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ВИСОКІ  КОРМОВІ  ЯКОСТІ  ЯЧМЕНЮ  ЯРОГО 
 
Ячмінь ярий – цінна зернова культура, яка має велику питому вагу 

у зерновому балансі України. Незважаючи на різке скорочення посівних 
площ в останні роки валові збори зерна залишаються на рівні 
минулорічних. Це забезпечується поступовим підвищенням 
урожайності даної культури. 

Основна частина валових зборів зерна використовується за трьома 
напрямками: годівля тварин – 55—60 %, виготовлення солоду – 30—
40 %, харчова промисловість – 2—3 %. Саме різноманітність 
використання зерна ячменю і визначає постійний попит на нього. 

Зерно ячменю – цінний корм для годівлі тварин, особливо 
беконної відгодівлі свиней. При відгодівлі свиней на 1 кг приросту 
живої ваги використовують 4 кг ячменю, в той же час, як зерна пшениці 
потрібно – 7—9 кг. В 1 кг зерна ячменю міститься 100 г перетравного 
білка і 1,28 кормової одиниці, у два рази більше кальцію і в 1,5 – лізину, 
ніж у зерні пшениці, а щодо каротину − рівноцінне пшениці і гороху. 
Зерно ячменю найбільш збалансоване за амінокислотним складом. 
Вміст білка становить на рівні 11—16 %. Білок ячменю містить весь 
набір незамінних амінокислот, включаючи особливо дефіцитні – лізин 
(2,5—2,9 %) і триптофан. 

Ячмінні добавки використовуються для відгодівлі молодняку ВРХ, 
дійних корів. Добрим кормом для тварин є ячмінна солома. Так у 
ячмінній соломі в 3,5 рази більше перетравного білка, ніж в житній, 
пшеничній і вико-вівсяній суміші. 

Одна з основних проблем селекції – підвищення якості зерна, 
зокрема його кормових якостей, за рахунок збільшення білка з 
покращеним умістом незамінних амінокислот, в першу чергу лізину. 
Багаторічними дослідженнями доведено можливість поліпшення 
кормових якостей зерна, збільшенням у ньому вмісту незамінних 
амінокислот, зокрема лізину (4,4 %), метіоніну (1,8 %) та триптофану 
(1,6 %), які відіграють важливу роль при годівлі тварин. 

Існує думка, що до фуражних автоматично відносять сорти, які не 
проходять за пивоварними показниками. Однак це твердження є 
хибним. З наукової точки зору потрібно цілеспрямовано створювати 
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сорти з поліпшеними кормовими параметрами. Тому надзвичайно 
важливо в цьому напрямі необхідно значну увагу приділяти якісним 
показникам зерна. 

У Державному Реєстрі сортів рослин придатних для поширення в 
Україні на 2018 рік налічується 8 сортів ячменю ярого селекції 
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, серед них 
3 – зернового напрямку використання. Це Армакс, Барвистий, Арістей. 
Дані сорти рекомендовані для вирощування у всіх ґрунтово-
кліматичних зонах. Вміст білка в них становить на рівні 12,9−13,8 %. 
Окрім цього дані сорти характеризуються високим рівнем 
продуктивності та цілим комплексом господарсько-ціннних ознак. 
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© 2019 
 
П. М. Солонечний, О. В. Солонечна, О. Є. Важеніна, 
О. В. Зимогляд 
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН 
 
ОСОБЛИВОСТІ  СОРТІВ  ЯЧМЕНЮ  ЯРОГО  ЗА  
ВРОЖАЙНІСТЮ  ТА  ВМІСТОМ  БІЛКА  В  ЗЕРНІ  
 
Ячмінь в Україні, як і в інших державах, завжди був важливою 

зернофуражною культурою. Це зумовлено тим, що зерно ячменю 
найбільш збалансоване за амінокислотним складом і наближається за 
кормовими якостями до стандартних концкормів. До того ж, 
собівартість виробництва зерна ячменю значно нижча від інших 
зернових культур. 

Метою досліджень було оцінити сорти ячменю ярого за 
урожайністю та вмістом білка та виділити сорти з поєднанням високого 
рівня цих показників.  

Дослідження проведено в 2016—2017 рр. в Інституті 
рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. Вихідним матеріалом для 
досліджень були 40 сортів ячменю ярого селекції різних установ 
України. Статистичний аналіз одержаних даних проведено за 
Б. А. Доспеховым. 

Гідротермічні умови років досліджень істотно відрізнялися, що 
суттєво вплинуло на рівень врожайності досліджених сортів. Так у 
2016 р. середня врожайність сортів ячменю ярого склала 4,13 т/га, а в 
2017 – 5,39 т/га. Високою середньою врожайністю в роки досліджень 
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характеризувалися, передусім, сорти створені в Інституті рослинництва 
ім. В. Я. Юр’єва – Хорс (5,40 т/га), Виклик (5,35 т/га), Авгур (5,23 т/га), 
Взірець (5,21 т/га), Інклюзив (5,20 т/га), що вказує на їх пристосованість 
до умов Східного Лісостепу. Серед сортів селекції інших установ 
високу врожайність мали сорти Святомихайлівський (5,38 т/га), 
Талісман Миронівський (5,16 т/га) та Аверс (5,09 т/га). 

Досліджені сорти суттєво різнилися за вмістом білка в зерні – від 
11,90 до 14,80 % у 2016 році та від 10,80 до 13,36 % у 2017 році. 
Високим середнім вмістом білка за роки досліджень характеризувалися 
сорти Виклик (13,00 %), Аверс (13,23 %), Донецький 14 (13,40 %), 
Віраж (13,01 %), Східний (13,05 %), СН-28 (13,12 %). 

Таким чином, за результатами досліджень було виділено сорти 
ячменю ярого з поєднанням високої середньої врожайності та високим 
вмістом білка в зерні – Аверс та Виклик, що робить їх найбільш 
цінними для виробництва фуражного зерна, особливо для експорту 
орієнтованих сільськогосподарських виробників. 

 
 
УДК 633.34:631.527.5 
© 2019 
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ПРОЯВ  ТРАНСГРЕСІЇ  У  ГІБРИДІВ  F2  СОЇ 
 
Ключові слова: соя, гібридна комбінація, частота і ступінь 

трансгресії, кількісні ознаки. 
 
Для покращення селекційно-генетичних показників і 

продуктивності сої в селекційній практиці велике значення має 
вивчення мінливості і успадкування господарсько-цінних ознак при 
гібридизації.  

Мета досліджень передбачала встановити ступінь і частоту 
трансгресій за показниками продуктивності у гібридів другого поління 
сої, які розраховували за методикою Г. С. Воскресенської, Б. І. Шпота. 

Матеріалом для досліджень було п’ять сортозразків сої культурної 
та три мутантні лінії різного еколого-географічного походження і вісім 
гібридних комбінацій F2. 

Найбільшою частотою позитивної трансгресії за ознакою «висота 
рослини» характеризується гібридна комбінація Тріада/Рапсодія 
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(38,89 %), за ознакою «кількість продуктивних вузлів» – Ізумрудна/М 
№ 14 (32,26 %). 

За ознакою «кількість бобів на рослині» найвищою частотою 
трансгресій характеризувалися гібридні комбінації: Ізумрудна/М № 14 
(38,71 %), Аметист/М № 24 (23,81 %) і Хуторяночка/М№ 7 (22,22 %), 
найнижчою – Рапсодія/Тріада (3,64 %); за ознакою «кількість насінин з 
однієї рослини» найвищою частотою трансгресій – гібридні комбінації: 
Ізумрудна/М № 14 (51,61 %), Аметист/М № 24 (23,81 %) і 
Хуторяночка/М № 7 (16,67 %), найнижчою – Хуторяночка/Ізумрудна 
(3,70 %). 

За показником індивідуальної насіннєвої продуктивності “маса 
насіння з однієї рослини” найвищою частотою трансгресій 
характеризувалися гібридні комбінації: Ізумрудна/М № 14 (48,39%), 
Аметист/М № 24 (33,33 %) і Хуторяночка/М № 7 (19,44 %), тоді як 
найнижчою – Рапсодія/Тріада (3,64 %) і М № 24/Аметист (8,54 %). 

Окрім частоти трансгресії, важливим показником, який 
застосовується при аналізі успадкування в гібридних поколіннях, є 
ступінь її прояву. 

Прояв позитивної трансгресії за усіма кількісними ознаками, що 
вивчалися, відмічено у гібридних комбінаціях (F2): Хуторяночка/М № 7, 
Аметист/М № 24, Тріада/Рапсодія і Рапсодія/Тріада. 

Ступінь позитивної трансгресії за ознакою «висота рослини» 
проявилася у комбінаціях – Хуторяночка/М №7 (1,71 %), 
Аметист/М № 24 (8,04 %) та Тріада/Рапсодія (14,62 %) і Рапсодія/Тріада 
(26,02 %). 

За показником «кількість продуктивних вузлів» найбільший 
ступінь позитивної трансгресії відмічено в комбінаціях: 
М № 24/Аметист (89,47 %), Аметист/М № 24 (70,18 %), 
Ізумрудна/М № 14; найнижчий – у комбінації Рапсодія/Тріада (6,16 %). 

За ознакою «кількість бобів на рослині» найбільшим ступенем 
позитивної трансгресії характеризувалися наступні комбінації: 
Ізумрудна/М № 14 (110,99 %), Хуторяночка/М № 7 (68,51 %), 
М № 14/Ізумрудна (58,12 %). 

Найвищим ступенем позитивної трансгресії за ознакою «кількість 
насінин з однієї рослини» характеризувалися такі комбінації: 
Ізумрудна/М № 14 (153,30 %), Хуторяночка/Ізумрудна (71,28 %), 
М № 14/Ізумрудна (56,73 %); найнижчим – Рапсодія/Тріада (15,20 %). 

Ступінь позитивної трансгресії за ознакою «маса насіння з однієї 
рослини» найбільше проявився у гібридних комбінаціях 
Ізумрудна/М № 14 (133,02 %), Хуторяночка/М № 7 (91,16 %) та 
М № 14/Ізумрудна (85,12 %). 
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Отже, за результатами досліджень встановлено високий рівень 
частоти і ступеня прояву позитивних трансгресій у популяцій другого 
покоління сої. Найбільшою частотою позитивної трансгресії за 
індивідуальною насіннєвою продуктивністю характеризуються гібриди 
другого покоління комбінацій Ізумрудна/М № 14 (48,39 %), 
Аметист/М № 24 (33,33 %), Хуторяночка/М № 7 (19,44 %). 
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кластерів.  
 
З тих давніх пір, коли гібридизація стала основним методом 

селекції сільськогосподарських рослин, однієї дотепер невирішеною до 
кінця проблемою є відбір родоначальних (елітних) рослин в поколінні 
F2 через високий рівень гетерозиготності, складнощі компонентного 
складу генетичної варіанси (домінування, епістаз, адитивність, 
внутрішньовидова конкуренція, взаємодія «генотип-середовище»). 
Тому, добір за кількісними ознаками, у тому числі за продуктивністю, є 
малоефективним у гібридів F2. У більшості випадків селекціонери 
вважають за краще проводити відбір елітних рослин F2 в полі: окомірно, 
за добре видимими, просто успадкованими ознаками (висота, форма і 
забарвлення листка рослини, опушеність, тривалість вегетаційного 
періоду тощо) з подальшим аналізом відібраних рослин у лабораторних 
умовах.  

Застосування комп'ютерної технології, зокрема, кластерного 
аналізу, на наш погляд, дає змогу наблизитися до вирішення складної 
задачі підвищення ефективності добору в поколінні F2, що 
розщеплюється, за ознаками продуктивності. 

Нами було проведено оцінку 423 генотипів (56 комбінацій) F2 сої. 
У кластерному аналізі в основу групування по всіх рослинах були взяті 
основні господарсько-цінні ознаки: висота рослин, кількість 
продуктивних вузлів, кількість бобів на рослині, кількість насінин на 
рослині та маса насіння з рослини. 
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Кластерний аналіз виконувався в модулі Cluster Analysis пакету 
програм Statistica, 10. Для побудови кластерів використовувався метод 
К-середніх кластерного аналізу. 

За результатами кластерного аналізу нами зроблено розподіл 
досліджуваних 423 зразків, створених методом гібридизації, на п'ять 
основні кластери. 

При розподілі на 2 кластери (К2) за середньою величиною всіх 5 
аналізованих ознак кращою виявилася група I (К2-I), в якій 
концентрувалися 91 рослина з ознаками, які значно перевищували 
середній показник групи IІ. 

Розподіл на 3 кластери дав можливість виділити найкращу групу І 
(20 рослин з 423 або 4,7 %), в якій розміщені рослини з найвищими 
показниками: висота рослин – 101,3 ± 18,2 см, кількість продуктивних 
вузлів – 50,8 ± 16,9 шт., кількість бобів на рослині – 145,0 ± 29,2 шт., 
кількість насінин на рослині – 310,9 ± 70,3 шт. та маса насіння з рослини 
– 43,7 ± 11,8 г. 

При розподілі на 4 кластери (К4) за середньою величиною всіх 5 
аналізованих ознак кращою виявилася група IІІ (К4-IІІ), в якій 
концентрувалися 16 (3,8 %) рослин з ознаками, які значно 
перевищували середній показник інших груп даного кластеру. 

Найбільший інтерес викликає розподіл рослин F2 на 5 кластерів 
(К5), за якого в кращій групі К5-IV концентрувалося 12 (2,8 %) рослин, 
які за основними господарсько-цінними ознаками перевищували 
відповідні показники як інших груп К5, так і кращих груп К2, К3 і К4. 

Таким чином, у процесі відбору з використанням кластерного 
аналізу, з 423 аналізованих рослин F2 сої, з використанням групуючих 
ознак, в кластері К5-IV було виділено 12 кращих рослин, що мають 
максимальні значення основних показників, які визначають його 
продуктивність при оптимальному поєднанні ознак генеративних і 
вегетативних органів рослини. Потомства F2, відібрані із кращих 
кластерів елітних рослин, будуть висіватись для подальшого їх 
вивчення і використання в практичній селекції. 

 
  

«Сучасні кормові ресурси:  
селекція, технологія виробництва, зберігання та ефективного використання». 2018 р.

9

Генетика, селекція та насінництво високобілкових культур



УДК. 633.2.033:631.8 
© 2019 
 
О. В. Вишневська, кандидат сільськогосподарських наук 
О. В. Маркіна, І. В. Тугуєва, Н. В. Мельник 
Інститут сільського господарства Полісся НААН 
 
ПРОДУКТИВНІСТЬ  НОВИХ  БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ  
ЦЕНОЗІВ  ПРИ  ПАСОВИЩНОМУ  ВИКОРИСТАННІ  В  
УМОВАХ  ПОЛІССЯ 
 
У зміцненні кормової бази тваринництва важлива роль належить 

підвищенню ефективності використання кормових ресурсів. 
Вирішувати це питання при створенні пасовищного конвеєра 
допомагають багатокомпонентні ценози. Великий інтерес при 
конвеєрному використанні викликають тритикале озиме та суданська 
трава як в одновидових так і в сумісних посівах. Тому розробка 
технологій вирощування сумісних посівів тритикале озимого та 
суданської трави з бобовими й хрестоцвітими культурами в поєднанні з 
підсівною сераделою посівною є необхідною для практики. До того ж, 
при розумному поєднанні, такі ценози дають змогу отримати два та 
більше врожаїв зеленої маси з одного гектара за вегетацію, що впливає 
на собівартість зеленого корму. 

Метою наших досліджень було вивчення нових для зони Полісся 
кормових сумішок, здатних забезпечувати тваринництво зеленим 
кормом в умовах зміни клімату. 

За результатами досліджень встановлено, що кормова 
продуктивність ценозів була неоднаковою і залежала від кількості 
укосів, складу сумішок, дати сівби та системи удобрення. 

Серед ранніх ярих культур особливу цінність представляє 
тритикале озиме сорт Богодарський та його суміш з горошком 
паннонським сорт Орлан (дата сівби 18.10.), які забезпечують 
надходження зеленого корму в ранні періоди випасання. У середньому 
за роки дослідження встановлено, що сумарна продуктивність даних 
ценозів з одного гектара (яка складається з врожаю основного посіву та 
отави серадели посівної сорт Іскорость (дата сівби 10.03.)) становить 
13,2—25,8 т/га зеленої або 2,9—5,3 т/га сухої маси, залежно від системи 
удобрення. 

Травостої для літнього та пізнього використання складалися з 
основного посіву сумішок: суданська трава с. Мироновська 10 + 
пелюшка с. Звягельська, суданська трава + редька олійна с. Либядь 
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(дата сівби 15.05—25.05); суданська трава + редька олійна + пелюшка 
(дата сівби 10.06.) та підсіяної під них серадели посівної. Сумарна 
продуктивність з одного гектара їх становила 16,0—39,2 тонни зеленої 
або 3,3—7,5 тонни сухої маси. Отава формувалась з суданської трави та 
серадели посівної. 

Дещо меншу продуктивність мали суміші пізньолітнього строку 
сівби (суданська трава з амарантом с. Поліський та її сумішки з 
включенням редьки олійної, дата сівби 25.06—10.07) без підсіву 
серадели посівної. Врожай в сумі за рік складався з основного посіву та 
отави суданської трави, який становив 10,6—21,8 т/га зеленої або 
2,1-4,0 т/га сухої маси, залежно від системи удобрення. 

Застосування нового комплексного мінерального добрива 
рослинного походження Екоплант забезпечило збільшення врожайності 
зеленого корму на 13,6-27,2 %, комплексного мінерального добрива 
N16Р16К16 – на 26,6—60,5 %, внесення комплексного мінерального 
добрива у нормі N60Р30К60 та проведення позакореневого підживлення 
рослин рідкими мінеральними добривами «Росток» Макро (2 л/га) у 
комплексі з нанопрепаратом Сизам (0,25 мл/га) – на 46,8—91,2 %, 
порівняно до контролю. 

При формуванні високопродуктивних різночасно достигаючих 
агрофітоценозів при конвеєрному виробництві кормів шляхом 
одержання двох або трьох урожаїв з одного гектара коефіцієнт 
енергетичної ефективності становив 2,3—9,7, собівартість корму – 
210—336 грн/т. 

Таким чином, вирощування однорічних сумішок дає можливість 
забезпечити тваринництво зеленими кормами, в умовах зміни клімату. 
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ОЦІНКА  NO-TILL  ТЕХНОЛОГІЇ  ВИРОЩУВАННЯ  
КУКУРУДЗИ  НА  КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ  
 
Сучасне сільськогосподарське виробництво в Україні 

характеризується застосуванням різноманітних технологій вирощування 
культурних рослин, які розроблені як вітчизняною наукою, так і 
зарубіжними фірмами із застосуванням різноманітних комплексів 
машин, технічних та хімічних засобів для їх реалізації. З точки зору 
підвищення конкурентоспроможності аграрної продукції перевагу 
надають впровадженню більш складних, проте, гнучкіших до зміни 
зовнішніх впливів технологій із можливістю виключення зайвих 
операцій або їх інтегрування. 

Конкурентоспроможність продукції – це комплекс споживчих та 
вартісних характеристик, які визначають його успіх на ринку, тобто 
спроможність саме даного товару бути обміненим на гроші в умовах 
широкої пропозиції до інших конкуруючих товаровиробників. 

У наших дослідженнях оцінку технологій на конкурентоздатність 
проводили на основі методики, запропонованої А. Д. Гаркавим, 
В. Ф. Петриченком, А. В. Спіріним [1]. Нами було розраховано кількісні 
показники основних факторів, які впливають на 
конкурентоспроможність технологій вирощування 
сільськогосподарських культур. Оцінка конкурентоспроможності 
технологій проводилась за енергетичними, економічними показниками 
та технічним рівнем машин, які реалізують дані технології.  

Так, за нашими розрахунками, найбільш конкурентоздатними 
виявилися варіанти No-till технології, де вирощували 
середньораньостиглий гібрид Адевей із застосуванням препарату від 
холодового стресу Ратчет – Кзд = 1,362 та варіант, де не застосовували 
антистресант – Кзд = 1,336. Наступними за величиною комплексного 
коефіцієнта конкурентоздатності були варіанти гібридів: Хорол СВ - 
Кзд = 1,330, ЛГ 3232 – Кзд = 1,321 із обов’язковим внесенням препарату 
для швидкого відновлення рослин після негативної дії весняних 
заморозків. Також слід відзначити гібриди ЛГ 3232 та Трубіж СВ, які 
демонстрували значні різниці між своїми варіантами при впливі 
фактора інтенсифікації технології.  
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Отже, для інтенсивного розвитку сільськогосподарського 
виробництва збільшення виходу продукції з одиниці площі без 
збільшення додаткових вкладень потрібно запроваджувати прогресивні 
конкурентоздатні No-till технології вирощування сільськогосподарських 
культур спрямованих на впровадження досягнень науки, передової 
техніки та засобів, які понижують стресові впливи на рослину. 

Література: 
1. Гаркавий А. Д., Петриченко В. Ф., Спірін А. В. 

Конкурентоспроможність технологій і машин: Навчальний посібник. – 
Вінниця: ВДАУ – «Тірас». – 2003. – 68 с.  
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ВПЛИВ  ЕЛЕМЕНТІВ  ТЕХНОЛОГІЇ  НА  ФОРМУВАННЯ  
ПРОДУКТИВНОСТІ  ПОСІВІВ  ЯЧМЕНЮ  ЯРОГО  В  
УМОВАХ  ЛІСОСТЕПУ  ПРАВОБЕРЕЖНОГО 
 
Відомо, що найважливішу роль у формуванні фотосинтетичної 

продуктивності посіву відіграють темпи і розміри формування його 
листкової поверхні, оскільки з цим показником пов’язані всі інші, що 
забезпечують продукування урожайності. Зокрема, темп і розміри 
асиміляційної поверхні посіву визначають інтенсивність поглинання 
вологи, елементів живлення та фотосинтетично активної радіації (ФАР). 
У наслідок такого поєднання посів, як фотосинтезуюча система 
нагромаджує органічну речовину, яка в часі забезпечує кількісне 
формування урожаю та повноцінність його якісних показників.  

Слід відмітити, що збільшення площі асиміляційної поверхні не 
може вирішувати усіх питань підвищення продуктивності рослин. Це, 
як правило, призводить до затінення одних листків іншими. Тому в 
кожній ґрунтово-кліматичній зоні для кожного виду і навіть сорту 
рослин є оптимальна величина площі листків, формування якої 
забезпечує найбільшу продуктивність. Для характеристики показників 
площі асиміляційної поверхні використовують показник листкового 
індексу поверхні (ІЛП). Відомо, що він характеризує коефіцієнт 
використання посівами своєї листкової поверхні і перебуває в прямій 
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залежності із чистою продуктивністю фотосинтезу. Тобто значення його 
показників вищі у рослин ячменю ярого, які мають вищу ЧПФ. 

Таким чином, основним завданням сучасних технологій 
вирощування сільськогосподарських культур, зокрема ячменю ярого є 
створення умов, при яких листкова поверхня повинна бути 
максимальна, строк активної асиміляції – більш довгим, швидкість 
фотосинтезу в асимілюючих органах – по можливості більш високою, а 
сумарна робота фотосинтетичного апарату рослин була б найбільш 
ефективною та продуктивною. 

Наші дослідження були направлені на вивчення впливу доз 
азотних добрив та регуляторів росту рослин на індекс листкової 
поверхні рослин та урожайність зерна ячменю ярого. Вони проводились 
упродовж 2009—2011 рр. в Інституті кормів та сільського господарства 
Поділля НААН. Ґрунтовий покрив представлений сірими лісовими 
опідзоленими середньосуглинковими ґрунтами із вмістом гумусу 
2,20 %, рН 5,1–5,5. Передбачалось вивчення дії та взаємодії трьох 
факторів: А – сорт: Набат, Вінницький 28; В – дози азотних добрив: без 
добрив, P45K45, N45P45K45, N60P45K45, N90P45K45; С – регулятор росту 
рослин: Терпал, Біном. Ретардант застосовували на початку фази вихід в 
трубку. 

Аналізуючи динаміку зміни індексу листкової поверхні, 
встановлено, що цей показник як і площа листкової поверхні залежить 
від застосування добрив та регуляторів росту рослин. Так, індекс 
листкової поверхні залежно від сорту та варіанту досліду зростав до 
фази колосіння і був у межах 0,59—5,44 м²/м², а до фази молочно-
воскової стиглості цей показник поступово зменшувався і становив 
0,95—1,65 м2/м2 у зв’язку із біологією культури. 

Відмічено, що у фазі колосіння на контрольних ділянках 
листковий індекс рослин ячменю ярого сорту Набат становив 4,77 м2/м2, 
а при внесенні азотних добрив у дозі N45 чи N60 цей показник 
підвищувався відповідно до 5,15 і 5,37 м2/м2, тоді як при внесенні N90 він 
сягав максимуму і становив 5,53 м2/м2. 

Свідченням високої ефективності комплексного застосування 
азотних добрив та обробки посівів у фазі вихід у трубку 
морфорегуляторами є не лише збільшення показників індексу листкової 
поверхні, але й рівня урожайності зерна різних сортів культури. Так, 
максимальна урожайність зерна спостерігалась у сорту Набат 6,39 т/га, 
дещо нижча у сорту Вінницький 28 – 5,78 т/га, яку одержали за 
внесення повного мінерального добрива у дозі N90P45K45 та застосування 
морфорегулятора Терпал, що більше відповідно на 2,21 та 1,97 т/га за 
контроль (без обробок). 
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Тому, оптимізація технології вирощування ячменю ярого за 
рахунок збалансованої системи удобрення, а саме внесення азотних 
добрив у дозі N90P45K45 та застосування регуляторів росту рослин (Біном 
або Терпал) забезпечує реалізацію генетичного потенціалу сортів Набат 
та Вінницький 28 на 60—70 % та рівень урожайності зерна на 6,39—
5,78 т/га. 

 
 
УДК: 635.656:631.526.3:581.134 (477.72) 
© 2019 
 
М. В. Новохижній, О. А. Коваленко, Г. З. Тимошенко, 
А. М. Коваленко, кандидати сільськогосподарських наук 
Інститут зрошуваного землеробства НААН 
 
ІНТЕНСИВНІ  СОРТИ  ГОРОХУ – РЕЗЕРВ  ЗБІЛЬШЕННЯ  
ВИРОБНИЦТВА  РОСЛИННОГО  БІЛКА  В СТЕПУ  
УКРАЇНИ 
 
Рослинний білок є найбільш важливою складовою частиною 

харчових і кормових ресурсів. Наприкінці XX сторіччя його частка 
складала 70 % у загальному балансі цього продукту. Виробництво 
рослинного білка завжди було ключовою проблемою сільського 
господарства. Серед культур, які є основним резервом збільшення 
виробництва рослинного білка на неполивних землях у степовій зоні 
України, найбільш поширеною є горох.  

В останні роки селекціонерами України створено цілу низку нових 
сортів гороху, в основному таких, що відносяться до безлисточкового 
морфотипу (вусатого типу листка). Вони більш стійкі до несприятливих 
умов вирощування і, що особливо важливо, більш придатні для 
комбайнового збирання. Тому, ми провели дослідження на полях 
Інституту зрошуваного землеробства НААН України з метою 
визначення найбільш адаптованих до посушливих умов Південного 
Степу. Дослідження і спостереження проводились згідно 
загальноприйнятих у рослинництві методик. 

Одержані результати свідчать про те, що урожайність зерна гороху 
та збір білка у зерні залежать, в першу чергу, від погодних умов у 
передпосівний період та протягом його вегетації. У 2015 році запаси 
продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту становили 149,4 мм, а 
опади за період вегетації гороху – 262,4 мм, у 2016 р. – 102,7 та 
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161,9 мм, у 2017 р. – 148,1 і 96,1 мм і у 2018 р. – 98,3 та 60,4 мм 
відповідно. 

Унаслідок таких погодних умов найвища врожайність всіх сортів 
гороху була сформована у найбільш вологий 2015 рік – 2,41—3,44 т/га. 
Найвищу врожайність сформували сорти селекції Інституту 
рослинництва ім. В. Я. Юр'єва – Оплот 3,44 т/га і Глянс 3,31 т/га. У 
найбільш посушливий за останні чотири роки 2018 рік, найвища 
врожайність була у сортів Царевич і Оплот  селекції Інституту 
рослинництва ім. В. Я. Юр'єва – 2,32 та 2,02 т/га, Пристань і Круїз 
селекції селекційно-генетичного інституту НЦНС – 2,05 і 2,07 т/га, а 
також сорту Астронавт селекції Компанії «Лемке» – 2,00 т/га. 

У середньому за роки досліджень найбільш стабільною була 
врожайність у сортів Царевич і Оплот селекції Інституту рослинництва 
ім. В. Я. Юр'єва, сорту Світ селекції селекційно-генетичного інституту 
НЦНС, сортів Астронавт і Саламанка селекції Компанії «Лемке» та 
сорту Мазепа селекції Полтавської ДАА. 

Ці сорти можна рекомендувати до сівби в усі роки. Проте, у роки, 
коли запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту на час сівби 
перевищують 140 мм краще висівати сорти Оплот і Глянс, які добре 
відкликаються на умови високої вологозабезпеченості. За посушливих 
умов весни, при запасах продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту 
менше 100 мм, краще використовувати сорти Царевич, Оплот, 
Пристань, Круїз та Астронавт. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ  ДЕЯКИХ  ЕЛЕМЕНТІВ  ТЕХНОЛОГІЇ  
ВИРОЩУВАННЯ  ГОРОХУ  В  ПІВДЕННОМУ  СТЕПУ 
 
Виробництво рослинного білка завжди було ключовою проблемою 

сільського господарства. Серед культур, які є основним резервом 
збільшення виробництва рослинного білка на неполивних землях в 
степовій зоні України, найбільш поширеною є горох. Це зумовлено його 
здатністю формувати високі врожаї зерна порівняно з іншими 
зернобобовими культурами та добрими показниками якості.  
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Реалізувати в повній мірі потенціал врожайності гороху можна 
лише при врахуванні його біологічних властивостей та реакції на окремі 
агроприйоми вирощування. У зв'язку з цим необхідно постійно 
удосконалювати елементи його технології, які створюють сприятливі 
умови для інтенсивного росту і розвитку рослин. Тому, ми провели 
дослідження з розробки окремих агроприйомів вирощування гороху на 
дослідному полі Інституту зрошуваного землеробства на темно-
каштановому середньо суглинковому ґрунті на неполивних землях. 
Дослідження і спостереження проводились згідно загальноприйнятих в 
рослинництві методик у сівозміні: горох – пшениця озима – кукурудза 
МВС – пшениця озима. 

Спостереження показали, що різні системи основного обробітку 
ґрунту не однаково впливають на накопичення продуктивної вологи в 
ґрунті за осінньо-зимовий період. Найбільшими вони були на час сівби 
гороху за оранки під ярі культури і мілкому безполицевому обробітку 
під пшеницю озиму – 121,8 мм у середньому за п’ять років, а 
найменшими за систематично мілкого обробітку в сівозміні – 110,1 мм. 

Різні системи основного обробітку ґрунту призводили до змінення 
й інших показників агрофізичних властивостей. 

Умови росту і розвитку рослин відобразились і на рівні 
врожайності зерна. Найвищим він був за оранки під ярі культури і 
мілкому безполицевому обробітку під озимі культури – 1,49 т/га, а 
найнижчим – при систематичному мілкому обробітку на глибину 10—
12 см – 1,18 т/га. 

Крім обробітку ґрунту істотний вплив на формування врожаю 
гороху виявили норми висіву, дози внесення добрив та застосування 
пестицидів. Формування високого урожаю гороху відбувається лише за 
оптимізації відповідних факторів, які визначають інтенсивність 
наростання вегетативної маси, накопичення сухої речовини, розміри 
асиміляційної поверхні і тривалість її активного функціонування.  

У результаті досліджень було визначено, що від застосування 
азотних добрив і хімічного захисту вегетація рослин гороху 
подовжувалась, а від збільшення густоти стояння рослин, навпаки – 
скорочувалась. 

Добрива також вплинули і на використання вологи. Азотні 
добрива внесені під горох збільшують загальні витрати ґрунтової 
вологи, але споживання її на одиницю продукції знижується. 

Найбільшу вегетативну масу формували рослини гороху на 
варіантах з дозою добрив N60P40 та «Розрахунковій» на запланований 
урожай за норми висіву 0,8 млн шт./га і хімічному захисту рослин 
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(гербіцид + інсектицид), яка складала 30,3—30,5 г на 1 рослину 
порівняно з 20,9—27,3 г на контролі.  

Найбільше пошкодження зерна – 79 % відмічено на варіантах без 
застосування інсектицидів, а найменше – 6 % на варіантах з внесенням 
лише фосфорних добрив P40 за норми висіву – 0,8 млн шт./га і 
застосуванням пестицидів. 

Все це відобразилось на формуванні врожаю гороху, де головну 
роль відіграють азотні добрива у взаємодії з іншими факторами. 
Максимальну урожайність зерна – 1,67—1,69 т/га отримано на 
варіантах з внесенням N60 P40 та «Розрахунковій» дозі за норми висіву – 
1,1 млн шт./га і хімічному захисті, а мінімальну – 0,72 т/га на варіантах з 
внесенням P40 за норми висіву 0,8 млн шт./га без застосування 
пестицидів. 
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ПОЖИВНИЙ  РЕЖИМ  ҐРУНТУ  У  ПОСІВАХ  КУКУРУДЗИ  
ЗА  NO-TILL  ТЕХНОЛОГІЇ  
 
Наукові дослідження свідчать, що кукурудза вимоглива до 

родючості ґрунту та здатна формувати найбільші врожаї зерна лише на 
чорноземних ґрунтах з високим вмістом гумусу та поживних речовин 
середньо суглинкового механічного складу. У різних ґрунтах рухливість 
поживних речовин та засвоюваність їх кореневою системою  рослин не 
є однаковими. У роки, коли оптимальні водний та тепловий режими 
співпадають, вимогливість кукурудзи в забезпеченні поживними 
речовинами різко зростає, а можливість її задовольнити залежить від 
агрофізичних та агрохімічних властивостей ґрунту. Балансувати 
необхідний рівень родючості та поживний режим ґрунту за рахунок 
збільшення доз мінеральних добрив не завжди вдається. Якщо винос 
поживних речовин значно перевищує їх надходження з добривами, то 
це призводить до зниження врожайності і родючості ґрунтів. У зв’язку з 
інтенсивним виносом врожаєм кукурудзи на зерно поживних елементів 
живлення, таких як азот, фосфор і калій є необхідним їх повернення в 
ґрунт, тому технологія обробітку ґрунту No-till дає змогу це зробити за 
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рахунок збереження пожнивних решток на полі після збирання основної 
маси врожаю.  

За рівня середньої врожайності гібридів кукурудзи 6,62 т/га за 
технології обробітку ґрунту No-till винос азоту із врожаєм становив 
198,58 кг/га, калію – 165,49 кг/га та фосфору – 79,43 кг/га. За 
співвідношення маси зерна до маси побічної (листостеблової) продукції, 
включаючи обгортку качана 0,9:1,0 (воно може варіювати в залежності 
від кількості качанів на одному стеблі) при збиранні врожаю зерна на 
рівні 6,62 т/га на поверхню ґрунту, а згодом – у ґрунт потрапляє близько 
6,62 – 6,82 т/га листостеблової маси та біомаса кореневої системи, яка 
становить 35—40 % від листостеблової. Надходження поживних 
речовин до ґрунту за No-till технології відбувалося за рахунок: 
застосування добрив (N60Р60К60), листостеблової маси (побічної 
продукції) азоту – 36,41 кг/га, фосфору – 21,84 кг/га, калію 50,97 кг/га та 
кореневих решток рослин кукурудзи азоту – 12,25 кг/га, фосфору – 
7,35 кг/га та калію 17,1 кг/га. У результаті природного процесу 
мінералізації за нашими підрахунками до ґрунту поступило в 
середньому 108 кг/га азоту, 89 кг/га фосфору та 128 кг/га калію. 

Баланс поживних речовин у ґрунті за No-till технології 
вирощування кукурудзи на зерно показав, що бездефіцитним він є за 
фосфором 9,76 кг/га. При цьому, дефіцитними були азот та калій, 
складає 89,93 кг/га та 37,37 кг/га відповідно (табл. 1).  

 
Показники балансу поживних речовин ґрунту за No-till технології 

вирощування кукурудзи на зерно, у середньому за 2014—2016 рр. 

Показники Поживні речовини 
N P K 

Винесено 1 т врожаю зерна, кг/га 30,00 12,00 25,00 
Винесено із урожаєм зерна, кг/га 198,58 79,43 165,49 
Внесено із добривами, кг/га 60,00 60,00 60,00 
Внесено за рахунок побічної продукції, кг/га 36,41 21,84 50,97 
Внесено за рахунок кореневих решток, кг/га 12,25 7,35 17,14 
Повернуто до ґрунту, кг/га 108,65 89,19 128,11 
Баланс, кг/га -89,93 9,76 -37,37 

 
Наведений баланс є розрахунковим, оскільки при цьому не 

враховуються інші важливі складники родючості ґрунту. Так, 
потрапляння у ґрунт такої кількості рослинної біомаси, окрім 
вивільнення основних макро- та мікроелементів, має надзвичайно 
потужний і різноплановий вплив на характер та направленість усіх 
мікробіологічних процесів у ґрунті. За своєчасного збирання кукурудзи, 
заробляння у ґрунт рослинних решток, наявності достатньої кількості 
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вологи, тепла та мінерального азоту вплив може бути близьким до дії 
немінералізованих органічних добрив (свіжого гною, сидератів, тощо). 
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ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ  ФАКТОРІВ  НА  ФОРМУВАННЯ  
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Ключові слова: люцерна посівна, облиствленість, тривалість 

світлової доби, опади, температура повітря. 
 
Фотосинтезу належить провідна роль в утворенні органічної 

речовини рослин, завдяки якому накопичується близько 95 % сухої 
речовини. Для ефективного проходження процесу фотосинтезу у житті 
рослин важливу роль відіграє асиміляційна поверхня. Формування 
більшої чи меншої площі всіх листків рослин, як правило, позначається 
на їх загальній продуктивності, яка зокрема залежить від тривалості 
освітлення, рівня мінерального живлення, вологозабезпеченості та 
температурного режиму.  

Мета досліджень полягала у вивченні впливу екологічних 
факторів на формування облиствленості рослин люцерни посівної 
другого року життя за різного географічного походження, норм висіву 
та ширини міжряддя. 

Дослідження проводили у відділі польових кормових культур, 
сіножатей та пасовищ Інституту кормів та сільського господарства 
Поділля НААН упродовж 2017–2018 рр. У досліді висівали сорт 
люцерни посівної Росана, оригінатором якого є Інститут кормів та 
сільського господарства Поділля НААН (Лісостеп) та сорт Анжеліка – 
Інститут зрошуваного землеробства НААН (Степ). Норма висіву 4, 6, 
8 млн/га схожих насінин, спосіб сівби звичайний рядковий з шириною 
міжряддя 12,5–25 см. Фосфорно-калійні мінеральні добрива та вапно 
вносили під передпосівну культивацію. Відчуження травостою 

1 Науковий керівник: Демидась Г. І., доктор с.-г. наук, професор1 
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проводили у фазі бутонізації та початку цвітіння люцерни посівної. За 
складних погодних умов весни 2018 року відновлення вегетації 
люцерни посівної розпочалось у більш пізні строки – 5 квітня. 

Проходження етапів органогенезу та формування травостою 
першого укосу супроводжувалось за підвищеної середньомісячної 
температури повітря на 3,9–6,3 оС з сумою опадів 26 мм та тривалості 
світлової доби 13,59–15,57 год. Незважаючи на такі погодні умови 
рослини люцерни забезпечили високі показники облиствленості 44,9–
50,9 % за вузькорядного способу сівби (12,5 см) у фазі бутонізації. 
Необхідно зазначити, що екотипи люцерни по-різному реагували на 
збільшення ширини міжряддя (25 см) та в значній мірі обумовлювались 
нормами висіву. Так, у сорту Росана за мінімальної норми висіву 
4 млн/га облиствленість становила 43,7 % та зростала до 52,8 % за сівби 
8 млн/га у фазі бутонізації, тоді як у сорту Анжеліка показники 
збільшились до 49,6–53,0 %. У фазі початку цвітіння люцерни посівної 
спостерігалось зменшення облиствленості рослин до 36,0–42,6 % 
незалежно від ширини міжряддя та норми висіву.  

Люцерна посівна, як рослина довгого дня, травостій другого укосу 
формувала за тривалості світлової доби понад 16,16—16,25 год 
(червень) при надмірному зволоженні (ГТК 3,2) та середньомісячної 
температури повітря 19,3 оС. За високої інтенсивності сонячного сяяння 
та спектрального состава світла вона забезпечила найбільші показники 
облиствленості рослин 53,2–55,5 % за мінімальної норми висіву та 50,6–
53,1 % за сівби 8 млн/га у фазі бутонізації та початку цвітіння вони були 
на рівні 49,8 %.  

За третього циклу скошування травостою у структурі урожаю 
частка листя залишалась високою 45,6—46,7 %, тоді як при формуванні 
четвертого укосу спостерігалось укорочення довжини міжвузля, 
рослини були низькорослими з пропорційним підвищеним відсотком 
листя в отаві до 52,1—62,0 %. Продукційні процеси листоутворення в 
основному проходили за скорочення тривалості світлової доби від 15,55 
до 12,07 год – у вересні, при середньомісячної температури повітря 
(серпень–вересень) 19,5 оС та суми опадів 165 мм.  

Таким чином, незалежно від географічного походження люцерна 
посівна у фазі бутонізації забезпечила найбільші показники 
облиствленості 52,2—53,8 % за тривалості світлової доби понад 16 год. 
та 61,4—62,6 % (12 год.) при оптимальній вологозабезпеченості та 
температурному режимі.  
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мозаїчність горизонтальної структури, реалізація екологічної ніші, 
продуктивність фітомаси.  

 
Створення міцної кормової бази тваринництва, як однієї з 

найважливіших проблем сільськогосподарського виробництва, вимагає 
в даний час значного підвищення ефективності використання всіх 
земельних ресурсів, а також продовження продуктивної стадії сингенезу 
лучних агрофітоценозів (забезпечення продуктивного довголіття). 
Низька продуктивність багаторічних лукопасовищних трав нині ще 
недостатньо теоретично осмислена і тому це стримує інтенсивний 
розвиток кормовиробництва в нашій країні. 

Саме тому в Інституті кормів та сільського господарства впродовж 
2009−2015 рр. автором проводились фітоценотичні дослідження з 
конструювання модельних багаторічних пасовищних травостоїв різного 
ботанічного складу (4—9 видів багаторічних злакових і бобових видів) і 
горизонтальної структури (змішаний, черезрядний, перехресний та 
парцелярний посіви). Теоретичною базою для розв’язання згаданих 
вище завдань стали фундаментальні положення екології − принципи 
флористичної і ценотичної неповночленності сучасних лучних 
фітоценозів, принципи відповідності еколого-ценотичних конструкцій 
сіяних пасовищ і сіножатей зональним типам біогеоценотичних 
структур, принцип адаптивної стратегії рослин, принцип диференціації 
екологічних ніш на основі взаємодоповнюваності різних видів, 
екотипів, сортів трав у процесі формування вузлових пасовищних і 
сінокісних фітоценозів. 

На основі аналізу експериментальних даних, отриманих на 
дослідних агрофітоценозах вперше встановлено, що "мозаїчний" спосіб 
моделювання горизонтальної структури агрофітоценозів оптимізує не 
тільки фотосинтетичну і біологічну продуктивність, а й забезпечує їх 
стійкість, продуктивне довголіття, самопідтримку і саморегулювання 
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обмінних процесів із зовнішнім середовищем. Це пояснюється різним 
ступенем диференціації реалізованих екологічних ніш і, відповідно, 
різним рівнем міжвидової і внутрішньовидової конкуренції в ценозах. 
Більш низький рівень конкуренції в «мозаїчних» агроценозах проявився 
в оптимальних демографічних характеристиках всіх компонентів, які 
відрізнялися стійкістю порівняно з іншими варіантами сконструйованих 
агроценозів. Мозаїчність горизонтальної структури досягалася 
чергуванням двох видів мікроугруповань − парцел різних за ботанічним 
складом. У таких агроценозах формується найбільша за продуктивністю 
і енергетичним складом фітомаса, відзначається найвища потенційна і 
реальна ефективність використання енергії та вуглекислоти. У ґрунті 
під «мозаїчними» агроценозами збільшуються запаси азоту і гумусових 
речовин, зростає інтенсивність і кількість позитивних алелопатичних 
взаємозв’язків. 

Дослідженнями доведено збільшення урожайності зеленої маси та 
сухої речовини з кормової площі на варіантах роздільного вирощування 
в рядкових ценозах низових злакових та бобових трав, порівняно з 
загальноприйнятим змішаним способом висіву компонентів. Так, 
найкращими за урожайністю зеленої маси та сухої речовини протягом 
2013—2015 рр. пасовищного використання виявились бінарні сумішки 
тонконогу лучного та мітлиці тонкої з лядвенцем рогатим, а також 
костриці тонколистої з конюшиною лучною, створені перехресним 
способом сівби. Використання перехресного способу посіву бінарних 
травосумішок з низових злакових та бобових трав, порівняно з 
традиційним способом сівби, забезпечило краще ущільнення дернини 
травостоїв, збалансованість видового складу, збільшення урожайності 
сухої речовини на 12—20 % (2,9—3,2 т/га), а також отримання 2,8—
3,9 т/га умовних мол. од. з рівнем рентабельності створених 
пасовищних агрофітоценозів ‒ 145—211 %. 

Результати досліджень ефективності різних способів і схем сівби 
двокомпонентних сумішок низових злакових трав дають підстави 
стверджувати про позитивний вплив альтернативного розміщення 
компонентів бобово-злакового фітоценозу при сівбі на показники 
формування продуктивності сумісних посівів. Перевага таких варіантів 
виявляється в кращій виживаності рослин, підвищенні щільності 
дернини сінокосів, меншому пригніченню одних видів іншими, що 
призведе до збалансованості вегетативної маси, зменшенні у ній 
кількості різнотрав’я, поліпшенні ботанічного складу агрофітоценозів, 
підвищенні продуктивності кормової площі, а відтак – до ефективності 
використання кормових угідь. 
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Кормовиробництво є важливою галуззю вітчизняного 

сільськогосподарського виробництва, яка впливає на безпеку держави, 
на екологічний стан ґрунту та є сировинною базою для розвитку 
тваринництва. Однак в останні роки, через зміну клімату, при створенні 
культурних кормових угідь спостерігається випадання трав з ценозу вже 
в перші роки (а іноді і повна загибель), внаслідок чого формується 
низькопродуктивний травостій. У сучасних технологіях вирощування 
сільськогосподарських культур для вирішення проблем все більшої ваги 
набувають екологічно-безпечні елементи, побудовані на використанні 
нових видів добрив. Тому, пошук шляхів спрямованих на виживаність 
багаторічних трав в умовах змін клімату є важливою проблемою, яка 
потребує наукового підходу. 

Метою досліджень було встановлення впливу обробки насіння 
багаторічних трав препаратом Грейнактив С (регулятор росту рослин, 
діюча речовина – водний розчин солей полі (імінокарбонімідоіліміно + 
1,6 гександііла) з молекулярною масою 5000—9000 одиниць) на 
реалізацію їх біологічного потенціалу та виживаність. 

За результатами досліджень встановлено, що в умовах 
недостатньої кількості опадів (у період початку росту ГТК = 0,35, 
2017 р.) на дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах, обробка насіння 
препаратом Грейнактив С перед посівом сприяла їх виживаності в рік 
сівби. Так, густота травостою збільшилась: у райграсу багатоукісного на 
58 % (38 шт./м2), стоколосу безостого с. Оракул на 27 % (19,7), 
пажитниці багаторічної с. Святошинський на 18,4 % (22,5), лядвенцю 
рогатого с. Динамо на 33,3 % (24,0), люцерни посівної с. Ольга на 
46,7 % (22,5 шт./м2). 

На другий рік життя трав позитивний вплив препарату на їх ріст і 
розвиток зберігся. Так, площа листкової поверхні трав на варіантах з 
обробкою насіння збільшувалась порівняно до контролю в 1,6—4,3 рази 
на початку та в 1,68—5,03 рази наприкінці вегетації і 
становила  - 2,64—7,49 та 8,72—17,28 тис. м2/га залежно від виду трави. 
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Вага листя з однієї рослини у фазі цвітіння збільшувалась в 1,2-12,5 
рази (райграс багатоукісний 1,74 г + 0,08, V = 27 %; стоколос 
безостий - 10,5 + 0,51, V = 45 %; пажитниця багаторічна - 8,22 + 0,11, V 
= 35 %; лядвенець рогатий - 2,10 + 0,64, V = 95 %; люцерна 
посівна - 3,70 г + 0,64 V = 55 %). Вага однієї рослини мала приріст в 
1,1—3,6 рази (райграс багатоукісний  4,14 г + 0,05, V = 24 %; стоколос 
безостий - 15,1 + 1,21, V = 53 %; пажитниця багаторічна - 15,75 + 0,25, V 
= 29 %; лядвенець рогатий - 7,5 + 2,58, V = 10 %; люцерна 
посівна - 12,6 г + 2,02, V = 51 %). 

Відповідно до покращення розвитку вегетативної маси 
встановлено і збільшення активності розвитку кореневої системи. Так, 
кількість коренів на одну рослину на варіантах з обробкою насіння 
препаратом Грейнактив С збільшувалась в 1,1—9,7 рази, які становили 
у райграсу багатоукісного 30,4 шт. + 0,79, V = 33 %; стоколосу 
безостого  - 36,8 + 1,24, V = 30 %; пажитниці багаторічної - 56,0 + 0,77, 
V = 17 %; лядвенцю рогатого - 16,5 + 5,01, V = 96 %; люцерни 
посівної - 33,7 шт. + 10,44, V = 98 %. Вага маси коріння також 
збільшувалась в 1,1—3,6 рази (райграс багатоукісний  - 3,84 г + 0,05, V 
= 18 %; стоколос безостий - 9,6 + 0,19, V = 26 %; пажитниця 
багаторічна - 10,80 + 0,29, V = 24 %; лядвенець рогатий - 1,5 + 0,43, 
V = 90 %; люцерна посівна - 4,80 + 0,61, V = 46 %). 

Таким чином, для підвищення виживаності рослин багаторічних 
трав у рік сівби та активації ростових процесів у наступний рік життя 
слід застосовувати передпосівну обробку насіння препаратом 
Грейнактив С у нормі 100 мл на тонну насіння. 
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елементи мікрорельєфу, фітоценотична активність, докорінне 
поліпшення, прискорене залуження. 

 
Сумішки багаторічних трав завдяки проникненню кореневої 

системи окремих компонентів на різну глибину та рівномірному 
розподілу листкової маси по ярусах надземних органів і зростанню 
фотосинтетичному потенціалу повніше використовують умови 
повітряного та ґрунтового середовища і через це у більшості випадків 
урожайніші за одновидові посіви трав. Предметом досліджень 
слугувала складна чотирикомпонентна бобово-злакова травосумішка в 
складі еспарцету піщаного, стоколосу безостого, костриці очеретяної та 
регнерії шорсткостеблової.  

Встановлено перевагу варіантів докорінного поліпшення над 
варіантами прискореного залуження за наявністю рослин еспарцету 
піщаного на кормовій площі. Залежно від місця зростання тут 
спостерігали від 197 до 306 шт. пагонів/м2 бобового виду проти 158—
218 шт. пагонів/м2 на ділянках з прискореним залуженням. Також 
відмічений позитивний вплив на ріст та розвиток еспарцету піщаного 
використання в якості покривної культури суміші однорічних озимих 
видів (горошок паннонський + тритикале озиме), що є новим для даної 
зони вирощування багаторічних трав. 

Серед злакових компонентів спостерігали низьку конкурентну 
здатність до умов зростання в зімкнутих багаторічних ценопопуляціях 
та високу варіабельність у досліді за показником щільності травостою. 

Отриманий цифровий масив даних щодо агроботанічного складу 
травостою та його інтерпретація у вигляді математичних індексів 
ценотичної активності виду, дав змогу розмістити компоненти суміші у 
наступний ранжувальний ряд за ступенем фітоценотичної активності: 
еспарцет піщаний – вміст власних рослин у травостоях залежно від 
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варіантів складав 39,4—51,8 %, індекс ценотичної активності (ІЦА) при 
цьому був 2,37—3,12 → стоколос безостий – частка рослин у травостоях 
складала 21,4—37,2 %, ІЦА = 1,28—2,23 → костриця очеретяна – 3,1—
5,8 %, ІЦА = 0,19—0,35 → регнерія шорсткостеблова – 2,1—3,3 %, ІЦА 
= 0,13−0,20. 

Багаторічні бобово-злакові агрофітоценози, створені за 
докорінного поліпшення на перших стадіях відновлювальної сукцесії 
мали 7—8-й бал кормової цінності, складалися на 72—86 % з 
культурних видів рослин та забезпечували вихід сухої речовини на рівні 
5,26—7,28 т/га. 
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Конкурентоздатність між видами штучно створеного травостою 

значно впливає і на зміну його ботанічного складу. На встановлення 
кількісного співвідношення злакових, бобових трав і різнотрав’я в 
травостоях значно впливають способи посіву трав, а також 
конкурентоспроможність компонентів, що висіваються. 

Польові дослідження проводили в Інституті кормів та сільського 
господарства Поділля НААН у відділі польових кормових культур 
сіножатей та пасовищ. Дослід закладено із травосумішки стоколосу 
безостого «Марс», костриці очеретяної «Людмила», пирію середнього 
«Хорс» та люцерни посівної «Синюха» на фоні різних видів добрив та 
вапнування. Одержані в процесі наших досліджень результати свідчать, 
що існує закономірність впливу окремих елементів живлення які 
вносяться в ґрунт на формування ботанічного складу травостою. 

Досліджуючи сіяний люцерно-злаковий агрофітоценоз за видовим 
складом нами було підтверджено основні положення формування 
ботанічного складу травостоїв під впливом мінеральних добрив. Так, 
застосування азотних добрив веде до збільшення частки злакових 

2 Науковий керівник – доктор с.-г. наук Ковтун К. П. 
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компонентів у травосумішках, а складних добрив – зумовлює зростання 
частки бобових рослин (у нашому випадку люцерни посівної. Також 
простежується тенденція позитивного впливу комплексного 
застосування вапнякового борошна та мінерального удобрення на 
формування бобово-злакових агрофітоценозів. 

Застосування системи удобрення, що включала внесення аміачної 
селітри, нітроамофоски та гранульованого пташиного посліду призвело 
до початку проходження в рослинному угрупованні, так званої сукцесії 
аллогенної, коли відбувається поступове домінування нітрофільних 
злаків. Таким злаковим видом виявилась костриця очеретяна, частка 
якої у травостоях була найбільшою, від 21,9 до 32,8 % в залежності від 
варіанта досліду. Даний вид характеризувався віолентною 
(домінантною) стратегією розвитку серед злакових видів. 

Пирій середній, що характеризується, як пізньостиглий компонент 
травосумішки, не зумів скласти відповідної конкуренції вище 
переліченим видам, виявивши при цьому патієнтні властивості та на 
момент обліку займав у структурі врожаю найменшу нішу, яка 
становила лише 0,3—5,0 %. 

Експериментальні дані, отримані під час ботанічного аналізу 
люцерно-злакового агрофітоценозу вказують на повне домінування в 
таких травостоях стрижнекореневих видів, а саме люцерни посівної. 
Тому саме даний компонент травостою складав основу майбутнього 
врожаю та мав найбільшу частку власних рослин у різних варіантах 
досліду. Дослідженнями встановлено, що люцерна посівна найкраще 
використовувала свою екологічну нішу в травостоях, та завдяки 
високому рівні фітоценотичної активності займала середній та верхній 
яруси у вертикальній структурі сіяного агрофітоценозу. Вміст її в 
травостоях, складав 43,7—65,2 % залежно від варіанта досліду.  

Отже, застосування системи удобрення, що включало внесення 
складних та азотних добрив, призвело до початку проходження в 
рослинному угрупованні, так званої сукцесії аллогенної, коли 
відбувається поступове домінування нітрофільних злаків. Тому 
найвищу частку у люцерно-злаковому травостої займала костриця 
очеретяна, сформувавши у структурі урожаю від 21,9 до 32,8 % власних 
пагонів. Дослідженнями доведено, що найоптимальніші умови для 
росту та розвитку люцерни посівної у складному травостої 
забезпечується за комплексного застосування вапнування (передпосівне 
внесення вапнякового борошна у нормі 3,0 т/га) на фоні повного 
мінерального удобрення N60P60K60. За такого удобрення частка люцерни 
посівної займала домінуюче положення у травостої і становила 64,0—
65,2 %. 
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кормовиробництва. 
 
В останні роки кормовиробництво в більшості господарств країни 

не в повній мірі задовольняє потреби тваринництва, де постійно 
спостерігається дефіцит кормів, низька їх якість, нестабільність 
надходження за сезонами року, висока вартість та недостатній 
асортимент. Основна причина такого стану кормовиробництва – це 
нестабільна урожайність кормових культур, яка передусім залежить від 
погодних умов, недостатньої уваги з боку спеціалістів агроформувань, 
недотримання та неналежного ресурсного забезпечення технологій їх 
вирощування. Нестача кормів є серед причин зменшення поголів’я 
худоби і зниження її продуктивності. 

 
Поголів’я худоби та птиці за усіма категоріями господарств 

України за 2010—2017 роки, тис. гол. 
Сільськогосподарські 

тварини, тис. гол. 
Роки 

2010 2014 2015 2016 2017 
ВРХ 4494,4 3884 3750,3 3682,3 3530,8 
в т.ч. корови 2631,2 2262,7 2166,6 2108,9 2017,8 
Свині 7960,4 7350,7 7079 6669,1 6109,9 
Вівці та кози 1731,7 1371,1 1325,3 1314,8 1309,3 
Коні 414,2 316,8 305,8 291,5 264,9 
Птиця, всіх видів 203839,8 213535,7 203986,2 201668 204830,9 

 
Всього протягом року поголів’я великої рогатої худоби 

зменшилося з 3682,3 до 3530,8 тисяч голів. Тенденція до спаду кількості 
голів прослідковується ще з 2014 року.  

Тваринництво і кормовиробництво на пряму пов’язані між собою. 
Головною умовою підвищення тваринництва є формування та 
функціонування ринку кормових ресурсів. Така необхідність пов’язана з 
економічними процесами, які відбуваються нині в сільському 
господарстві країни, зокрема в галузі тваринництва.  
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Створити міцну кормову базу підприємства можна при чіткому 
дотриманні принципів її раціональної організації, основними з яких є: 

- дотримання відповідності природно-економічним умовам 
раціональної спеціалізації підприємства; 

- ефективне використання головного засобу виробництва – землі, 
раціональна організація посівного і лукопасовищного 
кормовиробництва; 

- пропорційне співвідношення між кормовими ресурсами і 
перспективами ефективного розвитку галузей тваринництва відповідно 
до потреб господарства в їх продукції. План трансформації земельних 
угідь має передбачати поліпшення їх за допомогою системи 
організаційно-економічних заходів з метою забезпечення 
випереджаючих темпів зростання кормової бази темпам збільшення 
поголів'я тварин при досягненні їх продуктивності згідно з  породними 
характеристиками; 

- раціональне використання трудових ресурсів, засобів 
виробництва як у виробництві кормів, так і в галузях тваринництва. 
Дотримання цього принципу можливе при впровадженні прогресивних 
форм організації виробництва і праці, системи машин для забезпечення 
комплексної механізації виробничих процесів на всіх стадіях 
кормовиробництва; 

- висока економічна ефективність при повному забезпеченні 
тваринництва високоякісними кормами і науково обґрунтованих 
нормативних витратах на одиницю продукції. 

Основними напрямами державного регулювання галузі 
тваринництва мають стати: удосконалення цінової політики; розвиток 
ринкової інфраструктури; податкове стимулювання; подолання 
монополії у сфері збуту продукції; страхування продукції; здійснення 
кредитної підтримки товаровиробників; стимулювання розвитку 
інноваційних структур з виробництва продукції тваринництва 
конкурентоздатної на зовнішньому ринку. 
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