова

1,59±0,42

1,95±0,03

C17:0 iso

Ізомаргаринова

0,97±0,01

0,95±0,15

C17:0

Маргаринова

1,52±0,01

1,53±0,06

C17:1

Маргаринолеїнова

0,49±0,01

0,45±0,02

C18:0 iso

Ізостеаринова

0,13±0,01

0,16±0,04

C18:0

Стеаринова

30,49±0,08

31,42±1,19

C18:1

Олеїнова

28,12±0,32

30,22±1,37

C18:2cis-trans

Кон’югати лінолевої кислоти

0,47±0,01

0,60±0,01***

C18:2

Лінолева

1,65±0,35

2,63±0,16

C18:3

Ліноленова

0,31±0,02

0,27±0,03

C20:0

Арахінова

0,19±0,02

0,19±0,01

C20:1

Гондоїнова

0,66±0,08

0,56±0,02

C20:2

Ейкозадиєнова

0,24±0,01

0,31±0,02*

Насичені з парним числом
атомів вуглецю

61,58±0,36

58,44±1,12

Насичені з непарним числом
атомів вуглецю

2,26±0,04

2,09±0,09

Насичені з розгалуженою
будовою

2,64±0,03

2,48±0,32

Мононенасичені

30,86±0,03

33,19±1,41

Поліненасичені

2,67±0,38

3,81±0,14*

5,31

10,16

(n-6)/(n-3)

*Р < 0,05; ***Р < 0,001

Слід відзначити, що бички дослідної групи давали значно вищі середньодобові прирости живої маси – 1100-1200 г, а бички контрольної
групи тільки – 500-650 г або на 50 % менше. Вміст внутрішнього жиру в
бичків контрольної групи становив 2450-3100 г, а в бичків дослідної групи – всього 650-1090 г або на 37,3 % менше. Тобто спостерігається протилежна залежність між накопиченням внутрішнього жиру бичками і приростами живої маси.
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Висновки. Згодовування бичкам при відгодівлі кормів раціону з високим вмістом вологого консервованого зерна кукурудзи підвищує рівень
лінолевої та знижує вміст пальмітинової кислот у внутрішньому жирі.
Знижується у бичків на висококонцентратному раціоні вміст ліноленової
кислоти та зростає рівень кон’югатів лінолевої кислоти. У рубці бичків
відбувається інтенсивна біогідрогенізація незахищених поліненасичених
жирних кислот. Яловичий жир містить більше половини насичених жирних кислот, що не відповідає рекомендованим ВОЗ/ФАО нормам харчування людей, однак, відношення лінолевої (n-6) до ліноленової (n-3)
кислот у жирі бичків на низькоконцентратному раціоні близьке до норми.
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Науково обґрунтована система сталого розвитку польового кормовиробництва та природних луків і пасовищ з розвитком тваринництва в
Криму була спрямована на вивчення агротехніки таких кормових культур:
люцерни, еспарцету, сорго, суданської трави, могару, вики озимої і кормових коренеплодів. Більш масштабні дослідження в кормовиробництві були
проведені в другій половині XX століття, коли тваринництво починає набувати промислового характеру і переходить на утримання великої рогатої
худоби у великотоварних комплексах [1].
У п’ятидесятих роках минулого сторіччя на зрошуваних землях виробництву було рекомендовано зелений конвеєр для всіх видів худоби,
який забезпечує безперебійне надходження високоякісних кормів, упродовж 160 днів, на основі використання багаторічних трав та багатокомпонентних різночасно достигаючих сумішей однорічних культур. Ранню
ланку конвеєрного виробництва кормів відкриває суміш жита озимого з
перко, а потім – ріпак озимий з житом, яку використовують до початку
укісної стиглості озимої пшениці з викою [2,3].
Наступною ланкою зеленого конвеєра є бобово-злакові травосуміші,
ранній підкіс трав яких дає можливість створити конвеєрне відростання
отави й безперебійний цикл його надходження. Зелену масу ранніх ярих
бобово-злакових, капустяно-злакових і багатокомпонентних сумішей весняного строку сівби використовують в червні місяці, а післяжнивні (серпневого посіву) – у жовтні. Урожайність зеленої маси однорічних сумішей
коливалась від 70 до 220 ц/га і знаходилась в залежності від погодних умов
та технологічних прийомів вирощування.
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Суміші кукурудзи з високорослими сортами сої – Полум’я, Південь-40
забезпечують надходження корму в липні місяці при збиранні у фазі закінчення цвітіння кукурудзи. Сівба кукурудзи з ранньостиглими сортами
соняшнику Армавирец, Салют, Зоря, як в основних, так і в проміжних посівах забезпечує урожайність в середньому 150-400 ц/га зеленої маси з
вмістом 102-108 г перетравного протеїну в одній кормовій одиниці.
Встановлено, що кращим бобовим компонентом для суданської трави, сорго-суданського гібрида при вирощуванні на зелений корм є соя,
сумісні посіви яких відрізняються посухостійкістю, здатні формувати глибоку кореневу систему й успішно вести конкурентну боротьбу за вологу й
поживні речовини [4].
До 70-их років минулого сторіччя досліди у Криму по створенню й
використанню культурних пасовищ не проводили через недостатню кількість вологи в ґрунті, високу середньодобову температуру повітря, коли в
літні місяці витрати вологи перевищували її надходження з атмосферними
опадами. Вперше в 1969 р. у степовій зоні Криму в колгоспі ім. Леніна
Червоногвардійського району на зрошуваних землях було створено культурне пасовище для дійного стада на площі 40 га [5].
Починаючи з 1970 р. на Кримській державній дослідній станції розпочали дослідження по створенню й ефективному використанню зрошуваних культурних пасовищ, де основну увагу приділяли питанню підбору
багаторічних трав з люцерни посівної, конюшини білої, грястиці збірної,
стоколосу безостого, вівсяниці лучної, райграсу пасовищного для створення високопродуктивних довголітніх пасовищних травостоїв. Ці травосуміші відрізняються високою отавністю, їх добре поїдають тварини. У рік
посіву вони забезпечували три укоси з урожайністю 280-350 ц/га зеленої
маси, збільшуючи її в наступні роки до 500 ц/га. За роки використання
пасовищ урожайність зеленої маси у середньому становила 430 ц/га.
Вивчено вплив способів сівбі, норм висіву та доз мінеральних добрив
на продуктивність злаково-бобових сумішок. Дослідженнями встановлено, що черезрядні і смугові посіви бобових і злакових трав не впливали на
продуктивність травостою порівняно зі змішаним посівом, але сприяли
кращому збереженню в травостої бобових трав, що дало змогу за п’ять
років досліджень збільшити збір перетравного протеїну на 2,0-3,4 ц/га.
Зменшення норми висіву злакових трав на третю частину від повної не
знизило продуктивність травостою, у той час як збільшення норми висіву
бобових трав у півтора разу сприяло кращому збереженню бобових трав у
травостої й підвищувало вихід сухої речовини на 12,1 ц/га. Внесення азотних добрив із розрахунку N120 і N240 – на фоні фосфорно-калійних дає
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можливість збільшити вихід сухої речовини на 15кг на 1кг мінерального
азоту. Щорічне внесення високих доз азоту знизило вміст бобових трав у
травостої на 22-35% [6].
Виниклі в сільськогосподарському виробництві економічні і соціальні кризові явища призвели до зниження молочної продуктивності тваринництва, зменшення їх поголів’я та площ під кормовими культурами
(табл.).
Трансформація площ під кормовими культурами й
динаміка виробництва молока і молочної продукції
сільськогосподарськими підприємствами АР Крим
(за матеріалами ЦСУ АР Крим 1990, 1995, 2000-2006 рр.)
Показники
Молоко і
молочні
продукти,
тис.т
Кормові
культури,
тис.га
у тому числі:
кормові
коренеплоди
кукурудза на
корм
однолітні
багаторічні
трави

1990

1995

7771,0 2205,3

2000

Роки
2002
2003

2004

2005

2006

79,3

60,6

38,5

32,5

35,2

35,1

527,6

447,3

239,4

197,5

150,6

115,3

92,8

76,8

12,3

8,3

2,2

1,8

1,3

0,9

0,9

0,9

145,5

101,7

34,6

14,8

12,3

11,4

77,1

7,6

199,7

184,2

95,3

102,4

67,6

45,3

37,4

26,0

149,5

131,5

93,2

66,4

60,6

52,4

43,8

39,6

На основі проведених досліджень вченими Кримського інституту
агропромислового виробництва й Кримського агротехнологічного університету розроблені технології й прийоми ведення кормовиробництва в
змінних соціально-економічних умовах.
Важливою умовою ефективного функціонування кормовиробництва
є оптимальні розміри й структура тваринництва в господарстві, які у свою
чергу, визначаються його спеціалізацією й площею ріллі, а також питомою
вагою в ній зрошуваних земель. Зрошувані землі мають особливе значення
для успішного ведення молочного скотарства в посушливих умовах
Криму, тому що без них неможливо забезпечити безперебійне надходжен150
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ня високоякісних кормів для годівлі тварин упродовж тривалого вегетаційного періоду.
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Рис. 1. Структура посівних площ основних
сільськогосподарських культур у господарствах всіх категорій
АР Крим у 1990 році (відсотків від загальної площі)

Вченими Кримського агротехнологічного університету розроблена
методика визначення оптимальної кількості худоби в господарствах різних
форми власності, що враховує головні фактори, які визначають його параметри: загальну площу ріллі, питому масу зрошуваних земель і біокліматичний рівень умов вирощування (рис. 2).
Результати аналізу виробництва молока показали, що в умовах
2006 р. воно скоротилося з 890,4 до 336,5 тис. тонн в порівнянні з 1990 р,
або в 2,65 разу, у сільськогосподарських підприємствах зменшилося в 18,5
разу, але збільшилось в господарствах населення з 89,4 до 293,1 тис. тонн,
що не в змозі вирішити проблему ринку молока ( рис 3).
Опираючись на багаторічний досвід тісної взаємодії галузей кормовиробництва й молочного тваринництва можна визначити шляхи встановлення й подальшого розвитку. Воно буде залежати від переходу виробництва молока від господарств особистих подвір’їв на великі ферми, а виробництво кормів на наукову основу з організацією кормових сівозмін із
чіткою системою зеленого конвеєра й культурних пасовищ.
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Рис. 2. Динаміка виробництва валової продукції сільського господарства (1990 р.=100 відсотків)
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Рис 3. Виробництво молока в АР Крим, (тис.т)
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Висновки. Впровадження зеленого конвеєра із різночасно достигаючих сумішей однорічних і багаторічних трав та використання культурних
пасовищ сприяє безперебійному надходженню високоякісних кормів
упродовж вегетаційного періоду.
Основні дослідження в кормовиробництві на сучасному етапі повинні бути спрямовані на розробку прийомів і технологій адаптованих до
ведення тваринництва в умовах прогресуючого росту цін на енергоносії,
техніку й послуги в господарствах різних форм власності і пріоритетному
забезпеченні науковою інформацією велико товарних комплексів й ферм –
основні виробники продукції тваринництва.
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УДК: 631.151.2: 633
Д. П. Глущенко, кандидат економічних наук
Інститут тваринництва УААН
ефективність ОПТИМІЗАЦІЇ інтенсивного
кормовиробництва
Визначено і обґрунтовано оптимальні організаційно-економічні параметри інтенсивного ведення галузей рослинництва, у тому числі і кормовиробництва в сільськогосподарських підприємствах з виробництва
основних видів тваринницької продукції на власній кормовій базі Лісостепу
і Полісся України. Встановлено оптимальний рівень інтенсивності виробництва продукції рослинництва, у тому числі кормовиробництва, який
забезпечує продуктивність 1 га ріллі 51,2 ц к. од. на Поліссі України.
Аграрний сектор економіки це один із найважливіших пріоритетів
соціально-економічного розвитку країни в цілому, а також окремих її регіонів. За останні роки намітились тенденції зростання обсягів валової продукції сільського господарства, підвищується ефективність агропромислового виробництва. Поряд з цим, незважаючи на позитивні зрушення по
стабільності агропромислового виробництва і забезпечення його динамічного розвитку, багато питань залишається невирішеними. Насамперед, на
село ще недостатньо виділяється із бюджетних асигнувань для подальшого розвитку сільськогосподарського виробництва. За розрахунками експертів агропромисловому комплексу необхідно виділяти не менше 20 %
бюджетних асигнувань. Також ще залишаються високі ставки надання
кредитів.
Таким чином, основними проблемами на селі також залишається
низький рівень інвестиційної активності, технічної забезпеченості, особливо в таких галузях як кормовиробництво, виробництво зерна та технічних культур. Ще існує нееквівалентність у товарообігу сільського господарства з іншими галузями економіки за рахунок цінового диспаритету.
Всі ці проблеми негативно впливають на розвиток вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника, погіршення продовольчої безпеки країни.
Тому проблема статті має актуальне значення розробок та досліджень з оптимізації організаційно-економічних параметрів інтенсивного
© Глущенко Д.П., 2008
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кормовиробництва для аграрних підприємств з виробництва продукції
скотарства на власній кормовій базі стосовно регіону України.
Методика досліджень. У процесі виконання розробок та досліджень
застосовували методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (при
формуванні принципів, теоретичних узагальнень і висновків), монографічний (при вивченні особливостей трудових відносин в кормовиробництві), розрахунково-конструктивний (при зіставленні показників розвитку
кормовиробництва різних підприємств, районів, областей, років);
економіко-математичний (при оптимізації організаційно-економічних параметрів інтенсивного кормовиробництва і системної оцінки, а також прогнозування оптимального розвитку галузі). Також були використані різні
прийоми економічних досліджень щодо аналізу розвитку кормовиробництва.
Щоб виконати дослідження по визначенню оптимальних організацій
но-економічних параметрів інтенсивного кормовиробництва та встановити ефективність системної оцінки кормовиробництва господарства, незалежно від його розміру земельних угідь, форми господарювання виробничого напрямку і природно – кліматичних умов Лісостепу і Полісся України,
нами була розроблена і складена економіко-математична модель задачі і
вирішення на ПЕОМ.
Економіко-математична модель задачі по оптимізації організаційноекономічних параметрів кормовиробництва та його системної оцінки в
аграрних підприємствах у загальному вигляді можна записати так:
с = сjxj → max(min)
за умов найбільш ефективного використання виробничого та
ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприємства незалежно
від виробничого напряму з виробництва продукції тваринництва.
n

¦ aij x jx d B ,

j 1

де аij – норма витрат і-го ресурсу на одиницю продукції рослинництва, у
тому числі і кормовиробництва;
хj – обсяги виробництва j-ої продукції рослинництва, у тому числі кормових культур і кормів;
Сj – системна оцінка одиниці J-ої сільськогосподарської культури, у
тому числі й кормів.
Результати досліджень. Аналіз розробок із оптимізації кормовиробництва в невеликих аграрних підприємствах з виробництва продукції
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тваринництва на власній кормовій базі Лісостепу України свідчить про
високий рівень ефективності інтенсифікації виробництва кормів (табл.1).
Визначено, що найбільш ефективне використання 1 га кормової площі в невеликих господарствах з виробництва продукції скотарства (яловичина і молоко) забезпечується коли для розміщення посівних площ зернових і зернобобових культур відводиться 48-50 % площі ріллі, решта площі,
тобто 50-52 %, надається для розміщення кормових культур та виробництва кормів. Серед посівів кормових культур провідне місце належить
багаторічним травам та кукурудзі на силос з оптимальним поєднанням з
посівами однорічних злаково-бобових сумішок. Наприклад, частка посівів
багаторічних трав в підприємствах з такого виробничого напряму повинна
становити 52-55 % посівів кормових культур. При цьому слід зазначити,
що практично вся система землеробства підпорядкована для забезпечення
скотарства необхідною потребою та співвідношенням кормів. У невеликих
сільськогосподарських підприємствах з виробництва продукції свинарства, враховуючи особливості годівлі свиней, для виробництва зерна оптимально використовувати 65-75 % площі.
При цьому слід зазначити, що площу ріллі, на власній кормовій базі,
ефективно використовувати для виробництва зелених, грубих та соковитих кормів. У підприємствах виробництво свинини поєднується з виробництвом продукції молочного скотарства. Таке поєднання цих галузей
тваринництва обумовлено як особливістю виробництва продукції, так
науково-обґрунтованого використання земельних ресурсів. Що торкаються аграрних підприємств, що мають виробничий напрям з виробництва
продукції вівчарства, то для виробництва зерна найбільш ефективно використовувати 48-50 % площі ріллі. При цьому слід зазначити, що виробництво продукції вівчарства також здійснюється на власній кормовій базі.
Решта площі ріллі надається для вирощування кормових культур та виробництва кормів.
Подальший аналіз свідчить, що для організації інтенсивного кормовиробництва в аграрних підприємствах з виробництва продукції тваринництва на власній кормовій базі, необхідно створити оптимальний рівень
інтенсивності кормової бази. Наприклад, витрати засобів виробництва на
1 га ріллі складають 1047-1854 грн., затрати праці – 22,3-28,7 люд.-год.,
енергозабезпеченість – 21,3-29,1 ГДж, енергоозброєність одного робітника, зайнятого на виробництві продукції рослинництва, у тому числі і кормовиробництві – 1303-2301 ГДж в перерахунку на сукупну енергію, а також визначений оптимальний рівень використання добрив, затрат механізованих робіт в еталонних гектарах тощо.
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1. Ефективність оптимізації кормовиробництва в аграрних
підприємствах з виробництва продукції тваринництва на
власній кормовій базі Лісостепу України
Виробничий напрям
продукція
продукція
продукція
скотарства
свинарства
вівчарства
Показники
варіанти
варіанти
варіанти
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
Рівня інтенсивності (на 1 га ріллі):
витрати засобів виробництва, грн.
1126 1450 1425 1854 1047 1430
затрати праці, люд.-год
22,3
27,7
28,2
35,6
22,6
28,7
енергозабезпеченість, ГДж
22,1
29,1
24,5
37,9
21,3
28,3
енергоозброєність, ГДж/люд.
2170 2301 1303 1507 2064 2159
затрати механізованих робіт, ет.га
13,4
17,0
12,7
16,3
13,3
17,2
Використання добрив:
мінеральні, кг
187
292
212
315
174
273
органічні, т
8,9
9,0
9,0
10,3
6,0
6,5
Економічної і енергетичної ефективності (на 1 га ріллі):
зерна, ц
18,3
26,7
27,4
40,5
16,4
24,3
кормових одиниць, ц
53,9
80,2
57,9
85,2
51,2
75,7
кормо протеїнових одиниць, ц
52,1
77,9
51,0
75,9
52,6
78,4
Валової продукції:
у вартості, грн.
1332 1744 1778 2309 1200 1607
в умовних одиницях, ц
32,5
50,4
39,6
60,4
30,1
48,6
у валовій енергії, ГДж
107,5 178,3 113,8 177,1 102,6 174,5
Грошовий доход, грн.
4231 5903 4649 6411 3970 5167
Чистий доход (умовний), грн.
2989 4465 3097 4647 2806 4192
Собівартість 1 ц, грн.:
кормових одиниць
20,89 18,07 24,64 21,76 2045 18,9
кормо протеїнових одиниць
21,61 18,61 27,94 24,42 19,4 19,25
зерна
20,6 19,75 19,3
18,5
20,5
14,8
умовних одиниць валової продукції
34,65 28,77 35,98 30,69 34,78 29,44
100 грн. валової продукції
84,53 83,14 80,15 80,0 87,25 87,0
1 ГДж валової енергії
10,47 8,13 12,52 10,46 10,2
8,2
Затрати праці на 1 ц, люд.-год:
зерна
0,36
0,31
0,31
0,48
0,37
0,33
кормових одиниць
0,41
0,35
0,49
0,42
0,44
0,38
кормо протеїнових одиниць зерна
0,42
0,35
0,55
0,47
0,43
0,37
умовних одиниць валової продукції
0,69
0,55
0,71
0,59
0,75
0,59
100 грн. валової продукції
1,67
1,59
1,59
1,54
1,88
1,18
1 ГДж валової енергії
0,21
0,15
0,25
0,2
0,22
0,16
Енергетичний коефіцієнт, %
482
513
465
555
482
608
Рівень рентабельності, %
165,5 207,9 117,3 150,6 168,0 192,9
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Установлений оптимальний рівень інтенсивності кормовиробництва,
забезпечує відповідно високу ефективність інтенсифікації галузі. Так, виробництво зерна на 1 га ріллі забезпечується на рівні 16,4-26,7 ц, а в підприємствах з виробництва свинини цей показник значно вищий і становить відповідно – 27,4-40,5 ц. Забезпечується і високий вихід з 1 га ріллі
(кормової площі) кормових і кормо протеїнових одиниць, валової продукції у вартості (в порівняльних цінах 2000 р.) умовних одиниць, у валовій
енергії, валового і чистого прибутку.
Наприклад, вихід кормових одиниць з 1 га ріллі в аграрних підприємствах вказаного виробничого напряму забезпечується від 51,2 до 85,2 ц,
кормо протеїнових одиниць – 51,0-78,4 ц.
Цей рівень інтенсивності відповідно має невисокі витрати засобів
виробництва та затрат праці на одиницю продукції рослинництва, у тому
числі і кормів. Визначена і низька енергоємність 1 ГДж валової енергії
продукції.
Таким чином, оптимізація кормовиробництва сприяє значному підвищенню інтенсивності виробництва кормів, а цим самим забезпечує високу рентабельність та енерговіддачу кожної галузі рослинництва.
Аналіз розробок та досліджень свідчить, що в сільськогосподарських
підприємствах з виробництва продукції скотарства Полісся України, де
виробництво концентрованих кормів має бути з оптимальним поєднанням
природних кормових угідь (пасовища і сінокоси) в умовах цього регіону
забезпечується коли для розміщення посівів зернових і зернобобових
культур відводиться 50-56 % площі ріллі. Серед зернових і зернобобових
культур провідне місце надається озимим (пшениця і жито), яровим колосовим. Решта площі ріллі надається для розміщення технічних культур
(льон-довгунець) та картоплі – 10-15 %, кормових культур – 30-34 %.
Оптимальна структура посівних площ сільськогосподарських культур забезпечує аграрним підприємствам з виробництва продукції скотарства
розміщення культур по найкращим попередникам у сівозмінах прогресивних систем землеробства Полісся України.
Розроблено і обґрунтовано оптимальні показники рівня інтенсивності та інтенсифікації виробництва продукції рослинництва, у тому числі
виробництва зерна і кормових культур та кормів. Встановлено, щоб забезпечити інтенсивний розвиток кормовиробництва необхідний рівень витрат
виробництва на 1 га ріллі 1540-1949 грн. (в сучасних цінах), затрат праці –
25,9-30,0 люд.-год, затрати механізованих робіт в перерахунку на умовні
одиниці – 10,6-12,9 еталонних гектарів (табл. 2). Визначено інші показники, що характеризують рівень інтенсифікації галузей рослинництва, у
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тому числі і кормовиробництва. Наприклад, оптимальний рівень використання мінеральних добрив складає 190-292 кг діючої речовини, органічних – 13,2-25,2 т на 1 га ріллі.
Виконання розробки та дослідження по встановленню інших показників, які характеризують інтенсивність та інтенсифікацію рослинництва,
у тому числі і системи кормовиробництва для сільськогосподарських підприємств з виробництва продукції скотарства Полісся України.
Подальший аналіз розробок то досліджень свідчить, що визначений
оптимальний рівень основних показників інтенсивності рослинництва, у
тому числі вирощування зернофуражних і кормових культур та виробництво кормів забезпечує відповідно і високі показники ефективності інтенсифікації. Так, наприклад, виробництво зерна на 1 га ріллі складає
14,7-20,4 ц, кормових і кормо протеїнових одиниць відповідно 48,3-72,2 і
50,7-74,1 ц. Збільшується виробництво валової продукції як у натуральних
так і у вартісних показниках. Встановлено, що з підвищенням рівня інтенсивності галузей рослинництва виробництво валової продукції у вартості
(в порівняльних цінах 2000 р.)зростає з 1344 до 2096 грн., або майже в 1,6
разу. Відповідно збільшується і валова продукція рослинництва, у тому
числі і кормовиробництва в умовних одиницях та вихід валової енергії, а
також її чистий приріст. Підвищення рівня інтенсивності та інтенсифікації
рослинництва, у тому числі і кормовиробництва забезпечує з 1 га ріллі
відповідно і подальше зростання суми доходу, а також валового і чистого
прибутку. Значно зростають і інші показники економічної і енергетичної
ефективності інтенсифікації кормовиробництва. Наприклад, сума чистого
доходу збільшується з 2864 до 4701 грн. Скорочується рівень витрат засобів виробництва і праці на одиницю продукції. Так, собівартість 1 ц зерна
зменшується з 43,77 до 36,23 грн., або на 17,2 %, 1 ц к. од. відповідно з
31,07 до 26,99 грн. Також значно скорочуються витрати засобів виробництва на 1 ц валової продукції в умовних одиницях, 100 грн. її у вартості.
Підвищення інтенсивності виробництва продукції рослинництва, у тому
числі і галузі кормовиробництва також забезпечує підвищенню продуктивності праці. Визначено, що затрати живої праці на виробництво 1 ц
зерна скорочуються на 16,1 %, кормових і кормо протеїнових одиниць відповідно на 22,2 і 21,6 %. Скорочуються і витрати сукупної енергії на одиницю продукції, що сприяє значному підвищенню енергетичної ефективності. Наприклад, коефіцієнт енергетичної ефективності підвищується з
200,0 до 272,9 %.
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2. Економічна ефективність оптимізації організаційно-економічних
параметрів кормовиробництва в сільськогосподарських
підприємствах з виробництва продукції скотарства Полісся України
Показники
1 Рівня інтенсивності і інтенсифікації /на 1 га ріллі/:
витрати засобів виробництва, грн.
затрати праці, люд.-год.
енергозабезпеченість, ГДж
енергоозброєність, ГДж/люд
затрати механізованих робіт, ет.га
Внесення добрив:
мінеральних, кг
органічних, т
2 Економічної і енергетичної ефективності /на 1 га ріллі/:
зерно, ц
кормові одиниці, ц
кормо протеїнові одиниці, ц
Валова продукція:
У вартості, грн.
В умовних одиницях, ц
У валовій енергії, ГДж
Грошовий доход, грн.
Чистий доход, грн.
Собівартість 1 ц, грн.:
зерна
кормових одиниць
кормо протеїнових одиниць
умовних одиниць валової продукції
100 грн. вартості валової продукції
1 ГДж валової енергії продукції
Енергетичний коефіцієнт, %
Затрати праці на 1 ц, люд.-год.:
зерна
кормових одиниць
кормо протеїнових одиниць
умовних одиниць валової продукції
100 грн. вартості валової продукції
1 ГДж валової енергії продукції
Рентабельність, %

Варіанти оптимізації
1
2
1540
25,9
30,9
1988
10,6

1949
36,0
39,1
2303
12,9

190
13,2

292
25,2

14,7
48,3
50,7

20,4
72,2
74,1

1344
34,6
92,4
4404
2864

2096
57,7
145,8
6650
4701

43,77
31,07
30,37
44,50
114,58
16,67
200,0

36,23
26,99
26,30
33,77
92,98
13,37
272,9

0,31
0,54
0,51
0,74
1,93
0,28
186,0

0,26
0,42
0,40
0,52
1,43
0,21
241,2
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Таким чином, розроблено і обґрунтовано оптимальний рівень показників інтенсивності і інтенсифікації організаційно-економічних параметрів кормовиробництва в сільськогосподарських підприємствах з розвинутим скотарством Полісся України, забезпечує підвищення економічної і
енергетичної ефективності.
Висновки. Оптимізація інтенсивності кормовиробництва в невеликих сільськогосподарських підприємствах з виробництва продукції скотарства, вівчарства та свинарства Лісостепу України забезпечує високу
інтенсивність кормовиробництва. Продуктивність 1 га ріллі встановлено
на рівні 51,2-85,2 ц к. од., валове виробництво продукції складає –
1200-1778 грн., а в умовних одиницях – 30,1-61,0 ц, а також сприяє значному скороченню витрат засобів виробництва і затрат праці на одиницю
продукції.
Результати розробок і досліджень оптимізації організаційноекономічних параметрів розвитку інтенсивного кормовиробництва в сільськогосподарських підприємствах з виробництва продукції скотарства на
власній кормовій базі Полісся України забезпечує високу економічну і
енергетичну ефективність. Продуктивність 1 га ріллі підвищується майже
в 1.5 разу, витрати засобів виробництва на 1 ц к. од. скорочуються на
13,1-22,2 %.
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АННОТАЦИИ
Петриченко В.Ф., Гетман Н.Я., Квитко Г.П. Агробиологические
подходы к интенсификации полевого кормопроизводства в Украине //
Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 60. – С. 3-13.
Интенсификация полевого кормопроизводства базируется на природно воспроизводимых биологических процессах за счёт оптимизации
системы удобрения кормовых культур, обогащения почвы органикой корнестерневых остатков многолетних и однолетних кормовых культур, стимулирования азотфиксирующей способности многолетних бобовых трав
и эффективного использования агрометеорологических ресурсов региона.
Каленская С.М., Ермакова Л.М., Свистунова И.В. Формирование
качества и питательности зелёной массы озимого тритикале в зависимости
от сроков посева и биологических особенностей сорта // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 60. – С. 13-22.
Изучено влияние календарных сроков посева и биологических особенностей сорта на динамику формирования основных составных питательности зелёной массы тритикале.
Пелех И.Я. Эффективность выращивания двух урожаев с однолетних кормовых культур в условиях правобережной Лесостепи Украины //
Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 60. – С. 23-27.
Приведены результаты исследований по изучению особенностей
роста, развития и формирования продуктивности яровых ранних посевов
и поукосной кукурузы.
Маткевич В.Т., Коломиец Л.В. Урожайность и качество кукурузы и
сорго при выращивании в смешанных и уплотнённых посевах // Корми і
кормовиробництво. – Вип. – 60. – С. 28-31.
Рассмотрены вопросы качественной ценности силосного сырья путём выращивания кукурузы и сорго в смешанных и уплотнённых посевах
с высокобелковыми культурами.
Гойсюк Ю.В.Формирование урожайности сои сорта Фемида в зависимости от традиционной и альтернативной технологий выращивания //
Корми і кормовиробництво. – 2008 – Вип.60. – С. 31-37.
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В результате проведенных исследований определено, что наибольшая доля влияния (33,9 %) в опыте была от технологии выращивания сорта
Фемида, а система удобрения в технологии влияла только на 1,9 %, что
свидетельствует о том, что и даже минимально достаточное удобрение
обеспечивает раскрытие потенциала продуктивности сорта. Таким образом, система удобрения сорта Фемида не является определяющим критерием при выращивании его в условиях региона и поэтому сорт Фемида
необходимо считать ценным для альтернативной технологии выращивания сои в условиях Западной Лесостепи Украины.
Бахмат О.М., Чинчик О.С. Влияние системы удобрения и инокуляции семян на продуктивность семян сои в условиях западной Лесостепи
Украины // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 60. – С. 37-42.
Представлены результаты исследований по изучению продуктивности и качества семян сои в зависимости от системы удобрения и инокуляции семян сои при выращивании ёё в западной Лесостепи Украины.
Петриченко В. Ф., Чоловский Ю. М. Продуктивность люпина узколистного в зависимости от моделей технологии выращивания в правобережной Лесостепи Украины // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип.
60. – С. 43-50.
Установлено сортовые особенности формирования продуктивности
люпина узколистного от модели технологии выращивания в условиях
правобережной Лесостепи Украины. Обосновано их влияние на величину
урожайности зерна и его качество.
Голодная А.В., Жмурко Л.Г. Биологическая эффективность фитодоктора на люпине желтом // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. –
60. – С. 50-55.
Приведены результаты исследований по изучению влияния биологического препарата микробного происхождения фитодоктора при обработке им семян, опрыскивании растений, и совместной обработке семян и
опрыскивании растений люпина желтого на их рост, развитие, защиту от
болезней и урожайность зерна.
Гончар Т.М. Особенности формирования индивидуальной и зерновой продуктивности гороха в зависимости от системы защиты в условиях
правобережной Лесостепи Украины // Корми і кормовиробництво. –
2008. – Вип. 60. – С. 56-62.
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Приведен анализ результатов исследований по изучению влияния
системы защиты от клубенькового долгоносика, гороховой зерновки и
горохового комарика на формирование показателей индивидуальной продуктивности и урожайности зерна гороха сортов Люлинецкий короткостеблевой и Элегант. Обнаружена высокая зависимость индивидуальной и
зерновой продуктивности гороха от эффективности системы защиты в
условиях правобережной Лесостепи Украины.
Дробитько О.М. Особенности формирования продуктивности кукурузы в зависимости от пространственного и количественного размещения
растений в агрофитоценозах в условиях южно-западной Степи // Корми і
кормовиробництво. – 2008. – Вип. 60. – С. 62-68.
Изложены результаты исследований влияния ширины междурядий и
густоты стояния растений на формирование фотосинтетической, индивидуальной и зерновой продуктивности кукурузы.
Климчук А.В. Корреляция урожайности с элементами ее структуры
и морфологическими признаками селекционного материала кукурузы в
условиях монокультуры // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 60. –
С. 69-74.
Приведены результаты изучения корреляции между урожайностью и
элементами ее структуры и морфологическими признаками самоопыленных линий и простых гибридов кукурузы в условиях монокультуры. В
процессе анализа обнаружены признаки, по которым нужно вести отбор
высокоурожайного исходного материала для данных условий.
Борона В.П., Карасевич В.В., Зимин В.А.Особенности конкурентных взаимоотношений в агроценозах бобов кормовых // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 60. – С. 75-78.
Изложены результаты исследований по изучению вредоносности
сорняков и определению критических периодов конкурентных взаимоотношений в агроценозах бобов кормовых.
Неилык Н.Н. Гербологический моноторинг агроценозов и особенности распространения амброзии полыннолистной в Винницкой области
// Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 60. – С. 79-82.
Изложены результаты мониторинга пахотных земель и посевов, та
установлены особенности распространения амброзии полыннолистной в
агроценозах различных культур.
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Векленко Ю.А.Эффективность прямого подсева многолетних трав в
дернину старосеянных травостоев на суходолах центральной Лесостепи
Украины // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип.60. – С. 82-89.
Отражены результаты полевого опыта по изучению эффективности
обогащения хозяйственно-ценной части урожая старосeянных лучных
травостоев компонентами из многолетних злаковых и бобовых трав путем
всевания их семян в дернину в разные времена года. Установлено, что применение смеси тимофеевки лучной из лядвенцем рогатым или клевером
луговым эффективно уже на второй год при всех изученных сроках сева,
всевание тимофеевки лучной с люцерной посевной существенный прирост урожая обеспечило лишь при проведении в ранневесенний период, а
подсев козлятника восточного в дернину оказался неэффективным.
Бабич А.А., Щербатюк М.А., Олифирович В.О., Морозова И.И.
Использование лядвенца рогатого для залужения склоновых земель травосмесями на основе лядвенца рогатого в старосеянные вырождаемые
травостои и в горно-луговые сенокосы в Прикарпатском регионе // Корми
і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 60. – С. 89-94.
Освещены результаты многолетних исследований, проведенных в
Прикарпатском регионе, по изучению эффективности залужения склоновых земель травосмесями на основе лядвенца рогатого. Установлено высокую эффективность всевания лядвенца рогатого в старосеяные вырождаемые травостои и в горно-луговые ценозы.
Моспан Г.М., Чепур С. С. О некоторых факторах изменчивости показателей ботанического состава урожая зеленой массы сеянных многолетних трав при выращивании их в условиях горно-лесного пояса Карпат
// Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 60. – С. 94-100.
Освещено характер изменчивости показателей ботанического состава урожая зеленой массы сеяных сенокосов под влиянием удобрения известковыми, органическими и минеральными удобрениями, климатических условий и частоты скашивания.
Назаров С.Г., Дудченко В.И., Харчук А.С., Похилько О.В.
Создание сенокосно-пастбищных бобово-злаковых травостоев на пахотных землях западного Полесья Украины с содержанием бобового компонента 40-50% // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 60. –
С. 100-106.
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Изложены результаты исследований по изучению влияния сроков
посева, состава травосмесей, способов использования разнотипных
бобово-злаковых травостоев на ботанический состав, продуктивность и
качество корма сенокосов и пастбищ.
Огиенко Н.И. Влияние состава травосмесей на особенности формирования биоморфологической структуры травостоев в условиях северовосточной Лесостепи Украины // Корми і кормовиробництво. – 2008. –
Вип. 60. – С. 106-111.
Изучены особенности формирования биоморфологической структуры травостоев на черноземах типичных под влиянием разного соотношения злаковых и бобовых компонентов в травосмесях. Установлено, что у
формировании биоморфологической структуры растительных сообществ
главную роль играют условия среды обитания и биологические особенности растений.
Курнаев А.Н., Никитенко Л.Г., Сыроватко К.М. Влияние минерального консерванта «Универсил» на употребление сухого вещества и
переваримость питательных веществ сена люцерны, заготовленного при
повышенной влажности за рулонной технологией // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 60. – С. 112-117.
Приведены результаты обменного опыта по изучению переваримости питательных веществ и употребление сухого вещества сена люцерны,
заготовленного в рулонах при повышенной влажности с использованием
минерального консерванта «Универсил».
Установлено, что применение консервантов в дозе 0,5% по массе не
обеспечивает надёжного сбережения корма, сено меняет цвет на бурый,
употребление сухого вещества уменьшается в 1,12 раза, а коэффициенты
переваримости питательных веществ и баланс азота почти в два раза меньшие, чем при дозе консерванта 1,0 % по массе.
Пилюк С.Н. Компоненты растительного происхождения в составе
ЖЗЦМ // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 60. – С. 117-125.
В процессе работы проводили исследования по выявлению оптимального технологического режима производства жидких заменителей
цельного молока с использованием экспериментальной гидродинамической установки, функционирующей на основе теории кавитации.
Разработаны некоторые параметры технологического процесса производства жидких заменителей цельного молока. Изучен их химический
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состав, определено влияние на поедаемость кормов, переваримость и использование питательных веществ, продуктивность телят. Рассчитана
экономическая эффективность производства и использования новых ЗЦМ
в кормлении бычков.
Костенко В.М., Дмитрук И.В., Нечипорук Ю.И., Суховуха С.М.
Использование ростстимулирующих и имунно защитных добавок в рационах телят и поросят // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 59. –
С. 125-131.
Представлены результаты научно – хозяйственных опытов по изучению эффективности использования в рационах свиней пробиотика
«Пробиол-Л», «Пробиол-Л» и лимонной кислоты, «Пробиол-Л» и янтарной кислоты, кормового антибиотика «Биовит-80», жировой и жиролизиновой добавок, которыми установлено, что пробиотик «Пробиол-Л» повышает среднесуточные приросты на 41,6 г, или 9,5 %. Использование пробиотика «Пробиол-Л» и лимонной кислоты способствует повышению
среднесуточных приростов на 49,1 г, или 11,2 %, использование пробиотика «Пробиол-Л» и янтарной кислоты повышает среднесуточные приросты
на 60,4г или 13,8 %, использование кормового антибиотика «Биовит-80»
повышает среднесуточный прирост на 53,9 г или 12,3 %.
Кучерявий В.П. Влияние скармливания лактоцела на откормочные
и убойные показатели раннеотнятого молодняка свиней // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 60. – С. 132-136.
Показано, что скармливание раннеотнятому молодняку свиней лактоцела в дозах 0,6, 1,2 и 2,4 г на голову за сутки увеличивает среднесуточные приросты на 55, 98 и 63 г, или на 17,7, 31,6 и 20,3%
Козырь В. С. Использование лузги подсолнечника и опилок при
дефиците соломы // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 60. –
С. 136-139.
Проведено серию опытов по использованию лузги подсолнечника и
опилок в кормлении животных.
Обертюх Ю.В. Метаболизм жирных кислот в организме бычков при
откорме кормами с высоким содержанием концентратов //
�����������������
Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 60. – С. 140-147.
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Представлены результаты исследований метаболизма жирных кислот в рубце, слепой кишке и жирнокислотный состав внутреннего жира
при откорме бычков кормами с высоким содержанием концентратов.
Радченко В.О Полевое кормопроизводство в условиях Крыма //
Корми і кормовиробництво – 2008 – Вип 60. – С. 148-154.
Разработаны технологии и прийомы ведения кормопроизводства в
сменных социально – экономических условиях Крыма. Изучено влияние
способов севбы, норм высева и доз минеральных удобрений на продуктивность злаково бобовых смесей.
Глущенко Д.П. Эффективность оптимизации интенсивного кормопроизводства // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип.60. –
С. 155-162.
Определены и обо снованы оптимальные организационноэкономические параметры интенсивного ведения отраслей растениеводства, в том числе и кормопроизводства в сельскохозяйственных предприятиях по производству основных видов животноводческой продукции на
собственной кормовой базе Степи и Лесостепи Украины. Установлен
оптимальный уровень интенсивности производства продукции растениеводства, в том числе и кормопроизводства, который обеспечивает продуктивность 1 га пашни 51,2-85,2 ц к.ед. в Лесостепи и 48,3-72,2 ц к.ед. в
Полесье Украины.
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RESUME
Petrychenko V.F., Hetman N.Y., Kvitko G.P. Agrobiological approaches to intensification of field fodder production in Ukraine // Feeds and Feed
Production. – 2008. – Issue 60. – P. 3-13.
Intensification of field fodder production is based on naturally reproduced
biological processes due to optimization of the system of fodder crop fertilization, soil enrichment by the organics of root-stubble residues of perennial and
annual fodder crops, stimulation of nitrogen-fixation of perennial legume
grasses and effective use of agro-meteorological resources of the region.
Kalenskaya S.M., Ermakova L.M., Svistunova I.V. Formation of quality and nutrition value of winter triticale green mass depending on the sowing
terms and biological characteristics of the variety // Feeds and Feed Production. –
2008. – Issue 60. – P. 13-22.
The influence of calendar sowing terms and variety biological characteristics on the dynamics of the formation of the main components of triticale green
mass’ nutrition value is studied.
Pelekh I.Y. Efficiency of cultivation of two harvests of annual fodder
crops under conditions of Right Bank Forest-Steppe of Ukraine // Feeds and
Feed Production.-2008. – Issue 60. – P. 23-27.
Results of researches on the study of peculiarities of growth, development
and productivity formation of early spring crops and post-harvested maize are
given in the article.
Matkevuch V.T., Kolomiets L.V. Yield capacity and quality of maize and
sorghum in mixed and compacted sowings // Feeds and Feed Production. –
2008. – Issue 60. – P. 28-31.
The problems of qualitative evaluation of silage by means of maize and
sorghum cultivation in mixed and compacted sowings with high protein crops
are considered.
Goysyuk Y.V. Formation of soybean yield of Femida variety depending
on the traditional and alternative cultivation technologies // Feeds and Feed
Production. – 2008. – Issue 60. – P. 31-37.
As a result of carried out researches it is determined that in a trial the greatest share of influence (33,9 %) was from the technology of Femida variety
cultivation, and the system of fertilizer in technology influenced only by 1,9 %
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testifying that even minimally sufficient fertilizer provides revealing of the
potential of variety efficiency. Thus, the system of fertilization of Femida variety is not a determining criterion when growing it in conditions of the region
and consequently Femida variety should be considered as a valuable one for
alternative technology of soybean cultivation in conditions of the western
Forest-Steppe of Ukraine.
Bakhmat O.M., Chynchyk O.S. Influence of the system of fertilization
and seed inoculation on soybean seed productivity in conditions of western
Forest-Steppe of Ukraine // Feeds and Feed Production. – 2008. – Issue 60. – P.
37-42.
Results of researches on the study of soybean seed productivity and quality depending on the system of fertilization and soybean seed inoculation in
conditions of western Forest-Steppe of Ukraine are presented.
Petrychenko V.F., Cholovsky Y.M. Productivity of Lupine depending on
the models of cultivation technology in the right-bank Forest- Steppe of Ukraine
// Feeds and Feed Production. – 2008. – Issue 60. – P. 43-50.
Variety traits of the Lupine productivity formation depending on the
models of cultivation technology under conditions of the right-bank ForestSteppe of Ukraine are determined. Their effect on the grain yield and quality is
substantiated.
Golodnaya A.V., Zhmurko L.G. Biological efficiency of phytodoctor in
yellow lupine // Feeds and Feed Production. – 2008. – Issue 60. – P. 50-55.
Results of researches on the study of the influence of biological preparation phytodoctor of microbe origin when treating seeds with it, spraying the
plants and both yellow lupine’s seed treatment and plant spraying on their
growth, development, disease protection and grain yield are presented.
Gonchar T.M. Peculiarities of the formation of individual and grain productivity of peas depending on the system of protection in conditions of Right
Bank Forest-Steppe of Ukraine // Feeds and Feed Production. – 2008. – Issue
60. – P. 56-62.
Analysis of results on the study of the influence of pest control system on
the formation of indices of individual productivity and grain seed productivity
of such varieties as short-stem Lyulinetsky and Elegant is carried out. High
dependence of pea individual and grain productivity on the efficiency of protecКорми і кормовиробництво. 2008. Вип. 60.
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tion system in conditions of Right Bank Forest-Steppe of Ukraine is found
out.
Drobidko O.M. Peculiarities of maize productivity formation depending
on space and quantitative location of plants in agrophytocenosis in conditions
of south-western Steppe // Feeds and Feed Production. – 2008. – Issue 60. –
P. 62-68.
Results of researches of the influence of inter-row width and plant density
on the formation of photosynthetic, individual and grain maize productivity are
stated.
Klymchuk O.V. Correlation of yield with elements of its structure and
morphological characteristics of maize selection material in conditions of monoculture // Feeds and Feed Production. – 2008. – Issue 60. – P. 69-74.
Results of the study of correlation between yield and elements of its structure and morphological characteristics of self-pollinated lines and simple hybrids in conditions of monoculture are stated. In process of analysis we have
determined characteristics which must be followed in selection of high productive initial material in given conditions.
Borona V.P., Karasevych V.V., Zimin V.A. Peculiarities of competitive
relationship in fodder bean agrocenosis // Feeds and Feed Production. – 2008. –
Issue 60. – P. 75-78.
Results of researches on the study of weed harmfulness and determination
of critical periods of competitive relationship in fodder bean agrocenosis are
stated.
Neilyk N.N. Herbological monitoring of agrocenosis and peculiarities of
ragweed spread in Vinnytsia oblast // Feeds and Feed Production. – 2008. –
Issue 60. – P. 79-82.
Results of monitoring of arable lands and sowings are stated and peculiarities of ragweed spread in different agrocenosis are determined.
Veklenko Y.A. Efficiency of direct undersowing of perennial grasses into
sod of old sown grass stands at dry lands of the central Forest-Steppe // Feeds
and Feed Production. – 2008. – Issue 60. – P. 82-89.
Results of a field trial on the study of the efficiency of enrichment of economically valuable part of yield of old sown meadow grass stands by the components of perennial cereal and legume grasses by means of seed sowing into
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soil in different seasons are elucidated. It is established that the use of a mixture
of timothy and bird’s-foot trefoil or clover is efficient during the second year at
all studied sowing terms; sowing of timothy with Lucerne provides substantial
yield increase only in early spring period; at the same time sowing of Galega
orientalis into sod appeared to be inefficient.
Babych A.A., Scherbatyuk M.A., Olifirovych V.O., Morozova I.I. The
use of bird’s-foot trefoil for sloping lands grassing with grass mixtures on the
basis of bird’s-foot trefoil in old sown degenerated grass stands and mountainous meadow haylands in pre-Carpathians region // Feeds and Feed Production. –
2008. – Issue 60. – P. 89-94.
Results of long-term researches carried out in pre-Carpathians region on
the study of efficiency of sloping lands grassing with grass mixtures on the
basis of bird’s-foot trefoil are elucidated. High efficacy of sowing bird’s-foot
trefoil into old sown degenerated grass stands and mountainous-meadow cenosis is established.
Mospan G.M., Chepur S.S. About some factors of indices variability of
botanical composition of green mass harvest of sown perennial grasses in conditions of mountainous-forest belt of the Carpathians // Feeds and Feed
Production. – 2008. – Issue 60. – P. 94-100.
The influence of liming, application of organic and mineral fertilizers,
climatic conditions and quantity of grass mowing on variability of indices of
botanical composition of green mass harvest of sown hayfields is elucidated.
Nazarov S.G., Dudchenko V.I., Harchuk A.S., Pohylko O.V. Creation
of hay-pasture legume-cereal grass stands at the arable lands of western Polissya
of Ukraine with 40-50% bean content // Feeds and Feed Production. – 2008. –
Issue 60. – P. 100-106.
The results of researches on the study of the influence of sowing terms,
grass mixture composition, methods of use of different legume-cereal grass
mixtures on botanical composition, productivity and quality of forage of hayfields and pastures are stated.
Ogienko N.I. Influence of grass mixture composition on the peculiarities
of biomorphological structure formation of grass stands in conditions of northeast Forest-Steppe of Ukraine // Feeds and Feed Production. – 2008. – Issue
60. – P. 106-111.
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Peculiarities of biomorphological structure formation herbages on black
earth sample under influence of a miscellaneous ratio of a grass family and podbearing plants of components in grass mixtures are studied. It is established, that
for formation of biomorphological structure of plant communities the main part
habitat factors that play biological features of plants.
Kyrnaev A.N., Nikitenko L.G., Syrovatko K.M. Influence of mineral
preservative “Universyl” on the use of dry matter and digestibility of nutritious
elements of Lucerne hay made in conditions of high moisture according to roll
technology // Feeds and Feed Production. – 2008. – Issue 60. – P. 112-117.
Results of researches on the study of dry matter use and digestibility of
nutritious elements of Lucerne hay made in rolls in conditions of high moisture
using preservative “Universyl” are stated.
It is established that the use of preservatives in the dose of 0,5% by the
mass does not provide reliable fodder conservation, hay changes its colour into
brown, dry matter use decreases by 1,12, coefficient of digestibility of nutritious
elements and nitrogen balance is almost twice less than at preservative dose
1,0% by the mass.
Pylyuk S.N. Components of plant origin in the composition of ЖЗЦМ //
Feeds and Feed Production. – 2008. – Issue 60. – P. 117-125.
In the process of work researches on the reveal of optimum technological
regime of the whole milk substitute production with the use of experimental
hydrodynamic installation functioning on the theory of cavitation were carried
out.
Some parameters of the technological process of liquid whole milk substitute production were developed. Their chemical composition was studied,
influence of feed consumption, digestibility and use of nutritious elements, calf
productivity were determined. Economic efficiency of production and use and
new ЗЦМ in calf feeding were calculated.
Kostenko V.M., Dmytruk I.V., Nechyporuk Y.I., Syvovukha S.M. The
use of growth stimulating and immune protective supplements in calf and pig
diets // Feeds and Feed Production. – 2008. – Issue 60. – P. 125-131.
Results of researches on the study of the efficiency of use in pig diets of
probiotic “Probiol-L”, “Probiol-L” and citric acid, “Probiol-L” and succinic
acid, forage antibiotic “Biovit-80”, fat and lysine supplements are presented. It
is determined that probiotic “Probiol-L” increases average daily weight increase
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by 41,6 g or 9,5%. The use of probiotic “Probiol-L” and citric acid facilitates
the increase of average daily weight increase by 49,1g or 11,2%. The use of
probiotic “Probiol-L” and succinic acid facilitates the increase of average daily
weight increase by 60,4 g or 13,8%. The use of forage antibiotic “Biovit-80”
facilitates the increase of average daily weight increase by 53,9 g or 12,3%.
Calf feeding with succinic acid facilitates the increase of average daily
weight increase by 18 g or 21%.
When feeding calves with fat supplement (second trial group), average
daily weight increase was 521 g, with fat lysine supplement (third trial group) –
553 г (against 471g of animals in control group, which diets did not include
supplements), that is, 10 and 17% more, correspondingly, than in control
group.
Kucheriavy V.P. Effect of feeding lactocel on fattening and slaughter
characteristics of early weaned young pigs // Feeds and Feed Production. –
2008. – Issue 60. – P. 132-136.
It was shown that feeding lactocel to early weaned young pigs in dozez
0,6, 1,2 and 2,4 g per head per day increased average daily weight growth on
55, 98 and 63 g, or on 17,7, 31,6 and 20,3 %.
Kozyr V. S. The use of sunflower husk and sawdust when having straw
deficit // Feeds and Feed Production. – 2008. – Issue 60. – P. 136-139.
A number of trials on the use of sunflower husk and sawdust in animal
feeding have been carried out.
Obertyukh Y.V. Metabolism of fat acids in the organism of bull-calves
fed by fodders with high content of concentrates // Feeds and Feed Production.
– 2008. – Issue 60. – P. 140-147.
Results of researches on the metabolism of fat acids in the rumen, caecum,
and fat acid content in interior fat when feeding bull-calves by fodders with high
content of concentrates are stated.
Radchenko V.O. Field fodder production under conditions of the Crimea
// Feeds and Feed Production. – 2008. – Issue 60. – P. 148-154.
Technologies and methods of fodder production in the variable social and
economic conditions of the Crimea are worked out. The influence of sowing
methods, sowing rates and doses of mineral fertilizers on the productivity of
cereal and legume mixtures are studied.
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Gluschenko D.P. Efficiency of intensive fodder production optimization
// Feeds and Feed Production. – 2008. – Issue 60. – P. 155-162.
Optimum organizational and economic parameters of intensive plant cultivation including fodder production at agricultural enterprises producing livestock products on their own forage reserve of Steppe and Forest-Steppe of
Ukraine are determined and substantiated. Optimum level of production intensity of plant products, including fodder production, providing productivity of
51,2-85,2 c f.u. per 1 ha of arable land in Forest-Steppe and 48,3-72,2 c f.u. in
Polissya of Ukraine is determined.
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