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ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗЕРНА ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ 

РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ  

 
Наведені особливості хімічного складу зерна гібридів кукурудзи 

різних груп стиглості при вирощуванні у Лісостепу України. 
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Важливим фактором розвитку галузі тваринництва є 

формування міцної кормової бази. Вона передбачає забезпечення 
агроформувань достатньою кількістю необхідних кормів високої 
якості, не зважаючи на певну мінливість природно-кліматичних умов 
регіону. Раціони, що оптимально збалансовані за поживними 
речовинами, забезпечують не тільки підвищення продуктивності 
тварин на 25-30 %, але й зниження витрат кормів за загальною 
поживністю на 30-35 % та їх вартості на одиницю продукції до 20 % [1]. 
Саме це визначає необхідність створення достатньої та повноцінної 
кормової бази для годівлі сільськогосподарських тварин з метою 
одержання високої продуктивності і, відповідно поліпшення 
економічних показників виробництва тваринницької продукції [2]. 

Основною сировиною, що використовується для виготовлення 
комбікормів є зерно злакових культур, яке містить речовини необхідні 
для нормального розвитку і життєдіяльності організму тварини. 
Важливість зерна кукурудзи в даній галузі важко не оцінити. 
Встановлено, що оптимальна частка кукурудзи у виробництві 
комбікормів для годівлі свиней повинна становити 70 %, для годівлі 
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птиці – 80 % [3]. Воно є однією із кращих концентрованою 
енергетичною сировиною для комбікормової промисловості.  

Зерно кукурудзи за своїм хімічним складом відрізняється від 
інших зернових культур меншим вмістом протеїну, підвищеним 
вмістом жиру й помітно меншим - клітковини. У зерні кукурудзи 
міститься порівняно мало протеїну невисокої якості внаслідок 
незначного вмісту критичних амінокислот – лізину й триптофану [5]. 
Слід відмітити, що білок в зерні розподілений нерівномірно. Найвища 
його концентрація у зародку – 14 – 26 %, а в ендоспермі його мало, 
тільки 7 – 12 % при тому, що маса ендосперму в зернівці відіграє 
домінуючу роль (займає майже 83 % маси зернівки), тому він і 
характеризує значною мірою білковість зерна. Вміст великої кількості 
крохмалю, жиру і незначної кількості клітковини зумовлюють 
найкращу перетравність усіх поживних речовин кукурудзи, особливо 
безазотистих екстрактивних речовин, які становлять основну масу 
зерна. Проте зерно кукурудзи є дуже цінним енергетичним 
компонентом комбікормів для усіх видів тварин. В одиниці маси воно 
містить найбільшу кількість обмінної енергії, тому його вводять у 
комбікорми в поєднанні з іншими компонентами, багатими на 
повноцінний протеїн, мінеральні речовини, вітаміни. Проте останнім 
часом у комбікормах замість зерна кукурудзи використовують зерно 
пшениці, що аж ніяк не поліпшує якості кормів. 

Наукові дослідження і практичний досвід показує, що далеко не 
повністю використовують високі потенційні можливості цієї 
культури. На сьогоднішній день в Україні висівається значна кількість 
гібридів кукурудзи як зарубіжної, так і вітчизняної селекції з 
потенційно різною зерновою продуктивністю і поживними якостями 
зерна. Вони по-різному реагують на екологічні умови вирощування, 
що обумовлює значну варіабельність показників урожайності, 
поживності і якості зерна [6]. 

Методика досліджень. Для наукового обґрунтування 
особливостей варіювання хімічного складу зерна гібридів кукурудзи у 
різних провінціях Лісостепу України і узагальнення результатів 
експериментальної роботи використали польовий дослід і 
лабораторний – визначення хімічного складу зерна кукурудзи. 
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У польовому досліді висівали гібриди кукурудзи чотирьох груп 
стиглості (ранньостиглі, середньо ранньостиглі, середньостиглі, 
середньо пізньостиглі). Кожна група була представлена 8-ма 
гібридами. Вивчали дію і взаємодію двох факторів: А – група 
стиглості гібридів, В – регіон вирощування гібридів кукурудзи на 
урожайність зерна.  

 
Схема польового досліду: 

Фактор А – група стиглості гібридів кукурудзи: 
1. Ранньостиглі; 
2. Середньо ранньостиглі; 
3. Середньостиглі;  
4. Середньо пізньостиглі 
Фактор В – регіон вирощування гібридів кукурудзи: 
1. Правобережний Лісостеп України; 
2. Лівобережний Лісостеп України. 
 
Технологія вирощування представляла собою набір 

загальноприйнятих (базових) операцій вирощування кукурудзи, які 
проводились однотипово на всіх варіантах досліду. У лабораторному 
дослідженні визначали хімічний склад зерна кукурудзи різних 
гібридів і за його результатами проводили математичну обробку. 

Результати досліджень. За результатами наших досліджень 
середні показники хімічного складу зерна гібридів кукурудзи 
представлено в табл. 1.  

Найбільш сталим і незмінним залишався показник вмісту 
безазотових екстрактивних речовин, який в перерахунку на абсолютно 
суху речовину складав 82-83 %. Його коефіцієнт варіації становив 
2,14 %, а відносна похибка рівнялась 0,2 %. У розрізі років 
досліджень, підвищеним вмістом безазотових екстрактивних речовин 
відзначалось зерно гібридів кукурудзи пізніх строків дозрівання, які 
вирощувались у 2003 році. Їх рівень сягав 84,82 %. Сприятливий за 
гідротермічними показниками під час проходження основних етапів 
органогенезу кукурудзи 2004 рік зумовив накопиченню безазотових 
екстрактивних речовин до 84,58 % лише у гібридів ранніх груп, а 
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надмірна кількість опадів і похмура погода у серпні-вересні 
спричинила у гібридів середньо пізньостиглої групи синтезування 
лише 82,38 % БЕР. Отже, за умов 2004 року вміст БЕР спадав у зерні 
гібридів з подовженим вегетаційним періодом. 

 
1. Хімічний склад зерна гібридів кукурудзи різних груп 

стиглості 
(у середньому за 2002-2004 рр.) 

Група стиглості 
Регіон 

вирощування 

На абсолютно суху речовину, % 

протеї - 
ну 

жиру клітковини золи БЕР 

Ранньостиглі 

Лісостеп 
Правобережний 

9,60±1,87 4,76±0,33 1,84±0,64 1,25±0,31 82,55±2,52 

Лісостеп 
Лівобережний 

9,83±0,83 4,58±0,08 1,83±0,44 1,45±0,12 82,32±1,23 

Середньо 
ранньостиглі  

Лісостеп 
Правобережний 

9,63±2,21 4,22±1,09 2,26±0,11 1,33±0,24 82,57±3,19 

Лісостеп 
Лівобережний 

9,89±1,24 4,57±0,26 1,80±0,31 1,55±0,23 82,19±1,71 

Середньостиглі 

Лісостеп 
Правобережний 

9,32±1,64 4,28±0,34 2,41±0,24 1,30±0,17 82,69±2,09 

Лісостеп 
Лівобережний 

9,05±0,74 4,34±0,21 1,62±0,45 1,44±0,17 83,63±1,49 

Середньо 
пізньостиглі 

Лісостеп 
Правобережний 

9,10±1,16 3,99±0,05 2,03±0,70 1,31±0,08 83,57±1,28 

Лісостеп 
Лівобережний 

9,08±0,69 4,43±0,57 2,00±0,42 1,65±0,51 82,84±1,86 

Коефіцієнт варіації (V), % 12,52 16,74 25,67 13,84 2,14 

Відносна похибка (sx%), %  1,15 1,53 2,35 1,27 0,20 

НІР0,05 0,30 0,18 0,13 0,05 0,46 

 
Певну схильність до збільшення проявляв показник вмісту золи 

у зерні гібридів кукурудзи, що вирощувались у лівобережному 
Лісостепу. Дане спостереження проявлялось для всіх груп стиглості 
гібридів, що досліджувались. Найменша істотна різниця на 5 % рівні 
надійної ймовірності становила 0,05 %, що при порівнянні показників 
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груп досліджуваних об’єктів підтверджує виявлений вплив регіону 
вирощування і довжини вегетаційного періоду на здатність 
накопичення золи у зерні кукурудзи. Варіювання даного показника 
протягом 2002-2004 рр. було середнім. У розрізі років даний показник 
зазнавав більшого варіювання, як за групою стиглості гібридів, так і за 
регіоном вирощування.  

Найбільш варіабельним, за результатами наших досліджень, 
виявився показник вмісту клітковини. Коефіцієнт варіації становив 
25,67 %. Істотно різнився вміст клітковини між зерном гібридів 
кукурудзи різних груп стиглості. Вплив регіону вирощування 
найбільш зазнавали гібриди середньо ранньої і середньостиглої груп. 
За роки дослідження, показник вмісту клітковини у зерні кукурудзи 
різних груп стиглості та при вирощуванні у різних регіонах 
лісостепової зони змінювався у 1,5-2 рази.  

Вміст жиру у зерні кукурудзи за роки дослідження коливався від 
3,99±0,05 до 4,76±0,33 % у перерахунку на абсолютно суху речовину. 
Варіабельність даного показника була середньою і становила 16,74 %. 
Вплив провінції вирощування на показник вмісту жиру виявився 
істотним для груп середньостиглих гібридів і середньо пізньостиглих 
гібридів. Слід відмітити особливість гібридів з різним вегетаційним 
періодом накопичувати жир у зерні в межах похибки середнього 
значення, які вирощують в одній агрокліматичній зоні.  

Одним із основних показників при оцінці хімічного складу 
корму залишається вміст протеїну. Для кормового зерна, як цінного 
компоненту кормів, найгострішою проблемою є підвищення вмісту 
білка [7, 8].  

За результатами трьох років досліджень із значною кількістю 
занесених до Державного реєстру сортів рослин придатних для 
поширення в Україні гібридів кукурудзи виявлена закономірність 
розподілу вмісту протеїну. Наявність у наших дослідженнях великої 
вибірки (більше 100 шт.) дає змогу стверджувати, що вміст протеїну у 
зерні кукурудзи розподіляється за законом нормального розподілу. 
Основна частина гібридів містить у зерні сирого протеїну, в 
перерахунку на абсолютно суху речовину, від 8,65 до 9,81 % (рис. 1). 
Також виявлена особливість рослин кукурудзи формувати зерно із 
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вищим вмістом протеїну при підвищених температурах повітря із 
оптимальним вологозабезпеченням ґрунту, прикладом є кліматичні 
умови 2002 року. 

 

 2002 р.
 2003 р.
 2004 р.

0%

19%

27%

54%

44%

38%

13%

5%16%

64%

20%

0%

7,49 8,65 9,81 10,97 12,13

% протеїну

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

 
Рис. 1. Гістограма розподілу вмісту протеїну у зерні гібридів 

кукурудзи 
 

У середньому, за весь період досліджень спостерігалась 
тенденція накопичення більшої кількості протеїну у зерні гібридів, 
вегетація яких проходила у лівобережному Лісостепу. Так, 
ранньостиглі гібриди у правобережній провінції накопичували 
9,60±0,79 % протеїну, а у лівобережній провінції Лісостепу 9,76±0,72 %, 
середньо ранньостиглі відповідно – 9,64±0,61 % і 10,06±0,44 %, 
середньостиглі – 9,32±0,54 % і 9,43±0,32 %, середньо пізньостиглі – 
9,10±0,90 % і 9,32±0,83 %. 

Нами було відмічене підвищене варіювання показника вмісту 
протеїну у зерні гібридів кукурудзи, що вирощували у 2004 р. У цьому 
випадку важливе значення відіграла виживаність рослин за умов 
водного стресу. При цьому, клітини рослинного організму проявляють 
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здатність до осмотичної адаптації (osmotic adjustment), яка пов’язана із 
накопиченням в них надлишку амінокислот та цукрів [9]. 

Найвищий вміст протеїну в зерні серед ранньостиглих гібридів, 
що вирощувались у правобережному Лісостепу, спостерігався у 
гібридів: Кадр 195 МВ – 12,08 %, Петрівський 169 СВ – 11,99 %, 
Дніпровський 187 СВ – 10,33%. У провінції Лісостепу Лівобережному 
відзначились Дніпровський 187 МВ – 11,81 %, Дніпровський 172 МВ 
– 11,30 %.  

Серед середньо ранньостиглих гібридів правобережного 
Лісостепу слід відмітити такі гібриди як: Євростар, із вмістом 
протеїну у зерні 12,04 %, Ювілейний 70 М – 11,50 %. У 
лівобережному Лісостепу із представників цієї групи слід виділити 
Кремінь 200 СВ (11,17%) 

Підвищеним вмістом протеїну серед представників 
середньостиглої групи гібридів відзначалось зерно гібридів: Лебідь 
МВ (9,93 %), Харківський 329 МВ (9,10 %) у правобережному 
Лісостепу і зерно Харківський 311 МВ (9,83 %), Дніпровський 325 МВ 
(9,75 %) у лівобережному Лісостепу. 

Серед середньо пізньостиглих гібридів підвищений вміст 
протеїну у зерні мали Фонд 404 МВ (10,25 %), Одеський 480 МВ 
(10,32 %). 

Пошук кореляційних зв'язків демонстрував відсутність їх між 
вмістом протеїну у зерні і його врожайністю. Коефіцієнт кореляції для 
гібридів, що вирощували у правобережному Лісостепу рівнявся 0,17, а 
для гібридів кукурудзи лівобережного Лісостепу – 0,19. 

Висновки. Отже, за якісними показниками зерно кукурудзи має 
середню варіацію, навіть за умови вирощування в одному 
агрокліматичному поясі. Особливо виражена дана варіація відмічена 
за показниками вмісту клітковини, жиру і золи у гібридів різних груп 
стиглості. Встановлено, що за вмістом сирого протеїну у зерні 
кукурудзи гібриди розподіляються за законом нормального розподілу. 
Цей показник коливався в межах норми реакції від 7,49 % до 12,13 %, 
в перерахунку на абсолютно суху речовину. 
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Тривалість вегетаційного періоду є однією з основних ознак, що 

визначає подальше використання зразка в селекційній практиці [1]. 
Найпоширенішими способами визначення групи стиглості 

селекційного матеріалу кукурудзи є підрахунок кількості листків на 
основному стеблі та встановлення часу утворення темного абсцизного 
шару в зернівці. Перша методика [2] вимагає помітки п’ятого й 
десятого листків, а потім загального їх підрахунку. Після появи 
волотей підраховують кількість нових листків та реєструють їх 
загальну кількість. Суть другої методики [3] полягає у встановленні 
часу утворення темного абсцизного шару, який свідчить про 
відторгнення зернівки від материнської рослини. Абсцизний шар 
темніє протягом 3-5 діб і визначається візуально на вийнятій з качана 
зернівці. 

Однак, нами встановлено [4], що самозапилені лінії по-різному 
реагують на монокультуру: одні сильно пригнічуються, другі 

Корми і кормовиробництво.  2009.  Вип. 65 11



 

нормально вегетують і мають високу зернову продуктивність, треті 
займають проміжне становище, а деякі взагалі не утворюють 
продуктивних качанів. Також, різне реагування вихідного матеріалу 
кукурудзи на умови монокультури може викликати зменшення 
кількісних показників морфологічної будови окремих зразків, що 
призводить до помилки у визначенні групи стиглості за кількістю 
листків. 

Матеріал та методика досліджень. Упродовж 2003-2005 рр. 
вивчали 50 самозапилених ліній кукурудзи лабораторії генетики 
гетерозису Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН               
(м. Харків), а також ліній зарубіжної селекції та створених на їх основі 
86 простих гібридів: 56 – за повною діалельною схемою та 30 – за 
схемою парних схрещувань.  

Розміщення ділянок – методом рендомізованих блоків. 
Повторність у дослідах 4-разова. Площа облікової ділянки для 
самозапилених ліній складала 4,9 м², гібридів – 9,8 м². 

Спостереження, обліки та проміри виконували у відповідності до 
загальноприйнятої методики оцінки селекційного матеріалу 
кукурудзи [5]. 

Ідентифікацію самозапилених ліній кукурудзи і простих гібридів 
за групами стиглості, окрім підрахунку кількості листків і 
встановлення тривалості вегетаційного періоду в днях, проводили за 
методом О. Л. Зозулі [6], рахуючи кількість жилок на прикачанному 
листкові. Статистичну обробку результатів досліджень проводили за     
Б. А. Доспєховим [7].  

Результати досліджень. При встановленні групи стиглості 
селекційного матеріалу кукурудзи за непрямими показниками, можна 
використовувати такі ознаки, як кількість листків на головному стеблі, 
кількість жилок на прикачанному листкові, тривалість міжфазних 
періодів сходи – цвітіння волотей та цвітіння волотей – повна 
стиглість, що мають кореляційні зв’язки різної сили з тривалістю 
вегетаційного періоду (табл. 1). 

З даних табл. 1 видно, що між довжиною вегетаційного періоду 
та перерахованими вище ознаками самозапилених ліній і простих 
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гібридів кукурудзи існує середня (r = 0,497-0,694) й сильна кореляція 
(r = 0,702-0,891) 

 
1. Кореляційна залежність тривалості вегетаційного періоду 
з непрямими ознаками селекційного матеріалу кукурудзи 

Корелююча ознака 
Самозапилені лінії Прості гібриди 

2003 р. 2004 р. 2005 р. 2004 р. 2005 р. 
Кількість  
листків, шт. 0,674*±0,107 0,802*±0,086 0,871*±0,071 0,694*±0,077 0,752*±0,071 

Кількість  
жилок, шт. 0,714*±0,101 0,773*±0,092 0,852*±0,076 0,734*±0,07 0,805*±0,064 

Сходи – цвітіння 
волотей, днів 0,702*±0,103 0,784*±0,090 0,665*±0,108 0,714*±0,08 0,773*±0,068 

Цвітіння волотей – 
повна стиглість, днів 0,497*±0,125 0,862*±0,073 0,891*±0,066 0,615*±0,084 0,863*±0,054 

Примітка: * - істотно на рівні 0,01. 

 
Однак, тривалість міжфазних періодів змінюється в залежності 

від кліматичних умов року, а також в монокультурі деякий 
селекційний матеріал пригнічується за кількістю листків. Все це може 
призвести до помилки при визначенні групи стиглості селекційного 
матеріалу. 

Через це, ми пропонуємо визначати групу стиглості за кількістю 
жилок на прикачанному листкові, тому що дана ознака мала стабільно 
сильну кореляційну залежність із тривалістю вегетаційного періоду (r 
= 0,714-0,852) за роки проведених досліджень. 

Характеристику самозапилених ліній кукурудзи за кількістю 
жилок і листків та тривалістю вегетаційного періоду представлено в 
табл. 2. 

Дані табл. 2 свідчать про те, що в умовах монокультури 
ранньостиглі самозапилені лінії в середньому мають 8,1 жилок на 
прикачанному листкові, 12,2 листка на головному стеблі та тривалість 
вегетаційного періоду – 105 днів. 

До групи середньоранніх входять самозапилені лінії, що в 
середньому мають 9,1 жилки, 13,7 листка і вегетаційний період 118 
днів. 
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2. Характеристика непрямих ознак самозапилених ліній,  
що визначають групу стиглості в умовах монокультури,          

2003-2005 рр. 

Самозапилені лінії Кількість  
жилок, шт. 

Кількість  
листків, шт. 

Вегетаційний 
період, дні 

Ранньостиглі 
МА 17 7,2±0,033 10,9±0,067 101±1,533 
PLS 61 8,5±0,067 12,4±0,116 107±1,128 
ХЛГ 224 7,5±0,033 12,2±0,116 105±0,870 
СМ 7 St 8,3±0,033 12,6±0,033 106±1,309 
Xсер±Sx* 8,1±0,157 12,2±0,177 105±0,569 

Середньоранні 
СМ 5-1-1 9,5±0,120 14,4±0,322 119±2,323 
Oh 43 H.t. 9,4±0,088 14,5±0,116 117±1,564 
МА 23С 9,3±0,067 13,3±0,177 114±1,883 
ХЛГ 489 9,0±0,033 12,7±0,231 117±2,188 
F 7 St 8,9±0,088 13,9±0,033 117±1,795 
Xсер±Sx* 9,1±0,084 13,7±0,117 118±0,399 

Середньостиглі 
СО 108 10,0±0,033 14,7±0,587 125±3,065 
К 212 10,1±0,058 15,2±0,167 123±1,669 
УХ 405 10,1±0,058 15,7±0,186 127±2,846 
W 401 St 10,4±0,120 15,6±0,116 125±2,036 
Xсер±Sx* 10,2±0,133 15,1±0,159 127±0,574 

Примітка: *- відповідає значенню для повної групи порівняння 
 

Середні значення – 10,2 жилки, 15,1 листка і вегетаційний період 
127 днів характеризували середньостиглі самозапилені лінії 
кукурудзи. Прості гібриди кукурудзи різних груп стиглості теж 
відрізнялись за кількістю жилок і листків та тривалістю   
вегетаційного періоду (табл. 3). 

Дані табл. 3 вказують на те, що в умовах монокультури 
ранньостиглі прості гібриди кукурудзи мають 8,6 жилки, 13,1 листки і 
довжину вегетаційного періоду 104 дні. 

Група середньоранніх простих гібридів у середньому мала 9,6 
жилки, 14,9 листка і 114 днів вегетаційного періоду, а середньо-
стиглих – 10,6 жилки, 16,1 листка і вегетаційний період у 125 днів. 
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3. Характеристика непрямих ознак простих гібридів, 
що визначають групу стиглості в умовах монокультури,          

2004-2005 рр. 

Прості гібриди 
Кількість 
жилок, шт. 

Кількість 
листків, шт. 

Вегетаційний 
період, дні 

Ранньостиглі 

FS 200 × F 101 7,9±0,200 12,9±0,301 107±3,009 
СО 255 × СМ 5-1-1 8,3±0,100 13,4±0,200 103±2,006 
F 101 × МА 11 7,6±0,200 12,9±0,401 102±2,507 
СО 255 × F 502 8,9±0,200 13,6±0,141 102±3,009 
PLS 61 × ХЛГ 562 9,2±0,050 14,0±0,141 106±2,006 
Дніпровський 172 МВ 
St 

9,1±0,100 13,2±0,200 104±1,006 

Xсер±Sx* 8,6±0,156 13,1±0,226 104±0,543 

Середньоранні 
УХК 409 × СМ 5-1-1 9,3±0,200 15,4±0,100 119±2,507 
KL 17 × F 502 9,6±0,200 14,5±0,150 117±3,009 
ХЛГ 562 × PLS 61 9,8±0,100 15,0±0,200 112±1,003 
УХ 405 × СМ 5-1-1 10,1±0,100 16,1±0,100 118±1,003 
Дніпровський 284 МВ 
St 10,5±0,200 15,6±0,200 116±2,006 

Xсер±Sx* 9,6±0,071 14,9±0,124 114±0,452 

Середньостиглі 
F 502 × KL 17 10,3±0,100 15,7±,150 120±1,504 
AS 77-4-1 × CO 113 11,3±0,226 16,2±0,251 128±2,507 
УХ 405 × УХК 409 10,9±0,050 16,5±0,200 125±1,003 
В 37 × МА61А37 11,5±0,200 16,3±0,301 130±3,510 
F 502 × УХ 405 10,3±0,050 15,8±0,100 124±1,003 
Молдавський 291АМВ 
St 

11,2±0,200 17,1±0,150 127±1,504 

Xсер±Sx*  10,6±0,106 16,1±0,112 125±0,600 
Примітка: *- відповідає значенню для повної групи порівняння 

 
При порівнянні тривалості вегетаційного періоду самозапилених 

ліній та простих гібридів однієї групи стиглості, спостерігається його 
скорочення в гібридних комбінаціях: ранньостигла група – на 1 день; 
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середньорання – на 4 та середньостигла – 2 дні, що вказує на 
позитивний гетерозис за скоростиглістю. 

Висновки. Під час випробування селекційного матеріалу 
кукурудзи в умовах монокультури, найбільш доцільно визначати його 
групу стиглості за кількістю жилок на листковій пластинці 
прикачанного листка. А точніше, для економії часу, на одній половині 
листка, тому що жилки розташовані симетрично відносно центральної 
судини. Ранньостиглі форми мають близько 7-8, середньоранні – 9 і 
середньостиглі – 10-11 жилок.  
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Люцерна є однією з перших багаторічних трав, яку людина 

почала вирощувати на кормові цілі. До теперішнього часу це сама 
розповсюджена кормова культура в багатьох аграрно розвинених 
країнах світу. Люцерна заслужено визнана королевою серед 
багаторічних бобових трав. Ця культура здатна давати якісні корми 
для тварин з ранньої весни до глибокої осені, крім того вона 
забезпечує худобу високоякісним сіном в осінньо-зимовий період [1]. 
Посіви люцерни сприяють збереженню родючості ґрунту, 
покращують його фізичні, агрохімічні, біологічні властивості, 
запобігають ерозійним процесам в ґрунті, накопичують гумус, 
покращують екологію [2]. 

На сучасному етапі розвитку розширення площ посіву цієї 
цінної кормової культури стримується через нестачу насіння. 
Потенційні можливості люцерни величезні, але в умовах виробництва 
вони використовуються мінімально [3]. Тому, мета даних досліджень 
штучно створити умови, які б сприяли оптимальному росту та 
розвитку генеративних органів рослин, що буде сприяти процесам 
цвітіння, опилення та запліднення рослин, а також призведе до 
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утворення повноцінного кондиційного насіння люцерни. Одна з 
основних умов одержання високоякісного врожаю насіння, це надати 
можливість кожній рослині трави утворити максимальну кількість 
продуктивних стебел. Використовуючи агротехнічні засоби, різні 
норми висіву та способи посіву ми забезпечуємо рослини 
оптимальною площею живлення, що надасть можливість найкраще 
використати потенційні можливості насінне утворення. В багатьох 
дослідженнях встановлено, що кращими є широкорядні посіви з 
нормами висіву 3-5 кг/га, в них рослини краще кущаться, 
розгалужуються [4,5]. Проте виникає питання якщо таку ж кількість 
насіння на гектар посіяти не широкорядно, а розподілити більш 
рівномірно на всій площині, то яким чином це відобразиться на 
процесі цвітіння та запліднення трави. Тому в даних дослідженнях 
вивчали норми висіву від 0,5 млн. сх. насіння/га, до 5 млн. сх. 
насіння/га як при широкорядних так і при рядкових способах посіву. 

Методика досліджень. Досліди проводили на землях Дослідної 
станції по кормовиробництву МІАПВ. Ґрунтовий покрив 
представлений чорноземом звичайним, середньо суглинковим. Вміст 
гумусу в орному шарі ґрунту складає 3,9-4,1%. Наявність поживних 
речовин в орному шарі 0-30 см містять рухомих форм азоту 2 мг, 
рухомих форм фосфору 3,5 мг, обмінного калію 7 мг на 100 г ґрунту. 
Рельєф ділянки вирівняний. 

Строк посіву досліджень ранньовесняний, неодночасно з 
яровими культурами. При суцільному способі сівби використовували 
сівалку СН-16, при широкорядному способі – СОН-2,8. Варіанти були 
розміщені методом рендомізованих блоків в чотирикратному 
повторенні. Посівна площа ділянки-140 м2, облікова-112 м2. Облік 
врожаю насіння проводили роздільним способом. При побурінні 75% 
бобиків скошували траву в валки, а при підсиханні маси через 4-5 днів 
проводили обмолот комбайном «Сампо-500». Врожай з кожної 
ділянки зважували окремо. Одночасно проводили відбір зразків на 
чистоту та вологість зерна. 

На посівах другого, третього, четвертого років життя проводили 
ранньовесняне боронування. Широкорядні підсіви рихлили 
культиватором КРН-4,2 при появі бур’янів. Упродовж вегетації 
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спостерігали за кількістю шкідників. При необхідності, коли кількість 
шкідників перевищує допустимий економічний поріг шкідливості, 
проводили обробіток посівів дозволеними препаратами. При цьому 
використовували штангові оприскувачі. Обробіток посівів проводили 
до цвітіння трави, а якщо виникає необхідність в проведенні 
обробітку під час бутонізації або цвітіння, то використовували тільки 
нетоксичні або малотоксичні для обпилювачів препарати. Обробіток 
посівів необхідно проводити в нічний або вечірній час, після 2000 
годин, щоб не зашкодити обпилювачам. 

Досліди були закладені згідно методичним вказівкам Інституту 
кормів УААН [6]. Статистичну обробку даних врожаю насіння 
проводили методом дисперсійного аналізу [7].  

Результати досліджень. У дослідженнях вивчали різні норми 
висіву люцерни: 500 тис. сх. насіння/га, 1 млн. сх. насіння/га, 1,5 млн. 
сх. насіння/га та 5 млн. сх. насіння/га. Вивчення цих норм висіву 
проводили на фоні різних способів посіву: широкорядного на 70 см., а 
суцільного на 15 см. Контролем був рядковий спосіб сівби з 
загальноприйнятою нормою висіву 5 млн. сх. насіння/га. Врожайні 
дані представлені в таблиці 1. 

На другому році життя при рядковому способі сівби найкращий 
врожай насіння був одержаний при нормі висіву 1 млн. сх. насіння/га. 
Цей варіант у середньому за три роки досліджень перевищив контроль 
на 29,5%, врожай його склав 5,7 ц/га. На варіанті з нормою висіву    
1,5 млн. сх. насіння/га одержали прибавку врожаю насіння 1 ц/га, в 
середньому за роки досліджень. На ділянках з нормою висіву 0,5 млн. 
сх. насіння/га був одержаний незначний приріст врожаю. Він склав 
6,8%. Найменша насіннєва продуктивність на другому році життя при 
рядковому способу сівби була отримана на контролі – 4,4 ц/га. 

На другому році життя при широкорядному способі сівби 
найкращий врожай насіння був отриманий на варіантах з нормою 
висіву 1 та 1,5 млн. сх. насіння/га. Він склав 5,1 ц/га та 5 ц/га, що на 
15,9% та 11,3% більше, ніж на контрольному варіанті. Найменша 
насіннєва продуктивність у середньому за роки досліджень була 
одержана при широкорядній сівбі з нормою висіву 5 млн. сх. 
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насіння/га. Вона склала 3,6 ц/га, що на 0,8 ц/га менше, ніж при 
суцільній сівбі.  

Треба відмітити, що на посівах другого року життя широкорядні 
посіви з нормами висіву 1 млн. сх. насіння/га, 1,5 млн. сх. насіння/га 
та 5 млн. сх. насіння/га поступились за врожаєм насіння варіантам з 
рядковим способом сівби на 0,4 – 0,8 ц/га. На ділянках з нормою 
висіву 0,5 млн. сх. насіння/га, як при суцільному, так і при 
широкорядному способах сівби була отримана однакова насіннєва 
продуктивність. 

На посівах третього року життя при рядковому способу сівби 
найбільший врожай насіння був отриманий на варіантах з нормою 
висіву 1 та 1,5 млн. сх. насіння/га. Він склав 5,8 та 5,7 ц/га, що на 38% 
та 35,7% перевищує контроль. На ділянках з нормою висіву 0,5 млн. 
сх. насіння/га прибавка врожаю насіння склала 1,1 ц/га, що більше ніж 
контроль на 26,1%. Таким чином, ми бачимо явну перевагу врожаю 
ділянок з нормою висіву 0,5 – 1,5 млн. сх. насіння/га при рядковому 
способі сівби. 

При широкорядному способу сівби найкраща насіннєва 
продуктивність була отримана на варіанті з нормою висіву 1 млн. сх. 
насіння/га. Вона склала 6,3 ц/га в середньому за два роки досліджень, 
що перевищує контроль на 50%. При застосуванні норми висіву 1,5 
млн. сх. насіння/га прибавка врожаю насіння склала 0,9 ц/га або 
12,1%. Мінімальна норма висіву мала також перевагу при ширині 
міжрядь 70 см. Вона склала 1 ц/га. Варіант з нормою висіву 5 млн. сх. 
насіння/га при широкорядному способі сівби поступився контролю на 
9,6%. Відносно способів сівби майже всі норми висіву з міжряддям  
70 см, поступились рядковому способу сівби на 0,1 – 0,6 ц/га. Виняток 
склали ділянки з нормою висіву 1 млн. сх. насіння/га на третьому році 
життя. На цих ділянках врожай насіння склав 6,3 ц/га проти 5,8 ц/га 
при суцільному способі сівби. 

На четвертому році життя найбільша насіннєва продуктивність 
при рядковому способу сівби була отримана на контрольному варіанті 
та на ділянках з нормою висіву 1,5 млн. сх. насіння/га. Вона склала в 
середньому за два роки досліджень 1,7 ц/га. Варіанти з нормою висіву 

20 Корми і кормовиробництво.  2009.  Вип. 65



 

0,5 млн. сх. насіння/га при суцільній сівбі поступились контролю на 
0,6 ц/га та 0,5 ц/га відповідно за врожаєм насіння. 

При широкорядному способі сівби найбільший врожай насіння 
отримали на варіантах з нормою висіву 1,5 млн. сх. насіння/га. Він 
склав 1,9 ц/га, що перевищує контроль на 11,7%. Найменша насіннєва 
продуктивність була отримана при посіві з нормою висіву 5 млн. сх. 
насіння/га четвертого року життя. Варіант з нормою висіву 1 млн. сх. 
насіння/га незначно поступився контролю за насіннєвою 
продуктивністю на 0,1 ц/га або на 5,9%. На ділянках, де застосовували 
норму висіву 0,5 млн. сх. насіння/га одержали врожай насіння трави 
1,3 ц/га, що на 25,6% менше контролю. 

Широкорядні способи сівби за насіннєвою продуктивністю на 
четвертому році життя з нормою висіву 0,5, 1 та 1,5 млн. сх. насіння/га 
мають перевагу перед рядковими способами сівби. Вона складає      
0,2 ц/га, 0,4 ц/га та 0,2 ц/га відповідно. Варіанти де застосовували 
максимальну норму висіву 5 млн. сх. насіння/га, при широкорядному 
способу сівби поступилась контрольному варіанту. 

Таким чином, найкращі умови для цвітіння, запліднення та 
утворювання насіння складаються при посіві люцерни з нормою 
висіву 1 та 1,5 млн. сх. насіння/га як при широкорядному, так і при 
суцільному способу сівби на посівах ІІ та ІІІ років життя. Рядкові 
способи сівби майже при всіх нормах висіву мають перевагу перед 
широкорядними на ІІ та ІІІ роках життя в середньому за три роки 
досліджень. Це зв’язано з тим, що при ширині міжрядь 15 см рослини 
з нормою висіву 0,5 млн. сх. насіння/га – 1,5 млн. сх. насіння/га краще 
використовують площу живлення, не має загущеності в рядках, 
рослини більш розгалужуються, утворюють максимальну кількість 
генеративних стебел. У таких посівах утворюється оптимальний 
аераційний та освітлений режим травостою, покращується доступ 
обпилювачів. На четвертому році життя на рядкових посівах 
ущільнюється земля, погіршується водно-повітряні властивості 
ґрунту, посіви зріджуються. Крім того відбувається засмічення посівів 
бур’янами, люцерна з мінімальними нормами висіву стає не 
конкурентоспроможною по відношенню до бур’янів, що приводить до 
зменшення її насіннєвої продуктивності. Тому широкорядні посіви на 
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четвертому році життя мають перевагу перед рядковими з нормою 
висіву 0,5-1,5 млн. сх. насіння/га. 

Висновки: На основі багаторічних досліджень встановлено, що 
найкраща насіннєва продуктивність люцерни отримана при посіві з 
нормою висіву 1 млн. сх. насіння/га та 1,5 млн. сх. насіння/га, як при 
широкорядних так і при рядкових способах сівби. Причому, на 
посівах ІІ та ІІІ років життя майже всі норми висіву трави рядкових 
способах сівби мали перевагу перед широкорядним способом посіву. 

 
Бібліографічний список 

1. Бабич А. О. Кормові і білкові ресурси світу. Київ. 1995.         
С. 77-89. 

2. Вісник аграрної науки Південного регіону. 
Сільськогосподарські та біологічні науки. Вип. 8. Одеса. СЛИМ. 2007. 
С. 220. 

3. Жаринов В .И., Клюй В. С. Люцерна. Київ. Урожай. 1990 р.  
С. 169-222.  

4. Зінченко Б. С., Клюй В.С. Люцерна і конюшина. Київ. 
Урожай. 1989 С. 60-65.  

5. Технология производства люцерны Под редакцией                 
Е. В. Виноградовой – Москва. Агропромиздат. 1985. С. 254. 

6. Бабич. А. О. Методика проведення дослідів по 
кормовиробництву. Вінниця. 1994. 

7. Доспехов. Б. А. Методика полевого опыта. М. Колос. 1979.    
С. 415.  

Корми і кормовиробництво.  2009.  Вип. 65 23



 

УДК 633.35:631.8.003.13 
© 2009 
В. І. Барвінченко, доктор сільськогосподарських наук 
П. В. Материнський, кандидат сільськогосподарських наук 

Вінницький державний аграрний університет 

С. Я. Кобак, кандидат сільськогосподарських наук 

Інститут кормів УААН 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА БОБІВ 
КОРМОВИХ ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ СИСТЕМИ 
УДОБРЕННЯ  

 

Встановлено залежності росту, розвитку та формування 
продуктивності рослин бобів кормових залежно від впливу системи 
удобрення. Розроблено елементи інтенсивної технології вирощування 
та подано їх економічну оцінку. 
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Запровадження інтенсивних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур сприяло виходу аграрного сектора на 
якісно новий рівень, який передбачає вирішення найбільш важливих 
проблем: забезпечення населення в достатній кількості високоякісними 
продуктами харчування, створення бездефіцитної кормової бази для 
тваринництва, зниження собівартості і підвищення рентабельності 
сільськогосподарського виробництва, а також збереження та 
відновлення природної родючості ґрунтів. У вирішенні цих проблем 
чільне місце належить зернобобовим культурам, адже вони є 
незамінним джерелом збалансованого за амінокислотним складом 
рослинного білка, а також завдяки симбіотичній азотфіксації відіграють 
важливу роль у підтримані позитивного балансу азоту в землеробстві. 
Серед зернобобових культур, поряд з соєю та горохом, на особливу 
увагу заслуговують боби кормові, адже їх зерно містить 28-32% білка, а 
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також майже весь комплекс незамінних амінокислот. Крім того, боби 
кормові у симбіозі з бульбочковими бактеріями здатні фіксувати 100-140 
кг/ га азоту повітря, а також залишати його після себе (30-50 кг/ га) з 
пожнивними та кореневими рештками, що робить їх добрим 
попередником під більшість сільськогосподарських культур [1, 2, 3]. 

Проте площі посіву бобів кормових в Україні незначні, а рівень 
урожайності є ще досить низьким. Зокрема, у Вінницькій області боби 
кормові у 2008 році висівали на площі 378 га, а рівень урожайності 
становив 2,41 т/га, тоді як в Україні створено нове покоління сортів 
інтенсивного типу (Оріон, Білун та Візир) потенціал урожайності 
зерна яких становить 6,0-7,0 т/га, але технології, які б дали 
можливість його реалізувати, відсутні. 

Серед елементів інтенсивної технології вирощування 
сільськогосподарських культур найбільш дієвим фактором впливу на 
величину та якість врожаю є система удобрення. Так, в країнах 
Європи частка добрив у формуванні врожаю становить 45-50%, в 
США – 40-45%, а в Україні – 30-40%, при цьому від усіх матеріальних 
витрат на систему удобрення у собівартості продукції припадає 50-
60%, тому пошук шляхів ефективного використання мінеральних 
добрив у посівах сільськогосподарських культур, зокрема бобів 
кормових, є досить актуальним питанням [3,4,5]. 

Методика проведення досліджень. Науковцями Інституту 
кормів УААН і Вінницького державного аграрного університету 
протягом 1999-2009 рр. було проведено цілу низку польових 
досліджень з вивчення впливу норм мінеральних добрив на 
продуктивність бобів кормових, зокрема, особливу увагу приділено 
позакореневим підживленням. 

Перші дослідження (1999-2001 рр.) з вивчення ефективності 
позакореневих підживлень на різних фонах основного удобрення 
проводилися з частково розчинними комплексними мінеральними 
добривами (нітроамофоска (N:P:K 16:16:16)), а в 2006-2008 рр. для 
позакореневих підживлень були використані мікродобрива на 
хелатній основі типу еколист стандарт (N - 9,8%; K – 6,4, Mg – 2,7, Fe 
– 0,08, Mn – 0,04, Zn – 0,24, Cu – 0,41, B – 0,41, Mo – 0,016%). Нижче 
наведені схеми цих дослідів. 
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Схема 1. 
А – основне удобрення В – позакореневі підживлення 

Р60К90 (фон) 
Фон + N30 
Фон + N60 

. Без підживлень; 

. підживлення N10P10K10 у фазі 
бутонізації;  

. підживлення N10P10K10 у фазі бутонізації 
+ через 8-10 днів після першого  

 

Схема 2. 
А – основне удобрення В – позакореневі підживлення 

. Р60К90 (фон) 

. Фон + N30 

. Фон + N60 

. Без підживлень 

. підживлення еколист стандарт (5л/га) у 
фазі бутонізації; 

. підживлення еколист стандарт (5л/га) у 
фазі утворення зелених бобів; 

. підживлення еколист стандарт (5л/га) у 
фазі бутонізації і утворення зелених бобів. 

 

Дослідження проводили в умовах ДГ “Бохоницьке” Інституту 
кормів УААН Вінницької області на сірих лісових 
середньосуглинкових ґрунтах, які характеризуються низьким вмістом 
гумусу – 1,97% і легкогідролізованого азоту – 4,2 мг на 100 г ґрунту, 
підвищеним рухомого фосфору – 11,7 г і високим обмінного калію – 
12,4 г на 100 г ґрунту, а також слабокислою реакцією грунтового 
розчину – рН 5,4. 

Повторність у досліді - чотириразова. Розміщення варіантів – 
систематичне у два яруси. Площа облікової ділянки – 38 м2. Сівбу 
проводили інокульованим насінням сорту інтенсивного типу Білун 
широкорядним способом з міжряддям 45 см.  

Результати досліджень та їх обговорення. У ході досліджень 
було встановлено позитивний вплив мінеральних добрив внесених як 
в основне удобрення, так і при позакореневих підживленнях на рівень 
зернової продуктивності бобів кормових. 

У таблиці 1 наведено показники урожайності зерна бобів 
кормових залежно від впливу позакореневих підживлень 
нітроамофоскою на різних фонах основного удобрення. 
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1. Урожайність зерна бобів кормових залежно від впливу 
основного удобрення та позакореневих підживлень, т/ га (у 

середньому за 1999-2001 рр.) 

Основне  
удобрення 

Позакореневе підживлення 

без  
підживлення 

підживлення N10Р10К10 
у фазі бутонізації  

підживлення N10Р10К10 
у фазі бутонізації + 
через 8-10 днів після 

першого 

Р60К90 (Фон) 3,15 3,33 3,49 

Фон + N30 3,47 3,66 3,81 

Фон + N60 3,77 3,98 4,11 

НІР 0,05, т/ га  А-0,05; В-0,06; С-0,06; АВ-0,08; АС-0,08; ВС-0,10; АВС-0,18 
А – основне удобрення, В – позакореневі підживлення, С – фактор року. 
 

За результатами досліджень мінімальний рівень урожайності 
зерна – 3,15 т/ га забезпечили ділянки контрольного варіанта, де 
вносили лише фосфорно-калійні добрива в дозі P60K90, тоді як 
максимальні показники зафіксовані на варіантах досліду де були 
сформовані оптимальні умови мінерального живлення протягом 
всього періоду вегетації. Застосування азотних добрив у дозі N30 і N60 
на фоні фосфорно-калійних (P60K90) забезпечило суттєве підвищення 
урожайності зерна бобів кормових відповідно на 0,32-0,33 і 0,62-0,65 
т/ га. Проведення позакореневих підживлень повним мінеральним 
добривом у формі нітроамофоски N10P10K10 підвищувало урожайність 
зерна бобів кормових на 0,18-0,34 т/га.  

Аналогічні тенденції щодо збільшення урожайності зерна бобів 
кормових були відмічені у досліді з позакореневими підживленнями 
еколистом стандартом (5л/га) за різних фонів основного удобрення 
(табл. 2).  

Проте навіть суттєве підвищення рівня урожайності не завжди 
є ознакою ефективності виробництва сільськогосподарської продукції, 
тому з метою встановлення доцільності проведення того чи іншого 
агротехнічного заходу нами була проведена економічна оцінка 
технологій вирощування кормових бобів, елементами яких є 
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2. Урожайність зерна бобів кормових залежно від впливу 
основного удобрення та позакореневих підживлень еколист 

стандартом, т/га (у середньому за 2006-2008 рр.) 

Основне  
удобрення 

Позакореневе підживлення 
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з 
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Р60К90 (Фон) 2,59 2,82 2,87 3,07 

Фон + N30 2,86 3,05 3,10 3,30 

Фон + N60 3,23 3,43 3,47 3,67 

НІР 0,05, т/ га  А-0,08; В-0,09; С-0,02; АВ-0,13 АС-0,11; ВС-0,14; АВС-0,26 
А – основне удобрення, В – позакореневі підживлення, С – фактор року. 
 

досліджувані фактори. Показники економічної ефективності 
пораховано в порівняльних цінах лютого 2010 року. Так вартість 
мінеральних добрив які вносились в основне удобрення становила: 
аміачна селітра – 2300 грн./т, суперфосфат простий - 2000 грн./т, калій 
хлористий – 3640 грн./т, при позакореневих підживленнях: 
нітроамофоска – 3500 грн./т і еколист стандарт – 26,5 грн./л. Ціна 
реалізації зерна бобів кормових – 960 грн./т. 

Результати досліджень з економічної ефективності вирощування 
бобів кормових за технологією, яка передбачала проведення 
позакореневих підживлень нітроамофоскою (N10P10K10) на різних 
фонах основного удобрення, наведено в таблиці 3. 

Згідно розрахунків найбільш економічно вигідною є технологія, 
яка передбачала внесення в основне удобрення під боби кормові 
мінеральні добрива в нормі N60P60K90, а позакореневі підживлення не 
проводилися, що сприяло отриманню найвищого чистого прибутку у 
досліді – 954 грн./га та рівня рентабельності – 35,8%. 
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3. Показники економічної ефективності вирощування бобів 
кормових при застосуванні основного удобрення та підживлення 
комплексними добривами, в перерахунку на 1 га (у середньому за 

1999-2001 рр.)* 
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Рі
ве
нь

 
ре
нт
аб
ел
ьн
ос
ті,

 %
 

основне 
удобрення 

позакореневі  
підживлення 

Р60К90 

(Фон) 

без підживлення 3,15 3024 2257 767 717 34,0 

підживлення N10P10K10 

у фазі бутонізації 3,33 3197 2466 731 741 29,6 

підживлення N10P10K10 

у фазі бутонізації + 
через 8-10 днів після 

першого 

3,49 3350 2678 672 767 25,1 

Фон + N30 

без підживлення 3,47 3331 2462 869 710 35,3 

підживлення N10P10K10 

у фазі бутонізації 3,66 3514 2671 843 730 31,6 

підживлення N10P10K10 

у фазі бутонізації + 
через 8-10 днів після 

першого 

3,81 3658 2883 775 757 26,9 

Фон + N60 

без підживлення 3,77 3619 2665 954 707 35,8 

підживлення N10P10K10 

у фазі бутонізації 3,98 3821 2874 947 722 33,0 

підживлення N10P10K10 

у фазі бутонізації + 
через 8-10 днів після 

першого 

4,11 3946 3086 860 751 27,9 

* Примітка: розрахунки наведені у порівняльних цінах   2010 року. 
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Найгірші економічні показники забезпечив варіант досліду де в 
основне удобрення вносили лише фосфорно-калійні добрива в нормі 
Р60К90 і проводили два позакореневих підживлення нітроамофоскою в 
дозі N10P10K10 (перше у фазі бутонізації, друге – через 8-10 днів після 
першого). Хоча у цьому варіанті за рахунок позакореневих 
підживлень було отримано приріст врожаю на рівні 0,34 т/га, проте 
виручка від його реалізації (326 грн./га) не перекриває додаткові 
витрати на цей агротехнічний захід (421 грн./га), що обумовлено 
високою вартістю комплексних добрив. Технологія вирощування 
бобів кормових, яка передбачала внесення в основне удобрення Р60К90 
і проведення двох позакореневих підживлень нітроамофоскою в дозі 
N10P10K10 забезпечила отримання найнижчого у досліді показника 
чистого прибутку – 672 грн./га, при рівні виробничих витрат 2678 
грн./га, що обумовило формування найвищих показників собівартості 
продукції – 767 грн./т та найнижчого рівня рентабельності – 25,1%. 

Отже, у першому досліді ефективним є лише внесення 
мінеральних добрив в основне удобрення. Дещо інші тенденції, щодо 
формування показників економічної ефективності виробництва зерна 
бобів кормових були зафіксовані у досліді, де на різних фонах 
основного удобрення для позакореневого підживлення 
використовували мікродобрива типу еколист стандарт (5л/га), 
одноразове обприскування яким коштувало лише 134 грн./га (табл. 4). 
Результати досліджень показують, що внесення мікродобрив є одним 
з чинників покращання використання рослинами бобів кормових 
елементів мінерального живлення. 

Слід зазначити, що у дослідженнях 2006-2008 рр. показники 
економічної ефективності (виручка від реалізації продукції, чистий 
прибуток, рівень рентабельності) є значно нижчими ніж у 
попередньому досліді, що обумовлено низькими показниками 
урожайності зерна бобів кормових, адже 2007 рік був критичним за 
гідротермічними умовами для вирощування цієї культури. 

Згідно розрахунків найбільш економічно вигідною виявилась 
технологія вирощування бобів кормових яка передбачала внесення в 
основне удобрення мінеральних добрив в нормі N60P60K90 і проведення 
двох позакореневих підживлень еколист стандартом (5 л/га) (перше у 
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фазі бутонізації, друге – у фазі утворення бобів).  
 
4. Показники економічної ефективності вирощування бобів 
кормових залежно від впливу основного удобрення та 

позакореневого підживлення еколист стандартом, в перерахунку 
на 1га (у середньому за 2006-2008 рр.)* 
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основне 
удобрення 

позакореневі  
підживлення 

Р60К90 (Фон) 

без підживлення 2,59 2484 2257 227 871 10,1 
підживлення еколист 
стандарт (5л/га) у фазі 
бутонізації 

2,82 2707 2391 316 848 13,2 

підживлення еколист 
стандарт (5л/га) у фазі 
утворення зелених 
бобів 

2,87 2755 2393 362 834 15,1 

підживлення еколист 
стандарт (5л/га) у фазі 
бутонізації і утворення 
зелених бобів 

3,07 2947 2525 422 822 16,7 

Фон + N30 

без підживлення 2,86 2746 2462 284 861 11,5 
підживлення еколист 
стандарт (5л/га) у фазі 
бутонізації 

3,05 2928 2596 332 851 12,8 

підживлення еколист 
стандарт (5л/га) у фазі 
утворення зелених 
бобів 

3,10 2976 2598 378 838 14,5 

підживлення еколист 
стандарт (5л/га) у фазі 
бутонізації і утворення 
зелених бобів 

3,30 3168 2730 438 827 16,0 

Фон + N60 

без підживлення 3,23 3101 2665 436 825 16,4 
підживлення еколист 
стандарт (5л/га) у фазі 
бутонізації 

3,43 3293 2799 494 816 17,6 
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підживлення еколист 
стандарт (5л/га) у фазі 
утворення зелених 
бобів 

3,47 3331 2801 530 807 18,9 

підживлення еколист 
стандарт (5л/га) у фазі 
бутонізації і утворення 
зелених бобів 

3,67 3523 2933 590 799 20,1 

*Примітка: розрахунки наведені у порівняльних цінах 2010 року. 

 
Даний варіант досліду забезпечив отримання 590 грн./га чистого 

прибутку, при рівні рентабельності 20,1% і виробничих витратах 2933 
грн./га, а також тут було зафіксовано найнижчу собівартість одиниці 
продукції – 799 грн./т. 

Найнижчі показники економічної ефективності забезпечила 
технологія вирощування бобів кормових, яка передбачала внесення в 
основне удобрення лише фосфорно-калійних добрив (Р60К90) і 
позакореневі підживлення не проводилися. Хоча на цих варіантах 
досліду були найнижчі показники виробничих витрат – 2257 грн./га, 
проте тут були і найнижчими виручка від реалізації – 2484 грн./га, 
чистий прибуток – 227 грн./га і рівень рентабельності – 871 грн./га, а 
собівартість продукції була найвищою у досліді і становила 871 грн./т. 

Висновки. При вирощуванні бобів кормових доцільно вносити 
в основне удобрення мінеральні добрива в дозі N60P60K90 і проводити 
два позакореневих підживлення мікродобривами типу еколист 
стандарт (5 л/га): перше – у фазі бутонізації рослин, друге – у фазі 
утворення зелених бобів, що сприяє покращенню поживного режиму, 
активізації процесів фотосинтезу, біосинтезу та обміну, а тому сприяє 
підвищенню урожайності майже в 1,5 разу і економічної ефективності 
вдвічі. 
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Наведено особливості технологічних прийомів виробництва кормів 

із високоврожайної кормової культури сорго при використанні на 
зелений корм, силос і зернофураж, обґрунтовано доцільність 
вирощування та заготівлі сорго в умовах зони Степу України. 
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консервування, тваринництво. 

 
Аграрний сектор України у своєму функціонуванні потребує 

нагального вирішення проблеми подальшого розвитку та підвищення 
продуктивності тваринництва шляхом організації науково-
обґрунтованої кормової бази і тому переважно орієнтується на 
застосування сучасних наукових здобутків та широке впровадження 
новітніх інноваційних і наукоємних технологій, спрямованих на 
активне нарощування обсягів виробництва [1].  

Організація виробництва достатньої кількості кормів для 
громадського тваринництва пов’язана з вирощуванням у кожній 
ґрунтово-кліматичній зоні найбільш високоврожайних культур, 
стійких до несприятливих погодних умов.  

Для посушливих районів зони Степу України, де річна кількість 
опадів коливається в межах 300-400 мм, однією з таких культур є 
сорго, яке за обсягами вирощування займає п’яте місце в світі після 
пшениці, рису, кукурудзи і ячменю, використовується для укріплення 
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та розширення кормової бази і є продовольчою та технічною 
культурою.  

Сорго є потенційно страховою культурою завдяки низьким 
нормам висіву (6-8 кг/га), тривалому збереженню схожості насіння і 
пізнім строкам сівби. При правильному підборі сорту і неухильному 
дотриманні технології його вирощування господарства південних 
областей України мають можливість отримувати по 50-70 ц/га 
відбірного зерна і 400-500 ц/га соковитої зеленої маси . 

Доцільність вирощування сорго, окрім високої урожайності, 
обумовлена також його винятковою невибагливістю до складних 
агрометеорологічних умов.  

За посухо - та солестійкістю сорго займає перше місце серед 
сільськогосподарських культур у світі. Сорго дуже економно, 
високопродуктивно витрачає вологу на формування одиниці сухої 
маси. Його транспіраційний коефіцієнт дорівнює 300, у той час як у 
кукурудзи він становить 450, сої – 500, а у люцерни 700.  

Для сорго характерна стабільна продуктивність у жорстких 
ґрунтово-кліматичних умовах ( коефіцієнт пластичності врожаю 
вдвічі менший, ніж у ячменю). За даними державних 
сортовипробувальних станцій Миколаївської, Одеської, Херсонської 
областей та АР Крим, врожаї сорго більші від врожаїв кукурудзи на 
14-15 % на зрошенні та на 19-58 % на богарі [2]. 

За багаторічними даними Дослідної станції по кормовиробництву 
Миколаївського ІАПВ урожай зеленої маси кормового сорго і зерна при 
вирощуванні на богарних землях перевищує ці показники у кукурудзи на 
24-29 %. 

Сорго – одна з небагатьох кормових культур, що добре росте на 
засолених ґрунтах, і будучи невибагливою до них – витримує 
засолення 0,6 – 0,8 % розчинних солей за шкалою Корнея, тоді як 
кукурудза лише 0,4 % [3]. 

Використання сорго у вигляді соковитого зеленого корму, для 
заготівлі силосу і сінажу, виробництва високоякісного сіна та 
концентрованих гранул, заготівлі вологого зернофуражу і як 
відбірного харчового зерна (борошно, крупи та ін.), фуражного 
(комбікорми та монокорм) та технічного (продукт переробки - етиловий 
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спирт – біоетанол), ці напрямки використання культури роблять її 
універсальною та важливою в сучасних умовах.  

Вагоме значення має сорго при включенні його до системи зеленого 
конвеєра. Воно забезпечує надходження зеленої маси із першої декади 
липня до початку серпня у групі культур середнього строку використання, і 
з кінця серпня до кінця жовтня, у групі культур пізнього строку 
використання. Поряд з цим, сорго за продуктивністю перевищує всі інші 
кормові культури, які використовуються в літньо-осінній період постачання 
(кукурудза, суданська трава, та інші), не погіршуючи якості кормової 
маси. 

Сорго інтенсивно відростає після скошування, а у сприятливі роки 
може дати 2 укоси за вегетаційний період, що ставить його поза 
конкуренцією з іншими однорічними зеленими кормовими 
культурами.  

Сорго краще за інші культури переносить беззмінне вирощування.  
Розміщувати посіви сорго необхідно після озимих і ярих колосових, 

зернобобових і баштанних культур, кукурудзи на силос.  
На Дослідній станції по кормовиробництву Миколаївського ІАПВ 

вирощували зернове сорго на одному і тому ж полі впродовж 4 років. 
Урожай зерна при цьому суттєво не зменшувався, так як щорічний винос 
поживних речовин з ґрунту з урожаєм зерна 40 ц/га компенсувався 
внесенням 120 кг азоту, 56 кг фосфору та 140 кг калію.  

При високій загальній поживності, сорго бідне на протеїн. Для 
підвищення вмісту протеїну в кормах сорго успішно вирощують в 
сумісних посівах з високобілковими культурами амарантом та 
мальвою. Масова частка яких складає 45-50 %. Урожай таких 
сумішок перевищує урожай сорго в чистих посівах на 14-20 %. Збір сухої 
речовини збільшується на 4,2-12,9 %, перетравного протеїну на 19,9-45,3 %, 
каротину на 24,3-43,0 % у порівнянні з чистими посівами сорго. Вміст 
перетравного протеїну в перерахунку на 1 к. од., у порівнянні з 108 г у 
сорго, збільшується до 127 г у сорго з амарантом, i 148 г у сорго з 
мальвою [4]. 

Біологічна особливість сорго полягає в тому, що навіть у самих 
ранньостиглих сортів і гібридів вологість зерна на мітелках підгонів 
на час збирання становить 30-35 %, тоді як на мітелках головних 
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стебел – 14-15 %. Тому зібране і обмолочене комбайном зерно набуває 
підвищеної вологості 25-30 % та потребує досушування.  

Консервування без досушування, значно зменшує енерговитрати 
при заготівлі корму, є актуальним на теперішній час і до того ж при 
безумовному виконанні всіх технологічних вимог гарантується, не 
зважаючи на складні погодні умови, ефективне забезпечення 
тваринництва кормами, важлива роль якого у розв’язанні проблем 
сталого розвитку агро сфери та створенні сприятливих умов ведення 
ефективного аграрного виробництва стає дедалі більше очевидною [5].  

Це викликає необхідність вдосконалення процесів заготівлі та 
зберігання кормів на тривалий термін, оскільки питання збереження 
якості кормів в усі часи було найактуальнішим. 

Останнім часом в Україні та зарубіжних країнах запроваджуються 
нові ресурсо- та енергозберігаючі технології заготівлі кормів, за яких 
значно знижується ризик пов’язаний з неповним дозріванням або 
високою вологістю [6].  

Залежно від спеціалізації, господарства заготовляють необхідні їм 
види кормів методом висушування чи консервування. При вологості зерна 
20 % сорго досушують до кондиційної вологи 13 %. Сухе зерно зберігають в 
мішках чи насипом.  

Головна ціль консервування будь-якої культури полягає в 
збереженні її поживної цінності.  

Консервування вологого зерна - один із перспективних 
напрямків кормовиробництва. При суворому дотримані вимог 
герметизації в зернофуражі забезпечується високе (93-95 %) 
збереження сухої речовини [8]. 

Сорго, вологістю 28-36 % консервують біологічними або 
мінеральними консервантами і отримують високоякісний поживний вологий 
зернофураж, або зерносінаж і силос із зернового сорго, які порівняно 
багаті протеїном (8,1%), цукром (1,1%), каротином (40,4 мг/кг) і 
мають досить високу кормову цінність 0,28 кормових одиниць в 1 кг 
корму. Такий корм добре поїдають всі види тварин в складі раціону і 
забезпечує високу їх продуктивність. При цьому загальні втрати зерна 
в силосній масі становлять не більше 2 % [7]. 
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На Дослідній станції по кормовиробництву Миколаївського ІАПВ 
проводяться дослідження по заготівлі і зберіганню вологого зерна сорго 
більше десяти років. Результати показали високу кормову цінність 
зерна сорго, вологість якого знаходиться в межах 30 %. Безазотисті 
екстрактивні речовини становили 47,4 %, вміст сирого протеїну в 1 кг 
корму складав 95,2 г, сирого жиру – 36,2 г, сирої клітковини – 41,1 г, 
сирої золи – 15,9 г, кількість перетравного протеїну становить 40,3 г. 

У процесі зберігання за органолептичною оцінкою структура 
вологого зерна сорго була збережена, консистенція – сипуча. Вологе 
зерно мало приємний фруктовий запах та кисло-солодкий смак, колір 
натурального зерна, при відсутності плісняви. Активна кислотність 
знаходиться в межах 4,7 – 4,8 одиниць (рН). Загальний вміст 
органічних кислот становить 1,74-1,78 %. Вміст молочної кислоти 
становив – 1,50 - 1,53 %, що складає 86 % у відсотковому відношенні 
до суми кислот, оцтової кислоти – 0,24 - 0,25 %, що складає 14 % від 
загальної кількості кислот, при повній відсутності масляної кислоти. 
Накопичення аміаку – 8,3 - 8,5 мг%. Втрати сухої речовини не 
перевищують 0,5%. 

Показники якості консервованого вологого зерна сорго 
вказують на його відповідність нормативним вимогам. 

Консервований зернофураж з підвищеною вологістю може стати 
головним компонентом у раціонах тварин не тільки за поживністю, а й за 
економічними показниками, оскільки дає можливість економити на кожній 
тонні зернофуражу 25-30 кг рідкого палива [9] та зменшити втрати зерна в 
процесі заготівлі, зберігання і переробки, що за даними Бистрової І. О. в 
1999 - 2003 рр. становило 1,4 % врожаю у країнах ЄС, а в Україні за цей 
період - 3 %, а за 2000-2003 pоки -5,9 % врожаю [10]. 

Висновки. Вирощування та заготівля високоврожайної культури 
сорго на зерно і зелений корм - це перспективний напрямок у 
кормовиробництві, розвиток якого на основі наукових досліджень 
спроможний в різних за складністю погодних, економічних, соціальних 
умовах сприяти максимальному розвитку і підвищенню 
продуктивності тваринництва у сільськогосподарських підприємствах 
різних форм власності зони Степу України шляхом організації повноцінної 
годівлі тварин високоякісними кормами.  
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УМОВ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ1 
 
Досліджено складові продуктивності головного колосу сортів 

ярої пшениці залежно від глибини загортання насіння та 
співвідношення доз азоту, внесених у підживлення на різних етапах 
органогенезу. Виявлено залежність між довжиною колосу, кількістю 
колосків у колосі, озерненістю колосу, масою зерна з колосу та 
урожайністю в умовах центральної частини правобережного 
Лісостепу України 

Ключові слова: яра пшениця, сорти, глибина загортання 
насіння, дози азотних добрив, довжина колосу, кількість колосків, 
кількість зерен, маса зерна, урожайність. 

 
Для стабілізації виробництва продовольчого зерна та 

забезпечення сировиною потреб хлібопекарської та макаронної 
промисловості України яра пшениця повинна зайняти належне місце в 
зерновому балансі. Площі посіву ярої пшениці в Україні мають сягати 
1 млн. га, в. ч. м’якої – 650 тис. га, твердої – 350 тис. га [4]. 

Зерно ярої пшениці має високі хлібопекарські та круп’яні якості, 
містить білка більше, ніж зерно озимої пшениці. Зерно м’якої та 
твердої ярої пшениці має високий вміст білка (14-16 %, 15-18 %) і 
клейковини – 28-40%. Борошно сильних сортів є поліпшувачем для 
слабких сортів при випіканні хліба [2].  

                                                 
1 Науковий керівник Ткачук В. М., кандидат сільськогосподарських наук1 
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В сучасних умовах потенційні можливості запроваджених 
сортів ярої пшениці в Україні реалізуються на 50–60 відсотків.  
Значною мірою це обумовлено невідповідністю окремих 
агротехнічних прийомів морфолого-біологічним особливостям 
рослин, або шаблонним їх використанням без врахування сортового 
складу. Тому, на наш погляд, на перший план висувається 
необхідність наукового обґрунтування глибини загортання насіння та 
оптимізації рівня живлення рослин в поєднанні і залежності від 
сортового складу. 

Метою наших досліджень було вивчити реакцію сучасних 
сортів Рання 93 та Елегія миронівська на глибину загортання насіння 
та співвідношення доз азотних добрив внесених у підживлення на 
різних етапах органогенезу. 

Методика та об’єкт досліджень. Дослідження проводили 
впродовж 2007–2009 рр. в умовах сівозміни кафедри рослинництва на 
дослідному полі Білоцерківського національного аграрного 
університету. Агротехніка вирощування пшениці ярої 
загальноприйнята для зони Лісостепу. 

У дослідах вивчали три фактори: фактор А – сорти ярої м’якої 
пшениці (Рання 93, Елегія миронівська); фактор В – глибина 
загортання насіння (2–3 см; 4–5 см; 6–7 см; 8–9 см); фактор С – дози 
азоту (на фоні Р60К60), що дає можливість показати їх вплив на 
формування елементів продуктивності. Фосфорні та калійні добрива 
вносили під основний обробіток, азотні – відповідно до схеми 
удобрення, наведеної у таблиці 1. 

Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем типовий малогумусний 
крупнопилувато-середньосуглинкового гранулометричного складу. 
Вміст гумусу (за Тюріним) – 3,5–4,2 %, рН сольове 6,2–6,9. 
Повторність досліду триразова, розміщення повторень одноярусне. 
Дослідження проводили за загальноприйнятими методиками [1]. 

Результати досліджень. Отримані дані показали, що довжина 
головного колосу у рослин кожного сорту за різної глибини загортання 
насіння має певні відмінності (табл. 1). Так у сорту Рання 93 за 
вирощування його без добрив (контроль) довжина головного колосу 
була більшою на 2,5-2,9 см за глибини загортання насіння 6-7 і 8-9 см 
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порівняно з глибиною загортання насіння 4-5 см (контроль). Довжина 
головного колосу на варіантах з внесенням добрив за глибини 
загортання насіння на 8-9см – 9,2-9,5 см та 8,8-9,3 см за глибини сівби 
6-7см. 

У сорту Елегія миронівська довжина головного колосу більшою 
була також на удобрених варіантах, а саме на варіанті 
P60K60+N30+N60+N60 за глибини загортання насіння 6-7 см і становила 
– 12,2 см, за сівби 8-9 см відповідно – 12,9 см. Найменша довжина 
головного колосу (9,7 см) була на варіанті без добрив за глибини 
загортання насіння 2-3 см. 

Найбільше колосків у головному колосі сорту Рання 93 було на 
всіх удобрених варіантах за глибини загортання насіння 6-7 см – 16,9 
шт., – на варіанті P60K60+N30+N60+N60 за сівби на 8-9 см їх кількість 
склала 17,4 шт. Найменше колосків у колосі було на варіанті без 
добрив по обох сортах за глибини загортання насіння 2-3 см – 15,3 шт. 
по сорту Рання 93 і 16,3 шт. по сорту Елегія миронівська. По сорту 
Елегія миронівська найбільша кількість колосків у головному колосі 
виявлена на варіанті P60K60+N30+N60+N60 за глибини загортання 
насіння 6-7 та 8-9 см і становила 18,6 та 18,9 шт. 

Озерненість колосу є одним із важливих елементів структури 
урожайності і відіграє суттєву роль у її формуванні [3, 5]. З 
підвищенням озерненості колосу пропорційно збільшується його 
продуктивність. У роки проведення досліджень зберігалася така сама 
тенденція впливу досліджуваних факторів на кількість зерен у 
головному колосі, як і для кількості колосків. Результати наших 
досліджень свідчать, що озерненість головного колосу залежить також 
і від сортових особливостей. Так більше зерен у головному колосі 
сформувалося у сорту Елегія миронівська за глибини загортання 
насіння 6-7 та 8-9 см на варіанті з триразовим внесенням добрив і 
становило відповідно 54,5 та 55 шт. У сорту Рання 93 озерненість 
головного колосу була більшою також за глибини загортання насіння 
6-7 та 8-9 см на варіантах P60K60+N45+N45 і становила відповідно 48,8 
та 49,9 зерен. Найменша їх кількість по обох сортах була на варіанті 
без добрив за глибини загортання насіння 2-3 і становила 44,4 по 
сорту Рання 93 і 47 зерен по сорту Елегія миронівська. 
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Одним з важливих напрямків селекційної практики є 
створення сортів з вищою масою зерна з колосу, що знаходиться в 
прямій залежності з озерненістю колосу і крупністю зерна. У 
середньому за три роки маса зерна з колосу в обох сортів була 
найвищою також на удобрених варіантах за глибини загортання 
насіння 6-7 та 8-9 см. На варіанті з внесенням азоту по 45 кг д.р./га в 
підживлення на ІІІ і IV етапах органогенезу маса зерна з головного 
колосу становила 20,66 г та на варіанті P60K60+N30+N60+N60 відповідно 
– 21,06 г у сорту Рання 93. У сорту Елегія миронівська найбільша маса 
зерна з головного колосу була на варіантах P60K60+N60+N30 – 25,51 та 
26,29 г на варіанті P60K60+N45+N45. Найменшою маса зерна у обох 
сортів була за глибини загортання насіння 2-3 см. 

Проведені нами дослідження впродовж 2007–2009 років 
показали, що на величину врожайності зерна ярої пшениці впливали 
сорт, глибина загортання насіння і співвідношення доз азоту внесених 
на різних етапах органогенезу (табл. 2). 

 
2. Урожайність зерна ярої пшениці залежно від сорту, глибини 

загортання насіння та доз азоту, ц/га,                                                   
(у середньому за 2007-2009 рр.) 

Варіанти та дози 
добрив, 
кг д.р./га 
Фактор С 

Сорт (Фактор А) 
Рання 93 Елегія миронівська 

Глибина загортання насіння, см (Фактор В) 

2-
3 
см

 

4-
5 
см

 
(ко

нт
ро
ль

) 

6-
7 
см

 

8-
9 
см

 

2-
3 
см

 

4-
5 
см

 

6-
7 
см

 

8-
9 
см

 

Без добрив 
(контроль) 

20,0 21,1 21,9 24,2 26,2 27,5 29,9 31,8 

(Фон) P60K60 24,1 27,9 26,6 32,2 30,8 35,2 35,8 38,5 
P60K60+N30+N60 26,8 31,2 31,3 36,5 33,3 37,5 38,5 41,5 
P60K60+N45+N45 28,6 31,0 32,3 35,4 33,4 38,5 40,1 41,4 
P60K60+N60+N30 30,4 32,7 31,3 35,1 32,0 39,3 40,5 41,9 
P60K60+N90 30,9 31,3 33,5 34,9 32,4 39,8 37,8 39,8 
P60K60+N30+N60+N60 31,0 31,5 32,2 36,6 35,6 38,3 39,2 39,7 

НІР 005 АВС-2,27; АВ-0,86; АС-0,49; ВС-0,25; А-0,14; В-0,57; С-0,33 
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Дані таблиці 2 свідчать, що в сорту Елегія миронівська найвищу 
врожайність зерна отримано за внесення азоту в комбінації 
P60K60+N45+N45 на III, IV та P60K60+N30+N60+N60 на III, IV та VII-VIII 
етапах органогенезу за глибини загортання насіння 6–7 та 8–9 см 
порівняно з сортом Рання 93, яка склала відповідно 40,1; 41,4 та 39,2; 
39,7 ц/га. Найвищу врожайність по сорту Рання 93 отримано також на 
цих же варіантах і вона склала 35,4, 36,6 ц/га за глибини загортання 
насіння 8–9 см. Найнижча врожайність 20 ц/га була на варіанті без 
добрив за глибини загортання насіння 2–3 см. 

Нами встановлено, що між урожайністю і елементами 
продуктивності головного колосу спостерігається сильна пряма 
кореляційна залежність. Так, виявлено кореляційний зв'язок між 
урожайністю і довжиною колосу в сорту Рання 93 (r=0,839) і в сорту 
Елегія миронівська (r=0,776); урожайністю і кількістю колосків у 
головному колосі відповідно по сортах r=0,906 і r=0,924; урожайністю 
і кількістю зерен головного колосу r=0,854 і r=0,919; урожайністю і 
масою зерна з колосу r=0,858 і r=0,926. Кореляційний зв’язок між 
довжиною колоса і кількістю колосків у головному колосі по сорту 
Рання 93 становить r=0,930 і r=0,876 по сорту Елегія миронівська; 
довжиною колосу і кількістю зерен в головному колосі відповідно по 
сортам r=0,942 і r=0,883; довжиною колосу і масою зерна з колосу 
r=0,952 і r=0,853; кількістю колосків та кількістю зерен в колосі 
r=0,976 і r=0,973; кількістю колосків і масою зерна r=0,974 і r=0,928; 
кількістю зерен в головному колосі і масою зерна з колосу r=0,985 і 
r=0,963. 

Висновок. Найкращі показники структури продуктивності 
головного колосу та врожайності сортів ярої пшениці (Рання 93 та 
Елегія миронівська) у середньому за 3 роки формувалися за глибини 
загортання насіння 6-7 і 8-9 см та внесення азоту в підживлення з 
комбінацією його доз P60K60+N45+N45 на III, IV за норми 90 кг д.р./га і 
P60K60+N30+N60+N60 на III, IV, VII-VIII етапах органогенезу за норми 
150 кг д.р./га. 
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ПОШИРЕННЯ АМБРОЗІЇ ПОЛИНОЛИСТОЇ 

 
Викладено особливості поширення амброзії полинолистої в 

агроценозах та інших необроблюваних землях. 
Ключові слова: амброзія полинолиста, агроценози, поширення, 

засмічення, сільськогосподарські культури, обстеження. 
 
Протягом останніх років фітосанітарна ситуація в сучасних 

агрофітоценозах значно погіршилась. Із зниженням культури 
землеробства зросла забур’яненість полів. Простежується тенденція 
до зростання у бур'янових ценозах частки шкідливих багаторічних 
видів та окремих карантинних, зокрема амброзії полинолистої 
(Ambrosia artemisifolia L.), площа поширення якої порівняно з 1973 
роком зросла у 25 разів і станом на 01.01.2008 року складала 2 млн. 
714 тис. га. Найбільші площі засміченні амброзією полинолистою 
виявлено в Запорізькій – 992,9 тис. га, Дніпропетровській – 553,6 тис. 
га, Донецькій – 460,5 тис. га та Херсонській областях – 292,7 тис. га 
[1, 3]. Володіючи високою конкурентною здатністю, амброзія 
негативно впливає на ріст і розвиток культурних рослин, обу-
мовлюючи зниження урожайності сої та інших культур на 44-63 % [2]. 

Для розробки інтегрованої системи контролю амброзії виникає 
необхідність в проведенні моніторингу та виявленні особливостей її 
поширення, як в агроценозах польових культур, так і на 
необроблюваних землях. Поширюючись, амброзія забур'янює орні 
землі, сільськогосподарські угіддя, а також значну частину 
необроблюваних земель, серед яких місцем її оселення є полезахисні 
лісові смуги, узбіччя залізничних, шосейних та інших доріг, пустирі, 
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вулиці і подвір'я населених пунктів та території господарських 
приміщень [3, 4, 5]. 

Розселення амброзії відбувається різними способами, а саме: із 
засміченими зерновими відходами, з сіном, при перегоні худоби, 
водою, вітром із нескошених рослин, птахами, колесами та різними 
робочими органами сільськогосподарської техніки. Крім того за 
даними Укрголовдержкарантину насіння амброзії зустрічається в 
насінні, завезеному з Європи, Канади, США та інших країн [3, 5]. 

Методика проведення досліджень. Дослідження проводили на 
території Вінницької області. Обстежували сільськогосподарські 
угіддя кількісно-обліковим методом. Кожне поле проходили по двох 
діагоналях, роблячи обліки бур'янів на 1 м2 у 20-30 точках кожного 
поля. Для визначення поширення амброзії на необроблюваних землях 
користувалися візуальним методом [1]. При маршрутному обстеженні 
проходили по двох діагоналях і чотирьох сторонах ділянки вказуючи 
місцезнаходження точок спостережень, рельєф та видовий склад 
рослин та їх фенологічні фази. При цьому фіксують екологічний та 
популяційний склад, рясність видів та проектне покриття.  

Результати досліджень. Проведеними обстеженнями 
встановлено, що ареал поширення амброзії полинолистої 
збільшується. Відмічено наявність її у 10 районах, а також у               
м. Вінниця. Максимальне засмічення орних земель спостерігається в 
господарствах Піщанського та Тульчинського районів. У 
Піщанському районі найбільше зустрічається амброзія на узбіччях сіл 
Болган, Кукули, Городище та Петрашівка. Площа ріллі, засміченої у 
Піщанському районі складає 855 га [1]. Інтенсивне розповсюдження 
амброзії полинолистої спостерігається на території південної частини 
Тульчинського району, особливо с. Заозерне на землях ТОВ 
"Зернопродукт". Загальна площа поширення амброзії на полях цього 
господарства складає 241 га.  

Обстеження посівів на присутність рослин амброзії в 
господарстві "Колос" Піщанського та ТОВ "Зернопродукт" 
Тульчинського районів свідчить про характерні особливості 
формування бур'янового ценозу в агроценозах окремих культур. 
Доведено, що рівень забур’яненості посівів залежить від біологічних 
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особливостей культурних рослин, особливо їх конкурентної 
активності. Так, у посівах просапних культур (соняшник, кукурудза, 
цукрові буряки) формується високий рівень (118-137 шт/м2) різних 
видів бур'янів, а частка амброзії у загальній структурі становить 13-29 % 
або 18-34 шт/м2 (табл. 1). Серед дводольних видів бур'янів переважали 
рослини лободи білої, щириці звичайної, гречки татарської, а злакові 
були представлені просом курячим. Сходи амброзії з'являлися 
одночасно з культурою або пізніше. Володіючи високою 
фітоценотичною здатністю, рослини амброзії випереджали у своєму 
розвитку, як культурні рослини, так і інші бур'яни. Наприкінці 
вегетаційного періоду її рослини, гілкуючись, формували потужну 
вегетативну масу, досягали висоти 1,6-1,8 м. Крім амброзії у 
верхньому ярусі проростали рослини лободи білої. Решта бур'янів, 
мали нижчу конкурентну здатність і проростали у нижньому ярусі. У 
випадку коли рясність рослин амброзії у посівах кукурудзи була в 
межах 75-85 шт./м2 решта бур'янів під впливом сильного фенотичного 
тиску гинули повністю, а рослини кукурудзи знаходилися у 
пригніченому стані. Про це свідчить зменшення її висоти у 2,5 разу.  

 
1. Поширення амброзії полинолистої в посівах основних  

сільськогосподарських культур (у середньому                        
за 2008-2009 рр.) 

Види культур 
Кількість бур'янів, шт./м2 

Частка амброзії, 
% всього 

у тому числі 
амброзії 

Соняшник  118 34 28,8 

Кукурудза  122 28 22,9 

Цукрові буряки  137 18 13,1 

Кукурудза  88 85 96,5 

Люцерна 2-го року життя  6 0 0 

Люцерна 3-го року життя 12 2 16,6 

Еспарцет 2-го року життя 8 0 0 

Пшениця озима  15 1 8,3 

Ячмінь ярий  22 1,5 6,8 
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Високою конкурентною активністю володіли культури 
суцільного посіву, особливо люцерна або еспарцет другого року 
життя. Під густим стеблостоєм нараховувалося 6-8 шт./м2 малорічних 
бур'янів, які знаходилися у пригніченому стані, а рослини амброзії 
були відсутні. Низьким рівнем забур'яненості (15-22 шт./м2) 
характеризувалися посіви пшениці озимої та ячменю ярого, де 
чисельність сходів амброзії була незначною (1,0-1,5 шт/м2). Крім того 
ці рослини знаходилися у пригніченому стані. Густота стеблостою 
люцерни 3-го року життя дещо зріджувалася, створювалися ніші для 
проростання сходів бур'янів у тому числі і амброзії. Разом з тим 
конкурентна здатність такого травостою залишалася високою.  

При обстеженні необроблюваних земель Піщанського, 
Теплицького, Гайсинського, Ямпільського, Томашпільського, 
Барського, Хмільницького, Літинського районів, м. Вінниці 
(Староміського району) та м. Ладижин (Тростянецького району) 
встановлено наявність амброзії полинолистої на придорожніх смугах 
ґрунтових, шосейних і залізничних доріг, на територіях підприємств, 
залізничних станцій та пустирях. Формування бур'янового ценозу за 
участі амброзії полинолистої мало залежало від типу ґрунту і більше 
від забезпечення теплом і світлом. Результати опису рослинного 
покриву вздовж залізної дороги від станції Рудниця у напрямку         
м. Гайворон (південь Вінницької області) завдовжки 150 м свідчать 
про інтенсивне проростання рослин амброзії. У кожній точці 
нараховувалась різна кількість її рослин. Компонентами такого ценозу 
переважно зустрічалися такі види: щириця біла, лобода біла, 
подорожник великий та кульбаба лікарська. При цьому 
спостерігається така тенденція – у точках з максимальною 
чисельністю рослин амброзії (30-50 рослин) зменшується рясність 
рослин щириці білої та лободи білої. Тоді як рослини подорожника 
великого випадали із рослинного угрупування лише за наявності 
рослин амброзії до 50 в одній точці. Більш інтенсивно з'явилися сходи 
амброзії у Хмільницькому районі на ділянці з південною експозицією.  

Висновки. 1. Через недостатнє виконання інтегрованої системи 
ліквідації амброзії полинолистої об’єми її експансії збільшуються. 
Загальна площа заселення амброзією орних і необроблюваних земель 
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становить 1158 га. Серед сільськогосподарських культур максимально 
засмічуються посіви просапних культур і мінімально культури 
суцільної сівби.  

2. На необроблюваних землях поширення амброзії збільшується 
на пустирях, придорожніх смугах доріг, залізничних коліях, 
територіях залізничних станцій та підприємств. Через високу 
конкурентну здатність рослин амброзії при збільшенні рясності її 
рослин зменшується чисельність інших видів бур'янів.  

Для зменшення потенційного запасу насіння амброзії в ґрунті та 
унеможливлення міграції його на інші території необхідне постійне 
скошування або залуження ділянок.  
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МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ КОЛИВАНЬ ПОГОДИ 
НА РОЗМНОЖЕННЯ ОСНОВНИХ ШКІДЛИВИХ ВИДІВ 
ДОВГОНОСИКІВ В УКРАЇНІ 
 
Оцінена особливість процесу формування популяції основних 

шкідливих видів довгоносиків під впливом коливань погодних умов. 
Розроблено математичну модель прогнозу розвитку та розмноження 
чисельності основних шкідливих видів довгоносиків в Україні. 

Ключові слова. прогноз, довгоносики, клімат, середньорічна 
температура повітря, сума опадів, відносна вологість повітря, 
популяція, шкідники. 

 
Клімат Лісостепу помірно континентальний. Середньорічна 

температура 7-8°С. Найнижчі середні січневі температури 
спостерігаються в східному Лісостепу (-7°С, -8°С); на захід вони 
підвищуються до -4°С, -6°С. Абсолютний мінімум на сході Лісостепу 
досягає -41°С. Сніговий покрив в Лісостепу виникає в середньому 15-
25 листопада. Повністю він сходить наприкінці березня. Загальна 
кількість днів із сніговим покривом змінюється від 110 на північному 
сході до 70 на південному заході. Середня висота снігового покриву 
на території Лісостепу не перевищує 20-30 см. 

Середня дата першого морозу на сході припадає на першу 
декаду жовтня, на заході ― на другу декаду. Середні дати останнього 
морозу в східній підзоні відзначаються в кінці квітня ― початок 
травня, в західній ― в середині квітня. Середня тривалість без 
морозного періоду на більшій території 160-170 днів. 

Літо в Лісостепу тепле. Середня температура липня на заході 
зони 18-19°С, на сході ― 19-21°С. Абсолютні максимуми в липні 
досягають 39°С. Річні суми опадів змінюються від 700-550 мм на 
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заході до 575-500 мм на сході. Середня кількість днів з опадами 
коливається від 180 на заході до 130 на сході Лісостепу. 

У лісостеповій зоні збільшується число днів з суховіями, в 
східних районах воно досягає 11 в західній частині 1-8. 

У зоні Лісостепу значно більше сонячних днів, так у грудні 
середня кількість годин сонячного сяйва складає 36 годин або 16 
відсотків від можливого, а в липні 295 годин або 64 відсотки від 
можливого (Умань). 

Лісостеп. Найбільше число днів з суховієм було в Лубнах ― 21, 
в 1939 році, а середня кількість тут складає 5 днів. 

На посівах цукрових буряків відмічено близько 270 видів 
шкідників. Серед них найбільш небезпечні 27 (спеціалізованих 10 і 
багатоїдних 17). Особливо важливим на Україні фітосанітарний 
моніторинг є для таких видів шкідників: довгоносиків (звичайний, 
сірий, чорний, південний сірий та ін.), блішок (бурякова, гречкова), 
щитоносок (бурякова, лободова), крихітки, личинок хрущів та хлібних 
жуків, дротяників, попелиць (листкова, коренева), мінуючої молі, 
мінуючої мухи, совок (озима, оклична, капустяна, С-чорне, гамма та 
ін.), лучного метелика, клопів, цикадок, кліщів, нематод. 

Поширення і чисельність їх у межах бурякосійної зони залежно 
від природних умов окремих районів або тимчасових умов погоди 
можуть істотно коливатися періодично на довгий чи короткий час. 
Тому для своєчасного застосування заходів боротьби необхідно 
систематично вести спостереження за їх станом, виявляти та 
обліковувати з метою одержання інформації про з'явлення та загрозу в 
бурякосійних господарствах. 

У певних природних зонах створюються умови для поширення 
властивих для них шкідників. Зокрема, у зоні достатнього зволоження 
значно частіше відмічається з'явлення бурякової листкової попелиці, 
тоді як у зонах нестійкого і, особливо, недостатнього зволоження для 
неї створюються умови лише у вегетаційні періоди з достатньою 
кількістю опадів. Бурякова коренева попелиця активно розвивається і 
розмножується при достатній кількості тепла, обмеженій кількості 
опадів, помірна ущільненому ґрунті. Отже, вона найбільш поширена в 
зоні недостатнього та нестійкого зволоження. 
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Методика обліку та матеріали досліджень. Довгоносики 
поширені у всіх бурякосійних зонах, проте серед них звичайний 
найбільш поширений у центральному Лісостепу, сірий — у Лісостепу, 
чорний — у Степу.  

На Україні поширені й значно пошкоджують коренеплідні 
культури багатоїдні види довгоносиків: чорний (Psalidium maxillosum 
F.) найбільшої шкоди завдає в Степу, південний сірий (Tanymecus 
dilaticollis Gyl.) у західній частині Одеської, на півдні Вінницької 
областей та ін.; сірий (Т. palliatus F.) у Лісостепу; спеціалізований вид 
звичайний буряковий довгоносик (Bothynoderes punctiventris Germ.) 
найбільше пошкоджує тільки буряки і лободові бур'яни в районах 
північного Степу та центрального і східного Лісостепу. 

Чисельність зимуючих фаз довгоносиків для прогнозу та 
планування захисних заходів на наступний рік обліковували у другій 
половині вересня — на початку жовтня методом ґрунтових розкопок. 
З метою найбільш повного виявлення шкідників, ями копали на 
глибину 50 см, і лише в зв'язку з більш глибоким заляганням сірого й 
південного сірого довгоносиків у забур'янених місцях – на 60–80 см. 

Розмір ділянок – 0,25 м2 (5050 см). На площі до 50 га – 8 ям, від 51 до 
100 га – 12, понад 100 га – на кожних наступних 50 га додатково по 4 
ями. Копали рівномірно по всьому полю, розміщуючи в шаховому 
порядку. Землю виймали поступово, розкладали на мішковину. 
Комах, виявлених з усіх ям, збирали у банку з сольовим розчином для 
визначення видового складу. 

За цією ж методикою навесні обстежували поля бурякової 
сівозміни з метою встановлення стану перезимівлі та фактичної 
чисельності живих жуків. Надалі проводились спостереження за 
виходом жуків із ґрунту і переселенням їх на посіви. Для нього 
бурячища минулого і посіви цього року обкопували ловильними 
канавками з колодязями, куди потрапляли довгоносики, їх виявляли 
щоденними перевіркам канавок. Якщо на 50 м канавки 
нараховувалось за один день понад 50 жуків, то їх вихід і розселення 
вважалось інтенсивним, понад 200–300 жуків – масовим. 

Чисельність жуків на посівах і їх шкідливість визначали на 

облікових ділянках 11 м, рівномірно розміщених у 10–20 місцях 
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поля. Підраховували виявлених жуків на поверхні і в поверхневому 
шарі ґрунту, а потім визначали їх середню чисельність на 1 м2.  

Пошкодження сходів довгоносиками обліковували оглядом всіх 
рослин в двох суміжних рядках ділянки, всього на полі близько 200 
рослин.  

Результати досліджень. У 1969-2007 рр. чисельність 
звичайного бурякового довгоносика складала 0,6-3,9 екз./м2. 
Достовірне зростання чисельності його спостерігалося в 1973 р., 1978, 
1980, 1987 і 2005 р., коли кількість жука в 1,4-7 разів перевищувала 
цей показник у порівнянні з іншими періодами спостережень 

Висока чисельність звичайного бурякового довгоносика 
співпадає з високою тривалістю сонячного сяйва, як у попередні, так і 
поточні роки. Середньорічна температура у попередні роки також 
суттєво впливала на розмноження фітофага в базовій області. Імаго 
бурякового довгоносика заселяли посіви цукрового буряка в роки 
масового розмноження починаючи з 15 квітня, тоді як в інші періоди у 
більш пізні строки. Зокрема, в 1998, 2001, 2007 рр. цей фітофаг 
заселяв посіви цукрових буряків після 8 травня, і при чисельності 
понад 1,5 екз./м2, завдавав відчутної шкоди посівам цукрових буряків 
у всі роки досліджуваного періоду. Характерно, що на посівах цієї 
культури виявлено сірий, чорний та інші види довгоносиків, однак в 
усі роки превалював звичайний буряковий довгоносик, який складав 
понад 54% серед довгоносиків, що заселяли посіви цукрових буряків 
на перших етапах органогенезу рослин. 

У 2000-2008 рр. зменшення посівних площ цукрових буряків 
суттєво не вплинуло на сезонну динаміку чисельності звичайного 
бурякового довгоносика у польових сівозмінах області.  

У 
=65,0666-
0,0058Х1

- 
0,3263 

Х2 -
0,0029

Х3

0,6386
Х4 -

0,2883 Х5 

де, У – прогнозована чисельність звичайного бурякового 
довгоносика, екз./м2; 

65,06– вільний коефіцієнт;  
Х1 – тривалість сонячного сяйва;  
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Х2 – середньорічна температура повітря; 
Х3 – сума опадів (мм) за рік; 
Х4 – середньорічна вологість повітря; 
Х5 – заселеність культур шкідником у попередній рік. 
Фактична і прогнозована за моделлю чисельність звичайного 

бурякового довгоносика свідчить про доцільність використання 
розробленої математичної моделі при складанні прогнозу 
розмноження фітофага в умовах Черкаської області. Відхилення 
показників знаходяться в межах допустимих цифрових значень, тому 
що на сезонну динаміку чисельності цього фітофага суттєво 
впливають технології і якість захисних заходів. 

У Черкаській області перспективним є складання прогнозу 
розмноження звичайного бурякового довгоносика, та інших видів 
довгоносиків, що залежить від комплексу екологічних та інших 
чинників.  

 
3. Роки спалахів чисельності довгоносиків на посівах 
цукрових буряків (у середньому за 1968-2007рр.) 

Види Волинь Запоріжжя Черкаси 
Звичайний 
буряковий 
довгоносик 

73,75,77,79,82,86,88,91, 
2005,2007 

- 
73,78,80,85,87,90,92,94, 

96,2000,2003,2006 

Сірий 
буряковий 
довгоносик 

73,77,80,86,89,91,93,98 - 
69,75,79,86,91,94,2000, 

2002,2005 

 
У 1969-2008 рр. чисельність сірого бурякового довгоносика 

складала 0,2-1,2 екз./м2. Зростання чисельності фітофага на посівах 
цукрових буряків спостерігалося в 1984-1990 рр., 1994-1996 рр., 2000–
2002 рр. Інтенсивне насичення польової сівозміни посівами цукрових 
буряків сприяло виживанню цього фітофага, як на стадії личинки, так 
і імаго. 

В окремі роки при сумі опадів понад 620 мм встановлено 
зростання на 29-49 % ураження дорослої стадії жука грибом роду 
Bovеria. При цьому кількість зимуючої стадії в ґрунті достовірно 
зменшувалась і складала 0,2-0,5 екз. імаго на м2. Пошкодження сходів 
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і вегетуючих посівів цукрових буряків цим фітофагом у 1978 р., 1985-
1986 рр., 1990-1991 рр., 2000-2002 рр. відмічалося у квітні-початку 
травня, тоді як в інші роки – з другої декади травня. На посівах 
цукрових буряків виявлено сірий, чорний, звичайний та інші види 
довгоносиків. В усі роки численними і основними видами були 
звичайний буряковий і сірий буряковий довгоносики, які превалювали 
місцями на заосочених полях із раннім розвитком осоту. 

Встановлена специфіка заселення посівів цукрових буряків цим 
фітофагом, а в структурі типово польових сівозмін області, він 
пошкоджував до 17% сходів соняшнику. Важливим є контроль 
чисельності цього виду довгоносиків на сходах і аналіз його 
поширення в ланцюгу «осот – культурні рослини – тип сівозміни». У 
предикторах прогнозу розмноження сірого бурякового довгоносика 
важливими є показники динаміки чисельності фітофага у попередні 
роки і середньорічна температура повітря та інші елементи коливань 
погоди, що враховані нами при розробці моделі прогнозу. 

Множинний коефіцієнт кореляції дає змогу з високою 
ефективністю прогнозувати кількість сірого бурякового довгоносика 
на кожному конкретному посіві сільськогосподарських культур.  

 

У =3,0929-
0,0018Х1 

+0,1415 Х2 
-

0,0015
Х3 

-
0,0038

Х4 +0,3583 Х5 

 
де, У – прогнозована чисельність сірого бурякового 

довгоносика, екз./м2; 
3,092– вільний коефіцієнт;  
Х1 – тривалість сонячного сяйва;  
Х2 – середньорічна температура повітря; 
Х3 – сума опадів (мм) за рік; 
Х4 – середньорічна вологість повітря; 
Х5 – заселеність культур шкідником у попередній рік. 
Висновки: 1. Превалюючими факторами, що впливають на 

формування ентомокомплексів є температура повітря та інтенсивність 
сонячного сяйва.  
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2. За результатами багаторічних обліків заселеності польових 
культур довгоносиками складені математичні моделі прогнозу 
чисельності, що дає змогу оптимізувати захисні заходи у всіх 
ґрунтово-кліматичних зонах України. 

3. Вперше виділені періоди підйому і зниження чисельності 
шкідників, як на видовому так і на популяційному рівнях. 

4. Вперше розроблені нові показники щодо складання 
своєчасного прогнозу розмноження основних шкідливих видів 
довгоносиків у посівах польових культур. 

5. Описані в даній роботі кореляційні залежності, а також 
складені математичні моделі сучасного прогнозу чисельності 
основних видів довгоносиків доцільно впровадити у виробництво 
повсюди.  
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Розглянуті та викладені результати багаторічних наукових 

досліджень визначення ефективності норм висіву та покривних 
культур та їх вплив на формування урожаю насіння еспарцету сорту 
Піщаний 1251 при вирощуванні в умовах півдня України. 
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насіння, прибавка врожаю. 

 
Південь України займає територію із досить складними фізико-

географічними умовами, родючими землями, досить сприятливим 
кліматом. Однак спостерігаються повторення таких особливо 
небезпечних явищ, як посухи і суховії. 

Тому особливо важливим є залучення в кормовиробництві 
посухостійких кормових культур, які дають гарантовані врожаї за 
будь-яких погодних умов [1]. У виробництві екологічно безпечних 
кормів має зростати роль бобових багаторічних трав, які за рахунок 
симбіотичної фіксації підвищують білкову повноцінність кормів, 
збагачують ґрунт органічними речовинами і біологічним азотом при 
зниженні енергозатрат [2]. 

Одна з таких багаторічних бобових культур на півдні України, 
це еспарцет піщаний. Він має добре розвинену кореневу систему, 
тому характеризується високою морозостійкістю та зимостійкістю. 
Володіє доброю стійкістю в травостої, тому може триматися в 
польових умовах 3-5 років, невибагливий до ґрунтів. Високі врожаї 
його одержують навіть на змитих, супіщаних і піщаних ґрунтах. Він 
еволюційно адаптований до місцевих умов, пластичний до умов 
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вирощування, тому його можна використовувати для залуження 
еродованих схилових земель, як один з шляхів підвищення родючості 
ґрунтів та припинення ерозійних процесів.  

Посіви еспарцету здатні давати якісні корми для тварин з 
ранньої весни, а одержана зелена маса, сіно, сінаж мають високі 
кормові якості. В залежності від ґрунтово-кліматичних умов і 
агротехнічних заходів вирощування, урожайність зеленої маси досягає 
320-350 ц/га, сіна 40-50 ц/га, насіння 6-18 ц/га.  

Еспарцет є незамінним компонентом в травосумішках 
пасовищно-сінокісного використання. Він має велику екологічну 
значимість на сучасному етапі в зв’язку з катастрофічною розораністю 
земель. З кожним роком площі насінницьких посівів еспарцету в 
Степовій зоні зменшуються, виробництво падає, а урожайність його, 
не відповідає потенціальним можливостям цієї культури. Невисока 
урожайність еспарцету в умовах півдня України свідчить про 
недостатню вивченість особливостей росту і розвитку, формуванню 
урожаю насіння. 

Незважаючи на незаперечну перевагу корму з багаторічних 
трав, зокрема еспарцету над одержаними з інших кормових культур, 
як за поживними якостями, так і за величиною врожаю та його 
вартістю, все таки основним стримуючим фактором розширення площ 
під еспарцетом є хронічна нестача насіння. Тому ці питання в 
сучасному рослинництві і землеробстві є досить актуальними і 
недостатньо вивченими в умовах регіону Степу України. Метою 
наших досліджень було розробити і вивчити окремі елементи 
перспективної ресурсозберігаючої технології вирощування еспарцету 
на насіння, яка гарантувала б стабільне отримання 6-8 ц/га в умовах 
Степової зони України. 

Тому в даних дослідженнях проводимо вивчення впливу різних 
норм висіву та покривних культур, різних за ботанічним складом, на 
формування величини врожаю насіння еспарцету. 

Методика досліджень. Польові досліди проводили на полях в 
кормовій сівозміні Дослідної станції по кормовиробництву 
Миколаївського інституту агропромислового виробництва. 
Дослідження по даній темі проводились на незрошувальній ділянці. 
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Ґрунтовий покрив представлений чорноземом звичайним, мало 
гумусним, середньо суглинковим. Вміст гумусу в орному шарі 3,9 %, 
рухомих форм азоту – 3 мг, фосфору – 5 мг, калію – 15 мг на 100 г 
ґрунту. Агротехніка в дослідженнях - загальноприйнята для Степової 
зони України. Висівали районований сорт еспарцету Піщаний 1251 
(попередник – ярові зернові). Посів проводили весною в короткі 
агротехнічні строки, враховуючи існуючі запаси вологи в ґрунті з 
різними нормами висіву і покривними культурами. При 
безпокривному способу сівби норми висіву складали: 2 млн. сх. 
насіння/га, 3,5 млн. сх. насіння/га, 5 млн. сх. насіння/га, 6,5 млн. сх. 
насіння/га. В якості покривних культур використовували яровий 
ячмінь та вико-вівсяну сумішку на зелений корм. Контролем в наших 
дослідженнях був еспарцет з нормою висіву 5 млн. сх. насіння/га при 
безпокривному способу сівби. Посів покривних культур і еспарцету 
роздільний. Спочатку висівали еспарцет сорту Піщаний 1251 з 
нормою висіву 5 млн. шт./га, а потім накладали посів покривних 
культур. Площа облікової ділянки 50 м2 при 4-х кратній повторності. 
В перший рік життя еспарцет повільно росте, практично не утворює 
насіння, засмічується бур’янами, тому на дослідних ділянках було 
проведене підкошування трави. На насіння використовували посіви 
еспарцету 2 та 3 років життя. Збирання врожаю насіння на дослідних 
ділянках проводили роздільним способом при дозріванні 50-60 % 
бобів. Скошували кожну ділянку окремо в валки і після підсихання 
валків через 4-5 днів в залежності від погодних умов та особливостей 
насіннєвого травостою, проводили підбір валків еспарцету.  

Досліди були закладені згідно методичних вказівок [4]. 
Спостереження, виміри, обліки та аналізи в даних дослідженнях 
проводили відповідно до прийнятих методик [4]. Статистичну 
обробку результатів досліджень проводили методом дисперсійного 
аналізу [3].  

Результати досліджень. Результати проведених досліджень 
свідчать, що рівень підвищення кормової та насіннєвої 
продуктивності еспарцету піщаного в значній мірі залежить від 
ефективності впливу різних норм висіву та застосування різних за 
ботанічним складом покривних культур. У перший рік життя еспарцет 

Корми і кормовиробництво.  2009.  Вип. 65 63



 

за своїми біологічними властивостями повільно росте і розвивається, 
тому засмічується бур’янами. Для зниження забур’яненості і 
підвищення кормової продуктивності в рік посіву проводимо їх 
підкошування. На ділянках першого року життя з різними нормами 
висіву проведений облік зеленої маси. Врожай зеленої маси на 
варіантах з нормою висіву 2 млн. сх. насіння/га і 3,5 млн. сх. 
насіння/га був одержаний 95 ц/га та 45 ц/га. На варіанті з нормою 
висіву 5 млн. сх. насіння/га врожай зеленої маси склав 103 ц/га та      
67 ц/га, що більше на 8 ц/га або 8,4% та 22 ц/га або 48,9% відповідно. 
А при нормі висіву 6,5млн. сх. насіння/га був відмічений найвищий 
врожай зеленої маси еспарцету, він склав 119 та 77 ц/га, що дало 
прибавку до контрольного варіанта 16 ц/га та 10 ц/га. В середньому за 
роки досліджень кращий врожай зеленої маси був отриманий на 
посівах з нормою висіву 6,5 млн. сх. насіння/га. Його величина склала 
98 ц/га, що на 16,7%, 28,9% та 40% більше, ніж на посівах з нормою 
висіву 2, 3, 5 та 5 млн. сх. насіння/га. 

Врожай насіння еспарцету формується на посівах другого року 
життя. Найкращий врожай насіння еспарцету піщаного був отриманий 
на рядкових посівах з нормою висіву 5 млн. сх. насіння/га. Він склав у 
2002 році – 3,7 ц/га, 2003 році – 6,1 ц/га, а в 2004 – 6,6 ц/га.  

У середньому за три роки досліджень на варіантах з нормою 
висіву 5 млн. сх. насіння/га одержали врожай насіння еспарцету 
піщаного 5,5 ц/га. Варіанти з нормою висіву 6,5 млн. сх. насіння/га в 
середньому за три роки досліджень поступились контролю на 1,0 ц/га. 
На варіантах з нормою висіву 3,5 млн. сх. насіння/га, на посівах 
другого року життя в середньому за 2002-2004 рр. досліджень врожай 
насіння трави склав 4,2 ц/га, що менше контрольного варіанта на 
23,7%. 

Найменший врожай насіння еспарцету на другому році життя 
трави був отриманий на посівах з нормою висіву 2 млн. сх. насіння/га. 
Він склав 4 ц/га, що на 1,5 ц/га менше, ніж при нормі висіву 5 млн. сх. 
насіння/га.  

На посівах третього року життя найбільший врожай насіння 
еспарцету піщаного за 2003-2005 рр. досліджень отримано при нормі 
висіву 5 млн. сх. насіння/га. Він склав у 2003 році 4,7 ц/га, 2004 р. -  
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4,9 ц/га, а в 2005 р. – 6,3 ц/га. Найменше поступився цьому показнику 
за всі роки досліджень за врожаєм насіння варіант з нормою висіву  
6,5 млн. сх. насіння/га. У середньому за роки досліджень врожай 
еспарцету на цьому варіанті склав 4,6 ц/га, що поступає варіанту з 
нормою висіву 5 млн. сх. насіння/га на 13,3%. 

Найменший врожай еспарцету піщаного на третьому році життя 
отриманий на ділянках з нормою висіву 2 млн. сх. насіння/га. Він 
склав в середньому за 2003-2005 рр. досліджень 3,9 ц/га, що менше 
ніж на контролі на 1,4 ц/га. Ділянки з нормою висіву 3,5 млн. сх. 
насіння/га за врожаєм поступились варіантам з нормою висіву 5 млн. 
сх. насіння/га на 29,8% і перевищили варіант з нормою висіву 2 млн. 
сх. насіння/га на 7,6%. 

Від збільшення норми висіву з 2 млн. сх. нас/га до 5 млн. сх. 
нас/га залежить дружність і своєчасність появи сходів, їх виживання, 
темпи росту і розвитку рослин, формування генеративних органів, 
стійкість посівів до пошкоджень хворобами та шкідниками, а також 
величина та якість урожаю насіння еспарцету. Таким чином, 
зростання норм висіву до 5 млн. сх. насіння/га сприяло збільшенню 
врожаю насіння еспарцету піщаного на посівах ІІ року життя від 4 
ц/га до 5,5 ц/га, а на посівах ІІІ року життя – від 3,9 до 5,3 ц/га в 
середньому за роки досліджень. Подальше збільшення норми висіву 
трави позитивних результатів не дало як на посівах другого, так і 
третього років життя. 

У зв’язку з тим, що перший рік життя еспарцет за своїми 
біологічними властивостями повільно росте і розвивається, тому часто 
засмічується бур’янами. Для підвищення продуктивності посівів 
першого року життя еспарцету піщаного на дослідних ділянках 
вивчали різні покривні культури, що суттєво зменшувало 
забур’яненість трави. При підпокривних посівах урожай в перший рік 
вегетації формується за рахунок укосу покривних культур. 

При використанні в якості покривної культури вико-вівсяної 
сумішки на зелений корм був отриманий найбільший врожай зеленої 
маси. В середньому за роки досліджень він склав 193 ц/га, що на 247 % 
перевищує врожай зеленої маси на варіантах без застосування 
покривних культур. Посів еспарцету під покрив ярого ячменю на 
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зелений корм також підвищує врожай зеленої маси на 43 ц/га в 
середньому за роки досліджень. 

У подальшому в дослідженнях проводили вивчення впливу 
покривних культур на насіннєву продуктивність еспарцету піщаного. 
На посівах другого року життя найкраща насіннєва продуктивність 
еспарцету була отримана на варіантах без підсіву покривних культур. 
Вона склала 5,1 ц/га в середньому за два роки досліджень. При 
застосуванні ячменю на зелений корм, як покривної культури врожай 
насіння еспарцету піщаного зменшився на 22% на другому році життя 
в середньому за роки досліджень. Найменший врожай насіння 
еспарцету був одержаний на варіантах, де в якості покривної культури 
була використана вико-вівсяна сумішка. Врожай насіння еспарцету 
склав 4,2 ц/га, що на 0,9 ц/га менше, ніж на варіантах, де еспарцет 
посіяний в чистому виді. Застосування покривних культур впливає на 
насіннєву продуктивність еспарцету піщаного також і на посівах 
третього року життя трави. Найкращий врожай насіння еспарцету був 
отриманий на ділянках, де не висівали покривних культур. Він 
складає 4,9 ц/га кондиційного насіння. Використання ячменю на 
зелений корм, як покривної культури, незначно зменшило насіннєву 
продуктивність еспарцету – на 4,1%. Найменший врожай насіння в 
дослідженнях отриманий при застосуванні вико-вівсяної сумішки в 
якості покривної культури. Він склав на посівах третього року життя в 
середньому за роки досліджень 4,3 ц/га, що на 12,3% менше, ніж при 
посіві еспарцету без застосування покривних культур. 

За роки дослідження встановлено, що кращі покривні культури 
в перший рік життя збільшують продуктивність травостою в 2,5 разу. 
Але насіннєва продуктивність на посівах другого та третього років 
життя при застосуванні покривних культур зменшується на посівах 
другого року життя на 0,6-0,9 ц/га, а на посівах третього року життя 
на 0,2-0,6 ц/га в середньому за роки досліджень. 

Висновки. Багаторічними дослідженнями встановлено, що 
оптимальною нормою висіву насіння еспарцету піщаного в зоні Степу 
України є норма висіву 5 млн. сх. насіння/га на посівах ІІ та ІІІ років 
життя. Застосування покривних культур у перший рік життя збільшує 
кормову продуктивність травостою на 247 %. Посіви еспарцету без 
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застосування покривних культур збільшують насіннєву 
продуктивність травостою на другому році життя на 11,8-17,7 %, а на 
посівах третього року життя на 4,1-12,3 % в середньому за роки 
досліджень. 
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Висвітлено результати трирічних досліджень з 

продуктивності однорічних пасовищ з кормових культур різних груп 
стиглості. Дослідження показали, що використання на випас сумішок 
однорічних культур, як ценотично активних і екологічно пластичних 
компонентів агрофітоценозу в умовах посухи, особливо на 
прифермських площах, можуть бути одним із чинників одержання 
дешевих кормів для тварин. 

Ключові слова: однорічні пасовища, кормові культури, орні 
землі, продуктивність. 

 
В Україні залишається надмірно високий ступінь розораності 

земель – 54%. Це призводить до сильного порушення в 
агроландшафтах співвідношення між стабілізуючими (луки, ліси, 
болота та ін.) та деструктивними підсистемами (рілля, рудні відвали, 
інфраструктура та ін.) на користь останніх і зумовлює значне 
зниження екологічної стійкості ландшафтів і розвиток небувалих 
ерозійних процесів [4]. З 2000 року започатковано програму 
вилучення із інтенсивного обробітку 10 млн. га орних схилових 
земель з наступним відведенням 8 млн. га під лукопасовищні угіддя і 
2 млн. га під ліси, що забезпечить рівне співвідношення між ними та 
ріллею [2]. З інтенсивного орного обороту в першочерговому порядку 
повинні бути виключені землі водозахисних зон річок і водоймищ у 
місцях з пересіченим рельєфом і проявом підвищеної ерозійної 
діяльності, а також всі схили крутизною більше 7 градусів, частково 
засолених ґрунтів і земель меліоративного фонду, що несуть на собі 
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значну екологічну функцію [7]. Надалі площа залуження повинна 
бути збільшена за рахунок ділянок з складною конфігурацією і менш 
зручних для постійного обробітку, а також орних земель поблизу 
ферм і комплексів, що займаються виробництвом тваринницької 
продукції [1].  

Стосовно доцільності створення на таких угіддях багаторічних 
культурних пасовищ, особливо в зоні достатнього вологозабезпечення 
ґрунту, сьогодні сумнівів немає [5]. Але складні взаємовідносини між 
промисловим і аграрним секторами народногосподарського 
комплексу, високі ціни на техніку, паливно-мастильні матеріали, 
мінеральні добрива, відсутність насіння багаторічних злакових і 
бобових трав власного виробництва на сьогоднішній день стримують 
повсюдне здійснення заходів по залуженню земель, створення на них 
пасовищ довготривалого використання та диктують необхідність 
пошуку нових підходів до системи раціональної годівлі худоби [6]. 

Обмеженість матеріальних ресурсів для закладки 
високопродуктивних культурних пасовищ із багаторічних трав та 
нераціональність використання віддалених природних кормових угідь 
привертають увагу до можливості створення на основі прифермської 
сівозміни однорічних пасовищ із кормових культур і їх сумішок як 
одного із чинників одержання дешевих кормів для тварин. При цьому 
доцільно орієнтуватись на види із малою нормою висіву насіння та 
невисокою його вартістю. Це в основному озимі і ярі злакові, бобові 
та капустяні культури, які становлять основу пасовищних сумішок. 
Використання на випас сумішок однорічних трав різного строку 
посіву сьогодні не є альтернативою багаторічним культурним 
пасовищам, але в умовах зростаючого дефіциту атмосферного 
вологозабезпечення посівів, особливо на прифермських ділянках, 
може бути цілком виправданим. 

Матеріали і методика. Дослідження проводили протягом 2007-
2009 рр. на середньо змитому сірому опідзоленому ґрунті схилів 
балки крутизною 6-80 центрального Лісостепу України (49o10’N, 
28o23’E, середня багаторічна сума опадів 586 мм, температура повітря 
+6,70). Вміст гумусу в орному шарі 1,6-1,9%, рН HCl 5,1-6,0, в 100 г 
ґрунту міститься 10-12 мг легкогідролізованого азоту, 10-14 мг 
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обмінного калію, 10-15 мг рухомих форм фосфору. Протягом періоду 
досліджень 2007 і 2009 роки – сухі, 2008 рік нормальний. Системи 
удобрення на однорічних пасовищах не застосовували.  
 Дослід 1. Досліджувалась продуктивність однорічних пасовищ із 
сумішок озимих злакових і капустяних культур (табл. 1). Сівба 
проводилась 20-25 вересня. Застосовували триразовий випас, 
починаючи з середини квітня до кінця серпня.  
 Дослід 2. Вивчалась урожайність сумішок ярих ранніх кормових 
культур при випасанні (табл. 2). Строк посіву – 3 декада квітня. 
Використовували 3 цикли випасання з середини червня до кінця 
серпня.  
 Дослід 3. Визначалась ефективність використання пізніх ярих 
однорічних кормових культур для створення однорічних пасовищ 
(таблиця 3). Строк сівби – 2 декада травня. Режим використання 
травостоїв – 3 випасання. Період випасання: початок липня – середина 
жовтня.  
 Визначення врожайності надземної біомаси (ЗМ), сухої 
речовини (СР), виходу сирого (СП) та перетравного протеїну (ПП), а 
також концентрацію валової (ВЕ) та обмінної енергії (ОЕ) в сухій 
речовині корму та його поживність у кормових одиницях проводили 
згідно загальноприйнятих методик [3]. Математичну обробку 
врожайних даних проводили методами дисперсійного, кореляційного 
та регресійного аналізів з використанням комп'ютерного програмного 
забезпечення. 

Результати досліджень. Основна мета створення однорічних 
пасовищ – забезпечити худобу кормом хорошої якості в критичні 
періоди пасовищного періоду (рання весна, дигресія багаторічних 
трав, пізня осінь). Також при цьому бажано висівати види, які 
володіють здатністю до відростання після спасування (отавністю). 
Тому ми вивчали пасовищне використання різних варіантів злакових, 
капустяно-злакових і бобово-злакових сумішок однорічних кормових 
культур різних груп стиглості: озимі, ярі ранні та ярі пізні. 
 Дослід 1. У групі озимих кормових культур вивчали сумішки з 
жита озимого, тритикале озимого та пшениці озимої із ріпаком 
озимим та пажитницею Вестервольдською. Випасання злаків у фазі 
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кущіння–початок колосіння; капустяних і бобових – у фазі гілкування 
забезпечує як мінімум три цикли випасу за сезон. Спостереження 
показали, що найшвидшими темпами росту і розвитку відзначались 
сумішки з житом озимим, а найнижчими – з пшеницею озимою, які 
можна починати випасати з другої декади квітня. В таблицю 1 
занесені дані продуктивності однорічних пасовищ із озимих кормових 
сумішок. Урожайність зеленої маси сумішок з житом озимим була в 
межах 24,23-26,65 т/га, що суттєво більше решти варіантів. Вихід 
зеленої маси сумішок з тритикале озимим хоча і поступався 
попередньому, але переважав сумішки пшениці озимої – 22,91-23,36 
проти 20,11-20,92 т/га. Така тенденція підтверджується і за виходом 
сухої речовини і за кормовими одиницями, але слід зазначити про 
деяку перевагу злакових сумішок над капустяно-злаковими, окрім 
варіантів з пшеницею озимою, де вона була в межах похибки досліду. 
З дослідних сумішок було отримано досить високий вихід сирого 
протеїну, який становив від 0,76 т/га із сумішки пшениці озимої з  
 

1. Продуктивність озимих злакових і капустяно-злакових 
однорічних пасовищних травостоїв, (у середньому                 

за 2007-2009 рр.) 

Сумішки 
ЗМ, 
т/га 

СР, т/га 
К. од., 
т/га 

СП, 
т/га 

ВЕ, 
ГДж/га 

ОЕ, 
ГДж/га 

ПП, 
г/кг к. од. 

Жито озиме/пажитниця 
Вестервольдська 

24.23 5.91 5.53 0.87 114.8 62.8 112.5 

Жито озиме/ріпак озимий/ 
пажитниця Вестервольдська 

26.65 5.75 5.08 0.83 110.2 58.7 127.7 

Тритикале озиме/пажитниця 
Вестервольдська 

23.36 5.48 5.50 0.94 104.7 60.6 129.3 

Тритикале озиме/ріпак озимий/ 
пажитниця Вестервольдська 

22.91 5.01 4.67 0.85 94,3 52.3 140.3 

Пшениця озима/пажитниця 
Вестервольдська 

20.11 4.77 3.67 0.76 91.3 44.4 137.6 

Пшениця озима/ріпак 
озимий/пажитниця 
Вестервольдська 

20.92 4.93 3.74 0.87 94.0 45.6 154.7 

НІР 0.05 1.86 0.41 0.35 0.02 2.1 1.2 3.8 
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пажитницею Вестервольдською до 0,94 т/га із тритикале озимим 
разом з пажитницею Вестервольдською. З пасовищним кормом 
надійшло 44,4-62,8 ГДж/га обмінної енергії. Найбільша концентрація 
перетравного протеїну в 1 кормовій одиниці була в кормі з варіантів, 
де висівали ріпак озимий, пажитницю Вестервольдську з тритикале 
озимим (140,3 г) або з пшеницею озимою (154,7 г). 

Дослід 2. У групі ранньовесняного строку посіву ярих кормових 
культур вивчались пасовищні сумішки з різною інтенсивністю 
наростання біомаси із жита ярого, ячменю ярого, вівса в поєднанні із 
редькою олійною або горохом польовим. Завдяки суцільному посіву 
під вищезгадані травостої пажитниці Вестервольдської, було 
проведено по три цикли випасання худоби за сезон, починаючи з 
другої декади червня по серпень. Середні за роки досліджень 
показники продуктивності цих сумішок наведені в таблиці 2.  
 

2. Продуктивність однорічних кормових сумішок 
ранньовесняного строку посіву, (у середньому за 2007-2009 рр.) 

Сумішки ЗМ, т/га 
СР, 
т/га 

К. од., 
т/га 

СП, 
т/га 

ВЕ, 
ГДж/га 

ОЕ, 
ГДж/га 

ПП, 
г/кг к. од. 

Жито яре/пажитниця 
Вестервольдська 

16.91 3.86 3.45 0.58 73.7 40.7 123.8 

Жито яре/редька олійна/ 
пажитниця Вестервольдська 

23.55 4.91 4.76 0.77 90.5 54.1 130.9 

Жито яре/горох польовий/ 
пажитниця Вестервольдська 

21.26 4.43 4.19 0.75 86.0 48.0 132.8 

Ячмінь ярий/ пажитниця 
Вестервольдська 

17.55 3.59 3.01 0.61 68.0 36.4 137.7 

Ячмінь ярий/редька олійна/ 
пажитниця Вестервольдська 

22.41 4.54 4.14 0.83 86.3 49.6 150.8 

Ячмінь ярий/горох польовий/ 
пажитниця Вестервольдська 

18.64 4.03 3.62 0.78 77.7 50.0 148.5 

Овес/ пажитниця 
Вестервольдська 

17.77 3.62 3.03 0.57 69.1 35.8 133.1 

Овес/редька олійна/пажитниця 
Вестервольдська 

20.99 3.96 3.82 0.65 73.6 43.1 138.3 

Овес/горох польовий/пажитниця 
Вестервольдська 

21.86 4.38 3.94 0.72 84.7 45.1 135.6 

НІР 0.05 2.16 0.41 0.27 0.01 1.8 1.1 3.4 
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Найбільш урожайними за виходом зеленої маси, сухої речовини 
та кормових одиниць були бобово-злакові і капустяно-злакові 
сумішки порівняно із злаковими. Вони також сприяли підвищенню 
виходу з кормової площі сирого протеїну з 0,57-0,61 до 0,65-0,83 т/га 
та одержанню обмінної енергії з 35,8-40,7 до 43,1-54,1 ГДж/га. 
Пасовищний корм із досліджуваних травостоїв був високобілковим: в 
одній кормовій одиниці містилося 123,8-150,8 г перетравного 
протеїну. Жито яре найшвидше досягало пасовищної стиглості, а овес 
- найпізніше. 
 Дослід 3. У групі ярих кормових культур зі строком посіву в 
середині травня для створення однорічних пасовищ вивчали сумішки 
на основі пайзи і суданської трави із капустяним компонентом 
гірчицею білою та бобовим – викою ярою, які ущільнювались 
пажитницею Вестервольдською. Завдяки отавності та посухостійкості 
вищезгаданих видів цієї групи було проведено по три повноцінних 
випаси худоби в екстремальний період, починаючи з початку липня до 
середини жовтня.  

Як видно з таблиці 3, сумішки пізніх ярих кормових культур у 
середньому за роки досліджень забезпечили надходження 17,99-28,22 т/га 
пасовищного корму, 3,13-4,63 т/га сухої речовини та 2,42-3,99 т/га к. од. 
Сумішки суданської трави істотно переважали травостої на основі 
пайзи за цими показниками. При порівнянні варіантів між собою чітко 
вимальовується перевага капустяно-злакових сумішок над іншими 
типами травостоїв. Так, за виходом сирого протеїну злакові сумішки 
забезпечили 0,46-0,59, бобово-злакові – 0,48-0,69 і капустяно-злакові, 
відповідно, 0,53-0,70 т/га. Така ж тенденція спостерігалась і за 
виходом енергії з пасовищного корму досліджуваних варіантів. 
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3. Продуктивність варіантів пасовищних сумішок з пізніх ярих 
кормових культур, (у середньому за 2007-2009 рр.) 

Сумішки ЗМ, т/га 
СР, 
т/га 

К. од., 
т/га 

СП, 
т/га 

ВЕ, 
ГДж/га 

ОЕ, 
ГДж/га 

ПП, 
г/кг к. од. 

Пайза/пажитниця 
Вестервольдська 

17.99 3.22 2.42 0.46 59.9 29.2 101.1 

Пайза/вика яра/пажитниця 
Вестервольдська 

18.46 3.13 2.42 0.48 58.9 29.4 118.9 

Пайза/гірчиця біла/пажитниця 
Вестервольдська 

21.41 3.63 2.75 0.53 68.0 33.9 118.5 

Суданська трава/пажитниця 
Вестервольдська 

24.94 4.25 3.99 0.59 78.4 44.2 105.4 

Суданська трава/вика 
яра/пажитниця 
Вестервольдська 

25.19 4.10 3.66 0.69 76.2 42.9 127,4 

Суданська трава/гірчиця 
біла/пажитниця 
Вестервольдська 

28.22 4.63 3.99 0.70 85.4 47.5 124.1 

НІР 0.05 1.72 0.34 0.25 0.01 1.2 0.8 2,5 

 
Висновки. Створення однорічних пасовищ із кормових культур 

різних груп стиглості (озимі, ранні ярі, пізні ярі) на орних землях, які 
не підлягають інтенсивному обробітку, дають змогу прискорено 
залучити їх в кормовиробництво та є перехідним етапом до 
постійного залуження багаторічними травами. Дослідження показали, 
що пасовищне використання більш ценотично активних і пластичних 
сумішок однорічних видів (злакових, бобово-злакових, капустяно-
злакових), дають можливість в умовах частої повторюваності посух 
(глобальне потепління), в екстремальні періоди вегетації багаторічних 
трав (пасовищна дигресія), частково вирішувати проблеми 
забезпечення худоби повноцінним пасовищним кормом, навіть без 
застосування додаткових витрат для організації системи їх 
мінерального удобрення. 
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ВПЛИВ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ ТА ПЕРІОДИЧНОСТІ 
СКОШУВАННЯ СІЯНИХ ЛУЧНИХ АСОЦІАЦІЙ НА 
КОРМОВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЮ 
АГРОЛАНДШАФТІВ ГІРСЬКО-ЛІСОВОГО ПОЯСУ 
КАРПАТ 

 
Висвітлено роль органічних добрив та періодичності 

скошування сіяних лучних асоціацій на кормову продуктивність та 
екологію агроландшафтів гірсько-лісового поясу Карпат. 

Ключові слова: сіяні луки, екологія агроландшафтів Карпат, 
агротехнічні фактори.  

 

Відповідно до еколого-картографічного опису [1], 
агроландшафти Карпат охоплюють висоти від 150-200 м в 
передгір'ях до 1000 - 1100 м н. р. моря на верхній границі лісу з 
великою різноманітністю ґрунтово-кліматичних умов та природної 
і культурної рослинності [2]. У силу своїх природних особливостей, 
вони мають понижену стійкість до будь-якого антропогенного, в 
тому числі й рекреаційного впливу [5]. Завдяки цьому під ріллю 
відводять близько 22,3 % сільгоспугідь. 

З метою інтенсифікації продуктивності гірських 
агроландшафтів, не завдаючи шкоди довкіллю, 80 % ріллі і 
докорінно поліпшувану частину сільгоспугідь під природними луками 
на схилах до 20° засівають різними видами та сортами багаторічних 
трав, які на другому році життя досягають найвищої продуктивності, 
а з кожним наступним роком її знижують [7]. 

Тому в регіоні змушені підтримувати її за рахунок 
агротехнічних і біологічних факторів, зокрема й кальцієвмісних і 
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органічних добрив та частоти косіння травостою, що є предметом 
цього дослідження. 

Методика досліджень. Досліди виконані в 2006-2008 роках на 
схилі західної експозиції, крутизною 8-10° дослідного поля гірського 
підрозділу Закарпатського ІАПВ УААН. Ґрунт - дерново-буроземний. 
Площа облікової ділянки 16,8 кв. м. в трикратній повторності. Досліди 
представляють собою поля багаторічних трав 1-4-го років 
використання (2-5-го року життя) в 5-ти пільній сівозміні, засіяні під 
покрив вівса тимофіївкою лучною, грястицею збірною та лядвенцем 
рогатим (по 6 кг/га), люцерною посівною, конюшиною лучною (по    
12 кг/га). Удобрення: свіжий, безпідстилковий гній ВРХ, перегній 
(перепрілий гній ВРХ), вапняк. 

Результати досліджень. Виявлено найефективніше удобрення 
сіяних багаторічних трав 2 - 4-го років життя в вигляді 30-ти т/га 
свіжого гною - раз на 2 роки та 3-ма т/га вапняку раз за ротацію     
сівозміни (табл.1). 

Протягом трьох, відмінних за кліматичними умовами років, 
серед семи варіантів, таке удобрення переконливо і статистично 
достовірно, за кількісними показниками врожаю зеленої маси, 
переважало в 1,53-1,81 разу не удобрений контроль і в 1,07-1,13 разу 
наступний за величиною врожаю варіант. У середньому ж за три 
роки, статистично достовірна перевага в урожаї зеленої маси цього 
варіанта удобрення трав над контролем, складала 1,68 разу; а над 
другим за величиною врожаю варіантом удобрення - в 1,1 разу. 
Достовірний приріст врожаю зеленої маси, щодо не удобреного 
контролю, забезпечувало удобрення трав 1-ого року життя 3-ма т/га 
вапняку. 

Удобрення травостою органічними добривами, за даними 
таблиці 2, мало позитивний вплив на його якісний склад, за 
рахунок більшої, в порівнянні з не удобреним контролем, участі в 
урожаї зеленої маси бобового компонента і зменшення злакових та 
різнотрав'я, особливо з другого укосу. 
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1. Вплив удобрення сіяних багаторічних трав органічними та 
вапняковими добривами на врожай зеленої маси 
 

Варіанти* 

Урожай, ц/га 

2006 
рік 

2007 
рік 

2008 
рік 

У 
середньому 
за 2006-
2008 рр. 

± до 
контро-
лю 

 
Контроль - без добрив 463,5 255,0 316,0 344,9 - 

Вапняк 3 т/га - один раз за ротацію 
сівозміни  

559,0 344,0 446,6 449,9 105,0 

Гній свіжий безпідстилковий - 30 т/га - 
щорічно 

658,9 405,6 512,7 525,8 180,9 

Гній свіжий безпідстилковий - 30 т/га - 
раз у 2 роки + вапняк 3 т/га -раз за 
ротацію сівозміни 

708,4 459,0 571,7 579,7 234,8 

HIP05, н/га 40,0 39,38 30,7  32,0 

Примітка * - всього в досліді задіяно 8 варіантів.  
 

Найбідніше за участю бобових рослин (27 %) в урожаї зеленої 
маси трав серед всіх варіантів досліду виглядав не удобрений 
контроль. У 2007 та 2008 роках, після випадання з травостою 
конюшини лучної їх частка знизилася до 12,4 %. Найбільше бобових 
(25,7 - 33,5 % ) було у варіантах, де травостій удобрювали 30-ма т/га 
гною та 3-ма т/га вапняку раз на ротацію сівозміни. 

Своїм якісним складом, темпами приросту надземної і 
кореневої маси під впливом удобрення травостої сіяних 
багаторічних трав створюють потужний вплив на екологію гірських 
агроландшафтів. Їх продуктивність досягала 92,7 ц/га кормових 
одиниць, 9,06 ц/га перетравного протеїну та 95,6 ГДж/га обмінної 
енергії [6], і в 3 - 8 разів переважала природні трави. Звідси неважко 
підрахувати, що в процесі фотосинтезу, використання доступної 
сонячної енергії досягає 1,2 -1,5%, в той час як на природних луках 
воно ледве сягало 0,53 %. За рахунок цього покращуються родючість 
ґрунту, його повітряний режим, бо вуглекислий газ, кисень та 
азот є найважливішими елементами фотосинтетичного процесу і 
засвоєння відповідними групами мікроорганізмів. 
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2. Вплив органічних та вапнякових добрив на ботанічний 
склад травостою та кореневу масу (в середньому                              

за 2006-2008 роки) 

Варіанти 
Злакові Бобові Різнотрав'я 

Запас 
кореневої 

маси в ґрунті, 
ц/га 

ц/га % ц/га % ц/га % 

Контроль - без добрив 194,5 60,2 108,5 27,0 43,0 12,8 298,5 

Вапняк 3 т/га - один раз за 
ротацію сівозміни 

263,1 59,9 149,8 31,3 37,0 8,8 364,5 

Гній свіжий безпідстилковий - 
30 т/га - щорічно 

279,0 53,1 205,2 39,1 42,3 7,8 579,2 

Гній свіжий безпідстилковий - 
30 т/га - раз у два роки та 
вапняк 3 т/га - раз за ротацію 
сівозміни 

288,0 49,2 254,7 44,0 38,9 6,8 588,2 

 
Рівень засвоєння сонячної енергії і виділення її з екскрементами 

різними групами мікроорганізмів свідчать про енергетичний баланс 
та структурні перетворення ґрунту. З кожним роком використання 
сіяних лук з ефективним удобренням збільшується до певної межі 
кількість макро- і мікроструктурних агрегатів у ґрунті і зменшується 
кількість агрономічно цінних водостійких агрегатів розміром 1-3 мм [3]. 

Трирічні спостереження за процесом взаємодії кращого 
варіанта удобрення сіяних багаторічних трав органічними добривами 
з періодичністю скошування травостою та його впливом на 
кількісні і якісні показники врожаю трав третього - п’ятого років 
життя, відображені в таблицях 3 і 4. 

Чотири укісне використання травостою та удобрення 30-ма т/га 
безпідстилкового гною забезпечило щорічний (491,7 - 656,7 ц/га) і в 
середньому за три роки (567,4 ц/га) вищий врожай зеленої маси, ніж 
двохукісне з аналогічним удобренням (438,3 ц/га). На не удобреному 
контролі різниця врожаїв за рахунок збільшення укісності зросла в 
середньому за три роки на 71,6 ц/га, а в варіанті удобрення 30-ма т/га 
гною вона досягала 129,1 ц/га. Після оцінки ефективності 
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досліджуваних факторів за критерієм достовірності Фішера на      
5 % рівні значимості нульова гіпотеза (відсутній ефект) у всіх 
випадках нами відкинута. 

 
3. Врожай зеленої маси сіяних багаторічних трав залежно від 

удобрення гноєм при двох - та чотири укісному використанні –    
в ц/га 

 

Удобрення трав Укісність 2006 рік 
2007 
рік 

2008 
рік 

Середнє 
за 3 роки 

± до 
контролю 

без добрив - 2- укісне 294,0 270,0 312,7 292,2 - 

контроль 4-укісне 341,0 355,0 395,7 363,8 - 

30 т/га свіжого   
гною 
 

2-укісне 465,0 406,5 443,3 438,3 146,1 

4-укісне 553,7 491,7 656,7 567,4 203,6 

НІР05, ц/га 
 

2-укісне 54,3 90,47 25,12  25,8 

4-укісне 61,4 19,7 57,2  71,4 

 
4. Ботанічний склад травостою залежно від удобрення 

органічними добривами та періодичності скошування                    
(у середньому за 2006-2008 р.) 

Фактори впливу Злакові Бобові Різнотрав'я 
Удобрення використання ц/га % ц/га % ц/га % 

без добрив -
контроль 
 

2-укісне -контроль 213,9 71,9 40,9 14,8 37,5 13,3 

багатоукісне 233,6 63,7 79,9 22,5 50,1 13,8 

30 т/га свіжого 
гною 
 

2-укісне -контроль 282,1 63,2 124,4 29,4 31,9 7,4 

багатоукісне 272,0 45,6 245,3 46,2 50,1 8,2 

 
З наведених в таблиці 4 даних видно, що в удобрюваних 

варіантах спостерігалося зменшення в ботанічному складі урожаю 
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зеленої маси відсоткового вмісту різнотрав'я та злакових і 
збільшення бобових компонентів. При цьому, мало місце 
зростання частки бобового компонента в урожаї з кожним 
наступним укосом, як при двохукісному, так і при багатоукісному 
використанні травостою. 

У варіанті, де вносили 30 т/га безпідстилкового гною, відсоток 
бобового компонента в урожаї зеленої маси при двохукісному 
використанні травостою зріс в середньому за три роки з 14,8 до 29,4, а 
при 4-укісному використанні з 22,5 до 46,2. На не удобреному 
контролі відсоток бобових компонентів в урожаї зеленої маси зріс з 
14,8 при 2-укісному використанні до 22,5 при 4-укісному. 

Висновки. 1. Для тривалого підтримування високої 
кормової продуктивності сіяних багаторічних трав 1 - 3-го років 
використання в умовах гірсько-лісового поясу Карпат їх доцільно 
удобрювати 30-ма т/га свіжого гною раз на два роки в поєднанні з 
вапняком у дозі 3 т/га раз за ротацію сівозміни. Це забезпечує за два 
укоси в середньому 579,7 ц/га зеленої маси та найбільше                     
(у середньому 40 %) бобових в її складі. В поєднанні ж з 4 - укісним 
використанням, таке удобрення забезпечило 129,1 ц/га 
середньорічного приросту зеленої маси трав 2 - 4-го року 
використання та в середньому 46,2 % бобових в її ботанічному складі 
і відмінні за облистяністю, розмірами стебел і листя корми, отримані в 
різні укоси. 

2. Досліджувані прийоми тривалого підтримування високої 
кормової продуктивності агроландшафтів Карпат є важливим 
фактором інтенсифікації використання біологічних та поліпшення 
рекреаційних ресурсів без нанесення їм відчутної шкоди, бо 
фауна і флора, в різнотипових за використанням і географією 
агроландшафтах, як свідчить, цікавий для екологів, порівняльний 
аналіз публікацій щодо особливостей круговороту живлення 
комплексів комах - мешканців відповідних агроекосистем, 
представляє собою закономірні угрупування, які існують за тими ж 
законами, що й природні біоценози. При зміні складу рослинних 
угрупувань і систем обробітку та удобрення ґрунту, щоразу виникає 
вторинна фауна, яка в цілому складається з більшого числа особин, 
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але меншого числа видів, ніж в природних, непорушених 
ландшафтах [4]. 
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У багатьох країнах світу з розвинутим тваринництвом оцінку 

поживності кормів визначають у крохмальних еквівалентах Кельнера, 
за сумою перетравних поживних речовин (СППР), перетравної енергії 
(ПЕ), обмінної енергії (ОЕ), чистої енергії (ЧЕ), скандинавськими 
кормовими одиницями, енергетичними кормовими одиницями і 
«вівсяними» кормовими одиницями в нашій країні та країнах СНД. 

Мак-Дональдом і співавт. (1970) більше 30-ти років тому було 
зроблено висновок, що будь-яка система, в якій кормам даються єдині 
енергетичні оцінки, буде неточною. Таке твердження знайшло своє 
відображення в практиків. Так, у фермерів і консультантів по 

сільському господарству давно склалася думка, що 1 кг крохмального 

еквівалента в грубих кормах не забезпечить такого ж приросту живої 
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маси тварин, як 1 кг крохмального еквівалента в концентрованих 
кормах [5]. 

Пошук нових методів і підходів до вивчення поживної цінності 
кормів, а також особливості нормування годівлі тварин різних видів і 
напрямку продуктивності дають можливість суттєво підвищити 
ефективність використання кормів [2]. 

Заслуговує на увагу система оцінки поживності кормів для 
жуйних тварин INRA-88, оскільки вона включає в себе одночасне 
визначення поживної цінності корму і встановлення потреби в ньому 
для тварин та нормування годівлі. В основі даної поживної оцінки 
кормів закладено три спільні та взаємопов’язані системи живлення 
жуйних тварин: енергетична (в енергії нетто), протеїнова та здатність 
споживання корму і створення об’єму у рубці. Поживна та 
енергетична цінність кормів зведена у таблицях і виражена окремо 
для кормових одиниць продукції молока і приросту живої маси у 1 кг 
корму або сухої речовини [7]. 

Зоотехнічний норматив потреби в протеїні визначається 
факторіальним методом. Корові для оновлення білків тіла щодоби 
необхідно споживати приблизно 60 г перетравного (або 90 г сирого) 
протеїну на 1 ц маси. Крім того, на виробництво 1 кг молока 
необхідний перетравний протеїн, кількість якого в грамах дорівнює 
вмісту білка в 1 кг молока, діленому на коефіцієнт продуктивного 
використання перетравного протеїну корму, тобто на 0,57 або 
помноженому на зворотний показник 1,75. Наприклад, в 1 кг молока 
міститься 30 г білка. Для синтезу 30 г білка буде потрібно 53 г 
перетравного протеїну (30 · 1,75, або 30 : 0,57). В середньому на 
виробництво 1 кг молока потрібно 55-60 г перетравного протеїну (або 
85-95 г сирого) [1]. 

Матеріал і методика досліджень. В основу запропонованої 
нами нової системи оцінки кормів у молочних одиницях для корів 
різного рівня продуктивності покладено участь складових поживних 
речовин корму в синтезі молока. Так, у синтезі компонентів молока у 
молочній залозі жуйних тварин використовуються, з одного боку, 
енергетичні і пластичні субстрати які поглинаються з крові, а з 
другого – які синтезуються у тканині залози. 
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Тому корми необхідно оцінювати за енергетичними і 
пластичними параметрами, які є складовими компонентами молока. 
Принцип такої оцінки характеризує корм в молочних протеїнових 
(МОп), вуглеводних (МОв) і енергетичних (МОе) одиницях. Вміст 
сухих речовин у кормі відноситься до показників фізіологічної і 
продуктивної потреби корів чи інших тварин, тобто до загальної 
енергетичної поживності корму. Потреба корів у сирому протеїні – це 
критерій оцінки корму в молочних протеїнових одиницях. Адже 
критичним фактором у синтезі молока є протеїн корму або 
пластичний субстрат. Так, корм може містити значну кількість 
перетравної чи обмінної енергії, але низький вміст сирого протеїну і 
як наслідок – низька молочна продуктивність. Звідси випливає 
висновок, що корм необхідно оцінювати за продуктивною дією 
протеїну. 

Потреба глюкози на секрецію 1 л молока становить 80 г, що 
майже вдвічі більше порівняно до кількості в молоці лактози (45 г) [6]. 
Виходить, що крохмаль і цукор – це пластичні субстрати, а тому 
повинні характеризувати корми в молочних одиницях. Потреба корів 
різного рівня продуктивності в енергетичних і пластичних субстратах 
для синтезу молока наведена в таблиці 1. 

Потреба корів у сухих речовинах, сирій клітковині, кормових і 
енергетичних одиницях та обмінній енергії взята з довідників             
О. П. Калашникова та ін. (1985; 2003), а потреба в сирому протеїні 
окремо для синтезу молока для об’ємистих і концентрованих кормів 
та крохмалю з цукрами розрахована нами на основі кореляційної 
залежності між різною кількістю кормової маси (сухих речовин 
кормів) і періодом її перебування в рубці та кишечнику протягом       
24 год., тобто, протягом доби в передшлунках і кишечнику тварин 
різної продуктивності. Така залежність характеризує різний період 
знаходження, а значить ферментації і всмоктування поживних 
речовин об’ємистих і концентрованих кормів у шлунково-кишковому 
тракті корів. 
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1. Норми потреби корів різної продуктивності в сухих 

речовинах, сирому протеїні, крохмалі з цукрами, сирій  
клітковині, кормових і енергетичних одиницях та обмінній  

енергії  для синтезу 1 кг молока [3, 4] 

Добовий 
надій, кг 

Сухих 
речовин, 

кг 

Сирого протеїну, г 
Крохмалю 
з цукрами, 

г 

% кліткови-
ни в сухій 
речовині 

К. 
од. 

ЕК
О 

ОЕ, 
МДЖ 

об’єми
сті 

корми 

конценро-
вані корми 

12 1,33 145 120 120 27 0,93 1,13 11,3 
20 0,95 120 100 100 24 0,76 0,89 8,9 
30 0,76 120 90 90 20 0,71 0,79 7,9 
40 0,66 120 80 80 15 0,63 0,74 7,4 

 

Результати досліджень. У таблиці 2 наведені дані хімічного 
складу і поживності злаково-бобової суміші в кормових, енергетичних 
одиницях і обмінній енергії, а в таблиці 3 оцінка цього корму в 
молочних протеїнових, вуглеводних і енергетичних одиницях, які 
характеризуються одержанням молока за сухою речовиною, сирим 
протеїном та крохмалем із цукром 1 кг натурального і сухих речовин 
корму. За молочну одиницю прийнято 1 кг молока. 

Аналіз показує, що оцінка кормосумішей в молочних одиницях 
1 кг натурального корму забезпечує високу продуктивність корів із 
добовим надоєм 20 і 30 кг, а з удоєм 40 кг такий рівень 
продуктивності не досягається через високий коефіцієнт 1,66 
депресивної дії клітковини (табл. 2). 

Продукція молока за кормовими і енергетичними одиницями та 
обмінною енергією (табл. 4) є найвищою в корів із добовим надоєм 40 
кг, що суперечить фізіологічній дії корму. В такому кормі (табл. 2) 
міститься 24,9 % сирої клітковини в сухій речовині, а за оптимальної 
структури раціону для таких корів клітковини повинно бути лише 15 
%. Коефіцієнт депресивної її дії становить 1,66. 
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2. Злаково-бобова суміш [4] 

В 1 кг натурального корму 
міститься: 

Показник 
В 1 кг сухої речовини корму 

міститься: 
Показник 

сухих речовин, г 217 сирого протеїну, г/кг 161 

сирого протеїну, г 35 
% сирого протеїну в сухій 
речовині 

16,1 

сирої клітковини, г 54 сирої клітковини, г/кг 249 

крохмалю, г 0 
% сирої клітковини в сухій 
речовині 

24,9 

цукру, г 28,0 крохмалю + цукру, г/кг 129,0 

крохмалю + цукру, г 28,0 
% крохмалю + цукру в сухій 
речовині 

12,90 

кормових одиниць 0,21 кормових одиниць 0,97 
енергетичних кормових 
одиниць 

0,22 
енергетичних кормових 
одиниць 

1,01 

обмінної енергії, МДж 2,20 обмінної енергії, МДж/кг 10,14 
 

 
3. Оцінка корму (злаково-бобова суміш) в молочних одиницях в 

складі оптимальної структури раціону 

Добовий 
удій, кг 

1 кг натурального корму (МО) за 1 кг сухих речовин (МО) за 

КДК 
сухою 
речовин

ою 

сирим 
протеї-
ном 

Крохма-
лем із 
цукром 

сухою 
речови
ною 

сирим 
протеї-
ном 

крохмалем із 
цукром 

12 0,16 0,24 0,23 0,75 1,11 1,08 1,00 
20 0,22 0,28 0,27 1,02 1,30 1,24 1,04 
30 0,23 0,23 0,25 1,06 1,08 1,15 1,24 
40 0,20 0,18 0,21 0,91 0,81 0,97 1,66 

 

4. Продукція молока (кг) за кормовими і енергетичними 
одиницями та обмінною енергією корму (злаково-бобова суміш) за 

оптимальної структури раціону 
Добовий 
удій, кг 

1 кг натурального корму 1 кг сухих речовин 
к. од. ЕКО ОЕ к. од. ЕКО ОЕ 

12 0,23 0,19 0,19 1,04 0,90 0,90 
20 0,28 0,25 0,25 1,27 1,14 1,14 
30 0,30 0,28 0,28 1,36 1,28 1,28 
40 0,33 0,30 0,30 1,54 1,37 1,37 
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Оцінка зеленої маси кукурудзи молочно-воскової стиглості 
(табл. 5) у молочних енергетичних одиницях 1 кг сухих речовин може 
забезпечити продукцію молока 1,19 кг для корів із 30 кг добовим 
удоєм, а за протеїновими одиницями лише 0,64-0,70 кг, тоді як за 
вуглеводними 1,77 кг (табл. 6). Критичним показником корму 
(кукурудза молочно-воскова стиглість) для синтезу молока є низький 
вміст у ньому сирого протеїну, що становить 8,4 % в сухій речовині. 
Продукція молока при згодовуванні кукурудзи молочно-воскової 
стиглості як корму за кормовими і енергетичними одиницями та 
обмінної енергії цього фактору не враховує й удій молока складає 
1,25-1,34 кг. Практично це є удій за молочними вуглеводними 
одиницями на рівні 1,77 кг, але ж до крохмалю і цукру в зеленій масі 
кукурудзи необхідно додати протеїнові корми для забезпечення 
синтезу молока на такому рівні. 

Оцінка злаково-бобового сіна в молочних енергетичних 
одиницях 1 кг сухих речовин забезпечує удій в межах 0,7-0,9 кг 
молока, за протеїном – 0,48-0,77 кг і за легко ферментованими 
вуглеводами продукція молока становить лише 0,32-0,42 кг. Вміст 
сирого протеїну в сухій речовині такого сіна дорівнює 11,0 %, а 
крохмалю з цукром 4,94 %. Продукція молока еквівалентної кількості 
корму за енергетичними кормовими одиницями і обмінній енергії 
виражається 0,9-1,0 кг молока для корів із добовим удоєм 30-40 кг. В 
раціоні корів такого рівня продуктивності повинно міститися 15-17 % 
сирої клітковини, а в сіні її міститься 28,6 %. Депресивна дія 
клітковини в процесі ферментації сіна як корму в рубці є дуже 
високою, тому продуктивна дія за оцінкою в енергетичних кормових 
одиницях і обмінною енергією майже в 2 рази є завищеною. 
Підтвердженням такого висновку є оцінка соломи пшениці озимої. В 1 
кг сухої речовини соломи міститься 43 % сирої клітковини, 4,4 % 
сирого протеїну і 3,5 % цукрів. Такий корм за енергетичними 
кормовими одиницями і обмінною енергією не може забезпечити 
продуктивність на рівні 0,77 кг молока для корів з удоєм 40 кг. Адже в 
соломі міститься сирого протеїну лише 44 г, якого вистачає на синтез 
0,3 кг молока, а з врахуванням депресивної дії клітковини продукція 
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молока становить 0,13-0,20 кг. За оцінкою в молочних енергетичних 
одиницях 1 кг сухих речовин соломи забезпечує удій на рівні 0,6 кг 
молока. Тому оцінка грубих кормів в енергетичних кормових 
одиницях і обмінній енергії в показниках продукції молока є в 1,5-3,0 
рази завищеною порівняно з оцінкою в молочних протеїнових і 
вуглеводних одиницях. Така оцінка віддзеркалює роль протеїну і 
легко ферментованих вуглеводів як пластичних субстратів у синтезі 
молока, а молочні енергетичні одиниці в цілому характеризують корм 
як енергетичний субстрат, який в певній мірі співпадає з оцінкою 
корму в енергетичних кормових одиницях і обмінній енергії. 

Аналогічна оцінка зерна кукурудзи жовтої в молочних 
протеїнових, вуглеводних і енергетичних одиницях показує, що 
продукція молока 1 кг сухих речовин за протеїном від корів із 
добовим удоєм 40 кг складає 1,35 кг, а з удоєм 12 кг лише 0,9 кг, тоді 
як за молочними вуглеводними одиницями відповідно 8,5 і 5,7 кг 
молока. Виходить, що продукція молока за крохмалем із цукром 
майже в 6 разів більше перевищує потенціал продуктивності 
порівняно до наявності в кормі сирого протеїну. Продукція молока за 
кормовими і енергетичними кормовими одиницями та обмінною 
енергією такого рівня продуктивності не досягається. Вона майже в 4 
рази менша. Звідси висновок, що оцінка концентрованих кормів у 
кормових і енергетичних одиницях та обмінною енергією в 1,5-3 рази 
є заниженою порівняно з такою ж оцінкою корму в молочних 
протеїнових і вуглеводних одиницях. 

Якщо корові з добовим надоєм 40 кг молока поєднати 
згодовування 2 кг концентратно - кукурудзяно - соєвої суміші, то 
продукція молока становитиме майже 8 кг молока, а при дачі 10 кг 
такого корму молока буде одержано на рівні 40 кг. Для забезпечення 
такого рівня продуктивності корові необхідно згодовувати 
високоякісні об’ємисті корми. Оцінка соєвого шроту подана в 
таблицях 5, 6 і 7. 

Обговорення результатів. Неадекватність нової системи 
оцінки об’ємистих і концентрованих кормів в молочних протеїнових, 
вуглеводних і енергетичних одиницях порівняно з існуючою оцінкою 
за кормовими і енергетичними кормовими одиницями та обмінною 
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енергією для корів різного рівня продуктивності базується на різній 
оцінці продуктивної дії кормів у передшлунках і кишечнику тварин. 
Так, корова з низькою, середньою і високою продуктивністю, а саме: 
12, 20, 30 і 40 кг добового надою одержують, тобто, поїдають різну 
кількість сухих речовин у складі кормів раціону, а процес ферментації 
їх знаходиться в однаковому вимірі часу, тобто, 24 год.  

 
5. Шрот соєвий [4] 

В 1 кг натурального корму 
міститься: 

 
В 1 кг сухої речовини корму 

міститься: 
 

сухих речовин, г 900 сирого протеїну, г/кг 488 

сирого протеїну, г 439 
% сирого протеїну в сухій 
речовині 

48,8 

сирої клітковини, г 62 сирої клітковини, г/кг 69 

крохмалю, г 18 % сирої клітковини в сухій 
речовині 

6,9 

цукру, г 95,0 крохмалю + цукру, г/кг 125,6 

крохмалю + цукру, г 113,0 % крохмалю + цукру в сухій 
речовині 

12,56 

кормових одиниць 1,21 кормових одиниць 1,34 
енергетичних кормових 
одиниць 1,29 

енергетичних кормових 
одиниць 1,43 

обмінної енергії, МДж 12,90 обмінної енергії, МДж/кг 14,33 
 

 

6. Оцінка соєвого шроту як корму в молочних одиницях у 
складі оптимальної структури раціону 

Добовий
удій, кг 

1 кг натурального корму (МО) за 1 кг сухих речовин (МО) за 
КДК сухою 

речовиною 
сирим 

протеїном 
крохмалем 
із цукром 

сухою 
речовиною 

сирим 
протеїном 

крохмалем 
із цукром 

12 0,68 3,66 0,94 0,75 4,06 1,05 1,00 

20 0,95 4,39 1,13 1,05 4,88 1,26 1,00 

30 1,18 4,88 1,26 1,32 5,42 1,40 1,00 

40 1,36 5,49 1,41 1,52 6,10 1,57 1,00 

 

За цей час шлунково-кишковий тракт корови повинен 
звільнитися для прийому нової даванки сухих речовин кормів раціону. 
Виходить, що чим більше корова з’їдає кормової маси, тим менше 
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часу корми перебувають у рубці і поступають в тонкий і товстий 
кишечник. 

 

7. Продукція молока (кг) за кормовими і енергетичними 
одиницями та обмінною енергією соєвого шроту як корму за 

оптимальної структури раціону 
Добовий 
удій, кг 

1 кг натурального корму 1 кг сухих речовин 
к. од. ЕКО ОЕ к. од. ЕКО ОЕ 

12 1,30 1,14 1,14 1,45 1,27 1,27 
20 1,59 1,45 1,45 1,77 1,61 1,61 
30 1,70 1,63 1,63 1,89 1,81 1,81 
40 1,92 1,74 1,74 2,13 1,94 1,94 

 

На рисунку подано графічне переміщення кормової маси в 
шлунково-кишковому тракті протягом доби із розрахунку за 1 годину 
та вміст протеїну в кормовій масі і його переміщення та всмоктування 
в шлунково-кишковому тракті в такому ж вимірі. Це є 
підтвердженням того, що в корів високого рівня продуктивності 
переважає майже 1,7 разу кишкове травлення порівняно з 
низькопродуктивними, а навантаження на процес протеїнового 
травлення більше як у 2,7 разу є вищим. Поряд із цим, збільшення 
частки доступної для мікроорганізмів метаболічної енергії в раціоні 
корів при заміні частини кукурудзяного силосу крохмалем призводить 
до зменшення перетравності клітковини і концентрації азоту в рубці.  

Таким чином у передшлунках високопродуктивних корів 
зменшується перетравність клітковини, якої в сухій речовині кормової 
маси міститься також менше, ніж у низькопродуктивних корів. Це дає 
підставу зробити висновок про неадекватну депресивну дію 
клітковини на перетравність і продуктивну дію об’ємистих кормів у 
шлунково-кишковому тракті корів різного рівня продуктивності. 
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Рис. Графічне зображення швидкості переміщення кормової 
маси в шлунково-кишковому тракті протягом доби із розрахунку 

на 1 год. 
 

При нормованому споживанні енергії коровами з добовим 
надоєм 10, 20, 40 і 60 л молока частка бактеріального протеїну по 
відношенню до загальної потреби становить відповідно 89,2, 69,0, 58,1 
і 54,6 %. Оскільки синтез мікробного протеїну з розрахунку на 
одиницю ОЕ величина відносно постійна, то випливає 
обґрунтованість підвищення потреби високопродуктивних корів у 
легко розщеплюваному протеїні [6]. Тому динаміка вмісту протеїну в 
кормовій масі та його переміщення і всмоктування в шлунково-
кишковому тракті підтверджує збільшення майже в 3 рази частку 
кишкового травлення у високопродуктивних корів по відношенню до 
низькопродуктивних. 

У нормах годівлі супоросних свиноматок вміст клітковини в 
сухій речовині кормів раціону складає 14 % і такий же вміст сирого 
протеїну, а в підсисних свиноматок відповідно 7 і 18,6 % [3, 4]. Для 
високопродуктивних корів рівень протеїну становить 18,9 %, а сирої 
клітковини 15 % в сухій речовині спожитих кормів. На підставі 
наведених даних випливає висновок, що оцінку продуктивної дії 
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об’ємистих і концентрованих кормів у молочних протеїнових, 
вуглеводних і енергетичних одиницях необхідно проводити 
диференційовано (табл. 1), із врахуванням ферментації корму в 
передшлунках і кишечнику. Адже на цьому базується висока 
продуктивна дія концентрованих кормів у молочному скотарстві. Для 
малопродуктивних корів згодовування невеликої даванки 
концентрованих кормів посилює синтез мікробного протеїну через 
підвищення вмісту вільних амінокислот, пептидів і розгалужених 
жирних кислот у кормовій масі рубця. Вуглеводи концентрованих 
кормів – це джерело енергії для мікроорганізмів і вплив на рН 
вмістимого передшлунків. Для високопродуктивних корів вказані 
фактори концентрованих кормів не є лімітуючими, але прискорюють 
евакуацію корму в кишечник. Завдяки цьому посилюються процеси 
травлення в кишечнику і різко підвищується продуктивна дія протеїну 
і вуглеводів кормів для синтезу молока. 

Якщо понижуюча дія клітковини на жировідкладення і оцінка 
корму в кормових одиницях є величиною сталою для корів різного 
рівня продуктивності то депресивна дія є різною в складі оптимальної 
структури раціону. Різна ступінь депресивної дії клітковини 
об’ємистих кормів пояснюється неоднаковим періодом їх ферментації 
(знаходження) в передшлунках корів різного рівня продуктивності. 

Висновки. Існуюча система оцінки об’ємистих кормів для корів 
різного рівня продуктивності за кормовими і енергетичними 
одиницями та обмінною енергією завищує їх продуктивну дію в 1,5-3 
рази, а концентрованих, навпаки, занижує в таких же величинах. 

Нова система оцінки кормів за молочними протеїновими, 
вуглеводними і енергетичними одиницями розкриває вищу 
продуктивну дію концентрованих кормів у 1,5-3 рази порівняно до 
об’ємистих. 

Перед заготівлею і використанням будь-яких видів кормів 
необхідно проводити визначення вмісту сирого протеїну, крохмалю і 
цукрів та сирої клітковини для оцінки продуктивної їх дії за 
молочними протеїновими, вуглеводними і енергетичними одиницями. 
Молочна одиниця еквівалентна 1 кг молока. 
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МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ ПРИ 
ВИКОРИСТАННІ У РАЦІОНАХ ЛЮЦЕРНОВОГО 
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КОНСЕРВАНТУ  

 
Викладено результати годівельного досліду по визначенню 

продуктивної дії, перетравності поживних речовин люцернового 
сінажу, заготовленого за рулонною технологією з використанням 
мінерального консерванту. 

Встановлено, що згодовування люцернового сінажу, 
заготовленого за рулонною технологією з використанням 
мінерального консерванту, у складі раціону збільшує молочну 
продуктивність корів на 13,52%, у порівнянні з сінажем, 
заготовленим за традиційною технологією (без консерванту) та на 
34,15% порівняно з господарським раціоном.  

Ключові слова: сінаж, рулони, раціон, перетравність, 
мінеральний консервант. 

 
При вирішенні проблеми створення міцної кормової бази для 

тваринництва основне завдання на сьогодні полягає не тільки в 
збільшенні валових об’ємів виробництва кормів, а насамперед, у 
поліпшенні їх якості, зменшенні втрат поживних речовин при 
заготівлі, зберіганні та згодовуванні на основі застосування 
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прогресивних енерго-, ресурсо- і трудозберігаючих механізованих 
технологій. Однією з таких технологій, яку в зарубіжному та 
вітчизняному кормовиробництві останніми роками починають 
широко запроваджувати, є рулонна технологія заготівлі сінажу. Вона 
забезпечує високу ефективність заготівлі корму незалежно від 
потрібних обсягів і визначених місць зберігання кормових ресурсів, а 
саме: у 2,5–3 рази зменшення витрат пального на одну тонну 
заготовленого сінажу за рахунок виключення операції подрібнення 
трави, її трамбування і заміни їх пресуванням; різке підвищення якості 
одержаного сінажу та мінімізує втрати при зберіганні шляхом 
виключення можливості його забруднення при закладці в сховище, 
потрапляння під дощ в траншеї, забезпечення миттєвого ущільнення 
та герметизації трави при досягненні кондиційної вологості [2]. 

Виробництво вітчизняної техніки для запровадження цієї 
технології, на жаль, тільки починає розгортатися. В Укр. НДІПВТ     
ім. Л. Погорілого спільно з ВАТ «Уманьферммаш» розроблений 
обмотувальник рулонів поліетиленовою плівкою МР–1, проте 
допоміжні механізми, такі як навантажувач та транспортні засоби 
спеціалізовані для перевезення та штабелювання сформованих 
рулонів ще відсутні, тому при виконанні цих технологічних операцій 
виникають прикрості, щодо пошкодження плівки, а відповідно 
герметизації рулону з негативними наслідками зберігання корму. 
Нами розроблено і запропоновано механізм [3], мінеральний 
консервант [1] та спосіб його внесення [4], що дає можливість 
подовжити технологічний розрив між формуванням та обгортанням 
рулонів до чотирьох годин. Це в свою чергу, дасть можливість 
перевозити сформовані, але не обгорнуті рулони з поля до місця 
постійного зберігання будь-яким транспортом, що значно зменшить 
вірогідність пошкодження плівки і перешкодить псуванню корму, при 
цьому втрати сухої речовини в 1,4-1,8 разу менші порівняно з 
втратами сухої речовини в сінажі заготовленому без консерванту [5]. 

Правильно заготовлений сінаж за кормовою та біологічною 
цінністю наближається до зеленого корму. Включення люцернового 
сінажу у раціон майже повністю вирішує проблему забезпечення 
тварин у зимовий період каротином та протеїном [8].  

96 Корми і кормовиробництво.  2009.  Вип. 65



 

Визначенню продуктивної дії та перетравності поживних 
речовин сінажу люцерни, заготовленого за рулонною технологією в 
полімерній упаковці та використанні мінерального консерванту у 
раціонах дійних корів української червоно рябої молочної породи, 
присвячена наша робота. 

Методика досліджень. Дослідження проводили у 2006–2007 
роках у виробничих умовах державної дослідної станції 
“Агрономічне” Вінницького району Вінницької області. Заготовляли 
сінаж з господарських посівів за двома технологіями. Скошували та 
пров’ялювали масу загальноприйнятими методами до вологості 
приблизно 50%, тоді масу у першому варіанті підбирали та пресували 
у рулони з внесенням мінерального консерванту “Універсіл” (1% за 
масою), у другому – без консерванту. Групи корів сформовані за 
принципом аналогів. Для загального контролю була сформована третя 
група корів, якій згодовували господарський раціон, що складався з 
соломи озимої пшениці – 6 кг, кукурудзяного силосу , на жаль не 
високої якості – 25 кг, дерті зерновідходів – 3 кг, барди кукурудзяної – 
10 кг, бурякового жому – 10 кг, меляси кормової – 1,7 кг та солі 
кухонної – 95 г на голову. Раціон дослідних тварин відрізнявся від 
загального контролю тим, що 15 кг силосу було замінено на 
люцерновий сінаж за поживністю, а різниця у раціоні між дослідними 
групами полягала в згодовуванні сінажу з консервантом та без нього. 
Упродовж зрівняльного та залікового періоду проводили контрольні 
доїння, при яких визначали якісні показники молока на приладі 
“Екомілк”. Дослід тривав 118 днів, з них 26 зрівняльний період та 92 
дні заліковий період. Під час проведення годівельного досліду на 
коровах було проведено обмінний дослід на баранчиках по 
визначенню перетравності поживних речовин та балансу азоту 
люцернового сінажу заготовленого за рулонною технологією з 
мінеральним консервантом та без нього. 

Результати досліджень. Раціони годівлі піддослідних корів 
(табл. 1) були збалансовані за основними поживними речовинами. 
Концентрація обмінної енергії в сухій речовині раціону складала 8,56, 
8,60 та 8,64 МДж, забезпеченість кормової одиниці перетравним 
протеїном – 75,4 г, 103,1г та 107,6 г, цукро-протеїнове відношення – 
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1,25, 0,71, 0,69, а відношення крохмалю до цукру – 1,37, 1,28 та 1,28 
відповідно до груп. Концентрація клітковини у сухій речовині раціону 
була майже однаковою – 26,45, 28,18 та 28,03%, співвідношення 
кальцію до фосфору високим – 2,62, 3,49 та 3,79.  

 
1.Раціони годівлі піддослідних корів 

Показники 

Групи корів 

1 господарський 
раціон (ГР) 

2 – ГР + сінаж 
люцерни без 
консерванту 

3– ГР +сінаж 
люцерни з 1 % 
консерванту 
“Універсіл” 

Солома озимої пшениці 6 6 6 
Силос кукурудзяний  25 10 10 
Сінаж люцерновий - 10 10 
Зерновідходи 3 3 3 
Барда кукурудзяна 10 10 10 
Жом буряковий 10 10 10 
Меляса 1,7 1,7 1,7 
Сіль кухонна 95 95 95 
В раціоні міститься: СР 16,1 18,3 18,4 
Корм. од. 12 12,1 12,4 
Обмінної енергії, МДж 137,8 157,4 158,9 
Сирий протеїн, г 1565,6 1956,6 1995,3 
Перетравний протеїн, г 905 1247,2 1334,7 
Сира клітковина, г 4258 5158 5158 
Цукор, г 1134,1 1249 1249 
Крохмаль, г 1555 1595 1595 
Сирий жир, г 516 600 600 
Кальцій, г 87,5 131,2 131,2 
Фосфор, г 33 37,6 34,6 

 
У клінічно здорових тварин у вмістимому рубця містяться 

бактерії, здатні засвоювати молочну кислоту і перетворювати її у 
пропіонову кислоту та інші метаболіти. Вони містяться в рубці в 
достатньо великій кількості – від 100 тис. до 1 млн. в 1 мл. Проте вони 
достатньо чутливі до показника рН. При рН 5,5–6 швидкість їх росту 
різко зменшується, що призводить до припинення утилізації лактату, 
який починає все більше і більше накопичуватися у рубці. Таким 
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чином запускається механізм лактатного ацидозу [6]. В умовах 
збільшення ознак ацидозу тварина не здатна нормально засвоювати 
азот корму, вона витрачає багато власної енергії на знешкодження 
кислотних продуктів в печінці та м’язах [9]. 

При згодовуванні господарського раціону з кормами надходить 
2115 г органічних кислот, що перевищує оптимальну норму більше 
ніж у 2 рази (4,23 г). Відомо, що для нормального перебігу процесів 
травлення і обміну речовин в організмі великої рогатої худоби на 1 кг 
живої маси у раціоні має бути не більше 2 г органічних кислот [7].  

При згодовуванні раціону, надходження органічних кислот 
коровам складало 1313 г кислот чи по 2,63 г на кг маси (сінаж без 
консерванту) та 1262 г чи по 2,52 г на кг маси (сінаж з консервантом), 
тобто наближалося до бажаної величини. Крім цього, разом з 
консервантом надходила певна кількість мінеральних речовин, які в 
свою чергу зв’язували надлишок органічних кислот та сприяли 
нормальному перебігу травних процесів. Застосування мінерального 
консерванту при заготівлі сінажу вплинуло позитивно на 
перетравність поживних речовин: сухої речовини 56,12%, органічної 
речовини 59,14%, протеїну 79,86%, жиру 43,37%, клітковини 51,32% 
та БЕР 57,82% проти 47,53, 50,61, 75,67, 39,09, 49,28 та 42,14% 
відповідно у сінажі без консерванту. Баланс азоту при згодовуванні 
сінажу з консервантом був вищий і складав +9,87г(41,37% від 
заданого чи 54,03% від перетравленого), тоді як при згодовуванні 
сінажу без консерванту ці показники складали відповідно +6,6 г, 29,29 
та 45,08%. Внаслідок підвищення перетравності поживних речовин та 
засвоєння азоту збільшилась продуктивність тварин, покращилися 
якісні показники молока та зменшились витрати кормів на продукцію, 
які відповідно склали 1,13, 0,99 та 0,92 к. од. на літр молока 
натуральної жирності чи 1,56, 1,33 та 1,20 к. од на літр молока 4% 
жирності. 

За заліковий період досліду надоєно в контрольній групі–      
4881 кг фізичного молока (3530,38 кг 4% ), середньодобовий надій 
склав 10,61 кг фізичного молока (7,67 кг 4% жирності) при середній 
жирності молока 2,89 %, білка 2,67 %,СОМО–7,65 % та щільності 

26,3А (табл. 2). 
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Відповідно до дослідних груп надій склав: 5617(4171,85) кг, 
12,21 (9,07) кг та жирністю –2,97% , білка 2,96%, СОМО – 8,53% та 
щільністю–29,32 оА в другій, 6184(4795,39) кг, 13,44(10,3) кг та 
жирністю –3,06%, білка 2,89%, СОМО – 8,21% та щільністю–28,29 оА 
третьої.  

Отримані дані свідчать про те, що згодовування сінажу з 
люцерни, заготовленого за рулонною технологією з застосуванням 
мінерального консерванту, сприяло підвищенню перетравності сухої 
речовини на 8,59%, органічної речовини на 8,83%, протеїну на 4,19%, 
жиру на 4,28%, клітковини на 2,04% та БЕР на 15,68% в порівнянні з 
сінажем без консерванту, що дало можливість збільшити молочну 
продуктивність корів на 13,52 %, порівняно з сінажем заготовленим за 
традиційною технологією (без консерванту) та на 34,14% порівняно з 
господарським раціоном. Заміна частки кукурудзяного силосу на 
сінаж сприяла підвищенню жирності отриманого молока на 2,77 та 
5,88%, білковості на 10,86 та 8,24 %, СОМО на 11,50 та 7,3 %, 
щільності на 11,48 та 11,37%. Затрати кормів на літр молока 
натуральної жирності зменшилися на 12,39 та 18,58% проти 
контролю, а на літр молока 4% жирності відповідно на 14,74 та 
23,08%.  

Таким чином, люцерновий сінаж, заготовлений за рулонною 
технологією з використанням мінерального консерванту, підвищує 
перетравність поживних речовин, молочну продуктивність корів і 
якість молока при зменшенні витрат кормів на виробництво продукції. 
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ЕТОЛОГІЧНА РЕАКТИВНІСТЬ ТА СТРЕСОСТІЙКІСТЬ 
АНГУСЬКИХ БИЧКІВ ЗА РІЗНИХ УМОВ УТРИМАННЯ  

 

Продовження випасу бичків на посівах однорічних кормових 
культур після відлучення від корів та формування груп послаблює 
стресовий стан у дослідних тварин, внаслідок чого зберігається 

динаміка формування м’ясної продуктивності. 
Ключові слова: бички, утримання, стресовий стан, 

фізіологічний стан, м’ясна продуктивність. 
 
Технологія м'ясного скотарства поєднує в собі елементи 

т р а д и ц і й н о г о  (пасовищного) способу утримання худоби з 
урахуванням зональних особливостей природного, економічного, 
трудового, екологічного потенціалу. Така технологія, що отримала 
назву «корова-теля», складається із ряду послідовних етапів. Зміну 
одного етапу на інший можна розглядати як фактор, що викликає у 
тварин стресовий стан, який супроводжується ослабленням захисних 
властивостей організму, зниженням продуктивності тварин та 
рентабельності виробництва продукції. 

У технології вирощування «корова-теля» такими стресорами є 
відлучення телят від матерів, яке відбувається раптовим відділенням 
корів від телят, та формування груп після відлучення [1,2], у 
результаті чого протягом першого місяця інтенсивність росту телят 
може знижуватися на 30%. У цей період теля, зазвичай втрачає від 2 
до 3% [3,4] живої ваги кожен день, відбуваються зміни у поведінці 
тварин [5], порушення фізіологічного гомеостазу і такий стан триває 
протягом декількох днів [6].  

Інші важливі стресори які діють на відлучених телят в цей 
життєвий період є зміна оточення ( нові тварини та нові умови 
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утримання), зміна кормів і режиму годівлі та інші. При цьому важливе 
значення мають вік та умови утримання і годівлі до і після відлучення 
[6], а також сезон та погода. Цей період небезпечний для здоров’я 
тварин, оскільки зростає сприйнятливість до захворювань [7]. 
Безперечно поступовий перехід від одного етапу до іншого зменшує 
стресовий тиск на тварину [8].  

У практиці негативну дію стресу знижують за допомогою 
фармакологічних засобів. Очевидно, перебування тварин у звичному 
для них оточенні без матерів також дасть можливість послабити 
прояви стресу та прискорити процес адаптації [8]. Відлучення телят 
відбувається, як правило, восени. В цей сезон року, коли 
продуктивність пасовищ падає і припиняється вегетація рослин, 
необхідно створити умови адекватні тим в яких тварини перебували 
до відлучення. 

Останніми роками відбувається потепління клімату, що дає 
можливість застосовувати продовження пасовищного періоду до 
різних термінів за рахунок літнього посіву однорічних культур 
залежно від регіонів, наявності площ ріллі і поголів'я. Подовження 
випасу дає можливість при мінімальних витратах праці і засобів 
отримувати дешеву яловичину. Молодняк, що виріс в умовах 
пасовищного утримання на зелених кормах, відрізняється хорошою 
статурою, міцним здоров'ям і високою продуктивністю [9]. 

Метою досліджень було вивчення впливу відлучення телят від 
корів та групування на етологічну реактивність і стресостійкість, при 
стійловому утриманні та випасанні на посівах однорічних кормових 
культур.  

Матеріали та методи дослідження. Для досягнення 
зазначеної мети були проведені дослідження на бугайцях ангуської 
породи, розділених на дві групи по 12 голів в кожній. Відлучали 
тварин у віці 7 місяців. Бугайців обох груп до відлучення утримували 
та випасали на природному пасовищі, з вечірньою підгодівлею 
соломою і концкормами. Випасання проводили порційним методом з 
використанням електропастуха. Середня урожайність пасовища була 
близько 200 ц/га. Ботанічний склад: бобові 25%, злакові 63%, інше 
різнотрав’я 12%. Після відлучення бугайців І групи перевели на 
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безприв’язне утримання в загонах з вільним доступом до годівниць і 
води. Їм згодовували підвізну зелену масу мішанок однорічних 
кормових культур, солому та концентрати. Бугайців ІІ групи 
продовжували випасати на пасовищі та мішанках однорічних 
кормових культур, з вечірньою підгодівлею соломою та 
концентратами. 

Поведінку тварин вивчали методом візуального спостереження з 
реєстрацією основних поведінкових реакцій [10].  

Гормони визначали з наборами реагентів для імуноферментного 
визначення в сироватці крові «Хема-Медика» (Росія) на 
імуноферментному аналізаторі Statfax 303. 

Результати дослідження. Проведені дослідження вивчення 
поведінки піддослідних бичків свідчать, що найбільшу реакцію у 
відповідь на такі стресори, як відлучення та формування груп, 
проявляли тварини першої групи, яких перевели на утримання у 
загонах. На момент відлучення та формування груп добовий життєвий 
ритм у молодняку всіх груп був приблизно однаковий. Тварини на 
споживання кормів і води, відпочинок та рух витрачали практично 
однаковий час (табл. 1). 

Технологічні прийоми – відлучення телят від корів та формування 
груп, якому передували перегін і зважування тварин, їх відбір, а також 
зміна місця утримання, істотно вплинули на поведінку тварин обох груп. 
Так, у тварин I групи тривалість прийому кормів і води скоротилась у 
середньому на 4,1, відпочинку – на 8,9%, але підвищилася рухова 
активність на 13%. 

Спостереження за поведінкою піддослідного молодняку в 
розрізі груп показали, що менш чутливими до дії даного стресс-
фактора були бички, яких залишили на випасі. У середньому після 
формування груп порівняно з початковим рівнем відбулося зниження 
тривалості прийому кормів і води у молодняку II групи – на 1,7%, 
відпочинку – на 5% і підвищення рухової активності – на 6,7%. Число 
бійок в I групі збільшилося в 3,5 разу, в IІ групі в 2,5 разу. 

Слід зазначити, що при дії стресс-фактора помітно змінюється і 
спосіб відпочинку тварин. Якщо до формування груп бички II групи 
відпочивали лежачи 76,8% від загального часу відпочинку, а стоячи – 
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23,2%, то в першу добу після даного технологічного прийому – 
відповідно 68,2 і 31,8%, а у однолітків I групи цей показник складав 
76,4 і 23,6%; 63,18 і 36,82%.  

 
1. Етологічна реактивність бичків  

Показник 
Група 

I II  
хв. % хв. % 
До відлучення 

Відпочинок 989 68,7 986 68,5 
 в т.ч.: лежачи 756 52,5 757 52,6 
 стоячи 233 16,2 229 15,9 
Рух 217 15,1 222 15,4 
Споживання кормів і води 234 16,2 232 16,1 
Жуйка 326 - 334 - 
Разом: 1440 100,0 1440 100,0 
Кількість бійок 6 - 5 - 

Після відлучення через добу 
Відпочинок 861 59,8 914 63,5 
 в т.ч.: лежачи 544 37,8 623 43,3 
 стоячи 317 22,0 291 20,2 
Рух 405 28,1 318 22,1 
Споживання кормів і води 174 12,1 208 14,4 
Жуйка 268 - 295 - 
Разом: 1440 100,0 1440 100,0 
Кількість бійок 21 - 14 - 

Після відлучення через 7 діб 
Відпочинок 898 62,4 922 64,0 
 в т.ч.: лежачи 651 45,2 698 48,5 
 стоячи 247 17,2 224 15,5 
Рух 302 21,0 278 19,3 
Споживання кормів і води 234 16,6 240 16,7 

Жуйка 330 - 332 - 
Разом: 1440 100,0 1440 100,0 
Кількість бійок 8  7  

 

Через тиждень після проведення технологічних прийомів 
поведінка тварин стала наближеною до початкового рівня. 
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При визначенні рівня стресостійкості за показниками 
концентрації пролактину і кортизолу в сироватці крові було 
встановлено, що в процесі відлучення від матерів та формування груп 
реактивність тварин кожної із груп до дії стресорів була тривалою в часі, 
але різною за силою. Якщо до формування груп ці показники у всіх 
бичків були на одному рівні то через добу істотно змінилася їх 
концентрація в плазмі крові.  
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Рис. 1. Динаміка концентрації кортизолу і пролактину 
 

Внаслідок стресу відбувається збільшення концентрації 
пролактину в крові, при чому рівень цього гормону у тварин I групи 
був значно вищим (P<0,001). Отримані результати співпадають із 
даними інших досліджень [11]. Очевидно, підвищення секреції 
пролактину під час стресу, спрямоване щоб частково протидіяти 
негативним або стримуючим впливам на імунну систему збільшенням 
секреції глюкокортикоїдів внаслідок стресу. Крім того, підвищення 
рівня пролактину у відповідь на стрес може пом’якшувати секрецію 
кортизолу на той самий стрес [12]. Із отриманих результатів видно, що 
підвищений рівень секреції кортизолу супроводжується підвищеним 
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рівнем пролактину (рис. 1). Максимальні показники досліджуваних 
гормонів в I групі були через добу після дії стрес-факторів: пролактин 
– в 2,47 разу (P<0,001), кортизол – 1,6 разу (P<0,001); у II групі 
відповідно кортизол на 12,2%(P<0,01), а пролактин – на 22,73%            
( P<0,001) на третю добу. 

Дослідження показали, що продовження випасу сприяє 
збереженню показників м'ясної продуктивності піддослідних бичків. 
Це чітко проявилось на показниках їхньої живої маси та 
середньодобового приросту (табл. 2). 

У зв'язку з тим, що дослідні групи формувалися за принципом 
аналогів, жива маса бичків була приблизно однаковою (226,0- 227,67 кг). 
У міру збільшення віку бичків їх жива маса по групах змінювалася 
нерівномірно. Найбільш значними показниками живої маси 
відзначалися бички II групи яких продовжували випасати. 

Тварини II групи у перший тиждень після відлучення і 
формування груп перевершували аналогів з I групи за живою масою 
відповідно на 5,75 кг і 6,75 кг (P<0,05) у місячному віці, у 
двомісячному віці ця різниця склала 6,33 кг (Р < 0,05).  

Слід зазначити, що за величиною абсолютного приросту живої 
маси між тваринами I і II груп спостерігалась достовірна різниця у всі 
досліджувані періоди. За 30 днів утримання бичків II групи на випасі 
абсолютний приріст живої маси був більшим на 8,42 кг (P<0,001) у 
порівнянні з I групою при стійловому утриманні. Через 60 днів таке 
відставання в абсолютному прирості живої маси практично не 
змінилось – 8 кг (P<0,01). 

Показники інтенсивності росту піддослідних бичків були на 
рівні середніх і вище. Відносно низькі середньодобові прирости у 
дослідного молодняку були отримані в перший місяць досліду. 
Протягом цього періоду досліду середньодобовий приріст у бичків II 
групи був вищий, ніж у однолітків з I групи, відповідно на 280 г         
(Р < 0,001). 

У наступний місяць досліду в бичків, яких продовжували 
випасати, спостерігався більш інтенсивний приріст живої маси. Їхня 
перевага за даним показником над однолітками I групи за відповідний 
період склала 133г або 17,6% (Р < 0,001). 
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2. Жива маса та приріст піддослідних бичків (n = 12) 

Показник I II 

Жива вага, кг: 
при відлученні 227,67+2,43 226,0+2,71 
після відлучення через 30 днів 245,0+2,23 251,75+2,23* 
після відлучення через 60 днів 273,0+1,91 279,0+2,08* 
Абсолютний приріст, кг:   

30 днів 17,33+0,89 25,75+0,71*** 
60 днів 45,33+1,95 53,33+0,80** 

Середньодобовий приріст, г: 
30 днів 578+30 858+20*** 
60 днів 756+30 889+10** 

Примітка:*P<0,05; **P< 0,01;*** P< 0,001 
 

В умовах підвищених стресів у меншій мірі на їхній вплив 
реагували бички, яких залишили на випасі в умовах адекватних 
їхньому попередньому утриманню.  

Висновки. При зміні технології утримання максимальне 
застосування елементів із попередньої технології послаблює вплив 
стрес-факторів і нормалізує фізіологічний стан тварин. 

Продовження випасу бичків на посівах однорічних кормових 
культур, після відлучення від корів та формування груп, послаблює 
стресовий стан у дослідних тварин, унаслідок чого зберігається 
динаміка формування м’ясної продуктивності. 
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ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ТА М’ЯСНА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ БИЧКІВ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ 
КОМБІКОРМІВ ІЗ ВМІСТОМ ЦЕОЛІТОВИХ ТУФІВ 

 
Вивчали вплив згодовування відгодівельним бичкам абердин-

ангуської породи у складі комбікормів різної кількості цеолітовмісних 
туфів на перетравність поживних речовин та м’ясну 
продуктивність.  

Ключові слова: бички на відгодівлі, жива вага, м’ясна 
продуктивність, якість м’яса, цеолітові туфи. 

 
Відомо, що найбільш важливими факторами високої 

інтенсивності росту та отримання високоякісної яловичини отриманої 
від м’ясних порід є повноцінна і збалансована годівля відгодівельних 
тварин [1, 3]. Тому використання у годівлі молодняку великої рогатої 
худоби повноцінних і збалансованих раціонів дає можливість істотно 
збільшити живу масу забійних тварин та поліпшити якість м’яса [2]. 

Відомо, що поряд із основними поживними речовинами (білки, 
жири, вуглеводи) важливе значення у годівлі молодняку м’ясних 
порід великої рогатої худоби належить мінеральним речовинам, 
оскільки нестача або відсутність їх в кормах може призвести до 
зниження ефективності використання поживних речовин кормів у 
цілому [5,8]. 

Вітчизняними науковцями і практиками рекомендуються різні 
можливості поповнення дефіциту мінеральних речовин у раціонах 
молодняку великої рогатої худоби [6]. Особливо цінними 
мінеральними добавками для раціонів тварин є цеолітові туфи. Про 
ефективність використання туфів у раціонах великої рогатої худоби 
свідчать публікації ряду вчених [4]. 
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Виходячи із вищесказаного метою нашої роботи було 
дослідження впливу згодовування у складі комбікормів для 
відгодівельних бугайців абердин-ангуської породи різної кількості 
цеолітових туфів на перетравність поживних речовин, м’ясну 
продуктивність та якість м’яса. 

З цією метою в умовах племзаводу ДГ “Тучинське” 
Гощанського району Рівненської області проведено науково-
пошуковий дослід на 4 -х групах бичків-аналогів 12 – місячного віку 
абердин-ангуської породи по 8 голів у кожній у зимово-стійловий 
період з вивчення ефективності використання у складі комбікорму 
різних кількостей цеолітових туфів Берестовецького родовища 
Рівненської області. 

Склад кормів раціону та їх поживність наведено в табл. 1  
 

1. Склад і поживність кормів раціону (кг на1голову) 

Корми 
Групи тварин 

I II III IV 
Силос кукурудзяний 2310,0 2398,0 2398,0 2376,0 
Січка соломи пшеничної 145,2 145,2 145,2 143,0 
Комбікорм 330,0 330,0 330,0 330,0 
У кормах міститься:     
Кормових одиниць, кг 794,6 807,2 803,9 792,8 
Перетравного протеїну, кг 76,6 77,3 76,7 75,5 

 
Годівля бугайців усіх груп упродовж 110 днів основного 

періоду була ідентичною, за винятком тварин 2, 3 і 4-ї дослідних груп 
яким до основного з комбікормом давали туфи у кількості відповідно 
60; 105 і 150 г на одну голову на добу. 

Структура, хімічний склад і загальна поживність комбікормів 
піддослідних груп бугайців наведені в таблиці 2. 

Перед приготуванням комбікормів зерно сої прожарювали на 
спеціальній жаровні при температурі 120оС в умовах господарства. 
Після чого зерно сої подрібнювали на молотковій дробарці з іншими 
компонентами комбікорму. 

У період проведення досліду вели облік кількості спожитих 
кормів тваринами та приростів живої маси.  
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2. Хімічний склад і поживність комбікормів 

Компоненти 
Комбікорми 

І контрольна ІІ дослідна ІІІ дослідна ІV дослідна 
Структура, %: 

Пшениця 40 40 40 40 
Висівки пшеничні 13 11 10 8 
Ячмінь 30 30 30 30 
Соя 15 15 15 15 
Сіль кухонна 2,0 2,0 1,5 2,0 
Туфи - 2,0 3,5 5,0 

Хімічний склад, %: 
Суха речовина 86,59 86,59 86,59 86,59 
Протеїн 15,57 15,28 15,06 14,78 
Жир 4,13 4,13 4,13 4,13 
Клітковина 7,15 7,15 7,15 7,15 
БЕР 54,03 54,03 54,03 54,03 
Зола 6,54 6,55 6,56 6,58 

В 1 кг містилось: 
Кормові одиниці, кг 1,06 1,05 1,04 1,02 
Перетравного 
протеїну, г 

131,8 130,5 128,5 126,0 

Кальцію, г 1,33 1,55 1,72 1,88 
Фосфору, г 2,36 2,38 2,39 2,40 

 

Результати досліджень. Як видно із даних, наведених в табл. 3 
інтенсивність росту бугайців дослідних груп істотно перевищує цей 
показник у тварин контрольної групи. 
 

3. Інтенсивність росту піддослідних бугайців 

Показник 
Групи тварин 

І ІІ ІІ ІV 
Жива маса, кг: 
на початку досліду 
по закінченні досліду 

 
306,6±12,8 
409,4±11,9 

 
307,0±13,6** 
412,5±13,1 

 
304,7±11,8** 
417,9±15,5** 

 
306,9±11,2 

416,3±11,7** 
Валовий приріст, кг 
Середньодобовий 
приріст, г 

102,8 
 

930±0,04 

105,5 
 

959±0,03** 

113,2 
 

1029±0,05** 

109,4 
 

995±0,03** 
± до, г  
контролю, % 

- 
- 

+29 
103,1 

+99 
110,6 

+65 
107,0 

Примітка: У даній і наступній таблицях зірочками позначено статистичну 
вірогідність даних дослідних груп тварин по відношенню до 
контрольної. Зокрема: *Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001. 
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Із наведених даних можна зробити висновок про те, що 
введення до складу комбікорму відгодівельних бугайців 2-5% 
цеолітових туфів стимулює ріст і розвиток тварин, причому найбільш 
стимулюючий вплив на інтенсивність росту тварин виявив вміст у 
комбікорму 3,5% туфів. Як свідчать дані табл. 4 додавання туфів у 
кількості 2-5% в комбікорм суттєво підвищує коефіцієнти 
перетравності поживних речовин у тварин дослідних груп. 

Отримані нами дані щодо інтенсивності росту піддослідних 
бугайців (табл. 3) підтверджуються результатами досліджень із 
вивчення перетравності поживних речовин у обмінному досліді (табл. 
4). 

Нами показано (табл. 4), що коефіцієнт перетравності сухої 
речовини раціону у бугайців 1-ї контрольної групи становив 71,8 %, 
тоді як у тварин 2-ї, 3-ї і 4-ї дослідних груп ці показники відповідно 
складали 72,2; 74,5 і72,7% (Р<0,05). Щодо коефіцієнтів перетравності 
органічних речовин, то вони у бугайців дослідних груп були вищими, 
ніж у контрольній, на 1,0 - 4,3% (Р<0,05). 

 
4. Коефіцієнти перетравності поживних речовин у 

піддослідних бугайців (М ± m, n =3) 

Коефіцієнти 
перетравності 

Групи тварин 

I контрольна 
дослідні 

II III IV 
Суха речовина 71,8±0,29 72,2±0,83* 74,5±0,69* 72,7±0,78 
Органічні речовини 69,8±0,43 70,5±0,79* 72,8±1,01 72,2±0,83 
Сирий протеїн 59,8±0,43 60,5±0,79 62,8±1,01 62,2±0,83 
Сирий жир 55,6±0,54 56,5±0,59** 59,4±0,62** 58,3±0,64** 
Сира клітковина 54,7±0,92 53,3±0,73* 58,7±0,54* 57,1±0,73** 
БЕР 75,8±0,54 77,3±0,97 79,7±0,68 75,2±0,99 
Зола 54,2±0,32 55,2±0,45** 55,8±0,65 55,5±0,49* 

 
Як видно із даних таблиці 4 у дослідних бугайців краще 

засвоювався і сирий протеїн. Зокрема, тварини 2-ї, 3-ї та 4-ї дослідних 
груп перевершували за цим показником бугайців контрольної групи 
відповідно на 1,2%; 5,0% і 4,0%. 

Введення цеолітових туфів до комбікорму бугайців стимулює 
також перетравність сирого жиру кормів. Якщо у контрольних 
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бугайців жир кормів раціону перетравлювався на 55,6%, то у 
дослідних тварин цей показник був на 1,6 – 6,8% вищим. Причому 
найвищий коефіцієнт засвоєння сирого жиру нами виявлено у 
бугайців 3-ї дослідної групи, комбікорм яких містив 105 г туфів на 
одну голову на добу. 

Відомо, що повноцінність і збалансованість годівлі за окремими 
поживними, мінеральними і біологічно активними речовинами 
значною мірою позначаються на хімічному складі м’яса 
відгодівельних тварин, його біологічній цінності [7].  

Виходячи із цього окремим аспектом наших досліджень було 
вивчення хімічного складу найдовшого м’яза спини піддослідних 
бугайців. Як засвідчують результати наших досліджень (табл. 5), 
м’ясо контрольних і дослідних тварин за вмістом води, білка, жиру і 
золи характеризуються певними між груповими відмінностями. 
 

5. Хімічний склад середнього зразка м’яса піддослідних 
тварин (n=3), % 

Показник 
Група піддослідних тварин 

I контрольна II дослідна III дослідна IV дослідна 
Вода 73,8±0,8 73,6±0,4 73,5±0,3 73,5±0,4 
Жир 1,60±0,1 1,59±0,2 1,58±0,3 1,59±0,2 
Білок 24,4±0,18 23,5±0,13 23,9±0,9 23,5±0,7 
Зола 0,8±0,2 0,8±0,2 0,9±0,1 0,9±0,2 

 
Як видно із даних табл. 5, згодовування туфів у складі 

комбікормів бугайцям 2, 3 і 4-ї дослідних груп порівняно до 
контрольної веде до підвищення вмісту в м’ясі білка відповідно на 1,3; 
4,4 і 1,8 % та до зниження концентрації жиру відповідно на 0,6; 1,3 і 
0,6 %.  

Висновок. На основі проведених досліджень в цілому можна 
зробити висновок про те, що використання у складі комбікормів для 
відгодівельних бичків абердин-ангуської породи у зимово-стійловий 
період цеолітових туфів Берестовецького родовища Рівненської 
області у кількості 2,0–5,0 % істотно підвищує ефективність 
використання кормів, стимулює ріст і розвиток тварин та покращує 
якість яловичини. Разом з тим слід наголосити на тому, що найкращий 
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продуктивний ефект виявляє згодовування відгодівельним бугайцями 
у складі комбікорму 3,5 % цеолітовмісних туфів.  
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Показано, що згодовування надремонтним бугайцям біологічно 
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Одним із факторів, що суттєво впливає на склад крові, є 
живлення. Багатьма дослідниками встановлено, що при підвищенні 
рівня годівлі повноцінними раціонами за комфортних умов 
утримання збільшуються кількість і навіть розміри еритроцитів, 
концентрація гемоглобіну, змінюється лейкоцитарна формула [3]. Ці 
факти можуть бути результатом підвищеного загального і особливо 
білкового живлення. Існує прямий взаємозв'язок між кількістю 
еритроцитів і середньодобовим приростом, що може відображати 
активну участь червоних кров'яних тілець у білковому обміні і в 
процесі росту, оскільки еритроцити є рухомим джерелом 
амінокислот крові. Під впливом умов годівлі змінюються також 
вміст азотистих та мінеральних речовин крові. 

Вивчення картини крові сільськогосподарських тварин 
особливо актуально при введенні в раціони нових кормових добавок, 
які інтенсивно створюються в даний час організаціями різного 
профілю. До таких кормових факторів відноситься біологічно 
активна кормова добавка Пробіо-актив, що створена працівниками 
науково-біотехнологічного підприємства ПП "БТУ-Центр"              
(м. Ладижин, Вінницької області). Вона містить бактеріальний 
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компонент, амінокислоти, вітаміни групи В, а наповнювачем є 
природній мінерал цеоліт. У годівлі молодняку великої рогатої 
худоби цю кормову добавку ще не вивчали. Тому в завдання роботи 
входило, поряд з вивчанням продуктивності, дослідити гематологічні 
показники надремонтних бугайців на вирощуванні при введенні в 
раціон нової біологічно активної кормової добавки (БАКД) Пробіо-
актив. 

Методика досліджень. Дослідження проведені на двох групах-
аналогах надремонтних бугайців української чорно-рябої молочної 
породи в умовах племферми дослідного господарства "Артеміда" 
Калинівського району, Вінницької області. В групах було по 10 
бугайців з початковою живою масою 158-160 кг (табл. 1.) 

Після 30-добового зрівняльного періоду, бугайці другої групи в 
добовому раціоні одержували біологічно активну кормову добавку 
Пробіо-актив з розрахунку 0,3 г/кг зерносуміші. Основний період 
тривав 123 доби. В наступному вивчали післядію згодовування 
препарату протягом 57 діб заключного періоду досліду. Тварини 
утримувались на прив'язі в типовому приміщенні для вирощування 
молодняку великої рогатої худоби, щомісячно зважувалися. 
Проводився облік спожитих кормів. Раціони у всі періоди досліду 
складались з кормів власного виробництва, були повністю 
забезпечені енергією та протеїном, а також більшістю інших 
поживних речовин. 

1. Схема досліду 
 

Групи 
Кількість тварин, 

гол. 

Характеристика годівлі за періодами 

зрівняльний, 30 
діб 

основний, 123 
доби 

заключний, 
57 діб 

1 (контрольна) 10 ОР ОР ОР 

2 Пробіо-актив 10 ОР 
ОР + Пробіо-
актив, 0,3 г/кг 
концкормів 

ОР 

Проби крові відбирали з яремної вени тварин наприкінці 
основного періоду досліду (після 3-місячної тривалості згодовування 
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добавки) і досліджували за методиками, поміщеними у відповідному 
довіднику [4]. Біометрична обробка цифрового матеріалу проведена за 
М. О. Плохінським [1, 2]. 

Результати досліджень. За 123-добовий період 
споживання досліджуваної кормової добавки середньодобові 
прирости бугайців контрольної групи становили 764±5г, а дослідної - 
886±9г (Р<0,05). Тобто, на 122 г, або на 16 % більші. А витрати корму 
на 1кг приросту у дослідних тварин були на 1,16 к. од., або на 13,7% 
меншими, ніж у контролі.  

Дослідження крові показали, що за морфологічними показниками 
між групами вірогідної різниці не спостерігається (табл.2). Незначні 
зміни полягають у зменшенні кількості еритроцитів (на 2,4%) та 
деякому збільшенні нейтрофілів у дослідних тварин. 

Інша картина спостерігається при дослідженні біохімічних 
показників крові (табл. 3). Одержані дані свідчать про те, що 
згодовування бугайцям біологічно активної кормової добавки 
Пробіо-актив суттєво впливає на збільшення відсотка альфа-
глобулінів (Р<0,001) при відповідному зменшенні альбумінів та  
 

2. Морфологічні показники крові бугайців 
 

Показник 1 група 
(контрольна) 

2 група (Пробіо-
актив) 

Еритроцити, Т/л 7,24±0,28 7,07±0,14 

Гемоглобін, г/л 109±4,2 109,3±1,1 

Лейкоцити, Г/л 11,47±0,36 11,53±0,47 

Лейкограма, %:   

 базофіли 0,2±0,05 0,17±0,05 

 еозинофіли 2,23±0,15 2,20±0,16 

Нейтрофіли: юні 1,О3±О,ОЗ 1,3±0,17 

 паличкоядерні 2,67±0,27 2,33±0,27 

 сегментоядерні 35,33±1,09 36,33±0,98 

 лімфоцити 55,0±2,49 53,67±0,72 

 моноцити 3,33±1,09 3,33±0,27 
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З. Біохімічні показники крові бугайців, M±m,n=3 
 

Показник 1 група (контрольна) 2 група 

Загальний білок, г/л 80,03±0,22 78,70±0,40 

Кальцій, м моль/л 2,8±0,1 2,72±0,07 

Неорганічний фосфор, м моль/л 2,03±0,11 2,28±0,02 

Лужний резерв, м моль/л 23,0±0,19 24,38±0,19 

Білкові фракції, %   

альбуміни 51,0±0 46,67±0,72 

альфа-глобуліни 10,67±0,54 21,33±0,72 

бета-глобуліни 15,33±0,54 12,33±1,52 

гамма-глобуліни 23,0±0 19,67±0,54 

 
гамма-глобулінів (Р<0,001). Крім того, у крові дослідних тварин 
спостерігається тенденція до збільшення показника лужного резерву 
(на 3,3%) та зменшення бета-глобулінів (на 3%). За вмістом кальцію і 
фосфору суттєва різниця між групами відсутня. 

Зазначені зміни гематологічних показників не мають 
негативного впливу на продуктивність тварин. Отже, їх можна 
вважати в якості пристосувальної реакції організму бугайців на 
екзогенний подразник, у ролі якого виступає досліджуваний кормовий 
фактор. 

Висновки. 1. Використання в годівлі надремонтних 
бугайців нової біологічно активної кормової добавки Пробіо-
актив не має вірогідного впливу на зміну морфологічних показників 
крові. 

2. Біологічно активна кормова добавка Пробіо-актив у раціоні 
бугайців зумовлює збільшення відсотка альфа-глобулінів та 
зменшення альбумінів і гамма-глобулінів. 
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Показано, що використання в раціонах телят віком 1-6 міс. 

ферментного препарату МЕК-БТУ-4 в розрахунку 0,3 г/кг зерносуміші 
сприяє збільшенню середньодобових приростів на 121 г (17,2 %) та 
зменшенню витрат кормів на 1 кг приросту на 14,7 %. 
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продуктивність. 

 
У телят протягом перших місяців життя основним джерелом 

живлення є материнське молоко, яке поступово замінюється кормами 
рослинного походження. В зв’язку з цим додавання в раціон 
ферментних препаратів з метою більш ранньої заміни молока 
рослинними кормами економічно вигідно. 

Науково-господарські досліди по використанню ферментних 
препаратів в якості добавок до раціонів молодняку великої рогатої 
худоби в переважній кількості випадків дали позитивні результати. 
Особливо значний ефект спостерігається в ранньому віці – різниця в 
приростах між контрольними і дослідними групами досягла 20-30%, а 
витрати корму на 1кг приросту на 16,8% зменшувалися [1]. 

Відомо також, що в період молочного живлення функція 
передшлунків, зокрема рубця, ще недостатньо виражена [5]. А основні 
структурні перетворення рубця, зокрема шлунка, сітки і книжки 
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завершуються на третьому місяці постнатального життя. І більшість 
ферментативних процесів у цих органах ще не повністю сформовані. 
Тому введення екзогенних ферментів у раціони телят сприяє кращому 
використанню поживних речовин, що позитивно корелює з ростом і 
розвитком тварин. 

У даний час акцентується увага на застосуванні в якості 
кормових добавок мультиензимних комплексів, які в своєму складі 
мають ферменти, що гідролізують білки, жири і вуглеводи [2]. 
Останнім надається особлива увага, бо якщо цукри і крохмаль досить 
легко засвоюються, то специфічні екзогенні ферменти дають змогу 
повніше використати важкорозчинні полісахариди внаслідок 
розщеплення целюлози, бета-глюканів, пентозанів та інших складових 
клітковини. 

Однією з нових мультиензимних композицій є ферментний 
препарат МЕК-БТУ-4, що виготовляє підприємство ПП «БТУ-
Центр», м. Ладижин, Вінницької області. До його складу входять 
такі ферменти: пектат-транселіміназа, целюлаза, бета-глюканаза, 
ксиланаза різної активності. Наповнювачем є природній адсорбент 
цеоліт. У годівлі телят цей препарат ще не використовувався. 
Тому метою даних досліджень було вивчити ефективність 
використання ферментного препарату МЕК-БТУ-4 в раціонах телят 
у молочний період їх вирощування. 

Методика досліджень. Дослідження проведені методом 
аналогічних груп [3] на телятах (бугайцях) української чорно-рябої 
молочної породи, починаючи з місячного віку, в умовах племферми 
Дослідного господарства «Артеміда» Калинівського району, 
Вінницької області (табл. 1).  

У групах було по 13 голів у кожній, з початковою живою масою 
на кінець зрівняльного періоду досліду 61,5-63,4 кг. Тварини першої 
(контрольної) групи одержували основний раціон (ОР), який 
складався з кормів власного виробництва, в їх числі 400 кг 
незбираного молока на одне теля. 

Телятам другої групи до основного раціону вводився 
ферментний препарат МЕК-БТУ-4 з розрахунку 0,3 г на 1 кг 
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зерносуміші. Згодовували препарат один раз на добу в складі 
концкормів (зерносуміші) упродовж 5 місяців їх вирощування. 

 
1. Схема досліду 

Групи 
Кількість тварин, 

гол. 

Характеристика годівлі за періодами 

основний, 150 діб заключний, 57 діб 

1 (контрольна) 13 ОР* ОР 

2 13 ОР+ МЕК-БТУ-4, 0,3 
г/кг зерносуміші 

ОР 

Примітках ОР-основний раціон  
 
У наступному, в заключний період (57 діб), тварини обох груп 

утримували на основному раціоні. В цей час вивчали післядію 
згодовування препарату МЕК-БТУ-4. Тварин щомісячно зважували, 
вели облік спожитих кормів. Біометрична обробка цифрового 
матеріалу проведена за М. О. Плохінським [4]. 

Результати досліджень. Продуктивність телят у 
зрівняльний період досліду показана в таблиці 2. Ці дані свідчать 
про те, що перед початком згодовування ферментного препарату 
групи були сформовані вірно і продуктивність тварин обох груп 
знаходилась на практично одному рівні, середньодобові прирости 
становили – 670-677 г. 

Згодовування бугайцям ферментного препарату МЕК-БТУ-4 
протягом 150-добового основного періоду сприяло збільшенню 
середньодобових приростів на 121 г (Р<0,001), або на 17,21%, а 
також зменшенню витрат кормів на 1 кг приросту на 1,11 к. од., 
або на 14,7 % (табл. 3). Раціон бугайців був повністю забезпечений 
енергією і протеїном, а також більшістю інших поживних речовин. В 
молочний період вирощування телятам випоювали по 400 літрів 
натурального (незбираного) молока на голову. 
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2. Продуктивність бугайців у зрівняльний період 

Показник 
Групи 

1(контрольна) 2 

Початкова жива маса, кг 41,4±0,69 43,1±0,58 

Кінцева жива маса, кг 61,5±0,70 63,4±0,51 

Тривалість періоду, діб 30 30 

Приріст: абсолютний, кг 20,1±0,20 20,3±0,22 

 середньодобовий, г 670±5,62 677±6,91 

 
3. Продуктивність бугайців в основний період досліду 

Показник 
Групи 

1 (контрольна) 2 (МЕК-БТУ-4) 

Початкова жива маса, кг 61,5±0,70 63,4±0,51 

Кінцева жива маса, кг 166,95±0,80 187,0±0,78*** 

Тривалість періоду, діб 150 150 

Приріст: абсолютний, кг 105,45±0,25 123,6±0,37*** 

 середньодобовий, г 703±1,64 824±2,53*** 

 ± до контролю, г — + 121 

 ± до контролю, % — + 17,21 

Витрати корму на 1 кг приросту, к. 
од. 

7,54 6,43 

 ± до контролю, к. од. — -1,11 

 ± до контролю, % — -14,7 

 
За 5-місячний період вирощування бугайці дослідної групи мали 
додатковий загальний приріст 18,15 кг на кожній із 13 голів групи, 
порівняно до контролю. За 57 діб заключного періоду досліду 
середньодобові прирости бугайців дослідної групи на 39 г (5,2%) 
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були більшими від контрольних (табл. 4). Тобто, підвищена енергія 
росту під впливом споживання ферментного препарату в основний 
період, мала місце і в заключний період досліду, коли обидві групи 
були на основному раціоні. Отже, післядія згодовування 
ферментного препарату за продуктивними ознаками має позитивний 
характер. 

 
4. Продуктивність бугайців у заключний період досліду 

Показник 
Групи 

1 (контрольна) 2 (МЕК-БТУ-4) 

Початкова жива маса, кг 166,95±0,80 187,0+0,78*** 

Кінцева жива маса, кг 209,35±0,78 231,6+0,81*** 

Тривалість періоду, діб 57 57 

Приріст: абсолютний, кг 42,4±0,31 44,6+0,23 

середньодобовий, г 743±5,17 782+4,05*** 

± до контролю, г — + 39 

± до контролю, % — + 5,2 

Витрати корму на 1 кг приросту, к. 
од. 8,37 7,95 

± до контролю, к. од.  -0,42 

± до контролю, % — -5,02 

 

Висновки 1. Використання в раціонах молодняку великої 
рогатої худоби віком 1-6 місяців ферментного препарату МЕК-БТУ-4 
в кількості 0,3 г на 1 кг зерносуміші сприяє збільшенню 
середньодобових приростів на 121 г, або на 17,21 % а також 
зменшенню  витрат  кормів  на  1 кг  приросту  на  1,11 к. од.,  або   на 
14,7 %.  

2. Одержані результати свідчать про можливість застосування 
нового ферментного препарату МЕК-БТУ-4 в годівлі телят у 
молочний період їх вирощування при виробництві яловичини. 
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Критерії ринкових відносин впритул торкнулись галузі 

тваринництва, зокрема молочного скотарства, де рівень молочної 
продуктивності визначає прибуток і рентабельність галузі [7,5]. 
Характерною особливістю тваринництва є те, що тут економічний 
процес незмінно переплітається з природним, оскільки як засоби 
виробництва виступають тварини, які розвиваються на основі 
біологічних законів [7,1]. 

Щоб тваринництво було економічно ефективною 
конкурентоспроможною галуззю в ринкових умовах необхідно 
утримувати лише високопродуктивних тварин здатних окупити всі 
витрати рівня високої продукції [1,2]. На Поділлі, зокрема у 
Вінницькій області, симентальська порода з 1935 року є плановою для 
всіх районів області. Вік породи понад 1,5 тис. років. Досвід 
зарубіжних країн, зокрема сучасної Австрії, показує, що комбінований 
тип симентальської породи найбільш придатний для добору тварин 
м’ясного і молочного типів [ 6]. 
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Тварини цієї породи комбінованого напрямку продуктивності 
розводяться у 8-ми племінних заводах і 48-ми племінних 
репродукторах 13-ти областей України. Тварини порівняно великі: 
жива маса корів складає 650-750 кг, а биків 900-1200 кг. Молочна 
продуктивність в племінних заводах -5,5-6,5 тис. кг молока, а корів 
рекордисток 12-16 тис. кг молока за лактацію. 

Генеалогічна структура породи численна і включає 28 ліній і 
родинних груп. Тварини цього типу порівняно великі, гармонічної 
тіло будови міцної конституції, добре обмускулені, мають здатність 
поїдати велику кількість кислих кормів (жом, силос ) і соломи. 

Молоко має високі сиро придатні якості: високий склад білка і 
жиру порівняно з іншими типами. Екстремальні умови 
господарювання в багатьох регіонах України також підтверджують 
про необхідність селекції симентальської породи комбінованого типу. 
Тому вивчення продуктивних якостей корів симентальської породи 
вітчизняної і австрійської селекції при однаковому рівні годівлі дасть 
можливість розробити методи ефективного використання її 
генетичного потенціалу при якісному удосконаленні сименталів 
української селекції, застосовуючи комбіновану селекцію при 
високому рівні годівлі.  

Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводили 
в СТОВ «Колос» с. Капустяни Вінницької області в умовах 
племрепродуктора симентальської породи. Об’єктом досліджень були 
чистопородні тварини вітчизняної та австрійської селекції. Молочна 
продуктивність визначалась шляхом контрольних доїнь три рази на 
місяць. Процент жиру визначали на приладі «Екомілк». Біометричну 
обробку дослідних даних проведено методом варіаційної статистики 
С. Х. Ларцева, М. К. Муксінов [ 4]. 

Раціони годівлі складали із наявних кормів у господарстві за 
допомогою довідника М. М. .Карпусь та ін. [3]. Морфологічно-
функціональні властивості вим’я визначали на 2-3 місяці лактації 
кожної корови . 

Симентальській породі притаманні добрі адаптаційні 
властивості у різних кліматичних зонах. Поліпшити продуктивні 
якості симентальської худоби на 65% завдяки чинникам зовнішнього 
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середовища: годівля (табл. 1), утримання та догляд і на 35%- 
генетичними чинниками. Як видно з таблиці 1 рівень поживних 
речовин в раціоні складає: кормових одиниць-17,94, перетравного 
протеїну-1964, концентрації енергії-0,82. На 1 к. од. припадає 110 г 
перетравного протеїну: цукро-протеїнове співвідношення 0,73:1,0.; 
вуглеводо протеїнове 2:1; рівень клітковини від сухої речовини 
складає -23,4%; кількість сирого жиру від сухої речовини -2,8%; Са:Р 
співвідношення 1,78:1 при збалансуванні мінеральною добавкою 
діамонію фосфату в кількості 200 г на голову за добу.  

Кислотно-лужне співвідношення С=К/Л=0,7:1-це свідчить про 
те, що раціон достатньо збалансований за мінеральними речовинами; 
на 100 кг живої маси тварини споживають щоденно 3,6 кг сухої 
речовини. На 1 кг молока в господарстві згодовували в період досліду 
235 г концентрованих кормів. 
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Використання генетичного потенціалу симентальської породи 
зарубіжної селекції на тваринах української селекції дає можливість 
підвищити ії генетичний потенціал (табл.2). 

 
2. Молочна продуктивність корів симентальської породи 

різних селекцій 
Показник Українська селекція Зарубіжна селекція 

Надій молока за 305днів 
І лактація 4650±0,23 4755±0,25 
ІІІ і старше лактація  5670±0,27 5841±0,3 

Вміст жиру в молоці % 
І лактація 3,79±0,38 3,88±0,39 
ІІІ і старше лактація  3,95±0,31 4,07±0,32 

Кількість молочного жиру 

І лактація 176±0,15 184±0,16 
ІІІ і старше лактація  224±0,14 238±0,15 

Жива маса , кг 
І лактація 530±0,64 556±0,57 
ІІІ і старше лактація  635±0,21 645±0,2 

 
На основі наведених даних встановлено, що за надоєм молока 

корови австрійської селекції за першу лактацію перевищують 
первісток української селекції на 105 кг (Р=0,999), за третю лактацію і 
старше на 171 кг (Р=0,999). Вміст жиру по лактаціях був у межах 3,88-
4,07 у корів австрійської селекції, що на 0,09% і 0,12% вищий ніж у 
корів вітчизняної селекції при ступені вірогідності (Р=0,999). 

У певної кількості корів обох селекцій добові надої протягом 
лактації змінюються не суттєво вони відмічаються стійкістю, а у 
інших – варіюють більшою мірою.  

Було виділено чотири типи корів вітчизняної та австрійської 
селекції за різним характером їх лактаційної діяльності : 

 - до першого відносять корів, які мають високу стійку плавно 
спадаючу лактаційну діяльність при удої 6500 кг, і настанні 
найвищого добового надою на 75 день лактації;  

 - корови другого типу, також мають високу лактаційну 
діяльність при удої 5500 кг, але вона має здатність різкіше спадати, 
ніж у корів першої групи.  
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3. Графік стійкості лактації корів з різною величиною надою 
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 - найвищий добовий надій цього типу корів припадає на 67 день 

лактації; третього типу корови після отелення дають високі надої – 
4500 кг, але згодом їх швидко знижують. Їхня лактаційна крива 
висока, проте нестійка, тому що швидко спадає. Найвищий добовий 
надій корів цього типу припадає на 54 день лактації ; 

 - корови четвертого типу мають постійну низьку 
продуктивність 3500 кг, вони характеризуються низькими надоями 
протягом усієї лактації при поступово спадаючій лактаційній кривій. 
Стійка, низька лактаційна крива. Найвищий добовий надій припадає 
на 47 день лактації. 

У виробничих умовах перевага надається тваринам І та ІІ груп, 
тому що корови даних груп мають високу лактаційну діяльність, це 
стосується корів і австрійської і вітчизняної селекції.  

З даних досліду видно, що до австрійської селекції відносяться 
тварини переважно І групи ( 60 % ), ІІ групи (30 %), ІІІ групи (10 % ), 
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а до вітчизняної усіх груп: І групи ( 45 % ), ІІ групи ( 30 % ), ІІІ групи 
(20 % ), ІV групи ( 5 % ).  

В основі використання корів обох селекцій, лежить біологічна 
закономірність перебігу лактації. В залежності від групи найвищий 
добовий надій відмічається від 47 по 75 день лактації. Із збільшенням 
продуктивності корів за лактацію збільшується і їхній добовий надій 
в залежності від груп від 20 до 32 кг, та час його настання. Так у корів 
І та ІІ груп з надоєм 6500-5500 кг молока, найвищий добовий надій 
спостерігається на початку та всередині третього місяця, тобто із 67 
по 75 день.  

А у корів з надоєм 4500 та 3500, які відносяться до ІІІ та ІV 
груп, наприкінці другого місяця із 47 по 54 день. Після сьомого 
місяця тільності доїти корів перестають.  

Інтенсивність молоковиділенння у тварин обох селекцій така, 
що корови І та ІІ груп в перші 100 -105 днів лактації, дають молока 
стільки, скільки і в наступні 200 днів, а ІІІ та ІV груп відповідно за 
120 -125 днів, дають молока стільки, скільки і в наступні 180 днів.  

Зазначені дані показують, що головним напрямком у розвитку 
скотарства, являється підвищення молочної продуктивності і 
збільшення на цій основі виробництва молока. А тому властивості 
вимені в умовах промислового виробництва молока мають 
першочергове значення.  

Відповідно оцінка биків за морфо функціональними 
властивостями вимені дочок і максимальне використання биків-
поліпшувачів за цими ознаками значно прискорить процес 
формування стад придатних до машинного доїння для створення 
племінних заводів, молочних комплексів та фермерських господарств.  

Виявлені наступні показники морфо-функціональних 
властивостей вимені корів-первісток симентальської породи, які 
визначались на 2-3 місяці лактації (табл. 4 ).  

На основі аналізу таблиці 4 видно, що селекція буде повною 
мірою сприяти формуванню тварин, які відповідають вимогам 
сучасного машинного доїння, так як були враховані морфологічні 
ознаки вимені та функціональні його властивості 
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1. Проміри вим’я і дійок корів-первісток симентальської 
породи з різною формою вим’я, М±m 

Показники 
В тому числі за формою вим’я 

ванно подібне чашоподібне 
вітчизняна австрійська вітчизняна австрійська 

Обхват вим’я 113,4± 0,53 118,6 ±0,58 103,2 ±0,39 104,8 ±0,36 
Довжина 35,4± 0,20 36,4 ±0,21 32,5 ±0,12 33,3 ±0,16 
Ширина  30, ±,14 314± 0,19 28,2± 0,11 30,1 ± 0,14 
Глибина  24,5± 0,23 24,7± 0,24 22,4± 0,14 22,5± 0,12 
Відстань між 
дійками ,см :  

    

передніми 15,7± 0,17 16,1 ± 0,19 13,1± 0,10 13,2 ± 0,12 
задніми  8,7± 0,23 8,8 ± 0,24 8,5 ± 0,22 8,6 ± 0,22 
між ними  8,5± 0,24 8,6 ± 0,25 8,2 ± 0,24 8,3 ± 0,25 
Довжина дійок, 
см : 

    

передніх 8,2± 0,16 8,2 ± 0,15 7,5± 0,11 7,5± 0,12 
задніх  7,8± 0,14 7,8 ±0,14 7,0 ± 0,08 7,0 ± 0,09 
Діаметр 
дійок,см : 

    

передніх  2,84 ± 0,02 2,85 ± 0,02 2,78 ± 0,01 2,79± 0,02 
задніх  2,87 ± 0,02 2,88 ±0,02 2,80± 0,01 2,81± 0,02 

Функціональні властивості вим’я корів-первісток 
Разовий надій , 
кг  8,2 ± 0,23 9,4 ±0,24 8,1 ± 0,11 7,5 ±0,13 

Інтенсивність 
молоковіддачі, 
кг/хв  

1,836 ± 0,02 1,894 ± 0,02 1,749 ± 0,01 1,791 ± 0,01 

Індекс вим’я  46,2 ± 0,33 46,5 ± 0,36 44,0 ± 0,2 44,6 ± 0,21 
 

Проміри вимені корів австрійської селекції за морфологічними 
ознаками дещо перевищують проміри корів вітчизняної селекції з 
ванно та чашоподібною формами вимені на : 1,6-5,2 см за обхватом 
вимені; 0,8-1 см за довжиною; 1,1-1,9 см за шириною; 0,1-0,2 см у 
глибину; 0,1-0,4 см по відстанях між дійками, 0,01 см-за діаметром, 
проте довжина дійок корів в залежності від форми вимені виявилась 
однаковою для обох селекцій. 

За функціональними властивостями вим’я показники 
австрійських корів перевищують вітчизняних на 0,6-1,2 кг за разовим 
надоєм, на 0,042-0,058 кг/хв. за інтенсивністю молоковіддачі та 0,3-
0,6% за індексом вим’я. Був встановлений високий статистично 
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вірогідний ( Р>0.99; Р>0.999 ) зв'язок між морфологічними ознаками 
вим’я та разовим надоєм у корів австрійської селекції. Коефіцієнт 
кореляції складав  (r =+0,48…+0,59) та відповідно у корів вітчизняної 
селекції (r=+0,45…+0,53). 

Великий вплив на морфологічні та функціональні властивості 
вим’я в даному господарстві мають бики-плідники.  

Результати їх оцінки за властивостями молоковіддачі дочок при 
механічному доїнні показують, що дочки окремих биків вітчизняної і 
австрійської селекції, в середньому перевищують ровесниць за 
добовим надоєм молока на 5-15 %, швидкості молоковіддачі 15-35, 
про що свідчать дані табл. 5. 

 
5. Результати оцінки корів вітчизняної та австрійської 

селекції за властивостями молоковіддачі в % порівняно з 
ровесницями 

Дочки 
Добовий 
надій 

Швидкість 
молоковіддачі 

Видоювання за 
перші 3 хвилини 

Індекс вимені 

Вітчизняної 
селекції  

5-8 15-28 10-15 5-9 

Австрійської 
селекції  

10-15 30-35 20-25 10-15 

 
Висновки. 1. Зазначені дані показують, що головним 

напрямком у розвитку скотарства, є підвищення молочної 
продуктивності при застосуванні комбінованої селекції і збільшення 
на цій основі виробництва молока.  

2. Встановлений характер лактаційної діяльності корів 
вітчизняної та австрійської селекції за допомогою графічного 
зображення, згідно якого тварин поділено на чотири групи. У корів з 
надоєм 6500-5500 кг найвищий добовий надій спостерігається на 
початку та у середині третього місяця, тобто із 67 по75 день. А у корів 
з надоєм 4500-3500 кг, які відносяться до ІІІ та ІV груп наприкінці 
другого місяця із 47 по 54 день.  

3. Визначено, що за інтенсивністю молоковиділення корови І та 
ІІ груп у перші 100-105 днів лактації, дають молока стільки, скільки і 

136 Корми і кормовиробництво.  2009.  Вип. 65



 

в наступні 200 днів, а у ІІІ і ІV груп відповідно за 120-125 днів, 
стільки, як за наступні 180 днів.  

4. Встановлений високий статистично вірогідний (Р > 0,99,       
Р > 0,999) зв'язок між морфологічними ознаками вим’я та разовим 
надоєм. У корів  австрійської  селекції  коефіцієнт  кореляції  складав  
(r = + 0,48 … +0,59 ) та відповідно у корів вітчизняної (r =+0,45+0,53 ).  

5. За властивостями молоковіддачі дочки окремих биків 
вітчизняної та австрійської селекції в середньому перевищують 
ровесниць за добовим удоєм на 5-15 %, швидкістю молоковіддачі     
15-35 %, видоюванні за перші три хвилини 10-25 %, та індексі вимені 
5-15 % . 

6. При організації годівлі корів необхідно повністю 
забезпечувати їхню потребу в поживних речовинах, скорочуючи до 
мінімуму втрати живої маси на початку лактації, не спричиняючи 
розладу травлення і зберігаючи здоров’я тварин .  

Саме усі ці вивчені показники забезпечать високі удої та 
економічну ефективність молочного скотарства.  
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ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ПРИ 
ЗГОДОВУВАННІ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ КОРМОВОЇ 
ДОБАВКИ ПРОБІО-АКТИВ 

 
Показано, що згодовування свиням біологічно активної добавки 

Пробіо-актив в дозах 0,3 та 0,5 г/кг концентрованих кормів сприяє 
збільшенню середньодобових приростів на 66 та 89 г, або на 12,6 та 
17 %, а також зниженню витрат кормів на 1 кг приросту на 11,21-
14,6 %.  

Ключові слова: молодняк свиней, годівля, Пробіо-актив, 
продуктивність. 

 
В останні роки все більшої популярності набуває застосування в 

годівлі свиней пробіотиків - кормових добавок, які мають 
нормалізуючу дію на кишковий мікробний баланс. Згодовування 
пробіотиків у складі комбікормів (зерносуміші) дає змогу прискорити 
ріст молодняку та зменшити його падіж. За ефективністю дії 
пробіотики не поступаються деяким антибіотикам і 
хіміотерапевтичним засобам, в той же час пробіотики не мають 
негативної дії на мікрофлору травного каналу, не забруднюють 
продукти тваринництва та навколишнє середовище [1, 2]. 

Особливо це актуально для господарств, в яких виробництво 
свинини ґрунтується переважно на кормах власного виробництва. За 
цих умов виникає необхідність збагачувати раціони комплексом 
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спеціальних добавок, які містять фізіологічно і біологічно активні 
речовини. Однією з таких добавок є новий препарат Пробіо-актив, що 
виготовляє  науково-біотехнічний  центр  ПП  « БТУ  Центр»            
(м. Ладижин, Вінницької області). Він містить бактеріальний 
компонент, вітаміни групи В та деякі амінокислоти в обґрунтованій 
кількості. Однак, у годівлі свиней цей препарат ще не 
використовували. Тому метою досліджень було вивчення 
ефективності використання препарату Пробіо-актив у годівлі 
молодняку свиней при вирощуванні на м'ясо.  

Методика досліджень. Дослідження проведені на чотирьох 
групах-аналогах молодняку свиней великої білої породи, по 10 голів у 
кожній, в ДП дослідному господарстві «Артеміда» Калинівського 
району Вінницької області (табл.1). Початкова жива маса становить  
25 кг. 

Після 15- добового зрівняльного періоду, в раціон тварин другої 
групи вводилась біологічно активна кормова добавка Пробіо-актив у 
розрахунку 0,15г на 1 кг зерносуміші, третьої - 0,3 і четвертої - 0,5 г. 
Препарат згодовували молодняку свиней протягом 90 діб 
вирощування. В подальшому вивчали його післядію. Тварин 
щомісячно зважували, щодобово проводили облік спожитих кормів. 

 

1. Схема досліду 

 
 

Кількість 
тварин, 
голів 

Характеристика годівлі за періодами 

зрівняльний   
15 діб 

основний 90діб 
заключний  30 

діб 

1(контрольна) 10 ОР ОР ОР 

2 10 ОР 
ОР+Пробіо-актив, 

0,15г/кг зерносуміші 
ОР 

3 10 ОР 
ОР+Пробіо-актив, 
0,3г/кг зерносуміші 

ОР 

4 10 ОР 
ОР+ Пробіо-актив, 
0,5г/кг зерносуміші 

ОР 
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Утримання тварин було груповим, в станках типового свинарника для 
вирощування молодняку. Цифрові дані оброблені біометрично   за   
М. О. Плохінським [3]. 

Результат досліджень. У зрівняльний період досліду, який 
тривав 15 діб, продуктивність молодняку свиней всіх груп була 
практично однаковою (табл. 2). Рівень годівлі тварин забезпечував 
одержання середньодобових приростів у середньому 390 г, при 
витраті корму на 1 кг приросту 4,7 к. од.  

 
2. Продуктивність молодняку свиней в зрівняльний період 

досліду, (m, r=10) 

Показник 
Групи 

1 2 3 4 
Жива маса на початок 
періоду, кг 26,3±0,53 25,3±0,76 24,95±0,43 26,5±0,32 

Жива маса на кінець 
періоду, кг 

32,1±0,43 31,2±0,75 30,8±0,58 32,2±0,56 

Тривалість періоду, діб 15 15 15 15 
Приріст: загальний, кг 5,8 5,9 5,85 5,7 
середньодобовий, г 387±15 393±27 390±23 380±24 
Витрати корму на 1 кг 
приросту, к. од. 

4,78 4,7 4,74 4,86 

 
Такий рівень показників продуктивності в цей віковий період є 

оптимальним, враховуючи те, що тварин вирощували на кормах 
власного виробництва згідно раціону.  

Показники продуктивності за тримісячний період згодовування 
препарату наведені в табл. 3. Вони свідчать про те, що порівняно 
кращі результати одержані при згодовуванні препарату Пробіо-актив 
у дозі 0,5 г на 1 кг зерносуміші, а саме: середньодобові прирости 
збільшуються на 89 г, або на 17 %. Витрати корму на 1 кг приросту 
зменшуються на 0,69 к. од., або на 14,59 %. Досить прийнятними були 
показники і в третій групі, де тварини одержували в складі раціону 
Пробіо-актив у дозі 0,3 г на 1 кг зерносуміші, збільшення 
середньодобових приростів у цих тварин становить 66 г, або 12,6 %, 
при зменшенні витрат кормів 1 кг приросту на 0,53 к. од., або на   
11,21 %. За дози препарату 0,15 г на 1 кг зерносуміші показники 
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продуктивності молодняку свиней були майже на рівні контрольної 
групи. 

Варто зазначити, що в основний період досліду раціон тварин 
був повністю забезпечений енергією і протеїном. Дефіцит відчувався 
за мікроелементами, що характерно для господарств, які виробляють 
свинину на власних кормах.  

 
3. Показники продуктивності молодняку свиней в основний 

період досліду, (m, r=10) 

Показник 
Групи 

1 2 3 4 
Доза препарату, г/кг 
зерносуміші 
 

- 0,15 0,3 0,5 

Жива маса на 
початок періоду, кг 32,1±0,43 31,2±0,75 30,8±0,58 32,2±0,56 

Жива маса на кінець 
періоду, кг 79,1±0,54 79,1±0,41 83,7±0,76*** 87,2±0,68*** 

Тривалість періоду, 
діб 90 90 90 90 

Приріст :загальний, кг 47,0±0,37 47,9±0,56 52,9±0,56*** 55,0±1,11*** 

середньодобовий, г 522±5 532±6 588±5*** 611±11*** 

± до контролю, г  +10 +66 +89 

± до контролю,%  +1,9 +12,6 +17,0 

Витрати корму на 1 кг 
приросту , к. од. 

4,73 4,64 4,20 4,04 

± до контролю, к. од.  -0,09 -0,53 -0,69 

± до контролю,%  -1,91 -11,21 -14,59 
 
У заключний період досліду, коли тварини дослідних груп 

препарату не одержували, а перебували на основному раціоні, 
показники продуктивності мають такий же характер змін, як і в 
основний період (табл.4). Тобто, вищі показники були у тварин 
четвертої групи. За середньодобовими приростами вони переважали 
контрольний рівень на 47 г (8,6 %), а зменшення витрат кормів на 1 кг 
приросту становить 0,42 к. од. (7,88 %). За ними йдуть тварини третьої 
групи з дещо нижчими показниками, але досить сприятливими. А 
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показники тварин другої групи, як і в основний період досліду, були 
практично на рівні контролю. Характер годівлі в заключний період 
був подібним, як і в основний період досліду. 

 
4. Показники продуктивності молодняку свиней в заключний 

період досліду, (m, r=10) 

Показник 
Групи  

1 2 3 4 

Жива маса на початок 
періоду, кг 

79,1±0,54 79,1±0,41 83,7±0,76 87,2±0,68 

Жива маса на кінець 
періоду, кг 

95,48±1,14 95,6±0,71 104,7±0,8 105,0±0,7 

Тривалість періоду, діб 30 30 30 30 

Приріст: загальний, кг 16,38±1,28 16,5±0,76 17,43±1,1 17,8±0,5 

середньодобовий, г 546±42 550±25 581±36 593±16 

± до контролю, г  +4 +35 +47 
± до контролю,%  +0,73 +6,41 +8,6 

Витрати корму на 1 кг 
приросту , к. од. 5,33 5,29 5,0 4,91 

± до контролю, к. од.  -0,04 -0,33 -0,42 

± до контролю,%  -0,75 -6,2 -7,88 

 
Висновки. Згодовування молодняку свиней на вирощуванні 

біологічно активної кормової добавки Пробіо-актив в дозах 0,3 та 0,5 г 
на 1 кг зерносуміші збільшує середньодобові прирости на 66 – 89 г, 
або на 12,6 – 17 % та зменшує витрати корму на 1 кг приросту на 
11,21 - 14,6 %. 

Зазначені дані свідчать про можливість використання нової 
біологічно активної кормової добавки Пробіо-актив в раціонах 
молодняку свиней при вирощуванні на м'ясо. 
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ВОЛОГОГО КОНСЕРВОВАНОГО ЗЕРНА  
 
Встановлені коефіцієнти перетравності основних поживних 

речовин та баланс азоту і фосфору в організмі свиней на відгодівлі 
при згодовуванні їм у складі раціонів вологого консервованого зерна 
кукурудзи.  

Ключові слова: перетравність, вологе зерно кукурудзи, 
мінеральний консервант Зернол-2, азот, фосфор. 

 
Зерно кукурудзи у кормовому балансі займає вагоме місце при 

веденні високопродуктивного тваринництва. В останні роки за 
рахунок посівів високоврожайних гібридів кукурудзи валовий збір 
зерна збільшується і до 2012 року досягне 12-14 млн. тонн [4]. 
Кукурудза, як відомо, культура осіннього періоду збирання і має вміст 
вологи до 38 %, а зберігати зерно можна тільки при стандартній 14 % 
вологості. Вищий вміст вологи у зерні навіть при короткостроковому 
зберіганні призводить до його псування та втрати кормової цінності, а 
тому свіжозібране зерно необхідно якнайшвидше піддати переробці – 
висушувати або консервувати. Висушування зерна досить 
енергозатратний спосіб його переробки. Крім того при використанні 
сучасної збиральної техніки на токи за короткий термін поступають 
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великі об’єми зернової маси, зберігання якої обмежено в часі, а тому 
фуражне зерно кукурудзи необхідно заготовляти у вологому 
консервованому вигляді.  

В Інституті кормів УААН розроблено технологію зберігання 
вологого зерна кукурудзи на фуражні цілі з використанням 
консервантів. Об’єми фуражного зерна з підвищеним вмістом вологи, 
заготовленого з використанням консервантів, можуть сягнути у 
найближчі роки до 2 млн. тонн. Застосування технології заготівлі 
вологого зернофуражу дасть можливість у значній мірі знизити 
собівартість концентрованих кормів у складі раціону. Затрати 
енергоресурсів на заготівлю вологого консервованого зерна кукурудзи 
у 6-8 разів менші, ніж на висушування. Важливим є вивчення 
продуктивної дії вологого зерна кукурудзи у складі раціонів при 
відгодівлі свиней.  

Метою досліджень було вивчення перетравності основних 
поживних речовин та баланс азоту і фосфору в організмі свиней на 
відгодівлі при згодовуванні їм у складі раціонів вологого 
консервованого зерна кукурудзи.  

Матеріал і методика дослідження. Заготівля консервованого 
зерна кукурудзи проводилась в ДП ДГ «Бохоницьке». Дослідження по 
перетравності основних поживних речовин та баланс азоту і фосфору 
в організмі свиней на відгодівлі при згодовуванні їм у складі раціонів 
вологого консервованого зерна кукурудзи проводили в умовах 
фізіологічного двору та в лабораторії зоотехнічної оцінки кормів 
Інституту кормів УААН.  

Зерно вологістю 32 % висушували на сушильному агрегаті СБ-
1,5 до стаціонарної вологості – 14 %, а другу партію цього ж зерна 
закладали в ємкості у вигляді залізобетонних споруд – амфор 
місткістю 2,5-3 м3 заглиблених в землю. При закладанні вологого 
зерна рівномірно по всій масі вносили консервант Зернол-2 в дозі     
20 кг/т, перемішували і засипали в амфори. Для створення 
герметичних умов зберігання поверхню законсервованого зерна 
прикривали поліетиленовою плівкою і присипали шаром глини. Через 
два місяці після закладання у амфори, консервоване зерно кукурудзи 
використовували в годівлі свиней і при проведенні досліду по 
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перетравності його основних поживних речовин. Дослідження 
проводили в умовах фізіологічного двору на свинях живою масою   
75-80 кг. Протягом 14 днів зрівняльного періоду свиней годували 
кормами, що входили до складу основного раціону. Годівля була 
дворазова. По закінченні зрівняльного періоду свиней зважили, 
сформували дві групи тварин-аналогів [2] і помістили в індивідуальні 
клітки. Протягом трьох днів тварини звикали до умов утримання і 
годівлі. До складу раціону тварин контрольної групи входило 
висушене зерно кукурудзи, макуха соняшникова і м’ясо-кісткове 
борошно згідно норм годівлі [3]. У дослідній групі висушене зерно 
було замінено консервованим з урахуванням вмісту вологи, а решта 
компонентів раціону були ідентичними. Обліковий період тривав        
8 днів. Під час облікового періоду тварин годували двічі на добу, 
корми зважували. Облік залишків кормів та виділених калу і сечі 
проводили один раз на добу вранці до годівлі тварин. Дослідження 
хімічного складу кормів, їх залишків та екскрементів тварин 
провадились в лабораторії зоотехнічної оцінки кормів за 
загальноприйнятими методиками. Перетравність поживних речовин 
кормів раціону вираховували по різниці між поживними речовинами 
прийнятими з кормами і виділеними з калом.  

Результати досліджень. Перетравність поживних речовин 
спожитих кормів, що поступили в організм тварини, залежить від 
багатьох факторів. На рівень перетравності значний вплив має 
технологія заготівлі, зберігання та підготовки корму до згодовування, 
склад корму, вміст у ньому поживних речовин, величина об’єму 
корму, вид, вік, фізіологічний стан тварини та ряд інших факторів. 
Зокрема, має значення, за висновками О. П. Дмитроченко і                   
П. Д. Пшеничного (1964), умови вирощування, темперамент та 
індивідуальні особливості функціональної діяльності травної    
системи тварин.  

Результати вивчення перетравності поживних речовин раціонів 
піддослідних свиней, що споживали кукурудзу різних технологій 
заготівлі, подані в таблиці 1. 

Як видно з отриманих результатів досліджень, перетравність 
сухих речовин, клітковини та безазотистих екстрактивних речовин у 

Корми і кормовиробництво.  2009.  Вип. 65 145



 

тварин дослідної групи порівняно з контрольною має тенденцію до 
збільшення. Істотною була різниця на користь дослідної групи у 
перетравності протеїну (+3,01 %; Р < 0,05), органічної речовини (+2,32 
%; Р < 0,05) та перетравності жиру (+17,3 %; Р < 0,01). Очевидно, при 
термічній обробці зерна під час сушіння ці поживні речовини корму 
піддаються денатурації, що призводить до зменшення їх 
перетравності. 
 

1. Коефіцієнти перетравності поживних речовин раціонів 
піддослідними свинями при згодовуванні консервованого зерна 

кукурудзи у порівнянні з висушеним (M ± m, n = 4) 

Показник 
Групи 

І контрольна ІІ дослідна 
Суха речовина 
Органічна речовина 
Протеїн 
Жир 
Клітковина 
Безазотисті екстрактивні речовини 

79,30 ± 0,67 
82,46 ± 0,52 
76,18 ± 1,06 
56,01 ± 2,16 
21,33 ± 2,62 
89,20 ± 0,29 

81,17 ± 0,70 
84,78 ± 0,52* 
79,19 ± 0,57* 
73,40 ± 2,44** 
22,97 ± 1,93 
90,27 ± 0,47 

Примітки *Р < 0,05; **Р < 0,01 

 
Таким чином згодовування свиням вологого зерна кукурудзи 

консервованого мінеральним консервантом Зернол-2 має позитивний 
вплив на ступінь перетравності основних поживних речовин. 

Баланс азоту. Білок містить у середньому 16 % азоту. Вивчення 
балансу азоту дає можливість у певній мірі робити висновки про 
білковий обмін в організмі тварини, адже білок займає провідне місце 
в обміні речовин у живих організмах. Утриманий в тілі азот 
використовується на відновлення азотовмісних речовин клітин 
епітелію і травних соків та відкладається в організмі у вигляді 
м’язової тканини. Баланс азоту в організмі свиней представлений в 
табл. 2. 
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2. Баланс азоту у піддослідних свиней при згодовуванні 
консервованого зерна кукурудзи у порівнянні з висушеним          

(M ± m, n = 4) 

Показник 
Групи 

І контрольна ІІ дослідна 
Прийнято азоту з кормом, г 
Виділено азоту з калом, г 
Виділено азоту з сечею, г 
Перетравилося азоту, г 
Утрималося в тілі: г 
 % від прийнятого 
 % від перетравленого 

56,48 
13,45 ± 0,60 
18,11 ± 0,92 
43,03 ± 0,60 
24,92 ± 1,44 
44,12 ± 2,55 
57,85 ± 2,64 

56,54 
11,76 ± 0,32* 
18,81 ± 1,16 
44,78 ± 0,32* 
25,96 ± 1,13 
45,92 ± 2,00 
57,99 ± 2,53 

Примітка *Р < 0,05 
 

Як показали результати досліджень, із організму тварин 
дослідної групи з калом виділилося на 1,69 г менше азоту ніж у 
контрольній групі, що становило 12,6 % (Р < 0,05). У дослідній групі 
перетравилося азоту на 3,9 % більше, ніж у контрольній (Р < 0,05), а 
це відповідно вплинуло на утримання азоту в тілі свиней від 
прийнятого. Різниця на користь дослідної групи становить 4,08 %. 

Таким чином використання в раціонах свиней вологого 
фуражного зерна кукурудзи консервованого Зернолом-2 позитивно 
вплинуло на засвоєння азоту в організмі тварин. 

Баланс фосфору. Результати досліджень балансу фосфору (табл. 
3) свідчать, що свині, які споживали консервоване зерно кукурудзи 
виділили з калом і сечею фосфору менше, ніж у контрольній групі на 
1,28 г. У них також на 1,86 г (16,3 %; Р <0,05) перетравилось фосфору 
і утрималось в організмі більше на 1,87 г, що становить 19,7 %            
(Р < 0,05). Баланс фосфору в організмі свиней представлено в табл. 3. 

Отже, згодовування вологого консервованого зерна кукурудзи 
позитивно впливає на баланс фосфору в організмі свиней порівняно із 
зерном висушеним на сушильному агрегаті СБ-1,5. 
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3. Баланс фосфору у піддослідних свиней при згодовуванні 
консервованого зерна кукурудзи у порівнянні з висушеним            

(M ± m, n = 4) 

Показник 
Групи 

І контрольна ІІ дослідна 
Прийнято фосфору з кормом, г 
Виділено фосфору з калом, г 
Виділено фосфору з сечею, г 
Виділено всього, г 
Перетравилося фосфору, г 
Утрималося в тілі: г 
 % від прийнятого 
 % від перетравленого 

23,83 
12,40 ± 0,28 
1,92 ± 0,12 
14.32 ± 0,35  
11,43 ± 0,28 
9,51 ± 0,35 
39,91 ± 1,47 
83,14 ± 1,27 

24,42 
11,13 ± 0,61 
1,91 ± 0,27 
13,04± 0,42 

13,29* ± 0,61 
11,38* ± 0,42 
49,59* ± 1,72 
85,71 ± 1,53 

Примітка*Р < 0,05 
 

Висновки. Встановлено, що згодовування свиням вологого 
зерна кукурудзи, консервованого мінеральним консервантом Зернол-
2, має позитивний вплив на ступінь перетравності основних поживних 
речовин. Використання в раціонах свиней вологого фуражного зерна 
кукурудзи консервованого Зернолом-2 позитивно вплинуло на 
засвоєння азоту і фосфору в організмі тварин. 
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ПЕРЕТРАВНІСТЬ ОСНОВНИХ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН 
РАЦІОНУ, БАЛАНС АЗОТУ, КАЛЬЦІЮ І ФОСФОРУ ПРИ 
ЗГОДОВУВАННІ ЛИМОННОЇ І БУРШТИНОВОЇ 
КИСЛОТ ПОРОСЯТАМ 
 
Встановлено, що згодовування поросятам лимонної і 

бурштинової кислот підвищує перетравність поживних речовин. 
Відкладення азоту в тілі поросят третьої дослідної групи 
переважало контрольних тварин на 3,48 г або на 26,3 %. Відкладення 
кальцію у поросят третьої дослідної групи було на 4,82 г або 32,1 % 
більше, фосфору на 0,8 г або 26,3 % більше, ніж у тварин 
контрольної групи при (Р<0,05). 

Ключові слова: лимонна та бурштинова кислоти, поросята, 
перетравність, азот, кальцій, фосфор. 
 

Підвищення продуктивності молодняку свиней неможливе без 
використання в їх раціонах біологічно активних кормових добавок, які 
посилюють обмінні процеси, підвищують резистентність організму, 
сприяють профілактиці стресу після відлучення. 

Важлива умова, яка ставиться до біологічно активних кормових 
добавок, є їх безпечність як при використанні у годівлі тварин, так і 
отриманої з їх використанням продукції. Оскільки лимонна і 
бурштинова кислоти належать до природних метаболітів обміну 
речовин в організмі тварин, вони також містяться у незначних 
кількостях у складі кормів, тому їх безпечність як при використанні у 
годівлі тварин, так і отриманої з їх використанням продукції 
підтверджена [1, 2].  

В організмі поросят лимонна і бурштинова кислоти 
утворюються у циклі трикарбонових кислот, який є ланцюгом 
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хімічних реакцій, в результаті яких продукти розщеплення вуглеводів 
окислюються до вуглекислого газу і води, а хімічна енергія 
акумулюється в макроергічних сполуках. Така акумуляція енергії має 
важливе значення для поросят, оскільки потреба у ній висока, вона 
необхідна їх організму для інтенсивного росту у ранньому віці. 
Органічні кислоти легко розчиняються і засвоюються організмом 
поросят, чого не можна сказати про рослинні корми, на перетравність 
яких організм затрачає значну кількість власної енергії.  

Коефіцієнт перетравності поживних речовин корму у поросят в 
ранньому віці дуже низький, це зумовлено їхніми біологічними 
особливостями, ще не достатньо сформованими процесами травлення 
та засвоєння поживних речовин корму у їхньому організмі. Іншою 
причиною низького коефіцієнта перетравності поживних речовин 
корму в організмі поросят є те, що не завжди зернові корми належним 
чином підготовлені до згодовування, містять високий вміст 
клітковини, що також знижує коефіцієнт їх перетравності.  

Матеріали і методи дослідження. З метою вивчення впливу 
лимонної і бурштинової кислот на перетравність основних поживних 
речовин раціону, баланс азоту, кальцію і фосфору на поросятах у віці 
70 днів проводили балансовий дослід. Для проведення досліду було 
відібрано 9 голів кабанчиків великої білої породи віком 70 днів, 
живою масою 20 кг, по 3 голови в кожній групі. Поросята, підібрані 
для проведення балансового досліду, були аналогами за живою 
масою, віком, породою (табл. 1). 

 
1. Схема балансового досліду поросят у віці 70 днів 

Групи 
тварин 

Кількість 
голів 

Підготовчий 
період 2 дні 

Попередній період 
8 днів 

Обліковий  
період 5 днів 

1 – контрольна 3 ОР ОР ОР 

2 – дослідна 3 ОР 
ОР+лимонна 

кислота – 11,67 г  
ОР+лимонна кислота 

– 11,67 г 

3 – дослідна 3 ОР 
ОР+бурштинова 
кислота – 0,4 г 

ОР+бурштинова 
кислота – 0,4 г 

 
Корми згодовували тваринам відповідно до складеного раціону, 

який включав: дерть пшеничну – 0,20 кг, дерть ячмінну – 0,70 кг, 
дерть горохову – 0,15 кг, шрот соняшниковий – 0,20 кг, збиране 
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молоко – 0,55 кг, трикальційфосфат кормовий – 0,02 кг. Лимонну 
кислоту згодовували поросятам у кількості 11,67 г на голову, на добу 
або 9 кг на тонну кормо суміші. Бурштинову кислоту давали 
поросятам у кількості 0,4 г на голову на добу або 0,3 кг на тонну 
кормо суміші. Вміст поживних речовин у добових раціонах тварин 
всіх груп був однаковий: сухої речовини – 1185 г, органічної 
речовини – 1056 г, азоту – 36,86 г, протеїну – 230,4 г, жиру – 38,2 г, 
клітковини – 59,3 г, БЕР – 728 г, кальцію –11 г, фосфору – 10,9 г.  

Результати досліджень. Враховано кількість поживних 
речовин, одержаних тваринами за добу, їх вміст в залишках, калі і 
сечі. Визначено коефіцієнти перетравності основних поживних 
речовин раціонів тваринами контрольної і дослідних груп (табл. 2). 

 
2. Коефіцієнти перетравності основних поживних речовин 

раціону піддослідними тваринами (в %) (М ± m, n=3) 

Показники 
Групи 

1-контрольна 2-дослідна 3-дослідна 
Суха речовина 75,43±2,15 77,32±1,96 80,28±1,65 
Органічна речовина 77,45±3,19 79,35±2,21 82,12±1,19 
Протеїн  73,74±3,19 76,40±2,21 79,88±1,19 
Жир 48,63±5,15 51,25±2,92 59,98±2,09 
Клітковина 18,00±2,85 18,76±5,60 22,49±7,64 
БЕР 84,97±1,91 86,59±1,76 88,85±1,22 

 
Аналіз даних таблиці 2 свідчить про посилення метаболічних 

процесів в організмі поросят. Так, середні коефіцієнти перетравності 
основних поживних речовин раціону у поросят другої дослідної 
групи, вищі за сухою речовиною на 1,89 %, органічною речовиною – 
на 1,9 %, протеїном – на 2,66 %, жиром – на 2,62 %, клітковиною – на 
0,76 %, БЕР – на 1,62 %, у поросят третьої дослідної групи вищі за 
сухою речовиною на 4,85 %, органічною речовиною – на 4,67 %, 
протеїном – на 6,14 %, жиром – на 11,35 %, клітковиною – на 4,49 %, 
БЕР – на 3,88 % порівняно з поросятами контрольної групи.  

Різниця статистично не вірогідна, але зберігається тенденція до 
підвищення коефіцієнтів перетравності протеїну і жиру у поросят 
третьої дослідної групи. 
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Баланс азоту вважається показником обміну протеїну в 
організмі тварин. Азот надходить до організму тварин у складі 
протеїну корму, а виділяється з калом, сечею і продукцією і є 
складовою частиною приросту маси тіла. 

Дані про використання азоту піддослідними тваринами в 
фізіологічному досліді наведені в таблиці 3. 

 
3. Використання азоту раціонів піддослідними тваринами  

під час балансового досліду (М ± m, n=3) 

Показники 
Групи 

1-контрольна 2-дослідна 3-дослідна 
Отримано з кормом, г 36,86 36,86 36,86 
Виділено з калом і сечею, г 23,61±1,26  23,05±1,10  20,13±1,18 
Перетравилось, г 27,18±1,22 28,16±0,81 29,44±0,44 
Утрималось в тілі, г 13,25±1,33 13,81±1,11 16,73±1,00  
% від прийнятого 35,95±3,60 37,48±3,00 45,38±3,19 
% від перетравленого 48,57±2,9  48,95±2,9 56,83±4,5 
 

Аналіз даних таблиці 3 свідчить, що загальне відкладення азоту в 
тілі поросят другої і третьої дослідних груп становило 13,81 – 16,73 г, 
що переважало контрольних тварин на 0,56 – 3,48 г або на 4,2 – 26,3 %. 
Відмічається тенденція до підвищення відкладення азоту в тілі 
поросят третьої дослідної групи, які отримували бурштинову кислоту. 
Якщо порівнювати відносні показники ефективності використання 
азоту, то у тілі поросят дослідних груп його відклалось відносно до 
отриманого також більше на 1,53 – 9,43 %, ніж у аналогів із 
контрольної групи.  

Використання кальцію і фосфору раціонів тваринами 
піддослідних груп у фізіологічному досліді представлено в табл. 4. 

У тварин контрольної групи щодобові відкладення кальцію 
становили 3,65 г, тоді як у поросят дослідних груп – 4,19 – 4,82 г або 
на 14,8 – 32,1 % більше, при статистично вірогідній різниці до третьої 
дослідної групи (Р<0,05). Порівнюючи відносні показники 
ефективності використання кальцію слід відмітити, що у тілі поросят 
дослідних груп його відклалось відносно до отриманого також більше 
на 4,91 – 10,67 %, ніж у аналогів із контрольної групи (Р<0,05).  
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4. Використання кальцію і фосфору піддослідними 
тваринами в балансовому досліді (М ± m, n=3) 

Показники 
Групи 

1-контрольна 2-дослідна 3-дослідна 
Отримано кальцію з кормом і водою, г 11   11 11  
Виділено кальцію з калом, г  5,35 4,80  4,15  
Виділено кальцію з сечею, г 2,00  2,01  2,03  
Утрималось в тілі, г 3,65±0,27 4,19±0,30 4,82±0,24* 
% від прийнятого 33,18±2,46  38,09±2,75  43,85±1,80*  
% від перетравленого  65,08±6,85 67,45±2,92  70,40±2,39  
Отримано фосфору з кормом і водою, г 10,85 10,85 10,85 
Виділено фосфору з калом, г 5,90 5,74 5,23 
Виділено фосфору з сечею, г 1,83 1,79 1,68 
Утрималось в тілі, г 3,12±0,09 3,32±0,21 3,94±0,19* 
% від прийнятого 28,76±0,80 30,63±1,66 36,31±1,77* 
% від перетравленого 63,17±3,21 65,04±3,83 70,05±1,71 

 
У поросят дослідних груп відкладення фосфору було на 0,20 – 

0,82 г або на 6,4 – 26,3 % більше, ніж у тварин контрольної групи. 
Різниця статистично вірогідна до третьої дослідної групи (Р<0,05). 
Відносні показники ефективності використання фосфору свідчать, що 
у тілі поросят дослідних груп його відклалось відносно до отриманого 
також більше на 1,87 – 7,55 %, ніж у аналогів із контрольної групи 
(Р<0,05).  

Висновки: 1. Коефіцієнти перетравності основних поживних 
речовин раціону у поросят третьої дослідної групи були вищі за 
протеїном на 6,14 %, жиром – на 11,35 %. 

2. Відкладення азоту в тілі поросят другої і третьої дослідних 
груп становило 13,81 – 16,73 г, що переважало контрольних тварин на 
0,56 – 3,48 г або на 4,2 – 26,3 %.  

3. Щодобове відкладення кальцію у поросят третьої дослідної 
групи було на 4,82 г або 32,1 % більше, ніж у тварин контрольної 
групи при статистично вірогідній різниці (Р<0,05). 

4. У поросят третьої дослідної групи відкладення фосфору було 
на 0,82 г або 26,3 % більше, ніж у тварин контрольної групи. Різниця 
статистично вірогідна (Р<0,05). 
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Представлено вплив комбікормів на продуктивність курчат-

бройлерів. Вони були однакові за вмістом основних кормових 
компонентів, але відрізнялися тим, що комбікорм промислового 
виробництва містив ензим, антиоксидант, інгібітор цвілі, 
кокцидіостатик. Відмінним був і той момент, що комбікорм у 
Інституті кормів готувався свіжий через кожні десять днів. 
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Досягнення максимальної продуктивності птиці забезпечується 
при згодовуванні комбікорму збалансованого відповідно норм за 
вмістом основних поживних та біологічно активних речовин. Для 
кращого використання поживних речовин деяких комбікормів, 

154 Корми і кормовиробництво.  2009.  Вип. 65



 

наприклад ячмінно-пшеничного типу, в них додають ферментні 
препарати целлюлазної, пектиназної або геміцелюлазної дії. Щоб 
пришвидшити ріст і розвиток молодняку та підвищити 
продуктивність, комбікорми збагачують антибіотиками. У зв’язку з 
включенням у склад комбікормів рослинних, тваринних або технічних 
жирів, а також жиророзчинних вітамінів А, D, Е для попередження їх 
самоокислення та збільшення тривалості зберігання вводять 
антиоксиданти. Це речовини сповільнюють руйнування жирів і 
жиророзчинних вітамінів, попереджують утворення перекисів, які 
негативно впливають на ліпідні структури вітамінів та активність 
ферментів, що спричиняє зниження поживності корму [1].  

Жовте забарвлення тушок бройлерів забезпечує їх кращу 
реалізацію, що має суттєве економічне значення. Тому вчені 
запропонували вводити у склад комбікорму красячі речовини - 
пігменти. Їх ділять на дві групи: каротиноїди і ксантофіли. Серед 
ксантофілів виділяють криптоксантин, лютеїн і зеаксантин. Які як і 
каротин містяться у кукурудзі, трав’яному та хвойному борошні. 
Найчастіше до складу комбікорму вводять синтетичні ксантофіли, це 
карофілл червоний, кантаксантин, ксантофіл-зеаксантін [2]. 

На жаль, вплив всіх цих добавок, окремо та особливо в 
комплексі, на фізіологічні процеси в організмі птиці не вивчено. Часто 
надлишок однієї з таких речовин призводить до порушення обміну 
поживних речовин в організмі. 

Готуючи комбікорм невеликими партіями безпосередньо на 
відгодівельних комплексах можна обмежитися лише балансуючими 
добавками. 

Методика досліджень. Об’єктом досліджень були комбікорм 
промислового виробництва КАУ «Мультигейн» та комбікорм 
виготовлений в Інституті кормів, який збалансований за основними та 
біологічно активними речовинами. Визначення основних поживних 
речовин у комбікормі та кормовій сировині, сирого протеїну, сирого 
жиру, сирої клітковини, сирої золи, безазотових екстрактивних 
речовин, проводилося у відповідності до нормативних документів.  

Досліди проводили у віварії кафедри фізіології 
сільськогосподарських тварин Вінницького державного аграрного 
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університету на 2-х групах курчат-бройлерів по 20 голів у кожній, 
кросу «Кобб-500». Зрівняльний період 7 днів, основний – 42 дня. 
Середня маса курчат на початок досліду 45 г. 

Перша контрольна група одержувала комбікорм промислового 
виробництва КАУ «Мультигейн». Друга група одержувала комбікорм 
виготовлений в Інституті кормів, до його складу входила лише 
кормова сировина і він був збалансований за основними поживними 
та біологічно активними речовинами.  

Результати досліджень. Комбікорм виготовлений в Інституті 
кормів за вмістом кормових компонентів практично не відрізнявся від 
комбікорму КАУ «Мультигейн» за основними компонентами 
кормової сировини. Різниця була у додаткових біологічно активних 
речовинах, які містив комбікорм промислового виробництва, а саме 
ензим, антиоксидант, інгібітор цвілі, кокцидіостатик. Відмінним був і 
той момент, що комбікорм в Інституті кормів готувався свіжий через 
кожні десять днів. 

Показники поживності були майже однакові, деяка відмінність 
була у хімічному складі. Так вміст клітковини у комбікормі 
виготовленому в Інституті кормів був вищим на 2,1 %. А вміст 
незамінимої амінокислоти лізину був вищим на 0,8 % у комбікормі 
«Мультигейн», але в той же час вміст метіоніну + цистину був 
нижчий майже у 4 рази (табл. 1). Мікроелементи знаходилися в 
однаковій кількості, лише вміст кальцію у комбікормі промислового 
виробництва був вищим на 0,61 %. 

Протягом досліду ми контролювали зміну живої маси курчат та 
середньодобові прирости (табл. 2). Одержані результати дають змогу 
зробити висновки, що ріст курчат-бройлерів першої групи був 
інтенсивніший, починаючи з 15 доби. Середньодобові прирости 
підвищувалися поступово. 
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1. Хімічний склад комбікормів для курчат-бройлерів,           
% у АСР 

Показники 
Комбікорм 

КАУ «Мультигейн» 

Середні показники 
комбікорму 

виготовленого в 
Інституті кормів 

Вологість, % 10,88 9,35 
Обмінна енергія, МДж 
 Ккал 

1,19 
284,5 

1,19 
284,5 

Сирий протеїн, %  20,6 20,7 
Сира клітковина, %  3,21 5,35 
Лізин, %  0,58 0,50 
Метіонін, % 0,25 0,31 
Метіонін та цистин (разом), % 0,25 0,93 
Кальцій, % 1,71 1,12 
Фосфор, % 0,96 1,0 
Мідь, % 0,002 0,003 
Цинк, % 0,007 0,008 

 
Починаючи з 15 по 21 добу інтенсивність росту була більшою 

на 17% порівняно з птицею другої групи, з 22 по 28 добу – на 33 %. З 
29 по 35 добу – інтенсивність росту дослідної птиці, яка утримувалася 
на комбікормі «Мультигейн», почала знижуватися. Середньодобові 
прирости, при цьому, були на рівні 75 г. З 36 доби по 42 різниця між 
приростами птиці дослідних груп становила 4 %, а починаючи з 43 
доби інтенсивність росту курчат бройлерів знизилась і була нижчою 
майже на 10 %. Середньодобові прирости у курчат-бройлерів першої 
групи в останній тиждень були 43,1 г, а у курчат-бройлерів, які 
одержували комбікорм виготовлений в Інституті кормів 47,2 г. Жива 
маса курчат, котрі утримувалися на комбікормі «Мультигейн» на 
кінець досліду, дорівнювала в середньому 2637,1 г, а у тих, які 
утримувалися на комбікормі виготовленому в Інституті кормів – 
2377,6. Тобто різниця маси курчат на кінець досліду була 259,5 г, 
тобто 10 %. 

Проаналізувавши результати зрозуміло, що коли б дослід 
продовжити, то можливо маса курчат обох груп була б однаковою, а 
також можна допустити, що курчата-бройлери другої групи були б 
більші. 
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2. Жива маса та середньодобові прирости курчат бройлерів, г 
Вік 

курчат 
Групи 

І – одержувала комбікорм 
«Мультигейн» 

ІІ – комбікорм виготовлений в 
Інституті кормів 

 жива маса середньодобові 
прирости 

жива маса середньодобові 
прирости 

1-7 167,6±5,43 17,5±0,76 164,6±5,31 17,0±0,76 
8-14 339,9±10,43 24,6±1,78 338,5±8,60 24,8±1,59 

15-21 625,9±14,76 40,8±2,07 588,1±13,09 34,7±2,30 
22-28 1168,7±25,30 77,5±4,15 994,4±23,45 58,0±3,22 
29-35 1694,6±49,83 75,1±7,07 1436,0±49,77 63,1±7,71 
36-42 2335,5±51,09 91,5±7,89 2046,9±72,21 87,3±7,99 
43-49 2637,1±67,34 43,1±7,11 2377,6±51,36 47,2±4,27 

 
Провівши забій по чотири голови дослідної птиці з кожної 

групи і вивчивши вагу внутрішніх органів курчат бройлерів, 
зрозуміло, що фізіологічне навантаження на організм було більшим у 
птиці, яку утримували на комбікормі промислового виробництва 
(табл. 3). 

 
3. Забійні показники курчат бройлерів, г 

Показники 
Групи 

І – одержувала комбікорм 
«Мультигейн» 

ІІ – комбікорм виготовлений 
в Інституті кормів 

Маса патраної туші 2139,0±114,78 2048,17±60,06 
Маса залозистого шлунку 10,7±0,3 9,3±0,6 
Маса м’язового шлунку 51,2±7,0 54,9±7,7 
Маса печінки 68,2±8,7 39,7±2,6 
Маса нирок 17,4±3,0 13,8±1,1 
Маса серця 21,7±2,8 14,1±1,3 

 
Різниця у масі патраної тушки була лише на 90,83 г, тобто на  

4,4 % більша у курчат-бройлерів які споживали комбікорм 
«Мультигейн». Маса ж внутрішніх органів у цих курчат була значно 
більша від внутрішніх органів курчат-бройлерів, яких утримували на 
комбікормі виготовленому в Інституті кормів. Так маса печінки була 
більша в 1,7 разу, нирок – в 1,3 разу, серця – в 1,5 разу.  

Висновок. Свіжоприготовлений комбікорм при включенні лише 
балансуючих добавок дає змогу за 49 днів згодовування одержати 
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живу масу птиці лише на 10 % меншу ніж комбікорм «Мультигейн». 
Але внутрішні органи при цьому за своєю вагою повністю 
відповідають нормі, тоді як курчата, які одержують комбікорм 
«Мультигейн» мають печінку, нирки, серце збільшені, що свідчить 
про підвищене фізіологічне навантаження на них.  
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ВПЛИВ ОБРОБКИ СТОЛОВИХ ВИН БІЛКАМИ 
ЗЕРНОБОБОВИХ І ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НА 
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БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ 

 
Наведено результати досліджень впливу обробки 

нетрадиційними для виноробства білками зернобобових — нуту та 
амаранту і зернових культур — сорго і соризу на фізико-хімічні 
показники виноградних вин і їх біологічну активність. 

Ключові слова: виноградні вина, зернобобові і зернові культури, 
білок, фізико-хімічний склад, біологічна активність. 

 
Сучасні тенденції в сфері виробництва продуктів харчування 

пов'язані з розширенням асортименту функціональних продуктів, 
які сприяють нормалізації дії організму людини з урахуванням її 
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фізіологічного стану, роду діяльності та зовнішніх факторів. У зв'язку 
з цим забезпечення населення повноцінними продуктами має 
соціальне значення. 

Ефективним шляхом вирішення проблеми дефіциту білків, 
є пошук і комплексна оцінка властивостей нетрадиційної рослинної 
сировини, що містить білок, як для створення нових харчових 
продуктів модифікованого хімічного складу у відповідності з 
фізіологічними нормами харчування, так і для використання 
білкових інгредієнтів для поліпшення і збагачення харчових 
властивостей продуктів масового призначення. 

Для освітлення і стабілізації виноградних вин, схильних до 
помутніння фізико-хімічного походження, їх обробляють 
різноманітними ферментними препаратами, білковими і 
мінеральними сполуками, флокулянтами та ін. Оклеювання 
білковими матеріалами - технологічний прийом, який забезпечує 
освітлення вина, підвищення його стабільності і прискорення 
дозрівання. У виноматеріалах і винах, оброблених білковими 
оклеювальними сполуками, створюються і випадають численні 
пластівцево-подібні осадки з сильно розвинутою поверхнею, які 
сорбують і підхвачують з собою взвісі вина і клітини 
мікроорганізмів. У результаті такої обробки вино освітлюється, 
звільняється в основному від дикої мікрофлори, в ньому 
активізуються окислювально-відновлюючі реакції. Для 
оклеювання виноградних вин традиційно застосовують різні 
білкові матеріали рослинного та тваринного походження: желатин, 
риб'ячий клей, яєчний білок, альбумін, казеїн та ін. Дозування 
визначається пробною обробкою [1]. 

Нами була досліджена можливість освітлення столових 
виноградних вин за допомогою рослинних білків, що 
використовуються замість желатину і риб'ячого клею, які 
отримують з тваринних білків. Вибрані для експерименту зернобобові 
та зернові культури є нетрадиційними для галузі виноробства, і 
взагалі, на жаль, поки що не мають практичного розповсюдження у 
харчовому виробництві на території України. Білки з повним 
комплексом незамінних амінокислот містяться в сої, нуті, амаранті, 

160 Корми і кормовиробництво.  2009.  Вип. 65



 

рапсі, льоні. Незважаючи на різноманітність відомих джерел 
рослинного білка на світовому ринку, поки що безальтернативним 
продуктом залишається соя і білкові препарати на її основі, які широко 
застосовуються для отримання різноманітних харчових продуктів. У 
зв'язку з цим проблема створення виробництва білкових препаратів 
рослинного походження залишається актуальною і представляє собою 
комплексну задачу, яка пов'язана: 

- з пошуком культур, які здатні давати стійкі економічно 
обґрунтовані врожаї; 

- фундаментальними дослідженнями складу зерен і властивостей 
компонентів, які до них входять; оцінкою функціональних властивостей 
інгредієнтів зерен; 

- обґрунтуванням і розробкою системного підходу при 
реалізації сучасних технологій білкових препаратів і продуктів 
харчування масового споживчого попиту. 

Попередні дослідження виробництва і застосування білків 
рослинного походження на Україні дають змогу виділити як 
найбільш перспективну зернобобову культуру - нут, масова частка 
білків в якому складає 30-32 % с.р., а їх амінокислотний скор 
ідентичний сої. Крім того, врожаї зерна нуту більш стабільні в 
порівнянні з іншими зернобобовими культурами, а вартість 1 т зерна 
нуту в два-три рази нижче сої. Дана культура - натуральний 
консервант і природний антибіотик. Наприклад, в Росії нут 
вирощують на площах 75 тис. га, а потенціально їм можна засіяти не 
менш 10 млн. га [2]. 

Білок найвищої якості дає амарант. З його масла виділяється 
сквален, який швидко відновлює шкірний покрив і здатний 
нарощувати тканини живих організмів. У США створений Інститут 
амаранту і поставлена задача довести виробництво цієї рослини до   
7,5 млн. т. Амарант може рости навіть на Уралі і в Західній Сибірі. 
Він дає врожай до 40 ц/га. Устюжанін А. - президент Соєвого Союзу 
Росії називає сою, нут і амарант протеїновими гігантами, які 
спроможні підняти виробництво кормів на дуже високий світовий 
рівень [3]. 
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Сорго звичайне (Sorghum vulgar) - зернова і кормова культура 
сімейства злаків, зовнішньо схожа на кукурудзу. Батьківщиною його 
вважається Африка, вторинними центрами його походження 
вважають Індію та Китай. З давніх часів сорго - один з основних 
продуктів харчування жителів багатьох країн, наприклад, Китаю та 
Єгипту. На території СНД сорго з давнини вирощують у Середній 
Азії і на Далекому Сході. У теперішній час його вирощують на 
невеликих площах у Середній Азії, Казахстані, Поволжі, на півдні 
України, в Молдові. Врожай зерна у передових господарствах 
становить 25-30 ц/га. Сорго відрізняється легкою пристосовуваністю 
до ґрунтових і кліматичних умов, теплолюбивістю, сухостійкістю, 
добре переносить підвищену концентрацію солів у ґрунті. Сорго - 
хлібна, технічна і кормова рослина. З зерна, яке містить 7,8-16,7 % 
білка, 61-68 % крохмалю та 1,7-6,5 % жиру, виробляють крупу, спирт, 
крохмаль та ін. [4]. 

Сориз, як сільськогосподарська культура, відрізняється 
високою врожайністю, сухостійкістю і невибагливістю до ґрунтів, 
що дає змогу їй зайняти гідне місце в сівозміні півдня України. В 
зерні міститься 12,5 % білка, 6,5 % крохмалю, 3,1 % жиру. Сориз, 
перед усім, круп'яна культура з високою смаковою цінністю і 
швидкою засвоюваністю. Такі властивості дають можливість 
використовувати продукти переробки цієї культури для дитячого та 
дієтичного харчування, а також разом з окремими технологічними 
характеристиками дають змогу використовувати крупу соризу як 
унікальну сировину для виробництва широкого ряду харчових 
концентратів. Незважаючи на це, використання зерна соризу на 
харчові цілі до теперішнього часу стримувалося із-за відсутності 
науково обґрунтованих підходів до визначення основних процесів 
технології його переробки і коштів їх апаратурного забезпечення. 
Широке впровадження соризу дасть можливість ефективніше 
використовувати складні агрокліматичні умови засушливих 
південних областей України [ 5 ]. 

Більшість українських вин після розливу в пляшку зберігають 
прозорість до 3-5 місяців, після чого вони мутніють і вино втрачає 
товарний вигляд. У той же час, в ринкових умовах необхідно 
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забезпечити гарантовану прозорість вина не менш ніж до року, а при 
реалізації на експорт - не менш 2-х років. Досягнення тривалої 
стабільності вин, що виробляються - одна з актуальних проблем 
нашого виноробства. Найбільш складними є колоїдні помутніння 
виноградних вин. До них відносяться білкові, поліфенольні, 
полісахаридні, ліпідні, а також комплексні білково-полісахаридно-
поліфенольні помутніння. Великі проблеми у виноробів викликають 
зворотні колоїдні помутніння, механізм яких пов'язаний з 
електричною зарядженістю колоїдних часток і електрохімічними 
процесами, що відбуваються в колоїдних і колоїдно-іонних розчинах. 
Коагуляція і седиментація колоїдів вина відбувається при вмілому 
підборі оклеювальних органічних і неорганічних речовин. 
Поряд з ферментними препаратами, що розщеплюють 
високомолекулярні сполуки, всі вищезазначені процеси і 
складають суть складних технологічних схем обробки 
виноматеріалів, схильних до колоїдних помутнінь [ 6 ]. 

Для вирішення проблеми збільшення гарантованої 
стабільності вин до помутнінь необхідно шукати нові джерела 
отримання рослинного білка для подальшого використання при 
освітленні вин. 

Дослідження проводили із сортовими столовими 
виноматеріалами Одеського регіону: Коблево, Сарати, 
Старокозацького і Лиманського вин заводів. Оклеювання 
проводилось білками, які були виділені з нетрадиційних 
зернобобових і зернових культур лужним методом за методикою, 
розробленою докторантом кафедри технології консервування 
ОНАХТ Дьяконової А. К. (табл. 1). 

З отриманих білків готували 1,0 %-ні розчини, якими 
проводили пробне оклеювання підготовлених виноматеріалів. 
Одночасно, для отримання порівняної характеристики, проводили 
оклеювання даних виноматеріалів традиційними білковими 
речовинами тваринного походження - желатином і риб'ячим клеєм. 
Результати пробного оклеювання дали змогу вибрати 
оптимальний варіант дозування кожного з оклеювальних 
матеріалів (в перерахунку 6-18 г/гл на сухий білок), після чого 
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проводили виробниче оклеювання [7]. З моменту введення у 
виноматеріал, як традиційних оклеювальних речовин (желатину та 
риб'ячого клею), так і досліджуваних білків (нуту, амаранту, соризу та 
сорго), спостерігали динаміку зміни показника біологічної 
активності від 1-го до 42-го дня. Показник біологічної активності є 
додатковим до органолептичного й дає в руки технолога 
інструмент, за допомогою якого можна вибрати із двох або декількох 
приблизно рівноцінних за органолептичними властивостями 
варіантів найцінніший з фізіологічної точки зору. Крім того, 
з'являється можливість експресно і якісно оцінювати напої, без 
попередньої оцінки їх хімічного складу [ 8 ].  

 
1. Основні показники білків із зернобобових та зернових 

культур 
Показники Нут Амарант Сорго Сориз 

Масова частка вологи в 
подрібненому зерні, % 10,62 10,45 11,34 11,07 

Масова частка білка в 
подрібненому зерні, % 22,30 18,78 9,57 10,59 

Вихід білкового продукту при 
перерахунку на а.с.р., % 20,80 7,53 3,99 4,52 

Масова частка вологи в білковому 
продукті, % 8,28 2,34 4,19 5,13 

Масова частка білка в білковому 
продукті, % 69,36 68,64 59,87 57,63 

Маса білкового продукту, г 15,00 6,00 6,00 7,00 

 
В усіх зразках показник біологічної активності змінюється 

після обробки несуттєво, червоні виноматеріали більш біологічно 
активні, ніж білі. Після обробки краще зберігають біологічну 
активність виноматеріали, які оброблені білком амаранту (після 
риб'ячого клею), а із зернових - білком сорго. Найменшою 
біологічною активністю після оклеювання мають всі зразки 
виноматеріалів, оброблених желатином. 

Як видно з табл. 2, у випадку обробки червоного виноматеріалу 
білком сорго, ступінь зниження вмісту фенольних речовин 
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нижче, ніж у випадку традиційних обробок - риб'ячим клеєм та 
желатином. Показники інтенсивності та відтінку забарвлення при 
обробці білком амаранту такі ж самі, як і при обробці традиційними 
оклеювальними матеріалами. Виноматеріали, оброблені білком 
соризу, у всіх випадках мають кращі результати за основними фізико-
хімічними показниками, ніж оброблені желатином. 

 
2. Вплив оклеювання білками бобових і зернових культур у 

порівнянні з традиційними білковими речовинами тваринного 
походження на фізико-хімічні показники червоних столових 

виноматеріалів 
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Виномате
ріал 

червоний 
столовий 
Каберне 
(Старо-
козацький 
винзавод 

 

Вихідн. 
зразок 

(необро 
блений) 

11,2 5,74 1,1 3,43 1806 405 16/160 

Білок 
сориза 

11,2 5,74 1,1 3,43 1738 395 16/160 

Білок 
сорго 

11,2 5,74 1,1 3,42 1756 395 16/160 

риб'яч. 
клей 

11,2 5,74 1,1 3,43 1753 397 16/160 

желатин 11,2 5,74 1,1 3,42 1635 370 16/160 

Виномате
ріал 

червоний 
столовий 
Каберне 

(СПК 
«Лиман-
ський») 

 

Вихідн. 
зразок 

(необро 
блений) 

10,0 6,2 1,12 8,5 1798 395 15/150 

Білок 
соризу 10,0 6,2 1,12 8,5 1758 387 15/150 

Білок 
сорго 

10,0 6,2 1,12 8,45 1770 391 15/150 

риб'яч. 
клей 

10,0 6,2 1,12 8,5 1768 391 15/150 

желатин 10,0 6,2 1,12 8,4 1752 382 15/150 
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Рослинні білки можуть бути використані замість желатину та 
риб'ячого клею для освітлення і стабілізації виноградних вин без 
зниження ефективності. Кількість мутних фракцій, що залишилися у 
вині, менша, ніж при використанні желатину. Рослинні 
нетрадиційні білки, що використовувалися для оклеювання, 
покращують органолептичну характеристику вин. Оскільки 
суспензії білкових речовин нестійкі при зберіганні, вони повинні 
бути використані за призначенням зразу після їх приготування. Для 
вивчення фізіологічної дії рослинних білків бачимо необхідність 
проводити подальші дослідження. 
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Висвітлено науково – методологічні засади створення 

трансферу інноваційної продукції та її вплив на ефективність 
кормовиробництва. 

Відображено актуальні проблеми підвищення 
конкурентоспроможності інноваційної продукції та удосконалення 
маркетингової діяльності з метою просування наукової продукції на 
різні сегменти ринку.  
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інвестиції, ефективність. 

 
Не секрет, що всі розвинені країни світу будують свої 

економіки на інноваційній основі, яка є одночасно і фактором, і 
результатом економічного зростання. В Україні сучасний етап 
соціально-економічного розвитку, в першу чергу, характеризується 
вкрай незначним впливом інноваційних чинників на економічне 
зростання, існуванням багатьох бар'єрів, які уповільнюють 
підвищення рівня інновацій вітчизняної економіки та їх ефективності.  

Більше того, Україна продовжує розвиватися як країна з 
високою часткою сировинних галузей, в тому числі, в 
агропромисловому комплексі економіки країни, де переважає сфера 
низько наукоємкого матеріального виробництва. Тому, саме зараз на 
часі утвердження інноваційної моделі розвитку АПК України, яка 
базується на розробці інноваційно-випереджувальної моделі в 
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агропромисловому виробництві України, а саме перехід від 
експортно-сировинного типу економіки до інвестиційно-
інноваційного [1,2,3].  

Кормовиробництво - є головною та невід'ємною складовою 
інтенсивного розвитку галузі тваринництва, адже корми являють собою 
матеріальну субстанцію у створенні тваринницької продукції. Однак, 
вирішення проблеми стабілізації та розвитку вітчизняного 
тваринництва можливе тільки на інноваційній основі, пріоритетом якої 
є подальший розвиток кормовиробництва.  

Інноваційний шлях розвитку кормовиробництва 
характеризується постійним поновленням асортименту продукції 
галузі, впровадженням нових технологій, удосконаленням систем 
виробництва кормів, відповідно до змін умов господарювання, дає 
змогу активізувати реалізацію ринкових можливостей. Він 
орієнтований на збільшення доходів від виробництва кормів і дає 
можливість агроформуванням адаптуватись до змін умов ринкового 
середовища та тривалий час утримуватись на ньому.  

Поряд з цим слід зазначити, що в структурі інноваційних 
процесів на особливу увагу заслуговує проблема передачі та 
впровадження у виробництво наукоємної продукції, тобто виважений 
підхід до трансферу інноваційної продукції. А в свою чергу 
ефективність трансферу наукових розробок залежить від швидкості їх 
впровадження, адаптації до реальних умов конкретної організації та 
можливостей удосконалення інновацій. 

Методика досліджень. Дослідження з проблем впливу 
трансферу інноваційної продукції на ефективність кормовиробництва 
виконувались на основі економіко-статистичного, розрахунково-
конструктивного, абстрактно-логічного, монографічного та інших 
методів аналізу.  

Предметом досліджень були науково–методологічні проблеми 
створення трансферу інноваційної продукції та удосконалення 
маркетингової діяльності Інституту кормів УААН в умовах ринкової 
системи господарювання. Об’єктом досліджень, на макрорівні був 
аграрний сектор економіки країни, що забезпечує формування 
кормових ресурсів на рівні країни. На мікрорівні - інноваційна 
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діяльність Інституту кормів УААН за останні чотири роки. Метою 
роботи було вивчення проблем виробництва кормів та практичних 
аспектів раціонального використання наукового потенціалу інституту 
для забезпечення потреб галузі тваринництва, а також розробка 
методичних підходів та інструментарію кон’юнктурних досліджень 
щодо оцінки конкурентоспроможності інноваційної продукції, яка 
створюється в інституті, просуванню і реалізації її на вітчизняний та 
світовий ринки. 

Результати досліджень. Маючи багату сировинну базу для 
виробництва кормів Україна повинна швидко й ефективно 
трансформувати галузь кормовиробництва, забезпечивши вихід її 
продукції на світовий рівень, що надзвичайно важливо для агарної 
країни з її величезним потенціалом [5].  

В умовах світової фінансової кризи, найважливішим 
завданням переважної більшості агроформувань, що займаються 
виробництвом кормів є подолання ії наслідків, які до останнього часу 
своїми руйнівними інфляційними процесами негативно впливають на 
виробництво кормових ресурсів. При цьому, слід зазначити, що 
кормовиробництво є однією із найбільш ресурсномістких галузей 
агропромислового комплексу. Адже до його сукупного ресурсного 
потенціалу входять земельні та трудові ресурси, капітал галузі, які 
структурно сформовані й охоплюють такі напрямки як виробництво, 
заготівлю, зберігання, переробку та збут продукції. В цілому вони 
забезпечують його максимальну віддачу в комплексі “кормова база – 
тваринництво ” і цим визначають макроекономічні зміни, які 
відбуваються у державі в умовах глобалізації продовольчої проблеми 
та вступом України до СОТ. 

Реалії сьогодення свідчать про те, що сучасний ринок вимагає 
конкурентоспроможних розробок у галузі кормовиробництва, що 
забезпечать споживачеві високий економічний ефект. Неякісна і 
високовартісна продукція не має майбутнього. Тому, результатом 
посилення конкуренції є процес підвищення якості інноваційних 
розробок і зниження їх питомої вартості.  

Комерціалізація інноваційної продукції є одним із засобів 
реалізаційних вимог. Вона забезпечує одержання економічного ефекту 

Корми і кормовиробництво.  2009.  Вип. 65 169



 

від впровадження наукових розробок у виробництво, розподіл 
вартості інноваційного продукту між усіма учасниками інноваційного 
циклу, створення фінансово-економічної бази для подальшого 
розвитку інноваційної діяльності. Тобто, такий теоретичний підхід дає 
змогу стверджувати, що трансфер інновацій – це процес руху 
інноваційного продукту на ринку, який створює умови для постійного 
якісного оновлення виробництва [4].  

Виходячи з цього, актуальним і досить важливим питанням є 
використання наукових здобутків багаторічної діяльності Інституту 
кормів УААН, які спрямовані на обґрунтування концептуальних 
підходів та комплексних заходів щодо удосконалення організаційно-
економічного механізму виробництва і використання кормів. 
Важливість наукових досліджень інституту полягає у проведенні 
всебічного аналізу багатьох аспектів виробництва і раціонального 
використання кормів, а також визначення їх перспективних 
параметрів в умовах ринкової економіки з метою створення трансферу 
інноваційної продукції і удосконалення маркетингової діяльності.  

Проведені кон’юнктурні дослідження щодо визначення попиту 
на ринку інновацій на наукову продукцію Інституту кормів УААН та 
її ємності на ринку наукової продукції свідчать про значний його 
потенціал. Інститут має вагомі напрацювання, які успішно 
використовуються в різних агроформуваннях України, а також в 
країнах ближнього і дальнього зарубіжжя.  

У плані підвищення конкурентоспроможності інноваційної 
продукції в галузі кормовиробництва інститут проводить об’ємні 
патентно-кон’юнктурні дослідження, які ґрунтуються на багаторічній 
праці інституту над проблемою „Кормовиробництво”, яка має відлік 
вже понад 35 років. Згідно з вимогами діючого стандарту на предмет 
конкурентоспроможності інноваційної продукції у порівнянні з 
вітчизняними та зарубіжними аналогами за основним напрямком 
діяльності інституту (Кормовиробництво) ведеться кропітка робота по 
одержанню достовірних результатів проведених патентних 
досліджень. Тому обов’язково проводиться визначення патентної 
чистоти на основі статистичної обробки світової патентної 
документації. Слід зазначити, що за результатами діяльності 
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Інституту кормів УААН у сфері інтелектуальної власності за період 
2006-2009 рр. одержано 33 патенти на винаходи та корисні моделі. 
Подано 31 заявку на патенти, винаходи і корисні моделі, а також 11 
заявок на патенти на сорт. 

Інститут кормів УААН, як головна наукова установа з питань 
кормовиробництва в Україні, спрямовує свою роботу створення 
моделі інноваційного розвитку цієї галузі. В інституті створена 
електронна та інформаційна бази даних про закінчені наукові 
розробки. Запропоновані до реалізації наукові розробки мають попит і 
перспективу. Тому є впевненість, що вони знайдуть своє місце в 
більшості агроформувань, які забезпечать високорентабельне 
виробництво сільськогосподарської продукції.  

Висновки. Таким чином, ефективність галузі 
кормовиробництва та високорентабельне виробництво продукції 
тваринництва на пряму залежить від впровадження 
конкурентоспроможних наукових розробок. Ключовою ланкою 
інноваційного процесу між усіма стадіями інноваційного циклу є 
трансфер інноваційної продукції. Найоптимальнішим із можливих 
напрямів розвитку галузі кормовиробництва є інноваційна модель, яка 
враховує сучасні мотиваційні чинники удосконалення трансферу 
інноваційної продукції та перехід до інвестиційно-інноваційного типу 
розвитку.  
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Досягнення максимальних показників у виробництві кормів 

можливе лише за умови раціонального використання всіх його 
природних і матеріальних ресурсів.  

Методика досліджень. Дослідження виконувались за 
допомогою економіко-статистичного, розрахунково-конструктивного, 
абстрактно-логічного та монографічного методів досліджень. 
Об’єктом дослідження була ефективність та результативність 
виробництва кормів, питання собівартості виробництва кормів в 
умовах ринкової системи господарювання в агроформуваннях різних 
форм власності.  

Результати досліджень. Всебічний та багаторічний моніторинг 
стану розвитку кормовиробництва України, проведений у контексті 
впливу світової економічної кризи, показав, що у цілому в 
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кормовиробництві України продовжує і надалі спостерігатись 
негативна тенденція до зменшення площ під кормовими культурами. 

За період з 2000 по 2009 р. площі під кормовими культурами в 
Україні зменшились з 7,1 млн. га до 2,6 млн. га, або у 2,7 разу.  

 
1. Динаміка площ кормових культур і їх частка у загальній 
посівній площі України (усі категорії господарств), тис. га. 

Показники 

Роки 

1990 1995 2000 2007 2008 2009 
2009 в 
% до 
2008 

2009 в % 
до 1990 

Вся посівна 
площа 

32406 30963 27173 26060 27133 26880 99,1 82,9 

Площа кормових 
культур 11999 10898 7063 3028 2752 2563 93,1 21,4 

Частка площ 
кормових культур 
у загальній 
посівній площі, % 

37,0 35,2 26,0 11,6 10,1 9,6 - 0,5пп. -27,4пп. 

 
У цілому, в кормовиробництві України, частка площ під 

кормовими культурами у загальній посівній площі, зменшилась за 
період з 2000 по 2009 рр. з 26,0 до 9,6 % (табл. 1). 

Розглядаючи розподіл посівних площ кормових культур за 
формами власності необхідно відмітити що за ці роки відбулось 
зменшення їх у сільськогосподарських підприємствах – з 6,3 до 1,3 
млн. га, або у 4,8 разу і навпаки, зростання у господарствах населення, 
з 762,1 тис. га до 1,2 млн. га, або в 1,6 разу. Таким чином, основні 
площі кормових культур зараз зосереджені в сільськогосподарських 
підприємствах, проте, спостерігається зменшення їх частки з 89,2 до 
52,2 % і навпаки, збільшення її у господарствах населення – з 10,8 до 
47,8 % (табл. 2). 

За 1990-2009 рр. площа кормових культур зменшилась у 4,7 
разу, у тому числі площі кукурудзи на силос і зелений корм з 4,6 до 
0,43 млн. га, або в 10,7 разу, багаторічних трав - з 4 до - 1,3 млн., або в 
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3,1 разу, однорічних трав - з 2,6 до 0,55 млн. га, або в 4,7 разу, 
кормових коренеплодів - з 0,6 до 0,24 млн. га, або 2,5 разу.  

 
 

2. Розподіл посівних площ кормових культур в Україні 
 за формами власності, тис. га 

Роки 

Всі 
категорії 

господарств 

З них : 
сільськогосподарські 

підприємства 
господарства 
населення 

тис. га % тис. га % тис. га % 

2000 7063,1 100 6300,9 89,2 762 10,8 

2006 3276,8 100 2103,4 64,2 1173,4 35,8 

2007 3028,4 100 1825,8 60,3 1202,6 39,7 

2008 2752,3 100 1521,6 55,3 1230,7 44,7 

2009 2563,1 100 1339,1 52,2 1224,0 47,8 

 
 

У 2009 р., порівнюючи з попереднім, площі під кормовими 
культурами зменшились на 6,9 %, з них площі під кормовими 
коренеплодами і цукровими буряками на годівлю худоби на 7,2 %, 
площі під кукурудзою на силос і зелений корм на 17,2 %, під 
однорічними травами на 2,2 %, а під багаторічними травами на 5,3 %.   
(табл.3). 

Різке скорочення посівних площ кормових культур обумовлено 
зменшенням поголів’я великої рогатої худоби в громадському секторі. 
Так, за період з 1990 по 2009 рік у всіх категоріях господарств 
поголів’я ВРХ скоротилось з 24,6 до 5,1 млн. голів, або в 4,8 разу, в 
тому числі корів з 8,4 до 2,9 млн. голів, або в 2,9 разу. За відповідний 
період поголів’я свиней зменшилось з 19,4 до 6,5 млн. голів, або в 3,0 
рази, овець і кіз – з 8,4 до 1,7 млн. голів, або в 4,9 разу. 

При цьому слід зазначити, що зменшення поголів’я худоби в 
громадському секторі супроводжується його ростом в приватному, що 
відповідно збільшує і частку останнього в загальному обсязі 
виробництва продукції. 
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3. Динаміка посівних площ основних кормових культур в 
Україні, (усі категорії господарств), тис. га 

Культури 
Роки 

1990 2007 2008 2009 
2009 в % до 

2008 
Кормові коренеплоди і цукрові 
буряки на годівлю худоби 

624 275,3 258,7 240,2 92,8 

Кукурудза на силос, зелений 
корм 

4637 628,5 518,1 428,9 82,9 

Однорічні трави на сіно, насіння, 
зелений корм 

2583 613,8 566,8 554,4 97,8 

Багаторічні трави на сіно, на 
насіння, на зелений корм 

3986 1459,2 1359,3 1287,2 94,7 

Всього кормових культур  11999 3028,4 2752,3 2563,1 93,1 
 
Таким чином, існує глибока структурна диспропорція між 

чисельністю поголів’я тварин, виробництвом тваринницької 
продукції, і наявними площами кормових культур в агроформуваннях 
різних форм власності. Більша частка поголів’я (53-82 %) і обсягів 
виробництва тваринницької продукції (54-82 %) зосереджена у 
господарствах населення, однак, вони мають лише 47,8 % всіх площ 
кормових культур, а менша частка(18-47 %) поголів’я тварин і птиці 
знаходиться у сільськогосподарських підприємствах, які виробляють 
18-45% продукції, але мають 52,2 % площ кормових культур. 

Динаміка заготівлі кормів сільськогосподарськими 
підприємствами України у 2009 р. порівняно із 2008 р. 
характеризувалася збільшенням їх на 15,1 %, у т. ч. грубих кормів – на 
23,2 %, соковитих – на 6,3%, концентрованих – 20,4 %. Заготівля 
кормів на 1 умовну голову становила 19,3 ц к. од. (табл. 4). 

У цілому, актуальність розвитку кормовиробництва в 
контексті виконання „Державної Цільової Програми розвитку 
українського села на період до 2015 року ” вимагає від галузі 
кормовиробництва досягнення необхідних обсягів виробництва 
кормів, які повинні забезпечити стабілізацію та подальший розвиток 
тваринництва. Здешевлення виробництва кормів залежить від 
сучасного стану ресурсного потенціалу галузі кормовиробництва. 
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4. Динаміка обсягів заготівлі кормів 
сільськогосподарськими підприємствами в Україні,                    

млн. т кормових одиниць 

Види кормів 

Роки 

2006 2007 2008 
2008 в % 
до 2007 

Заготовлено кормів  8,01 6,62 7,62 115,1 

 у т. ч. грубих  1,71 1,25 1.54 123,2 

соковитих 2,71 2,23 2,37 106,3 

концкормів - усього  3,35 2,94 3,54 120,4 

з них комбікормів 0,84 0,73 0,81 111,0 

Заготовлено на 1 умовну 
голову, ц к. од. 19,6 16,6 19,3 116,3 

 
В сучасних умовах світової фінансово-економічної кризи, 

ефективне використання наявного ресурсного потенціалу галузі 
кормовиробництва є головним завданням будь-якого агроформування. 
У кормовиробництві він визначається як засоби та запаси, які є в 
наявності та можуть бути задіяні та в повній мірі використані з усіма 
їх можливостями для виробництва кормів та вирішення проблеми 
забезпечення тваринництва повноцінними кормами. 

Висновки. В сучасних умовах для забезпечення подальшого 
розвитку галузі кормовиробництва необхідне поліпшення техніко-
технологічного рівня вирощування кормових культур, освоєння 
сучасної вдосконаленої технології виробництва, заготівлі, переробки і 
зберігання кормів. Особливої уваги заслуговують фінансово-
економічні відносини між підприємствами-виробниками, 
переробниками і споживачами кормів, що діють на основі кооперації і 
агропромислової інтеграції, як основи створення кооперативних та 
інтеграційних систем, раціонального поєднання економічних інтересів 
у сфері виробництва переробки та споживання кормових ресурсів. 

Для забезпечення стратегії розвитку галузі кормовиробництва та 
розв’язання проблеми подальшого нарощування виробництва кормів 
необхідна дійова підтримка на рівні Державної Програми («Закону 
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про корми»). Лише високий рівень інвестицій в розвиток 
кормовиробництва дасть змогу забезпечити рівень фондооснащеності 
кормового гектара, який хоча б у два рази перевищує рівень, 
досягнутий у попередні роки (2001–2008) та прискорити 
впровадження прогресивних технологій, що підвищить 
продуктивність кормового гектара та сприятиме виробництву 61 млн. 
т к. од. необхідних для виконання запланованих обсягів виробництва 
тваринницької продукції передбачених „Державною Цільовою 
Програмою розвитку українського села на період до 2015 року ”.  
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Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН 
 
ВНЕСОК ПРОФЕСОРА В. І. САЗАНОВА (1879–1967 рр.) 
У РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ 

 
Розкриваються як практичні так і теоретичні здобутки В. І. 

Сазанова з селекції та насінництва в Україні в період наукового 
становлення галузі. Діяльність вченого на дослідних станціях – 
Івановській, Сумській, Полтавській (1906–1929 рр.), а також у 
засланні на Карагандинській сільськогосподарській дослідній станції 
(Казахський НДІ землеробства) (1935–1940 рр.) – яскравими 
сторінками вписується в історію вітчизняної селекції та 
насінництва сільськогосподарських культур. 

Ключові слова: професор Сазанов В. І., селекція, насінництво, 
вклад, дослідник, організатор, теоретик, практик, наукова спадщина. 

 
З метою відтворення цілісної картини історії аграрної науки 

серед спеціальних історичних дисциплін вагоме місце належить 
історичній біографістиці. У цій царині залишається надзвичайно багато 
незвіданого. Адже відтворення всіх етапів наукового зростання вчених, 
прослідкування їхніх життєвих шляхів, визначення місця і ролі в тій чи 
іншій галузі науки як державного, так і світового значення безперечно 
завжди буде актуальним. 

Яскравим представником наукової сільськогосподарської еліти 
України перших тридцяти років минулого століття, який стояв у 
витоків багатьох напрямів агрономії, являється Віктор Іванович 
Сазанов. Його життя – це своєрідний науковий подвиг, який заслуговує 
на пошану і вдячність наших та наступних поколінь. Пройшовши 
наукову школу видатних учених та отримавши ґрунтовну базу, 
сформувався як висококваліфікований дослідник із широким науковим 
світоглядом. Серед його характерних рис такі, як невтомний трудівник, 
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ентузіаст своєї справи, новатор, безмежно відданий 
сільськогосподарській науці, талановитий організатор 
сільськогосподарської дослідної справи, її методолог, розбудовник 
вищої сільськогосподарської школи, видатний агроном, агрохімік і 
селекціонер. 

У його біографії, як і в біографіях багатьох справжніх 
особистостей, буремні та складні історичні перипетії, тернисті пошуки 
шляхів розвитку держави, особливо в 20–30-х рр. ХХ ст., залишили 
невиправні болючі сторінки. 

У наявних літературі та джерелах не здійснено комплексного 
аналізу його життя та наукової творчості. Можливо це пов’язане з тим, 
що під час політичних репресій ученого не обминули жорна каральної 
системи, тому було втрачено багато матеріалів про нього. Як 
радянські, так і, що досить дивно, сучасні наукові та учбові видання, а 
особливо ті, в яких приділяється увага історії селекції та насінництва, 
не згадують добре ім'я вченого. 

Цілі та завдання пропонованої статті полягають у висвітленні 
якомога повнішої картини внеску В. І. Сазанова в розвиток селекційної 
науки на основі аналізу доступних джерел та літератури про вченого та 
його друкованих праць. 

Якщо звернутися до історії, то з’ясовується, що вітчизняні 
наукові селекційні дослідження проводяться лише з початку ХХ 
століття, з моменту, коли окремими науковцями та досить 
поодинокими установами здійснюється спеціалізована дослідна 
діяльність. Так, у 1902 році виникає мережа Київських дослідних полів 
цукрозаводчиків. Було ретельно розроблено методику польових 
дослідів, що супроводжувалися детальними спостереженнями та 
аналізом. Результати робіт мережі дослідних полів, суть яких 
зводилася до постановки дослідів на всій зоні висіву цукрового буряка 
від західних губернських земель до Поволжя, підтвердили високу 
ефективність і рентабельність застосування суперфосфату під цю 
культуру. Багато уваги починає приділятися також селекції та 
насінництву. 

З цими подіями тісно пов'язаний початок наукової діяльності   
В. І. Сазанова в Україні та перші його здобутки в царині селекції. 
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Проведений аналіз наукової спадщини вченого доводить, що селекція 
сільськогосподарських культур займає значне місце в його доробку. 

Навіть у подальшому, коли життя пропонувало відповідальні 
керівні посади, як справжній дослідник, В. І. Сазанов завжди прагнув 
до науково-дослідної роботи безпосередньо на землі та з рослинами, 
досягаючи, як і в усьому, за що б він не взявся, великих результатів. На 
всіх трьох дослідних станціях в Україні – Івановській, Сумській, 
Полтавській (1906–1929 рр.), згодом у засланні на Карагандинській 
сільськогосподарській дослідній станції (Казахський НДІ 
землеробства) (1935–1940 рр.) – яскравими прикладами підтверджує 
дане положення. А у зрілому віці очолює кафедру рослинництва, 
згодом – селекції і насінництва в Куйбишевському 
сільськогосподарському інституті (1940–1963 рр.). 

Отже, з 1902 по 1904 роки він працює агрохіміком у Київській 
лабораторії Мережі дослідних господарств товариства 
цукрозаводчиків. Одержавши запрошення на роботу завідувачем 
хімічної агролабораторії Іванівської сільськогосподарської дослідної 
станції, у 1904–1908 роках проводить дослідження вмісту нітратів у 
ґрунті, процесів нітрифікації та денітрифікації в чорноземах [1]. 
Відтепер приходить наукове визнання в найширших колах, навіть за 
рубежем. Розробки вченого лягли в основу та отримали продовження в 
дослідженнях наступних поколінь учених. Поряд із цим було 
визначено чітку методику вегетаційних дослідів, вивчалися питання 
родючості різних шарів ґрунту різної глибини оранки. У цей же час у 
1907 р. В. І. Сазанов також розпочав селекцію цукрових буряків. Серед 
17 тис. 500 коренеплідних зразків при ретельному спостереженні було 
відібрано найбільші та з найбільшим вмістом цукру [2]. Можемо 
сьогодні стверджувати, що В. І. Сазанов започаткував новий важливий 
напрям – селекцію цукрових буряків у зоні діяльності Іванівської 
дослідної станції. Незважаючи на те, що в 1908 році станція тимчасово 
припинила свою роботу за незалежних від В. І. Сазанова причин, у 
1909 році вона знову була відкрита, але вже як установа повністю 
селекційної спеціалізації. До цього вся цукрова промисловість країни 
фактично знаходилася в «монопольному полоні» закордонних фірм. 
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Тим паче використання власних сил і вихідного матеріалу було значним 
кроком у піднесенні вітчизняного сільського господарства. 

Плідним у плані селекції був результат діяльності В. І. Сазанова 
й на Сумській сільськогосподарській дослідній станції на посаді 
директора. Результати та висновки Сумської станції, які доступно були 
викладені ним, знайшли своє відображення в підручниках, довідниках 
та популярних виданнях, згодом стали класичними. 

З 1911 р. В. І. Сазанов проводить селекційні дослідження на 
Сумщині. У цьому ж році на переважній території України внаслідок 
зимових несприятливих погодних умов загинуло багато посівів 
озимини. Разом із І. М. Фомічовим було проведено відбір таких 
місцевих рослин безостої пшениці, які краще перезимували на полях 
Сумської с.-г. школи. Так створювався сорт (Trit. milturum) – «Сумська 
№1». Разом із С. Л. Панченком на сусідньому зі станцією полі 
Крамарьова зібрані збережені рослини групи різновиду alborubrum, 
отримали в подальшому назву «Сумська №2». Таким чином, завдяки 
копіткій роботі, віднайдено матеріал, розмножено на Сумській 
дослідній станції і тим самим збережено ті форми пшениці, які 
перенесли неврожайний рік, що повторюється дуже рідко. Форми, які 
виявилися самими витривалими в надзвичайно несприятливі роки, є 
дуже цінними. Селекційна робота, що приводить до значних результатів, 
вирішує врешті-решт проблему поєднання зимостійкості із врожайністю. 
А ті форми та місцеві сорти, що збереглися в 1911 році, відіграли роль 
при подальшій гібридологічній селекційній роботі. 

У цей період на станції з 1913 р. розгорнулася селекція також і з 
цукровим буряком. З 1917 року розпочаті роботи під науковим 
керівництвом В. І. Сазанова і з деякими городніми рослинами : 
морквою, редискою, столовим буряком [2]. 

На подальше системне становлення та піднесення селекції та 
насінництва спочатку в Росії, а згодом в СРСР вплинув декрет «О 
семеноводстве», підписаний В. І. Леніним 13 червня 1921 р. Таким 
чином, було покладено початок широкому розвитку селекційно-
насіннєвих робіт у державному вимірі. Був накопичений Державний 
фонд сортового насіння, зросла площа чисто сортових посівів [3]. 
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Окремо слід зупинитися на селекційній роботі з цукровим 
буряком. У 1921–1922 роках ішла жвава дискусія : чи продовжувати 
застосовувати насіння німецької селекції, чи розвивати селекцію 
вітчизняну. Необхідно було виробити метод порівняння сортів. 
Працюючи з плантаторським матеріалом для підвищення цукристості та 
врожайності, В. І. Сазанов запровадив спрощену, але точну методику 
оцінки сортів рядковим методом порівняння буряків. Цей напрям 
набув удосконалення надалі. Так, на з'їзді селекціонерів 4–11 грудня 
1921 року вчений виступив із доповіддю про рядковий метод порівняння 
буряків (надрукований в «Трудах 2-го з'їзду по сортівничо-насіннєвій 
справі Цукротресту»). Метод В. І. Сазанова був визнаний та став 
активно впроваджуватися з 1923 року при колективних дослідах в 
Україні та РСФСР Сортівничо-насіннєвою управою Цукротресту для 
порівняння різних сортів у багатьох пунктах країни. Започаткована в 
Сумах і завершена в Полтаві, ця методика порівняння принесла вченому 
міжнародну славу. Вона з успіхом використовувалась у Німеччині та 
Великобританії як «метод Сазанова» [4]. 

Наступний етап наукової діяльності вченого був пов’язаний із 
Полтавщиною. На Полтавській дослідній станції при близькій участі  
В. І. Сазанова та за його ініціативою поступово розгортаються 
селекційні роботи з цілою низкою рослин. У 1925 році на станції 
приступили до селекції кормового буряка. У перший рік було 
прополяризовано 20 тис. коренеплодів. Розроблено методику взяття 
зразків із кореня. У 1926 році на станції вже випробовується 150 
сортів кормового буряка в колекційному розсаднику. У результаті 
було виділено цінні сорти для району Полтавської станції. 

Сазанов увів у систему сортовипробування по двох різних фонах: 
по культурному чорному пару і не культурному зерновому фону. Це 
мало велике практичне значення при визначенні придатності сортів 
для різних умов. Також у 1926 році було проведено схрещування між 
кормовим та цукровим буряком (Идел Кирше з Уладівським). 
Приступили до застосування ізоляційних мішечків для самозапилення. 
Цього ж року було відібрано рефрактометричним способом 20 тис. 
коренеплодів з 80 тис. 
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У 1927 році поглиблюються роботи з кормовим буряком щодо 
випробування сортів, схрещування, самозапилення, вивчення густоти 
посіву з метою підвищення сухої речовини в коренеплодах та ін. 

Окрім кормового буряка, на Полтавській станції за ініціативою 
Сазанова велася робота з люцерною, столовим буряком, помідорами, 
огірками. Поряд із цим на 1928 рік також за ініціативою директора     
В. І. Сазанова на станції проводилося широке випробування озимих 
пшениць, жита, а також буряка, інших рослин по двом фонам. 

Про те, що для розвитку селекції на Полтавській дослідній 
станції з приходом В. І. Сазанова настав період піднесення, 
красномовно свідчать факти, відображені у таблиці 1 [5]. 

 
1. Земельні угіддя Полтавської сільськогосподарської 

дослідної станції 

Роки Дослідне поле 
Насіннєві господарства та 

племрозсадники 
1884 20 десятин - 
1886 22 десятин - 
1893 67 десятин - 
1910 80 десятин - 
1919 90 десятин - 

1921 (на ст. працює 
В. І. Сазанов) 155 десятин 565 

1925 (на ст. працює 
В. І. Сазанов) 175 десятин 1.523 

 
Вдале поєднання рис організатора-дослідника та селекціонера 

простежується протягом усіх періодів наукової діяльності вченого. У 
першій половині цієї діяльності поряд з іншими напрямами роботи 
він проводив селекцію сільськогосподарських культур, а згодом, 
опираючись на свої знання та багаторічні спостереження, виявив та 
дослідив закономірності розвитку цієї галузі науки. Тим більше, що 
досконаліша система насінництва була визначена постановою 
Раднаркому СРСР від 29 червня 1937 року «О мерах по улучшению 
семян зерновых культур». У відповідності з цією постановою створена 
система, що охоплювала взаємопов’язані між собою селекцію, 
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державне сортовипробування і насінництво, широку сітку станцій, 
націлених на виведення нових сортів та вирощування насіння еліти. 

Але якраз у цей період вченого спіткала тяжка доля. Як 
спеціаліст високої кваліфікації, знаний вчений він у розквіті творчих 
сил у 1929 році був запрошений М. І. Вавиловим до Ленінграду у 
Всесоюзний інститут рослинництва (до 1930 року відділ прикладної 
ботаніки Ученого комітету комісаріату землеробства, Інститут 
прикладної ботаніки і нових культур при РНК СРСР). А 12 вересня 
1931 року судовою колегією ОГПУ УРСР за статтею 54-4-7-11         
В. І. Сазанова було засуджено на десять років позбавлення волі та 
відправлено до таборів НКВС у Казахстан. За свідченням                   
М. І. Вавилова Сазанов Віктор Іванович – до арешту був  
заступником завідувача Держсортсіткою [6].  

Не зважаючи на це у засланні після арешту вчений знаходить у 
собі сили все ж таки працювати. Володіючи не тільки практичними 
навиками, методикою ведення селекційних робіт, а і завдяки 
ґрунтовним знанням та набутому досвіду, тепер він розробляє 
теоретичний фундамент, про що красномовно свідчать його 
подальші праці. 

Обіймаючи посаду наукового керівника Карагандинської 
сільськогосподарської дослідної станції, згодом – завідувача 
кафедри селекції і насінництва Куйбишевського 
сільськогосподарського інституту, професор пише ряд популярних 
книг, ґрунтовних монографій, підручників, значне місце в яких 
відводиться питанням селекції та насінництва [7]. При чому все, що 
вийшло з-під його пера, досить доступне й зрозуміле не тільки для 
фахівців, а й для всіх, хто цікавиться цим напрямом. Учений 
прослідкував головні процеси, що відбувалися в селекції та 
насінництві, чітко визначивши досить струнку структурну систему, 
що сформувалася на той час [8]. У 30-х роках XX ст. насінництво 
було оформлено в систему, представлену таким чином (табл. 2). 

Державна сортовипробувальна мережа, за 7–8-річними даними, 
на 1937 рік вимагала заміну існуючого безпородного насіння 
сортовим із головних зернових культур, що повинно було дати в 
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державному вимірі щорічний приріст урожаю більше, ніж в 500 млн. 
пудів зерна, не змінюючи агротехніку. 

 

2. Система насінництва СРСР у 30-их роках ХХ ст. 
1. Появи сорту 2. Життя сорту 3. Використання сорту 

а) селекція (виведення); 
б) сортовипробування; 
в) стандартизація та 
районування, 
попереднє розмноження 
(до еліти) 

а) насінництво (розведення):  
елітне господарство, 1-ша, 2-га, 
3-тя репродукції; 
б) контроль (контрольно-насіннєві 
лабораторії); 
в) реєстрація (держплемкнига) 

Сортовий фонд: 
а) заготовка; 
б) зберігання; 
в) розподіл 

 
 «Сорт є визначним і дієвим фактором підвищення врожайності. 

Від правильного підбору сорту врожайність підвищується в 
середньому до 25 %» [8, с. 27]. 

Від сорту значною мірою залежить підвищення та стійкість 
урожаїв. Справа не тільки в прирості врожаю; з сортом пов'язана 
холодостійкість, засухостійкість, солевитривалість, сприйняття 
(імунність) до хвороб, стійкість проти шкідників, скоростиглість, 
полеглість, осипаємість тощо.  

З сортом пов'язана специфікація культур (просо на крупу, на 
силос, на зелений корм; соняшник на олію, на силос; кукурудза на 
силос, на крупу, на цукор, на спирт тощо). 

У механізованому господарстві сорт має неабияке значення. 
Таке господарство ставить перед селекцією вимоги щодо полеглості, 
осипання та дружного достигання сортів. 

Селекція завжди була одним із важливих чинників боротьби за 
врожай. Але, незважаючи на стратегічне значення галузі, у 30-х роках 
ХХ ст. вона була все ж малорозвиненою. 

Районування сортів проводилося на основі даних Державного 
випробування сортів у різних географічних зонах СРСР. Площі 
посівів установлювалися п'ятирічним планом випробувань сортів, 
координацію робіт здійснював Всесоюзний інститут рослинництва. 

У 30-х роках XX ст. поняття «насінництво» вміщувало два 
терміни – сортозміна та сортовідновлення. Насінництво на той час 
складалося з 4 ланок: еліти, 1-ї репродукції, 2-ї репродукції, 3-ї 
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репродукції. Після того, як виведений селекційною станцією сорт 
проходив випробування в Держсортосітці та отримував визнання 
придатності для масового розповсюдження в районах його 
найбільшого господарського значення, селекційна станція отримувала 
розпорядження розпочати розмноження. Для розмноження при 
селекційних станціях були створені спеціальні земельні ділянки, на 
яких висівалися перші зразки кращого чисто сортового насіння. 
Урожай такого посіву називався елітою, а господарство, де 
вирощується елітне (маточне) насіння, елітним господарством. Ця 
еліта – основа розмноження сортового насіння. Насіння еліти щорічно 
передавалося для подальшого розмноження в господарства першої 
репродукції. Таке господарство також знаходилося під науково-
технічним керівництвом селекційної станції. Урожай першої 
репродукції передавався в господарства другої репродукції – в 
радгоспи сортівничого насіннєвого тресту, які організовувалися в 
кожній області. Урожай другої репродукції передавався в колгоспи 
третьої репродукції. Насінницькі колгоспи третьої репродукції були 
останньою ланкою насінницької системи. На цьому насінництво і 
закінчувалося. Далі – господарське використання сортів товарними 
колгоспами та радгоспами. Таким чином, між селекційною станцією, 
що вивела сорт, та товарним господарством, для якого цей сорт був 
призначений, знаходилася ціла система розмноження, яка складалася з 
елітного господарства та господарств 1-ї, 2-ї, 3-ї репродукції. 

Сортове насіння, вирощене селекційними станціями (еліта і 1-
ша репродукція), радгоспами Сортонасінтресту (2-га репродукція) та 
кращими насіннєвими колгоспами 3-ої репродукції, надходило в 
Державний сортовий фонд у порядку планової державної заготовки. 
Управління Держсортофондом здійснювалося Головним Управлінням 
зернових і олійних культур Наркомзему СРСР, через крайові та обласні 
контори Держсортофонду. У розпорядженні цього фонду була 
спеціальна мережа складів. 

Отже, як бачимо, В. І. Сазанов у своїх працях детально показав 
систему сортоведення, наголошуючи на оптимальних методах і 
засобах збереження сорту в чистоті. 
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Здобутки В. І. Сазанова в галузі селекції сільськогосподарських 
рослин узагальнені нами в таблиці 3. 

 

3. Наукові напрями селекції сільськогосподарських культур, 
які розробляв В. І. Сазанов 

№ 
п/п 

Культури  
та сорти 

Установа, де 
працював  

В. І. Сазанов 
Наукові праці Роки 

1 Започаткова-
но селекцію 
цукровий 
буряк 

Іванівська дослідна 
станція 

«Труди», «Звіти» станції 
1904-
1908 

 
 
2 
3 

Створені сорти 
озимої пшениці 
Сумська № 1, 
Сумська № 2 

Сумська с.-г. дослідна 
станція 

«Труди», «Звіти» станції 

 
 
1911 

 
4 
5 

Селекція 
цукрового 
буряка, 
столового 
буряка 

Сумська с.-г. дослідна 
станція 

«Труди», «Звіти» станції; 
Сазанов В. И. Сахарная свекла и 
ее возделывание / В. И. Сазанов ; 
С.-Х. б-ка ; под ред А. Н. 
Челинцева. – X. : Союз, 1919. –   
48 с; Сазанов В. І. Цукровий і 
кормовий буряк / В. І. Сазанов ; 
УСРР-НКЗС, Полтавська с.-г. 
дослідна станція. -Полтава: 1-ша 
Рад. друкарня, 1929. – 32 с, іл. – 
(На допомогу селянству в боротьбі 
за кращий урожай / Відділ 
пристосування; вип. № 75). 

1913-
1913- 

6 
7 
8 

Морква, 
квасоля, 
редис 

Сумська с.-г. дослідна 
станція «Труди», «Звіти» станції 

1917- 

 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Кормовий буряк, 
люцерна, 
столовий буряк, 
помідори, 
огірки, 
озима пшениця, 
озиме жито 

Полтавська с.-г. дослід. 
станція 

-/- 
-/- 
-/- 
-/- 

Куйбишевський с.-г. ін-т, 
кафедра селекції та 
насінництва 

«Труди», «Звіти» станції 
 
 
Сазанов В. И. Озимая рожь : по 
данным опытных учреждений и 
передовиков сельского 
хозяйства Куйбышевской 
области / В. И. Сазанов. – 
Куйбышев : Обл. изд-во, 1948. – 
96 с. 

1925- 
1927 
1928- 
1928- 
1928- 
1928- 
З  І928 
1948 
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16 

Просо 
Карагандинська с.-г. 

дослід. ст. (Казахський 
НДІ землеробства) 

Сазанов В. И. Просо в центральном 
Казахстане (агротехника 
возделывания и семеноводство) / 
В. И. Сазанов ; Казахский НИИ 
земледелия, Карагандинская с.-х. 
опытная станция. – Алма-Ата : 
Казгосиздат, 1937. – 55 с. 

1937 

17 

Соняшник, 
Просо 

Куйбишевський с.-г. ін-т, 
кафедра селекції та 

насінництва 

Сазанов В. И. За высокий урожай 
подсолнечника и проса : / В. И. 
Сазанов. – Куйбышев : ОГИЗ, 
1951. – 23 с. – (В помощь 
председателю колхоза и 
колхозному активу). 

1951 

 
З вище викладеного робимо висновок про те, що В. І. Сазанов 

уніс значний вклад у становлення стратегічної галузі держави – 
селекції та насінництва як організатор, практик, а також, як теоретик. 
Він узагальнив роботу тогочасної державної планової мережі, показав 
функціонування системи соціалістичного насінництва, діяльність 
Держсортофонду, насінницьких ділянок колгоспів, агротехніку 
сортових посівів, контроль за якістю насіння в насіннєвих 
господарствах, догляд за посівами, збирання, обмолот, 
зерноочищення, зберігання на складах тощо, тим самим залишивши 
наукову спадщину, яка має цінність не тільки для істориків науки, 
вона не втратила своєї актуальності й на сьогодні. 
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АННОТАЦИИ 
 

Петриченко В. Ф., Каменщук Б. Д. Оценка качества зерна 
гибридов кукурузы разных групп спелости // Корми і 
кормовиробництво. – 2009. – Вип. 65. – С. 3-10. 

Приведены особенности химического состава зерна гибридов 
кукурузы разных групп зрелости при выращивании в условиях 
Лесостепи Украины.  

 
Климчук А. В., Герасимчук С. Б. Определение группы 

спелости селекционного материала кукурузы в условиях 
монокультуры // Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип. 65. –       
С. 11-16. 

Приведены результаты изучения самоопыленных линий и 
простых гибридов кукурузы в условиях монокультуры при 
определении группы спелости с помощью разных методов. Найдено 
наиболее пригодный и быстрый метод идентификации группы 
спелости селекционного материала кукурузы для данных условий. 

 
Томчук Р. В., Петрушкова О. М., Кондратевич О. В. Новые 

аспекты семеноводства многолетних бобовых трав // Корми і 
кормовиробництво. – 2009. – Вип. 65. – С. 17-23. 

Представлены результаты многолетних исследований по 
влиянию минимальных норм высева люцерны при широкорядных и 
рядковых способах посева в разрезе разных лет жизни травы. 

 
Барвинченко В. И., Материнский П. В., Кобак С. Я. 

Эффективность производства зерна кормовых бобов в зависимости от 
влияния системы удобрения // Корми і кормовиробництво. – 2009. –  
Вип. 65. – С. 24-33. 

Установлено зависимости роста, развития и формирования 
продуктивности растений кормовых бобов в зависимости от влияния 
системы удобрения. Разработано элементы интенсивной технологии 
выращивания и дано их экономическую оценку. 
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Проворная Л. Н., Олефиренко Ю. Л., Овсиенко А. И. Сорго–
перспективная кормовая культура для производства полноценных 
высококачественных кормов // Корми і кормовиробництво. – 2009. – 
Вип. 65. – С. 34-39. 

Приведены особенности технологических приемов производства 
кормов из высокоурожайной кормовой культуры сорго при 
использовании на зеленый корм, силос и зернофураж. Обосновано 
целесообразность выращивания и заготовки сорго в условиях зоны Степи 
Украины. 

 
Лебеденко Л. И. Влияние глубины заделки семян яровой 

пшеницы на элементы продуктивности колосса и урожайности зерна 
зависимо от условий азотного питания // Корми і кормовиробництво. 
– 2009. – Вип. 65. – С. 40-46. 

Исследованы слагаемые продуктивности главного колосса 
сортов яровой пшеницы в зависимости от глубины заделки семян и 
соотношение доз азота, внесенного на разных этапах органогенеза. 
Выявлено зависимость между длинной колосса, количеством колосков 
в колоссе, озёрненности колосса, массой зерна с колосса и 
урожайности в условиях центральной части правобережной Лесостепи 
Украины. 

 
Богословская М. С. Мониторинг агроценозов и особенности 

распространения амброзии полыннолистной // Корми і 
кормовиробництво. – 2009. – Вип. 65. – С. 47-51. 

Изложены особенности распространения амброзии 
полыннолистной в агроценозах и на других необрабатываемых 
землях. 

 
Довгань С. В. Методология оценки влияния колебаний погоди 

на размножение основных видов долгоносиков в Украине // Корми і 
кормовиробництво. – 2009. – Вип. 65. – С. 52-60. 

Проанализирована особенность процесса формирования 
популяции основных видов долгоносиков в Украине. Разработана 
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модель прогноза развития и размножения численности основных 
видов долгоносиков. 

 
Петрушкова О. М., Томчук Р. В., Кондратевич О. В. Влияние 

норм высева и покровных культур на семенную продуктивность 
эспарцета песчаного в зоне Степи Украины // Корми і 
кормовиробництво. – 2009. – Вип. 65. – С. 61-67. 

Рассмотрены и изложены результаты многолетних научных 
исследований по определению эффективности норм высева и 
покровных культур и их влияние на формирование урожая семян 
эспарцета сорта Песчаный 1251 при выращивании в условиях юга 
Украины. 

 
Векленко Ю. А. Продуктивность смесей однолетних кормовых 

культур при пастбищном использовании // Корми і 
кормовиробництво. – 2009. – Вип. 65. – С. 68-75. 

Отражены результаты трехлетних исследований по 
продуктивности однолетних пастбищ из кормовых культур разных 
групп спелости. Исследования показали, что использование на выпас 
смесей однолетних культур, как ценотично активных и экологически 
пластичных компонентов агрофитоценоза в условиях засухи, 
особенно на прифермских полях, могут быть одним из факторов 
получения дешевых кормов для животных. 

 
Чепур С. С., Моспан A. M. Влияние органических удобрений и 

периодичности скашивания сеяных луговых ассоциаций на кормовую 
продуктивность и экологию агроландшафтов горнолесного пояса 
Карпат // Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип. 65. – С. 76-82. 

Освещена роль органических удобрений и периодичности 
скашивания сеяных луговых ассоциаций на кормовую 
продуктивность и экологию агроландшафтов горнолесного пояса 
Карпат. 

 
Кулик М. Ф., Скоромна О. И., Обертюх Ю. В., Чорнолата Л. 

П. Обоснование новой системы оценки кормов в молочных единицах 
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для коров разного уровня продуктивности // Корми і 
кормовиробництво. – 2009. – Вип. 65. – С. 83-94. 

Разработана новая система оценки кормов в молочных 
протеиновых, углеводных и энергетических единицах для коров 
разного уровня производительности. 

 
Курнаев А. М., Никитенко Л. Г., Сироватко К. М., Грицун А. 

В., Коваль С. С., Деркач Ю. С., Бигас О. В. Молочная 
продуктивность коров при использовании в рационах люцернового 
сенажа, заготовленного по рулонной технологии, при использовании 
минерального консерванта // Корми і кормовиробництво. – 2009. – 
Вип. 65. – С. 95-102. 

Изложены результаты кормленческого опыта по определению 
продуктивного действия, переваримости питательных веществ 
люцернового сенажа, заготовленного по рулонной технологии с 
использованием минерального консерванта. 

Установлено, что скармливание люцернового сенажа, 
заготовленного по рулонной технологии с использованием 
минерального консерванта, в составе рациона увеличивает молочную 
продуктивность на 13,52 % в сравнении с сенажом, заготовленным по 
традиционной технологии (без консерванта) и на 34,15 % в сравнении 
с хозяйственным рационом.  

 
Жукорский О. М. Этологическая реактивность и 

стрессоустойчивость ангуских бычков при разных условиях 
содержания // Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип. 65. –             
С. 103-110. 

Продолжение выпаса бычков на посевах однолетних кормовых 
культур, после отлучения от коров и формирования групп, ослабляет 
стрессовое состояние у опытных животных, в результате чего 
сохраняется динамика формирования мясной продуктивности. 

 
Фурманец Ю. С. Переваримость питательных веществ и 

мясная продуктивность бычков абердин-ангусской породы при 
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скармливании комбикормов содержанием цеолитовых туфов // Корми 
і кормовиробництво. – 2009. – Вип. 65. – С. 111-116. 

Изучали влияние скармливания на откорме бычкам абердин-
ангусской породы в составе комбикормов разного количества 
цеолитовых туфов на переваримость питательных веществ и мясную 
продуктивность. 

 
Мазуренко Н. А., Гончарук В. В. Гематологические показатели 

бычков при скармливании биологически активной кормовой добавки 
Пробио-актив // Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип. 65. –        
С. 117-121. 

Скармливание надремонтным бычкам биологически активной 
кормовой добавки Пробио - актив не имеет достоверного влияния на 
изменение морфологических показателей крови, но увеличивается 
содержание альфа-глобулинов и уменьшается альбуминов. 

 

Гончарук В. В, Болоховский В. В. Использование 
ферментного препарата МЕК-БТУ-4 в раціонах телят // Корми і 
кормовиробництво. – 2009. – Вип. 65. – С. 122-127. 

Показано, что использование в рационах телят в возрасте 1-6 
мес. ферментного препарата МЕК-БТУ-4 в расчете 0,3 г/кг зерносмеси 
способствует увеличению среднедобовых привесов на 121 г (17,2 %) и 
уменьшению потребления кормов на 1 кг привеса на 14,7 %. 

 
Коваль С. С., Мандрик М. О., Бигас О. В. Молочная 

продуктивность коров симментальской породы отечественной и 
австрийской селекции в условиях Винницкой области // Корми і 
кормовиробництво. – 2009. – Вип. 65. – С. 128-138. 

Приведены данные взаимосвязи молочной продуктивности 
коров, стойкости лактации морфофункциональных основ вымени при 
одинаковых условиях кормления животных. 

 
Деркач Ю. С. Продуктивность молодняка свиней при 

кормлении биологически активной кормовой добавки Пробио–актив // 
Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип. 65. – С. 138-143. 
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Исследовано, что скармливание свиньям биологически активной 
добавки Пробио–актив в дозах 0,3 и 0,5 г/кг конц. кормов благотворно 
влияет на повышение среднесуточных привесов на 66 и 80 г., или на 
12,6 и 17 %, а так же на снижение затрат кормов на 1 кг привеса на 
11,21-14,6 %. 

 
Стасюк О. К., Переваримость питательных веществ и баланс 

азота и фосфора при скармливании свиньям влажного 
консервированного зерна // Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип. 
65. – С. 143-148. 

Установлены коэффициенты переваримости основных 
питательных веществ и баланс азота и фосфора в организме свиней 
при скармливании им в составе рационов влажного 
консервированного зерна кукурузы  

 
Дмитрук И. В. Переваримость основных питательных веществ 

рациона, баланс азота, кальция и фосфора при скармливании 
лимонной и янтарной кислот поросятам // Корми і кормовиробництво. 
– 2009. – Вип. 65. – С. 149-154. 

Установлено, что скармливание поросятам лимонной и 
янтарной кислот повышает переваримость питательных веществ. 
Отложение азота в теле поросят третьей опытной группы 
превосходило контрольных животных на 3,48 г или на 26,3 %. 
Отложение кальция у поросят третьей опытной группы было на 4,82 г 
или 32,1 % больше, фосфора на 0,82 г или на 26,3 % больше, чем у 
животных контрольной группы при (Р<0,05). 

 
Чорнолата Л. П., Килимнюк О. И., Лаптеев О. О., Чудак Р. 

А. Влияние скармливания различных комбикормов на продуктивность 
цыплят-бройлеров // Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип. 65. – 
С. 154-159. 

Представлено влияние комбикормов на продуктивность цыплят-
бройлеров. Они были одинаковы по содержанию основных кормовых 
компонентов, но отличались тем, что комбикорм промышленного 
производства содержал энзим, антиоксидант, ингибитор плесени, 
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кокцидиостатик. Отличительным был и тот факт, что комбикорм в 
Институте кормов изготовляли свежий, через каждые десять дней. 

 
Мельник И. В., Викуль С. И. Влияние обработки столовых 

вин белками зернобобовых и зерновых культур на показатели их 
физико-химического состава и биологической активности // Корми і 
кормовиробництво. – 2009. – Вип. 65. – С. 159-166. 

Приведены результаты исследований влияния обработки 
нетрадиционными для виноделия белками зернобобовых – нуту и 
амаранта и зерновых культур – сорго и соризу на физико-химические 
показатели виноградных вин и их биологическую активность.  

 
Венедиктов О. М., Ройченко Л. Г., Петриченко И. И., 

Задорожная И. С., Опанасенко Г. В. Концептуальные основы 
влияния трансфера инновационной продукции на эффективность 
кормопроизводства // Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип. 65. – 
С. 167-172. 

Освещены научно-методологические основы создания 
трансфера инновационной продукции, ее влияния на эффективность 
кормопроизводства.  

Отображены актуальные проблемы повышения 
конкурентоспособности инновационной продукции, 
усовершенствования маркетинговой деятельности с целью 
продвижения научной продукции на разных сегментах рынка. 

 
Ройченко Л. Г., Мацютевич В. С. Состояние 

кормопроизводства в контексте мирового экономического кризиса // 
Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип. 65. – С. 172-177. 

Освещено современное состояние и актуальные проблемы 
развития производства кормов за 1990–2009 гг. Отображены 
актуальные проблемы развития кормопроизводства в контексте 
мирового экономического кризиса.  
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Суша С. К. Вклад профессора В. И. Сазанова (1879–1967 рр.) в 
развитие отечественной селекции // Корми і кормовиробництво. – 
2009. – Вип. 65. – С. 178-189. 

Раскрываются как практические так и теоретические 
достижения В. И. Сазанова в селекции и семеноводстве в Украине в 
период научного становления отрасли. Деятельность ученого на 
опытных станциях – Ивановской, Сумской, Полтавской (1906–1929 
гг.), а также в ссылке на Карагандинской опытной станции (Казахский 
НИИ земледелия 1935–1940 гг.) яркими страницами вписывается в 
историю отечественной селекции и семеноводства 
сельскохозяйственных культур. 

Корми і кормовиробництво.  2009.  Вип. 65 197



 

ANNOTATIONS 
 

Petrychenko V. F., Kamenschuk B. D. Assessment of the quality 
of maize grain hybrids of different ripeness groups // Feed and Feed 
Productions. – 2009. – Issue 65. – P. 3-10. 

Peculiarities of the chemical composition of maize grain hybrids of 
different ripeness groups when grown in conditions of the Forest –Steppe 
of Ukraine are represented.  

 
Klymchuk A. V., Herasymchuk S. B. Determination of the 

maturity group of the initial material of maize under monoculture 
conditions in // // Feed and Feed Productions. – 2009. – Issue 65. – P. 11-16. 

The results of researches on the determination of maturity group of 
self-pollinated lines and simple maize hybrids for different methods under 
monoculture conditions are presented. The most suitable and fast method 
for the identification of the maturity group of maize initial material for 
these conditions are investigated. 

 
Tomchuk P. V., Petryshkova O. M., Kondratevych O. V. New 

aspects of seed production of perennial leguminous grasses // Feed and 
Feed Productions. – 2009. – Issue 65. – P. 17-23. 

The results of long-term researches on the influence of minimum 
sowing rates of alfalfa under wide-row and drilled sowing methods in the 
context of different years of grass growing are stated. 

 
Barvinchenko V. I., Materinsky P. V., Kobak S. Y. 

Effectiveness of production a grain of forage bean depending from 
influence of system fertilize // Feed and Feed Productions. – 2009. – Issue 
65. – P. 24-33. 

Ascertain of dependence growth, development and productivity of 
forage bean depending from influence of system fertilize. Elaborate 
elements of intensive technology grow and conduct valuing economic. 
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Provornaya L. N., Olefirenko U. L., Оvsienko A. I. Sorghum 
perspective forage crop for the production of full value high quality fodders // 
Feed and Feed Productions. – 2009. – Issue 65. – P. 34-39. 

Peculiarities of technological methods of feed production from high 
yield forage crop sorghum, when used for green forage, silage and grain forage 
are stated. Feasibility of sorghum cultivation and harvesting in conditions of 
the steppe zone of Ukraine is proved. 

 
Lebedenko L. I. Influence of sowing depth on ear productivity and 

yield of spring wheat under different nitrogen rates // Feed and Feed 
Productions. – 2009. – Issue 65. – P. 40-46. 

It is established that parts of the main ear in different varieties of 
spring wheat depend on sowing depth and nitrogen rates at different stages 
of organogenesis. Correlation between ear length, number of spikelet 
number and mass of grain and productivity is revealed under Forest-Steppe 
part of Ukraine. 

 
Bohoslovska M. S. Monitoring of agrocenosis and peculiarities of 

ambrosia spread // Feed and Feed Productions. – 2009. – Issue 65. – P. 47-51. 
Peculiarities of ambrosia spread in agrocenosis and non-arable lands 

are stated.  
 
Dovhan S. V. Methodology of the assessment of the influence of 

weather fluctuations on the reproduction of the main weevil species of in 
Ukraine // Feed and Feed Productions. – 2009. – Issue 65. – P. 52-60. 

The process of the population formation of the main weevil species 
in Ukraine is analyzed. The model for the forecast of the development and 
reproduction of the main weevil species is developed.  

 

Petryshkova O. M., Tomchuk P. V., Kondratevych O. V. 
Influence of the sowing rates and cover crops on seed productivity of 
esparcet in the Steppe zone of Ukraine // Feed and Feed Productions. – 
2009. – Issue 65. – P. 61-67. 
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The results of long-term researches studying the effectiveness of the 
sowing rate and cover crops and their influence on the seed yield of 
esparcet variety Peschany 1251 when grown in the south of Ukraine are 
considered and presented. 

 
Veklenko J. А. Productivity of annual forage crop mixtures at 

pascual use // Feed and Feed Productions. – 2009. – Issue 65. – P. 68-75. 
Results of three-year researches on productivity of annual pastures 

from forage crops of different bunches of maturity are submitted. 
Researches have shown, that use on a grazing of mixtures of annual crops 
as a phytocenotic active and ecologically plastic components of an 
agrophytocenosis in the conditions of a drought, especially on the areas 
near farms, can be one of factors of reception of low-cost feeds for animals. 

 
Chepur S. S., Mospan A. M. Influence of organic fertilizers and 

periodicity of mowing of sown meadow associations on fodder productivity 
and ecology of agro landscapes of the mountain-forest belt of the 
Carpathians // Feed and Feed Productions. – 2009. – Issue 65. – P. 76-82. 

The role of organic fertilizers and periodicity of mowing of sown 
meadow associations on fodder productivity and ecology of agrolandscapes 
of the mountain-forest belt of the Carpathians is elucidated. 

 
Kulyk M. F., Skoromna O. I., Obertyukh Y. V., Chornolata L. P. 

Substantiation of the new system of forage assessment in milk units for 
cows of different productivity level // Feed and Feed Productions. – 2009. – 
Issue 65. – P. 83-94. 

A new system of forage assessment in milk protein, carbohydrate 
and power units for the cows of different level of the productivity. 

The new system of estimation of forage in milk protein, carbohydrate 
and power units for the cows of different productivity level is developed. 

 
Kurnaev A. M., Nykytenko L. H., Syrovatko K. M.,          

Hrytsun A. V., Koval S. S., Derkach Y. S., Byhas O. V. Milk 
productivity of cows under the use of Lucerne haylage made by roll 
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technology using mineral conservative in the diets // Feed and Feed 
Productions. – 2009. – Issue 65. – P. 95-102. 

Results of the feeding experience on the determination of the 
productive effect, digestibility of nutritious elements of Lucerne haylage 
made by the roll technology using mineral conservative are given.  

It is established that feeding of Lucerne haylage made by the roll 
technology using mineral conservative in the diet increases milk 
productivity by 13,52% in comparison to haylage made by the traditional 
technology (without conservative) and by 34,15% in comparison to 
household diet.  

 
Zhukorsky O. M. Ethological reactivity and stress resistance of 

Angus bulls under different conditions of keeping // Feed and Feed 
Productions. – 2009. – Issue 65. – P. 103-110. 

Prolongation of bull grazing at the sowings of annual fodder crops 
after weaning and group formation weakens stress condition of the trial 
animals maintaining the dynamics of meat productivity formation.  

 

Furmanets Y. S. Digestibility of nutritious elements and meat 
productivity of bulls of Aberdeen-Angus breed when feeding mixed 
fodders containing zeolitic tuff // Feed and Feed Productions. – 2009. – 
Issue 65. – P. 111-116. 

Results of the study of the influence of feeding to fattening bulls of 
Aberdeen-Angus breed of the different quantity of zeolitic tuff in the 
composition of mixed fodders on digestibility of nutritious elements and 
meat productivity are stated.  

 
Mazurenko M. O., Honcharuk V. V. Hematological characteristics 

of bulls when feeding biologically active feed supplement Probio-active // 
Feed and Feed Productions. – 2009. – Issue 65. – P. 117-121. 

Feeding up bulls with biologically active food supplement Probio-
active does not really impact on the change of morphological blood indices 
but increases the percentage of alpha-globulin and decreases the amount of 
albumin.  
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Honcharuk V. V., Bolokhovsky V. V. Introduction of enzyme 
preparation MEK-BTU-4in calf diet // Feed and Feed Productions. – 2009. 
– Issue 65. – P. 122-127. 

The introduction of MEK-BTU-4 enzyme at the rate of 0,3g per kg 
of grain mixture in feeding diets of 1-6-month calves causes  average daily 
weight increase for 121g (17,2%) and 14,7% decrease of fodder 
consumption per kg of weight increase.  

 
Koval S. S., Mandryk M. O., Byhas O. V. Milk productivity of 

cows of Simmental breed of the domestic and Austrian breeding in 
conditions of Vinnytsia oblast // Feed and Feed Producitons. – 2009. – 
Issue 65. – P. 128-138. 

Data on the interrelation of milk productivity of cows, stability of 
lactation of morphofunctional bases of the udder under the same conditions 
of animal feeding are given. 

 
Derkach Y. S. Productivity of young pigs fed by biologically active 

supplement Probio-active // Feed and Feed Productions. – 2009. – Issue 65. 
– P. 138-143. 

It is researched that feeding pigs with biologically active supplement 
Probio-active at the rate of 0,3 and 0,5 g/kg of concentrated feeds have 
positive influence on 66 and 80 g or12,6 and 17%, average daily weight 
increase as well as on the reduction of feed consumption per kg of weight 
increase by 11,21-14,6%. 

 

Stasyuk O. K. Digestibility of nutritious elements and balance of 
nitrogen and phosphorus in the organism of pigs when feeding moist 
conserved maize grain in their diets // Feed and Feed Productions. – 2009. 
– Issue 65. – P. 143-148. 

Ratio of digestibility of the main nutritious elements and balance of 
nitrogen and phosphorus in the organism of pigs when feeding moist 
conserved maize grain in their diets is determined.  
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Dmytruk I. V. Digestibility of diet nutritious elements, balance of 
nitrogen, calcium and phosphorus when feeding citric and succine acids to 
young pigs // Feed and Feed Producitons. – 2009. – Issue 65. – P. 149-154. 

It has been determined that feeding citric and succine acids to young 
pigs increases digestibility of nutritious elements. Accumulation of 
nitrogen in young pigs of the third trial group was 3,48 gr or 26,3 % higher 
than in control group. Accumulation of calcium in young pigs of the third 
trail group was 4,82 gr or 32,1% higher, phosphorus – 0,82 gr or 26,3 % 
higher than in control group (Р<0,05). 

 
Chornolata L. P., Kylymnyuk O. I., Lapteev O. O, Chudak P. A. 

Influence of feeding of different mixed fodders on chicken-broiler 
productivity // Feed and Feed Productions. – 2009. – Issue 65. –                
P. 154-159. 

Influence of mixed fodders on chicken-broiler productivity is shown. 
They were the same by the content of the main feed components, but mixed 
fodder of industrial production contained enzyme, antioxidant, inhibitor of 
mould, coccidiostatic. It should be mentioned that Feed Research Institute 
produced fresh mixed fodder each ten days.  

 
Melnyk I. V., Vykul S. I. Influence of table wine treatment by 

proteins of grain-legume and grain crops on the characteristics of their 
physical and chemical composition and biological activity // Feed and 
Feed Productions. – 2009. – Issue 65. – P. 159-166. 

Results of researches on the influence of table wine treatment by 
untraditional for wine-making proteins of grain-legume crops like chick-
pea and amaranth and grain crops like sorghum on the characteristics of 
their physical and chemical composition of grapes wines and their 
biological activity are stated.  

 
Venedyktov O. M., Roychenko L. H., Petrychenko I. I., 

Zadorozhna I. S., Opanasenko G. V. Conceptual foundations of the 
influence of the transfer of innovative production on feed production 
efficacy // Feed and Feed Productions. – 2009. – Issue 65. – P. 167-172. 
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Scientific and methodological foundations of the formation of the 
transfer of innovative production, its influence on the efficacy of feed 
production are elucidated. 

Urgent problems of the increase of innovative production 
competitiveness, improvement of marketing activity in order to promote 
scientific products at different market segments are represented.  

 
Roychenko L. H., Matsyutevych V. S. The state of feed production 

in the context of the world economic crisis // Feed and Feed Productions. – 
2009. – Issue 65. – P. 172-177. 

The current state and urgent problems of feed production 
development in 1990-2009th is elucidated. Urgent problems of feed 
production development in the context of the world economic crisis are 
represented. 

 
Susha S. K. Contribution of Professor V. I. Sazanov (1879-1967) to 

domestic selection development // Feed and Feed Productions. – 2009. – 
Issue 65. – P.178-189. 

Practical and theoretical achievements of V. I. Sazanov in selection 
and seed production in Ukraine during the period of its formation are 
revealed. Scientist’s activity at the experimental stations Ivanovska, 
Sumska, Poltavska (1906-1929) as well as at Karahandyn experimental 
station (Kazakhs Institute of Soil Cultivation 1935-1940) became a part of 
the history of the domestic selection and seed production of agricultural 
crops.  
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