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Секція 1. Селекція і насінництво 

 

УДК: 633.11:631.53.01 
ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИРОЩУВАННЯ 

 

Волощук І. С., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник 

Глива В. В., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник 

Герешко Г. С., науковий співробітник 

Случак О. М., науковий співробітник 

Запісоцька М. С.,  аспірант 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 

 

Встановлено, що біологізована технологія вирощування, яка включає 

морфорегулятори, мікродобрива сприяє отриманню високоякісного насіння. 

Ключові слова: сорт, пшениця озима, технологія вирощування, 

урожайність, посівні якості насіння. 

 

Дослідження спрямовані на вдосконалення елементів технології 

вирощування насіння пшениці озимої м’якої шляхом оптимізації агротехнічних 

заходів залишаються актуальними як в науковому, так і виробничому плані. 

Сьогодні енергозбереження розглядається як головний фактор здешевлення 

вирощеної насіннєвої продукції. У комплексі технологій, які забезпечують 

високий коефіцієнт розмноження, вихід кондиційного насіння та показники 

посівних якостей, особливе місце відводиться сорту позитивно реагує на  

запропоновані агрозаходи. Західний Лісостеп віднесено до зони ризикованого 

насінництва зернових культур, тому виробники регіону використовують сорти 

створені у зоні Центрального Лісостепу, а то й Степу.  

Метою наших досліджень було встановити  насіннєву продуктивність 

сортів різних установ-оригінаторів України в грунтово-кліматичних умовах 

досліджуваної зони за різних технологій вирощування. 

Дослідження проводили в сівозміні лабораторії насіннєзнавства Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону НААН України, впродовж 2013–

2017 рр., польовим і лабораторними методами. Загальна площа дослідної 

ділянки – 60 м
2
, облікова – 50 м

2, 
розміщення варіантів – систематичне, 

повторність – триразова. 

Ґрунт дослідних ділянок – сірий лісовий, поверхнево оглеєний, 

легкосуглинковий. 

Технології вирощування озимої пшениці: базова, інтенсивна, 

біологізована. 

За результатами наших досліджень виявлено зміну коефіцієнта 

продуктивного кущіння рослин сортів пшениці озимої, що обумовлювало 

кількість продуктивних стебел на одиниці площі та масу зерна з колоса. 

Найвищу зернову продуктивність забезпечили сорти за інтенсивної технології 

вирощування, відповідно лісостеповий екотип – 5,54 т/га, степовий – 5,50 т/га, з 
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недостовірною різницею 0,04 т/га між ними. Урожайність насіння за 

біологізованої технології порівняно з інтенсивною була нижчою на 0,10–

0,21 т/га з несуттєвою різницею за коефіцієнтом розмноження насіння 0,4–

1,0 одиниць. За базової технології вирощування сортів вихід кондиційного 

насіння складав 71,5 %, інтенсивної – 78,5 %, біологізованої – 83,5 %. Із сортів 

лісостепового екотипу високу масу 1000 насінин забезпечували сорти: Колос 

Миронівщини – 49,0 г, Ювіляр миронівський – 48,5 г, Щедра нива – 47,8 г, 

Бенефіс – 47,9 г; із степового: Служниця – 44,6 г, Ластівка – 44,2 г. 

Насіння з високою масою сформованого за біологізовоної технології 

вирощування забезпечило найвищий відсоток енергії проростання (82,7–

85,0 %) та лабораторної схожості (93,7–94,4 %). 

Маса 1000 насінин формувалася під впливом генетично закладених 

показників, погодних факторів та технології вирощування. В сортів 

лісостепового екотипу даний показник за біологізованої технології 

вирощування був найвищим і становив 47,8 г, степового – 43,8 г.  

Отже, у зоні Західного Лісостепу технологія вирощування, яка включає 

елементи біологізації, позитивно впливає на формування насіння з високими 

посівними якостями здешевлюючи вартість вирощеної насіннєвої продукції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

УДК: 633.16 
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ 

ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В АГРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ ПІВДЕННО-СХІДНОГО 

СТЕПУ УКРАЇНИ 

Вінюков О. О., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник 

Логвіненко Ю. В., кандидат с.-г. наук,  

Коробова О. М. 

Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України 

 

Встановлено, що в агрокліматичних умовах південно-східного Степу 

України застосування сортів ячменю ярого універсального типу дозволяє 

вирішувати проблему стабілізації урожайності цієї культури.  

Ключові слова: ячмінь ярий, сорт, екологічне сортовипробування, 

урожайність, адаптивність, пластичність. 

 
З метою вивчення сукупного впливу факторів зовнішнього середовища на 

урожайність ячменю ярого проводились експериментальні досліди та 

екологічні випробування сортів селекції провідних селекційних центрів. 
Запаси продуктивної вологи перед сівбою ячменю ярого в роки 

експерименту (2016-2018 рр.) суттєво різнилися, але все ж були задовільними 

для одержання дружніх сходів. Якщо фазу сходів, кущіння та виходу рослин в 
трубку відмічали у всіх сортів ячменю ярого майже одночасно, то фаза 

колосіння – різнилась за строками настання. Як правило, першими 

виколошувалися рослини сортів: Адапт, Сталкер, Водограй та донецькі сорти. 
Інші ж, в залежності від біологічних особливостей сорту – на 3-6 діб пізніше. 

Раніше інших (на 2-5 діб), визрівало зерно у сортів ячменю ярого Адапт та 

Сталкер. В цілому період вегетації у рослин ячменю ярого тривав 76-87 діб. 
В середньому за роки досліджень найбільший рівень урожайності зерна 

2,96-3,47 т/га забезпечили сорти ячменю ярого Чудовий, Донецький 12, 

Донецький 14, Донецький 15, Партнер, Східний, Степовик (рис. 1).  

 
Рис. 1. Діапазон варіювання врожайності зерна найбільш продуктивних 

сортів ячменю ярого, т/га (середнє за 2016-2018 рр.) 
Підсумки результатів екологічного сортовипробування, проведеного в 

ДДСДС НААН за останні шість років свідчать, що використання вже існуючих 

сортів ячменю ярого, як інтенсивного так і універсального типів не вирішує 
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проблему стабілізації урожайності цієї культури і не забезпечує підвищення 

рентабельності сортових посівів при несприятливих умовах вирощування. 
Як свідчать одержані дані, серед найпродуктивніших слід виділити сорти, 

які демонструють мінімальні варіювання врожайності за роками – Сталкер, 

Чудовий, Приазовський 9, Донецький 12, Донецький 14, Донецький 15, 
Партнер, Східний та Степовик, тобто характеризуються стабільним проявом 

цієї ознаки. Високу врожайність зерна забезпечили нові сорти ячменю ярого – 

Східний та Степовик (3,47-3,39 т/га). Слід також відмітити сорти інтенсивного 
типу такі, як Вакула, Токада, Водограй та Казковий. У сприятливі роки рівень 

їх урожайності значно перевищував більшість сортів екологічного 

сортовипробування, проте у вкрай посушливі та несприятливі роки їх 
урожайність була на рівні 1,0-1,5 т/га.  

Таким чином, урожайність ячменю ярого значно варіювала залежно від 

умов року проведення випробувань та сортових особливостей культури.  
Особливості агрокліматичних умов східної частини північного Степу 

України, зокрема дефіцит запасів продуктивної вологи у ґрунті протягом фаз 

кущіння-колосіння потребують пошуку екологічно пластичних посухостійких 
сортів ячменю ярого, що формуватимуть в сприятливі за погодними умовами 

роки урожай на рівні 5,5-5,8 т/га, а в умовах посухи забезпечуватимуть 

прогнозований рівень урожайності – 3,2-3,4 т/га. 
При визначенні адаптивного потенціалу сортів екологічного 

сортовипробування по підтримці онтогенетичного гомеостазу досліджувався 

ценотичний склад діляночних посівів за рангом продуктивності рослин: 

нульовий ранг (0) – рослини без насіння, перший ранг (1) – рослини з одним 
продуктивним пагоном, другий ранг (2) – рослини з двома продуктивними 

пагонами і так далі – третій і четвертий ранги. 

Серед сортів ячменю ярого, що вивчались за кратністю зростання 
показників продуктивності рослин другого рангу виділився сорт Донецький 14, 

який об’єктивно можна визначити в якості сорту з високим рівнем 

агроекологічної пластичності. 
Порівняльний аналіз ценотичної структури сортових посівів дозволяє 

диференціювати сорти за адаптивною спроможністю по підтримці 

онтогенетичного гомеостазу при стресовій дії фактору «запаси продуктивної 
вологи у ґрунті» та виділити найбільш адаптовані сорти стосовно конкретних 

несприятливих умов вирощування. За вказаними якостями в досліді 

виділяються сорти Степовик, Аверс, Приазовський 9, Чудовий, які 
продемонстрували високу адаптивність та екологічну пластичність в 

середньому за роки досліджень. Типові сорти інтенсивного типу – Казковий, 

Водограй, Вакула, Токада при несприятливих умовах вирощування значно 
поступалися за показниками ценотичної структури дослідних посівів сортам 

універсального типу. У цих сортів зростав нульовий ранг продуктивності 

рослин, доля яких сягала 30 % і більше, як у сприятливі так і у посушливі роки. 
Таким чином, в агрокліматичних умовах південно-східного Степу 

України застосування сортів ячменю ярого універсального типу дозволяє 

вирішувати проблему стабілізації урожайності цієї культури. 
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УДК: 633.15;631.527.7/8 
ОЦІНКА ТА СТВОРЕННЯ ГАПЛОІНДУКТОРІВ З МЕТОЮ СЕЛЕКЦІЇ 

МАТРОКЛІННИХ ПОДВОЄНИХ ГАПЛОЇДІВ 

 

Гайдаш О. Л., в. о. зав. лабораторії фізіології рослин та методів селекції, 

Мусатова Л. О., кандидат с.-г. наук, 

Негода Т. В., науковий співробітник, 

Рябченко О. П., науковий співробітник, 

Державна установа Інститут зернових культур НААН України 

 

Наведено результати досліджень щодо створення та оцінки зразків 

гаплостимулюючих зародкових маркерів кукурудзи. Виділено два нових 

зародкових маркера ДЗМ-4 та ДЗМ-5 з високою частотою індукції гаплоїдів. 

Ключові слова: кукурудза, гаплоїдія, подвоєний гаплоїд, гаплоіндукція, 

гаплоплодюсер. 

 

Традиційна селекція інбредних ліній кукурудзи передбачає необхідність 

проведення самозапилення гетерозиготних рослин протягом 6-7 генерацій. В 

останні роки в практику селекційної роботи з кукурудзою широко 

впроваджується альтернативний метод прискореного отримання гомозиготних 

ліній. Метод заснований на виділенні в вихідної популяції гаплоїдних рослин, 

які розвивались з незаплідненої яйцеклітини (матроклінних гаплоїдів), їх 

диплоїдизації, самозапиленні і отриманні, таким чином, протягом одного 

польового сезону гомозиготних подвоєно-гаплоїдних ліній. Завдяки 

ефективному впровадженню в селекційну практику даного методу процес 

отримання гомозиготних рослин скорочується до 3 років та дозволяє 

створювати форми з 100 %-ною гомозиготністю. Ряд недоліків не дозволяють 

швидко та широко впровадити цей метод в Україні серед, яких низький вихід 

гаплоїдних зерен та проблема їх ідентифікації. В зв’язку з чим важливим є 

удосконалення гаплопродюсерів шляхом періодичного добору на базі 

схрещувань колекційних індукторів із контролем ознак при тестуванні.  

Вихідний селекційний матеріал кукурудзи схрещували з маркерними 

генотипами, які мають характерне маркерне забарвлення зерен домінантними 

при схрещуванні. Причому у рослин маркерне забарвлення може бути 

відсутнім. Маркування вихідного матеріалу проводили в селекційному 

розсаднику, де запилювався селекційний вихідний матеріал з 4 новими 

зерновими маркерами : ДЗМ-1, ДЗМ-2, ДЗМ-3, та ДЗМ-4. За стандарт 

прийнятий відомий гаплоіндуктор зерновий маркер краснодарський-1 (ЗМК-1). 

Зернівки, які отримані в результаті запилення вихідних форм ЗМ були поділені 

на чотири типи.  

Досліджено колекцію маркерних генотипів за рівнем їх здатності до 

гаплоіндукції. Вони схрещувались з вихідним матеріалом, що отриманий на 

базі кращих елітних ліній і є перспективними для створення на їх основі 

подвоєно-гаплоїдних ліній кукурудзи. Залучений матеріал відноситься до 

різних типів зародкових плазм. На першому етапі досліджень селекційний 
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матеріал схрещувався із зерновими маркерами за результатами яких отримано 

2500 маркованих качанів. 

За результатами тестування гібридів гаплопродюсерів F1 та F2 у 2016-

2018 рр. на здатність до утворення гаплоїдів виділено кращі комбінації. 

Середня частота індукції матроклітинних гаплоїдів у шести досліджуваних 

гаплоіндукторів F1 була на рівні або вище середніх значень батьківських форм, 

а у п’яти гібридів F2 знаходилась в межах значень ЗМК. При проведенні тест-

схрещувань з F1 і F2 гібридних маркерів, для запилення використовували пилок 

кількох рослин з ділянки. Слід зазначити, що серед маркованих качанів 

селекційних зразків зустрічались зразки з немаркованими (гаплоїдними) 

зародками. Частота індукції у ДЗМ-4 і ДЗМ-5 (у середньому 6,5 та 6,8 % 

відповідно) достовірно перевищувала показники стандарту ЗМК-1.  

Оцінка рослин відібраних умовних гаплоїдів у полі за комплексом 

характерних ознак показала, що лише частина з них, які розвинулися є 

справжніми гаплоїдами. Відсоток справжніх гаплоїдів серед умовних визначали 

за співвідношенням до кількості розвинених рослин. Слід враховувати, що 

схожість умовних гаплоїдів у полі була знижена і коливалась у межах 58-65 % 

від кількості зерен висаджених у ґрунт та імовірно спричинено летальними 

гаплоїдами. В цілому досліджені зразки умовних гаплоїдів включали від 0 до 

86 % справжніх гаплоїдів, з модальним класом 69,2 %. Відповідна вибірка 

достатня для ефективного добору і створення подвоєних гаплоїдних ліній. 

Виявлено, що найнижчим виходом істинних гаплоїдів серед умовних 

відзначилась група вихідного матеріалу плазми Iodent через характерне 

забарвлення плюмули зародка та утруднення ідентифікації гаплоїдів. Зразки 

плазми Lancaster протягом досліджень характеризувались найвищим відсотком 

істинних гаплоїдів, а також зумовлювали кращу схильністю до утворення 

гаплоїдів до 12,4 %. З метою збільшення обсягів гаплоїдів при матроклінній 

гаплоїдії доцільно акцентувати увагу на зразки плазми Lancaster і залучати їх у 

матеріал з низкою схильністю до утворення гаплоїдів. 

Використання гаплоіндукторів ДЗМ уможливлює масове отримання 

гаплоїдів як при ручному схрещуванні (контрольоване запилення), так і при 

вільному запиленні качанів на просторово ізольованих ділянках з обриванням 

волоті на рослинах материнського компоненту. 

У результаті добору за ознакою високої частоти гаплоіндукції створені 

нові гаплоіндуктори ДЗМ-4 і ДЗМ-5, що стимулюють утворення гаплоїдів у 

кукурудзи з частотою 6-11 %. Використання гаплоіндукторів ДЗМ дозволяє 

масово отримувати гаплоїди, а впровадження їх у селекційну практику гарантує 

прискорення генерування нових гомозиготних ліній кукурудзи мінімум у 2 

рази. 
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УДК: 633.15:631.52/.53.011 
ФІЗИКО МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ 

БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ 

Гладкий О. В., науковий співробітник 

Державна установа Інститут зернових культур НААН України 

 

Наведено фізико механічні показники,які впливають на вологовіддачу 

зерна гібридів кукурудзи та їх батьківських компонентів. До показника ,який 

характеризувався найбільшим впливом, належить площа питомої поверхні 

насінини,залежно від якої змінюється вологовіддача зерна у процесі його 

термічного сушіння. Наведено параметри сушіння залежно від 

термостійкості та температурних режимів насіння самозапилених ліній 

гібридів кукурудзи.  

Ключові слова: кукурудза, батьківські форми, фізико-механічні 

властивості, польова схожість. 

 

Вологовіддача зерна належить до основних техніко-технологічних 

показників, які значним чином впливають на процеси збирання та сушіння 

врожаю кукурудзи. Залежно від вологовіддачі складається швидкість і 

тривалість сушіння, а також витрата енергоресурсів(паливо, електроенергія). За 

встановленими нормами витрата газоподібного палива складає 1.7- 2,0 м
3
 на 1 

т-% у процесі сушіння зерна кукурудзи та 2,5-2,7 м
3
 – для

 
насіннєвих качанів. 

Тому, будь – яка зміна інтенсивності вологовіддачі призводить до значного 

коливання у споживанні енергоресурсів.  

При цьому вологовіддачу поділяють на два етапи: перший пов'язаний з 

фізіологічним процесом достигання кукурудзи; другий – із зневодненням зерна 

під впливом морфологічних ознак качана та фізико – механічних властивостей 

зернівки. Перший етап триває до вологості 25-35 % залежно від сортових ознак 

кукурудзи, другий після її достигання до вологості зерна 12-14 %. Отже, 

перший етап відбувається в полі,другий як в польових умовах та і в процесі 

термічного сушіння зерна чи качанів кукурудзи. Вірогідно, що фізіологічні та 

фізико-механічні ознаки вологовіддачі можуть суміщуватись, їх розмежувати 

досить складно. 

Методика досліджень включає проведення лабораторно – модельних, 

польових дослідів та експериментально – виробничі випробування. У роботі 

задіяні гібриди селекції Інституту: ДН Пивиха, Моніка 350МВ, 

Солонянський 298С, Оржиця 237МВ та їх батьківські компоненти: Крос222С, 

Крос239М, Крос290С, NT004, ДК216СВ, ДК247МВ, ДК205/710СВ, ТТ005. 

Качани для досліджень відбирали на ділянках на типових за станом і розвитком 

рослинах,вологість зерна визначали за стандартним методом теплового 

висушування (ДСТУ-4138). 

Гібриди та їх компоненти висівали одночасно у Дослідному господарстві 

Інституту. По мірі дозрівання з рослин відбирали проби качанів, у яких 

визначали швидкість сушіння в залежності від фізико-механічних властивостей 

та схожість зерна в залежності від температури нагріву насінини за 
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стандартним методом,холодним методом та польову схожість. Серед фізико – 

механічних ознак найбільший вплив на вологовіддачу мають лінійні розміри 

зернівки,її площа (S) та (V) об’єм, а також їх співвідношення (S\V). 

Встановлено,що порівняно дрібне зерно, зі збільшеною площею геометричної 

поверхні, може мати вищу схильність до зневоднення у процесі термічного 

сушіння. 

Сушіння качанів проводили при збиральній вологості 39-41, 23-34, 25-

27 % і 18-20 % при температурі нагріву насінини 30-32,37-39, 44-46 
◦
С. Сушіння 

виконували в лабораторних електросушарках, його закінчували при вологості 

зерна 11-13 %. Насіння після сушіння пророщували за стандартним методом та 

холодним методом для визначення його сили росту та енергії проростання,що б 

потім висіяти в полі для визначення польової схожості і продуктивності рослин.  

За даними досліджень 2015-2017 р. Встановлено, що досліджуванні 

гібриди та лінії значно відрізнялись між собою за фізико – механічними 

показниками. Серед гібридів найбільшим відношенням S/V, характеризувався 

гібрид Оржиця 237 МВ, у нього цей показник становив 1,18, у інших гібридів в 

межах 1,11-1,18. Серед батьківських компонентів найбільше значення S/V 

зафіксоване у гібрида Крос 290С стер. та лінії ДК247 МВ і складало 1,18. 

Збільшене відношення S/V досягалось, як за рахунок більшої площі 

геометричної поверхні,так і меншого об’єму насінини. У процесі термічного 

сушіння насіння зі збільшеним відношенням S/V характеризувалось вищою 

інтенсивністю вологовіддачі.  

Термічна вологовіддача у процесі сушіння також залежала від початкової 

вологості і становила в межах 0,08-0,26 % за годину залежно від гібридів. 

Підвищення температури сушіння від 32 °С до 44°С збільшувало вологовіддачу 

на 15-18 %. Сортові особливості кукурудзи щодо вологовіддачі у процесі 

термічного сушіння проявлялись по різному. Наприклад, швидкість сушіння 

насіння гібридів Пивиха та Оржиця 237МВ була більшою порівняно з їх 

батьківськими компонентами при одній і тій же вологості. Таку ж 

закономірність встановлено при сушінні гібриду Солонянський 298СВ. 

Навпаки,батьківські компоненти гібрида Моніка 350МВ переважали його за 

швидкістю термічного сушіння. 

Збиральна вологість становила в межах 23-30 % для гібридів 

Оржиця 237МВ і ДН Пивиха, 30-38 % – для гібридів Солонянський 298СВ і 

Моніка 350МВ. 

Насіння гібридів Оржиця 237 МВ і ДН Пивиха мали найвищу схожість 

при температурі нагріву насінини 32
◦
С у межах 94-100 % за стандарт методом 

та 90-97 % за холодним методом, польова схожість 80-90 % такі ж результати 

було одержано для гібридів Солонянський 298 СВ та Моніка 350 МВ. 

Найнижча схожість була при температурі нагріву насінини 44
◦
С за стандарт 

методом 80-84 %, а за холодним методом 68-78 %,польова схожість 65-73 %. 

Прості гібриди (материнські форми) Крос 222С, Крос 239М, Крос 290С і NT004 

мали найвищу схожість за температури нагріву насінини 39
◦
С, а найменшу при 

температурі нагріву насінини 44 
◦
С батьківських форм за стандарт методом 95-

99 %, за холодним методом 61-92 %,польова схожість 62-83 %. 



12 

 

Самозапилені лінії (батьківські форми) ДК216 СВ, ДК247 МВ, ДК205/710 

СВ та ТТ005 найвищу схожість мали при температурі нагріву насінини 32 
◦
С за 

стандарт методом 89-97 %, за холодним методом 80-87 %, польова схожість 53-

65 % найнижча схожість у самозапилених ліній була також при температурі 

нагріву насінини 44
◦
С самозапилені лінії мали нульову схожість.  

У процесі сушіння температура нагріву насінини кукурудзи значним 

чином впливає на її енергію проростання та лабораторну схожість. 

Встановлено, що сушіння гібридів та їх материнських форм має проводитись 

при температурі у межах 37-39 
◦
С, а для самозапилених ліній у межах 32-35

◦
С.  

Виявлено вплив збиральної вологості на термостійкість і схожість насіння 

кукурудзи залежно від фізико-механічних і біологічних властивостей гібридів 

та їх батьківських компонентів. Зниження термостійкості та схожості було 

найбільш помітним при збиранні насіння з вологістю 28-32 %. 

Температура нагріву насінини 44 
◦
С негативно впливає на схожість 

зменшуючи її до нуля.  
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РЕГЕНЕРАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ IN VITRO У КУКУРУДЗИ ЗА ВПЛИВУ 

ІНДОЛІЛМАСЛЯНОЇ КИСЛОТИ 

 

Деркач К. В., кандидат біологічних наук 

Сатарова Т. М., доктор біологічних наук, професор 

Державна установа Інститут зернових культур НААН України 

 

Охарактеризовано вплив індолілмасляної кислоти на регенераційну 

здатність 90-добової калусної тканини кукурудзи в умовах in vitro. Відзначено 

зростання показників регенерації калусної тканини гібридів кукурудзи за 

використання індолілмасляної кислоти (0,1 мг/л). 

Ключові слова: кукурудза Zea mays L., калусна тканина, регенерація 

рослин in vitro, фітогормони, індолілмасляна кислота, біотехнологія рослин. 

 

Регенерація рослин in vitro є невід’ємною частиною біотехнологічного 

процесу у сільськогосподарських рослин, зокрема у кукурудзи. 

Зазвичай регенерація рослин in vitro наступає після зняття ауксинового 

навантаження на безгормональному середовищі або з додаванням фітогормонів 

класу цитокінінів чи гіберелінів. Найчастіше ауксини, зокрема, індолілмасляна 

кислота (ІМК), використовуються для укорінення рослин-регенерантів 

кукурудзи (Guruprasad et al., 2015, Mushke et al., 2016). Детального вивчення 

впливу ІМК, як сполуки ауксинового ряду, на регенераційну здатність in vitro у 

кукурудзи не проводилося.  

Мета досліджень – оцінити характер впливу ІМК на регенераційну 

здатність in vitro у кукурудзи. В задачі досліджень входило визначення впливу 

ІМК у концентраціях 0,1 та 0,2 мг/л на частоту регенерації калусної тканини, а 

також на кількість рослин-регенерантів, отриманих зі 100 калусів. 

Матеріалом дослідження була 90-добова калусна тканина кукурудзи (Zea 

mays L.) 14 гібридів між лініями зародкової плазми Ланкастер (ДК633, ДК3070, 

ДК236 та ДК267) селекції Державної установи Інститут зернових культур 

НААН та лініями А188, Chi31 і PLS61 однойменних зародкових плазм. Останні 

розглядаються як стандарти високої регенераційної здатності у кукурудзи 

(Чеченева, 1997, Абраімова та ін., 2010, Нітовська та ін., 2014). 

Як експланти для ініціації калусної тканини використовували ізольовані 

незрілі зародки кукурудзи довжиною 1-1,5 мм, отримані залежно від генотипу 

на 10-12-ту добу від запилення. Незрілі зародки експлантували in vitro щитком 

догори на модифіковане живильне середовище для індукції калусогенезу 

(Сатарова та ін., 2011). Для індукції регенерації 90-добову калусну тканину 

переносили на модифіковане середовище MS (Деркач та ін., 2017), яке містило 

ІМК у концентрації 0,1 або 0,2 мг/л. Як контрольне використовували 

середовище для індукції регенерації того самого складу, але без ІМК. 

Частоту регенерації визначали як процентне відношення кількості 

калусів, які сформували пагони, до загальної кількості культивованих калусів 

на 30-у добу після їхньої трансплантації на середовище для регенерації. 
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Кількість рослин-регенерантів на 100 калусів визначали як кількість отриманих 

рослин-регенерантів у перерахунку на 100 культивованих калусів за весь період 

регенерації. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що ІМК впливала на 

показники регенераційної здатності у кукурудзи. При додаванні 0,1 мг/л ІМК до 

середовища індукції регенерації показники частоти регенерації достовірно 

зростали (32,1±7,7 %), порівняно з контролем без ІМК (15,6±5,3 %) та з 0,2 мг/л 

ІМК (17,0±5,5%). ІМК у концентрації 0,1 мг/л сприяла достовірному зростанню 

кількості рослин-регенерантів на 100 калусів (19,5±4,3 шт./100 калусів), 

порівняно з їхньою кількістю, отриманою на безгормональному живильному 

середовищі (9,7±4,3 шт./100 калусів) та на середовищі з 0,2 мг/л ІМК 

(6,5±3,6 шт./100 калусів). 

Генотип калусної тканини суттєво впливав на регенераційну здатність у 

кукурудзи. За використання 90-добової калусної тканини залежно від генотипу 

спостерігалося варіювання за показниками регенераційної активності. 

Найбільшу кількість рослин-регенерантів на 100 калусів на фоні 0,1 мг/л ІМК 

було відмічено у гібрида ДК236хChi31 (68,8 шт./100 калусів), найменшу – у 

PLS61хДК236 (4,3 шт./100 калусів), а середній показник кількості рослин-

регенерантів на 100 калусів за всіма дослідженими гібридами склав 

19,5±4,3 шт. 

Найвищий показник частоти регенерації, як і кількості рослин-

регенерантів на 100 калусів, відзначено у гібрида ДК236хChi31 (75,0 %), а 

найнижчий – у PLS61хДК236 (4,4 %). Середній показник частоти регенерації за 

дослідом склав 32,1±7,7 %. 

Отже, проведене дослідження показало, що визначальним фактором 

здатності до регенерації у кукурудзи в культурі in vitro є генотип експлантів. 

Індолілмасляна кислота у концентрації 0,1 мг/л позитивно впливала на 

регенерацію рослин з тривалокультивованої калусної тканини. Найбільший 

позитивний ефект від індолілмасляної кислоти (0,1 мг/л) проявився у гібрида 

кукурудзи ДК236хChi31, у якого частота регенерації досягла 75,0% та вдалося 

отримати 68,8 шт. регенерантів на 100 калусів. 
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УДК: 633.15:631.527 
АДАПТАЦІЯ ГЕНЕТИЧНОЇ ПЛАЗМИ ЛАНКАСТЕР (С103) ПРИ СЕЛЕКЦІЇ 

СЕРЕДНЬОПІЗНІХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ  

Дзюбецький Б. В., доктор с.-г. наук, професор 

Боденко Н. А., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник 

Державна установа Інститут зернових культур НААН України 

 

Наведено результати досліджень за 2006–2018 рр., щодо створення 

інбредних ліній кукурудзи плазми Ланкастер та селекційні характеристики 

кращих із них, які ввійшли до складу гібридів ДН Рава, ДН Драг, ДН Анаіт, 

Гранді, зареєстрованих та переданих до державного сортовипробування 

Ключові слова: селекція, кукурудза, лінія, гібрид, урожайність зерна. 

 

В останні роки в Україні спостерігається постійне зростання валового 

врожаю кукурудзи. В значній мірі цьому сприяє підвищення ефективності 

селекційних досліджень. На сьогодні в країні зареєстровано понад тисячу 

гібридів кукурудзи різних груп стиглості і напрямків використання селекції 

зарубіжних і вітчизняних закладів. На відміну від багатьох іноземних гібридів 

вітчизняні характеризуються більш високою посухо- та жаростійкістю, а також 

адаптованістю до кліматичних умов України.  

У ДУ Інститут зернових культур НААН селекція кукурудзи базується на 

використанні вихідного матеріалу декількох основних генетичних плазм: Рейд, 

Ланкастер, Айодент, Лакауне та ін. У значних об’ємах проводяться 

дослідження по створенню вихідного матеріалу, спорідненого з плазмою 

Ланкастер (С103). Широковідомі раніше лінії цієї групи відзначаються високою 

комбінаційною здатністю, середньою посухо-, та жаростійкістю, не досить 

високою стійкістю до пухирчастої та летючої сажок, стеблової гнилі, 

толерантністю до хвороб листя. Вони слабо адаптовані до стресових умов 

степової зони України. Тому створення нового вихідного матеріалу плазми 

Ланкастер з високим рівнем основних селекційних ознак набуває особливої 

актуальності. 

Метою роботи є створення та оцінка інбредних ліній кукурудзи плазми 

Ланкастер для розширення та оптимізації гетерозисного складу гібридів 

ФАО 300–500 зі стабільною врожайністю і низькою збиральною вологістю 

зерна. 

Дослідження проведені протягом 2006–2018 рр. у дослідному 

господарстві «Дніпро» ДУ Інститут зернових культур НААН України. Нові 

самозапилені лінії вивчали в селекційному, а гібриди – в контрольному 

розсадниках. Сівбу проводили в другій половині третьої декади квітня. Розмір 

ділянок 4,9 м², повторність – трикратна. Густота – 50 тис. рослин на га. Досліди 

проводили згідно з «Методика державного сортовипробування 

сільськогосподарських культур» (2001), «Методика польових дослідів із 

кукурудзою» (1980). 

Проводили фенологічні спостереження (відмічали дату появи сходів, 

цвітіння чоловічих та жіночих суцвіть); біометричні виміри; оцінювали 
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структуру урожаю гібридів і ліній (число качанів на рослині, число рядів зерен, 

число зерен в ряду, довжину качана). Для визначення посухостійкості 

селекційного матеріалу враховували: ступінь пошкодження листових 

пластинок, розрив у строках цвітіння волоті та качанів, безплідність рослин і 

інше. За контроль при випробуванні вихідного матеріалу використовували 

середньопізню лінію ДК633. 

Погодні умови в роки дослідження виявились не однотипними. Зокрема, 

2008–2011 та 2013 рр. характеризувались, як сприятливі за температурним 

режимом і кількістю опадів, 2006–2007, 2014–2018 рр. були більш посушливі, а 

2012 р. – стресовим. 

Вихідний матеріал – лінії, отримані при самозапилені гібридів 

ДК185хДК633, ДК185хДК633-266, ДК185хДК633/619, ДК185хДК254, 

ДК264хДК633/266, ДК264хДК633/169, AS3070хДК633, KP755хДК185, 

батьківськими компонентами яких були лінії плазми Ланкастер (С103).  

На базі кращих ліній були започатковані наступні цикли створення нових 

ліній плазми Ланкастер різних груп стиглості. За роки досліджень було 

виділено понад 30 ліній, тесткроси яких перевищували за урожайністю зерна, 

як гібриди лінії ДК633, так і гібриди-стандарти на 0,5–1,5 т/га при вологості 

зерна при збиранні на 1–2 % нижче. 

Слід відмітити лінії ДК185/264 3пс4111111со, ДК264/633-266 

5пс231111со та ДК264/633-266 5пс212111311со (шифр, відповідно, ДК1825, 

ДК2663 та ДК2564), які є батьківськими компонентами зареєстрованих та 

переданих до Державного сортовипробування гібридів. За участі лінії ДК1825 

створена лінія ДК2518МВ – чоловіча форма багатьох пілотних гібридів.  

Таким чином, виділено ряд ліній, які перевищували гібриди–стандарти за 

врожайністю та з вологістю зерна при збиранні нижчою на 1–2 %. Отримані 

лінії широко використовуються при селекції посухо- та жаростійких гібридів з 

широким адаптивним потенціалом, здатних формувати стабільні та високі 

врожаї з низькою вологістю зерна при збиранні. Лінії ДК1825, ДК2663 та 

ДК2564 є батьківськими компонентами гібридів ДН Рава, ДН Драг, ДН Анаіт, 

Гранді, зареєстрованих та переданих до державного сортовипробування. 
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УДК: 631.87:633.36./37:633.25 
ВИРОЩУВАННЯ КОСТРИЦІ ОЧЕРЕТЯНОЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМПЛЕКСУ 

МІНЕРАЛЬНИХ І БАКТЕРІАЛЬНИХ ДОБРИВ В УМОВАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ 

 

Добрянська Н. А., молодший науковий співробітник 

Інститут сільського господарства карпатського регіону НААН 

 

Висвітлено шляхи забезпечення високоефективного вирощування 

кормової та насіннєвої продуктивності костриці очеретяної сортів Смерічка 

та Людмила в умовах Передкарпаття.  

Ключові слова: технологія, сорти, костриця очеретяна, мінеральні та 

бактеріальні добрива, насіння. 

 

Вирішальну роль у відновленні виробництва злакових кормових трав 

повинно відіграти впровадження у виробництво високопродуктивних сортів та 

інтенсивних технологій їх вирощування, щоб більшість господарств зони, 

незалежно від типу і форми власності, вирощували в своїх господарствах таку 

кількість насіння багаторічних трав, що забезпечувало б їх власні потреби. 

Останнім часом значну увагу приділяють новим методам ведення 

сільського господарства, які передбачають широке впровадження біологічних 

препаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур і часткову або 

повну відмову від хімічних засобів у землеробстві. Використання біопрепаратів 

є запорукою одержання високоякісної, безпечної та екологічно-чистої 

сільськогосподарської продукції при найменших енерговитратах, що в свою 

чергу дозволяє суттєво зменшити норми внесення мінеральних добрив на 25-

55 %. 

Костриця очеретяна – це багаторічна, рихлокущова, зимостійка, 

багатоукісна, ранньовідростаюча злакова культура озимого типу розвитку. Має 

мичкувату кореневу систему, добре розвинуту в орному шарі, відмічається 

високою кущистістю і є добрим попередником для ярих зернових культур та 

картоплі.  

Цінними біологічними властивостями костриці очеретяної є здатність до 

раннього відростання весною та тривала осіння вегетація, добре витримує 

перші заморозки. Зелена маса костриці добре поїдається тваринами на 

пасовищах із ранньої весни до пізньої осені, у середині літа її краще випасати в 

сумішці з іншими злаковими та бобовими травами.  

Дослід закладено в 2016 році на дерново-підзолистих поверхнево 

оглеєних ґрунтах. Дослідження проводились протягом двох років на сортах 

костриці очеретяної : Смерічка та Людмила. 

За дворічними даними найкращими результатами валового збору зеленої 

маси, в досліді з нормою внесення N60P60K60 + біохелат, сорт Смерічка 

забезпечив урожайність – 26,5 т/га, сорт Людмила – 24,9 т/га, вище за контроль 

(без добрив) на 167 і 156 % або 16,6; 15,2 т/га при НІР05, А – 0,67 т/га; В – 

1,06 т/га. По вмісту сухої речовини досліджувані сорти костриці очеретяної, 

протягом двох років досліджень, за цією схемою удобрення, достовірно 
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перевищили контроль на 10,1, 9,4 т/га відповідно, або на 274 і 261 % при НІР05, 

А – 0,27 т/га; В – 0,42 т/га. За норми внесення N30P30K30 + біохелат врожай 

зеленої маси, в середньому за два роки, отримано на рівні – 20,1 т/га сорту 

Смерічка та – 19,7 т/га сорту Людмила.  

Підрахунок генеративних стебел та їх кількість свідчать про те, що при 

вищих нормах внесення мінеральних добрив + біохелат створюються кращі 

умови росту та розвитку рослин, що в кінцевому результаті має позитивний 

вплив на врожай зеленої маси та насіння. 

За врожаєм насіння всі досліджувані варіанти достовірно перевищили 

контроль. Заслуговують на увагу вищі дози добрив + біохелат, які забезпечили 

приріст врожаю насіння за два роки користування на 93 – 114 % відповідно. 

Найбільший врожай насіння костриці очеретяної як сорту Смерічка так і сорту 

Людмила забезпечили варіанти з внесенням вищих доз мінеральних та 

бактеріальних добрив (N60P60K60 + біохелат). На цих варіантах одержано врожай 

насіння відповідно 0, 61 та 0, 56 т/га, що вище контролю на 114 та 93 %, або на 

32,1 та 26,1 т/га при НІР05, А – 0,03 т/га; В – 0,05 т/га. 

На основі проведених досліджень встановлено, що удобрення костриці 

очеретяної комплексом мінеральних і бактеріальних добрив в дозі : N60P60K60 + 

біохелат на дерново-підзолистих поверхнево оглеєних ґрунтах забезпечує 

одержання високих та стабільних врожаїв зеленої маси та насіння. Дана схема 

удобрення є економічно рентабельною і може бути запропонована до 

впровадження господарствам всіх форм власності. 
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УДК: 577.2:633.15 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ АЛЕЛЬНОГО СТАНУ КЛЮЧОВОГО ГЕНА КАРОТИНОГЕНЕЗУ 

crtRB1 У СЕЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ КУКУРУДЗИ 

 

Затишняк О. В., фахівець 

Сатарова Т. М., доктор біологічних наук, професор 

Державна установа Інститут зернових культур НААН України 

 

Проведено аналіз алельного стану одного з ключових генів 

каротиногенезу β-каротингідроксилази (crtRB1) у селекційних зразків 

кукурудзи. Виявлено лінії і селекційні популяції, які містять сприятливий для 

накопичення β-каротину алель маркера crtRB1-3'TE. 

Ключові слова: кукурудза, каротиногенез, MAS-маркери, алель, 

поліморфізм.  

 

Каротиноїди являють собою молекули ізопреноїдів, які широко 

розповсюджені в природі. Їх виявили у більшості живих істот, включаючи 

майже всі рослини та велику кількість мікроорганізмів. Тварини не здатні 

синтезувати каротиноїди de novo, тому вони повинні отримувати каротиноїди з 

їжею. Розрізняють каротиноїди, які виступають провітаміном А (α-каротин, β-

каротин і β-криптоксантин), та такі, що не беруть участі у синтезі провітаміну 

А (лютеїн, зеаксантин та ін.). Всі каротиноїди мають забарвлення від жовтого 

до червоного, тому за допомогою візуальної селекції за кольором не можливо 

досягти значного накопичення в зернівках кукурудзи саме провітаміну А. 

Фермент β-каротингідроксилаза, який кодується геном crtRB1, значно 

пов’язаний з варіюванням вмісту каротиноїдів в ендоспермі кукурудзи. Існують 

три поліморфні ділянки в межах гена crtRB1: crtRB1-5'TE, crtRB1-InDel4 і 

crtRB1-3'TE, які використовуються як молекулярно-генетичні маркери [Yan et 

al. 2010]. Поліморфізм ділянки crtRB1-3'TE (транспозований елемент) 

призводить до виникнення трьох алелів, а саме алеля 1 (543 п.н. – без вставки 

транспозону), алеля 2 (296 п.н. + 875 п.н., зі вставкою транспозону 325 п.н.) і 

алеля 3 (296 п.н.+1221 п.н. +1880 п.н., зі вставкою транспозону 1250 п.н.), що 

пов'язано зі зміною накопичення β-каротину. Алель 543 п.н. є сприятливим 

алелем, сам по собі може подвоїти вміст β-каротину в ендоспермі кукурудзи 

[Babu et al. 2013]. Ідентифікація цього алеля має величезні перспективи у 

зменшенні масштабних фенотипічних аналізів [Muthusamy et al. 2014]. 

У зв’язку з цим для подальшої селекційної роботи актуальним є 

використання методу маркер-ассоційованної селекції для цільового відбору 

зразків зі сприятливим алельним станом генів біосинтезу каротиноїдів. Метою 

даної роботи було проаналізувати алельний стан одного з ключових генів 

каротиногенезу у кукурудзи – β-каротингідроксилази 1 (crtRB1) за ДНК-

маркером crtRB1-3'TE. 

Виявлення алельного стану гена crtRB1 за маркером crtRB1-3'TE 

проводили для ліній кукурудзи В73, ДК7337, ВР731 і ДК253/129 та селекційних 

популяцій, утворених після першого самозапилення гібрида ДК23хF2 – 
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(ДК23хF2)F2 і (ДК23хF2)F3
MAS

. Популяцію (ДК23хF2)F3
MAS

 отримували в 

результаті самозапилення рослини популяції (ДК23хF2)F2, яка була 

гомозиготною за алелем 1 (543п.н.) маркера crtRB1-3'TE. 

Для виділення геномної ДНК застосовували ЦТАБ-метод. Полімеразну 

ланцюгову реакцію для маркера crtRB1-3′TE проводили з використанням 

наступного набору праймерів: F : 5'ACACCACATGGACAAGTTCG3', 

R1 : 5'ACACTCTGGCCCATGAACAC3' та 

R2 : 5'ACAGCAATACAGGGGACCAG3'. Згідно з J.Yan et al. (2010), праймери F 

і R2 підсилюють інтактну область crtRB1-3'TE і продукують єдиний амплікон 

(алель 1), тоді як праймер R1, який є специфічним для TE-інсерції, підсилює 

область вставки в гені crtRB1 і генерує більше одного фрагмента – алелі 2 і 3. 

Ампліфіковані фрагменти розділяли за допомогою електрофорезу в агарозному 

гелі концентрацією 1 %. ДНК виділяли з 5-7 проростків кожного окремого 

генотипу. ПЦР проводили у 2-разовій повторюваності. 

В результаті проведення експериментів встановлено, що у ліній В73 та 

ВР731 маркер crtRB1-3'TE представлений алелем 3 (296 п.н.). У ліній ДК7337 

та ДК253/129 ідентифіковано алель 1 (543 п.н.). В селекційній популяції 

(ДК23хF2)F2 виявлено всі можливі алельні варіанти маркера crtRB1-3′TE – 

алель 1 (543 п.н.), алель 2 (296 п.н.+875 п.н.) та алель 3 (296 п.н.). Зразок 

популяції (ДК23хF2)F3
MAS

, який аналізувався за алельним станом маркера 

crtRB1-3′TE, був відібраним із популяції (ДК23хF2)F2 за результатами MAS-

селекції як гомозиготний за алелем 1 (543 п.н.). В потомстві від самозапилення 

цього зразка – популяції (ДК23хF2)F3
MAS

 було знайдено лише алель маркера 

crtRB1-3′TE – 543 п.н. 

Таким чином, для подальшої селекційної роботи на підвищений вміст β-

каротину рекомендовано використовувати лінії В73 та ВР731, які містять 

сприятливий алель гена crtRB1. Популяція (ДК23хF2)F3
MAS

 також є селекційно 

цінною, оскільки містить в гомозиготному стані алель 1 (543 п.н.) і не виявляє 

розщеплення за даним маркером. Популяція (ДК23хF2)F2 містить сприятливий 

алель маркера crtRB1-3'TE 543 п.н. одночасно з двома іншими алелями, тому 

може бути використана для ідентифікації та відбору в поколіннях від 

самозапилення рослин з гомозиготним станом алеля 543 п.н. методом MAS-

селекції. 
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УДК: 633.15:631.52 
НИЗЬКА ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА – ЗАПОРУКА ВПРОВАДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОПІЗНІХ 

ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ 

 

Ільченко Л. А., кандидат с.-г. наук; 

ДУ Інститут зернових культур НААН України 

 

Висвітлено результати добору сімей гетерозисної плазми Рейд (SSS), на 

базі яких отримано гібриди з низькою вологістю та вищою врожайністю зерна 

порівняно зі стандартами. Кращий з них, (ДК7337МхДК365)хDK3773, висіяно в 

конкурсному сортовипробуванні. Виявлено більш прийнятні материнські 

форми для створення гібридних комбінацій з досить сухим зерном. 

Ключові слова: кукурудза, лінія, гібрид, бекросні комбінації, вологість 

зерна. 

 

В контексті сучасних ринкових умов зниження вологості зерна кукурудзи 

залишається одним із пріоритетних напрямків селекційного процесу. Особливо 

це стосується середньопізніх форм, у яких показники цієї ознаки під час 

збирання найчастіше перевищують допустиму норму та стримують значне 

розповсюдження гібридів з подовженим вегетаційним періодом . Вирішальним 

фактором зростання ефективності виробництва кукурудзи завжди буде 

залишатися підвищення врожайності культури, поєднане зі зменшенням 

ресурсоємності продукції. Метою нашої роботи був добір самозапилених сімей 

гетерозисної плазми Рейд (SSS) для отримання комбінацій з нижчою вологістю 

зерна та вищим його врожаєм порівняно зі стандартами. Як вихідний матеріал 

використовували спеціально створені сестринські гібриди та бекросні форми на 

базі ліній, споріднених з вказаною плазмою. Ця плазма відома елітними лініями 

В14, В37, В73 та її похідними з наступних циклів селекції  Найпоширенішою в 

степовій зоні була базова колекція гетерозисної групи В37, що доведено 

районованими середньопізніми гібридами нашої селекції: Кадр 443СВ, 

Дніпровський 453СВ, Дніпровський 472СВ, Кодацький 442СВ. ЇЇ стрижнем 

вважалися версії лінії ДК377. 

Дослідження здійснювались на полях Дослідного господарства ДУ 

Інституту зернових культур в селекційному та контрольному розсадниках . 

Дана територія відноситься до північного Степу України і характеризується 

значним коливанням погодних умов за роками – від помірно-вологих до різко 

посушливих, що дало можливість більш повно оцінити гібридні комбінації 

(ФАО˃400) за комплексом господарсько-цінних ознак, основною з яких є 

рівень вологості зерна під час збирання. 

З огляду наукової літератури відомо, що швидкість висихання зерна при 

дозріванні залежить від генотипу батьківських компонентів, умов року та часу 

збирання. Досвід молдавських колег показав, що імовірність одержання 

високопродуктивних гібридів з досить сухим зерном буде зростати при 

схрещуванні материнських форм із другим або третім типом вологовіддачі й 

запилювачами, зерно яких швидко висихає. 
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Для покращання версій лінії DK377 за ознакою «вологість зерна» нами 

застосовано метод зворотних та споріднених схрещувань (робота розпочата в 

2009 р.) Донорами швидкої втрати вологи зерном обрано генотипи DK272 та 

DK273. Бекросні та прості гібриди F1 отримані за їх участі протестували для 

визначення комбінаційної цінності матеріалу. Обмежилися декількома 

бекросами, що є нормою  під час передачі тільки бажаних ознак формам, що 

покращуються. Як тестери використовували константні лінії гетерозисних груп 

Айодент, Ланкастер (Мо 17), які добре комбінували з вихідними формами. За 

результатами випробувань визначили найкращі гібридні комбінації для 

інбридингу. 

Пізні строки збирання, обумовлені несприятливими погодними умовами в 

окремі роки, позначилися на вологості зерна, нівелювали очікувані результати 

стосовно отриманих форм, ускладнювали добір. Контрастність умов 

навколишнього середовища також внесла корективи щодо кількості та вибору 

материнських форм, їх змінювали в межах альтернативних плазм декілька 

разів, акцентуючи увагу на вологовіддачі останніх. 

Результати досліджень засвідчили, що отримання врожайних гібридів з 

низькою вологістю можливе саме на основі материнських форм плазми 

Айодент. Серед них: ДК 410 (2016 р.), ДК411МхДК365 та ДК7337МхДК365 

(2018 р.). В 2016 р. вологішими (в межах 14,5 – 25,1 %) були всі гібридні 

комбінації, що вивчалися. Варто відзначити, що гібриди з більш сухим зерном 

мали врожайність нижчу від стандартів або на їх рівні. В 2018 р. виділено ряд 

сімей з комбінацій DK377ВС2х (DK272) та DK377хDK273, тесткроси яких мали 

вологість зерна від 10,4 до 13,6 %. Вищою врожайністю характеризувалися 

гібриди з 5 формами, які перевищували найкращий стандарт від 11 до 17 %. 

Перспективний гібрид (ДК7337МхДК365) хDK3773 з показниками врожаю 9,2 т 

та вологості 13,6 % включено в конкурсне випробування 2019 р.  
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УДК: 633.1:631.576.331 
ПОШУК ВИСОКОВРОЖАЙНИХ ЗРАЗКІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ В 

КОЛЕКЦІЇ УСТИМІВСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ РОСЛИННИЦТВА 

 

Кір’ян В. М., кандидат с.-г. наук 

Вискуб Р. С., молодший науковий співробітник 

Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. 

В .Я. Юр’єва НААН,  е-mail: uds@kremen.ukrtel.net 
 

Представлено результати трирічного вивчення колекції пшениці м’якої 

озимої в умовах південної частини Лісостепу України на предмет виділення 

вихідного матеріалу для селекції на підвищення продуктивності пшениці м’якої 

озимої. 

Ключові слова: пшениця, колекція, генофонд,  урожайність. 

 
Необхідність створення високопродуктивних сортів 

сільськогосподарських культур обумовлює постійний пошук вихідного 

матеріалу серед генофонду рослин. Для пошуку високоврожайного вихідного 

матеріалу із колекції Устимівської дослідної станції рослинництва було 
відібрано 764 зразки пшениці м’якої озимої з 31 країни, серед яких нові 

надходження та зразки, що виділилися за ознакою високопродуктивності 

протягом всього періоду вивчення колекції пшениці на дослідній станції. Дані 
дослідження проведені протягом 2016-2018 років в умовах південної частини 

Лісостепу України. 

В 2016 році сума опадів за період квітень-червень становила 174,6 мм, 

сума активних температур за цей же період – 1558,1°С, ГТК – 1,12, в 2017 році 
сума опадів становила 61,2 мм, сума активних температур – 1518,4°С, ГТК – 

0,40; в 2018 році сума опадів – становила 68,9 мм, сума активних температур – 

1688,7°С, ГТК – 0,41. 
Фенологічні спостереження, оцінка стійкості культури до хвороб та 

несприятливих факторів навколишнього середовища, аналіз структури 

продуктивності зразків проведені згідно методичних розробок: "Пополнение, 
сохранение в живом виде и изучение мировой коллекции пшеницы, эгилопса и 

тритикале"(Санкт-Петербург, 1999 г.), "Широкий унифицированный 

классификатор СЭВ рода Triticum L." (Ленинград, 1989). 
Середня урожайність зразків пшениці м'якої озимої колекційного 

розсадника у 2016 році становила 929,0 0 г/м
2
, у 2017 році – 728,60 г/м

2
, у 2018 

році – 733,0 г/м
2
. 

За результатами попереднього вивчення 77 зразків в 2018 році виділено 4 

високоврожайні зразки озимої м'якої пшениці (116,2-124 % до стандарту – 

990,3-1054,7 г/м
2
): KWS Ronin, Etana (DEU), Кассіопея, Аріста (UKR). Також 

виділено 17 зразків з урожайністю на рівні стандарту (106-114 % до стандарту – 

904,0-973,0 г/м
2
): KWS Emil (DEU), Адель, Виктория 11 (RUS), IU067590 

(TUR), Клад, Дума одеська, Золотава, Галея, Козир, Ліга, Гюзель, L 195-21, 
Сотниця, Лінія Калита 10, L 137-26-0-3, Січ, Сториця (UKR). Виділено 22 

зразки із середньою урожайністю (96-105 % до стандарту – 815,7-896,5 г/м
2
): 
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UA0108902, UA0108481, Er 1527-14, Er 890-14, L 137-26-0-2, Господарка, 

Грація білоцерківська, Кесарія подільська, Кубок, Лінія Калита 1/3824/14 
В//4/3952/14 ВН, Манера одеська, Октава одеська, Пандія, Розквіт, СГІ 100, 

Селевана, Веха, Донэра, Табор (RUS), Daria (HRV), Bodycek (FRA), Azano 

(SWE). У високопродуктивного стандарту Смуглянка урожайність становила 
852,6 г/м

2
. 

За результатами дворічного вивчення в 2017-2018 роках 619 зразків 

виділено 2 високоврожайні зразки озимої м'якої пшениці (116-117 % до 
стандарту – 964,0-973,6 г/м

2
): F08347G8 (ROU), Повага (UKR). Також виділено 

19 зразків з урожайністю на рівні стандарту (106-115 % до стандарту – 875,5-

956,3 г/м
2
): Emmit (CAN), Jaguar (DEU), Damier (FRA), Suceava 5348-74, 

F00628G34-1 (ROU), Лада одесская, Даринка київська, Експромт, Коровайна, 

L 38-- 5K-0KH-0KH, Трудівниця миронівська, Ластівка одеська, Одесская 267, 

Коханка, UDS04382, Еритроспермум – 1472-14, (UKR), IU067641, IU067763, 
IU067640 (USA). Виділено 84 зразки із середньою урожайністю (96-105 % до 

стандарту – 796,5-871,6 г/м
2
): UDS01382, UDS03533, UDS04325, UDS04363, 

UDS04366, UDS04368, UDS04369, UDS04373, Балада миронівська, 
Белоцерковская полукарл., Благодарка, Ватажок, Веселоподолянская 867, 

Вишиванка, Глiбовчанка, Грація миронівська, Дончанка 10, Достаток, 

Еритроспермум – 1497-14, Еритроспермум – 786-14, Еритроспермум – 832-14, 
Застава одеська, Золото України, Зорепад, Княжна, Коніка, Краснопілка, 

Крижинка, Леля, Лимарівна, Лютесценс – 53-13, Лютесценс 447-13, Мальва, 

Мирлебен, Мирлена, Наснага, Обрий, Одесская 132, Октава, Полянка, Селевіта, 

Сонячна, Спасівка, Федоровка, Фонтанка 21, Фонтанка 22, Фонтанка 29, 
Херсонская 97 (UKR), Podoima (MDA), Gloria, Ostrov, F08034G1 (ROU), MV 

Optima (HUN), Ponoruamo, Звезделена (BGR), Dromos, Caprimus (DEU), Noroit, 

Orlan (FRA), Isfara (TJK), IU067591, IU067592, IU067595, IU067598, IU067603, 
IU067605, IU067607, IU067613, IU067663, IU067665, IU067669, IU067673, 

IU067679, IU067680, IU067685, IU067688, IU067689, IU067703 (TUR), 

IU067633, UDS04307 (IRN), IU067637 (MEX), IU067766, OK91G107, 
TX78V2408 (USA).Середня урожайність високопродуктивного стандарту 

Смуглянка за період 2017-2018 рр. становила 829,8 г/м
2
. 

За результатами трирічного вивчення в 2016-2018 роках 68 зразків 
виділено 7 зразків з урожайністю на рівні стандарту (105-113 % до стандарту – 

865,8-925,5 г/м
2
): Эритороспермум 864-10, Оберіг миронівський, Каланча, 

Здобна, Лінія Калита 9-1 вв/10-1 вв, Світанок миронівський, Гармоніка (UKR). 
Виділено 19 зразків із середньою урожайністю (96-105 % до стандарту – 783,9-

855,2 г/м
2
): Luv 148, Віген, Воздвиженка, Добірна, Еритроспермум 164-13-3м, 

Еритроспермум 408-13, Зелений гай, Москаль, Новосмуглянка, Обряд, ОГД 82, 
Оксамитна, Оржиця, Приваблива, Привітна, Райська, Тарас (UKR), Южанка 

(RUS), Viglanka (SVK). Середня урожайність високопродуктивного стандарту 

Смуглянка за період 2016-2018 рр. становила 820,5 г/м
2
. Ідентифікований 

генофонд можна використати для селекції високопродуктивних сортів пшениці 

м’якої озимої. 
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Виявлено особливості процесу водопоглинання та проростання насіння 

гібридів кукурудзи (ДН Деметра, ДН Світязь, ДН Патріот, ДН Олена) 

залежно від їх крупності. Встановлено, що дрібніші фракції (за шириною та 

товщиною насінини) більш інтенсивно поглинали вологу протягом перших 48 

годин до моменту проростання. Їх проростання відбувалось більш інтенсивно 

до 72 години, у подальшому кількість пророслих зерен за всіма фракціями була 

однаковою.  

Ключові слова: кукурудза, насіння, фракції, водопоглинання, 

проростання, маса 1000 насінин. 

 

Для дослідження крупності насіння гібриди сепарували на ситах з 

круглими та продовгуватими отворами. У результаті отримано по три фракції 

кожного гібриду залежно від ознаки сепарування з різним виходом і масою 

1000 насінин. Наприклад, по гібриду ДН Деметра вихід першої фракції 

становив 8,9–12,1 %, другої –72,7–77,9 %, третьої –13,2–15,2 % (табл. 1). 

 

Таблиця 1.  Фізико–механічні показники гібрида кукурудзи суміші 

насіння після ситового сепарування 

Гібрид 

Ознака 

сепарування 

Фракція  
Типорозмір 

фракції, мм  

Вихід 

фракції, 

% 

Маса 1000 

насінин, г 

 

 

ДН 

Деметра 

Ширина 

насінини 

1 10,0 8,9 401,29 

2 8,0 77,9 315,83 

3 8,0, прохід 13,2 222,91 

Товщина 

насінини 

1 6,0 12,1 361,83 

2 4,0 72,7 312,61 

3 4,0 прохід 15,2 273,78 

НІР0,05 2,84 

Р, % 0,54 

 

Процес водопоглинання і проростання різних фракцій насіння гібридів 

досліджували у чашках Петрі на вологому фільтрувальному папері. Насіння 

кількістю 25 штук розміщували зародком до низу у чотирьох повтореннях. 

Чашки Петрі виставляли в шафу для водопоглинання і пророщування насіння 

при температурі 20-22°С. 

Інтенсивність поглинання води насінням кукурудзи визначали шляхом 

його зважування через 6, 24, 48 годин. У подальшому зважування припиняли 

оскільки насіння починало проростати. Виявлено, що фракції різні за розміром і 
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масою насінини характеризувались різним водопоглинанням (табл.2). Найбільш 

інтенсивно поглинали вологу насіння третьої фракції, протягом перших 48 

годин досліду. Насіння першої фракції відрізнялось нижчим водопоглинанням, 

збільшення їх маси відбувалось повільніше порівняно з третьою. 

 

Таблиця 2.  Інтенсивність водопоглинення насіння гібриду ДН Деметра 

залежно від їх крупності 

Фракція 

насіння 

Маса 25 

сухих 

насінин 

Типорозмір 

сита, мм 

Збільшення маси, % через годин 

6 24 48 

1 9,934 Ø 10,0, схід 9,9 25,3 31,4 

2 7,823 Ø 8,0, схід 9,5 24,8 31,5 

3 5,574 Ø 8,0, прохід 11,1 28,7 39,8 

      

1 8,872 ≠ 6,0, схід 8,4 22,7 30,8 

2 7,887 ≠ 4,0, схід 9,8 26,0 34,1 

3 6,950 ≠ 4,0 прохід 11,3 28,5 37,2 

 

Після 48 годин розпочинали визначення пророслих насінин залежно від їх 

крупності. Встановлено, що різниця у кількості пророслих зерен зберігалась до 

72 години досліду, у подальшому на 96 годину кільуість пророслих зерен була, 

практично, однаковою за всіма фракціями. (табл. 3). 

 

Таблиця 3.  Інтенсивність проростання насіння гібриду ДН Деметра 

Фракція 

насіння 

Типорозмір 

сита, мм 
Кількість пророслих насінин, % за годин 

48 72 96 

1 Ø10,0 45 81 95 

2 Ø8,0 52 83 97 

3 Ø8,0 прохід 65 90 94 

     

1 ≠6,0 31 70 96 

2 ≠4,0 58 93 97 

3 ≠4,0 прохід 78 95 98 

 

Таким чином, закономірності водопоглинання – проростання насіння 

кукурудзи необхідно враховувати у формуванні фракційного складу та 

схожості посівного матеріалу гібридів кукурудзи. 
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Наведено відомі методи енергозаощадження при сушінні насіння 

кукурудзи в камерних кукурудзосушарках. Встановлено та досліджено новий 

метод енергозаощадження, а саме використання нових теплогенераторів для 

спалювання стрижнів кукурудзи. Визначено вплив нового методу сушіння на 

зміну якості насіння в процесі зберігання. 

Ключові слова: сушіння кукурудзи, камерна сушарка, методи 

енергозаощадження, зберігання насіння, якість кукурудзи. 

 

Сушіння вологих качанів насіннєвої кукурудзи є найбільш 

відповідальною та енерговитратною технологічною операцією в процесі 

післязбиральної обробки. Від цього процесу залежить зниження вологості 

насіння до безпечного сухого стану без втрат якості та його стійкість до 

зберігання. Також від цієї технологічної операції залежить вартість насіння та 

його конкурентоспроможність, тому що в процесі виконання цієї операції 

витрачається велика кількість енергоматеріалів. 

На сьогодні відомі різні техніко-технологічні прийоми спрямовані на 

енергозаощадження у технологіях сушіння качанів кукурудзи. До них слід 

віднести: двостадійне сушіння, із попереднім підсушуванням качанів їх 

обмолотом та досушуванням прямим способом, повернення відпрацьованого 

теплоносія у зону сушіння (рекуперацію), застосування гранично допустимих 

температур нагріву насіння (інтенсивне сушіння). Ці способи спрямовані лише 

на технічне переоснащення кукурудзосушарки та дозволяють досягти економії 

газоподібного та дизельного палива у межах 18-29 % без його заміни. Нами 

випробувано та досліджено новий метод енергозаощадження на основі 

використання рослинного палива (стрижні кукурудзи) та теплогенераторів для 

їх спалювання, що дозволило відмовитись від традиційного палива на 100 % 

(табл. 1). 

 

Таблиця 1. Прийоми енергоощадного сушіння та модернізація камерних 

зерносушарок 

Метод сушіння 
Економія палива (рідкого, 

газоподібного), % 
Модернізація 

На рослинному паливі 100 Новий теплогенератор 

Двостадійне (качани+зерно) 25-29 Додаткова сушарка 

Із рециркуляцією тепла 20-26 Реконструкція 

Інтенсивне 18-24 Реконструкція 

Нами проведено дослідження роботи енергоощадного комплексу що 

складається з камерної кукурудзосушарки СКП та нового теплогенератора ТПГ, 
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для спалювання рослинних решток. Новий комплекс працював відповідно до 

регламентованого режиму сушіння та показав високі техніко-технологічні, 

експлуатаційні та економічні показники роботи. 

Досліджено вплив нового енергоощадного методу сушіння на посівні та 

врожайні властивості насіння гібридів кукурудзи. Також досліджували вплив 

такого сушіння на стійкість насіння при зберіганні. Контролем слугувало 

насіння висушене в умовах приміщення за температури 20-25 °С та сушіння в 

лабораторній сушарці при температурі нагріву 38 °С та примусовій вентиляції. 

В дослідах задіяні гібриди Оржиця 237 МВ та ДН Аквозор 2016 року врожаю. 

Висушене за різних методів насіння зберігали в поліетилені протягом двох 

років. На перший та на другий рік зберігання відбирали зразки насіння і 

визначали його лабораторну і польову схожість та врожайність за методами, 

рекомендованими для насіння кукурудзи. Так польова схожість насіння 

дослідних гібридів, що висушене на енергоощадному комплексі та в 

лабораторній сушарці до вологості 9,8-12,1 %, після першого року зберігання 

була вищою на 1-4 % порівняно із насінням висушеним природнім шляхом до 

вологості 13,8-14,0 %. Після другого року зберігання польова схожість 

знижувалась на 1-11 %, а врожайність на 0,2-0,6 т/га. Найгірша стійкість до 

зберігання спостерігається у гібрида Оржиця 237 МВ висушеного природнім 

шляхом до вологості 13,8 %. Висушування насіння до вологості нижче 11,5 % 

мало менший вплив при зберіганні на посівні та врожайні властивості насіння, 

так польова схожість із часом знижувалась лише на 2-5 %, а врожайність на 0,5-

0,37 т/га. (табл. 2). 

Таблиця 2. Вплив методів сушіння на якість та збереження насіння 

гібридів кукурудзи (2017 – 2018 рр.) 

Метод сушіння 
Вологість 

зерна, % 

Схожість, %, рік 
Врожайність, т/га, рік 

Холодний тест Польова 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Оржиця 237 МВ 

Контроль* 13,8 90 80 80 69 5,50 4,90 

Контроль** 9,8 92 83 81 78 5,40 5,20 

Енергоощадне 11,4 93 82 84 79 6,03 5,60 

ДН Аквозор 

Контроль* 14,0 93 91 81 80 7,61 7,35 

Контроль** 10,4 95 95 84 81 7,80 7,30 

Енергоощадне 11,0 95 95 83 81 7,79 7,53 

 

Отже, для повної економії газоподібного чи дизельного палива (100 %) 

рекомендується застосовувати енергоощадний комплекс. Насіння гібридів 

кукурудзи висушене новим методом мало високі посівні та врожайні 

властивості та практично зберігало їх на протягом зберігання.  
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насіння, лінії. 

 

З перехреснозапильної популяції жита озимого можливе одержання 

практично необмеженої кількості різних інбредних ліній, що відрізняються між 

собою за багатьма ознаками : висотою рослин, продуктивною кущистістю, 

довжиною колоса, морфологією листків та ін.). А також створення в порівняно 

короткі терміни гомозиготного потомства, оскільки до селекційного сорту 

пред’являється головна вимога – вирівняність, константність за будь-яких 

масштабів розмноження. Тільки за однією цією ознакою метод інбридингу при 

селекції перехреснозапильних або схильних до перехресного запилення рослин 

має велике практичне значення.  

Самозапильні лінії мають здатність до нормального розвитку насіння. 

Дегенерація запліднених зародкових мішків у них відсутня. І, що головне, ця 

ознака стрімко передається наступним поколінням. Це дає змогу повністю 

перейти на лінійну селекцію, одержуючи гомозиготні лінії за селектованими 

ознаками. Такі лінії поглиблених поколінь інбридингу не будуть 

розщеплюватися при репродукуванні. А в гетерозисній селекції при 

схрещуванні гомозиготних за альтернативними генами компонентів будемо 

отримувати повну гетерозиготу, яку можна буде константно відтворювати при 

кожному наступному схрещуванні. 

Вихідним матеріалом слугували самофертильні лінії перших поколінь 

самозапилення (І1 та І4), отриманих з гібридних комбінацій створених шляхом 

гібридизації з послідуючим індивідуально-родинним добором. 

Перед квітуванням проводили ізоляцію на 100 рослинах кожної гібридної 

комбінації. Під пергаментними ізоляторами розміщали по чотири і більше 

колосів однієї рослини.  

Самофертильні рослини оцінювали за двома показниками: кількість 

рослин, які утворили насіння від самозапилення та рівень зав’язування насіння 

з рослини. Самофертильними вважали рослини, у яких відсоток утворення 

насіння становив не менше 30-50%. Результати проведеної роботи з інбредними 

лініями подано у таблиці 1.  

У вивчені знаходилося 903 лінії (І1–І4 покоління), які за ознакою 

самофертильності відібрані у роки досліджень. В результаті проведених 

інбредних схрещувань встановлено 4000 індивідуальних пергаментних 

ізоляторів. 
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Таблиця 1. Відсоток рослин жита озимого здатних до самозапилення 

з використанням різних донорів самофертильності 
Л

ін
ії

 

К-ть 

ізольо-

ваних 

рослин 

Кількість 

рослин, що 

зав’язали 

насіння 

 

10-50 

 

51-100 

 

101-150 

 

151-500 

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % 

1/1 125 120 96,0 8 6,7 20 16,7 52 43,3 40 33,3 

4/І 100 92 92,0 5 5,4 26 28,3 20 21,7 41 44,6 

5/І 50 39 78,0 13 33,3 9 23,1 11 28,2 6 15,4 

9/І 29 24 82,8 5 20,8 7 29,2 1 4,2 11 45,8 

10/І 35 30 85,7 10 33,3 8 26,7 6 20,0 6 20,0 

16/І 30 25 83,3 8 32,0 5 20,0 6 24,0 6 24,0 

21/І 30 29 96,7 0 0,0 8 27,6 13 44,8 8 27,6 

1/ІІ 29 18 62,1 1 5,6 6 33,3 3 16,7 8 44,4 

2/ІІ 51 22 43,1 11 50,0 10 45,5 1 4,5 0 0,0 

5/ІІ 50 31 62,0 15 48,4 5 16,1 3 9,7 8 25,8 

6/ІІ 50 35 70,0 6 17,2 4 11,4 13 37,1 12 34,3 

7/ІІ 45 40 88,9 5 12,5 15 37,5 5 12,5 15 37,5 

8/ІІ 79 52 65,8 4 7,7 16 30,8 12 23,1 20 38,4 

9/ІІ 30 24 80,0 1 4,2 12 50,0 3 12,5 8 33,3 

10/ІІ 32 29 90,6 3 10,3 14 48,3 8 27,6 4 13,8 

11/ІІ 93 77 82,8 3 3,8 12 15,6 25 32,5 37 48,1 

12/ІІ 50 27 54,0 4 14,8 15 55,6 7 25,9 1 3,7 

13/ІІ 99 75 75,8 14 18,7 21 28,0 13 17,3 27 36,0 

14/ІІ 29 26 89,7 3 11,5 16 61,5 4 15,4 3 11,5 

15/ІІ 30 23 76,7 2 8,7 9 39,1 3 13,1 9 39,1 

Проведені дослідження показали різке зниження зав’язування насіння під 

впливом інбридингу, ступінь якого значно варіював в гібридних комбінаціях. 

Встановлено, що кількість самозапильних рослин та відсоток зав’язування 

насіння залежить від комбінацій схрещування. 

Аналіз частоти утворення насіння за примусового інбредного 

схрещування жита озимого засвідчив, що кількість рослин, у яких зав’язалося 

насіння, коливається від 43,1до 96,7 %.  

Найбільшу ступінь зав’язування насіння, більше 150 зерен, мали інбредні 

лінії 1/І л. Picasso – 40 або (33,3 %), 4/I л. Brasetto – 41 або (44,6 %), 9/I Х-100 / 

(Боротьба / Паллада) – 11 або (45,8 %), 1/ІІ Синтетик 38 / Суміш F1 – 8 або 

(44,4%), 11/ІІ П. Худоєрка / Крупнозерне – 37 або (48,1 %). 

Найбільша кількість рослин з найменшою кількістю зерен, які зав’язали 

від 10 до 50 зерен, спостерігається у п’яти гібридних комбінаціях : 5/І 

Яворовецьке 11 або (33,3 %), 10/І Клич (Боротьба / Паллада)/ (Богатир/ 

Паллада) – 10 або (33,3 %), 16/І Дозор / Клич – 8 або (32,0 %), 2/ІІ Талісман / 

Суміш F1 – 11 або (50,0 %), 5/ІІ Зарніца / Суміш F1– 15 або (48,4 %). 

Для стабілізації самофертильних ліній необхідно використовувати метод 

інбридингу. У самофертильних форм ступінь зав’язування насіння з 

поглибленням інбридингу збільшується, а у самонесумісних форм – 

знижується.
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В Україні створенням та впровадженням у виробництво нових 

високотехнологічних гібридів кукурудзи інтенсивного типу для умов зрошення 

займається єдина науково-дослідна установа – Інститут зрошуваного 

землеробства НААН України. 

Ключові слова: кукурудза, гібрид, зрошення, зернова продуктивність, 

групи стиглості, модель гібриду. 

 
Кукурудза є традиційною культурою на півдні України, але недостатня 

кількість опадів в весняно-літній період стримує її поширення на суходолі, де 
вона поступається за урожайністю ярому ячменю в роки з посушливою другою 
половиною літа. Визначальним фактором урожайності зерна є волога, через 
недостатню її кількість в природному середовищі доцільно використання 
штучно шляхом застосування зрошення. Кукурудза на зрошенні має певні 

переваги перед іншими культурами, вона потребує найменшої кількості 
поливної води на отримання додаткової кількості зерна від зрошення і є 
найбільш урожайною зерновою культурою формуючи 10–16 т/га зерна. 

Найважливішим чинником сучасної технології вирощування й отримання 
високих врожаїв зерна кукурудзи є використання для сівби високоякісного 
гібридного насіння, що дозволяє підвищити продуктивність зрошуваного 
гектара на 30-50 %. 

Фундаментальним напрямом підвищення врожайності кукурудзи є 

впровадження гібридів інтенсивного типу. Адже зернова продуктивність 
гібриду – це генетична ознака і не кожен гібрид зможе окупити витрати 
врожаєм. На сьогодні в досить широкому асортименті гібридів кукурудзи, які 
вирощуються в Україні, лише окремі мають генетичну здатність (потенціал) 
забезпечити за належної технології, отримання високих урожаїв (11–16 т/га). Не 
всі гібриди однаково виявляють себе в тих самих умовах їхнього вирощування, 
тому і реалізація потенційної продуктивності гібридів йде по-різному. 
Високопродуктивні гібриди виносять з ґрунту велику кількість поживних 

речовин, витрачають велику кількість води, тому такі гібриди вимагають 
високої агротехніки. Якщо таких умов немає, то потенційно більш 
продуктивний гібрид не тільки не дає збільшення, але й може поступитись за 
врожайністю іншому менш продуктивному, але і менш вимогливому до 
вирощування гібриду. Отже потрібен диференційований підхід до підбору 
гібридів. Особливо він важливий у даний час, коли багато господарств не 
можуть забезпечити посіви високими комплексними заходами захисту рослин. 
Цілком очевидно, що економічно слабким і сильним господарствам необхідний 

різний гібридний склад. Для підвищення рівня реалізації врожайного 
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потенціалу сучасних гібридів, захисту посівів від різних негативних абіотичних 
і біотичних факторів довкілля, крім агротехнічних заходів (сівозміни, обробіток 
ґрунту, строки сівби, засоби захисту рослин, тощо), важливе значення має добір 
саме гібридів. 

В зоні Південного Степу України є великі можливості по виробництву 
насіння зернових культур. Особливі перспективи відкриваються в умовах 

зрошення (Херсонська, Одеська, Миколаївська області), де можливо виробляти 
заплановану кількість насіння та постачати його в північні регіони. Особливу 
увагу при зрошенні необхідно приділяти насінництву кукурудзи.  

Прискореному отриманню нових сортів та гібридів які характеризуються 
високими та сталими врожаями з поліпшеними якісними показниками зерна 
слугує дотримання конкретної моделі сільськогосподарської культури.  

Модель сорту включає в себе як ознаки продуктивності, так і ознаки, які 
вказують на взаємозв’язок рослинного організму з елементами навколишнього 

середовища. 
Науковцями Інститут зрошуваного землеробства НААН розроблені 

моделі гібридів кукурудзи п’яти груп стиглості: ранньостиглої, 
середньоранньої, середньостиглої, середньопізньої та пізньостиглої адаптовані 
до умов зрошення Південного Степу України. 

В останній час значно виріс попит на скоростиглі гібриди. Використання 
сучасних комбайнів з прямим обмолотом потребує раннього дозрівання і 
сухого зерна. Але, є також, і перспектива використання ранньостиглих гібридів 

і як попередників під озимі культури, які займають у сівозмінах провідне місце, 
а також при післяукісного і післяжнивного вирощування на зерно і силос. А в 
богарних умовах гібриди ранньостиглої групи спроможні сформувати врожай 
зерна на рівні 5 т/га.  

Головним напрямом селекційно-генетичних досліджень в найближчі роки 
є вивчення реакції новостворених і найбільш поширених генотипів кукурудзи, 
які належать до різних морфо-фізіологічних груп, на технологічне забезпечення 
продукційного процесу в тому числі і на ресурсозберігаючі технології, що 

дозволить подолати межу “економічної доцільності вирощування кукурудзи” та 
стабілізувати виробництво зерна в необхідній кількості. 

Формування максимальної врожайності гібриду залежить від ряду 
факторів однин з них являється зона, де ресурси зовнішнього середовища 
відповідають біологічному оптимуму генотипу. Для кожного регіону існують 
свої оптимальні моделі нових гібридів кукурудзи і у відповідності з цим 
проводиться селекційна робота. На основі розроблених моделей були створені 
нові гібриди кукурудзи Тронка, Південь, Таврія, Гілея, Ламасан, Степовий, 
Чорномор, Олешківський, Тавричанка, Віра.  

Результати досліджень 2009–2018 рр. в екологічному сортовипробуванні 
ІЗЗ НААН та ДПДГ «Асканійське» Херсонської області новостворені гібриди 
кукурудзи за умов зрошення показали врожайність зерна на рівні 12,5–14,8 т/га.  

Використання адаптованих до конкретних умов гібридів кукурудзи за 
вирощування в умовах зрошення при глобальних змінах клімату дасть змогу 
збільшити урожайність та валовий збір зерна на півдні України і, цим самим, 
покращити економічну ефективність агровиробництва в цілому. 
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Проводили екологічне випробування сортів пшениці озимої в умовах 

агроекологічного полігону ДДАЕУ (при різних умовах рельєфу – схили до 5° 

північної та південної експозиції, плакор). Виявлено особливості прояву 

господарсько-цінних ознак в залежності від генотипу та рельєфу. 

Ключові слова: пшениця озима, сорт, рельєф, врожайність, якість 

зерна. 

 

У більшості досліджень з екологічного випробування пшениці фокус 

уваги полягав в визначенні врожайності та якості, але як правило вони 

проводились при стандартних наборах умов, що призводило до ігнорування 

важливості умов росту та розвитку на різних рельєфах. Під різними умовами ми 

в нашому дослідженні розуміли перш різні експозиції схилових земель, що 

призводило до різного впливу екологічних чинників на формування рівню 

врожайності пшениці та якості зерна. Ці сільськогосподарсько-цінні ознаки в 

процесі взаємодії фактично визначаються особливостями сортів пшениці. 

Агроекологічні особливості це найбільш важливий і складний компонент, що 

безпосередньо або опосередковано впливає на продуктивність озимої пшениці. 

Ефективність виробництва продовольчого зерна характеризується не 

тільки його врожайністю, але й рівнем його якості. Серед показників якості 

зерна важливим є дослідження фракційного складу білків. Підвищення вмісту 

білка в зерні відбувається переважно за рахунок синтезу гліадинів і глютенінів, 

які мають найбільшу питому вагу серед білкових фракцій. Важливим заходом 

покращання якості зерна є забезпечення рослин у відповідних етапах 

органогенезу достатньою кількістю поживних елементів, особливо в період 

інтенсивного синтезу білків, тобто від колосіння до наливу зерна. 

Завдання цієї частини наших досліджень - описати фенотипічну варіацію 

сортів озимої пшениці, що ми використовували для впливу екогенетичними 

чинниками в аспекті їх взаємодії з умовами навколишнього середовища.  

В якості матеріалу для дослідження були використані наступні сорти - 

Фаворитка, Ласуня, Хуртовина, лінія 418, Колос Миронівщини, Сонечко 

Калинова, Волошкова. Проводили екологічне випробування в умовах 

агроекологічного полігону ДДАЕУ (при різних умовах рельєфу – схили до 5° 

північної та південної експозиції, плакор) в 3-х кратній повторності, облікова 

площа ділянки – 10 м
2
. Вміст білку в зерні пшениці визначали на приладі CNS 

Model Flash EA 1112 серія Thermo Logiciel Eager 300 за аналогом методу 

К'єльдаля). Методом рідинної хроматографії на приладі гліадинів та глютенинів 

RP-HPLS згідно протоколів екстракції MO-BIG- 001 та MO-BIG- 003, протокол 

безпосередньо аналізу MO-BIG- 006. Розчини для екстракції розчин I - 
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Na2HPO4, 2H20 50 mM, NaCl 0,1 M, pH 7,8 (екстракція альбумінів/глобулінів); 

розчин II – 70-% етанол (екстракція гліадинів); розчин III – Na2B4O7, 10 H2O, pH 

9,8, розчин пропанолу 30 %, DTT 0,1 % (дітіотрейтол) (екстракція гліадинів). 

Аналізи проведено згідно стандартних внутрішніх протоколів, GDES INRA, 

Клермон-Ферран, Франція). 

Математичну обробку одержаних результатів проводили за методикою 

дисперсійного аналізу, достовірність різниці між середніми дослідних варіантів 

і контролем оцінювали за критерієм Ст’юдента і Фішера. Достовірність різниці 

між одержаними середніми дослідних варіантів і контролем оцінювали за 

критерієм Стьюдента.  

Сорти озимої пшениці зі статистичною достовірністю за показниками 

врожайності відреагували на умови вирощування(рельєф території 

сільськогосподарського виробництва), що виявлено при обліку врожайності. На 

схилі північної експозиції рекомендується вирощування озимої пшениці з 

потенційно високою врожайністю, особливо для сортів Колос Миронівщини, 

Сонечко, Фаворитка, Калинова. Всі ці сорти відповідають інтенсивному типу, 

що потребувало більш високого рівня азотного живлення, ніж екстенсивний 

тип (наприклад, стандарт Подолянка, Волошкова в наших дослідженнях). 

В більш сприятливих умовах високоврожайні сорти (Колос 

Миронівщини, Сонечко, Фаворитка) зберігають свої переваги, але вони 

відносно нівелюються, в той час як в несприятливих умовах їх врожайність 

різко падає (навіть нижча за стандарт), отримують переваги більш екстенсивні 

сорти. Більше-менш стабільним можна назвати сорт Калинова. 

Високий вміст білка виявлено в зернах чотирьох сортів Колос 

Миронівщини, Фаворитка, Сонечко, Ласуня. Ми не можемо виявити значної 

різниці між умовами вирощування і повинні зробити висновок, що ця ознака 

залежить тільки від генотипу сорту, а не від умов вирощування в наших 

дослідженнях.  

Усі сорти мали хороший вміст білку за будь-яких умов (і хорошу якість 

білку). Сорт Ласуня відзначився за ознака вмісту гліадинів та глютенинів та 

сорти Сонечко та Фаворитка за вмістом глютенів. Вони показують хороший 

загальний вміст білку та їх компонентів при будь-яких умовах, це теж не 

залежить від агроекологічних умов в нашому досліджені.  

Таким чином ми встановили, що північна експозиція дає озимій пшениці 

більш сприятливі умови для формування стабільної високопродуктивної 

агроекосистеми пшениці озимої. Для вирощування в цих умовах за високою 

зерновою продуктивності рекомендовані сорти Колос Миронівщини, 

Фаворитка, Сонечко, Калинова, але вони мають значно вужчі межі 

адаптаційних реакцій. Тільки сорт Ласуня відзначився стабільним гарним 

вмістом обох білкових компонентів за будь-яких умовах.  

Врожайність залежить з високим рівнем достовірності від умов рельєфу 

та сорту, вміст білку та гліадинів, глютенинів – від сорту.  
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Проведено дослідження з визначення вмісту антоціанів в стеблі 

кукурудзи зеленого та темно-фіолетового забарвлення. Встановлено, що вміст 

антоціанів в стеблі популяції Чорностеблова був у 38,5-227,5 рази вищим, ніж 

у досліджених зеленостеблових генотипів.  

Ключові слова: Zea mays L., пігменти, антоціани, лінія, популяція, 

стебло. 

 

Антоціани належать до водорозчинних пігментів, що надають 

забарвлення рослинам від помаранчево-червоного до темно-фіолетового. На 

відміну від хлорофілу, антоціани є позапластидними пігментами, 

зосередженими в вакуолях (Khoo et al., 2017). У кукурудзи, як представника 

вищих рослин, ідентифіковано п’ять основних видів антоціанів – ціанідин, 

пеларгонідин, дельфінідин, мальвідин та пеонідин, а також їхні 3-

глюкозильовані форми, що утворюються в результаті приєднання глюкози до 

вуглецевого атома в молекулі антоціану (Гергель та ін., 2013). 

Рослини з високим вмістом антоціанів і флавоноїдів є більш стійкими до 

біотичних і абіотичних стресів (Pradeep  et al., 2018). Антоціани захищають 

тканини рослин від багатьох стресів навколишнього середовища, включаючи 

світлове випромінювання, низькі температури і патогенні мікроорганізми (Kim 

et al., 2017). 

У медицині препарати на основі антоціанів використовують як 

судинорозширювальний та протипухлинний засіб, а також як антиокислювальні 

і протизапальні домішки (Yang et al., 2009). Останнім часом інтерес людей до 

антоціанів виріс через їхнє можливе використання як натуральних харчових 

барвників (Chatham et al., 2018), зокрема в Україні зареєстрована біологічна 

добавка Е163 – «антоціани». 

На даний час у кукурудзи ідентифіковано генотип – генетичний маркер 

«Чейза» з достатньо високим вмістом ціанідин-3-глюкозиду в стеблі, що 

становить 9540 мг/кг (Третьяков и др., 2012). 

Мета дослідження – визначення вмісту різних видів і форм антоціанів у 

стеблі генотипів кукурудзи зеленого та темно-фіолетового забарвлення. 

Матеріалом для дослідження були наступні генотипи кукурудзи (Zea 

mays L.): популяція Білосніжка – цукрова кукурудза зі стеблом зеленого 

кольору, лінії кременистої кукурудзи АіД121, ІКС226, БС4626-6/1, БС37-10 і 

АІ178-325 зі стеблом зеленого кольору та популяція зубоподібної кукурудзи 

Чорностеблова зі стеблом темно-фіолетового кольору. Рослини для аналізу 

https://www.mdpi.com/search?authors=Pradeep%20Kumar%20Sudheeran&orcid=0000-0002-9025-9942
http://www.frontiersin.org/people/u/480256
https://pubs.acs.org/author/Chatham%2C+Laura+A
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вирощували в польових умовах 2016 року, згідно з методикою польового 

досліду (Лебідь та ін., 2008). 

Визначення вмісту антоціанів проводили в період цвітіння. Для аналізу 

використовували восьме міжвузля стебла. За біологічну повторність обирали 

окрему рослину. Дослідження проводили у п’яти біологічних і п’яти 

аналітичних повторностях. Вміст антоціанів представлено в перерахунку на 1 

кг абсолютно сухої маси стебла. Вологість зразків визначали за (Снєжкін та ін., 

2012). Статистичний аналіз даних проведено за (Атраментова та інші., 2007). 

Загальний вміст антоціанів в стеблі досліджених генотипів кукурудзи 

варіював в діапазоні 168,64-38362,23 мг/кг, тобто становить 0,02-3,83% 

абсолютно сухої маси стебла. За отриманими даними досліджені генотипи були 

розподілені на 3 групи: перша мала найнижчий вміст антоціанів (168,64 мг/кг – 

популяція Білосніжка), друга – середній (338,89, 404,15, 425,93, 463,45 і 

996,13 мг/кг у ліній АіД121, ІКС226, БС4626-6/1, БС37-10 і АІ178-3253, 

відповідно) та третя – надвисокий вміст антоціанів (38362,23 мг/кг – популяція 

Чорностеблова). 

Загальний вміст 3-глюкозильованих форм антоціанів у досліджених 

генотипів кукурудзи переважав суму їхніх неглюкозильованих форм в 1,45-2,73 

рази, залежно від генотипу, зокрема у лінії ІКС226 – в 1,45 раза, у популяції 

Чорностеблова – 1,63 раза, для ліній АіД121 та БС4626-6/1 – 1,92 раза, у 

популяції Білосніжка – 1,95 раза та у 2,31 і 2,73 раза для ліній АІ178-325 і БС37-

10, відповідно.  

Найбільшу частку у загальному вмісті антоціанів мали фракції 

пеонідин+пеонідин-3-глюкозид (27,31-31,41%) та мальвідин+мальвідин-3-

глюкозид (17,98-25,94%) у всіх досліджених генотипів кукурудзи, крім 

популяції Білосніжка, у якої переважали фракції дельфінідин+дельфінідин-3-

глюкозид (31,69%) та пеларгонідин+пеларгонідин-3-глюкозид (27,88%). Не 

спостерігалося залежності між вмістом окремих фракцій антоціанів та 

забарвленням стебла у досліджених генотипів кукурудзи. 

Отже, порівняльний аналіз вмісту антоціанів в стеблі кукурудзи зеленого 

та темно-фіолетового забарвлення показав, що саме високий загальний вміст 

антоціанів впливає на забарвлення стебла, а не підвищення вмісту окремих 

фракцій антоціанів або їхніх глюкозильованих форм. Різниця між загальним 

вмістом антоціанів в стеблі зеленостеблових генотипів та популяції 

Чорностеблова становила 38,5-227,5 раза. Так як загальний вміст антоціанів в 

стеблі кукурудзи популяції Чорностеблова складає 3,83% сухої маси, то 

використання стебла даного генотипу є перспективним для виготовлення 

біологічної добавки Е163 – «антоціани». 
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Встановлена специфічна реакція насіння батьківських компонентів і 

гібридів кукурудзи, на ґрунтові гербіциди Пропоніт 720, КЕ; Дуал Голд 960 ЕС, 

КЕ; Примекстра Голд 720 SC, к. с. 

Ключові слова: кукурудза, батьківський компонент, схожість насіння, 

ґрунтовий гербіцид, гібрид. 

Для захисту рослин кукурудзи від бур’янів синтезована достатня 

кількість гербіцидів ґрунтової дії, але рекомендації по їх застосуванню, як 

правило, надаються тільки для гібридів кукурудзи F1. Тому насіннєві 

господарства, при вирощуванні батьківських компонентів, застосовують 

гербіциди без урахування їх сортової реакції, що часто призводить до суттєвого 

недобору врожаю насіння, а інколи навіть до вибраковки цілих ділянок 

гібридизації. В зв’язку з цим набувають актуальності дослідження з визначення 
впливу ґрунтових гербіцидів на польову схожість насіння гібридів та їх 

батьківських компонентів. 

Мета – визначення впливу ґрунтових гербіцидів на польову схожість 

насіння гібридів та їх батьківських компонентів. 

Дослідження проводили у ДП «ДГ «Дніпро» ДУ Інститут зернових 

культур НААН України у 2018 р. Використовували насіння батьківських 

компонентів (ДК216М стерильна, ДК216СВЗМ, ДК273МВ, ДК777М, 

ДК777ЗМСВ, ДК680МВЗС, ДК315М стерильна, ДК315СВЗМ, ДК239МВ, 

НТ 004 стерильна, НТ 004 закріплювач, ТТ005, ДК2064М, ДК2064СВЗМ, 

ДК633/325 МВ) і гібридів кукурудзи (ДН Синевир, ДН Світязь, ДН Галатея, 

Моніка 350 МВ, ДН Веста). Насіння висівали на фоні ґрунтових гербіцидів: 

Пропоніт 720, КЕ (д. р. пропізохлор, 720 г/л), Дуал Голд 960 ЕС, КЕ (д. р. S-

метолахлор, 960 г/л), Примекстра Голд 720 SC, к. с. (д. р. S–метолахлору, 400 

г/л + атразин, 320 г/л). Польову схожість насіння (ділянка з гербіцидами) 

обліковували в порівнянні із контролем (ділянка без гербіцидів) з подальшим 

визначенням відсотків. 

В таблиці 1 представлена схожість насіння гібридів кукурудзи ДН 

Синевир, ДН Світязь, ДН Галатея, Моніка 350 МВ, ДН Веста та їх батьківських 

компонентів на фоні гербіцидів Пропоніт, Дуал Голд та Примекстра Голд. На 

фоні гербіциду Пропоніт суттєве зниження схожості насіння спостерігається 

тільки у двох зразків: ДН Галатея (72,4 %) та НТ 004 стерильна (83,3 %). А на 

фоні гербіциду Дуал Голд суттєво знизили схожість 7 зразків: ДН Світязь 

(81,4 %), ДК777ЗМСВ (86,3 %), ДК680МВЗС (68,7 %), ДН Галатея (80,2 %), та 

інші. Схильними до негативного впливу гербіциду Примекстра Голд було 5 

зразків: ДК777М (88,8 %), ДК680МВЗС (87,8 %), НТ 004 стерильна (80,6 %) та 

інші. В середньому до трьох гербіцидів були найбільш чутливими ДК680МВЗС 
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(85,5 %), ДН Галатея (84,2 %) та НТ 004 стерильна (87,0 %) (табл. 1). В цілому, у 

більшості зразків кукурудзи, що вивчалися, насіння суттєво не знижувало 

схожість на фоні гербіцидів Пропоніт (2,5 л/га), Дуал Голд (1,3 л/га) і 

Примекстра Голд (3,0 л/га). 

 

Таблиця 1. Схожість насіння кукурудзи на фоні ґрунтових гербіцидів, % 

 

№ 

Назва гібрида, 
батьківського 

компонента 

Пропоніт, 

2,5 л/га 

Дуал Голд, 

1,3 л/га 

Примекстра  

Голд, 3,0 л/га 

Середнє по 

гібриду, 

батьківському 

компоненту 

1 ДН Синевир 93,5 100 95,9 96,5 

2 ДК216М  стерильна 100,0 98,9 100 99,6 

3 ДК216СВЗМ 100,0 100 94,6 98,2 

4 ДК273МВ 100,0 100 100 100,0 

5 ДН Світязь 100,0 81,4 100 93,8 

6 ДК777М 95,0 92,5 88,8 92,1 

7 ДК777ЗМСВ 100,0 86,3 100 95,4 

8 ДК680МВЗС 100,0 68,7 87,8 85,5 

9 ДН Галатея 72,4 80,2 100 84,2 

10 ДК315М  стерильна 100 100 100 100,0 

11 ДК315СВЗМ 100 100 100 100,0 

12 ДК239МВ 100 100 93,7 97,9 

13 Моніка 350 МВ 100 87,0 100 95,7 

14 НТ 004 стерильна 83,3 97,2 80,6 87,0 

15 НТ 004 закріплювач 100 95,0 87,5 94,2 

16 ТТ005 100 96,5 92,9 96,5 

17 ДН Веста  100 88,6 100 96,2 

18 ДК2064М 100 97,8 91,3 96,4 

19 ДК2064СВЗМ 100 100 86,5 95,5 

20 ДК633/325 МВ 100 89,1 100 96,4 

 Середнє по гербіциду  97,2 93,0 95,0 95,1 

 НІР0,05 7,8 8,1 8,8 - 

За результатами проведених досліджень можна зробити наступні 

попередні висновки: насіння більшості зразків кукурудзи суттєво не знижувало 

схожості; зразки кукурудзи мали специфічну реакцію на кожен гербіцид; 

ґрунтові гербіциди суттєво впливають на схожість насіння деяких зразків 

кукурудзи. 
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сорт. 

До гібридизації залучали генетично споріднені види, в результаті чого 

отримали лінії та сорти пшениці ярої з господарсько цінними ознаками: лінію 

пшениці м’якої Еритроспермум 15-23, сорти пшениці твердої ярої МІП 

Магдалена і МІП Ксенія. 

Генетична база поширених у виробництві сортів набула великої 

спорідненості, тому актуальним стає використання нових генетичних джерел 

селекційних ознак, зокрема від споріднених культурних видів і родів для 

збільшення формотворчого процесу. Перспективним шляхом підвищення 

адаптивності сортів пшениці м’якої і твердої та селекційно-генетичного 

поліпшення пшениці ярої є використання генетичного матеріалу родів Triticum, 

Aegilops та Hordeum, що сприяє підвищенню харчової цінності зерна та містить 

джерела стійкості до несприятливих чинників, дія яких посилюється унаслідок 

змін клімату. 

Основні труднощі віддаленої гібридизації, з якими доводиться стикатись 

у селекційній роботі: низька схрещуваність або повна несхрещуваність видів і 

особливо родів; стерильність рослин першого покоління, що коливається від 

повної до часткової та ін.  

У лабораторії селекції ярої пшениці МІП у міжвидовій гібридизації 

використали генетично споріднені види, в результаті чого отримали ряд ліній 

пшениці ярої з господарсько цінними ознаками. Дослідження проводили у 

селекційній сівозміні МІП. Матеріалом для досліджень слугували лінії, сорти, 

створені в лабораторії селекції ярої пшениці МІП. У дослідженнях до 

схрещувань з T. aestivum L. та T. durum Desf. залучали інші види пшениці 

(T. sphaerococcum Perc., T. macha et. men. Deky), їх спонтанні гібриди та похідні 

форми. За період 2007-2016 рр. було виконано 56 таких схрещувань. 

Селекційну роботу з гібридами від віддалених схрещувань 

супроводжував складний формотворчий процес, з довготривалим 

формотворенням та широким спектром розщеплення, елімінацією деякої 

частини популяції внаслідок дії гібридного некрозу, проявом хлорозів та, в 

основному, утворенням недостатньо виповненого зерна. Це вимагало 

проведення повторних індивідуальних доборів та особливо ретельного 

ставлення до візуальної оцінки і бракування їхнього зерна. У селекційних 

розсадниках вивчали низку селекційних зразків та ліній, отриманих за 

допомогою віддалених схрещувань. У конкурсному випробуванні виділено 
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лінію пшениці м’якої Еритроспермум 15-23, яку одержали від схрещування 

T. sphaerococcum / Romanija у 2009 р. Лінія відрізняється низькорослістю, 

стійкістю проти борошнистої роси, високою врожайністю (перевага над 

сортом-стандартом Елегія миронівська 0,49 т/га), але дещо поступається 

стандарту за масою 1000 зерен. 

Серед ліній пшениці твердої ярої, які вивчали у конкурсному 

випробуванні, у різні роки виділили Леукурум 12-16 і Леукомелан 14-05. Їх 

одержано з використанням у схрещуванні T. macha.  

Лінія Леукурум 12-16 (T. macha / Харківська 27) характеризується 

високою урожайністю, високою стійкістю проти хвороб листя, високими 

показниками якості зерна, середньорослістю, стійкістю до вилягання, 

ранньостиглістю, високим вмістом клейковини, високою масою 1000 зерен. У 

конкурсному сортовипробуванні лінія перевищувала сорт-стандарт Харківська 

27 за урожайністю в середньому на 0,81 т/га.  

За вивчення її на штучних інфекційних фонах патогенів лінія Леукурум 

12-16 виявила високу стійкість проти ураження збудниками бурої іржі, 

септоріозу листя, фузаріозу колоса та кореневих гнилей, ураження 

борошнистою росою та твердою сажкою не відмічали. У 2018 р. її внесено до 

Реєстру сортів, придатних для поширення в Україні, як сорт пшениці ярої – 

МІП Магдалена. На сорт отримано авторське свідоцтво про реєстрацію зразка 

генофонду рослин в Україні (№ національного каталогу UA0211545) з такими 

цінними ознаками як поєднання підвищеної урожайності, вмісту білка 14,5 % з 

скловидністю 97 % при стійкості проти борошнистої роси (9 балів) та стійкості 

до вилягання (9 балів). 

Лінія Леукомелан 14-05 отримана від схрещування у 2005 р. лінії 

миронівської селекції Леукурум 02-13 з T. macha. Характеризується високою 

урожайністю, високою стійкістю проти комплексу листових хвороб, високими 

показниками якості зерна, низькорослістю, стійкістю до вилягання, 

середньоранньостиглістю, високою масою 1000 зерен. У конкурсному 

випробуванні вона перевищувала сорт-стандарт Харківська 27 за урожайністю на 

0,46 т/га та стійкістю проти основних листових хвороб. Лінія має підвищену 

посухостійкість, передана на державну науково-технічну експертизу як сорт МІП 

Ксенія. 

Таким чином, за використання у селекції генетично споріднених видів 

T. sphaerococcum Perc., T. macha et. men. Deky можна отримати цінні лінії та 

сорти пшениці ярої з господарськими ознаками: підвищеними показниками 

якості зерна та стійкістю до хвороб. 
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СИНТЕЗ СКОРОСТИГЛИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ ПЛАЗМИ РЕЙД, ПРИЗНАЧЕНИХ 

ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ СКОРОСТИГЛИХ ГІБРИДІВ ПІВДЕННОГО ЕКОТИПУ 
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Хіміч М. О., аспірант  

Державна установа Інститут зернових культур НААН України 

 

Застосування різних селекційних схем, задіяних при синтезі 

скоростиглого вихідного матеріалу кукурудзи, демонструє пріоритет 

кумулятивного добру відносно частини отримання елітних ліній. Особливо 

дієвим цей метод виявився при його застосуванні на генотипах плазми Рейд 

(SSS). Висвітлено результати відповідної селекційної роботи і наведені 

перспективи продовження цього напрямку в синтезі скоростиглих ліній плазми 

Рейд (SSS) південного екотипу. 

Ключові слова: кукурудза, добір, плазма Рейд (SSS), інбредні лінії, 

скоростиглість. 

 

Селекційні кампанії та установи постійно працюють над формуванням 

колекції геноплазм адаптованих до конкретних умов регіону де здійснюється 

добір, і тому зібраний елітний сортимент відображає характерні ознаки, 

притаманні акомодації рослин, проявлені у протидії стресам даного регіону. 

Враховуючи різноманітність ґрунтово-кліматичних умов зон України, створено 

велику кількість гібридів кукурудзи різних груп стиглості. Останнім часом 

вітчизняні та іноземні селекціонери все більше увагу приділяють 

ранньостиглим та середньораннім гібридам, які складають понад 70 % гібридів 

усіх біологічних груп, занесених до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні. Розширення селекційних програм по 

створенню ранньостиглих та середньостиглих гібридів (ФАО 150 – 299), 

холодостійких, посухостійких та жаровитривалих дозволило вивести форми, які 

за врожайністю знаходяться на одному рівні або наближаються до гібридів 

більш пізніх груп стиглості. Це дає можливість, перш за все, розширити ареал 

вирощування скоростиглих гібридів на зерно і їх виробництво вести не тільки в 

районах з коротким без морозним періодом, але і в районах степової зони. 

Завдяки короткому вегетаційному періоду вони ефективно використовують 

продуктивну вологу в першій половині літа, рано дозрівають, тим самим 

звільняють місце для підготовки ґрунту під посів озимих культур. 

Світова та вітчизняна колекції скоростиглих генотипів представлені 

обмеженою кількістю ранньостиглих ліній придатних для вирощування на 

півдні України. Тому важливим є створення скоростиглих версій геноплазм 

середньопізніх та пізньостиглих генотипів адаптованих до таких умов, одними 

із яких є зразки Рейд (SSS). Враховуючи популярність ліній цієї плазми у світі 

було розроблено декілька шляхів їх удосконалення. Найбільш успішним було 

залучення в програму схрещувань генотипів із контрастною тривалістю періоду 
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вегетації з подальшими кумулятивними відборами та поступовим збільшенням 

частки плазми Рейд (SSS). 

У таких програмах найкращі результати були отримані на базі лінії F2, як 

джерела скоростиглості. З використанням середньопізньої лінії ДК507 (групи 

В 37) створено декілька середньоранніх і середньостиглих ліній (ДК 2/707, 

ДК 2/374, ДК 287, ДК 2/477, та ін.), які ввійшли до складу гібридів Кадр 318 

МВ і Дніпровський 303 МВ. У наступних циклах селекції на їх базі отримані 

лінії ДК 272 та ДК 273 (ФАО 200-250), які використовувались як батьківські 

компоненти у тринадцяти та у трьох зареєстрованих гібридів, відповідно. В 

подальшому, на базі лінії ДК273 та середньостиглої лінії ДК951 (підгрупа 

В 37), з двома бекросами на більш пізній компонент, отримана лінія ДК239. Ця 

лінія на сьогодні використовується в трьох зареєстрованих гібрида: ДН Арго, 

ДН Галатея і ДН Корунд і є базовою в четвертому циклі періодичного добору.  

У 2019 р. планується вивчити за комбінаційною здатністю врожайності 

зерна 142 інбредні сім’ї S4 до складу яких увійшла лінія ДК239. За попередніми 

оцінка створені сім’ї характеризуються кращою стійкістю до стресових умов 

Степу при однаковій, або нижчій вологості зерна при збиранні. Подальший 

селекційний розвиток цього сформованого різноманіття може привести до 

створення окремого пула групи Рейд (SSS) скоростиглих генотипів південного 

екотипу. 
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РЕАКЦІЯ СОРГО ЗЕРНОВОГО СОРТУ ДНІПРОВСЬКИЙ 39 НА ЕЛЕМЕНТИ 

МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ 

 

Алєксєєв Я. В., науковий співробітник  

Державна установа Інститут зернових культур НААН України 

 

За результатами досліджень встановлено вплив на зернову 

продуктивність сорго зернового сорту Дніпровський 39 основних елементів 

мінерального живлення та їх комбінацій. 

Ключові слова: сорго зернове, мінеральні добрива, елементи живлення. 

 

Вирощування рентабельної продукції можливе лише за умови оптимізації 

живлення рослин за рахунок правильного застосування системи добрив. У 

порівнянні з іншими культурами сорго відрізняється невисокою вибагливістю 

до ґрунтів і може рости на ґрунтах із підвищеним вмістом солей. Про те, дані 

вітчизняної та зарубіжної літератури свідчать, що на більш родючих і добре 

удобрених ґрунтах урожай сорго зростає. 

Метою досліджень було визначити оптимальну дозу та співвідношення 

азоту, фосфору і калію для сорту Дніпровський 39. Дослідження проводились 

на Ерастівській дослідній станції ДУ Інституту зернових культур протягом 

2011-2014 рр. за загальноприйнятими методиками і рекомендаціями. Ґрунти 

місця проведення дослідів – чорноземи звичайні малогумусні важкосуглинкові. 

Вміст гумусу в орному шарі ґрунту складає 3,5-4,0 %, валового азоту – 0,23-

0,26, фосфору – 0,11-0,12 і калію – 2,0-2,5 %. Реакція ґрунтового розчину 

нейтральна (рН водяної витяжки – 6,5-7,0). 

Добрива вносились в осінній період під основний обробіток ґрунту, за 

схемою досліду було застосовано парні комбінації N60P60, N60K30, P60K30 та 

повне мінеральне живлення N30P30K30, N60P60K30, N90P90K30.  

Початок вегетації рослин зернового сорго за всі роки досліджень 

характеризувався досить сприятливими погодними умовами. Період вегетації в 

2011 році був досить сприятливим за гідротермічними умовами. Друга 

половина вегетації 2012 року проходила за несприятливих погодних умов. Фази 

викидання волоті, цвітіння та формування зерна відбувалися при гострому 

дефіциті продуктивної вологи в ґрунті та навіть її відсутності в шарі 0-40 см. 

Незважаючи на посухостійкість у рослин сорго відмічалось в’янення рослин і 

підсихання листя при досягненні фази молочної та молочно-воскової стиглості. 

Вегетація рослин в 2013 році відбувалась за більш сприятливих погодних умов, 

в 2014 році період формування зерна проходив за високої температури повітря 

та відсутності опадів.  

Початковий період росту рослин у сорту Дніпровський 39 проходив 

однаково, незалежно від рівня мінерального живлення. Період «сівба-сходи» 
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склав 8 днів, фаза 5 листків відмічена через 17, а кущення через –24 дні після 

появи сходів. Починаючи з фази викидання волоті спостерігалися відмінності, 

залежно рівня мінерального живлення. Тривалість періоду вегетації при 

застосуванні добрив була на 2-5днів коротша порівняно з контролем без 

внесення добрив. Збільшення дози добрив у повному складі сприяло 

скороченню періоду «сходи-повна стиглість» 

Мінеральні добрива впливають на всі життєві функції рослинного 

організму та насамперед на їх ріст. Проведений облік біометричних показників 

в дослідах, виявив вплив мінеральних добрив на ріст і розвиток рослин сорго, 

залежно від їх складу та дози внесення. Висота рослин сорту Дніпровський 39 

на контролі без використання добрив становила 113,7 см. Внесення елементів 

мінерального живлення N60P60 та N60K30 сприяло зростанню висоти рослин 

відповідно до 119,6 та 116,7 см. Відсутність азоту при внесенні P60K30 

збільшило приріст висоти рослин проти контролю лише на 0,9 см. Внесення 

повних мінеральних добрив NPK за роки досліджень сприяло зростанню 

біометричних показників, вони знаходились в межах 120,4-121,4 см.  

Дані обліку урожаю дозволяють зробити висновок, що рослини зернового 

сорго позитивно реагували на внесення мінеральних добрив. Зернова 

продуктивність на контролі становила 3,94 т/га. У парних комбінаціях 

елементів живлення кращий показник зернової продуктивності одержано за 

рівня мінерального живлення N60P60 – 4,49 т/га, прибавка при цьому склала 

0,55 т/га. Внесення дози добрив N60K30 забезпечило продуктивність на рівні 

4,28 т/га (приріст 0,34 т/га), а доза P60K30 - 4,19 т/га (прибавка 0,25 т/га). 

Застосування повного добрива дозою N30P30K30 сприяло формуванню 

урожайності на рівні 4,33 т/га, фон живлення N60P60K30 забезпечив 4,7 т/га, 

(прибавки 0,39 і 0,76 т/га відповідно). Кращий урожай зерна у рослин сорго 

зернового сорту Дніпровський 39 – 4,79 т/га було одержано при застосуванні 

повного мінерального добрива N90P90K30, прибавка до контролю 19,8 %. 
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Розглянуто вплив погодних умов та строків сівби на ріст і розвиток 

рослин різних сортів пшениці озимої по чорному пару та після ячменя ярого в 

Північному Степу. 

Ключові слова: пшениця озима, строк сівби, сорт, попередник, 

біометричні показники, площа листкової поверхні, маса 100 сухих рослин. 

 

Продуктивність пшениці озимої визначається передусім одержанням 

своєчасних і дружних сходів та збереженням оптимальної їх кількості до 

збирання врожаю. На час з’явлення і повноту сходів та подальший ріст і 

розвиток рослин пшениці озимої найбільш суттєво впливають такі чинники, як 

попередник, строк сівби, мінеральні добрива, природно-кліматичні умови та 

біологічні особливості сортів. 

Польові дослідження проводили на базі дослідного господарства 

«Дніпро» ДУ Інститут зернових культур упродовж 2016–2019 рр. за 

загальноприйнятими методиками і рекомендаціями. Сорти пшениці озимої 

Голубка одеська, Ластівка одеська та Бурштин висівали 7, 22 вересня та 7 

жовтня після попередників чорний пар та ячмінь ярий. Під передпосівну 

культивацію по чорному пару вносили фонове добриво N30P60K30, після ячменю 

ярого – N60P60K30. Відбір рослин пшениці озимої для визначення біометричних 

показників проводили на час припинення осінньої вегетації та у фазу 

відновлення весняної вегетації. Вимірювали висоту рослин, підраховували 

кількість пагонів, вузлових коренів, листків на одну рослину, надземну частину 

рослин висушували до абсолютно сухого стану та зважували. 

Передпосівний період у 2016–2018 рр. відзначався жаркою та сухою 

погодою, що супроводжувалося поширенням та поглибленням ґрунтової 

засухи, але опади у вересні поліпшили умови для сівби та одержання сходів 

озимих культур і в подальшому осінній ріст та розвиток рослин в ці роки 

залежав від комплексної дії гідрометеорологічних факторів упродовж жовтня та 

листопада. А взагалі, особливою ознакою осіннього періоду вегетації рослин 

озимих культур в 2016 р. була неоднорідна гідротермічна ситуація з достатнім 

вологозабезпеченням, але недобором ефективних температур, в 2017 р. ріст та 

розвиток рослин стримували різкі зниження температури повітря та на поверхні 

ґрунту у нічні години наприкінці вересня та у жовтні, а в 2018 р. відмічали 

значний дефіцит опадів у жовтні та знижену, порівняно з середньо 

багаторічними даними, температуру повітря у листопаді. Умови перезимівлі 

пшениці озимої в роки досліджень були, в цілому, сприятливими, небезпечних 

метеорологічних явищ для озимих культур не спостерігали. В 2016/17 та 

2018/19 вегетаційних роках відбулося раннє відновлення весняної вегетації – 

відповідно 1 та 5 березня, але воно було нестійким з періодами значного 
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зниження температури повітря та температури на поверхні ґрунту, що 

гальмувало ріст і розвиток озимини. В 2017/18 р., навпаки, ростові процеси 

розпочалися дещо пізніше кліматичних строків (31 березня).  

За результатами досліджень на час припинення осінньої вегетації у 

2016–2018 рр. та на час відновлення весняної вегетації у 2017–2019 рр. 

біометричні показники рослин різних сортів пшениці озимої після 

стерньового попередника у більшості випадків були меншими, ніж по 

чорному пару. Найкращий ріст та розвиток рослин після обох попередників 

відмічали в 2018/19 вегетаційному році. Так, висота рослин по чорному пару 

за раннього строку сівби на час припинення осінньої вегетації залежно від 

сортів становила 25,8–32,8 см, кількість пагонів варіювала в межах 5,0–6,4 

шт., вузлових коренів 9,0–10,6 шт., листків – 14,2–19,4 шт. Після ячменю 

ярого значення цих показників рослин були відповідно 24,2–31,1 см, 5,0–5,6, 

7,8–10,0 та 14,8–16,0 шт. За оптимального строку сівби ці параметри рослин 

по чорному пару становили 23,9–26,0 см, 3,0–3,8, 3,8–7,2 та 8,6–10,6 шт., а 

після ячменю ярого відповідно 21,0–23,6 см, 3,0–3,4, 4,8–5,8 та 8,4–10,6 шт. 

Висота рослин пшениці озимої раннього строку сівби на цей період, 

наприклад, в 2017/18 р., по чорному пару становила 23,0–26,6 см, кількість 

пагонів змінювалась в межах 4,0–4,6 шт., вузлових коренів – 3,8–7,2 шт., 

листків – 10,8–12,2 шт., після стерньового попередника – відповідно 17,1–

23,1 см, 2,8–3,4, 4,0—5,2 та 7,2–9,2 шт., а за оптимального строку сівби 

аналогічні показники по чорному пару були відповідно 20,8–23,6 см, 2,0–2,6, 

3,0–3,8 та 4,9–6,0 шт., після непарового попередника – 18,9–20,2 см, 1,2–1,8, 

3,0–3,2 та 3,2–4,0 шт.  

Слід відмітити, що в умовах 2017/18 р. як по чорному пару, так і після 

стерньового попередника, рослини пізнього строку сівби на час припинення 

осінньої вегетації не розкущилися. Але під час короткочасних потеплінь, які 

траплялися в осінньо-зимовий період, вони відновлювали вегетацію, що 

призводило до подальшого розвитку кореневої системи, утворення нових 

пагонів та листків. Тому на час відновлення весняної вегетації у 2018 р. 

рослини пізніх строків сівби вже мали по чорному пару у середньому по 1,4–

2,6 шт. пагонів та 1,8–4,2 шт. вузлових коренів. Після ячменю ярого такі 

процеси проходили повільніше.  

А взагалі, порівнюючи стан рослин пшениці озимої перед входом у 

зиму та після виходу, можна зауважити, що в усі три роки досліджень на час 

відновлення весняної вегетації висота рослин порівняно з таким же 

показником восени була меншою, що пояснюється відмиранням верхівок, але 

кількість пагонів та вузлових коренів збільшувалася. У ряді випадків 

відмічали зменшення кількості листків, площі листкової поверхні на одну 

рослину та маси 100 сухих рослин на посівах раннього строку сівби, де з 

осені формувалася найбільша надземна вегетативна маса. Варто також 

додати, що у сортів м’якої пшениці Ластівка одеська та Голубка одеська такі 

показники, як висота рослин, площа листкової поверхні на одну рослину та 

маса 100 сухих рослин були більшими, ніж відповідні параметри рослин 

твердої пшениці Бурштин. 
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Збільшення виробництва високоякісного зерна залишається ключовим 

завданням для всього агропромислового комплексу України. У вирішенні цієї 

проблеми провідна роль належить озимим зерновим культурам і, зокрема, житу 

озимому, яке характеризується відмінними продовольчими та кормовими 

властивостями зернової продукції. Житній хліб відрізняється високою 

калорійністю та значним вмістом вітамінів і незамінних амінокислот. 

Поживність хлібних продуктів із зерна жита обумовлюється його повноцінним 

хімічним складом. 

Встановлено, що морозо- і зимостійкість жита озимого значною мірою 

залежать від біологічних властивостей сортів, попередників, строків сівби, 

рівня мінерального живлення, вологозабезпечення ґрунту та інших факторів. 

Важливе значення для формування високопродуктивних рослин жита 

озимого має процес кущіння. Кущіння – це поява бокових пагонів та вузлових 

коренів у рослин, яке розпочинається після утворення 3–4 листків. 

Найсприятливіша температура для кущіння жита озимого 13–18 °С, але при її 

зниженні до 2–4 °С процес пагоноутворення призупиняється. 

Рослини, які добре розкущилися восени, краще перезимовують та 

відростають навесні, утворюють більшу кількість продуктивних стебел та є 

стійкішими до ушкодження хворобами і шкідниками. 

Відомо, що здатність озимих зернових культур протистояти комплексу 

несприятливих факторів зимового періоду значною мірою залежить від 

багатьох чинників, серед яких одним з визначальних є кількість накопичених за 

осінній період вуглеводів у рослинних тканинах. В зв’язку з цим, визначення 

вмісту вуглеводів у рослинах на час припинення їх осінньої вегетації дає змогу 

встановити рівень їх загартування, потенційну можливість озимини 

витримувати низькі температури впродовж зимівлі та прогнозувати її стан на 

час відновлення весняної вегетації. 

Не дивлячись на те, що жито озиме характеризується доволі високою 

морозо- та зимостійкістю, питанню перезимівлі цієї важливої культури та 

факторам, які впливають на стійкість рослинних організмів до низьких 

температур, повинна завжди приділятися належна увага. Особливо це 

стосується Степу України, де практично кожної зими відмічаються різкі 

перепади температурних показників за відсутності снігового покриву на полях, 

що завжди складає значну загрозу озимим зерновим культурам, в т.ч. і житу 

озимому. Тим більше, що дослідження зимостійкості цієї культури залежно від 
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агротехнічних факторів в умовах даної ґрунтово-кліматичної зони в останні 

десятиліття практично не проводилися. 

Польові досліди в 2018 р. закладалися в сівозміні лабораторії 

агробіологічних ресурсів озимих зернових культур дослідного господарства 

“Дніпро” ДУ ІЗК НААН відповідно до загальноприйнятої методики польового 

експерименту і методичних рекомендацій по проведенню польових дослідів із 

зерновими культурами. 

Мета дослідження – визначити вміст вуглеводів на час завершення 

осінньої вегетації у вузлах кущіння та листках жита озимого після різних 

попередників залежно від строків сівби. 

Сорти – Пам’ять Худоєрка і Стоір. Попередники – соняшник та ячмінь 

ярий. Строки сівби – 14 і 24 вересня та 5 жовтня. 

Проведені дослідження та отримані попередні результати показали, що до 

завершення осінньої вегетації у вузлах кущіння і в листостебловій масі рослин 

жита озимого різних сортів більше накопичувалося вуглеводів за їх сівби 14 

вересня як після соняшнику, так і після ячменю ярого. 

За вирощування після обох попередників в середньому по строках сівби 

сорти жита озимого Пам’ять Худоєрка та Стоір мали фактично однакову 

кількість вуглеводів у листках –відповідно 23,47 % і 23,20 % – після соняшнику 

та 21,60 % і 21,76 % – після ячменю ярого. 

Перед зимівлею на ранніх посівах жита озимого після соняшнику запаси 

вуглеводів у вузлах кущіння рослин сорту Пам’ять Худоєрка були в середньому 

на 2,17 % більшими, ніж у сорту Стоір і становили 39,70 %. Після ячменю ярого 

кількість вуглеводів у вузлах кущіння рослин обох сортів істотно не 

відрізнялася. 

За сівби 24 вересня після соняшнику найбільший вміст вуглеводів 

накопичили рослини жита озимого сорту Пам’ять Худоєрка (37,98 %), а після 

попередника ячмінь ярий більша кількість цукрів відмічалася у сорту Стоір 

(38,14 %). 

У жита озимого, сівба якого проводилася в пізні строки (5 жовтня), на 

завершення осінньої вегетації спостерігалося значно менше накопичених 

вуглеводів у рослинних тканинах в порівнянні з іншими строками сівби. 

Отже, за попередніми даними вміст вуглеводів у вузлах кущіння рослин 

жита озимого значною мірою залежав від сортового складу, попередників та 

строків сівби. При цьому слід відмітити, що найвищий рівень синтезованих 

вуглеводів у вузлах кущіння рослин було відмічено у жита озимого сорту 

Пам’ять Худоєрка (41,04 %) за сівби 14 вересня після ячменю ярого. 

Найменший – у сорту Стоір при проведенні сівби 5 жовтня як після соняшнику 

(28,80 %), так і після ячменю ярого (29,03 %). 



49 

 

УДК 633.15: 631.5 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ ЗАЛЕЖНО 

ВІД СТРОКІВ ЇХ СІВБИ ТА СПОСОБІВ ЗБИРАННЯ ПІСЛЯЖНИВНИХ РЕШТОК 

ПОПЕРЕДНИКА В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ 

 

Березовський С. В., науковий співробітник 

ДУ Інститут зернових культур НААН України 

 

Проведеними дослідженнями було виявлено вплив строків сівби і різних 

способів збирання післяжнивних решток на продуктивність гібридів кукурудзи 

різних груп стиглості в умовах північного Степу України. 

Ключові слова: кукурудза, гібриди, строки сівби, групи стиглості, 

післяжнивні рештки, продуктивність. 

Строки сівби є одним з головних чинників отримання високих врожаїв 

сільськогосподарських культур, в тому числі, кукурудзи. Даний захід 

обумовлює процеси росту і розвитку рослин, а також формування їх 

продуктивності в цілому. Нові гібриди кукурудзи відрізняються 

морфологічними ознаками, біологічними особливостями, по-різному реагують 

на умови зовнішнього середовища, потребують визначення оптимальних 

параметрів сортової агротехніки. 

За результатами досліджень наукових установ НААН і світового досвіду, 

перспективним є використання соломи та інших післяжнивних решток як 

органічного добрива або мульчі, що є ефективним засобом поліпшення 

агрофізичних і біологічних властивостей ґрунту. Крім того, відмова від 

традиційної технології відчуження і вивезення соломи з поля може забезпечити 

істотний економічний ефект внаслідок скорочення витрат пально-мастильних 

матеріалів. Використання соломи як мульчі унеможливлює ерозійні процеси, 

сприяє накопиченню і зберіганню вологи в ґрунті, позитивно впливає на 

фізичний, хімічний та біологічний  його стан. 

З метою визначення впливу строків сівби та способів збирання рослинних 

решток попередника на зернову продуктивність гібридів кукурудзи різних груп 

стиглості в 2007–2009 рр. в Ерастівській дослідній станції ДУ ІЗК НААН були 

проведені комплексні дослідження. 

Дослід закладали після озимої пшениці по чорному пару, восени під 

основний безполицевий обробіток ґрунту були внесені фонові мінеральні 

добрива дозою N60P60K60. Гібриди кукурудзи: ранньостиглий – 

Ушицький 167СВ, середньоранній – Подільський 274СВ, середньостиглий – 

Моніка 350МВ та середньопізній – Соколов 407СВ, висівали за рекомендованої 

зональної густоти стояння.  

За роки проведення дослідження тривалість періоду проростання насіння 

і появи рослин на поверхні ґрунту залежала від мінливості гідротермічних умов 

при різних термінах посіву. Спостереження за динамікою сходів рослин 

кукурудзи показали, що за сівби 18–24 квітня вони з'являлися: у ранньостиглих 

гібридів через 18 діб; у середньоранніх і середньостиглих – через 20, а 

середньопізніх – через 21 добу. За сівби 1–5 травня тривалість періоду сівба – 
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сходи дорівнювала відповідно 13, 14 і 15 діб, а за сівби 10–16 травня – 8, 9 і 

10 діб. На фоні з розсіюванням післяжнивних решток попередника тривалість 

цього періоду збільшувалася в середньому на 1 день. 

Встановлено, що за першого строку сівби польова схожість насіння 

кукурудзи була найменшою і становила 79,9-87,2 %, при другому вона 

підвищувалася до 86,2–91,3 % та при третьому – до 91,0-93,8 %. 

Найбільшу врожайність зерна в середньому за три роки гібриди 

кукурудзи Ушицький 167СВ (4,64 т/га), Подільський 274СВ (5,36 т/га), 

Моніка 350МВ (6,21 т/га) та Соколов 407 СВ (5,93 т/га) забезпечили за першого 

строку сівби (18–24 квітня). Перенесення строку сівби до 1–5 травня 

призводило до зменшення зернової продуктивності у ранньостиглого гібрида 

Ушицький 167СВ на 0,13–0,17 т/га (2,9-3,7 %), середньораннього гібрида 

Подільський 274СВ  – на 0,06–0,17 т/га (1,1-3,3 %), середньостиглого гібрида 

Моніка 350МВ – на 0,16–0,20 т/га (2,6-3,3 %), а у середньопізнього 

Соколов 407СВ вона навпаки зростала на 0,05 т/га (0,8 %). Відстрочення сівби 

до 10–16 травня зумовлювало зниження врожайності зерна у досліджуваних 

гібридів кукурудзи відповідно на 0,50-0,51 т/га (11,0 %), 0,64–0,67 т/га (12,3-

12,5 %), 0,65 т/га (10,5 %) і 0,49–0,52 т/га (8,5-8,8 %) порівняно до раннього 

строку сівби. 

Сівба гібридів кукурудзи на фоні з розкиданням по поверхні поля 

післяжнивних решток попередника призводила до зниження урожайності зерна 

за ранніх строків (18–24 квітня) на 1,8–3,0 %, за оптимальних (3–5 травня) – на 

1,3–4,9 % та за пізніх – на 2,0–2,8 %.  

Зазначимо, що за рівнем зернової продуктивності в середньому три роки 

середньопізній гібрид поступався середньостиглому за першого строку сівби на 

0,62 т/га (10 %), за другого – на 0,45 т/га (7, 4 %) і за третього – на 0,45 т/га 

(8,0 %). 

Передзбиральна вологість зерна, залежно від умов року змінювалась у 

ранньостиглого гібрида Ушицький 167СВ від 14,7 до 16,6 %, у 

середньораннього Подільський 274СВ – від 18,9 до 22,3 %, у середньостиглого 

Моніка 350МВ – від 17,8 до 21,5 % та у середньопізнього Соколов 407СВ – від 

19,1 до 23,0 %.  

Найменші показники вологості зерна у досліджуваних біотипів кукурудзи 

Ушицький 167СВ, Подільський 274СВ, Моніка 350МВ та Соколов 407СВ були 

встановлені за раннього строку сівби (18–24 квітня) на фоні без застосування 

післяжнивних решток та становили – 14,7; 18,9; 17,8 та 19,1 % відповідно. 

Запізнення з сівбою до 12–16 травня призводило до зростання вологості зерна у 

гібридів: Ушицький 167СВ до 15,9 % ; Подільський 274СВ – до 21,2 %; 

Моніка 350МВ – до 20,7 % і Соколов 407СВ – до 20,4, або на 1,2; 2,3; 2,9 та 

3,0 % відповідно. 

Зазначимо, що при використанні післяжнивних решток попередника, не 

залежно від строку сівби, передзбиральна вологість зерна у гібридів кукурудзи 

була вищою на 0,4–1,1 % порівняно до технології з вивезенням післяжнивних 

решток з поля. 
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УДК: 633.11(324):633.174(477.7) 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ПО ПОПЕРЕДНИКУ СОРГО НА ЗЕРНО В 

ЗОНІ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Білозор І. В., молодший науковий співробітник   

Генічеська дослідна станція ДУ ІЗК НААН України 

 
Встановлено вплив попередника сорго на зерно при вирощуванні пшениці 

озимої та зміни її урожайності залежно від агротехнічних заходів в арідних 

умовах південного Степу України. 

Ключові слова: пшениця озима, попередники, сорго на зерно, мінеральні 

добрива, прямий посів, урожайність, зерно, зміни клімату.  

 

Збільшення виробництва зерна є одним із важливих завдань сучасного 

агропромислового комплексу України. Природні зміни в бік потепління і 

опустелення  в південних регіонах країни являється беззаперечним фактором. В 

зв’язку з цим виникає нагальна потреба в дослідженні та пошуку оптимальних 

рішень з метою вирощування жаро і посухостійких культур з мінімальним 

коефіцієнтом використання вологи на одиницю ваги зерна. На наш погляд 

таким критеріям відповідає зернове сорго з коефіцієнтом водоспоживання 250-

350 м
3
/т. зерна.  

Надзвичайно важливим завданням залишається пошук максимально 

ефективних агрозаходів, які створюють найбільш сприятливі умови для рослин 

пшениці озимої  при вирощуванні по гіршому попереднику сорго на зерно, що 

в умовах сьогодення є актуальним напрямком досліджень і, водночас, має 

велике практичне значення. 

Польові досліди проводились упродовж 2015-2018 рр. на ГДС ДУ ІЗК 

НААН України. Ґрунт дослідного поля темно-каштановий, важкосуглинковий, 

середньо-солонцюватий із вмістом гумусу 1,9 %. Реакція ґрунтового розчину 

малолужна (pH=7,5-8,2), наявність загального азоту 0,11-0,13 %, P2O5 0,10-

0,12 %; калію 1,8-2,0 %, вологість в’янення – 15,1 %. 

Клімат зони посушливий з великими ресурсами тепла. Середня 

температура повітря становить +10,3 С. Тривалість безморозного періоду – 

165–170 діб, метеорологічна норма річної кількості опадів складає 398,0 мм. 

Дослідження проводили згідно з загальноприйнятими рекомендаціями. Для 

встановлення впливу досліджуваних факторів на рослини пшениці озимої було 

взято районований сорт Овідій. Сівбу проводили 25 вересня з нормою 

5,5 млн.шт./га. схожих насінин. 

За результатами  трьохрічних експериментальних досліджень виявлено 

суттєвий вплив на продуктивність пшениці озимої  мінеральних добрив, вплив 

способів сівби був менш вираженим. Наприклад, внесення мінеральних добрив 

за схемою: Фон + N30 КАС-32 по МТГ+ N30 КАС-32 у фазі кущіння перед 

виходом рослин у трубку забезпечило одержання максимальної урожайності 

зерна  при прямій сівбі (3,69 т/га), дещо менші результати отримані при 
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традиційні технології посіву (3,62 т/га). Прибавка урожаю в порівнянні з 

контролем склала 1,26 т/га; 1,33 т/га відповідно (табл.1). 

 

Таблиця 1. Урожайність зерна пшениці озимої (т/га) залежно від 

агротехнічних прийомів вирощування 

Попередник 
Варіант 

удобрення* 

Спосіб сівби 

традиційна сівба пряма сівба 

Роки 

2016 2017 2018 середнє 2016 2017 2018 середнє 

Сорго на 

зерно 

1 2,84 2,29 1,74 2,29 3,05 2,35 1,89 2,43 

2 3,12 2,68 2,40 2,73 3,61 2,76 2,48 2,95 

3 3,68 3,17 2,75 3,20 3,94 3,25 2,84 3,34 

4 3,82 3,26 2,80 3,29 4,05 3,31 2,88 3,41 

5 4,04 3,57 3,26 3,62 4,10 3,62 3,34 3,69 

НІР 0,05 т/га для факторів 

добрива - А 0,12 0,09 0,08 

 спосіб сівби - В  0,17 0,15 0,14 

взаємодія – АВ 0,19 0,18 0,16 

* - 1. Контроль (Без добрив); 2. Фон(N90P45K15); 3.Фон + N30 ам. селітра по МТГ; 4. Фон + 

N30 КАС-32 по МТГ; 5. Фон + N30 КАС-32 по МТГ+ N30 КАС-32 у фазі кущіння перед виходом 

рослин у трубку. 

 

Таким чином, при вирощуванні пшениці озимої по сорго на зерно для 

одержання високого рівня урожайності зерна в умовах посушливого клімату 

південного регіону України перевагу  слід віддавати прямій сівбі  з 

використанням мінеральних добрив за схемою: Фон + N30 КАС-32 по МТГ+ N30 

КАС-32 у фазі кущіння перед виходом рослин у трубку. 
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УДК: 633.174:551.585.55 (477.7) 
ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ СОРГО НА ЗЕРНО В УМОВАХ 

ГОСТРОПОСУШЛИВОГО КЛІМАТУ ПРИСИВАШШЯ 

 

Бондаренко Н. С., Білозор І. В.,  молодші наукові співробітники 

Генічеська дослідна станція ДУ ІЗК НААН України 

 

В тезах наведені дані про новостворений, скоростиглий сорт зернового 

сорго, білозерний, стійкий до вилягання, з швидким висиханням зерна після 

досягання повної його стиглості. Проведена порівнювана характеристика 

сорту Сріблясте зі стандартом – Генічеське 11 при вирощуванні в арідних 

умовах півдня України. 

Ключові слова: сорго зернове, скоростиглість, посухостійкість, 

вологість зерна, жаростійкість, колір зерна. 

 

Вирощування культури сорго на зерно в південному Степу України 

змушує оперативно реагувати на виклики сьогодення, як через зміни 

кліматичних умов в бік потепління  та опустелювання так і з економічної точки 

зору. 

Масштабний розвиток галузі птахівництва в країні на промисловому рівні  

з метою задоволення потреб в сировині національної харчової промисловості та 

для реалізації на експорт, що потребує стабільної кормової бази за рахунок 

зерна сорго, здебільшого білозерних форм. Це стимулює аграріїв на 

виробництво зерна з мінімальним складом танінів, а селекціонерів до створення 

сортів та гібридів  адаптованих до зростання в жарких посушливих умовах 

південного регіону країни, стійких до вилягання, скоростиглих і не 

потребуючих досушки зерна в післязбиральний період. 

Польові досліди проводились протягом 2016-2018 років на ГДС ДУ ІЗК 

НААН України. Ґрунт дослідного поля темно-каштановий, важкосуглинковий, 

середньо-солонцюватий із вмістом гумусу 1,9 %. Реакція ґрунтового розчину 

малолужна (pH=7,5-8,2), наявність загального азоту 0,11-0,13 %, P2O5 0,10-

0,12%; калію 1,8-2,0 %, вологість в’янення – 15,1 %. 

Клімат зони посушливий з великими ресурсами тепла. Середня 

температура повітря становить +10,3 С. Тривалість безморозного періоду – 

165–170 діб, метеорологічна норма річної кількості опадів складає 398,0 мм. 

Дослідження проводили згідно з загальноприйнятими рекомендаціями. 

Погодні умови в роки проведення досліджень за вологозабезпеченням та 

температурним режимом були досить контрастними, що дозволить всебічно 

оцінити рівень адаптованості новоствореного сорту Сріблясте в порівнянні зі 

стандартом при вирощуванні в посушливих умовах південного Степу України. 

Як показують трьохрічні дані с. Сріблясте в порівнянні з стандартом 

(с. Генічеське 11) має ряд переваг, зокрема по продуктивності та 

скоростиглості. Так, різниця в урожайності зерна становить 0,3 т/га, термін 

періоду сходи-цвітіння у с. Сріблясте виявився коротшим на 7-11 днів, що 

забезпечило йому досягнення повної стиглості зерна на 9-14 днів (табл. 1). 
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Витрати  вологи зерном після досягнення фази повної стиглості більш 

інтенсивно проходить у с. Сріблясте і досягає вологості 14 % на 12-15 днів 

раніше в порівнянні з с. Генічеське 11, що зумовлено сортовими 

особливостями, зокрема, за рахунок розлогої форми волоті. 

 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика новоствореного сорту зернового 

сорго Сріблясте із стандартом 

Показники 

 сорт Сріблясте сорт Генічеське 11 

Роки 

2016 2017 2018 середнє 2016 2017 2018 середнє 

Урожайність, 

т/га 
3,1 3,3 4,0 3,5 2,8 3,0 3,7 3,2 

Період «сходи -

цвітіння», діб 
54 56 58 56 65 63 68 65 

Висота рослин, 

см. 
118,4 114,8 120,8 118,0 96,8 94,1 104,8 98,6 

Довжина 

волоті, см 
28,6 30,0 26,3 28,3 20,1 16,5 17,3 18,0 

Ширина волоті, 

см 
7,1 10,5 9,8 9,1 7,5 7,1 7,5 7,4 

Висота ніжки, 

см 
11,2 11,8 13,1 12,0 10,0 5,7 7,0 7,6 

 

Більш висока ніжка волоті у новоствореного сорту Сріблясте - 12,0 см., на 

4,4 см вища  ніж у стандарту сорту Генічеське 11 – 7,6 см., це відіграє важливу 

роль під час збирання врожаю. Такі морфологічні особливості сорту 

дозволяють  скошувати в значній мірі лише волоті, що покращує одержання 

більш чистішого зерна від домішок листо-стеблової маси. 

Таким чином, новостворений сорт зернового сорго Сріблясте відповідає 

сьогоднішнім вимогам сучасного ринку зерна для використання у виробництві 

тваринницької галузі, за показниками  урожайності та вологовіддачі після 

настання фази повної стиглості перевищує аналогічні показники  сорту 

стандарту, а також може використовуватися для посіву  у південній частині 

степової зони України після закінчення Державного сортовипробування. 
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УДК: 631.8:633.527 
ЕЛЕМЕНТИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ У ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ  

 

Власюк О. С., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник 

Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту 

кормів та сільського господарства Поділля НААН 

 

Представлені результати досліджень впливу мінерального добрива, 

сидерату, обробки насіння та посівів біопрепаратами на показники 

продуктивності та ураження борошнистою росою злаків пшениці ярої.  

Ключові слова: пшениця яра, урожайність, біопрепарати, мінеральні 

добрива, сидеральні добрива, борошниста роса злаків.  

 

Сьогодні пріоритетним напрямком світового сільськогосподарського 

виробництва є збільшення урожайності культур, одночасно зі зменшенням 

витрат та підвищенням екологічної безпеки. Пошук шляхів вирішення цього 

завдання, за поєднання дії сидеральних добрив, біопрепаратів, розробки та 

впровадження екологічно-безпечних технологій вирощування культур 

адаптованих до умов Правобережного Лісостепу України, є одним із найбільш 

актуальних завдань для сільського господарства. 

Дослідження проводились у тимчасовій сівозміні Хмельницької ДСГДС 

ІКСГП НААН протягом 2016–2018 років.  

У складі біопрепарату Агробактерин азотофіксувальні бактерії 

Agrobakterium radiobakter 10, біодобрива Поліміксобактерин – 

фосфоромобілізувальні бактерії Paenibacillus polymyxa КВ, а комплексний 

препарат Біокомплекс-БТУ містить клітини бактерій Bacillus subtilis, 

Azotobacter, Paenibacillus polymyxa, Enterococcus, Lactobacillus, макро- та 

мікроелементи, біологічно активні продукти життєдіяльності бактерій. 

У досліді вивчались три чинники: удобрення (1. без добрив, 2. N60P60K60, 

3. N60P60K60 + сидеральне добриво); обробка насіння (1. обробка водою, 2. 

Агробактерин, 3. Поліміксобактерин, 4. Біокомплекс-БТУ); обробка посівів (1. 

без біопрепаратів, 2. Біокомплекс-БТУ). Сидерат (гірчиця біла) зароблявся в 

грунт під попередник пшениці ярої (сорту Струна миронівська) – сою.  

Аналіз результатів польових досліджень підтверджує ефективність 

комплексного застосування мінеральних і сидеральних добрив, бактеріальних 

препаратів для обробки насіння та обприскування посівів пшениці препаратом 

комплексної дії Біокомплекс-БТУ. Так встановлено, що обробка насіння 

біопрепаратом Поліміксобактерин у варіанті з обробкою посівів Біокомплекс-

БТУ на фоні N60P60K60 + сидерат була ефективніша, ніж за інших варіантів 

досліду (6,64 т/га у середньому за 3 роки).  

Визначено, що на ділянках сорту Струна миронівська обробка насіння 

препаратом Агробактерин дала приріст урожайності 0,15–0,29 т/га (2,4–7,1 %) 

до контролю без обробки насіння та у залежності від фону удобрення й 

наявності обробки посівів біопрепаратом. За обробки насіння цього сорту 
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препаратом Біокомплекс-БТУ приріст урожайності становив 0,35–0,49 т/га (5,7–

12,0 %), а за використання Поліміскобактерину – 0,48–0,61 т/га (7,8–14,9 %).  

При цьому на фоні без добрив відсотковий приріст врожайності від 

обробки насіння дещо вищий (6,2–14,9 %), ніж на удобрених ділянках (2,4–

10,0 %). Відповідно, даний показник більший при використанні добрив на 

ділянках без обробки насіння (34,3–43,2 %), порівняно із приростом у варіантах 

із обробкою біопрепаратами (30,4–39,0 %).  

Також дана закономірність підтверджується результатами обприскування 

посівів препаратом Біокомплекс-БТУ, за якими приріст врожаю від його 

застосування на ділянках без добрив,у середньому, становив 6,8–10,2 %, тоді як 

на удобрених – 2,8–4,9 %. При цьому цей захід найбільш ефективний у варіанті 

без добрив та без обробки насіння біопрепаратами (у середньому 10,2 %).  

Застосування сидеральної маси гірчиці білої у комплексі з мінеральним 

добривом, не дало значного приросту, порівняно із внесенням лише N60P60K60, 

проте поліпшувало структуру ґрунту та вміст у ньому елементів живлення. 

Спостереження протягом вегетаційного періоду на сортах культури за 

поширенням і розвитком борошнистої роси злаків засвідчили суттєве 

підвищення її рівня при застосуванні добрив. Так поширення хвороби на 

ділянках без добрив становило, у середньому за три роки 62 %, тоді як при 

удобренні – 83 %. 

Визначено зменшення ураження хворобою під дією обробки посівів 

Біокомплекс-БТУ. На неудобреному фоні цей захід знижував поширення 

борошнистої роси до 42–46 %, а на фоні удобрення – до 58–61 % (порівняно із 

вищевказаними показниками без обробки посівів). Вплив інокуляції насіння 

біопрепаратами на ураження хворобами достовірно не виявлений. 

Таким чином, бактеріальні препарати мають вищу ефективність на 

посівах без добрив, ніж на удобрених, що вказує на антистресорну 

(стимулюючу) їх дію. Визначено, що на пшениці ярій найбільш ефективним 

біопрепаратом для обробки насіння є Поліміксобактерин. Також виявлено, що 

обробка посівів Біокомплекс-БТУ, крім підвищення врожайності, знижує 

ураження пшениці борошнистою росою злаків.  
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Представлені результати досліджень з впливу строків сівби та густоти 

стояння рослин на фотосинтетичну діяльність посівів гібридів кукурудзи 

різних груп стиглості за вирощування в умовах Південного Степу України на 

зрошенні. Максимальні значення показника фотосинтетичного потенціалу 

кукурудзи – 1375-1686 тис. м
2
/га днів встановлено за всіх варіантів сівби 

середньостиглого гібриду Каховський у міжфазний період 12-13 листків-

цвітіння качанів. 

Ключові слова: кукурудза, гібриди, строки сівби, густота стояння 

рослин, чиста продуктивність фотосинтезу, фотосинтетичний потенціал 

 

Одним з головних факторів, що визначає рівень продуктивності та який 

відображає фотосинтетичну активність рослин кукурудзи, як в окремі періоди 

росту й розвитку, так і за весь вегетаційний період, є фотосинтетичний 

потенціал. Визначення оптимального типу рослин, здатних стабільно 

реалізовувати свій генетичний потенціал і при цьому адекватно реагувати на 

зміну умов вирощування, постійно привертає увагу багатьох науковців. 

Метою наших досліджень було вивчити вплив строків сівби та густоти 

стояння рослин на фотосинтетичну діяльність посівів гібридів кукурудзи різних 

груп стиглості в умовах зрошення Південного Степу України. Завданням 

досліджень передбачалось вивчення впливу досліджуваних факторів на чисту 

продуктивність фотосинтезу та фотосинтетичний потенціал рослин. 

Дослідження проводили протягом 2014-2016 рр. на дослідному полі 

Інституту зрошуваного землеробства НААН в зоні дії Інгулецького 

зрошувального масиву. Планування та проведення досліджень проводили 

згідно загальноприйнятих методик проведення польового досліду, методичних 

рекомендацій та посібників. 

Вітчизняні гібриди кукурудзи різних груп стиглості: ранньостиглий 

Тендра, середньоранній Скадовський та середньостиглий Каховський висівали 

у три строки: IІ декаду квітня, ІІІ декаду квітня та I декаду травня, 

використовуючи густоту стояння рослин – 70, 80 та 90 тис. шт./га.  

Аналіз результатів проведених нами експериментальних досліджень 

свідчить про те, що чиста продуктивність фотосинтезу істотно змінювалася 

залежно від фаз розвитку рослин кукурудзи і меншою мірою – від факторів, 

поставлених на вивчення. Так у міжфазний період сходи–7 листків різниця 

величини чистої продуктивності фотосинтезу між показниками фактору строків 

сівби, становила, в середньому, 0,11-0,39 г/м
2
 за добу, а в міжфазний період 7 

листків-12-13 листків відмінність між варіантами збільшилась до 0,81-2,30 г/м
2
 

за добу.  
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За міжфазний період 12-13 листків–цвітіння качанів зазначена залежність 

зберігалася – перевагу мав оптимальний строк сівби – ІІІ декада квітня, коли 

було визначено найбільші показники чистої продуктивності фотосинтезу. 

Встановлено, що саме цей строк сівби виявився найкращим, порівняно з сівбою 

в ІІ декаду квітня та І декаду травня, коли спостерігали зниження чистої 

продуктивності фотосинтезу на 10,89 та на 11,6 %, відповідно. 

Використання для сівби гібридів кукурудзи різних груп стиглості також 

дозволило виявити тенденцію до зростання показника чистої продуктивності 

фотосинтезу при переході від ранньостиглих груп стиглості до 

середньостиглих. Істотні коливання цього показника були зафіксовані вже на 

початку вегетації у міжфазний період сходи-7 листків, коли досліджуваний 

показник змінювався за гібридним складом – від 6,95-7,82 у гібриду Тендра до 

7,59-8,47 та 8,05-8,96 г/м
2
 за добу, відповідно, у гібридів Скадовський та 

Каховський. В подальші фази росту встановлено швидке наростання чистої 

продуктивності фотосинтезу у варіанті з гібридом Каховський. Максимальну 

величину чистої продуктивності фотосинтезу на цьому гібриді – 14,18 г/м
2
 за 

добу, в середньому за період досліджень, одержано у міжфазний період 7 

листків-12-13 листків за сівби у ІІІ декаду квітня та використання густоти 

стояння 70 тис. шт./га. 

Густота стояння рослин також впливала на процес фотосинтезу. 

Найкращі показники чистої продуктивності фотосинтезу за всіх фаз росту 

рослин культури встановлено за густоти стояння 70 тис. шт./га. Загущення 

рослин сприяло зменшенню величини чистої продуктивності посівів кукурудзи. 

Дисперсійним аналізом встановлено, що гібридний склад (фактор В) 

максимально впливав на процес фотосинтезу; частка його впливу становить 

61,4%. Вплив інших факторів був значно меншим і складав 24,7 % – для 

фактору А (строк сівби) та 3,8 % – для фактору С (густота стояння). 

Визначено, що фотосинтетичний потенціал посівів культури залежав від 

фаз розвитку, застосування різних строків сівби, груп стиглості гібридів та 

густоти стояння. 

Так, сівба в ІІІ декаду квітня, внаслідок покращення продукційних 

процесів, сприяла підвищенню фотосинтетичного потенціалу посівів, порівняно 

з іншими строками. Максимальної величини цей показник досягав у міжфазний 

період 12-13 листків-цвітіння качанів і, в залежності від варіантів досліду, 

варіював в межах 1336-1686 тис. м2/га днів.  

Група стиглості гібрида впливала на формування фотосинтетичного 

потенціал рослин культури. Найбільшим даний показник був за всіх варіантів 

сівби середньостиглого гібриду Каховський та варіював за період 12-13 

листків-цвітіння качанів в межах 1375-1686 тис. м
2
/га днів. 

Збільшення густоти стояння рослин кукурудзи з 70 до 80 тис. шт./га, в 

середньому за 2014-2016 рр., призводило до росту фотосинтетичного 

потенціалу рослин культури на 7,76 %, а з 80 до 90 тис. шт./га – на 2,38 %. 
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Проведені дослідження з виявлення хвороб для зернових колосових культур в 

лабораторних умовах і прогнозування їх в польових умовах при різних способах 

пророщування. 

Ключові слова: Інфікованність, фітопатологічна експертиза насіння, 

схожість, температурний режим. 

 

Головним потенціалом для розвитку нашої країни є підтримка інноваційного 

підприємства, підвищення людського потенціалу за рахунок систем освіти, 

розвиток дослідницьких та освітніх установ за рахунок державного фінансування 

тощо. 

Актуальною проблемою у виробництві зерна є його якість та здатність 

формувати повноцінні сходи. Для цього потрібно виконати ряд заходів. 

Безумовно слід розробити адаптивну технологію для конкретних умов 

вирощування з сукупністю певних мироприємств та агротехнічних прийомів 

спрямованих на підтримку агрофітоценозів та найбільш раціонального 

використання природних ресурсів. Цей процес повинен починатися з 

фітоєкспртної оцінки насіння. 

Ціль роботи. Дослідження по виявленню патогенів на насінні зернових 

колосових культур та прогнозування їх в польових умовах. 

Методи досліджень – експериментальний, фітопатологічна експертиза 

насіння, польові та лабораторні спостереження. 

 В ІТІ «Біотехніка» НААН проведено дослідження на зернових культурах, в 

тому числі фітопатологічна експертиза насіння, лабораторні та польові 

дослідження на ярому ячмені сортів «Воєвода» та «Адапт» з прогнозування 

хвороб та вивчення їх реалізації в польових умовах. Зовнішня зараженість 

визначалась із застосуванням мікроскопії змиву зерна, а внутрішня за результатом 

пророщування зерна в кліматичній камері. Збудники хвороб визначались із 

застосуванням температурного режиму : 18-20 
о
С, та різних способів 

пророщування – пророщування в чашках Петрі, піддонах з ґрунтом та в польових 

умовах. В процесі досліджень проводились спостереження розвитку хвороб та 

визначалась схожість. Результати проведених досліджень наведені в Таблиці 1 . 

 В лабораторних дослідженнях при виявленні зовнішньої заспореності ми 

маємо змогу побачити які фітопатогени проявляться при пророщуванні у чашках 

Петрі та в контейнерах з ґрунтом і порівняти їх з польовими спостереженнями.  

В лабораторних дослідах було виявленно наявність багатьох фітопатогенів, 

які в процесі пророщування за різних способів проявилися дещо в незначній 

кількості, також в польових умовах проявили себе ще в меншому відсотку. 

mailto:biotechnica.od@gmail.com
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Використання ґрунту з ділянок передбачених для посіву, і моделювання 

різних агрометеорологічних умов дозволяє більш точно прогнозувати розвиток 

хвороб в польових умовах.  

Лабораторні дослідження порівнювалися з польовими для підтвердження 

ефективності методів з виявлення хвороб. Використовуючи таку методику з 

виявлення та реалізації хвороб, ми маємо змогу максимально наблизити та 

спрогнозувати хвороби які можуть проявитися в польових умовах вирощування і 

головним чином провести оптимальний вибір протруювача для конкретной партіі 

насіння для конкретних умов вирощування. 

 

Таблиця 1.  Результати при різних способах пророщування для виявлення 

хвороб на зернових колосових  
Зовнішня зараженість % 

Варіант Фузаріоз Альтернаріоз Гельмінтоспоріоз Сажка 
Борошниста 

роса 
Жовта 
іржа 

Схожість, 
% 

  «Воєвода»   
Камера 

Горяєва 

(кількість 

спор на 1 

насінні) 

3,5 2,2 3,5 1,3 0,8 0,0 - 

  «Адапт»  
Камера 

горяєва 
(кількість 

спор на 1 

насінні) 

3,1 2,0 4,0 1,2 0,5 1,8 - 

 Волога камера «Воєвода» %  
 Т 18-20 оС  

ч. Петрі 
4,0 9,3 10,7 - - - 100,0 

Т 18-20
 о

С  

піддон з 
грунтом 

6,0 0,0 12,0 - - - 98,0 

Поле 1,0 - 0,3 - - - 90,0 
Волога камера «Адапт» % 

Т 18-20
о
С 

ч. Петрі 
3,6 10,7 12,7    94,7 

Т 18-20
 о

С  

піддон з 

грунтом 
4,0 0,0 10,0 - - - 94,0 

Поле 0,6 0,0 0,9 - - - 88,0 
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Державна установа Інститут зернових культур НААН України 

 

Досліджено особливості росту, розвитку, нагромадження сухої речовини 

та формування елементів структури врожайності насіння соняшнику гібриду 

Ясон залежно від застосування стимуляторів росту, адаптогенів та дефіцит-

коректорів елементів живлення в умовах Північного Степу України. 

Ключові слова: соняшник, висота рослин, абсолютно-суха маса, діаметр 

кошика, маса насіння з кошика, маса 1000 насінин, урожайність насіння. 

 

Відомо, що в посушливих умовах Степу України використання 

мінеральних добрив при вирощуванні соняшника часто буває недостатньо 

ефективним. Проте, результати експериментальних досліджень свідчать, що 

ефективність мінерального живлення сільськогосподарських культур можна 

підвищити за рахунок застосування мікродобрив, регуляторів росту рослин, 

фізіологічно активних речовин тощо. 

Метою досліджень було встановити вплив стимуляторів росту, 

адаптогенів та дефіцит-коректорів елементів живлення на формування 

врожайності насіння соняшнику гібриду Ясон. 

Науково-дослідна робота проводилась впродовж 2017–2018 рр. на базі 

Ерастівської дослідної станції ДУ ІЗК НААН. Агротехніка у досліді – 

загальноприйнята для зони. 

Результатами досліджень було встановлено, що передпосівна обробка 

насіння соняшнику препаратом Брікс з нормою витрати 0,8 л/т сприяла 

підвищенню польової схожості культури відносно контрольного варіанту на 

6%. Виявлено також, що поєднання передпосівної обробки насіння та 

позакореневого підживлення рослин соняшнику позитивно впливало на ріст і 

розвиток рослин соняшнику. 

У період формування максимальної висоти соняшнику (фаза цвітіння) 

найбільшим габітусом характеризувалися рослини у варіанті п’ятиразового 

обприскування посівів препаратом Фульвітал, з.п. з нормою витрати 0,05–

0,1 кг/га у фазах: 3–4 та 5–6 листків, зірочки, появи кошика та перед цвітінням – 

висота рослин була 178,0 см, а абсолютно суха маса – 484,5 г. Інтенсивним 

лінійним приростом також характеризувались рослини у варіанті, де посіви 

соняшнику за появи кошиків і перед цвітінням обробляли препаратом Аміно, 

0,2 л/га – середня висота рослин становила 174,0 см, а їх абсолютно суха маса – 

492,6 г. Застосування Кремнію, 0,5 л/га в ці ж строки забезпечило формування 
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висоти рослин на рівні 173,7 см та абсолютно сухої маси – 487,9 г. Обробка 

насіння перед сівбою препаратом Брікс, 0,8 л/т та почергове обприскування по 

фазах розвитку рослин препаратами Гуміфілд, 0,4 л/га, Фульвітал, 0,3 л/га, 

Аміно, 0,4 л/га, Кремній, 0,5 л/га та Аміно, 0,2 л/га призвело до зменшення 

габітусу рослин – 171,5 см на фоні збільшення абсолютно сухої маси – 504,3 г. 

Аналіз елементів структури врожайності соняшнику показав, що 

передпосівна обробка насіння та обприскування вегетуючих рослин соняшнику 

стимуляторами росту, адаптогенами та дефіцит-коректорами елементів 

живлення забезпечило, порівняно з контролем, суттєве збільшення їх 

продуктивності та підвищення крупності насіння. Так, якщо на контролі 

діаметр кошика склав 17,1 см, маса насіння з кошика – 57,0 г, а маса 1000 

насінин – 57,8 г, то у варіантах, де використовували препарати ці показники 

дорівнювали відповідно 18,8–23,6 см, 58,9–65,4 г та 58,2–65,0 г. 

Найбільшу врожайність насіння соняшнику гібриду Ясон у досліді 

(3,13 т/га або на 19,9 % більше ніж на контролі) було одержано у варіанті 

п’ятиразового обприскування рослин в основні фази розвитку культури 

препаратом Фульвітал з.п. з нормою витрати 0,05–0,1 кг/га. 

Високу врожайність соняшнику (3,04 т/га або на 16,5 % більше ніж на 

контролі) відмічали також у варіанті, де використовували передпосівну обробку 

насіння препаратом Брікс (0,8 л/га) та позакореневе підживлення рослин у 

основні фази розвитку препаратами Гуміфілд (0,4 л/га), Фульвітал (0,3 л/га), 

Аміно (0,4 л/га), Кремній (0,5 л/га) та Аміно (0,2 л/га). 

Таким чином, можна зробити висновок, що стимулятори росту, 

адаптогени та дефіцит-коректори елементів живлення: Брікс, 0,8 л/т, Гуміфілд, 

0,4 л/га, Фульвітал, з.п., 0,05–0,1 кг/га, Фульвітал, 0,3 л/га, Кремній, 0,5 л/га, 

Аміно, 0,2–0,4 л/га в різних співвідношеннях та строках використання 

забезпечують приріст врожайності насіння соняшнику гібриду Ясон на рівні 

0,22–0,52 т/га або на 8,4–19,9 % більше ніж у контрольному варіанті. 
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Наведено результати досліджень ефективності передпосівної обробки 

насіння та позакореневого підживлення рослин ячменю ярого сорту Сталкер 

регуляторами росту Грейнактив-С в умовах Північного Степу України. 

Ключові слова: ячмінь ярий, препарат, обробка насіння, обприскування 

рослин, висота рослин, елементи структури врожаю, врожайність зерна. 

 

Сучасним напрямом підвищення врожайності та якості продукції 

рослинництва є впровадження у сільськогосподарське виробництво 

енергозберігаючих технологій з використанням ефективних регуляторів росту 

рослин, які гарантують реальний приріст продуктивності посівів до 10–12 %. 

Мета досліджень – з’ясувати особливості росту, розвитку та формування 

зернової продуктивності рослин ячменю ярого залежно від строків та способів 

застосування регуляторів росту Грейнактив-С. 

Експериментальну роботу проводили впродовж 2017–2018 рр. у 

стаціонарному польовому досліді Ерастівської дослідної станції ДУ ІЗК НААН. 

Агротехніка у досліді – загальноприйнята для зони. 

Спостереження за ростом та розвитком ячменю ярого сорту Сталкер в 

досліді показали, що регулятори росту рослин Грейнактив-С для обробки 

насіння та обприскування рослин наприкінці фази кущіння – початку виходу в 

трубку та під час утворення прапорцевого листка не впливали на строки 

настання основних фенологічних фаз розвитку культури. 

Однак, усі варіанти застосування препаратів, які вивчали в досліді, 

позитивно вплинули на ріст рослин ячменю ярого сорту Сталкер. Так, при 

висоті рослин на контролі 44,8 см, передпосівна обробка насіння Грейнактивом 

сприяла підвищенню цього показника до 48,3 см, а дворазове обприскування 

рослин наприкінці фази кущіння – початку виходу в трубку та під час 

утворення прапорцевого листка Грейнактивом-1 та 7 кг/га карбамідом – до 

50,2см. Застосування першої обробки посівів ячменю Грейнактивом-2 + Гумат 

та другої обробки Грейнактивом-2 збільшило висоту рослин до 52,4 см. 

Максимальна ж висота рослин (57,5 см) спостерігалась у варіанті з обробкою 

насіння Грейнактивом + Гумат та 1-го обприскування рослин Грейнактивом-2 + 

Гумат і 2-го обприскування Грейнактивом-2. Слід відмітити, що в останньому 

варіанті формувались рослини з найбільшими показниками елементів 
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структури врожайності: довжина колосу – 6,8 см, кількість зерен у колосі – 18 

шт., коефіцієнт продуктивного кущіння – 1,27, а маса 1000 зерен – 48,7 г.  

За результатами досліджень вищу врожайність зерна ячменю ярого сорту 

Сталкер в досліді одержано при використанні для передпосівної обробки 

насіння суміші препаратів Грейнактив + Гумат та додаткового обприскування 

рослин наприкінці фази кущіння – початку виходу в трубку – Грейнактивом-3 + 

7 кг карбаміду або Грейнактивом-2 (3) + Гумат і під час утворення 

прапорцевого листка – препаратами Грейактивом-2 (3) – 3,21–3,26 т/га. У цих 

варіантах приріст врожайності зерна відносно контролю склав 0,63–0,65 т/га. 

Передпосівна обробка насіння тільки Грейнактивом сприяла збільшенню 

врожаю ячменю на 0,18 т/га, а цим препаратом і Гуматом – на 0,21 т/га. Інші ж 

препарати, що досліджували, по дії на зернову продуктивність виявилися 

практично однаковими. Урожайність в цих варіантах варіювала від 2,90 до 

2,94т/га, що знаходилось в межах помилки досліду.  
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Наведено результати досліджень з визначення продуктивності сумісних 

посівів сорго цукрового і кукурудзи та розрахункового виходу біогазу залежно 

від заходів контролювання чисельності бур’янів. Застосування гербіцидів в 

сумісних посівах сорго цукрового і кукурудзи, забезпечило знищення 58,6–

69,5 %, а механізованого догляду – 80,1 % бур’янів. Використання 

післясходового гербіциду Примекстра TZ Голд забезпечило отримання 

максимальної урожайності зеленої маси – 76,2 т/га, збору сухої речовини – 19,1 

т/га та розрахункового виходу біогазу – 8,59 тис. м
3
/га. Між розрахунковим 

виходом біогазу і урожайністю зеленої та сухої маси сорго цукрового і 

кукурудзи існує висока кореляційна залежність (r=0,95 і 0,94). 

Ключові слова: кукурудза, сорго цукрове, біогаз, бур’яни, гербіциди. 

 

Висока забур’яненість посівів є одним з впливових факторів ризику в 

сучасному землеробстві. Це зумовлює актуальність пошуку заходів підвищення 

ефективності контролю за наявністю бур’янів в агрофітоценозах певної 

культури. Критичний період конкуренції між рослинами сорго цукрового і 

кукурудзи та бур’янами залежить від рівня забур’яненості, тривалості 

конкурентних відносин та тривалості вегетаційного періоду. Знищення 

бур’янів до настання критичної фази конкурентних відносин сприяє 

формуванню високої продуктивності цих культур. 

Механічні методи контролю чисельності бур’янів, в тому числі ручні, є 

ефективними, але економічно невигідними та трудомісткими. Гербіциди є 

важливою альтернативою ручному прополюванню із-за їх кращого контролю 

над забур’яненістю посівів. Сучасні вітчизняні і зарубіжні технології 

вирощування зернових культур передбачають знищення бур’янів, в основному, 

за допомогою внесення гербіцидів різноманітного спектру фітотоксичної дії й 

способів застосування. Лише агротехнічні заходи боротьби з бур’янами 

можливо застосовувати на висококультурних площах за умов високої 

оперативності і якості виконання робіт. У кожному конкретному випадку 

агротехнічні заходи мають доповнювати хімічний метод. 

Дослідження з визначення оптимальних заходів контролювання 

чисельності бур’янів при вирощуванні сорго цукрового і кукурудзи в сумісних 

посівах як сировини для виробництва біогазу в Україні не проводились. 

Метою досліджень було визначення продуктивності сумісних посівів 

сорго цукрового і кукурудзи та розрахункового виходу біогазу залежно від 

заходів контролювання чисельності бур’янів. 

Дослідження проводили в науково-виробничому центрі (НВЦ) 

Білоцерківського національного аграрного університету в 2013–2016 рр. У 
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сумісних посівах вирощували гібрид кукурудзи ДН Галатея і сорго цукрового 

Довіста. В схему досліду були включені наступні варіанти контролювання 

чисельності бур’янів: 1. Біологічна забур’яненість (контроль). 2. Механізований 

догляд. 3. Внесення гербіциду Діален Супер 464 SL, в.р.к – 1,25 л/га у фазі 3-5 

листків у культур. 4. Внесення гербіциду Примекстра TZ Голд 500 SC, к. с. – 4,5 

л/га у фазі 3-5 листків у культур. 5. Внесення ґрунтового гербіциду Дуал Голд 

960 ЕС, к. е. – 1,6 л/га до появи сходів культур. Співвідношення рядків культур 

2:2. Спостереження та аналізи проводили за загальноприйнятими методиками і 

державними стандартами. Вихід біогазу та енергії отримано розрахунковим 

методом, згідно методичних рекомендацій Інституту біоенергетичних культур 

та цукрових буряків НААН України.  

На основі проведених досліджень, можна зробити висновок, що на ріст, 

розвиток і продуктивність сорго цукрового і кукурудзи суттєво впливає 

забур’яненість посівів, особливо на ранніх етапах вегетації. Застосування 

гербіцидів в сумісних посівах сорго цукрового і кукурудзи, забезпечило 

знищення 58,6–69,5%, а механізованого догляду – 80,1% бур’янів. 

Максимальна маса бур’янів (2,73 кг/м
2
) була на контрольному варіанті, 

при проведенні заходів контролювання чисельності бур’янів їх маса 

зменшувалась на 78,7–85,4%. При застосуванні механізованого догляду маса 

бур’янів становила 0,58 кг/м
2
, внесення гербіцидів забезпечувало зменшення 

цього показника до 0,39–0,46 кг/м
2
, або на 20,6–32,7%. 

Порівняно з контролем площа листкової поверхні у сорго цукрового і 

кукурудзи збільшувалася за механізованого догляду на 47,3 і 50,2%, а при 

застосуванні гербіцидів – на 49,5 і 52,7%. Використання післясходового 

гербіциду Примекстра TZ Голд забезпечило отримання максимальної 

урожайності зеленої маси – 76,2 т/га, збору сухої речовини – 19,1 т/га та 

розрахункового виходу біогазу – 8,59 тис. м
3
/га. Не відмічено достовірної 

різниці за збором сухої речовини та виходом біогазу, на варіантах із 

застосуванням гербіцидів, в роки досліджень вона була в межах похибки. 

В середньому за роки досліджень, розрахунковий вихід біогазу був в 

межах 5,24–8,59 тис. м
3
/га. Мінімальні значення (5,24 тис. м

3
/га) були на 

варіанті з біологічною забур’яненістю (контроль). За механізованого догляду 

розрахунковий вихід біогазу становив 8,06 тис. м
3
/га, при застосуванні 

гербіцидів 8,35–8,59 тис. м
3
/га. 

Між розрахунковим виходом біогазу і урожайністю зеленої та сухої маси 

сорго цукрового і кукурудзи існує висока кореляційна залежність (r=0,95 і 0,94) 

та слабка обернено пропорційна з кількістю бур’янів (r=-0,35) та масою 

бур’янів (r=-0,32).  
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАЦІЇ РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ 
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Виявлено особливості формування біометричних показників рослин різних 

сортів пшениці озимої залежно від погодних умов по чорному пару та після 

соняшника. 

Ключові слова: пшениця озима, сорт, попередник, висота рослин, пагони, 

вузлові корені, листки, маса рослин. 

 

Період осіннього кущіння має ключове значення для формування врожаю 

пшениці озимої, тому що восени закладаються бокові пагони, кількість яких 

може впливати на урожайність. Для успішної перезимівлі рослини з осені до 

настання стійких знижених температур повинні добре розкущитися та мати 

розгалужену кореневу систему. Ріст та розвиток пшениці озимої в цей період, 

формування вегетативних органів (листків, пагонів, коренів), накопичення 

необхідних речовин в найбільшому ступені залежить від забезпеченості рослин 

по фазах розвитку достатньою кількістю тепла та вологи, і особливо це є 

актуальним після непарових попередників. 

За дослідженнями В. Д. Мединця час відновлення весняної вегетації у 

житті рослин пшениці озимої також відіграє надзвичайно важливу роль. 

Особливості стартових умов в цей період визначають сутність майбутнього 

росту, розвитку, продуктивності посівів озимих культур, стратегію догляду за 

ними. Час відновлення весняної вегетації зумовлюється, в основному, 

надходженням, циркуляцією теплих чи холодних повітряних мас. Відомо, що 

саме під їх впливом пшениця озима може тимчасово вегетувати посеред зими. 

Саме атмосферні маси (теплі або холодні) визначають термін остаточного 

настання раннього чи пізнього відновлення вегетації. 

Практична частина роботи здійснювалася в польовому досліді, який 

закладали в дослідному господарстві “Дніпро” ДУ ІЗК НААН відповідно до 

загальноприйнятої методики польового експерименту і методичних 

рекомендацій по проведенню польових дослідів із зерновими культурами. 

Попередники пшениці озимої – чорний пар (N30P60K30) та соняшник (N60P60K30). 

Сорти пшениці озимої, які досліджували: Коханка (ДУ Інститут зернових 

культур НААН), Нива одеська та Ужинок (Селекційно-генетичний інститут 

НААН). 

Передпосівний період в 2016–2018 рр. із-за дефіциту серпневих опадів та 

тривалого бездощового періоду був несприятливий для озимих культур. З 

випаданням вересневих дощів закінчилася осіння посуха, умови для посіву 

пшениці озимої та для її сходів поліпшилися. Осінній період виявився для 

пшениці озимої переважно сприятливий у всі роки досліджень, але 

спостерігали і певні особливості. Так, однією з них було раннє зниження 

температури у жовтні 2016 р. та у листопаді 2017 та 2018 рр., що призвело до 
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припинення вегетації раніше за середні багаторічні строки. Але, наприклад, у 

грудні та на початку січня 2017/18 вегетаційного року рослини завдяки 

потеплінню мали змогу відновлювати процеси життєдіяльності, що 

проявлялося в деякому розвитку кореневої системи та відростанні листкових 

пластинок. У цілому, середня температура за осінній період 2016 р. була 

нижчою за аналогічний показник у 2017–2018 рр. та склала 8,0 °С, тим часом як 

в 2017 р. вона становила 10,0, а в 2018 р. – 10,2 °С за кліматичної норми для 

місця проведення польових дослідів 8,7 °С.  

Агрометеорологічні умови зимового періоду досліджуваних років для 

озимих були цілком задовільні. Весна 2017 та 2019 рр. виявилася ранньою, 

стійкий перехід середньодобової температури повітря від +5° у бік підвищення 

відбувся на початку березня, а весна 2018 р., навпаки, була пізньою та 

короткою.  

Аналізуючи отримані результати, слід відмітити, що на час припинення 

осінньої вегетації найбільшою висота рослин пшениці озимої всіх сортів як по 

чорному пару, так і після соняшника, сформувалася в умовах 2018 р. Так, по 

чорному пару в цьому році вона становила від 24,8 см (сорт Коханка) до 29,2 см 

(сорт Нива одеська), в 2017 р. значення цього показника варіювали залежно від 

сортів у межах 19,5–24,2 см, а в 2016 р. – 13,6–17,0 см. Після соняшника висота 

рослин в 2018 р. змінювалася від 15,5 до 21,8 см, в 2017 р. – від 13,1 до 16,5 см, 

а в 2016 р. – від 12,3 до 14,6 см. Вищими в 2018 р. порівняно з іншими роками 

були значення й інших біометричних показників: середньої на одну рослину 

кількості пагонів, коренів, листків, площі листкової поверхні та абсолютно 

сухої маси 100 рослин.  

На час відновлення весняної вегетації в роки досліджень висота рослин 

пшениці озимої всіх сортів, порівняно з станом перед зимівлею, зменшилася, а 

кількість пагонів та вузлових коренів, навпаки, збільшилася. Очевидно, це 

пов’язано з тим, що під час періодів потеплінь у рослин відновлювалися ростові 

процеси та продовжувалося кущіння. В умовах 2017/18 вегетаційного року із-за 

аномально теплої як для цієї пори року погоди у грудні та на початку січня 

відбулося не тільки значне збільшення кількості пагонів та коренів, але й числа 

листків, площі листкової поверхні.  

Варто також зазначити, що у більшості випадків значення біометричних 

показників рослин по чорному пару переважали аналогічні показники після 

непарового попередника, особливо контрастну різницю спостерігали в осінній 

період вегетації. Та все ж в усі три вегетаційні роки рослини після соняшника 

хоч і повільно, але розвивалися в періоди підвищення температури, їхній стан 

на час відновлення весняної вегетації значно покращувався і різниця у розвитку 

між рослинами після попередників, які були залучені в досліді, помітно 

зменшувалася. Так, якщо кількість пагонів на одну рослину на цей час по 

чорному пару в роки досліджень становила від 2,8 до 4,6 шт., вузлових коренів 

від 3,4 до 5,8 шт., то після соняшника відповідно від 2,0 до 3,7 та від 2,6 до 5,6 

шт.  
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ВПЛИВ ІНОКУЛЯЦІЇ БУЛЬБОЧКОВИМИ Й ЕНДОФІТНИМИ БАКТЕРІЯМИ НА 

УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ НАСІННЯ СОРТІВ СОЇ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ 

ПІВДЕННОГО СТЕПУ 
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Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України 
 

Наведенні результати досліджень при застосуванні інокуляції насіння сої 

штамами бульбочкових й ендофітних бактерій на урожайність та якість 

насіння ультраскоростиглого сорту Діона та середньораннього Аратта в 

умовах зрошення південного Степу України.  

Ключові слова: соя, сорт, бульбочкові бактерії, ендофіти, урожайність, 

зрошення. 

 

Головними запоруками успішного вирощування сої, яка характеризується 

досить цінним і рідкісним хімічним складом, є високоякісне насіння і 

застосування сучасних технологій вирощування, які дозволяють рослинам 

протягом вегетаційного періоду добре розвиватись та в остаточному результаті 

формувати високі врожаї і покращувати його якісні показники. На сьогодні 

зусилля вчених спрямовано на пошук біологічних альтернатив агрохімічним 

засобам вирощування врожаїв, такі технології засновані на використанні 

мікробних препаратів на основі живих клітин ефективних бульбочкових 

бактерій, які у симбіозі з бобовими рослинами фіксують атмосферний азот у 

доступній рослинам формі. Протягом останніх років для підвищення 

ефективності симбіотичної системи застосовують комплексну інокуляцію 

насіння бобових культур бульбочковими бактеріями разом з ендофітними.  

Метою наукових досліджень було встановлення ефективності впливу 

комплексної інокуляції штамами бульбочкових та ендофітних бактерій на 

урожай та якість насіння різних за скоростиглістю сортів сої в умовах зрошення 

південної частини зони Степу України. 

Польові досліди проводили протягом 2017-2018 рр. на землях Асканійської 

ДСДС ІЗЗ НААН згідно загальноприйнятих методик польового досліду. Ґрунти 

– темно-каштанові середньосуглинкові. Двофакторний польовий дослід 

закладено методом розщеплених ділянок, де головні ділянки (ділянки першого 

порядку), фактор А – сорти сої: ультраскоростиглий Діона і середньоранній 

Аратта, субділянки (ділянки другого порядку), фактор В – передпосівна 

інокуляція насіння різними штамами бульбочкових і ендофітних бактерій: 

Контроль 1 (без обробки насіння водою); Контроль 2 (обробка насіння водою); 

Ризобін
K
 (асоціація 3-x штамів Bradyrhizobium japonicum); Ризобін

K
 + 

Рaenibacillus sp.1; Ризобін
K
 + Bacillus sp.4; Ризобін

K
 + Brevibacillus sp.5; 

Ризобін
K
 + Pseudomonas brassicacearum 6; Ризобін

K
 + Bacillus megaterium 6. За 

передпосівної інокуляції насіння сортів сої використані штами мікроорганізмів 
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із колекції культур відділу загальної та ґрунтової мікробіології Інституту 

мікробіології і вірусології імені академіка Д.К. Заболотного НАН України. 

Застосування штамів бульбочкових й ендофітних бактерій при обробці 

посівного матеріалу істотно вплинуло на урожайність насіння різностиглих 

сортів сої. В середньому за 2017-2018 рр. найвищу врожайність насіння сої 

отримано за передпосівної інокуляції бульбочковими бактеріями, що є основою 

препарату Ризобін
K
, у комплексі з ендофітними бактеріями. Зокрема 

максимальна урожайність сорту Діона формувалася за передпосівної обробки 

насіння Ризобіном
K
 + Bacillus sp.4 – 3,12 т/га, сорту Аратта – 2,55 т/га. Високу 

урожайність сої сорту Діона – 2,85 т/га і сорту Аратта – 2,40 т/га також було 

отримано за інокуляції насіння бактеріальним комплексом Ризобін
K
 + 

Brevibacillus sp.5. Найменшу врожайність зерна обох сортів сої отримано у 

варіанті Контроль 1 (без обробки насіння інокулянтами) – 2,27 т/га сорту Діона 

і 2,13 т/га – сорту Аратта. Передпосівна інокуляція насіння бульбочковими й 

ендофітними бактеріями, в порівнянні з Контролем 1, сприяла підвищенню 

урожайності насіння ультраскоростиглого сорту Діона на 0,58-0,85 т/га та 

середньораннього сорту Аратта – на 0,27-0,42 т/га. 

Максимальний вміст білка, на рівні 38,59-39,46%, спостерігався в насінні 

сої сорту Діона у варіантах, де проводили передпосівну інокуляцію Ризобін
K
 + 

Pb.6 (Ризобін
K
 + Pseudomonas brassicacearum 6) і Ризобін

K
 + Bsp.5 (Ризобін

K
 + 

Brevibacillus sp.5). За рахунок інокуляції насіння Ризобін
K
 + Pb.6 (Ризобін

K
 + 

Pseudomonas brassicacearum 6) у сорту Діона білковість насіння, порівняно з 

Контролем 1 (без обробки насіння водою), збільшувалася на 4,3%. Вміст білка у 

насінні сорту Аратта також був достатньо високим і складав 37,99-38,65 у 

варіантах Ризобін
K
 і Ризобін

K
 + Bsp.4 (Ризобін

K
 + Baccillus sp.4). 

Таким чином, встановлено, що урожайність та вміст білка в насінні сої 

ультраскоростиглого сорту Діона та середньораннього Аратта значною мірою 

залежали від інокуляції бульбочковими та ендофітними бактеріями. 
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Наведені результати 25-річних досліджень по зменшенню дефіциту 

протеїну в зеленому кормі при вирощуванні однорічних культур польового 

кормовиробництва, одержані в Ерастівській дослідній станції ДУ Інститут 

зернових культур в умовах недостатнього зволоження північного Степу. 

Ключові слова: однорічні культури, сумісні агрофітоценози, урожайність 

зеленої маси, вміст протеїну, продуктивність посівів, три врожаї на рік 

 

В сучасних умовах питання створення міцної кормової бази та 

впровадження системи інтенсивного кормовиробництва набувають істотної 

актуальності для ефективної реалізації Державної програми «Стратегія 

розвитку галузі тваринництва в Україні до 2020 року». В степовій зоні у зв’язку 

з недостатньою забезпеченістю регіону кормовими угіддями і незначною 

їхньою продуктивністю внаслідок посушливих умов у господарствах з 

розвиненим тваринництвом необхідним є відродження польового 

кормовиробництва. Одним зі шляхів збільшення виробництва кормів в таких 

агроформуваннях може бути створення високопродуктивних озимих і ярих 

сумісних агрофітоценозів та інтенсивне використання площ в прифермських 

сівозмінах. 

В Ерастівській дослідній станції ДУ Інститут зернових культур 

(Дніпропетровська область, П’ятихатський район) протягом 25 років ми 

проводили дослідження з розробки науково обґрунтованих систем підвищення 

кормової продуктивності як традиційних, так і нових та малопоширених 

однорічних культур, створення високопродуктивних озимих і ярих сумісних 

агрофітоценозів, а також питань інтенсивного використання кормових площ в 

богарних умовах північної частини Степу України при вирощуванні трьох 

урожаїв зеленої маси на рік. 

Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем звичайний малогумусний 

важкосуглинковий, вміст гумусу в орному шарі 4,0 %. Агротехніка у дослідах 

відповідала загальним рекомендаціям з вирощування однорічних кормових 

культур в північній підзоні Степу України. 

Озимі культури. Видовий склад сумішок та норми їх висіву (млн шт. 

схожого насіння/га): жито озиме (5,0) + тифон (2,0); тритикале озиме (3,0) + 

вика озима (1,5); пшениця озима (2,5) + вика озима (2,0).  

 Агрофітоценози жита озимого і тифону при смуговому їх розміщенні на 

площі формують урожайність зеленої маси 20–21 т/га, збір абсолютно сухої 

речовини – 3,4–3,5 т/га, а вихід кормових одиниць і перетравного протеїну – 

2,70–2,75 і 0,30–0,32 т/га. Вико-тритикалеві агрофітоценози найвищу 

урожайність зеленої маси (23,27 т/га) та збір абсолютно сухої речовини (4,94 

т/га) формували за норми висіву тритикале озимого та вики мохнатої 3,0 та 1,5 
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млн/га відповідно. Вико-пшеничні сумішки найвищу урожайність зеленої маси 

(25,80 т/га) та збір абсолютно сухої речовини (5,63 т/га) забезпечили за сівби 

нормою висіву 2,5 та 2,0 млн/га відповідно злакового та бобового компонентів.  

Ранні ярі культури. Видовий склад сумішок та норми висіву їх насіння 

(млн шт./га): ячмінь ярий (2,5) + горох (0,7) + редька олійна (1,0); тритикале яре 

(2,5) + редька олійна (2,0); тритикале яре (2,5) + вика яра (0,9) + редька олійна 

(1,0); тритикале яре (2,5) + вика яра (1,8); овес (2,5) + редька олійна (2,0); овес 

(2,5) + вика яра (0,9) + редька олійна (1,0); овес (2,5) + вика яра (1,8). 

 Новостворені дво- і трикомпонентні сумішки з участю тритикале ярого, 

вівса посівного, вики ярої та редьки олійної дозволяють підвищити 

продуктивність агрофітоценозів за урожайністю зеленої маси (на 20,9–60,5 %) і 

збором абсолютно сухої речовини (на 11,6–51,6 %) порівняно з традиційною 

ячмінно-гороховою сумішкою. 

Пізні ярі культури. Видовий склад сумісних посівів і норми висіву 

насіння (млн шт./га): кукурудза (0,210) + амарант волотистий (0,250); сорго 

цукрове (0,600) + амарант волотистий (0,250); сорго-суданковий гібрид (0,650) 

+ амарант волотистий (0,250). 

 За умови одноукісного використання посівів для одержання найвищої 

урожайності зеленої маси (42,38 т/га) та збору абсолютно сухої речовини (7,95 

т/га) у пізніх ярих сумісних агрофітоценозах з амарантом волотистим 

доцільніше висівати як компонент кукурудзу. При двоукісному використанні 

посівів найвищою урожайністю зеленої маси у сумі за два укоси (48,73 і 51,10 

т/га) та збором сухої речовини (9,16 і 10,12 т/га) вирізнялися сумісні посіви 

сорго цукрового і сорго-суданкового гібриду з амарантом волотистим при 

чергуванні двох рядків злакової культури з одним рядком амаранту.  

Післяукісні посіви. Післяукісно після озимих на зелений корм доцільно 

вирощувати сумісні посіви кукурудзи з суданською травою, культури які добре 

використовують для формування врожаю літньо-осінній період з 

середньодобовою температурою вище 10 ºС. Кукурудзу (0,175 млн шт./га) 

висівають широкорядно з міжряддями 45 см, а суданську траву (1,75 млн 

шт./га) – суцільним рядковим способом. Для одержання найбільшого сумарного 

врожаю зеленої (71,98 т/га) і сухої (13,56 т/га) маси та збору поживних речовин 

(кормових одиниць – 11,33, перетравного протеїну – 1,14 т/га) за період 

вегетації жита озимого і післяукісної сумішки кукурудзи з суданською травою в 

посушливих умовах другої половини літа більш доцільним є одноразове 

внесення мінеральних добрив дозою N120P90K60 під основний обробіток ґрунту. 

За результатами 25-річних експериментальних досліджень з визначення 

агробіологічних та екологічних принципів розроблені напрями інтенсифікації 

польового кормовиробництва на засадах ефективного використання орних 

земель, створення різновидових однорічних агрофітоценозів різних строків 

використання та підвищення їх продуктивності при застосуванні комплексу 

агротехнологічних заходів, спрямованих на збільшення виробництва зелених 

кормів та покращання їх якості, раціонального використання вегетаційного 

періоду та біокліматичного потенціалу у північному Степу України.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОПЕРЕДНИКА І МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ 

НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ 

Дудка М. І., кандидат с.-г. наук, науковий керівник 

Пустовий С. І., науковий співробітник 

Державна установа Інститут зернових культур НААН України 

Проведеними дослідженнями було виявлено вплив попередника і фону 

мінерального живлення на біометричні показники та продуктивність 

новостворених гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах нестійкого 

зволоження північної частини Степової Зони. 

Ключові слова: попередник, кукурудза, гібрид мінеральні добрива, 

продуктивність, вологість зерна. 

За останні роки площа посівів кукурудзи в Україні збільшилася від 2,65 

(2010 р.) до 4,58 млн. га (2018 р.), або в 1,7 раза. Раціонально розмістити таку їх 
кількість в зонах кукурудзосіяння по кращих і добрих попередниках вдається 

не завжди. В деяких випадках в господарствах певну частку посівів кукурудзи 

розміщують після соняшнику, що істотно знижує як зернову урожайність 
культури, так і валовий збір зерна в цілому. Особливо істотно в умовах 

недостатнього і нестійкого зволоження на рівень реалізації продуктивності 

кукурудзи впливають небажані попередники (соняшник, сорго, суданська 
трава).    

З метою вирішення даної проблеми, в 2015–2017 рр. в Ерастівській 

дослідній станції ДУ ІЗК НААН в лабораторії агробіологічних ресурсів 
кукурудзи і сорго було проведено дослідження з визначення ефективності дії 

попередника та фону мінерального живлення на продуктивність гібридів 

кукурудзи різних груп стиглості. В досліді після просапних попередників 
(кукурудза, соняшник) на трьох фонах мінерального живлення (без добрив, 

N30P30K30, N60P45K45) за оптимального для зони строку сівби, висівали гібриди 

кукурудзи: ранньостиглий – ДН Пивиха (ФАО 180), середньоранній – ДБ 
Хотин (ФАО 280) та середньостиглий – ДН Веста (ФАО 370) за густоти 

стояння рослин 55, 45 і 35 тис./га відповідно. Фонові мінеральні добрива 

вносили згідно схеми досліду восени під основний обробіток ґрунту. Сівбу 
гібридів кукурудзи здійснювали в 2015, 2016 і 2017 рр. 2, 5 травня та 28 квітня 

відповідно. 

Важливими морфо-біологічними ознаками, які характеризують реакцію 

рослин на умови вирощування, є показники ростових процесів, зокрема висота 
рослин. Дані біометричних досліджень показали, що висота рослин кукурудзи 

безпосередньо залежала від біологічних особливостей біотипу, попередника, 

фону мінерального живлення, а також гідротермічних умов. 
Висота рослин кукурудзи в середньому за три роки, залежно від 

попередника і фону мінерального живлення, найнижчою була у біотипів при 

вирощуванні їх на фоні без добрив і становила після попередника соняшник у 
ранньостиглого гібрида ДН Пивиха, середньораннього гібрида ДБ Хотин та 
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середньостиглого гібрида ДН Веста 226, 236 та 246 см відповідно. За 

вирощування цих гібридів після попередника кукурудза висота рослин 
збільшувалась на 12; 11 і 7 см відповідно, або на 5,3; 4,7 та 2,8 %. Найбільші 

показники висоти рослин (260; 268 та 283 см) було отримано при вирощуванні 

даних гібридів після попередника кукурудза за внесення дози мінеральних 
добрив N60P45K45. 

Висота кріплення качана у рослин біотипів, залежно від попередника та 

фону мінерального живлення, зміювалась від 77 (гібрид ДН Пивиха) до 124 см 
(гібрид ДН Веста). Найнижче кріплення качана (77; 83 і 107 см) визначено у 

рослин гібридів кукурудзи ДН Пивиха, ДБ Хотин та ДН Веста при їх 

вирощуванні після попередника соняшник на природному фоні родючості 
ґрунту. Використання попередника кукурудза зумовлювало приріст величини 

цього показника у рослин кукурудзи ранньостиглого, середньораннього і 

середньостиглого біотипів на 7, 6 і 5 см відповідно. 
Поліпшення умов ґрунтового живлення істотно впливало і на 

індивідуальну продуктивність гібридів кукурудзи. Найменшу кількість качанів 

на 100 рослинах в середньому за роки досліджень гібриди кукурудзи ДН 
Пивиха (94 шт.), ДБ Хотин (95 шт.) та ДН Веста (97 шт.) формували за 

природної родючості ґрунту після попередника соняшник. Внесення 

мінеральних добрив дозою N60P45K45 зумовлювало збільшення утворення 
господарсько-придатних качанів у біотипів на 4,0 шт., 4,0 та 5,0 шт./100 рослин, 

або на  4,3 %, 4,2 та 5,2 % відповідно. 

Після попереника кукурудза на фоні природної родючості ґрунту рослини 

гібридів кукурудзи ДН Пивиха, ДБ Хотин та ДН Веста формували відповідно 
по 98 шт., 98 та 99 шт. качанів на 100 рослинах, застосування мінеральних 

добрив (N60P45K45) забезпечувало приріст кількості качанів на 3,0 шт., 3,0 та 4,0 

шт./100 рослин, або на 3,1 %, 3,1 та 4,0 %.  
Встановлено, що найвищу врожайність зерна, незалежно від попередника, 

посіви біотипів кукурудзи формували на фоні більших доз мінеральних добрив 

(N60P45K45), яка в середньому за три роки після попередника кукурудза 
дорівнювала у гібрида ДН Пивиха 5,41, у гібрида ДБ Хотин – 5,90 та у гібрида 

ДН Веста 5,83 т/га, а після попередника соняшник – становила відповідно 4,60; 

5,28 та 5,29 т/га. Застосування мінеральних добрив сприяло приросту 
урожайності зерна у гібридів кукурудзи після попередника кукурудза на 22,2 –

25,3 %, а після попередника соняшник – на 28,4–34,4 %.  

Вологість зерна при збиранні у гібридів кукурудзи закономірно зростала 
при збільшенні ФАО від 15,7 (гібрид ДН Пивиха) до 21,0 % (гібрид ДН Веста). 

Вирощування гібридів кукурудзи після попередника соняшник зумовлювало 

зниження вмісту води в зерні у біотипів кукурудзи різних груп стиглості 
залежно від фону мінерального живлення на 1,8–2,8 % відносно посівів, 

розміщених після попередника кукурудза, а поліпшення умов ґрунтового 

живлення, навпаки, сприяло збільшенню вмісту води в зерні на 0,4–1,2 %.  
Отже, слід зазначити, що зерно гібридів кукурудзи потребувало 

досушування до стандартної вологості (14 %), залежно від року дослідження, на 

майже всіх варіантах досліду. 
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ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 

В УМОВАХ НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ  
 

Дудкіна А. П., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник 

Вінюков О. О., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник 

Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН 

 

Використання органічних добрив Гумісол-плюс 01 зернові та Гумікор при 

вирощуванні ячменю ярого дозволило отримати прибавки врожайності 0,2 – 

1,2 т/га, посилює адаптивні властивості до несприятливих умов вирощування. 

Ключові слова: органічні добрива, ячмінь ярий, урожайність, 

адаптивність. 
 

Однією з причин низької реалізації генетичного потенціалу районованих 

сортів ячменю ярого є недостатнє використання технологічних заходів 

адаптації рослин до несприятливих факторів навколишнього середовища. 

Мета досліджень – визначити ефективність дії препаратів Гумісол-плюс 

01 зернові та Гумікор при вирощуванні ячменю ярого на різних фонах 

живлення в умовах Донецької області.  

Дослідження проводили лабораторно-польовим методом в польовій 

сівозміні ДП «ДГ «Широке» ДДСДС НААН». Повторність у дослідах 3-кратна. 

Розміщення ділянок систематичне. Площа облікової ділянки становила 40 м
2
. 

Дослідження проводились за методикою Б. О. Доспєхова. 

Схема дослідів передбачала внесення препарату Гумікор в ґрунт (500 

л/га), обробку насіння ячменю ярого сорту Щедрик препаратом Гумікор (10 

л/т), Гумісол-плюс 01 зернові та позакореневе підживлення рослин препаратом 

Гумісол-плюс 01 зернові (250 л /га) в різних фазах органогенезу.  

Погодні умови квітня забезпечували добрий розвиток рослин ячменю 

ярого у фазі кущіння, але в цілому вегетаційні періоди 2017 та 2018 років 

відзначилися вкрай несприятливими погодно-кліматичними умовами, а саме 

практичною відсутністю вологи в орному шарі ґрунту. Особливо посухи 

вплинули на стан ранніх зернових, які через брак вологи ефективно не 

використали поживні елементи, і, як наслідок, не сформували належний 

урожай.  

Найбільші коефіцієнти продуктивного кущіння та коефіцієнти вторинної 

кореневої системи були на варіанті з позакореневим внесенням добрив Гумісол-

плюс 01 зернові по вегетації на повному мінеральному фоні.  

Найбільшу кількість продуктивних стебел рослини ячменю ярого 

сформували на помірному мінеральному фоні із комплексним застосуванням 

гумінових препаратів (+31,5 % до контролю).  

На помірному фоні мінерального живлення відмічались найкращі 

показники структури врожаю на варіанті при обприскуванні посівів у фазі 

кущіння Гумісол плюс 01 зернові 0,5 л/га - збільшення всіх трьох показників: 
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довжини колосу ( 10,9 %), кількості зерен у колосі ( 11,0 %), маси 1000 зерен 

(11,8 %). 

Комплексне застосування Гумікору і Гумісол–плюс 01зернові 

забезпечило максимальну масу 1000 зерен – 45,3 г. Отримані дані свідчать про 

збільшення маси 1000 насінин по більшості варіантам застосування добрив 

Гумікору і Гумісол–плюс 01 зернові. Це дозволило отримати значуще 

збільшення врожайності у порівнянні до чистого контролю на варіанті 

комплексного застосування добрив на всіх фонах мінерального живлення. 

На фоні без добрив та на помірному мінеральному фоні отримано 

прибавку до врожаю від 0,2 до 1,2 т/га зерна ячменю ярого. Варіант 

комплексного застосування добрив Гумікор та Гумісол-плюс 01 зернові на фоні 

N30P30K30 демонструє збільшення продуктивності рослин на 0,8 т/га (19 %) у 

порівнянні із контролем. Привабливим як з технічного так і економічного боку 

є комплексне застосування Гумікор в ґрунт та обробка насіння Гумікор з 

обприскуванням посівів Гумісол-плюс 01 у фазі кущіння ячменю на фоні 

N15P15K15, що дозволяє підвищити врожайність у порівнянні із суто 

мінеральними добривами на 0,7 т/га або на 20,6 %.  

Поодинокі внесення гумінових добрив в умовах досліду не показали 

очікуваного результату. Неефективне засвоєння поживних речовин на 

підвищеному фоні мінерального живлення через комплекс екстремальних 

погодних умов унеможливило формування врожайності близької до 

потенційної. Лише за умови систематичного підходу до внесення 

антистресових препаратів Гумікор, Гумісол-плюс 01 наявне збільшення 

врожайності у порівняні з усіма іншими варіантами досліду, що говорить про 

необхідність каталізаторів проходження фізіологічних процесів у 

несприятливих умовах вирощування.  

Систематичний підхід до удобрення ячменю ярого показав стабільний 

результат за трьох різних систем живлення, отримані прибавки від 0,7 до 1,2 

т/га. 

Одержаний на основі польових досліджень експериментальний матеріал 

дає змогу стверджувати, що застосування запропонованих елементів технології 

у органічному землеробстві, де заборонено застосування мінеральних добрив, є 

цінним надбанням агровиробнику. Адже навіть поодинокі внесення препаратів 

Гумісол-плюс 01 зернові позакоренево та обробка насіння Гумікором сприяли 

збільшенню врожайності на 0,2-0,7 т/га, що є економічно і технологічно 

виправданим прийомом. 

Таким чином, за погодні умови 2017-2018 рр. максимальну врожайність 

ячменю ярого одержано на фоні N30P30K30 при комплексному застосування 

препаратів Гумісол–плюс 01 зернові та Гумікор – 5,0 т/га. Комплексне 

застосування добрив із біогумусу на фоні N30P30K30 збільшило врожайність 

ячменю ярого на 0,8 т/га або на 19 %, на фоні N15P15K15 – на 0,7 т/га або на 20,6 

%. Застосування препаратів Гумісол-плюс 01 зернові та Гумікор є економічно і 

технологічно виправданим прийомом технології у органічному землеробстві, 

що дозволяє одержати прибавку врожайності 0,2–1,2 т/га. 
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Наведено результати трьохрічних польових досліджень з вивчення 

реакції рослин ячменю озимого на строки сівби та норми висіву насіння в 

умовах північного Степу України. Найбільш інтенсивно розвивались рослини в 

посівах, де висівалось насіння з нормою 4,5 млн.шт./га. Збільшення норми висіву 

призводило до зменшення ростових процесів у рослин. Також ці показники 

зменшувались зі зміщення строків сівби в бік пізніх. 

Ключові слова: ячмінь озимий, строки сівби, норми висіву, осінній період 

вегетації, біометричний показник. 

 

Ячмінь озимий є провідною зернофуражною, продовольчою та кормовою 

культурою. В структурі посівів він займає четверте місце після пшениці озимої, 

кукурудзи та рису. Все частіше його розміщують по нетрадиційному, не 

достатньо вивченому попереднику – соняшнику. 

За суттєвих змін клімату у бік потепління, дає можливість збільшити 

валові збори зерна за рахунок збільшення посівних площ ячменю озимого. В 

структурі посіву під урожай 2019 року ячмінь озимий становить близько 1 млн. 

га. Так за останні 8 років посіви під цієї культурою зросли майже втричі. 

В умовах недостатнього та нестійкого зволоження важливого значення 

набуває вивчення розвитку рослин в осінній період вегетації, коли формуються 

стійкість озимини до несприятливих умов зимового періоду особливо після 

непарового попередника, в аспекті взаємозв’язку даного показника зі строками 

сівби та нормами висіву насіння.  

В осінній період вегетації інтенсивність ростових процесів ячменю 

озимого суттєво залежали від гідротермічних умов, які складаються за період 

від сівби до припинення осінньої вегетації. 

Результати досліджень показують, що на час припинення осінньої 

вегетації рослини ячменю озимого за різних строків сівби відрізнялися за 

накопиченою вегетативною масою. Найбільша висота рослин ячменю озимого 

була відмічена у 2018 р. і змінювалась від 19,3 см за сівби 20 вересня до 7,8 см 

при сівбі 20 жовтня. В цей рік на формування вегетативної маси рослин ячменю 

озимого вплинули сприятливі гідротермічні умови осені, кількість опадів за 

всіх строків сівби була в межах норми, рослини отримали найбільшу суму 

ефективних температур, яка в залежності від строків сівби варіювала в межах 

302 - 63˚С. У 2016 році на час припинення осінньої вегетації висота рослин 

була найменшою, і складала 12,3 – 10,6 см за сівби 20 та 30 вересня відповідно. 

Це пов’язано з раннім припиненням осінньої вегетації (15.10) та стрімким 

зниженням середньодобових температур повітря, що сповільнило ростові 
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процеси, а за сівби 10 жовтня рослини в зиму увійшли в фазі шилець, за 

останнього строку сівби (20 жовтня) з осені всходів не отримали. 

Із збільшенням норми висіву насіння висота рослин ячменю озимого 

також змінювалася. Підвищення норм висіву з 4,5 до 6,0 млн.шт./га схожих 

насінин сприяло збільшенню висоти рослин залежно від строків сівби до 2 см. 

Отже на лінійний ріст рослин ячменю озимого суттєво впливали, як строки 

сівби так і норми висіву насіння. 

Так, залежно від погодних умов осіннього періоду вегетації процеси 

кущіння у рослин ячменю озимого різнилися. Також слід зазначити, що крім 

погодних факторів, на показники кущіння значний вплив мали основні 

елементи технології вирощування, а саме: строки сівби та норми висіву. 

Найбільший коефіцієнт кущіння на час припинення осінньої вегетації був 

за раннього строку сівби (20 вересня) і коливався від 4,3 до 2,5 стебел на одну 

рослину, залежно від норм висіву насіння. 

Так, в середньому за роки досліджень, зі зміщенням строків сівби в бік 

пізніх, рослини формували меншу кількість пагонів. За сівби 30 вересня їх 

кількість зменшувалась на 25-27 % порівняно з попереднім строком, та на 73-

75% при сівбі 10 жовтня відповідно. За сівби 20 жовтня рослини припинили 

вегетацію у фазі 1-2 листків.  

Інтенсивність утворення вторинної кореневої системи залежала як від 

строків так і від норм висіву насіння. В середньому за роки досліджень 

найбільшу кількість коренів (3,1шт) утворено за сівби 20 вересня при нормі 

висіву 4,5 млн.шт./га та 2,4 шт при сівбі 6,0 млн.шт./га. Так, збільшення норми 

висіву від 4,5 до 6,0 млн.шт./га призводило до зменшення кількості коренів на 

20-22%. За сівби 30 вересня кількість вузлових коренів зменшувалась порівняно 

з попереднім строком на 45 %. Рослини за сівби 10 жовтня не сформували 

вузлових коренів. 

Нагромадження вегетативної маси рослин за більш ранніх строків сівби 

відбувалося активніше. Оскільки ці рослини розвивались за умов високих 

добових температур, що призвело до інтенсивного росту, тоді як рослини більш 

пізніх строків сівби розвивались вже за умов пониженого температурного 

режиму, тому ріст рослин уповільнювався.  

Найбільша абсолютно- суха маса 100 рослин за сівби 20 вересня при 

нормі висіву 4,5млн шт./га становила – 18,7 г, дещо меншою вона була за сівби 

30 вересня–12,1 г., а за сівби 10 та 20 жовтня вона складала 5,7 та 1,8г 

відповідно. 

При збільшенні норми висіву насіння спостерігалося суттєве зменшення 

вегетативної маси рослини. Так, за сівби 20 вересня в залежності від кількості 

висіяного насіння (з 4,5 до 6,0 млн.шт./га) призводило до зменшення надземної 

маси.  

Таким чином темпи лінійного та вагового приросту рослин ячменю озимого 

в умовах 2016-2018рр. значним чином залежали від строків сівби та норм 

висіву насіння.  
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В агроценозах під культурою ячменю ярого формуються мікробні 

угрупування, які різняться структурованістю зв’язків залежно від впливу 

рослин та властивостей техноземів. 

Степова зона України багата не тільки родючими ґрунтами її надра 

являють собою цінні поклади корисних копалин. Це зумовило формування 

потужного гірничодобувного комплексу з притаманним йому екологічними 

проблемами техногенно-деструктивних територій. Обов’язковим 

технологічним прийомом сільськогосподарського напряму рекультивації 

порушених земель є формування грунтоподібних конструкцій (техноземів) з 

використанням родючого шару ґрунтової маси і потенційно родючих гірських 

порід. 

Окремі компоненти мікробних ценозів і закономірні процеси, що лежать 

в основі їх функціонування можна оцінювати за багатьма параметрами: 

кількісним і якісним складом угрупувань, домінантними видами і групами. 

Вивчали динаміку чисельності різних еколого-трофічних груп мікроорганізмів 

в агроценозах Hordeum sativum.  

За час спостереження встановлені загальні зміни мікробіологічної 

активності, які були властиві загалом всім техноземам. 

У лесоподібних відкладах напередодні посіву ячменю спостерігалася 

найбільша чисельність мікроорганізмів деструкторів органічної речовини. 

Також суттєво вирізняють сезонну динаміку цих організмів стрімке зростання у 

4,2 та 4,5 рази у фази кущення та повної стиглості зерна відповідно. 

Зміни чисельності оліготрофних мікроорганізмів мало відрізнялися від 

динаміки в чорноземі південному. Максимальна чисельність амоніфікувальних 

бактерій становила 4479,7 тис КУО в 1 г субстрату на час сівби Hordeum 

sativum , але за місяць відбулося падіння чисельності до показників. 

Розвиток олігонітрофільних бактерій в динаміці: від посіву Hordeum 

sativum до сходів чисельність підвищувалася до 4812,8 тис. КУО в 1 г 

субстрату, що є максимумом за час вегетації. Від сходів до фази воскової 

стиглості зерна спостерігалися різкі коливання чисельності бактерій цієї групи. 

Динаміка розкладання пектинових речовин мала іншу тенденцію: від 

сходів до середини вегетаційного періоду спостерігалося збільшення 

чисельності та на кінець вегетації у фази воскової та повної стиглості зерна. 

Процес розкладання целюлози у червоно-бурому суглинку, за 

інтенсивністю та спрямованістю був подібний за процес у лесоподібному 

суглинку. На фазу трьох листків, також припадав максимум чисельності, а 
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кількість мікробів деструкторів рослинних решток складала 0,309 тис КУО в 1 г 

субстрату. 

З часом флуктуації чисельності зменшуються і коливання відбуваються в 

невеликих межах залежно від гідротермічних і едафічних умов та стану 

фітоценозу 

Таким чином, саме взаємодія у системі «субстрат-рослина» суттєво 

впливає на чисельність ґрунтових мікроорганізмів у техноземах. В результаті 

цієї взаємодії з часом відбуваються суттєві зміни фізико-хімічних властивостей 

субстратів з розкривних гірських порід, відбувається накопичення органічної 

речовини та формування мікробних угрупувань з ознаками їх саморегуляції. 

Встановлені особливості структури, стану и активності мікробних 

угрупувань залежать від шляхів їх формування и чинника часу. Мікробні 

асоціації являють собою завершальну ланку перетворення потоку енергії, що 

надходить у біосферу. Від успішного функціонування цієї ланки залежать 

колообіг усіх елементів і забезпечення умов життя, живлення рослин. 

 



81 

 

УДК: 633.1:631.576.331 
ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИК ОЗНАК ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ  

КОЛЕКЦІЇ УСТИМІВСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ РОСЛИННИЦТВА 

 

Іллічов Ю. Г., молодший науковий співробітник 

Вискуб Р. С., молодший науковий співробітник 

Устимівська дослідна станція рослинництва 

 

Представлено результати трирічного вивчення колекції озимого 

тритикале в умовах південної частини Лісостепу України з виділенням джерел 

господарсько-цінних ознак для селекційних та інших наукових програм 

Ключові слова: тритикале, колекція, джерело ознак, урожайність, 

зимостійкість, стійкість до хвороб,стійкість до вилягання, продуктивність 

рослини. 

 

Зростаючий попит на рослинницьку продукцію сільського господарства 

потребує постійного процесу виведення нових сортів сільсько-господарських 

культур, що забезпечується якісним вихідним матеріалом. В Устимівській 

дослідній станції рослинництва сформована колекція озимого тритикале в 

кількості 489 зразків із 12 країн світу. Протягом 2016-2018 років в станції було 

вивчено нові зразки озимого тритикале.  

Зимовий період 2015/2016 років не характеризувався стресовими умовами 

для перезимівлі рослин озимого тритикале. Погодні умови зими 2016/2017 

років сприяли нормальній перезимівлі рослин озимого тритикале. Погодні 

умови зими 2017/2018 років, особливо затяжний морозний і холодний період, 

виявилися стресовими для перезимівлі рослин озимого тритикале. 

Погодні умови 2016 року весняно-літнього періоду були сприятливими 

для формування високого врожаю: сума опадів за період квітень-червень 

становила 174,6 мм, сума активних температур за цей же період – 1558,1°С, 

ГТК – 1,12. Метеорологічні умови того самого періоду 2017 року виявилися не 

сприятливими для вегетації рослин тритикале: сума опадів за період квітень-

червень становила 61,2 мм, сума активних температур за цей же період – 

1518,4°С, ГТК – 0,40. Метеорологічні умови весняно-літнього періоду 2018 

року характеризувалися сильною посухою: сума опадів за період квітень-

червень становила 68,9 мм, сума активних температур за цей же період – 

1688,7°С, ГТК – 0,41. 

Методика досліджень. Попередник – чорний пар. Добрива (аміачна 

селітра) вносили, як весняну підкормку, в розрахунку 1,5 ц/га (N51,6). Зрошення 

не проводили. Насіння не протруювали. Під час вегетації проводили дві ручні 

прополки та трикратний обробіток міжділяночних доріжок. Весною посіви у 

фазі кущення обробляли гербіцидом Триатлоном. Фенологічні спостереження, 

оцінка стійкості культури до хвороб та несприятливих факторів навколишнього 

середовища, аналіз структури продуктивності зразків проведені згідно 

методичних розробок ВІРу: "Пополнение, сохранение в живом виде и изучение 

мировой коллекции пшеницы, эгилопса и тритикале", (Санкт-Петербург, 1999 
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г.). Посіви проводили в оптимальні строки – 06.10.2017. Зразки висівали на 

ділянках площею 2 м
2
 сівалкою ССФК-7 в трикратній повторності. Норма 

висіву становила 500 схожих зерен на 1 м
2
. Для екологічного вивчення було 

взято 60 зразків озимого тритикале.  

Результати досліджень. За ознакою зимостійкості виділено такі стійкі 

зразки (7-8 балів): Stil, Gorun 1, Haiduc, Titan (ROU), Маяк, Балауса 8 (BLR), 

Александр, Нина, Руслан, Зимогор, Яша (RUS), Маркіян, Никанор, Хлібодар 

зимуючий (UKR). 

За стійкістю до прояву борошнистої роси тритикале виділено такі стійкі 

зразки (7-8 балів): Маркіян (UKR), Stil, Gorun1, Titan (ROU), Нина, Руслан, 

Яша, Александр (RUS).  

За стійкістю до вилягання рослин виділено такі стійкі зразки (7-9 балів): 

Руслан (RUS), Маркіян (UKR), Stil, Gorun1, Haiduc, Titan (ROU). 

Високе продуктивне кущення (4,0-4,8 продуктивних стебел на рослину, 7 

балів) відмічено у таких зразках: Хлібодар зимуючий, Донец, (UKR), Jorda 

(GEO), Александр, Зимогор (RUS). 

Також виділено зразки з довгим колосом (11,5-14,0 см): Никонор, 

Маркіян (UKR), Stil, Gorun 1, Haiduc Titan (ROU), Маяк (BLR), Александр, 

Руслан, Яша, Нина (RUS). 

За ознакою кількісті зерен в колосі (65-88 шт.) виділено такі зразки: 

Никонор Тактик, Хлібодар зимуючий, Обрій миронівський (UKR), Зимогор, 

Скіф, Бета, Церера 2 (RUS), Балауса 8 (BLR), Jorda (GEO), Stil (ROU). 

За ознакою маси 1000 зерен (42-54 г) виділено такі зразки: Никонор. 

Тактик, Обрій миронівський, Богодарське, Донец (UKR), Haiduc, Gorun 1 

(ROM), Руслан, Яша, Александр Перун, Сонет, Бета (RUS), Jorda (GEO).  

За ознакою урожайністі (831-937 г/м
2
) виділено такі зразки: Хлібодар 

зимуючий Никонор (UKR), Бета, Нина (RUS), Gorun 1, Titan, Stil, Haiduc (ROU). 

Поданий матеріал пропонується залучити до селекційних та інших 

наукових програм. 
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УДК: 631.1:633.34 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СОЇ В 

УКРАЇНІ 

 

Ковтун О. В.  

Державна установа Інститут зернових культур НААН України 

 

Проведено оцінку сучасного стану та економічної ефективності 

виробництва сої в Україні та її регіонах. Визначено області з економічно 

вигідним соєсіянням. 

Ключові слова: соя, урожайність, площі, витрати, прибуток, ціни, 

рентабельність. 

 
Важливим завданням сьогодення є розробка та впровадження 

високоефективних та продуктивних культур, які на ринку мають широкий 
попит, відповідають оптимальній структурі посівних площ і не виснажують 

ґрунт. Постійно існуюча проблема дефіциту білка відмічається не лише в 
харчовій галузі, а й у тваринництві, що зумовило зростання глобального попиту 
на сою, яку міжнародна організація ЮНЕСКО завдяки білку визнала 
стратегічною харчовою культурою.  

У насінні сої міститься 30-55 % білка, до 25 % жиру, до 32 % крохмалю, 
вітаміни А, В1, С, В2, Є, К, Д1, Д3. Соя широко використовується при 
виробництві м`ясних продуктів, у вигляді соєвого борошна для виготовлення 
хлібобулочних, круп’яних та кондитерських виробів, молока концентратів, 
ізолятів. Соєва олія широко застосовується для виготовлення лаків, фарб, мила, 

пластмаси, клею, штучного волокна. На корм використовують соєвий шрот, 
дерть, білковий концентрат на зелений корм, сіно. При додаванні 10 % соєвого 
шроту до комбікормів, значно підвищується продуктивність тварин і суттєво 
зменшується витрата кормів. Соя є саме тією бобовою культурою, яка вдало 
поєднує економічний інтерес з агровиробництвом, оскільки має високу ринкову 
вартість та є однією із найкращих попередників для інших 
сільськогосподарських культур.  

За даними USDA на сьогодні соя серед світових рослинних ресурсів 

посідає четверте місце після пшениці, кукурудзи та рису. У 1995 р. в світі 
виробництво сої було на рівні 137,63 млн т. Нині виробництво цієї культури 
зросло у 2,5 рази до 339,99 млн. т при урожайності 2,73. Високу урожайність 
сої мають у Турції – 3,75 т/га та Бразилії –3,44 т/га, дещо нижчу у Аргентині – 
3,14 т/га та Канаді – 2,86 т/га.  

Площі посівів під соєю в Україні почали стрімко зростати починаючи ще 
з 1995 року, у період з 1995 року по 2018 рік зросли з 23,0 тис. га до 1,73 млн га 
з урожайністю від 0,97 т/га до 2,58 т/га. Останні роки Україна входить в десятку 

країн-найбільших виробників сої.  
У період з 1990 року до 2001 року найбільші площі посівів сої в Україні 

простежувались у Херсонській області і становили 27,4 %. Починаючи з 2002 
року розширюються площі під цією цінною білковою культурою на 
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Полтавщині, Кіровоградщині та Черкащині. Згодом (2007-2015 рр.) все більші 
площі під сою відводять у господарствах Київщини та Хмельниччини. 

Як свідчить аналіз багаторічних даних найсприятливіші природні умови 
для вирощування сої в Україні склалися у Херсонській області. Тут ще з 2003 р. 
урожайність цієї культури перевищила 2 т/га. А у 2011 р., 2013 – 2016 р. та 
2018. перевищила 3 т/га. У 2016 р. тут зібрали 3,61 т/га сої. Урожайність більше 

2 т/га простежується у господарствах Запоріжжя з 2010 року, а у 2015 р., 2016 р. 
та у 2018 р. – більше 3 т/га. Найвищі показники урожайності відмічено у 
Закарпатській області у 2014 р., проте площа збирання трохи перевищувала 2 
тис. га. Цей рік виявився також сприятливим для Херсонської, Чернівецької, 
Хмельницької та Запорізької областей. Сою в Україні вирощують 
сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства та господарства 
населення. За даними Управління статистики у 2018 р. на частку 
сільськогосподарських підприємств приходилось 75,0 % від виробленого 

обсягу сої, на частку фермерських господарств – 17,0 % і на частку господарств 
населення – 8,0 %. Нажаль в умовах сьогодення середні показники урожайності 
сої по Україні лише в урожайному 2018 році перевищили збір у 2,5 т з гектара.  

Однією з необхідних умов одержання високого врожаю є правильний 
вибір сорту. У реєстрі сортів рослин на 2015 р. зареєстровано 170 сортів сої, в 
2019 р. до реєстру внесено 243 сорти сої, при цьому 20 сортів сої зареєстровані 
у 2019 році. Слід пам’ятати, що сорти різняться і тривалістю вегетаційного 
періоду, і стійкістю проти хвороб та до вилягання, осипання й посухи. Не 

зважаючи на те, що в сучасних умовах соя є однією з найрентабельніших 
культур, сільгоспвиробнику потрібно обрати три-чотири сорти, які випробувані 
в умовах конкретної зони вирощування та визначитись які затрати необхідно 
понести при вирощуванні того чи іншого сорту.  

Підвищення рівня продуктивності сої позитивно вплинуло на економічні 
показники її виробництва. За останні 10 років рентабельність виробництва сої 
зросла до 52,0 %. Проте, зі збільшенням виробництва сої у 2009-2010 рр. 
збільшилися обсяги її реалізації майже вдвічі при зниженні цін, що призвело до 

суттєвого недоотримання прибутку і зниження рентабельності з 33,4 % до 
16,4 %, у 2008 році – до 1,3. Це обумовлено неспівставністю цін на 
матеріально-технічні, експлуатаційні та інші витрати з реалізаційними цінами у 
різних регіонах. Більш високі темпи росту цін у порівнянні з витратами 
призвели до підвищення показників рентабельності у ряді областей – у 2008 р. в 
Івано-Франківській, Чернівецькій, Херсонській, Кіровоградській областях 
рентабельність виробництва сої становила 51,2 %, 43,9 %, 37,4 %, 20,2 % 
відповідно; Кіровоградська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська – понад 50 % 
у 2009 р.; .Донецька, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська – понад 35 % у 

2010 р., понад 40 % у 2011 р. та 2012 р., понад 24 % у 2013 р. З 2014 р. – 
2016 рр. до вищезгаданих областей з високоприбутковими господарствами по 
вирощуванню сої додаються Закарпатська та Хмельницька, у 2017 р.– 
Тернопільська, Житомирська, Сумська, Запорізька, Херсонська та Вінницька 
області. Отже, як свідчить проведений аналіз, сою доцільно вирощувати в 
господарствах різних регіонів, де коефіцієнти окупності витрат на її 
вирощування будуть не менші ніж 1,5. 
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УДК: 633.11(324):551.58:631.53.041(477.7) 

ВПЛИВ ЗМІНИ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ТА АГРОТЕХНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

ТЕХНОЛОГІЇ НА РОСЛИНИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ 

ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Костиря І. В., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник 

Остапенко М. А., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник 

Білозор І. В., молодший науковий співробітник  

Генічеська дослідна станція ДУ ІЗК НААН України 

 

Встановлено взаємозв’язок кліматичних змін і характерних 

особливостей в період проходження зимових місяців пшениці озимої, а також 

впливу агротехнічних заходів на зміни температурного режиму ґрунту та 

відповідну реакцію рослин під час проходження зимового періоду. 

Ключові слова: пшениця озима, попередники, прямий посів, потепління, 

глибина промерзання ґрунту, зимовий період, вузол кущіння, відмирання рослин. 

 

Рослинницька галузь одна із головних напрямків розвитку сільського 

господарства України, яка чутливо реагує на зміни масштабного потепління та 

формування погоди більш сухого характеру на планеті. Тому проведення 

досліджень з метою визначення рівня реакції польових культур на кліматичні 

зміни в умовах південного Степу України, зокрема, основної продовольчої 

культури пшениці озимої є актуальним завданням сьогодення і має велике 

наукове та практичне значення.  

Польові досліди проводились упродовж 2015-2018 рр. на ГДС ДУ ІЗК 

НААН України. Ґрунт дослідного поля темно-каштановий, важкосуглинковий, 

середньо-солонцюватий із вмістом гумусу 1,9 %. Реакція ґрунтового розчину 

малолужна (pH=7,5-8,2), наявність загального азоту-0,11-0,13 %, P2O5-0,10-

0,12%; калію-1,8-2,0%, найменша вологоємність – 343,5–351,5 мм, вологість 

в’янення – 15,1 %. 

Клімат зони посушливий з великими ресурсами тепла. Середня 

температура повітря становить +10,3 С. Тривалість безморозного періоду – 

165–170 діб, метеорологічна норма річної кількості опадів складає 398,0 мм. 

Дослідження проводили згідно з загальноприйнятими рекомендаціями. 

Для встановлення впливу досліджуваних факторів на рослини пшениці 

озимої було взято районований сорт Овідій. Сівбу в 2015-2017 рр. проводили 

25 вересня з нормою по пару 4,5 млн.шт./га. схожих насінин, після не парових 

попередників вона була збільшена до 5,5 млн.шт./га. Дослідження показують, 

термін зимового періоду 2015-2016 рр. був ультракоротким і продовжувався 

лише 70 днів, більш тривалий період відмічений у 2016-2017 – 83 дні, та 

найтриваліший за роки досліджень 2017-2018–103 дні, що в цілому значно 

менше від середньобагаторічних даних. Завдяки чому, рослини пшениці озимої 

перебували під дією зимових факторів менший проміжок часу, а отже це 

сприяло поліпшенню умов його проходження. 
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Максимальна глибина промерзання ґрунту за три роки досліджень 

відмічена, зокрема, в січні 2017 року по чорному пару 20,1-20,3 см., в той же 

час по сорго на зерно та соняшнику показники були менші і становили 

відповідно 16,2-18,4 та 17,0-18,6 см. Згідно середніх трьохрічних даних 

найглибше промерзання ґрунту зафіксовано у лютому місяці. 

Температура повітря на глибині вузла кущіння пшениці озимої за 

трьохрічними даними в грудні була незначною і коливалась в межах -2,3
0
С до  -

2,1
0
С, по сорго на зерно від -1,8

0
С до -1,4

0
С та соняшнику від -1,9

0
С до -1,5

0
С, в 

січні відмічені мінімальні показники зниження температури які сягали -5,0
0
С; 

від -4,6
0
С до – 3,0

0
С та від -4,6

0
С до – 5,0

0
С, в лютому температурні дані 

складали від -4,7 
0
С до -4,6

0
С; від -4,3

0
С до -3,6

0
С та від -4,4

0
С до -3,9 

0
С 

відповідно.  

Підрахунки відмирання надземної частини рослин та їх повної загибелі 

показали, що найбільший відсоток виявлений по чорному пару та на ділянках 

по непарових попередниках при традиційній технології вирощування. 

Дослідивши вплив способу сівби на загибель рослин після проходження 

зимового періоду на час відновлення весняної вегетації було встановлено 

очевидні переваги прямої над традиційною сівбою (табл.1). 

 

Таблиця 1. Відмирання (%) надземної частини рослини пшениці 

озимої залежної від попередників способів сівби та метеоумов зимового 

періоду (середнє за 2015-2018 рр.) 

Місяці 

Попередник 

чорний пар сорго на зерно соняшник 

прямий традиційний прямий традиційний прямий традиційний 

Грудень 1,6 1,6 1,4 0,5 1,5 1,3 

Січень 10,8 10,8 10,0 5,1 10,5 7,0 

Лютий 12,3 4,6 11,3 6,3 11,6 8,4 

* 4,6 4,6 11,3 6,3 11,6 8,4 

* - кількість рослин (%) що загинули впродовж проходження зимового періоду 

 

Таким чином, отримані трирічні дані свідчать про стійку тенденцію зміни 

погодних умов у бік потепління в зимові місяці зони Присивашшя. Характерні 

відмінності клімату викликали скорочення терміну зимового періоду, 

зменшення рівня відмирання надземної частини рослин пшениці озимої та їх 

загибелі. Попередники, способи сівби суттєво впливали на глибину 

промерзання ґрунту і формування висоти снігового покриву, а отже 

покращувати умови для вузла кущіння рослин. Встановлені переваги способу 

прямої сівби над традиційною по непарових попередниках в сприянні 

зменшення ризиків при перезимівлі пшениці озимої.  
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Наведені результати досліджень впливу строків сівби, норм висіву 

насіння та рівня мінерального живлення на ріст і розвиток рослин тритикале 

озимого та його продуктивність за сівби після ячменю ярого в умовах 

північного Степу України 

Ключові слова: тритикале озиме, строки сівби, норми висіву, мінеральне 

живлення, схожість, зимостійкість, урожайність 

 

До особливо цінних у зерновому виробництві культур належить 

тритикале озиме, яке має ряд таких позитивних характеристик, як високий 

потенціал урожайності, підвищені адаптивні властивості, достатньо високий 

вміст білка й лізину в зерні та основних поживних речовин у зеленій масі. Його 

вирощування можливе у різних ґрунтово-кліматичних зонах, але має свої 

особливості. 

В зв’язку з глобальною зміною клімату та враховуючи сучасний стан 

зерновиробництва України, коли переважна частина посівних площ озимих 

зернових культур розміщуються після непарових попередників (переважно 

небажаних з агрономічної точки зору), беззаперечного значення набуває 

оптимізація умов вирощування тритикале озимого у зоні Степу. 

Мета досліджень полягає у вивченні особливостей формування 

продуктивного потенціалу тритикале озимого залежно від строків сівби, норм 

висіву насіння та рівня мінерального живлення в умовах північного Степу 

України. 

Дослідження проводяться з 2017 року в сівозміні Лабораторії 

агробіологічних ресурсів озимих зернових культур ДУ ІЗК НААН України за 

схемою де: 

- ділянками першого порядку (фактор А) є строки сівби: 15.09; 25.09 та 

05.10; 

- ділянки другого порядку (фактор В) – є норми висіву: 4; 5 та 

6 млн. шт./га схожих насінин; 

- ділянки третього порядку (фактор С) – є фони мінерального живлення. 

Досліди закладалися методом послідовних ділянок, систематичним 

способом. Повторність у досліді – трьохразова. В досліді висівається тритикале 

озиме сорту Ратне після непарового попередника – ячменю ярого. Технологія 

вирощування тритикале озимого є загальноприйнятою для Степу України, крім 

поставлених на вивчення питань. 
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Гідротермічні умови осіннього періоду вегетації для посівів тритикале 

озимого були різними, як по рокам, так і по строкам сівби, що в свою чергу 

суттєво впливало на ріст та розвиток рослин. 

Найменша кількість продуктивної вологи в посівному шарі ґрунту, як у 

2017 р. так і в 2018 р. була відмічена за раннього строку сівби. В першу чергу 

це пояснюється засушливим передпосівним періодом, який останнім часом в 

зоні Степу буває майже щороку.  

Із зміщенням строків сівби в сторону пізнього кількість продуктивної 

вологи в посівному шарі ґрунту збільшувалась два роки поспіль. 

За вологозабезпеченням період «сівба – припинення осінньої вегетації» в 

2017 р. був значно кращим в порівнянні з 2018 р. Так, у 2017 р. сума опадів за 

кожного строку сівби була майже вдвічі вищою ніж у 2018 р. 

Сума ефективних температур (вище +5°С), за період осінньої вегетації 

залежно від строків сівби коливалася у межах від 133 до 330°С і по всіх строках 

сівби значно перевищувала середньобагаторічну. 

Польова схожість насіння та густота рослин тритикале озимого по рокам 

досліджень були різними. Так, найбільший відсоток схожості був відмічений у 

2018 р. за сівби 25 вересня, який залежно від норми висіву склав 87,1–88,3 %; 

найменший – у 2017 р. за сівби 15 та 25 вересня, відповідно 68–72 %. В 

середньому за роки досліджень польова схожість насіння збільшувалася зі 

зміщенням строку сівби від раннього до пізнього. В першу чергу це 

пояснюється недостатньою кількістю продуктивної вологи в посівному шарі 

ґрунту за ранніх строків сівби. Аналогічна тенденція була відмічена і по густоті 

стояння рослин. 

Морфологічні (біометричні) показники рослин тритикале озимого за роки 

досліджень на момент припинення осінньої вегетації значно залежали від 

строку сівби та норми висіву. Так, в середньому за роки досліджень найбільшу 

вегетативну масу формували рослини за сівби 15 вересня. Залежно від норми 

висіву вони мали 3,9–4,6 пагони; 5,8–6,3 вузлових корені; висоту 25–26 см та 

масу 100 АСР на рівні 52–55 г. За більш пізньої сівби (25 вересня та 5 жовтня) 

всі морфологічні показники суттєво знижувалися. 

Зимостійкість рослин тритикале озимого по всім строкам сівби та нормам 

висіву була достатньо високою. Так, найбільша зимостійкість на рівні 99–100 % 

була відмічена за сівби 15 та 25 вересня. За пізньої сівби – 5 жовтня, 

зимостійкість рослин тритикале озимого зменшувалася, але все ж таки була 

досить високою і становила 97–98 %. Це можна пояснити тим, що рослини 

тритикале озимого за пізнього строку сівби ввійшли в зиму маючи недостатньо 

розвинену вегетативну масу та меншу кількість цукрів. 

Отриманні результати свідчать, що урожайність тритикале озимого 

значно залежала від факторів, що вивчалися. Так, за однорічними даними 

найбільшу врожайність (5,07 т/га) було отримано за сівбі 25 вересня з нормою 

висіву 6 млн. шт./га схожих насінин у варіанті із підживленням азотом дозою 

N90 локально. За більш ранньої сівби (15.09) врожайність зменшувалась на 

16 %, а за більш пізньої (05.10) – на 26 %. 
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Дослідженнями встановлено, що за застосування різних хімічних 

меліорантів та добрив створюються неоднакові умови для росту та розвитку 

рослин. Ці фактори мали суттєвий вплив на умови живлення рослин кукурудзи, 

що в результаті позначилось на її урожайності та показниках якості зерна. 

Ключові слова: кислотність, хімічна меліорація, удобрення, 

урожайність, уміст білка. 

 

Реакція ґрунтового розчину є одним з основних показників рівня 

родючості ґрунту майже для всіх сільськогосподарських культур, тому що є 

інтегральним показником цілого комплексу його властивостей, від яких 

залежить формування високого врожаю [1, 2]. 

Негативний вплив кислотності проявляється у погіршенні поживного 

режиму ґрунту, зниженні доступності елементів живлення із ґрунту та добрив і, 

як наслідок, зниженні рівня врожаю чутливих до кислотності 

високопродуктивних культур [3]. 

В умовах підвищеної кислотності ґрунтового покриву завдяки 

вапнуванню істотно підвищується врожайність культур і зростає ефективність 

мінеральної і органо-мінеральної системи удобрення [4, 5]. Тому актуальним є 

вивчення можливостей оптимізації умов живлення сільськогосподарських 

культур на дерново-підзолистих ґрунтах за рахунок окультурення ґрунтів на 

основі удосконалення систем удобрення та хімічної меліорації. 

Мета дослідження – встановити вплив застосування хімічних меліорантів 

та удобрення на урожай та якість зерна кукурудзи за вирощування на дерново-

підзолистому ґрунті в умовах Західного Полісся України. 

Дослідження проводили в 4-пільній сівозміні тривалого стаціонарного 

польового досліду, закладеному на землях Інституту сільського господарства 

Західного Полісся НААН у 2012 році. Ґрунт дослідної ділянки – дерново-

підзолистий зв’язнопіщаний. Посівна площа ділянки – 99 м
2
, облікова – 50 м

2
, 

повторність досліду – триразова. Розміщення варіантів у досліді послідовне. 

Технологія вирощування кукурудзи – загальноприйнята для зони Полісся. 

Застосування меліорантів в дозі 1,0 та 1,5 (Нг) на фоні мінеральних 

добрив сприяло формуванню істотних приростів врожаю зерна кукурудзи. За 

зменшення дози внесення доломітового борошна до 0,5 дози також 

спостерігалося зростання урожайності (приріст 1,66 т/га) порівняно з фоном, де 

врожайність становила 5,06 т/га. 

Внесення 1,5 дози доломітового борошна на фоні N120P90K120 забезпечило 

найвищу врожайність зерна кукурудзи – 9,02 т/га, приріст урожайності від 
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застосування меліоранта становив 3,96 т/га, або 78% порівняно з варіантом, де 

вносили лише мінеральні добрива. 

За порівняння впливу на врожайність зерна кукурудзи доломітового 

борошна та вапна встановлено, що внесення 1 дози меліорантів на фоні 

застосування мінеральних добрив у нормі N120P90K120 сприяло формуванню 

істотних приростів урожайності, відповідно 2,45 та 2,35 т/га, за врожайності у 

варіанті з внесенням лише мінеральних добрив 5,06 т/га. Проте, у варіанті, де 

застосовували доломітове борошно, урожайність була на 4,3% вищою 

порівняно з варіантом, де вносили вапно. 

Застосування хімічних меліорантів і добрив також позитивно впливало на 

показники вмісту білку в зерні кукурудзи. 

Згідно отриманих даних встановлено, що вміст білку збільшувався за 

внесення хімічних меліорантів на фоні N120P90K120 на 2,23–3,33% порівняно з 

контролем і становив 8,92–10,02%. Максимальний показник – 10,02% отримано 

у варіанті з внесенням півтори дози доломітового борошна на фоні N120P90K120, 

що свідчить про високу ефективність застосування доломітового борошна як 

хімічного меліоранта на легких дерново-підзолистих ґрунтах. 
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Виявлено особливості формування елементів структури врожайності 

різних сортів пшениці озимої по чорному пару та після ячменю ярого в 

Північному Степу. 

Ключові слова: пшениця озима, сорт, попередник, погодні умови, 

структура врожайності, кількість продуктивних стебел, маса зерна з колосу, 

маса 1000 зерен. 

 

Одним із важливих чинників, який впливає на процеси росту, розвитку 

рослин пшениці озимої, формування продуктивного стеблостою, налив та 

достигання зерна, є комплекс гідрометеорологічних факторів упродовж 

вегетації. Погодні умови в роки досліджень, які проводили на полях дослідного 

господарства “Дніпро” ДУ Інститут зернових культур НААН по чорному пару 

(на фоні P60К30) та після ячменю ярого (на фоні N60P60К30) в 2011–2014 рр. з 

сортами пшениці м’якої озимої Антонівка, Заможність, Литанівка, Розкішна та 

Сонечко, були досить контрастними. Так, 2011/12 вегетаційний рік відзначався 

посушливістю як упродовж осіннього, так і весняно-літнього періоду. За 

відрізок часу з 16 серпня по 6 листопада недобір опадів у цьому році на місці 

проведення дослідів становив 75 %. Але по чорному пару пшениця все ж 

розкущилася і на час припинення осінньої вегетації вона знаходилася у 

доброму стані. Після ячменю ярого посіви були ослаблені, пшениця перебувала 

у стадії з'явлення 3-го листка та початку кущіння. У грудні та в першій декаді 

січня спостерігали підвищення температури повітря, а в подальшому 

встановилася дуже холодна, суха погода. Температура повітря в найхолодніші 

ночі знижувалась до -25– -30 °С. Не зважаючи на нестійкий температурний 

режим в зимовий період, посіви озимих зернових культур на час відновлення 

весняної вегетації знаходилися в доброму та задовільному стані. Але, 

починаючи з 24 квітня і до кінця червня утримувалась аномально жарка, з 

недобором опадів погода. На посівах пшениці озимої спостерігали передчасне 

пожовтіння листків нижнього ярусу, слабке формування репродуктивних 

органів, прискорений розвиток та передчасне вистигання зерна. 

Осінній період 2012/13 р. за тепло- та вологозабезпеченням для рослин 

пшениці озимої був сприятливим, у березні сума опадів перевищувала 

середньобагаторічні показники вдвічі, але в наступні місяці слід відмітити їх 

дефіцит. Вересень та жовтень 2013 р. були вологими, але прохолодними, у 

березні 2014 р. переважала аномально тепла як для цієї пори року та з 

недостатньою кількістю опадів погода. Кількість опадів у квітні перевищувала 
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кліматичну норму, а у травні становила 271 % від середньобагаторічних даних. 

Такі погодні умови сприяли інтенсивному росту рослин пшениці озимої по 

парових попередниках і на добре удобрених фонах. Під час наливу зерна у 

червні після шквалистих вітрів та ливнів на дослідних ділянках мало місце 

значне вилягання посівів. 

Виявлено, що в умовах посушливого 2011/12 вегетаційного року посіви 

пшениці озимої на час збирання врожаю були зріджені та низькорослі, 

особливо після непарового попередника. Так, середня висота рослин залежно 

від сорту по чорному пару становила 59,9–76,6 см, кількість продуктивних 

стебел – 249,3–415,7 шт./м
2
, після ячменю ярого значення цих показників 

дорівнювали відповідно 38,7–47,2 см та 166,2–214,7 шт./м
2
. В інші два роки 

досліджень висота рослин по чорному пару варіювала від 84,1 до 113,4 см, а 

кількість продуктивних стебел від 512,9 до 668,0 шт./м
2
, після ячменю ярого 

відповідно від 72,9 до 101,0 см та від 318,8 до 428,8 шт./м
2
. Найбільша кількість 

продуктивних стебел в 2012–2013 рр. по чорному пару формувалася у сортів 

Литанівка та Розкішна, а в 2014 р. – Литанівка та Заможність. Після ячменю 

ярого в посушливому 2012 р. дещо більше колосоносних стебел відмічали у 

сорту Сонечко, а у сприятливі за зволоженням роки – у сортів Литанівка та 

Розкішна. 

Довжина колосу у середньому по сортах пшениці озимої по чорному пару 

в 2012 р. становила 8,2 см, в 2013 р. – 8,3, а в 2014 р. – 7,8 см, після стерньового 

попередника відповідно 7,1, 7,5 та 7,4 см. Найбільшу кількість колосків у колосі 

після обох попередників відмічали в 2014 р.: по чорному пару значення цього 

показника залежно від сорту змінювалися у межах 14,2–15,8 шт., а після 

ячменю ярого – 13,9–16,1 шт., в 2012 р. кількість колосків у колосі становила по 

чорному пару 12,2–15,1, після стерньового попередника 12,2–15,6 шт., а в 

2013 р. відповідно 12,8–14,9 та 12,4–13,7 шт. Найбільша кількість зерен у 

колосі по чорному пару сформувалася в умовах посушливого 2012 р., але зерно 

було дрібнішим, ніж у інші роки. Маса 1000 зерен була меншою в 2012 р. 

порівняно з іншими роками і після ячменю ярого та максимальну кількість 

зерен у колосі після цього попередника відмічали в 2014 р. Важливим 

елементом структури врожайності є маса зерна з колосу, яка залежить від 

кількості зерен у колосі та маси 1000 зерен. Виявлено, що у середньому за три 

роки досліджень після обох попередників найбільшою масою зерна з колоса 

відзначалися сорти пшениці озимої Антонівка та Заможність. 

Маса зерна з колосу та кількість продуктивних стебел на одиниці площі 

визначають біологічну врожайність колосових культур. Встановлено, що 

найменшою така врожайність пшениці озимої в дослідах сформувалася в 

умовах посушливого 2011/12 року. По чорному пару залежно від сорту  вона 

становила 3,69–4,78 т/га, а після ячменю ярого – 1,94–2,64 т/га. В умовах 

2012/13 року біологічна врожайність культури по чорному пару варіювала у 

межах 5,80–8,15 т/га, після стерньового попередника – 4,18–5,07 т/га, в 2013/14 

році відповідно 6,10–8,29 та 4,36–5,66 т/га. У цілому вищі значення цього 

показника по чорному пару відмічали у сортів Заможність та Литанівка, а після 

ячменю ярого – у сортів Заможність та Розкішна. 
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Встановлено оптимальну потребу рослин ріпаку озимого в поживних 

елементах, що забезпечать максимально можливу реалізацію біологічного 

потенціалу сортів у ґрунтово-кліматичних умов Західного Полісся. 

Ключові слова: ріпак озимий, удобрення, борофоска, мікродобриво, сорт, 

гібрид, урожайність. 

 

Однією з основних умов результативного вирощування ріпаку за 

інтенсивної технології є науково обґрунтована система удобрення, оскільки від 

цього залежить зимостійкість рослин, стійкість до хвороб та шкідників, а в 

кінцевому підсумку – урожай насіння. 

Близько 70 % майбутнього врожаю ріпаку озимого залежить від стану 

рослин при входженні в зиму. Тому осіннє забезпечення легкодоступними 

сполуками макро- та мікроелементів важливе як для активного росту й 

розвитку кореневої системи рослини, перезимівлі культури, так і для 

закладання її генеративних органів. 

Враховуючи піки споживання поживних елементів, протягом фаз 

органогенезу ріпаком озимим, нами була спланована схема досліду, яка 

передбачає застосування у системі удобрення комплексних добрив та 

мікродобрив.  

Метою наших досліджень було розробити оптимальну систему удобрення 

рослин ріпаку, що забезпечить максимально можливу реалізацію біологічного 

потенціалу сортів і гібридів у ґрунтово-кліматичних умовах Західного Полісся. 

Ґрунтовий покрив дослідної ділянки був представлений чорноземом 

типовим малогумусним легкосуглинковим із слідуючою агрохімічною 

характеристикою орного горизонту (0-30 см), гумус по Тюрину – 2,08 %, 

рухомий фосфор і обмінний калій по Кірсанову – 209 і 100 мг/кг ґрунту 

відповідно, легкогідролізований азот по Корнфільду – 99 мг/кг ґрунту. Реакція 

ґрунтового розчину (рН сол. -7,1) – нейтральна. 

Дослідженнями встановлено, що найкраща перезимівля рослин була за 

удобрення N30Р70К148 + борофоска (2 ц/га) + N129 + N21S24 для сорту Черемош - 

93,8-95,1 %, для гібриду Сейфер – 94,1-95,3%. При цьому густота рослин після 

відновлення вегетації рослин на цих варіантах була найвищою 42,9-43,9 шт./м
2
 

у сорту Черемош та 41,0-41,9 шт./м
2
 у гібриду Сейфер. Виживання рослин 

протягом вегетаційного періоду було в повній залежності від досліджуваних 

чинників: сортового складу, системи удобрення, позакореневого підживлення. 

Найвище виживання рослин було за системи удобрення N30Р70К148 + борофоска 

(2 ц/га) + N129 + N21S24 за дворазового позакореневого підживлення у фазу 

відновлення вегетації рослин і початок бутонізації рослин мікродобривами 

Оракул колофермин бор (1,5 л/га) та Оракул мультикомплекс (2,0 л/га) і 
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становило у сорту Черемош – 98,1-98,2 %, у гібриду Сейфер - 98,0-98,5 % 

відповідно. Густота рослин перед збиранням врожаю у сортогібридного складу 

за системи удобрення N30Р70К148 + борофоска (2 ц/га) + N129 + N21S24 була 

найбільшою та варіювала в межах 41,4-43,1 шт./м
2
 (сорт Черемош), 39,8-41,3 

шт./м
2
 (гібрид Сейфер).  

За результатами структурного аналізу вирощування ріпаку озимого за 

різних систем удобрення встановлено, що найвищі показники кількості 

стручків 449-459 шт. і 275-280 шт., кількості насінин в стручку 31,1-31,5 шт. і 

27,6-27,9 шт., маса 1000 насінин 5,38-5,39 грам та 4,64-4,67 грам була у гібриду 

Сейфер і сорту Черемош при внесенні N30Р70К148 + борофоска (2 ц/га) + N129 + 

N21S24 з підживленням рослин двічі мікродобривами Оракул колофермин бор 

(1,5 л/га) та Оракул мультикомплекс (2,0 л/га). 

Покращення живлення рослин за рахунок внесення добрив сприяло 

формуванню високих урожаїв насіння ріпаку озимого. 

Найбільша урожайність 4,94-5,89 т/га насіння у гібриду Сейфер та 3,64-

4,21 т/га у сорту Черемош одержана за системи удобрення N30Р70К148 + 

борофоска (2 ц/га) + N129 + N21S24. Приріст врожаю 0,50-1,07 т/га і 0,51-0,82 т/га 

відповідно щодо системи удобрення N30Р90К180 + N150. За позакореневого 

підживлення Оракул колофермин бор (1,5 л/га) та Оракул мультикомплекс (2 

л/га) у фазу відновлення вегетації – початок бутонізації рослин на фоні 

N30Р70К148 + борофоска (2 ц/га) + N129 + N21S24 показник врожайності зріс до 

5,83-5,89 (гібрид Сейфер) і 4,14-4,21 т/га (сорт Черемош), приріст від 

підживлення склав 18,0-19,2% у гібриду Сейфер, 13,7-15,7 % у сорту Черемош, 

щодо варіанту без підживлення (контроль) 4,94 т/га і 3,64 т/га відповідно. 

На підставі результатів проведених досліджень з удосконалення 

елементів технології вирощування ріпаку озимого в грунтово-кліматиячних 

умовах Західного Полісся на основі оптимального забезпечення рослин 

поживними елементами встановлено, що найкращий ступінь перезимівлі 95,1-

95,3% та виживання рослин за вегетаційний період 98,2-98,5% відповідно було 

зафіксовано у гібриду Сейфер і сорту Черемош за системи удобрення N30Р70К148 

+ борофоска (2 ц/га) + N129 + N21S24.  

Формування максимальної продуктивності ріпаку озимого забезпечила 

система удобрення із внесенням комплексного добрива борофоска (2 ц/га) на 

фоні N30Р70К148 + N129 + N21S24 з позакореневим підживленням мікродобривами 

Оракул колофермин бор (1,5 л/га) і Оракул мультикомплекс (2 л/га) у фазу 

відновлення вегетації та початок бутонізації у сорту Черемош – 4,14-4,21 т/га та 

гібриду Сейфер – 5,83-5,89 т/га. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ ХІМІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ КУКУРУДЗИ ВІД 

БУР'ЯНІВ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ. 

 

Судак В. М., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник 

Державна установа Інститут зернових культур НААН України 

 

Наведено результати гербіцидного захисту кукурудзи, що показують 

тісний взаємозв’язок погодних факторів з ефективністю дії препаратів. 

Визначено найбільш дієві діючи речовини та ступінь забур’яненості посівів 

кукурудзи після їх внесення в залежності від варіанту досліду. 

Ключові слова: гербіциди, забур’яненість, кукурудза, технічна 

ефективність, бакові суміші. 

 

Характерною ознакою 2018 року слід вважати порівняно низьку 

ефективність ґрунтових гербіцидів на початку вегетації кукурудзи. Що 

пов’язано з відсутність продуктивних опадів, високих температур повітря і 

суховіїв протягом перших 10-12 днів після внесення гербіциді. Перелічені 

фактори призвели до швидкої втрати вологи з верхнього шару чорнозему, що 

унеможливило належне контролювання першої хвилі бур'янів. 

Фонова забур’яненість посівів кукурудзи перед внесенням післясходових 

гербіцидів була досить строкатою і змінювалась по варіантах досліду в межах 

22-42 шт./м
2
. В агроценозі домінували: лобода біла – 31,8%, тонконогові (мишій 

зелений, куряче просо) – 29,9%, амброзія полинолиста – 26,1%, щириця 

звичайна – 7,2%. Дводольні багаторічники були представлені осотом рожевим – 

2,8% та березкою польовою – 2,2%. 

Обліки, проведені на 21 день після обприскування страховими 

препаратами, показали, що найбільшу кількість бур'янів першої хвилі (у 

відносних величинах) знищувала бакова сумішка хімічних продуктів із вмістом 

диметенаміду, топрамезону та дикамби, внесених на стадії утворення 3-5 

листків у рослин кукурудзи. Технічна ефективність їх проти усіх біогруп 

дикорослої флори становила 89,1% (табл. 1). Основні симптоми впливу – 

поступове знебарвлення тканин і деформація стебла, які супроводжуються 

засиханням рослин. 

Стосовно індивідуального впливу досліджуваних препаратів на окремі 

види бур'янів слід відзначити наступне. Усі без винятку гербіциди повністю 

знешкоджували березку польову. Осот рожевий краще знищували композити, 

до складу яких входив топрамезон. Це ж стосується лободи білої, щириці 

звичайної, мишію зеленого, курячого проса. Амброзія полинолиста 

контролювалася на 71-89%, при цьому вищі показники (85-89%) забезпечили 

сумаційні комбінації варіантів 3,5,7. 

 Установлено, що кількість і масу рослин під час другої і наступних хвиль 

бур'янів найкраще контролювали системи захисту, що передбачали 

післясходове внесення суміші хімічних речовин, які поєднували вегетативну та 

ґрунтову стримуючу дію (вар. 5, 6). 
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Таблиця 1.  Контроль бур’янів хімічними препаратами різного спектру дії. 

№ 

з/п 
Варіанти досліду 

Строки обліку бур’янів 
Технічна 

ефективні-

сть 
гербіцидів, 

% (перша 

хвиля 
бур'янів) 

перед 
внесенням 

післясходо-

вих 
гербіцидів, 

шт./м
2 

на 21 день 

після внесення 
післясходових 

гербіцидів, 

шт./м
2
 

фаза повної 

стиглості 
зерна 

шт./м
2 г/м

2 

1 
Без видалення бур'янів 

 (контроль 1) 
42,4 79,2 115,2 

1249,

9 
– 

2 
Міжрядний обробіток + 

ручне прополювання 
(контроль 2) 

– – – – – 

3 

Ацетохлор (до сівби) 

Фларасулан + 2-

етилгексиловий ефір 2,4-Д 
(по всходах) 

28,8 8,0 24,0 69,1 72,2 

4 

Диметенамід + тербутилазин  

(до сівби) 
Дикамба + дифлуфензопір + 

нікосульфурон (по всходах) 

21,6 4,8 15,2 43,4 77,8 

5 
Диметенамід + топрамезон + 

дикамба (по всходах) 
36,8 4,0 8,8 22,6 89,1 

6 
Топрамезон + дикамба + 

диметенамід + тербутилазин 

(по всходах) 

25,6 5,6 11,2 37,8 78,1 

7 
Дикамба + дифлуфензопір + 
нікосульфурон + диметенамід 

+ тербутилазин (по всходах) 
41,6 8,8 21,6 42,8 78,8 

 

Серед тестованих комбінацій виокремлено вар. 4. Фіналізований 

обліковий результат – 15,2 шт./м
2
 та 43,4 г/м

2
. Перевага останньої полягає у 

синергії різних за механізмом дії, тривалістю впливу і фітотоксичністю 

хімічних сполук: диметенамід + тербутилазин, дикамба + дифлуфензопір + 

нікосульфурон. 

Найвища засміченість агроценозу зареєстрована на контролі 1, де бур'яни 

не видалялись. Кількість їх у фазу повної стиглості зерна кукурудзи 

дорівнювала 115,2 шт./м
2
, маса – 1249,9 г/м

2
, що більше відносно варіантів із 

гербіцидами, відповідно, у 5-13 та 18-55 разів. Урожайність культури була тісно 

пов’язана з рівнем забур’яненості кукурудзи в досліді і становила 2,12 на 

варіанті баз видалення бур’янів, та 7,85 т/га зерна кращий варіант досліду. 
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Наведено результати багаторічних досліджень з вивчення особливостей 

формування кореневих систем пшениці озимої, кукурудзи, соняшнику та гречки 

залежно від агротехнічних заходів вирощування.  
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Для одержання високопродуктивних рослин польових культур необхідно, 

щоб вони сформували добре розвинену кореневу систему. 

Польові і вегетаційні досліди проводили впродовж 1970–2015 рр. на 

звичайному чорноземі і темно-каштанових ґрунтах. Використовували методи 

розкопки скелетних коренів, монолітів, траншейний, метод адсорбції та інші. 

В спеціальних засклених траншеях встановлено, що швидкість росту 

коренів у рослин пшениці озимої в онтогенезі неоднакова. Найбільш 

інтенсивно (2,4 см/добу) вони ростуть в період осінньої вегетації і навесні, до 

колосіння рослин (1,1–1,4 см). Від цієї фази розвитку до повної стиглості, а 

також за зимовий період середньодобовий приріст рослин складав 0,2–0,3 см. 

Зародкові корені, які виростають раніше вузлових, в умовах достатньої 

вологозабезпеченості за осінній період вегетації проникають в ґрунт на глибину 

100–160 см, а до воскового стану зерна – на 260 см. Вузлові корені осіннього 

утворення сягають на глибину до 130 см. 

Досліди з кукурудзою показали, що інтенсивний ріст рослин культури 

найкраще проходить при наявності у них добре розвинених зародкових і 

вузлових (вторинних коренів). Головний і бокові зародкові корені з’являються 

в період проростання зерна. Їх буває 4–12 шт. і вони підтримують 

життєдіяльність рослин до утворення вузлових коренів. Ці корені по кількості, 

розгалуженню, масі та активно поглинаючій поверхні складають основну 

частину кореневої системи кукурудзи, але проникають у ґрунт на меншу 

глибину, ніж зародкові, які при розкопуванні досягали глибини 230–243 см.  

Вузлові корені у рослин кукурудзи формуються ярусами, знизу з 

підземних і надземних вузлів стебла. Перший ярус – при появі 3–4 листків. 

Потім з появою чергових двох листків з’являється кожний наступний ярус. 

Ранньостиглі гібриди мають 5–6 ярусів, середньопізні – 7–9. Верхні 2–3 яруси 

коренів, які з’являються з надземних частинах стебла, називають повітряними. 

Їх утворюється більше у вологи роки та при зрошенні. На розвиток вузлових 

коренів значно впливає густота посіву і скоростиглість кукурудзи. В дослідах 

на звичайному чорноземі з підвищенням густоти від 30 до 65 тис. рослин/га 

через конкуренцію кількість коренів зменшувалась. Так, у ранньостиглого 
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гібриду Дніпровський 187 МВ при густоті рослин 30 тис./га їх було 34,7 шт., 

середньостиглого Дніпровський 358 МВ – 50,3, середньопізнього Дніпровський 

476 МВ – 56,7, а при 65 тис./га – 21,0 шт., 26,6 і 28,6 шт. відповідно. Ці дані 

свідчать про кращі можливості забезпечення факторами життєдіяльності у 

пізностигліших гібридів і у рослин в рідкіших посівах. 

Дослідження кореневої системи соняшнику в фазі цвітіння показало, що 

до вказаної фази корені сягають глибини більше двох метрів і в боки 

поширюються до 1 метра. За сівби з міжряддями 70 см вони поступово 

засвоюють ґрунт між рядками і досягають сусідніх рядків. Основна кількість 

скелетних коренів відходить від рядка на 15–20 см, а потім повертає вниз. У 

глибину головний корінь досягав 235 см. З віддаленням від рядка в сторону 

міжряддя, а також з глибиною кількість і рясність коренів суттєво 

зменшувалась. Між рядками в центрі міжряддя 70 см залишалось 

невикористаною 12–15% вологи. В посівах з міжряддями 30–35 см корені з 

сусідніх рядків швидше засвоювали ґрунт між рослинами, які рівномірніше 

розміщувались на площі і поглинання вологи було повнішим. Основна маса 

коренів (70–80%) в посівах з міжряддями 30–35 см знаходилась на глибині до 

60 см, з міжряддями 70 см – до 50–55 см. Адже, за використання звужених 

міжрядь за рахунок рівномірнішого розміщення рослин на площі 

забезпечується повніше охоплення кореневими системами ґрунту на глибину до 

2,6 м, що забезпечує підвищення врожайності на 0,35 т/га.  

Коренева система гречки в Степу формує значно менші розміри, ніж у 

названих вище культур. Досліди показали, що у рослин гречки сорту Любава в 

міжряддях 15 см окремі корені до кінця вегетації сягають глибини 125–135 см, 

на 12–20 см більше, ніж при ширині міжрядь 45 см. Основна маса їх 

зосереджується в шарі 0–50 см. Тут вони щільно пронизують ґрунтову товщу і 

спускаються вниз, відхиляючись в сторону на 22–25 см. Корені сусідніх рослин 

перехрещуються в міжряддях і рядках майже на всій глибині. Але щільність їх 

зменшується і глибше 110–120 см проникає небагато коренів. 

На широкорядних посівах (45 і 70 см) у рослин багато коренів 

поширюється горизонтально в орному шарі до середини міжряддя, а потім 

повертає вниз. Окремі з них розміщуються в шарі 25–40 см аж до сусіднього 

рядка. Стержневий корінь та його розгалуження сягають глибини 105–111 см. У 

верхніх шарах в широких міжряддях щільність їх менша, ніж за сівби 

звичайним способом. Вони поступово засвоюють ґрунт між рядками і довше 

використовують вологу і поживні речовини з родючого орного шару, що 

позитивно впливає на продуктивність рослин. У середньому за роки досліджень 

урожайність гречки при сівбі з міжряддями 15 см склала 1,8 т/га, а за міжрядь 

45 і 70 см – 2,15 і 1,70 т/га відповідно. 

Таким чином, наведені результати досліджень свідчать, що найбільш 

врожайні сорти і гібриди мають краще розвинені кореневі системи. Значно 

впливають на розвиток та розгалуження кореневих систем польових культур 

такі агротехнічні заходи як зрошення, обробіток ґрунту, удобрення, оптимізація 

строків та способів сівби та ін. 
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Наведено результати досліджень з визначення впливу мінеральних добрив 

на продуктивність пшениці озимої після непарових попередників в умовах 

південного Степу України. Встановлено оптимальні технологічні параметри 

застосування азотних підживлень,які забезпечують високі показники 

врожайності та якості зернової продукції.  

Ключові слова: пшениця озима, урожайність, попередники, мінеральні 

добрива, якість зерна, білок, клейковина, маса 1000 зерен. 

 
Ефективна реалізація потенційних можливостей сучасних сортів пшениці 

озимої можлива лише в разі оптимізації всіх агротехнічних чинників у 
конкретних ґрунтово-кліматичних умовах, які б сприяли формуванню високої 
продуктивності та якості врожаю. Особливо актуальними є питання щодо 
застосовування норм, способів та строків внесення мінеральних добрив з 
урахуванням біологічних особливостей сучасних сортів пшениці озимої. В 
процесі удосконалення систем удобрення значна увага відводиться проблемі 
оптимізації азотного живлення рослин. 

Польові досліди проводилися в 2015–2017 рр. у сівозміні лабораторії 
агротехніки зернових культур Інституту олійних культур НААН. Технологія 
вирощування пшениці озимої – загальноприйнята для південної частини Степу 
України, крім поставлених на вивчення питань. Висівали сорт пшениці м’якої 
озимої Антонівка. Сівбу проводили 25 вересня селекційною сівалкою СКС-6-
10, норма висіву –4,5 млн схожихнасінин/га. Попередники – гірчиця, соняшник. 
Мінеральні добрива вносили відповідно до схеми досліду: без добрив;N40Р40К40 
– фон(під передпосівну культивацію);фон + N30 по мерзлоталому ґрунті (МТГ); 

фон + N60 по мерзлоталому ґрунті;фон + N90 по мерзлоталому ґрунті. Заходи 
захисту рослин – з урахуванням економічного порогу шкодочинності.  

Найбільшу урожайність пшениці озимої як після гірчиці, так і після 
соняшнику, було сформовано на ділянках, де в передпосівну культивацію 
вносилося фонове повне мінеральне добриво нормою N40Р40К40 з подальшим 
підживленням посівів азотом (N90) ранньою весною по мерзлоталому ґрунті 
(5,08 т/га після гірчиці та 3,52 т/га після соняшнику)(табл. 1). Одержані 
результати показали реальну можливість отримання значно вищого врожаю 
зерна після непарових попередників за умови поліпшення поживного режиму 

ґрунту, особливо приймаючи до уваги те, що в середньому за роки досліджень 
посіви пшениці озимої після гірчиці без внесення добрив забезпечили 
урожайність на рівні 3,86 т/га зерна, а після соняшнику – 2,45 т/га. Підвищення 
кількості внесеного азоту суттєво сприяло збільшенню продуктивності рослин 
пшениці озимої – за вирощування після гірчиці її урожайність від 
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ранньовесняного підживлення по мерзлоталому ґрунті зростала на 0,45-
1,22 т/га, або на 10,4-31,6 %, а за сівби після соняшнику на 0,37-1,07 т/га (15,1-
43,7 %). 

Таблиця 1.  Урожайність пшениці озимої після різних попередників 

залежно від системи мінерального живлення рослин (середнє за 2015–2017 

рр.) 

Система мінерального 
живлення рослин (В) 

Попередники (А) 

гірчиця  соняшник 

т/га 
± до контролю  

т/га 
± до контролю 

т/га % т/га % 

Без добрив (контроль) 3,86 - - 2,45 - - 

N40Р40К40 – фон 4,31 0,45 10,4 2,82 0,37 15,1 

Фон + N30по МТГ 4,55 0,69 17,9 3,17 0,72 29,4 

Фон + N60 по МТГ 4,84 0,98 25,4 3,37 0,92 37,6 

Фон + N90 по МТГ 5,08 1,22 31,6 3,52 1,07 43,7 

НІР05, т/га, для попередників (А) – 0,4; для системи мінерального живлення рослин (В) – 
0,6; для взаємодії (АВ) – 0,8 

Оцінюючи якісні показники зерна пшениці озимої слід відзначити, що у 

всіх варіантах досліду відмічався низький вміст білка – 6,6–11,8 % (табл. 2). За 
вмістом клейковини та її якості зерно відповідало третьому та шостому класам.  

Таблиця 2.  Якість зерна пшениці озимої після різних попередників залежно 

від системи мінерального живлення рослин (середнє за 2015–2017 рр.) 

Разом з тим, одержані експериментальні дані вказують на те, що якість 
зерна пшениці озимої за період проведення досліджень суттєво залежала від 

азотного підживлення рослин озимини. Найвищий вміст білка (11,5–11,8 %) і 
клейковини (23,7–24,4 %) в зерні пшениці озимої після обох попередників 
одержано на ділянках, де вносили N40P40K40в передпосівну культивацію (фон) з 
наступним підживленням посівів азотом (N90) по мерзлоталому ґрунті. За таких 
умов формувалось зерно третього класу якості. Зі зменшенням дози азотних 
мінеральних добрив до N30 вміст білка в зерні знижувався до 9,9–9,1 %, а 
кількість клейковини – до 17,0–17,4 %. У варіантах без підживлення значення 
цих показників були найменшими і становили 7,7–6,6 та 15,3–13,3 % 

відповідно.  
За результатами проведених досліджень в умовах південного Степу 

України встановлено оптимальні норми та строки внесення мінеральних 
добрив, що забезпечують високу врожайність та якість зерна пшениці озимої за 
її вирощування після непарових попередників. 

Система мінерального 
живлення рослин 

Попередники 

гірчиця соняшник 

вміст у зерні, % 
ВДК, 
од. 

приладу 

маса 
1000 

зерен,г 

вміст у зерні, % 
ВДК, 
од. 

приладу 

маса  
1000 

зерен, 
г 

білка 
клей- 

ковини 
білка 

клей-
ковини 

Без добрив (контроль) 7,7 15,3 69 36,2 6,6 13,3 65 37,6 

N40Р40К40 – фон 8,8 15,4 67 39,1 8,0 14,7 65 38,6 

Фон + N30по МТГ 9,9 17,0 74 39,8 9,1 17,4 75 39,9 

Фон + N60 по МТГ 11,3 21,5 77 41,4 11,2 22,8 81 40,5 

Фон + N90 по МТГ 11,8 23,7 75 42,6 11,5 24,4 81 41,1 
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ЕФЕКТИВНСТЬ ОБРОБКИ РИЗОМІВ МІСКАНТУСУ ГІГАНТСЬКОГО ПЕРЕД 

ПОСАДКОЮ 

 

Чернелівська О. О., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник 

Дзюбенко І. М., кандидат с.-г. наук 

Наконечний О. В. 

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 

 

Подано результати досліджень з впливу обробки ризомів міскантусу 

гігантського стимулятором росту рослин на приживаність, ріст, розвиток 

та продуктивність.  

Ключові слова: ризоми міскантусу, посадка, позакореневі підживлення, 

мікродобрива, стимулятори росту. 

 

Найактуальнішими завданнями, що стоять перед Україною, є зменшення 

залежності від імпортованих енергоносіїв, скорочення споживання занадто 

дорогого палива – природного газу і нафти – та пошук власних альтернативних 

поновлюваних джерел енергії з одночасним вирішенням екологічних проблем і 

розвитком біоенергетичних енергозберігаючих технологій.  

Одним з найбільш перспективних альтернативних джерел енергії на 

сьогодні є тверда біомаса органічного походження, в тому числі й рослинного, 

яка є екологічно чистим швидко поновлюваним джерелом енергії.  

Серед широкого спектру високопродуктивних перспективних 

енергетичних культур для виробництва біопалива є багаторічні злакові 

культури. Однією з найбільш перспективних енергетичних культур в даному 

сенсі є міскантус гігантський (Miscanthus giganteus), що відноситься до родини 

злакових і використовується в біоенергетиці. 

Недостатньо вивчені елементи технології вирощування багаторічних 

злакових трав в умовах України викликають необхідність дослідити це питання 

й встановити особливості формування продуктивності фітомаси.  

Дослідження проводили впродовж 2016-2017 рр. в Інституті кормів та 

сільського господарства Поділля НААН. Ґрунти дослідної ділянки сірі лісові 

опідзолені середньосуглинкові, схильні до запливання і утворення кірки з 

вмістом гумусу в орному шарі – 1,8-2,0 %. Погодні умови за роки дослідження 

були різними, але в цілому задовільними для росту та розвитку рослин 

міскантусу. Обліки та спостереження проводили відповідно до 

загальноприйнятих методик.  

На період посадки ризомів міскантусу гігантського запаси продуктивної 

вологи були задовільними для отримання сходів і становили в шарі ґрунту 0-

10 см – 16,0-17,3 мм, в 0-100 см – 164,1-166,5 мм. Обробка ризомів міскантусу 

перед садінням стимулятором росту рослин Ярило Активний старт позитивно 

впливала на їх приживаність. За умови обробки ризомів вона збільшувалась на 

12,2 % і становила 76,7 %, тоді як без обробки 64,5 %.  
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Спостереження за ростом і розвитком рослин міскантусу гігантського 

впродовж вегетаційного періоду показали позитивний вплив обробки ризомів 

перед садінням стимулятором росту. 

На час першого обліку у другій декаді червня кількість пагонів у кущі 

становила 0,8 шт. на варіанті без обробки і 1,1 шт. при обробці ризомів. 

Впродовж вегетації було відмічено більш інтенсивну появу пагонів на варіанті 

обробки ризомів. Середня кількість пагонів у кущі у другій декаді вересня за 

умови обробки ризомів становила 6,6 шт., коли без обробки 4,8 шт., що на 

37,5 % нижче. Активне утворення пагонів відбувалося у другій половині 

вегетації. Кількість пагонів у період з другої декади липня до другої декади 

серпня збільшилась у 2,25 і 2,4 рази. В подальшому інтенсивність появи нових 

пагонів дещо зменшувалась.   

Висота головного пагона за умови обробки ризомів у перший рік вегетації 

в середньому за роки досліджень, у другій декаді червня становила 63,3 см, за 

таких умов висота куща була 28,2 см. На кінець вегетації (друга декада вересня) 

висота збільшувалась і склала 149,5 см – головного пагона та 79,3 см куща. На 

варіанті без обробки ризомів висота, як головного пагона, так і куща була 

нижча і становила в залежності від дати обліку 52,4-115,7 см і 19,4-63,6 см 

відповідно.  

За обробки ризомів стимулятором росту урожайність міскантусу 

гігантського була вищою порівняно з варіантом без обробки на 18,1 % сирої 

біомаси і 11,0 % сухої. Підвищення врожайності біомаси сприяло збільшенню 

виходу твердого палива на 15,4 % і енергії з палива на 13,0 % порівняно з 

варіантом без обробки.  

Отже обробка ризомів міскантусу перед садінням стимулятором росту 

рослин Ярило Активний старт підвищує їх приживаність на 10,6 %, сприяє 

кращому розвитку куща міскантусу та збільшенню урожайності сухої біомаси 

на 11,0%, виходу енергії з палива – на 13,0 %. 
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Запропоновано до впровадження в наукові польові дослідження методику 

оцінки загрози забур’янення вовчком за різної концентрації соняшника в 

сівозміні. Для цього в загальному сівозмінному масиві виділяються 

мікроділянки, які засіваються соняшником. 

Ключові слова: методика, бур’яни-паразити, сівозміна, соняшник, 

забур’яненість, мікроділянки, концентрація, оптимізація 

 
Моментальної відповіді на питання біоценотичної трансформації вовчка в 

сівозміні через об’єктивні формати, на жаль, неможливо знайти, тут необхідно 
застосувати глибокий методичний підхід до постановки проведення і аналізу 
експериментальних результатів. 

Як виявилось нашими дослідженнями, резонанс прояву активності щодо 
розповсюдження вовчка залежить не тільки від частоти появи соняшника в 
сівозміні, а й від локалізації його насіння в орному профілі та твердості ґрунту 
в зоні ризосфери соняшника. Таким чином, сучасна багатофакторність 
техногенного землеробства нові явища у функціонуванні фітоценозів вовчка і в 
той же час нові можливості контролювання шкодочинності паразита. 

Абсолютно правильно вважається, що цінність глибоких за тривалістю 
досліджень не підлягає з часом девальвації, а навпаки набуває сучасності і 
перспективності. 

Метою розробки було показати рівень шкодочинності паразита в 
сівозміні залежно від частоти повернення культури на попереднє місце. За 
основу методичного принципу взяли мікроділянкові вживляння в основний 
польовий експерименти, оперативність одержання параметрів забур’янення 
вовчком, можливість послідовно через кожний рік після поля соняшника в 
сівозміні оцінити потенційну загрозу паразита та корегуюче значення 
комплексу інших агротехнічних заходів. 

Принцип вирішення методичного завдання з визначення потенційної 
загрози вовчка в сівозміні на різній ротаційній відстані від материнського поля 
соняшника полягав у виділенні на стаціонарному досліді невеликої методичної 
ділянки на кожному полі сівозміни, де проводяться спеціальні експерименти. 

На цій вивідній ділянці повністю зберігається послідовність культур, 
прийнята у основному експерименті, а також можуть бути використані ділянки 
наступного порядку з вивчення інших прийомів ведення землеробства. 
Наприклад, методичний полігон засівається тими ж культурами, що і основний 
експеримент: горох – озима пшениця – соняшник – ярий ячмінь – кукурудза на 
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зерно. Тобто в спеціальному досліді повністю копіюється технобіогенна 
ситуація основного експерименту. 

При сівбі кожної культури сівозміни на території методичного полігону 
виділяються мікроділянки розміром 100х100 см в 5-разовій повторності. 
Одночасно в межах зафіксованих ділянок виділяють основну культуру і на її 
місце в оптимальні строки висівають соняшник. Густоту сівби соняшника 
збільшують до 100 тис. га, або 10 рослин на ділянку, для того щоб збільшити 
вірогідність контакту насіння вовчка з кореневою системою соняшника і 
стимулювати його проростання. Звичайно, що в основному полі соняшника на 
мікроділянках рослини не видаляються, а залишаються для подальших обліків. 

У фазі бутонізації соняшника, коли фактично припиняється утворення 
гаус торій на кореневій системі (кінець червня), проводяться обліки ураження 
культури вовчком. Для цього проводять розкопки і визначають ступінь 
ураження як надземними частинами рослини паразита, так і підземними, які не 
з’явились ще назовні. 

Інтенсивність паразитування вовчка в посівах соняшника можна вести за 
декількома параметрами: кількість уражених рослин соняшника на м

2
, га та на 

100 висіяних; кількість вовчка на 1 рослину соняшника. Така інформація дає 
повне уявлення про інтенсивність ураження та характер розповсюдження 
вовчка, таким чином, запропонована безперервна діагностика потенційної 
засміченості вовчком дозволяє визначити загрозу одночасно в будь-якому місці 
сівозміни і побудувати графік щорічної зміни забур’яненості посівів в 
прогнозованій перспективі на базі лише однорічних даних. 

Вичерпну картину про фітоценотичне навантаження вовчка на кожному 
полі сівозміни можна одержати тільки на основі повного освоєння сівозміни і 
підтримання специфічних агроекологічних зв’язків між культурами в 
розгорнутій ротаційній схемі. 

Проведені нами дослідження у сфері сівозмінного контролювання 
агроценотичної транслокації вовчка показали, що запропонована методика 
може замінити за своїм інформаційним змістом і пакетом експериментальних 
даних 5-7 повноцінних стаціонарних сівозмін. 

В умовах, коли зростає економічна ціна кожного агроекологічного заходу 
в землеробстві та виникають нові фітосанітарні загрози, методика 
безперервного контролювання вовчка в сівозмінах забезпечує свої переваги : 

- Можливість одержання значного масиву наукової інформації при 
мінімізації витрат на польові дослідження; 

- Оптимізація мікро- та крупноділянкових експериментів, об’єднаних 
одним завданням і метою; 

- Формування наукової моделі щодо ризиків забур’янення вовчком 
кожного поля сівозміни протягом одного вегетаційного року; 

- Достовірне прогнозування шкодочинності вовчка в посівах соняшника та 
оперативне попередження втрат урожаю. 

Таким чином, методика безперервного контролювання ступеня ураження 
посівів соняшника вовчком є ефективним інструментом оптимізації структури 
посівних площ і сівозмін, запобігання розповсюдженню паразита в 
агросистемах та може бути використана як в наукових дослідженнях, так і 
безпосередньо на виробництві. 
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Наведені результати досліджень впливу препаратів різного призначення 

на фітосанітарний стан посівів пшениці озимої в зоні північного Степу. 

Встановлено, що фунгіцид проявив значно більшу ефективність проти хвороб 

пшениці озимої в порівнянні з регулятором росту. Доведена можливість 

сумісного їх застосування. 

Ключові слова: пшениця озима, фунгіцид, регулятор росту, борошниста 

роса, бура іржа, септоріоз. 

 

Фітосанітарна ситуація на посівах пшениці озимої значною мірою 
визначає урожайність та її стабільність. Особливу загрозу в порушенні цієї 
стабільності являють спалахи масового розвитку захворювань. В Україні втрати 
врожаю від хвороб в середньому становлять 12–15 %, що еквівалентно вартості 
врожаю зернових культур з площі понад 1 млн. га. Зазвичай, пшениця озима 
уражується не однією, а декількома хворобами одночасно і втрати врожаю 
залежать від поширення і розвитку збудників, рівня стійкості та витривалості 
сорту.  

Останніми роками одним із перспективних напрямів екологізації 
хімічного методу захисту рослин розглядається створення і впровадження у 
виробництво індукторів імунітету – препаратів на основі сполук із здатністю 
підвищувати стійкість рослин проти патогенів і фітофагів. Такими речовинами 
є регулятори росту рослин, які відрізняються від пестицидів тим, що мають не 
біоцидну, а біорегуляторну дію, безпечні для довкілля, людей і тварин, 
застосовуються в мінімальних нормах витрати.  

Великі можливості цього підходу в захисті рослин ще недостатньо 
розкриті, а можливість і доцільність поєднання застосування пестицидів і 
регуляторів росту мало вивчені. 

Метою дослідження було визначити ефективність багатокомпонентного 
регулятора росту рослин реастим проти хвороб пшениці озимої в умовах 
степової зони України і можливість поєднання обприскування рослин 
регулятором росту сумісно з фунгіцидом солігор. 

Дослідження проводили в 2014–2016 рр. у сівозміні лабораторії захисту 
рослин на Синельниківській селекційно-дослідній станції Інституту зернових 
культур НААН України на природному фоні ураження хворобами. 

Обприскування посівів проти хвороб пшениці озимої здійснювали 
фунгіцидом солігор 425 ЕС, к. е. і регулятором росту реастим один раз на 
початку виходу рослин у трубку та в фазі колосіння, а також два рази в обидві 
ці фази окремо або в бакових сумішах з регулятором росту рекомендованими 
нормами.  
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Спостереження за розвитком хвороб проводили протягом всієї вегетації, а 
основні обліки борошнистої роси – в період цвітіння за шкалою Гешеле, 
септоріозної плямистості та бурої іржі – в період молочної стиглості зерна за 
шкалою, відповідно, Гешеле й Пітерсона. 

Аналіз погодних умов показав, що вони різнилися як за температурним 
режимом, так і за кількістю опадів протягом вегетації пшениці озимої, тому 
вдалося одержати достовірні дані по впливу хімічних препаратів на основні 
хвороби.  

Отриманні дані свідчать, що ефективність дії реастиму проти хвороб 
пшениці озимої була на рівні 30,1–84,6 %, а солігора – 39,0–99,5 %. Так, 
інтенсивність ураження рослин борошнистою росою в контрольному варіанті 
становила 1,3 %, при обприскуванні фунгіцидом – 0,03-0,3 %, а регулятором 
росту – 0,2–0,5 %. Ефект дії солігора рівнявся 79,6 – 97,7 %, а реастима – 53,8–
84,6 %. При сумісному застосуванні фунгіциду з регулятором росту 
ефективність першого препарату проти борошнистої роси дещо падала. 
Найвища активність солігора відмічалася при обприскуванні рослин в фазі 
виходу в трубку і в фазах виходу в трубку та колосіння, а реастима – в 
колосіння. 

Сильний розвиток бурої іржі (36,9 %) спостерігали в 2014 р., а в 2015 р. 
відмічали депресію цієї хвороби (0,3 %). 2016 р. характеризувався прохолодною 
дощовою весною, що сприяло ураженню рослин жовтою іржею (19,0 %), яка 
рідко розвивається в зоні Степу, а частіше в Лісостепу і Поліссі. Середній 
показник розвитку бурої іржі в контрольному варіанті рівнявся 18,6 %, в 
варіантах з солігором – 0,1–2,9 %, з реастимом – 9,3–12,7 %, а при сумісному 
застосуванні – 0,5 %. Найвищий ефект дії солігору (99,5 %) спостерігався при 
двох обприскуваннях (вихід рослин у трубку і колосіння), реастиму при одному 
– в фазі колосіння (31,7 %). Слід зазначити, що проти жовтої іржі обидва 
препарати проявили значно меншу активність. Ефект дії солігора рівнявся 49,4, 
а реастима – 11,6 %. 

Інтенсивність ураження рослин септоріозом в контрольному варіанті 
складав 18,0 %. Обприскування рослин реастимом один раз у фазі виходу 
рослин у трубку або колосіння і два рази в обидві ці фази знижували 
інтенсивність ураження септоріозом до 8,0–9,4 %, а ефект дії регулятора росту 
складав 42,8–55,6 %. Кращі результати в боротьбі проти септоріозу реастим 
показав при застосуванні в фазі колосіння. У варіантах обприскування рослин 
солігором інтенсивність ураження септоріозом знизилася до 2,5–9,4 %, а ефект 
дії фунгіциду дорівнював 47,8–86,1 %. Найвищу ефективність фунгіцид 
проявив при двох обприскуваннях (86,1 %). При сумісному застосуванні 
фунгіциду з регулятором росту в фазі колосіння активність препаратів зростала. 

Узагальнюючи отримані результати досліджень, можна відзначити, що 
одно- або двохразове обприскування посівів солігором (вихід рослин у трубку і 
вихід рослин у трубку і колосіння), в залежності від фітосанітарного стану 
посівів пшениці озимої, захищає їх від хвороб і сприяє збереженню 0,63 та 0,67 
т/га врожаю зерна. Регулятор росту реастим проявляв незначну фунгіцидну 
ефективність проти хвороб і підвищував урожай на 0,14-0,27 т/га. Сумісне 
застосування фунгіцида з регулятором росту доцільне було тільки у фазі 
колосіння. 
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Наведено результати трирічних досліджень по виявленню ефективності 

позакореневого підживлення мікродобривами на фоні різних доз мінеральних 

добрив при вирощуванні кукурудзи, які проводились у ДП ДГ «Дніпро» 

ДУ Інститут зернових культур. 

Ключові слова: кукурудза, мінеральні добрива, мікродобрива, 

врожайність зерна, економічна ефективність. 

 

В умовах енергетичної кризи актуальними є розробки ресурсо- і 

енергозберігаючих елементів технології вирощування кукурудзи. Поряд з 

макродобривами в останні роки застосовують мікродобрива, більш ефективною 

виявилась хелатна форма цих добрив. У посушливі роки знижується 

ефективність основного удобрення, тому актуальним є виявлення ефективності 

позакореневого підживлення.  

В ДП Дослідне господарство «Дніпро» ДУ Інститут зернових культур в 

2016–2018 рр. у польовому досліді вивчали вплив на урожайність зерна 

середньораннього гібрида кукурудзи ДН Фієста позакореневого підживлення 

карбамідом (15 кг/га) та мікродобривами корн мікс (3,0 л/га) і спектрум  

Zn+S(1,5л/га) на фоні повного мінерального добрива у різних дозах (N30P30 K30 , 

N45P45 K45, N60P60K60). 

Строк сівби кукурудзи – 24 квітня (2016 р.), 13 квітня (2017 і 2018 рр.), 

спосіб сівби – ручний з міжряддям 70 см. Передзбиральна густота стояння 

рослин дорівнювала 50 тис./га. Обприскування рослин кукурудзи 

здійснювалося у фазі 6–8 листків згідно схеми досліду. Розміщення варіантів  

послідовне, площа посівної ділянки 15,12 м
2
, облікової – 10,08 м

2 
при 

триразовій повторності. Спостереження та обліки виконано згідно 

загальноприйнятих методик 

Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем звичайний малогумусний, Вміст 

гумусу в орному шарі 3,14 %. Агротехніка вирощування кукурудзи – 

загальноприйнята для північної підзони Степу. 

Встановлено, що площа листків однієї рослини кукурудзи у фазі цвітіння 

волотей  найбільшою (52,4 дм
2 

) була у варіанті з підживленням карбамідом і 

мікродобривами корн мікс сумісно з препаратам спектрум Zn+S. Дещо  

зменшувався цей показник при застосуванні основного удобрення в дозах 

N30P30K30 і N45P45K45 порівняно до максимального фону і становив відповідно 

45,5–45,9 та 47,9–48,1 дм
2
 залежно від позакореневого підживлення. 
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Висота рослин кукурудзи гібрида ДН Фієста у фазі цвітіння волотей, 

залежно від основного удобрення та позакореневого підживлення рослин, 

змінювалася в межах від 213 до 218 см (на фоні N30P30K30), від 218 до 223 см (на 

фоні N45P45K45) і від 219 до 225 см (на фоні N60P60K60) . Найбільша висота 

рослин кукурудзи спостерігалась на фоні живлення N60Р60К60 та становила 225 

см, що в середньому за 3 роки досліджень більше на 6 см порівняно до рослин 

контрольного варіанту. 

Всі досліджувані препарати забезпечили збільшення висоти кріплення 

нижнього качана рослин кукурудзи. Покращання мінерального живлення 

сприяло кращому росту культури та зростанню цього показника на 5 см на фоні 

N30Р30К30, на 7 см – на фонах N45Р45К45 і N60Р60К60  порівняно до контролю (без 

підживлення). 

Під впливом досліджуваних препаратів дещо змінювались показники 

індивідуальної продуктивності рослин. Кількість качанів на 100 рослин в 

середньому за три роки у варіантах досліду дорівнювала 97–101 шт. Цей 

показник  збільшувався на варіанті з сумісною обробкою мікродобривами корн 

мікс, спектрум  Zn+S і карбамідом на фонах з внесенням основного удобрення в 

дозах N30Р30К30, N45Р45К45 і N60Р60К60 відповідно на 2; 1 та 4 шт. 

Встановлено, що під впливом досліджуваних препаратів зростала 

урожайність зерна. Так, при внесенні карбаміду приріст урожайності становив 

5,7 % (на фоні N30P30K30), 4,3 % (на фоні N45P45K45) і 2,6 % (на фоні N60Р60К60), 

при застосуванні позакореневого підживлення мікродобривом корн мікс та 

карбамідом – 10,5; 10,5 і 8,8 %, мікродобривом спектрум Zn + S та карбамідом – 

7,3; 7,2 і 6,0 %, Корн мікс сумісно з препаратом спектрум Zn + S та карбамідом 

– 15,2; 12,9 і 11,2 % відповідно. 

Найбільший чистий прибуток (26323 грн/га) та рівень рентабельності 

(167,7 %) отримано за сумісного  використання мікродобрива Корн мікс разом 

із карбамідом на фоні N45P45K45, на цьому варіанті  найменшою була і 

собівартість 1 т зерна – 1756 грн. 

Результати проведених досліджень показали, що позакореневе 

підживлення карбамідом і мікродобривами корн мікс та спектрум Zn + S на 

фоні основного мінерального удобрення позитивно впливає на площу листкової 

поверхні кукурудзи, висоту і індивідуальну продуктивність рослин, на 

урожайність зерна, економічні показники. 
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В статті наведені дані дослідження впливу внесення різних доз 
вапнякового шламу на зниження кислотності дерново – підзолистого 
супіщаного ґрунту. Встановлено, що застосування вапнякового шламу 
позитивно вплинуло на ріст та розвиток рослин кукурудзи.  

Ключові слова: рН, кислотність ґрунту, вапнування, кислі ґрунти, 
меліорант, вапняковий шлам. 

 
Від кислотності ґрунтового середовища залежать фізичні, хімічні та 

біологічні властивості ґрунту, що безпосередньо впливає на ріст рослин, 
потенціал продуктивності яких повніше проявляється у найбільш сприятливих 
для них умовах кислотності [1, 2]. Попередніми науковими дослідженнями 
встановлено, що хімічна меліорація та удобрення кислих ґрунтів значно 
поліпшує їх фізико-хімічні та агрохімічні властивості, а також одночасно 
сприяє підвищенню продуктивності сільськогосподарських культур і якості 
отриманої продукції [3, 4].  

Для дослідження було закладено польовий дрібно ділянковий дослід у  
Березнівському р-ні Рівненської обл. Остання культура перед первинним 
обстеженням  –  монокультура кукурудзи на зерно впродовж трьох років. 
Проби відбирались після збору врожаю із прив’язкою в GPS координатах в 
період 20.10-10.11.17. Глибина відбору 0-20 см. Зразки відбирались в 
триразовій повторності по діагоналі розбитих дослідних ділянок. У відібраних 
зразках проводилось визначення фізичних, агрохімічних показників, в тому 
числі гідролітичної кислотності та рН сольового (згідно ДСТУ ISO 10390:2007). 

Схема закладеного досліду наступна: 1. Контроль; 2. Внесення 
половинної розрахункової дози вапна; 3. Внесення повної розрахункової дози; 
4. 1,5 дози вапна; 5. 2,0 дози вапна; 6. Внесення повної дози вапна та 
еквівалентної за вагою кількості низинного торфу. Повторність досліду 
триразова, метод розташування варіантів рендомізований в межах повторень. 
Загальна площа ділянки 112 м

2
, облікова – 55 м

2
. Доза вапна для нейтралізації 

розраховувалась за гідролітичною кислотністю із врахуванням фактичної 
нейтралізуючої здатності матеріалу (вапняний шлам, виробничі відходи РАЕС).  

На ділянці вирощувалась кукурудза, норма висіву 80 тисяч насінин на га, 
гібрид – Лімагрейн 30215, ФАО 200, глибина посіву 4 см. Фоновим удобренням 
було - нітроамофоска 8:19:29 150 кг/га при посіві, карбамід 250 кг/га під 
культивацію до посіву. 

Первинне обстеження ґрунту дослідної ділянки встановило – сильно 
кислу реакцію ґрунтового розчину. Величина рН коливається в межах 4,40 – 
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4,30, гідролітична кислотність склала 2,90 – 3,0 мг-екв/100 г грунту,  при цьому 
істотної різниці на варіантах немає ні за показником рН сольового, ні за 
гідролітичною кислотністю.  

Внесення вапнякового шламу помітно вплинуло на реакцію ґрунтового 
розчину. В залежності від дози меліоранту, на кінець вегетаційного періоду рН 
на провапнованих ділянках підвищився до 5,3 – 6,0.  

Даними спостережень встановлено, що відставання у рості рослин на 
контрольних ділянках починається уже на етапі 3-4 листка. У фазу 7 листків на 
варіантах із використанням вапняного шламу рослини були вищими на 5,6-
18,5% відносно контролю. В подальшому ця тенденція посилилась і у фазу 
викидання волоті контрольний варіант мав висоту 153,7 см, тоді як при 
використанні шламу висота рослин становила від 214,3 см (0,5 дози) до 237,3 
см (повна доза + торф).  

При цьому загальна вага рослин з 1 м
2
 збільшилась залежно від дози 

вапна на 70,7-93,4%. Маса зерна зросла на 62,8% при внесенні половинної дози 
вапна, на 65% при внесенні подвійної дози. Найкращий результат приросту 
врожаю показав варіант із внесенням повної розрахункової дози вапнякового 
меліоранту. Середня залікова врожайність кукурудзи на контрольному варіанті 
склала 3,79 тонн з гектара, при внесенні половинної дози шламу приріст склав 
2,43 тонни, при внесенні повної дози – 2,89 тонни з га. Варіанти внесення 
повної, 1,5 та повної дози з торфом істотно між собою не різнилися за 
показниками врожайності в перерахунку на стандартну вологість. 

Результатами експерименту встановлено, що при вирощуванні кукурудзи 
на зерно на кислих ґрунтах найбільшого пригнічення зазнає коренева система 
рослини. Так, загальна маса коренів на контрольному варіанті була втричі 
меншою, ніж на варіанті із внесенням подвійної дози шламу. Маса стебла також 
істотно збільшувалась при внесенні меліоранту (48,6 – 114,6% прибавки), маса 
листя зросла на 36,9 – 39,2%. Маса качанів зросла на 61,5 – 67,6% та істотно не 
різнилася між варіантами із внесенням шламу. 

Орієнтовна вартість проведення хімічної меліорації для умов регіону із 
використанням дослідженого меліоранту: вартість матеріалу 6 грн/т; логістичні 
витрати 322 грн/т (плече доставки 180 км); затрати на внесення у виробничих 
умовах – 124 грн/га. При внесенні повної розрахункової дози для умов 
дослідженого поля:((322+6)*3,1*1,5)/0,76 + 224 = 2231 грн/га, або при вартості 
зерна кукурудзи 4200 грн/т EXW – еквівалент 0,53 тонни кукурудзи. 

Таким чином, всі досліджені варіанти хімічної меліорації є економічно 
ефективними і окупними вже в перший рік проведення меліорації. 
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ЕЛЕМЕНТИ БІОЛОГІЗАЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ 

ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ПОДІЛЛЯ 

 

Войтова Г. П., науковий співробітник 

Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту 

кормів та сільського господарства Поділля НААН 

 

Представлено результати досліджень стаціонарного досліду із 

вивчення комплексної дії соломи зернових культур та сидерального добрива на 

різних фонах традиційного удобрення на урожайність зернових культур у 

п’ятипільній зерно-буряковій сівозміні. 

Ключові слова: пшениця озима, ячмінь ярий, горох, альтернативне 

удобрення, урожайність. 

 

Майбутнє землеробства потенційно повинно гармонійно поєднати 

високу біологічну продуктивність посівів сільськогосподарських культур з 

використанням сучасних технологій і екологічну прийнятність їх застосування. 

Для запобігання зниження вмісту гумусу та відтворення родючості грунту 

необхідне використання екологічно безпечних заходів з покращення якості 

сільгоспугідь, одним з яких є гнучка система використання мінеральних 

добрив, гною та основних елементів біологізації. Для зернових культур 

перспективного значення набуває впровадження систем удобрення з 

елементами біологізації з ціллю валового виробництва якісної 

сільськогосподарської продукції за збереження родючості грунту, як засобу 

виробництва. Тому важливими є екологічно чисті способи поповнення 

органічної речовини в ґрунті. Насамперед – це місцеві ресурси органічної 

речовини, в тому числі післяжнивні рештки (солома) та біомаса сидеральних 

культур.  

Мета досліджень полягала у встановленні впливу післядії застосування 

альтернативних видів удобрення: соломи зернових з поєднанням сидеральної 

біомаси післяжнивного вирощування гірчиці білої на фонах природної 

родючості грунту, мінерального та органо-мінерального удобрення на 

урожайність зернових культур у п’ятипільній зерно-буряковій сівозміні в 

період 2014-2015 років. 

Ґрунт дослідного поля – чорнозем опідзолений середньосуглинковий. 

Облікова площа ділянки 40 м
2
; повторність – триразова; розміщення ділянок – 

систематичне. Вміст гумусу за Тюріним 3,22 – 3,64 %, рН 5,7 – 6,7, на 1 кг 

ґрунту легкогідролізованого азоту 171 – 199 мг за Корнфільдом, рухомого 

фосфору 114 – 178 мг та калію 83 – 86 мг за Чиріковим. Гній та фосфорно-

калійні добрива вносили під зяблеву оранку, азотні – під ранньовесняну 

культивацію. Повна норма добрив на фоні мінерального удобрення становила: 

для пшениці озимої N116P10K100, ячменю ярого N45P10K90, гороху N30P10K90. 

Відповідно, половинна норма на фоні органо-мінерального удобрення – для 

пшениці озимої N58P10K50, ячменю ярого N23P10K45, гороху N15P10K45. У 
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варіантах із використанням на удобрення соломи перед приорюванням у ґрунт 

додатково вносили азот у розрахунку N10 на тонну соломи. При проведені 

досліджень керувались методикою польового досліду Б. А. Доспехова (1985). 

За результатами досліджень встановлено, що урожайність на контролі 

без добрив становила: пшениці озимої 3,96 т/га, ячменю ярого – 3,66 т/га, 

гороху – 2,02 т/га. 

Фони традиційного удобрення забезпечили приріст урожайності 

порівняно з контролем:  

– мінеральний – пшениці озимої 44 %, ячменю ярого – 45 %, гороху – 

58 %;  

– органічний на основі післядії 16 т гною на 1 га сівозмінної площі – 46, 

48, 61 %; 

– органо-мінеральний з 8 т гною на 1 га сівозмінної площі (післядія) – 49, 

51, 65 % відповідно. 

У варіантах із застосуванням гною у системах удобрення отримано 

приріст урожайності зернових культур: пшениці озимої 1,90 т/га, ячменю ярого 

– 2,12 т/га, гороху – 1,58 т/га в результаті післядії добрив, внесених під 

просапні культури сівозміни. В системах альтернативного удобрення приріст 

урожайності зернових культур становив: пшениці озимої 2,20 т/га, ячменю 

ярого – 2,11 т/га, гороху – 1,58 т/га.  

Дія нетрадиційного удобрення існувала як на фоні природної родючості 

ґрунту з приростом урожайності культур: пшениці озимої 0,31 т/га, ячменю 

ярого – 0,27 т/га, гороху – 0,52 т/га, а також на фоні мінеральному – 0,39; 0,37; 

0,42 т/га, органічному – 0,43; 0,38; 0,43 т/га; органо-мінеральному – 0,48; 0,43; 

0,45 т/га відповідно. 

Найвищу продуктивність у сівозміні, порівняно з контролем, 

забезпечила органо-мінеральна система удобрення із застосуванням 

половинних норм гною та мінеральних добрив у поєднанні з соломою та 

сидератом гірчиці білої, з приростом урожайності пшениці озимої 66 %, 

ячменю ярого – 68 %, гороху – 98 %. 

Отже, в умовах дефіциту традиційних органічних добрив для 

забезпечення високої продуктивності зернових культур необхідні заходи, що 

включають систему використання мінеральних добрив і післядію основних 

елементів біологізації: застосування сидератів, післяжнивних решток. Це 

сприятиме не лише отриманню високих врожаїв, а й стійкості агросистем в 

екологічному плані. 
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УДК: 631.5: 633.854.78  
ВПЛИВ КОМПЛЕКСНИХ РІСТ-РЕГУЛЮЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ НА 

ПРОДУКТИВНІСТЬ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ ПОСУХИ 2018 РОКУ 

 

Десятник Л. М., кандидат с-г. наук, старший науковий співробітник,  

Вербицький Я. В., аспірант 

Державна установа Інститут зернових культур НААН України 

 

В умовах посухи 2018 р. на формування урожаю насіння соняшнику 

найбільше впливав попередник озима пшениця порівняно з повторним посівом. 

Спостерігалась тенденція до підвищення урожайності у варіантах з 

полицевою оранкою. Застосування ріст-регулюючих біопрепаратів не привело 

до збільшення кількості отриманого урожаю. 

Ключові слова: соняшник, ріст-регулюючі біопрепарати, попередники, 

обробіток ґрунту, погодні умови, урожайність. 

 

У виробництві рослинної олії важливе місце належить соняшнику. 

Україна в останні роки входить до трійки провідних країн-виробників насіння 

соняшнику і соняшникової олії поряд з Росією та Аргентиною. Вирощування 

соняшнику – одна з найбільш рентабельних галузей аграрного виробництва. 

Але нестабільність валових зборів і неповна реалізація генетичного потенціалу 

сучасних гібридів свідчить про необхідність удосконалення технології 

вирощування соняшнику в напрямку сталого підвищення урожайності з 

одночасним зниженням екологічних ризиків. 

Одним з шляхів впливу на процеси росту, розвитку і формування 

урожайності соняшнику є застосування речовин гормональної природи – 

регуляторів росту. Вони використовуються для прискорення або уповільнення 

росту, підвищення стійкості до несприятливих чинників зовнішнього 

середовища, підвищення продуктивності, якості урожаю, зміцнення імунітету 

до захворювань і шкідників. 

На сучасному етапі розвитку аграрної науки і практики виробництва 

перспективним є застосування комплексних напівсинтетичних препаратів, які 

мають широкий спектр дії і сприяють отриманню високих і стабільних урожаїв. 

Нове покоління комплексних рістрегулюючих препаратів, характеризується 

антистресовою, адаптогенною, кріопротекторною, фунгіопротекторною дією, 

вони збагачені набором макро- і мікроелементів, незамінних амінокислот. Такі 

препарати застосовуються в невеликих дозах, вони екологічно безпечні і 

характеризуються синергетичною взаємодією складових, внаслідок чого 

ефективність засобу в цілому посилюється.  

В наших дослідженнях вивчається ефективність двох препаратів: Антистрес 

і ТераСорб комплекс. Препарат Антистрес є плівкоутворюючим регулятором 

росту рослин з підвищеною кріопротекторною і адаптогенною дією, збагачений 

макроелементами – містить фосфор, калій і комплекс різних фізіологічно 

активних речовин. Препарат Терра Сорб базується на комплексі амінокислот, що 

виробляються шляхом ферментативного гідролізу. До його складу входять також 
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мікро- і мікроелементи, зокрема, азот, бор, цинк, марганець. Виробники цих 

препаратів декларують, що застосування ріст-регуляторів забезпечує підвищення 

урожаю на 10-20 %. Зокрема, гектарна доза регуляторів може забезпечити приріст 

урожаю адекватний дії дози добрив NPК 20-30. Але ці твердження потребують 

детальної перевірки для розробки рекомендацій для застосування таких 

препаратів в посушливих умовах Степу.  

Досліди проводяться в Гуляйпільському районі Запорізької області на 

полях приватного підприємства. У 2018 р. погодні умови протягом весняно-

літньої вегетації склались вкрай несприятливо для росту, розвитку і 

формування урожаю посівами соняшнику.  

В квітні-травні 2018 р. середньодобова температура повітря за була на 3,6 і 

2,8ºС вищою порівняно з багаторічною нормою. Опадів випало 20,0 і 48, 4 мм, 

дощі мали зливовий характер, що значно зменшувало їх ефективність. В червні-

липні середньодобова температура перевищувала багаторічні дані на 1,8-1,5ºС, в 

окремі дні температури повітря сягала 34,0-34,5ºС. Опадів (у вигляді інтенсивних 

злив) випало в межах середньорічних показників. В серпні середньомісячна 

температура перевищила багаторічну норму на 2,4ºС, опадів не було зовсім. Такі 

погодні умови обумовили формування урожаю насіння соняшнику на 46% 

менший за середні дані по району за попередні 6 років. 

Аналіз впливу досліджуваних факторів на урожайність соняшнику 

(таблиця) в умовах посухи дозволив зробити наступні висновки. 

Таблиця 1. Вплив способів обробітку ґрунту та біопрепаратів на 

урожайність соняшника в 2018 р., т/га 

Попе-

редник 

Основний обробіток 

ґрунту (А) 

Варіант застосування препаратів (В) 

контроль Антистрес ТерраСорб 

Пшениця 

озима 

мілкий на 10-12 см 1,29 1,31 1,24 

безполицевий на 16-18 см 1,42 1,35 1,47 

полицевий на 20-22 см 1,48 1,45 1,52 

Соняшник мілкий на 10-12 см 1,12 1,06 1,10 

безполицевий на 16-18 см 1,29 1,28 1,32 

полицевий на 20-22 см 1,40 1,42 1,37 
Фактор А – обробіток ґрунту; фактор В – дія біопрепаратів 

 НІР0,05 А –0,126 т/га; НІР0,05 В – 0,107 т/га 
 

На формування урожаю насіння соняшнику найбільше впливав 

попередник. Так, при розміщенні посівів по пшениці озимій в середньому по 

всіх варіантах урожай виявився на 15 % вищим, ніж в повторному посіві, що 

пояснюється більшою кількістю залишкових запасів вологи після пшениці в 

шарах ґрунту, глибших за 100 см. В залежності від застосованого обробітку 

ґрунту спостерігалась тенденція до підвищення урожайності у варіантах із 

полицевою оранкою.  

В той же час, застосування ріст-регулюючих біопрепаратів в умовах 

посухи не привело до збільшення кількісних показників отриманого урожаю, 

що підтверджує необхідність подальшого дослідження ефективності препаратів 

Антистрес і ТерраСорб в інших погодних умовах. 
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УДК: 631.8:633.527 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗЕРНОВИХ СІВОЗМІН ЗОНИ ДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ 

ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ 

 

Квасніцька Л. С., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник 

Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту 

кормів та сільського господарства Поділля НААН 

 

Представлені результати досліджень впливу сівозмінного чинника та 

системи удобрення на показники продуктивності, економічної та енергетичної 

ефективності п’ятипільних сівозмін зони достатнього зволоження 

Правобережного Лісостепу. 

Ключові слова: п’ятипільна сівозміна, продуктивність, економічна та 

енергетична ефективність.  

 

Серед складових, які забезпечують ефективне функціонування системи 

землеробства, важливе місце належить сівозмінам. Основою сівозміни є 

науково обґрунтована структура посівних площ. Вона розробляється відповідно 

до спеціалізації та концентрації виробництва аграрної продукції з урахуванням 

природних умов та біологічних особливостей сільськогосподарських культур.  

Отримання вищої продуктивності окремих культур, сівозмін в цілому 

може супроводжуватись надто високими витратами енергії та коштів на 

вирощування.  

З метою визначення економічно та енергетично вигідних сівозмін для 

господарств зернового напряму спеціалізації на Хмельницькій ДСГДС 

Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН протягом 2016 – 

2018 рр. проводили дослідження у п’яти короткоротаційних сівозмінах, 

насичених на 60 – 100 % зерновими, 0 – 20 % кормовими культурами, 0 – 40 % 

технічними культурами та 0 – 20 % проміжними посівами за мінеральної та 

органо-мінеральної систем удобрення.  

Грунт – чорнозем опідзолений середньосуглинковий. Агрохімічна 

характеристика ґрунту: гумус (за Тюриним) – 2,8-3,0%, сольове рН – 5,8-6,2, 

гідролітична кислотність 1,9-2,3 мг/екв. на 100 г. Валові запаси азоту – 0,153-

0,163%, фосфору 0,136-0,149%, азоту, що легко гідролізується – 17-19,3 мг на 

100 г, рухомі форми фосфору та калію (за Чіріковим) відповідно 20,8-22,6 та 8-

12 мг на 100 г. 

За механічним складом - це середньосуглинковий грудкувато-пилуватої 

структури грунт. 

Розмір посівної ділянки 174 м
2
, облікової – 100 м

2
. 

Аналіз результатів проведених досліджень показав, що найвищу середню 

урожайність зернових 6,97 т/га та найбільший збір кормових одиниць (11,99 т) з 

гектара сівозмінної площі забезпечила типова для зони сівозміна з травами 

багаторічними (20 %), оптимально насичена зерновими (60 %) та технічними 

(20 %) культурами (контроль).  
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Серед зернових сівозмін найбільший збір зерна (6,06 т з гектара 

сівозмінної площі, у тому числі 1,88 т продовольчого) одержали у сівозміні на 

100 % насиченій зерновими культурами, у т. ч. 40 % кукурудзою, за внесення 

N76Р68К40 та заорювання побічної продукції на добриво. 

У зернових сівозмінах на 80 – 100 % насичених зерновими культурами за 

мінеральної системи удобрення збір кормових одиниць зменшився на 19 – 

36 %, зернових одиниць – на 25 – 35 % порівняно з контролем. Забезпеченість 

кормової одиниці перетравним протеїном була у межах 64 – 73 г. 

За введення у зернову сівозміну 40 % технічних культур, з них по 20 % 

соняшника та сої, збір з гектара сівозмінної площі кормових одиниць становив 

7,91 т, зернових одиниць – 6,95 т, забезпеченість кормової одиниці перетравним 

протеїном – 95 г.  

Собівартість зерна у сівозмінах на 80 – 100 % насичених зерновими 

культурами за мінеральної системи удобрення становила 2604,09 та 

2729,31 грн./т за рівня рентабельності 131 та 144 % відповідно.  

У сівозміні на 100 % насиченій зерновими культурами, де побічну 

продукцію залишали у полі та додатково вносили N10/т соломи, а також 

заорювали сидеральну масу гірчиці білої та вносили N76Р68К40 на гектар 

сівозмінної площі, відмічено зниження показників економічної ефективності. 

Собівартість зерна підвищилась на 11 %, рівень рентабельності знизився на 

25 % порівняно із сівозміною, де застосовували лише мінеральну систему 

удобрення та сидерати. 

Результати енергетичної оцінки сівозмін показали, що найбільші 

енергетичні витрати на гектар сівозмінної площі були також у цій сівозміні. 

Коефіцієнт енергетичної ефективності становив 3,31 умовних одиниць. 

Енерговитрати на 1 т зерна у зернових сівозмінах, насичених на 80 – 100 % 

зерновими культурами, були нижчі на 18 – 45 % порівняно з контролем. 

Отже, висока ефективність сівозмін є наслідком найбільш оптимального 

підбору, розміщення і співвідношення у них зернових культур. 

Короткоротаційні сівозміни, насичені зерновими культурами до 100 %, 

забезпечили збір зерна з гектара сівозмінної площі 5,39 – 6,06 т, собівартість 

якого становила 2729,31 – 2885,64 грн./т за рівня рентабельності 106 – 144 %. 



117 

 

УДК: 631.31: 633.11 
АДАПТИВНА СИСТЕМА ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ПІД ЯЧМІНЬ ЯРИЙ 

 

Кирилюк В. П., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник 

Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту 

кормів та сільського господарства Поділля НААН 

 

Викладено результати досліджень впливу тривалого застосування 

систем основного обробітку ґрунту та удобрення на урожайність та 

економічну ефективність виробництва ячменю ярого.  

Ключові слова: ячмінь ярий, обробіток, ґрунт, адаптивна система. 

 

На Хмельницькій державній сільськогосподарській дослідній станції 

впродовж 2009-2018 років у стаціонарному досліді вивчали вплив принципово 

різних систем основного обробітку ґрунту та мінеральної і органо-мінеральної 

систем удобрення на продуктивність сільськогосподарських культур. 

Агротехніка вирощування культур – загальноприйнята для зони за 

виключенням основного обробітку грунту, де принципом єдиної відміни 

прийнято не глибину, а спосіб (систему) розпушення, та удобрення. Схема 

обробітку включала: полицеву (контроль) систему основного обробітку грунту 

на 20-22 см, плоскоізну систему на 25-27 см, чизельну – на 25-27 см, 

поверхневу дискову на 10-12 см, мінімальну (дискування) на 5-6 см. Дози 

добрив під ячмінь були такими: за мінеральної системи удобрення (фон 1) – 

N60Р60К60; за органо-мінеральної системи удобрення (фон 2) – солома сої + N10/т 

соломи + N30Р30К30 Дослідження проводили за загальноприйнятою методикою.  

У середньому за роки досліджень виявлено, що найвищу урожайність 

ячменю ярого (4,14 т/га) забезпечила полицева система основного обробітку 

грунту (контроль) на фоні мінерального удобрення (табл.1). Варто відмітити, 

що за плоскорізної системи на згаданому фоні отримали урожайність лише на 

4% нижчу від контролю. За усіх інших (безполицевих) систем урожайність 

виявилася ще нижчою. На фоні органо-мінерального удобрення найвищу 

урожайність (4,06 т/га) отримали за плоскорізної системи, що вище від 

контролю на 2%. За інших (безполицевих) систем – зниження від контролю на 

8-15 %. Зваживши на те, що показники урожайності залежно від систем 

удобрення були досить близькими, ми провели невеликий економічний аналіз 

(табл. 2). У результаті виявлено, що найвищою рентабельність (144%) 

виробництва ячменю ярого була на фоні органо-мінерального удобрення за 

плоскорізної системи основного обробітку грунту. На фоні мінерального 

удобрення виробництво ячменю виявилось нерентабеольним. Основна причина 

цього – високі ціни на мінеральні добрива.  

Таким чином, застосування традиційного мінерального удобрення 

нітроамофоскою в дозі N60Р60К60 під ячмінь ярий економічно невигідне. 
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Таблиця 1.  Вплив систем основного обробітку грунту та удобрення на 

урожайність ячменю ярого, т/га, (2009-2018 рр.) 

 

Системи обробітку Середня 
± до контролю ± до фону 1 

т/га % т/га % 

Органо-мінералоне удобрення (фон 1) 

Полицева 3,97 - - - - 

Плоскорізна 4,06 0,09 2 - - 

Чизельна 3,64 -0,33 -8 - - 

Поверхнева 3,61 -0,36 -9 - - 

Мінімальна 3,39 -0,58 -15 - - 

Мінеральне удобрення (фон 2) 

Полицева 4,14 - - 0,17 4 

Плоскорізна 4,04 -0,1 -2 -0,02 -0,5 

Чизельна 3,65 -0,46 -11 0,01 0,3 

Поверхнева 3,68 -0,46 -11 0,07 2 

Мінімальна 3,23 -0,91 -22 -0,16 -5 

 

Таблиця 2. Вплив систем основного обробітку ґрунту та удобрення на 

основні економічні показники виробництва ячменю ярого, (2009-2018 рр.) 

Системи 

обробітку 

Показники 

Виробничі витрати, 

грн./ га 

Умовно чистий 

прибуток, грн./ га 
Рентабельність, % 

Фон 1 Фон 2 Фон 1 Фон 2 Фон 1 Фон 2 

Полицева 5679 7571 7624 6109 134 81 

Плоскорізна 5527 7375 7938 5376 144 73 

Чизельна 5586 7134 6576 4487 118 63 

Поверхнева 5407 7232 6392 4174 118 58 

Мінімальна 5616 7479 6595 3716 117 50 
*
Примітка: Фон-1 –мінеральне удобрення, Фон 2 – органо-мінеральне удобрення  

 

Отже, на фоні органо-мінерального удобрення (із залишенням у полі 

соломи попередника + N10/т соломи + N30Р30К30) найвищу урожайність ячменю 

ярого 4,06 т/га забезпечила плоскорізна система основного обробітку на 

глибину 25-27 см, яку зваживши на це та на економіні показники, можна 

вважати найбільш оптимальною, адаптивною під культуру. За згаданих умом 

цілком допустимою може бути і полицева система на глибину 20-22 см. 

Застосування мінерального удобрення нітроамофоскою в дозі N60Р60К60 під 

ячмінь ярий, порівняно із новим, де на фоні залишення соломи застосовували 

N30Р30К30, економічно невигідне. 
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УДК: 631.42 
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ РІВНЯ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА 

РУХОМІСТЬ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ 

Коноваленко Л. І., кандидат хімічних наук 

Бондарева О. Б., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник 

Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України 

 

Виявлено, що для ґрунтів однакової буферності щодо важких металів по 

вмісту гумусу концентрація рухомих форм важких металів залежить від рівня 

техногенного тиску, обсягів валових викидів в атмосферу. 

Ключові слова: сільгоспугіддя, грунт, техногенне навантаження, важкі 

метали, буферність, рухомість, сумарний показник забруднення ґрунту. 

 
Для складання інформаційної моделі щодо впливу рівня техногенного 

навантаження на рухомість важких металів були досліджені ґрунти 
сільгоспугідь Костянтинівського і Великоновоселківського районів Донецької 
області. Агроландшафти Костянтинівського району знаходяться в зоні впливу 
хімічного виробництва і кольорової металургії “Укрцинк“. 
Великоновоселківський район характеризується найменшими валовими 
аеротехногенними емісіями в регіоні. В цьому районі відсутні промислові 

підприємства важкої індустрії і енергетики. До того ж, підприємства, що 
розташовані на його території, не є екологічно небезпечними по скидам стічних 
вод і накопиченню відходів. Викиди забруднюючих речовин у атмосферне 
повітря від стаціонарних джерел забруднення становять у Костянтинівському 
районі 11,7 т/км

2
, у Великоновоселківському районі - 0,1 т/км

2
. 

Тип ґрунту, який досліджувався в Костянтинівському районі, чорнозем 
звичайний середньо гумусний на лесових породах. Тип ґрунту, який 
досліджувався в Великоновоселківському районі, чорнозем звичайний мало 

гумусний. Як показала бальна оцінка буферності за В.Б.Ільїним, ці ґрунти 
мають однакову підвищену буферність до важких металів.  

Отримані в експериментальний спосіб дані показали, що вміст гумусу для 
обох типів ґрунту в зразках характеризується як високий і становив 4,2-4,5% 
(Костянтинівський район) і 3,3-4,4% (Великоновоселківський район). Реакція 
ґрунтового розчину близька до нейтральної, значення рН коливалось, 
відповідно, в межах 6,3-6,5 і 6,8-7,0.  

Було проведено аналітичне визначення вмісту важких металів в зразках 

обох типів ґрунту. В табл. 1 наведені отримані дані по вмісту рухомих важких 
металів в ґрунтах, які знаходяться в зоні впливу промислових підприємств м. 
Костянтинівка. 

Результати досліджень свідчать, що вміст рухомих форм важких металів 
на відстані 15 км від суттєво зменшився в порівнянні з відстанню 0,5-1км. 
Вміст міді досяг фонового значення, але вміст інших елементів перевищував 
фон – цинку в 2,2 рази, свинцю в 3,5рази, кадмію в 1,7-4 рази. 
Проведено оцінку впливу цього техногенного навантаження на агроландшафти 
Констянтинівського району з використанням сумарного показника 

поліелементного забруднення відносно фону Zc = ∑Kc - n-1.  
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Таблиця 1.  Вміст ВМ в ґрунті в залежності від відстані до джерела 

аерогенних емісій м. Костянтинівки ( шар 0-20 см) 
Відстань, 
км 

Вміст важких металів, мг/кг 

Cu Zn Pb Cd 

1 2 1 2 1 2 1 2 

0,5 337 3,6 1880 937 815 53,0 61,1 7,4 

1,0 270 2,8 1257 630 620 29,1 47,0 2,9 

3,0 128 2,0 143 75,0 241 7,2 9,2 3,9 

5,0 83,3 1,7 93,3 28,1 102 6,1 8,0 2,6 

7,0 31,8 1,1 78,2 16,6 26,2 5,7 3,8 1,3 

15,0 5,3 0,6 22,0 1,8 16,7 2,8 0,5 0,4 

Фон[33] 5 0,5 10 1,6 5 0,8 <0,3 0,1 

Примітка: 1 – екстрагент 1М HCl (потенційно рухомі кислоторозчинні форми); 2 – 
екстрагент ацетатно-амонійний буферний розчин pH=4,8. 

 
Коефіцієнт техногенної концентрації (Кс) розраховували як відношення 

вмісту елементу в аномальному об’єкті (Са) до його фонового вмісту ( Сф)  Кс = 
Са/Сф. Сумарний показник забруднення дозволяє на основі кількісних 
характеристик визначити ступень забруднення ґрунту [37,38]. Результати 
наведені в табл.2.  

Таблиця 2.  Сумарний показник забруднення ґрунту в зоні впливу аерогенних 

емісій промислових підприємств м. Костянтинівки 
Відстань, 
км 

Коефіцієнт техногенної концентрації (Кс) Сумарний показник 
забруднення (Zc) Cu Zn Pb Cd 

3 25,6 14,3 48,2 30,7 116 

5 16,7 9,3 20,4 26,7 70,1 

15 1,1 2,2 3,2 1,7 5,3 

 

Таким чином, встановлено, що при віддаленні від джерела надходження 
важких металів від 3 км до 15 км сумарний показник забруднення зменшився 
майже в 14 разів. Найбільший внесок в сумарний показник забруднення вносять 
свинець і кадмій. Вміст свинцю характеризується найбільшим коефіцієнтом 
техногенної концентрації. Відповідно до оцінки ступеня забруднення ґрунтів на 
основі сумарного показника забруднення запропонованої в літературних 
джерелах забруднення ґрунту на відстані до 5 км характеризується, як дуже 
сильне, а при віддаленні на 15 км, як слабке. 

Аналітичними дослідженнями накопичення важких металів на 
сільгоспугіддях Великоновоселківського району встановлено, що валовий вміст 
найбільш токсичних елементів свинцю і кадмію складав 6,3-23,2 мг/кг і 0,7-
1,2 мг/кг, відповідно. Визначено вміст рухомих форм цих елементів. Він 
коливався в межах 0,50-1,50 мг/кг для свинцю і 0,08-0,20 мг/кг для кадмію, що 
також перевищувало фонові значення. Однак, це перевищення було майже в 
два рази меншим, ніж на відстані 15 км від підприємства кольорової металургії 
“Укрцинк“. 

Таким чином виявлено, що для ґрунтів однакової буферності щодо 

важких металів по вмісту гумусу концентрація рухомих форм важких металів 
залежить від рівня техногенного тиску, обсягів валових викидів в атмосферу.
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УДК: 631.582:633.1:631.51.021:631.8 
УРОЖАЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У 

КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ ЗАЛЕЖНО ВІД КОМПЛЕСНОЇ ДІЇ СИСТЕМИ 

ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ NO-TILL ТА УДОБРЕННЯ 

 

Лопата Н. П., завідувач лабораторії маркетингу та насінництва 

Грібінюк К. С., науковий співробітник 

Асканійська ДСДС ІЗЗ НААН 

 

Дослідженнями, проведеними в 2016-2018 рр. було встановлено, що 

зменшення глибини обробітку ґрунту призводить до зниження врожайності 

культур богарної сівозміни і в кінцевому результаті знижує і прибуток. 

Найвищі показники урожайності спостерігалися при глибокому обробітку 

ґрунту, а найменші – при застосуванні системи No-till технології. Післядія 

внесення азотних добрив N90 і N120 у попередні роки забезпечила прибавку 

врожаю всіх культур сівозміни.  

Ключові слова: урожайність, сівозміна, основний обробіток ґрунту, 

удобрення, No-till, гірчиця сарептська, горох, сорго, пшениця яра. 

 

Землеробство, це галузь сільськогосподарського виробництва, що 

пов’язана з вирощуванням культурних рослин на основі застосування 

інтенсивних технологій їх вирощування, раціонального та ефективного 

використання ґрунту та підвищення його родючості. 

Системи землеробства включають такі основні складові частини: 

структуру посівних площ з вирощування найбільш урожайних і рентабельних 

сільськогосподарських культур, сортів та гібридів, з побудовою на їх основі 

оптимальних сівозмін, – науково обґрунтований комплекс заходів: агротехніки, 

захисту рослин від бур’янів, хвороб і шкідників, впровадження найновітнішої 

техніки землеробства, яка забезпечує високу якість польових робіт, 

застосування організаційних і економічних заходів, дія яких спрямована на 

оптимізацію умов вирощування сільськогосподарських культур та підвищення 

їх продуктивності. 

Метою досліджень було розробити ефективні методи застосування 

сучасних комбінованих багатоопераційних ґрунтообробних знарядь в системах 

основного і передпосівного обробітку та сівби у попередньо необроблений 

ґрунт в сівозміні короткої ротації. Дослідження проводилися в 4-пільній 

плодозмінній сівозміні на темно-каштанових ґрунтах Асканійської ДСДС ІЗЗ 

НААН України. Вміст гумусу в орному шарі 3,0 %, загального азоту 0,14 %, 

валового фосфору 0,12 %. 

У ґрунтово-кліматичному відношенні Асканійська ДСДС розташована в 

Сухостеповій ґрунтово-екологічній зоні на Каховському зрошувальному 

масиві. Клімат характеризується великими ресурсами тепла та недостатнім 

зволоженням. Середньорічна температура повітря складає 9,8ºС. Сума 

ефективних температур вище 10ºС становить 3200-3400ºС. Тривалість 

безморозного періоду коливається від 180 до 200 днів, вегетаційного – 225-230 

днів. У середньому за рік випадає 441 мм атмосферних опадів. Гідротермічний 
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коефіцієнт становить 0,5. Розподіл опадів протягом вегетаційного періоду 

нерівномірний, а коефіцієнт їх використання дуже низький.  

Дослідження проводились в стаціонарному двофакторному польовому 

досліді на неполивних землях в сівозміні горох - сорго - гірчиця - пшениця яра. 

Площа облікових ділянок складає – 52 м². Досліди закладались методом 

розщеплених ділянок, повторність триразова.  

Основне завдання при виборі способів і глибини обробітку ґрунту в 

першу чергу полягає у створенні сприятливих параметрів структури i щільності 

будови орного шару, завдяки чому покращуються умови надходження вологи в 

кореневмісний шар i зменшення її втрат. 

Визначення щільності складення ґрунту за три роки досліджень свідчать, 

що найбільш високою вона була в шарі ґрунту 0-40 см на посівах всіх культур 

при застосуванні сівби в попередньо необроблений ґрунт і складала 1,38 – 1,40 

г/см
3 
.  

Досить істотне ущільнення (1,27 – 1,44 г/см
3
) спостерігалось також при 

застосуванні мілкого дискового обробітку на глибину 6-8 см, коли 

розпушується лише верхній шар ґрунту. 

У посівах усіх культур найменша щільність складення ґрунту була 

відмічена при застосуванні оранки. При цьому найменшою вона була в посівах 

гороху – 0,94-1,19 г/см
3
, а найвищою на посівах гірчиці – 1,22 – 1,26 г/см

3
. 

До збирання врожаю щільність складення ґрунту підвищується за всіх 

варіантів основного обробітку. Майже незмінною щільність ґрунту залишається 

лише за системи No-till в усі роки досліджень. 

Найбільша водопроникність ґрунту на посівах усіх культур була при 

застосуванні глибокого обробітку і становила 801,2–1022,4мм за три години 

безперервних спостережень. Найменшою швидкість вбирання і фільтрації води 

була при проведенні сівби в попередньо необроблений ґрунт – 484,4–774,6 мм. 

Застосування різних систем обробітку ґрунту в сівозміні та удобрення 

істотно вплинуло на рівень врожаю всіх культур. 

Найвища урожайність сорго отримана за оранки на глибину 28-30 см – 

3,12 т/га. Перехід на мілкий обробіток ґрунту знизив урожайність культури до 

1,51 т/га. Найнижчу урожайність отримано при застосуванні сівби в попередньо 

необроблений ґрунт – 0,95 т/га. Азотні добрива також вплинули на урожайність 

сорго. У всіх варіантах із збільшенням дози добрив у післядії урожайність 

культури підвищувалась.  

Урожайність гірчиці була найвищою також за оранки – 2,55 т/га, що 

майже у два рази вище ніж при застосуванні технології No-till. Також істотно 

знизилась урожайність за мілкого і поверхневого обробітку ґрунту.   

Пшениця яра найбільший врожай сформувала при проведенні дискування 

на глибину 12-14 см – 3,7 т/га. Найвищу урожайність гороху було отримано за 

оранки на глибину 20-22 см. Заміна оранки безполицевим обробітком та сівбою 

у попередньо необроблений ґрунт знизило урожайність культур на всіх 

варіантах досліду.  

Збір зерна з одного гектара сівозмінної площі змінювався аналогічно змін 

урожайності культур залежно від системи основного обробітку ґрунту та дози 
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азотних добрив. Найвищими ці показники були при застосуванні оранки в 

сівозміні при внесенні N120 післядії, а найменший за систематичного прямого 

посіву в попередньо необроблений ґрунт з одночасним внесенням N60. 

На рівень урожайності сільськогосподарських культур в 

короткоротаційній сівозміні за роки проведення досліджень значний вплив 

мали спосіб та глибина обробітку ґрунту. Найвищі показники урожайності 

спостерігалися при глибокому обробітку ґрунту, а найменші – при застосуванні 

системи No-till. Післядія азотних добрив внесених в дозі N90 і  N120 у попередні 

роки забезпечила прибавку врожаю всіх культур сівозміни.  

В середньому за 2016–2018 роки найбільший прибуток і рівень 

рентабельності отримано при вирощуванні гороху і пшениці ярої, а найменший 

– при вирощуванні сорго. Зменшення глибини обробітку ґрунту призводило до 

зниження урожайності, що в кінцевому результаті знижувало чистий прибуток. 

Найменшим прибуток був за умов застосування технології No-till. Збільшення 

доз азотних добрив у післядії не завжди підвищувало прибуток. 
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УДК: 633.15:631.51 
ВПЛИВ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ НА ВРОЖАЙНІСТЬ 

КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ 

 

Маркарян В. В., аспірант, молодший науковий співробітник 

Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН 

 

Вплив систем обробітку грунту на врожайність кукурудзи на зерно у 

ґрунтово-кліматичних умов Західного Полісся. 

Ключові слова: кукурудза, обробітки, поверхневий, мілкий, полицевий, 

урожайність. 

 

Обробіток ґрунту є основою і важливою складовою будь-якої технології 

вирощування польових культур, оскільки регулює його фізичний стан, водний, 

повітряний, тепловий, а також поживний режими грунту. Правильно підібрана 

система обробітку грунту забезпечує умови для формування високої 

врожайності культури. Значна деградація ґрунтів в Україні обумовлює 

необхідність удосконалення систем обробітку під культури сівозміни в напрямі 

мінімалізації з урахуванням типу сівозміни, кількості і якості післяжнивних 

решток, удобрення, фітосанітарного стану посівів, технологічних можливостей 

господарств. 

Як відомо кукурудза є високопродуктивною сільськогосподарською 

культурою універсального призначення, яку вирощують на продовольчі – 20-

25 %, кормові – 60–65 і технічні цілі – 15-20 %. Підвищення її урожайності 

можливе за рахунок удосконалення елементів технології вирощування з 

врахуванням біологічних особливостей, серед яких основний обробіток ґрунту 

є одним із визначальних чинників, оскільки регулює його фізичний стан, 

водний, повітряний, тепловий та певною мірою, поживний режими, 

забезпечуючи необхідні умови для формування відповідної продуктивності 

кукурудзи. 

Дослідження виконувалися у стаціонарному досліді Інституту сільського 

господарства Західного Полісся на темно-сірому опідзоленому ґрунті в 4-х 

пільній сівозміні з таким чергуванням культур : ріпак озимий, пшениця озима, 

кукурудза на зерно, ячмінь ярий. Мінеральні добрива в дозі N120P120K90 вносили 

у формі аміачної селітри, калію хлористого та амофосу. Висівали гібрид 

кукурудзи Ріст СВ. 

За результатами наших досліджень виявлено, що урожайність зерна 

кукурудзи сформувалася на рівні 8,87 – 10,97 т/га. Найвищий рівень 

урожайності (10,97 т/га) одержано за мілкого обробітку грунту, приріст 

порівняно з контролем (полицевий обробіток) становив 0,43 т/га. Використання 

поверхневого обробітку грунту на глибину 6-8 см призвело до істотного 

зниження врожайності зерна кукурудзи (на 16,5 %) порівняно з оранкою, де 

врожайність становила 10,54 т/га.  
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Отже, дослідженнями встановлено, що за вирощування кукурудзи на 

зерно в короткоротаційній сівозміні заміна полицевого обробітку на мілкий 

забезпечує формування найвищого рівня врожайності 10,97 т/га.  
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ВОДНИЙ РЕЖИМ ҐРУНТУ НА ПОСІВАХ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО  

(HORDEUM VULGARE L.) В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Панфілова А. В., кандидат с.-г. наук  

Миколаївський національний аграрний університет 

 

Мета дослідження полягала у визначенні впливу агрометеорологічних 

умов року вирощування ячменю ярого на накопичення і витрачання 

продуктивної вологи ґрунту рослинами та формування врожайності зерна в 

умовах Південного Степу України. Встановлено, що дещо інтенсивніше вологу 

з ґрунту використовували рослини ячменю ярого сорту Еней. При цьому, у 

середньому за роки досліджень та по фактору живлення, рослини даного 

сорту сформували 3,36 т/га зерна, що перевищило рівні врожайності сортів 

Сталкер та Адапт на 6,7–10,5%.  

Ключові слова: ячмінь ярий, сорт, живлення рослин, рістрегулюючі 

препарати, температура повітря, опади, запаси продуктивної вологи. 

 

Урожайність ячменю ярого залежить від багатьох факторів, серед яких 

найважливішими є волога, забезпеченість елементами живлення тощо. Зміни 

клімату, які особливо відчутні в останнє десятиліття, спричиняють зміну 

агрокліматичних умов вирощування ячменю ярого, які в свою чергу призводять 

до зміни процесів розвитку культури, показників формування її 

продуктивності. На півдні України ячменю ярому також належить важлива 

роль у виробництві зерна. Проте його вирощування відбувається в досить 

складних умовах недостатнього зволоження, що є однією з головних причин 

формування низького рівня врожаю. 

Експериментальні дослідження проводили впродовж 2013 –2017 рр. в 

умовах навчально-науково-практичного центру Миколаївського НАУ за 

загальноприйнятими методиками. 

Схема досліду включала наступні варіанти: 

Фактор А – сорт: 1. Адапт; 2. Сталкер; 3. Еней. 

Фактор В – живлення: 1. Контроль (без добрив); 2. N30P30 – під 

передпосівну культивацію - фон; 3. Фон +Мочевин К1 (1 л/га); 4. Фон + 

Мочевин К2 (1 л/га); 5. Фон + Ескорт-біо (0,5 л/га); 6. Фон + Мочевин К1 + 

Мочевин К2 (по 0,5 л/га); 7. Фон + Органік Д2 (1 л/га). Норма робочого розчину 

складала 200 л/га. Підживлення посівів добривами проводили на початку фаз 

виходу рослин ячменю ярого у трубку та колосіння. 

Нашими дослідженнями визначено, що водний режим ґрунту на посівах 

ячменю ярого має свої особливості залежно від року вирощування. Щорічно 

запаси вологи в ґрунті та інтенсивність їх витрат різнилися, що зумовлюється 

кількістю опадів, температурою, вологістю повітря тощо. Але загальна 

динаміка вологості ґрунту на посівах ячменю ярого в усі роки досліджень мала 

однакову закономірність. Так, у середньому за роки досліджень, основна 

кількість вологи в ґрунті накопичувалася в осінньо-зимовий період і 
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найбільших її запасів досягли на період сівби, після чого їх кількість поступово 

витрачалася посівами та знижувалася до кінця вегетації культури. 

Слід вказати, що у варіантах оптимізації живлення витрати вологи за 

вегетаційний період сортів ячменю ярого зростали. Так, у середньому за роки 

досліджень, за внесення помірної дози мінеральних добрив N30P30 після 

збирання врожаю зерна сорту Адапт в метровому шарі ґрунту залишалось 32,6 

мм доступної вологи, сорту Сталкер – 31,4 мм, а сорту Еней – 30,4 мм, що 

менше порівняно до контролю на 3,0 – 5,6% залежно від сорту. Однак 

проведення позакореневих підживлень рослин ячменю ярого в період вегетації 

сучасними рістрегулюючими препаратами по фону внесення мінеральних 

добрив не чинило суттєвого погіршення водного режиму ґрунту і запаси вологи 

на період збирання врожаю, у середньому по препаратах, складали 28,6 – 31,2 

мм залежно від досліджуваного сорту, що менше порівняно з контролем на 7,1 

– 11,2%. 

У середньому за роки досліджень та по фактору живлення, дещо 

інтенсивніше використовували вологу з ґрунту рослини ячменю ярого сорту 

Еней. Так, після збирання врожаю на ділянках зазначеного сорту у ґрунті 

залишилось 29,4 мм доступної вологи, що менше порівняно з іншими 

досліджуваними сортами на 1,1 – 2,4 мм або на 3,6 - 7,5%. 

Результатами проведених нами досліджень підтверджується 

безпосередній зв’язок між кількістю вологи в ґрунті та продуктивністю сортів 

ячменю ярого залежно від варіанту їх живлення. Так, дещо вищу врожайність 

зерна ячменю ярого отримали у 2014 – 2016 рр. за дещо більших запасів вологи 

в шарі ґрунту 0 – 100 см ґрунту перед сівбою – 70,4 – 98,9 мм. Сприятливі 

погодні умови 2016 р. упродовж вегетації рослин забезпечили найвищу 

врожайність зерна ячменю ярого незалежно від варіанту досліду, яка у 

середньому по фактору живлення склала 3,47 т/га зерна у сорту Адапт, 3,56 т/га 

сорту Сталкер та 3,95 т/га у сорту Еней, що перевищило їх рівень отриманий у 

2013 р. на 0,80 – 1,05 т/га або на 29,0 – 36,2%. Слід зазначити, що найнижчою 

врожайність зерна ячменю ярого була сформована у несприятливому 2013 р. – 

2,25 – 2,83 т/га по сорту Адапт, 2,34 – 2,95 т/га сорту Сталкер та 2,36 – 3,12 т/га 

по сорту Еней залежно від варіанту живлення. 

Отже, у Південному Степу України основна кількість вологи в метровому 

шарі ґрунту під ячменем ярим накопичується в осінньо – зимовий період і 

найбільшого значення її запаси, у середньому за роки досліджень 68,1 мм, 

досягли ранньою весною перед сівбою культури, після чого вони поступово 

знижувалися до збирання врожаю. Сорт ячменю ярого Еней незначно 

інтенсивніше використовував вологозапаси ґрунту упродовж вегетації, що 

пояснюється дещо вищою врожайністю зерна –3,36 т/га у середньому по 

фактору живлення за роки досліджень. При цьому, варіанти живлення на 

нагромадження і витрачання вологи з ґрунту майже не впливали. 
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Для вивчення агрофізичних властивостей ґрунту рекомендована 

методика оцінки водовбирної здатності. Методика базується на встановленні 

глибини фільтрації води в орному шарі за допомогою твердоміра. Дозволяє 

об’єктивно оцінити вплив обробітку ґрунту на агрофізичні показники. 

Ключові слова: методика, вологість, твердість, ґрунт, глибина, 

фільтрація, культури. 

 

Традиційні методи визначення волого запасів внаслідок недостатньої 

аналітичної продуктивності, багатоетапності і громіздкості не здатні 

забезпечити всебічний моніторинг динаміки вологоресурсів. 

Практично для всіх культур поза зоною уваги залишається динаміка 

акумуляції і волого споживання протягом вегетаційного періоду, коли власне 

відбувається основний коловорот вологи в агроценозах. 

Реперні відбори вологи на початку весняно-польових робіт та під час 

дозрівання урожаю не дають можливості об’єктивно розкрити вплив на режим 

волого забезпечення принципово різних способів обробітку, таких як оранка 

полицева, чизельний консервуючий, дисковий, плоско різний, система No-till. 

Не до кінця з’ясована роль сільськогосподарських культур як основного 

споживача вологи і як фактора формування воднофізичних властивостей 

ґрунту. 

Виходячи з необхідності подолання дефіциту вологозабезпечення і 

актуальності питань оцінки водоресурсної ситуації метою розробки методики 

оцінки водовбирної здатності ґрунту було посилення контролювання водного 

режиму в агроценозах протягом активної вегетації сільськогосподарських 

культур, розширити розрізнювальну здатність комплексу водно фізичних 

показників та наблизитись до моніторингових принципів у питаннях водо 

регулювання різних технологічними засобами. 

В основу теорії питання було покладено визнане незаперечне наукове 

положення про високу корелятивну залежність (коефіцієнт 1,0) між вологістю і 

твердістю ґрунту. 

Встановленим фактом є те, що підвищення вологості в орному шарі 

чорнозему звичайного з 14 % до 27 % супроводжується зниженням його 

твердості з 30 кг/см
2
 до 12 кг/см

2
. 

В процесі польових дослідів при вивченні динаміки твердості ґрунту було 
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помічено стабільну закономірність, яка свідчить про те, що після випадіння 

дощів в період вегетації завжди виникає розмежувальний горизонт з різким 

перепадом показників твердості. 

Одночасно було встановлено, що лінія розмежування твердої і більш 

розущільненої частини ріллі чутливо реагує на способи основного обробітку 

ґрунту та водорегулюючу роль сільськогосподарських культур. 

Тому в основу робочої ідеї методики оцінки водовбирної здатності ґрунту 

було покладено принцип трансформації твердості ґрунту за різних 

технобіогенних режимів при вирощуванні сільськогосподарських культур. 

Основним інструментом для визначення глибини промокання ґрунту є 

твердомір Рев’якіна, принцип дії якого побудований на входженні плунжера і 

штока в ґрунт з одночасним графічним зображенням сили протидії ґрунту на 

реєстраційній стрічці. 

Для визначення водопроникності гнуту залежно від способів обробітку 

ґрунту та інших технологічних прийомів через 1-2 доби після випадіння дощів 

проводиться зондування орного шару за допомогою твердоміра Рев’якіна. При 

цьому на кожній елементарній ділянці розміром 20-100 м
2
 виконується 10 

уколів плунжера на максимально можливу за технічною характеристикою 

глибину. 

На графічному зображенні робиться відмітка в місці різкого загину лінії, 

яка описує зміну твердості, і визначається глибина залягання зони 

розмежування згідно з лінійною шкалою. Як правило, в перехідній зоні при 

вертикальному проходженні плунжера в ґрунт показники його твердості 

зростають на 10-15 кг/см
2
. 

На основі графічної динаміки показників твердості ґрунту визначається 

середній рівень залягання механічно ущільненої частини ріллі, яка і 

характеризує водно-фізичні властивості орного шару. 

Метод оцінки водовбирної здатності ґрунту за рядом характеристик має 

очевидні переваги у його практичному застосуванні і науковому трактуванні 

одержаних результатів : 

- Дозволяє зібрати достатньо великий обсяг експериментальних даних за 

рахунок високої продуктивності аналітичних операцій. 

- Адекватно відображає основну сутність об’єкта досліджень і розкриває 

найбільш характерні особливості процесів вологорегулювання. 

- Може бути використаний на будь-яких стадіях розвитку агроценозів і 

сезонних польових робіт. 

- Забезпечує високі корелятивні зв’язки в системі «ґрунт – рослина – 

гідротермічні умови». 

Проведені дослідження з апробації методів контролювання водно 

фізичних властивостей ґрунту в багатофакторних стаціонарних польових 

дослідах переконливо показали його високі аналітичні перспективи в системі 

оцінки ефективності агросистем та визначення ролі сівозмін, обробітку ґрунту 

як факторів водорегулювання і управління продуктивністю 

сільськогосподарських культур. 
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Использование в кормлении бычков рационов с уровнем нерасщепляемого 

протеина на 10 % выше нормы обеспечивает увеличение среднесуточных 

приростов на 5 %, объема эякулята – на 14 %, снижение затрат энергии 

корма на энергию прироста на 5 %. 

Ключевые слова: бычки, рационы, нерасщепляемый протеин, рубцовая 

жидкость, переваримость, спермопродукция. 

 

От организации полноценного кормления, при условии обеспечения в 

рационах всех элементов питания в оптимальных количествах и соотношениях, 

во многом зависят племенные и продуктивные показатели молодняка 

сельскохозяйственных животных [1]. В последние годы выведены новые сорта 

бобовых и крестоцветных культур с пониженным содержанием 

антипитательных веществ, которые успешно могут быть использованы в 

рационах сельскохозяйственных животных, в том числе и ремонтных бычков 

для повышения трансформации питательных веществ в продукцию [2].  

Цель работы – изучить эффективность скармливания ремонтным бычкам 

рационов с различным количеством нерасщепляемого протеина. 

Научно-хозяйственный опыт  проведен на 3-х группах ремонтных бычков 

по 12 голов в каждой, средней начальной живой массой в начале эксперимента 

363-367 кг. 

Количество нерасщепляемого протеина в рационе ремонтных бычков 

контрольной группы был ниже на 10% принятой нормы, в рационе животных II 

опытной группы соответствовал принятой норме. У бычков III опытной группы 

уровень его в рационе был выше нормы на 10%. 

Цифровой материал обработан методом вариационной статистики. 

Различия считалась достоверными при Р<0,05. 

В  результате  исследований установлено, что среднесуточное 

потребление сухого вещества бычками подопытных групп находилось на 
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уровне 9,1-9,3 кг. В 1 кг сухого вещества во всех группах содержалось 9,7-9,9 

МДж обменной энергии, 21,5-21,9% . Сахаро-протеиновое отношение в 

рационе животных I группы составило 0,86, II и III  соответственно: 0,87 и 0,88. 

По количеству минеральных веществ в сухом веществе рационов значительных 

различий между группами не установлено. 

В рубцовом содержимом бычков опытных групп, потреблявших рационы 

с уровнем нерасщепляемого протеина по норме и на 10% выше ее отмечено 

увеличение содержания общего азота на 5,1% и 5,5%, белкового – на 7,5 и 8,2% 

соответственно, ЛЖК – на 12-21%. Установлено достоверное снижение 

количества аммиака в рубце опытных животных на 21% (Р<0,05) и 24% 

(Р<0,05) соответственно, что свидетельствует о снижении расщепления 

протеина и улучшении его использования микроорганизмами для синтеза белка 

своего тела. 

Животные II и III опытных групп, потреблявшие рационы с повышенным 

уровнем нерасщепляемого протеина лучше переваривали питательные 

вещества корма. Так, переваримость сухого и органического веществ, протеина 

достоверно повысились на 6,4 и 6,9 п.п; 6,4 и 7,1 п.п; 5,6 и 5,5 п.п. 

Анализ морфо-биохимического состава крови не установил значительных 

различий по изучаемым показателям, все они находились в пределах 

физиологических норм. Вместе с тем отмечено увеличение содержания в крови 

бычков II опытной группы общего белка на 4%, общего и белкового азота  - на 

4-5%, а у молодняка III опытной группы эти показатели повысились 

соответственно на 6,5 и 7%. 

Среднесуточный прирост живой массы у бычков контрольной группы 

составил 980 г, а в опытных повысился до 1009-1029 г или на 3 и 5%. 

Объем эякулята у бычков II и Ш групп превосходил аналогов I группы на 

11-14%, а концентрации спермы – на 9-12% . 

Заключение. Включение в рацион ремонтных бычков живой массой 363-

460 кг рационов содержащих на 10% выше нормы нерасщепляемого протеина, 

повышает конверсию обменной энергии в энергию прироста живой массы на 

9%, что обеспечивает увеличение среднесуточных приростов на 5%, снижение 

затрат энергии корма на энергию прироста на 5%. Животные с уровнем 

нерасщепляемого протеина на 10% выше нормы по объему эякулята 

превосходит аналогов контрольной группы на 14%, а концентрации спермиев в 

эякуляте - на 12%.  
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Использование в кормлении молодняка крупного рогатого скота силосов, 

заготовленных с консервантами кормоплюс-1 и кормоплюс-2, способствует 

повышению прироста живой массы на 8,2 и 6,0% и снижению себестоимости 

продукции на 9,3 и 11,3% соответственно. 

Ключевые слова: рационы, силос, бычки, консерванты, качество, 

продуктивность, эффективность. 

 

Продуктивность сельскохозяйственных животных во многом зависит от 

селекционной работы, полноценности рационов, количества и качества 

питательных веществ, содержащихся в них, особенно протеина и других 

факторов [1]. 

При заготовке травяных кормов широкое распространение находят 

химические препараты, сокращающие потери питательных веществ, 

повышающие качество корма и являющиеся одним из способов рационального 

использования кормов и повышения продуктивности животных [2].  

Высокую эффективность при консервировании травяных кормов 

проявляют консерванты, основным действующим веществом которых являются 

органические кислоты. При правильном внесении они быстро подкисляют 

силосуемую массу, обеспечивая высокий консервирующий эффект [3]. 

Целью работы явилось разработка новых химических консервантов на 

основе уксусной кислоты для заготовки силоса и изучение эффективности 

использования его в кормлении молодняка крупного рогатого скота. 

Для заготовки травяных кормов разработаны консерванты кормоплюс-1, 

кормоплюс-2 и кормоплюс-3 с включением уксусной кислоты и заложены 

опытные партии злаковой травосмеси: контрольная - без консерванта и три с 

использованием опытных консервантов.  

Исследования проведены на четырёх группах молодняка крупного 

рогатого скота.  

Различия в кормлении заключались в том, что бычки сравниваемых групп 

получали силоса злаковых многолетних трав с различными консервантами. Так, 

контрольные животные (I группа) потребляли силос, заготовленный без 

консерванта, молодняк опытных групп (II, III и IV группы) получал силоса, 
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консервированные кормоплюс-1, кормоплюс-2 и кормоплюс-3 соответственно.  

Исследованиями установлено, что в структуре рационов силос из 

злаковых многолетних трав занимал 64,4-65,5%, комбикорм - 30,0-31,0% и 

патока - 4,5-4,6%. 

Все изучаемые показатели крови были практически на одном уровне, 

достоверных различий между ними не установлено. Количество гемоглобина и 

эритроцитов находилось в пределах физиологической нормы. 

Анализ данных по энергии роста подопытных животных показало, что 

рост животных II и III опытных групп проходил интенсивнее по сравнению с 

контрольной группой, что свидетельствует о зависимости интенсивности роста 

бычков от качества скармливаемых силосованных кормов.  

Самый высокий среднесуточный прирост живой массы отмечен во второй 

группе при скармливании силоса с кормоплюс-1, который оказался на 8,2% 

выше контрольного показателя (Р<0,05). Введение в рационы молодняка 

силоса, заготовленного с использованием препарата кормоплюс-2, 

способствовало повышению продуктивности животных на 6,0% (Р>0.05).  

Использование в кормлении бычков силоса, заготовленного с консервантом 

кормоплюс-3, не оказало значительного влияния на продуктивность 

подопытных животных. 

Исследованиями по определению продуктивности и затрат кормов при 

выращивании молодняка крупного рогатого скота установлено, что лучшие 

показатели проявили животные которым скармливали силоса, приготовленные 

с применением консервантов кормоплюс-1 и кормоплюс-2. 

Расчет экономической эффективности показал, что скармливание бычкам 

опытных групп силоса заготовленного с консервантами кормоплюс 

способствовало снижению себестоимости прироста на 5,1-11,3 %.  

Заключение. Использование в кормлении молодняка крупного рогатого 

скота силосов, заготовленных с использованием консервантов кормоплюс-1 и 

кормоплюс-2, обеспечивает нормальное физиологическое состояние животных, 

способствует повышению прироста живой массы на 8,2 и 6,0% и снижению 

себестоимости продукции на 9,3 и 11,3% соответственно. 
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Наведено результати щодо продуктивної дії добавок різних кількостей 

синтетичного триптофану до комбікорму гусей батьківського стада в 

репродуктивний період. Показано, що використання добавок до раціону птахів 

батьківського стада у період інтенсивної яйцекладки синтетичного 

триптофану вітчизняної фірми «Світ-Агро» у кількості 0,09г із розрахунку на 

100г корму виявляє виражений позитивний вплив на несучість птиці, якість 

інкубаційних яєць, виводимість і життєздатність гусенят. 

Ключові слова: гуси, репродуктивний період, триптофан, несучість, 

продуктивні якості, яйця. 

 

У дослідженнях, проведених в останні роки на різних видах 

сільськогосподарської птиці, у тому числі гусях переконливо доведено, що 

незамінна амінокислота триптофан відіграє важливу роль у забезпеченні 

фізіологічного перебігу процесів овогенезу та сперміогенезу, вона нормалізує 

роботу травної і нервової систем, стимулює імунні функції. В організмі гусей 

триптофан використовується у біосинтезі нікотинової кислоти, серотоніну, 

м’язевих білків, гемоглобіну, метіоніну.  

На даний час розроблено кількісні нормативи вмісту триптофану у 

раціонах годівлі різних вікових груп гусей, проте вітчизняні нормативи 

відрізняються від зарубіжних і вони не враховують породні особливості птахів. 

Разом з тим, удосконалення вимагає оптимізація рівня цієї амінокислоти в 

раціоні гусей у репродуктивний період, оскільки він  характеризується 

інтенсифікацією обмінних процесів в організмі, пов’язаних із синтезом 

компонентів яєць, що вимагає підвищеного рівня у раціоні незамінних 

амінокислот, у тому числі триптофану. 

Виходячи із наведеного вище, метою нашої роботи було порівняльне 

дослідження впливу різних кількостей триптофану в раціоні гусей у 

репродуктивний період на їх несучість, якість інкубаційних яєць, виводимість, 

збереженість і життєздатність гусенят. 

Дослідження проведено на 4-х групах-аналогах сірої оброшинської 

породної групи гусей по 5 голів у кожній (4 гуски+1 гусак) у репродуктивний 

період з метою визначення продуктивної дії добавок різних кількостей 

синтетичного триптофану до комбікорму. Перша (контрольна) група не містила 

добавок триптофану до комбікорму. Рівень цієї амінокислоти у кормі 

контрольної групи гусей становив 0,16г із розрахунку на 100г комбікорму. До 

раціону 2-, 3- і 4-ї дослідних груп відповідно добавляємо 0,04; 0,09 і 0,14г 



135 

 

синтетичного триптофану фірми  «Світ Агро» (м. Київ Україна) із розрахунку 

на 100г корму. Тривалість досліду 4 місяці (грудень-березень).  

В результаті проведених досліджень встановлено, що найбільш 

оптимальною щодо продуктивної дії, є добавка  синтетичного триптофану до 

комбікорму гусей батьківського стада в період інтенсивної несучості у кількості 

0,09 г із розрахунку на 100 г корму ( 3-я дослідна група). У даній групі гусей 

була найвища несучість, виводимість та збереженість гусенят. Зокрема у 3-й 

дослідній групі в порівнянні із контрольною несучість була вища на 8,5%, 

виводимість- на 5,1%, а збереженість гусенят- на 16,2%. 

 Наведені результати в цілому свідчать про те, що оптимізація рівня 

триптофану в раціонах гусей у репродуктивний період є важливим фактором 

підвищення їх несучості, покращення якості яєць та збільшення виводимості 

гусенят. 
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У науково-господарському досліді проведеному на коровах-первістках 

симентальської комбінованої (молочно-м’ясної) породи, дочок різних бугаїв 

вивчено молочну продуктивність. 

Ключові слова: молочна продуктивність, лактація, корови-первістки, 

розведення, симентальська порода, лінія. 

 

Молочне скотарство належить до галузей стратегічного значення. 

Як свідчать результати попередніх досліджень ряду авторів встановлено, 

що нарощування продуктивності корів молочної худоби істотно залежить від 

якісного добору, оцінки та інтенсивного використання бугаїв-плідників за 

племінною цінністю. Встановлено, що відносний вплив бугаїв-плідників на 

господарсько корисні ознаки корів сягає 90–98 %.Тому, при створенні 

високопродуктивних стад доцільно використовувати бугаїв, дочки яких 

характеризуються високою молочною продуктивністю. 

Метою роботи було дослідження молочної продуктивності корів-

первісток, напівсестер за батьком, симентальської комбінованої (молочно-

м’ясної) породи в умовах Карпатського регіону. 

Дослідження виконані в умовах племрепродуктору «Літинське» 

Дрогобицького району Львівської області. Об’єктом досліджень слугували 

корови-первістки симентальської породи молочно-м’ясного напрямку 

продуктивності (n=45), які походять від двох бугаїв, зокрема : Імаго 9727 (лінія 

Редада 711620016,77) німецької селекції та Обрія 938 (лінія Стрейфа 120081,78) 

австрійської селекції. 

За даними оцінки молочної продуктивності корів-первісток господарства 

80 % мали надій більше 4000 кг молока. У стаді налічується 6 корів-первісток із 

продуктивністю більше 5000 кг молока. У генеалогічній структурі стада 

найбільшу частку від загальної кількості корів-первісток 78 % представляють 

дочки бугая Імаго 9727. Дочки бугаїв Обрія 938 – 22 %. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що на формування і прояв 

ознак молочної продуктивності корів помітний вплив мали їх батьки та 

належність до лінії. Так, аналіз отриманих даних свідчить, що вищою 

молочною продуктивністю характеризуються дочки бугая Імаго 9727. Так, 

надій корів-первісток становив 4392 кг молока. У корів-первісток порівнюваної 

групи означений показник був меншим на 206 кг, або 4,7 % (дочки Обрія 938), 

при Р<0,05. 

Рівень вмісту жиру в молоці за досліджуваними групами коливався від 

3,9–4,0 %. 
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Встановлено міжгрупову різницю за живою масою корів-первісток 

різного походження. Найвищу живу масу мають корови-первістки, дочки бугая 

Імаго 9727, яка становить 464 кг. Жива маса всіх досліджених корів-первісток 

відповідає стандарту породи. 
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ОЦІНКА ПРЕПОТЕНТНОСТІ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ ЗА МОЛОЧНІСТЮ ДОЧОК 

 

Денисюк О. В., кандидат с.-г. наук 

Державна установа Інститут зернових культур НААН України 

 

Викладено результати оцінки бугаїв-плідників сірої української породи за 

препотентністю в умовах ДПДГ «Поливанівка» Дніпропетровської області. 

Оцінені плідники характеризуються різноманітністю за продуктивністю 

нащадків (161,6 – 184,2 кг) та препотентністю (-0,70 – +0,66). 

Ключові слова: плідник, молочність, препотентність. 

 

Генетичне поліпшення худоби в сучасних умовах не уявляється без 

об’єктивної оцінки та широкого використання кращих плідників-поліпшувачів. 

Найкращі результати в породотворчому процесі логічно очікувати від 

використання видатних плідників з високою племінною (генетичною) цінністю 

за умови стійкої передачі спадкової інформації потомству, тобто препотентних 

поліпшувачів ознак продуктивності(Полупана Ю.П., 2000).  

Стадо сірої української породи, яке розводиться в умовах ДПДГ 

«Поливанівка» отримане від бугаїв, препотентність яких оцінена не достатньо. 

Тому метою досліджень було оцінити препотентність плідників за молочністю 

дочок. 

Дослідження проводили в ДП ДГ «Поливанівка» Дніпропетровського 

області на тваринах сірої української породи (n=72).  

Технологія утримання – безприв’язна при груповому утриманні на 

прифермських вигульно-годівельних майданчиках (в теплу пору року) та 

прив’язна в приміщеннях (в холодну пору року). 

Годівля проводилася традиційними для степової зони кормами: зелена 

маса люцерни, силос кукурудзяний, сіно люцернове, солома ячнєва, 

концентровані корми згідно норм.  

За показник молочності корів м’ясних порід у країнах Європи та в 

Україні приймають умовний показник – масу тіла їх потомства у 210-добовому 

віці (ICAR,2008). 

Ступінь препотентності бугаїв-плідників за молочністю дочок  визначали 

через коефіцієнт мінливості (Полупан Ю. П., 2005). 

Математичну обробку фактичного матеріалу здійснювали методом 

варіаційної статистики (В. П. Коваленко, В. І. Халак та ін., 2010). 

Молочність корів у м’ясному скотарстві є однією з важливих селекційних 

ознак, так як між молочністю матерів і середньодобовими проростами їх телят в 

період підсосу існує високий ступінь кореляції (Шкурін Г.Т., 1996).  

Встановлено, що рівень молочності досліджуваного поголів’я залежно від 

походження за батьком становив від 161,6+4,53 до 184,2+3,33 кг (табл.). 

Найвищі показники цієї ознаки характерні дочкам, які отримані від бугаїв-

плідників: Рейн 1626, Ікар 0742 і Чеснок 2993. Найнижчими вищеназвані 

показники були у дочок, одержаних від Запрета 7915 та Тарана 9293. 
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Таблиця 1. Ступінь препотентності бугаїв-плідників за молочністю 

дочок 
Плідник n дочок Молочність Індекс препотентності 

Таран 9293 13 165,5+6,04 -0,70 

Ручей 3207 13 175,2+2,96 +0,10 

Рейн 1626 9 184,2+3,33 +0,66 

Запрет 7915 8 161,6+4,53 +0,22 

Чеснок 2993 8 179,1+3,24 -0,11 

Ікар 0742 7 182,0+3,03 +0,27 

Тайфун 1593 7 177,4+3,75 +0,23 

 

Однак така оцінка не дає можливість визначити здатність батька стійко 

передавати свої генетичні задатки. Результати оцінки рівня препотентності 

бугаїв показали, що окремі тварини мають як високу (Рейн 1626) так і дуже 

низьку (Таран 9293) здатність передавати свої властивості нащадкам.  

За сумою показників (продуктивність нащадків та здатність стійко 

передавати свої задатки) найкращим є бугай-плідник Рейн 1626 (184,2+3,33 та 

+0,66).  

Таким чином, використання в стаді препотентних плідників-поліпшувачів 

(Рейн 1626, тощо) сприятиме отримання в селекційному процесі високого 

позитивного ефекту.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ КОРМАМИ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ХУДОБИ В 

ДРІБНОТОВАРНИХ ПРИСАДИБНИХ ГОСПОДАРСТВАХ 

 

Дімчя Г. Г., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, 
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Державна установа Інститут зернових культур НААН України 

 

Визначено, що в дрібнотоварних господарствах населення 

Дніпропетровській області в 2018 році від фуражної корови отримали усього 

3855 кг молока, або менше на 23 % ніж у середньому по Україні та на 35 % у 

порівнянні з спеціалізованими сільськогосподарськими підприємствами. 

Ключові слова: кормова база, якість кормів, поживна цінність, витрати 

кормів, продуктивність. 

 

За роки реформування вітчизняного агропромислового комплексу 

більшість великотоварних промислових тваринницьких комплексів одночасно 

із колгоспами та радгоспами були зруйновані, а забезпечення населення 

молоком і молочними продуктами, держава, без будь-яких гарантій і 

зобов'язань поклала на дрібнотоварні присадибні селянські господарства, які і 

до сьогоднішнього дня, за даними головного управління статистики, 

виробляють у середньому по Україні понад 72%, а в Дніпропетровської області 

майже 76%, молока і молочної продукції. 

Утримання тварин в дрібних селянських господарствах істотно 

відрізняється від відомих систем їх утримання та годівлі у великих 

тваринницьких фермах. В особистих господарствах, селяни не мають змоги 

заготовити для своїх тварин такі традиційні корми як силос, сінаж та ін. В таких 

умовах єдино можливим способом збереження зелених трав на зимовий період 

залишається заготівля сіна. 

Сіно є важливим кормом для великої рогатої худоби, овець, кіз, коней і 

тому має високу питому вагу в зимових раціонах. Значення сіна суттєво зросла 

в господарствах з критично низьким рівнем технічного забезпечення. Селяни 

для своєї домашньої худоби, за допомогою примітивних знарядь ручної праці, 

щорічно заготовляють мільйони тон сіна. Така важка фізична праця селянина 

окупається тільки в тому випадку, якщо заготовлене сіно належить до першого 

класу якості, з високими показниками поживності. 

Для заготівлі сіна найбільшу цінність представляють багаторічні бобові 

трави і суміші однорічних бобово-злакових культур, яких скошують у фазі 

бутонізації бобових і початку колосіння злакових. Правильно заготовлене сіно 

має майже ті ж цінні якості, що і свіжий зелений корм. Сіно високої якості - 

відмінне джерело протеїну, вітамінів, мінеральних речовин. Гарне бобово-

злакове сіно є дієтичним кормом і сприяє підвищенню перетравності і 

засвоєння поживних речовин раціону. Але таке сіно в дрібному присадибному 

господарстві заготовити практично неможливо. Найчастіше селяни 
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заготовляють сіно з придорожньої перестояної трави або з бур'янів які ростуть 

на пустирях та кинутих землях. В такому сіні багато важкодоступній для 

організму клітковини, мало протеїну, жиру, легкорозчинних вуглеводів, 

фосфору і каротину, а його перетравність дуже низька і фактично 

прирівнюється за поживністю з соломою. Недоброякісне, зіпсоване сіно 

абсолютно непридатне для згодовування молодняку, тільним і 

високопродуктивним тваринам. 

Заготівля сіна з перестояних трав призводить до втрати 90-95% вітамінів, 

зниження вмісту протеїну на 40-50%, амінокислот, каротину, цукру до 20%. 

При цьому, вміст клітковини збільшується на 30-40%, що істотно знижує 

поїдання сіна і перетравність поживних речовин. Необхідно пам'ятати, що 

високоякісне сіно можна отримати тільки з молодих рослин скошених і 

висушених в оптимальні та стислі терміни. 

У зв'язку з тим, що крім сіна і соломи, у більшій частині селян немає 

можливості заготовити інші корми, від якості заготовленого сіна в значній мірі 

залежить повноцінність годівлі тварин. У випадку використання в годівлі 

худоби об’ємистих кормів низької якості, виникає необхідність збільшення в 

добовому раціоні частки концентратів та інших кормових добавок яких в 

селянському господарстві найчастіше теж відсутні. 

Розширити асортимент кормів в селянських господарствах можна за 

рахунок коренеплідних і баштанних культур, але у зв'язку з тим, що такі 

культури вимагають великих трудових витрат і особливі умови зберігання, 

обсяги їх заготівлі невеликі і використовуються вони обмежений час, в осінній 

період. 

Реформування сільського господарства практично привела до повної 

деградації галузі кормовиробництва. При такому рівні годівлі тварин ні елітні 

зарубіжні генотипи, ні дорогі імпортні кормові добавки, ні премікси не дадуть 

бажаного ефекту. Необхідно, вживати термінові заходи зі стимулювання 

розширення посівів кормових культур, які на сьогоднішній день, у порівнянні з 

початком 90-х років, у загалом по Україні зменшились від 12 млн. га до 1,77 

млн., або у 6,8 разів. 

У даній ситуації, за даними головного управління статистики, в 

середньому по Україні в 2018 році від фуражної корови отримали 5005 кг 

молока, у той же час в дрібнотоварних господарствах населення 

Дніпропетровській області усього 3855 кг, або на 23 % менше, а у порівнянні з 

спеціалізованими сільськогосподарськими підприємствами ця різниця складає 

майже 35 %. 

Враховуючи, що рівень і якість годівлі тварин залежать від стану 

кормовиробництва, основні зусилля на рівні держави, області, району і 

господарства повинні бути направлені на створенні стійкої кормової бази. 

Збільшення посівних площ однорічних та багаторічних кормових трав суттєво 

покращить структуру польових сівозмін і посилить рекреаційні процеси у вже 

виснажених ґрунтах, а наявність достатньої кількості високоякісних кормів 

створитиме сприятливі умови для підвищення продуктивності тварин та 

реальну мотивацію для збільшення поголів’я худоби. 
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Висвітлено результати досліджень із використання СО2 екстракту 

амаранту у складі раціонів свиноматок та його вплив на деякі морфологічні і 

біохімічні показники крові.  

Ключові слова: екстракт, амарант, гемоглобін, еритроцити, сечовина, 

загальний білок, свиноматки. 

 

Дослідження показують, що листова біомаса рослин амаранту містить 

біологічно активні речовини: червоно-фіолетовий пігмент амарантін (бетацеанін), 

незамінні амінокислоти, аскорбінову кислоту, фенольні сполуки, флавоноїди, 

конденсовані і полімерні поліфеноли, пектин, а також сквален. Завдяки цим 

речовинам екстракти амаранту володіють бактерицидною і антимікотичною дією, 

впливають на стійкість імунної системи, стимулюють ріст і розвиток біфідо- і 

лактобактерій.  

Для вилучення біологічно активних та інших речовин найбільш часто 

застосовують зріджений вуглекислий газ [2, 4]. У хімічному відношенні 

зріджений вуглекислий газ – міцна і інертна речовина, що проявляє хімічну 

індиферентність по відношенню до сировини, яка переробляється, вилучених 

речовин і конструкційних матеріалів апаратури. Крім того, він пожежо- та 

вибухобезпечний. На жаль, не всі зріджені гази мають ці властивості. 

Кількісний вихід діючих речовин при добуванні зрідженими газами може 

досягати 88-98%, що, як правило, вище, ніж у інших способів екстрагування – 

мацерації, перколяції, відгону паром і інші. Порівнюючи екстракти, отримані за 

допомогою СО2, з екстрактами, отриманими паровою відгонкою, можна 

відзначити наступне. Як правило, екстракти, отримані екстрагуванням СО2, 

мають забарвлення більш темних тонів з тенденцією до коричневого, менші 

щільність і показник заломлення, більше кислотне число, особливо екстракти з 

листя, стебел, коренів і кореневищ рослин, що, очевидно, пов'язано з 

ензиматичними процесами, що протікають в сировині при порушенні процесу 

сушіння або тривалому зберіганні. У жировмістних фракціях екстрактів, 

отриманих екстрагуванням СО2, переважають складні ефіри та ефіри 

негліцеридного характеру, тому відзначаються високі значення ефірного числа 

екстрактів [1]. 

Матеріали і методи. Фізіологічний дослід по перетравності ділився на 

цикли, кожен з яких мав два періоди – попередній і обліковий [3]. В першому 

циклі ставилося за мету вивчити перетравність основного раціону, а у другому 

циклі передбачалося дослідження перетравності корму який вивчався. Дослід 

проводився на одній і тій же групі свиноматок середньою живою масою 160 кг. 

Між циклами встановлювався перехідний період, протягом якого визначалися 
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поїдання кормів і загальна норма годівлі. Тривалість попереднього періоду 

становила 6 діб, облікового – 8 діб перехідного між циклами – 3 доби. 

Протягом першого циклу досліду тварини отримували основний раціон. В 

другому циклі до основного раціону включали екстракт амаранту. 

Після завершення кожного циклу проводили забір крові від піддослідних 

тварин для визначення морфологічних і біохімічних показників. 

Результати і обговорення. Спостерігалася зміна показників крові у тварин 

за циклами досліду. Кількість гемоглобіну, еритроцитів, а також вміст загального 

білка у сироватці крові свиноматок у контрольний та дослідний цикли досліду 

мала суттєву відмінність.  

Лабораторні дослідження сироватки крові піддослідних тварин показали, 

що вмісту в ній білка у дослідний цикл був вищим на 6,0%. В той час як в 

контрольний цикл досліду його вміст складав 67,8 г/л. 

Звичайно як високий так і низький рівень білка в крові тварин є свідченням 

відхилення від природного гомеостазу коли тварина здорова і може давати 

відповідну продукцію у вигляді молока, м’яса, яєць. В нашому випадку вміст 

білка підвищився від мінімального рівня до максимального, які є нормою для 

даного виду і віку тварин. 

Результати аналізів гематологічних показників тварин свідчать, що вміст 

гемоглобіну суттєво зріс у другий цикл досліду (138,5 г/л). Його концентрація в 

крові свиноматок була на 26% вищою ніж в контрольний цикл досліду. 

За вмістом еритроцитів у крові свиноматок також була виявлена відмінність 

за циклами досліду. Так, у контрольний цикл досліду кількість еритроцитів у 

крові тварин становила 6,6 Гіга/л, а в дослідний їх вміст спостерігався на рівні 7,2 

Гіга/л. 

Біохімічний аналіз показав, що найвищий вміст сечовини в крові 

свиноматок спостерігався в другому циклі досліду, де її рівень досяг 3,6 ммоль/л. 

Це на 18% більше порівняно з контрольним циклом.  

Висновки. Проведені гематологічні дослідження дають об’єктивну 

характеристику результатів використання у складі раціонів свиноматок СО2-

екстракту амаранту. В фізіологічному досліді на свиноматках було встановлено, 

що додавання до їх раціону СО2-екстракту амаранту в кількості 12 мг/кг живої 

маси сприяло покращенню гематологічних показників крові: підвищився вміст 

еритроцитів на 9%, гемоглобіну на 26% та загального білку на 6%. 
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В результаті проведеного скринінгу найпоширеніших засобів дезінфекції 

у птахівництві було виявлено найбільш ефективний препарат «Максисан», 

який проявив високий рівень дезінвазійної ефективності щодо яєць нематод та 

ооцист еймерій курей in vitro. 

Ключові слова: дезінвазія, яйця гельмінтів, ооцисти еймерій, дезінвазійна 

ефективність, кури. 
 

Благополуччя з інвазійних хвороб сільськогосподарської птиці залежить 

від здійснення ветеринарно-санітарних заходів, спрямованих на ліквідацію 

паразитичних мікро- та макроорганізмів, для яких організм хазяїна є місцем 

тимчасового або постійного мешкання і джерелом живлення. Заходи боротьби з 

інвазійними захворюваннями можуть бути ефективними тільки в тому випадку, 

якщо вдається розірвати епізоотичний ланцюг в цілому або окремі його ланки. 

Найбільш поширеними серед паразитарних хвороб є гельмінтози та 

еймеріози, які уражують птицю усіх видів. Одним з найважливіших заходів 

профілактики і боротьби з гельмінтозами і еймеріозами є дезінвазія приміщень, 

предметів догляду та інвентарю, а також вольєрів. Тому актуальність набуває 

питання по вивченню дії на яйця гельмінтів та ооцисти еймерій препаратів, які 

широко застосовуються для дезінфекції у ветеринарній практиці [1]. 

Оцінку дезінвазійних властивостей і встановлення ефективних режимів 

застосування для дезінвазії здійснювали у 3 дезінфектантів вітчизняного 

(«Біодез Р», «Делаксон», «Максисан»,) та 2 дезінфектантів закордонного 

(«Септодор Форте», «Жавель-Клейд»,) виробництва. 

Дезінвазійну дію засобів дезінфекції визначали з використанням яєць 

аскаридій курей (A. galli) на стадії протобласта і личинки та еймерій чотирьох 

видів (E. tenella, E. acervulina, E. maxima, E. necatrix) в трьох- та 

п’ятивідсоткових концентраціях при експозиціях 3–48 годин (3, 6, 24, 48). 

Додатково дезінвазійну активність щодо ооцист еймерій визначали при 

експозиції 72 годин. Контролем слугували культури яєць і ооцист, на які не 

здійснювався вплив дезінфектантів – негативний контроль, а також культури 

яєць і ооцист, оброблені 4 % гарячим розчином натрію гідроксиду – 

позитивний контроль. Життєздатність яєць гельмінтів та ооцист еймерій 

виявляли шляхом фарбування (метиленовим синім та 5 % спиртовим розчином 

йоду). Оцінку дезінвазійної активності препаратів проти найпростіших 

визначали, виходячи із критерію кількості загиблих ооцист еймерій за 

показниками: високий рівень – (90-100) %, задовільний – (60-90) %, 

незадовільний (низький) – нижче 60 відсотків. [2–4]. 

За результатами досліджень встановлено, що розчини препарату «Біодез-

Р» в концентраціях 3 % та 5 % при експозиціях від 3 до 48 годин (ооцисти — до 
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72 годин) не проявили дезінвазійних властивостей щодо яєць аскаридій і ооцист 

еймерій курей. 

Після впливу 5 % розчину «Делаксон» протягом 3, 6, 24 і 48 годин в 

дослідних пробах яєць гельмінтів змін не реєстрували. Тільки на третю добу 

після експозицій 6 і 24 години спостерігали поодинокі мертві яйця з личинками, 

при експозиції 24 години виявлені одиничні випадки мертвих личинок без 

оболонок. У дослідних пробах найпростіших після впливу 3 % і 5 % розчинів 

засобу за кожної експозиції (3, 6, 24, 48 і 72 години) структурних та 

дегенеративних змін зародків і оболонок виявлено не було: процес спорогонії 

відбувався (реєстрували ексцистування спорозоїтів). Аналіз одержаних даних 

свідчив про слабку овоцидність препарату і низький рівень дезінвазійної 

ефективності. 

Після впливу 5 % розчину «Максисану» в експозиції 24 години загинуло 

91,2±1,07 % яєць гельмінтів, при подовженні експозиції до 48 годин 

ефективність розчину склала 95,4±0,98 %. При вивченні впливу препарату на 

культуру найпростіших виявляли загибель 78,60±2,71 %, 85,80±2,03 і 

88,4±2,29 % збудників, за експозиції 24, 48 і 72 години відповідно. 

За результатами мікроскопії дослідних проб після впливу обох розчинів 

препарату «Септодор Форте» за всіх експозицій порушень структури яєць 

аскаридій та ооцист еймерій виявлено не було. 

3 % і 5 % розчини засобу «Жавель-Клейд» після впливу протягом 24, 48 і 

72 годин проявили задовільний рівень дезінвазійної ефективності лише щодо 

ооцист еймерій курей, щодо яєць нематод — рівень ефективності відповідав 

низькому. 

Висновок:  

1. Засоби дезінфекції «Біодез Р», «Делаксон», «Септодор Форте» та 

«Жавель-Клейд» в концентрації 3 % і 5 % не володіли дезінвазійною 

ефективністю або мали слабку овоцидність препарату і низький рівень 

дезінвазійної ефективності щодо яєць аскаридій і ооцист еймерій курей. 

2. Препарат «Максисан» в концентрації 5 % проявив виражені 

дезінвазійні властивості щодо тест-культур яєць Ascaridia galli і ооцист еймерій 

(E. tenella, E. acervulina, E. maxima, E. brunetti) курей. 
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Розглянуто напрямки використання ферментів протеаз для переробки 

продукції тваринництва, а також питання актуальності виробництва 

ферментних препаратів на основі мікробних протеаз. 

Ключові слова: Bacillus subtilis, лужна протеаза, протеоліз, 

біотехнологічне виробництво, використання у переробці продукції 

тваринництва. 

 

Лужні протеази є одними з найбільш важливих гідролітичних ферментів. 

Інтерес до цих протеолітичних ферментів пов'язаний не тільки з їхньою 

важливою роллю у клітинних метаболічних процесах, а і потенціалом у 

промисловому використанні. Лужні протеази мають найвищий попит на ринку 

ферментів через їхні протеолітичні властивості. Однак, значення для 

промислового виробництва лужних протеаз мають тільки ті продуценти, 

зокрема бактерії, які синтезують значну кількість ферменту та виділяють його у 

позаклітинний простір. Саме мікробні протеази широко використовуються у 

різних галузях народного господарства, серед них найчастіше – це протеази, які 

продукуються грампозитивною бактерією Bacillus subtilis і виготовляються в 

умовах сучасного біотехнологічного виробництва. До галузей використання 

протеаз відносяться фармацевтична промисловість, виробництво миючих 

засобів, харчова промисловість, кормовиробництво та ін. Однак, найбільшою є 

потреба у використанні протеолітичних ферментних препаратів для переробки 

продукції тваринництва. 

Так, використання лужних протеаз у переробці молока найбільше 

пов’язано із виробництвом сиру. Протеази додають до молока під час 

сироваріння для гідролізу казеїну (особливо, каппа-казеїну) та стабілізації 

утворення міцел, які попереджають коагуляцію (Adinarayana, Ellaiah, 2003).  

Протеази мають значні перспективи у технологіях переробки м’яса та 

виробництві м’ясних виробів. Але найбільшу увагу саме лужні протеази 

привертають у переробці шкіри завдяки їхній еластолітичної та 

кератинолітичної активності. Вони використовуються на етапах замочування, 

видалення волос та биття при підготовці шкур. Використання протеолітичних 

ферментних препаратів знищує небажані пігменти, збільшує площу шкіри для 

подальшої обробки (Gupta et al., 2002 ). Важливим напрямком використання 

протеаз є переробка відходів тваринництва Так, відпрацьоване пір'я складає 

приблизно 5% від маси тіла птиці й вважається джерелом білка для їжі та 

корму, але за умови, що його жорстка кератинова структура буде зруйнована. 

Для цих цілей з успіхом використовуються кератинолітичні протеази (Yang et 

al., 2000). 
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Наведено результати досліджень показників відтворювальних якостей 

свиноматок великої білої породи різної  експлуатаційної цінності та розраховано 

економічну ефективність їх використання. Встановлено, що свиноматки великої 

білої породи категорії «висока експлуатаційна цінність»  характеризуються 

високим рівне адаптації (тривалість життя  становить  54,2±2,26  міс., 

кількість опоросів – 8,0±0,39) та відтворювальної здатності (багатоплідність -

10,9±0,15 гол, маса гнізда на час відлучення – 80,1±1,22 кг), а їх використання 

забезпечує одержання додаткової продукції на рівні 5,11 %.. 

Ключові слова: свиноматка, відтворювальна здатність, експлуатаційна 

цінність,  мінливість  

 

Мета роботи – дослідити показники відтворювальних якостей свиноматок 

великої білої породи різної експлуатаційної цінності та розрахувати економічну 

ефективність їх використання. 

Матеріал і методи досліджень. Дослідження проведено в умовах 

племінних репродукторів з розведення свиней великої білої породи ТОВ 

«Козіївське» Харківської та СТОВ «Дружба-Казначеївка» Дніпропетровської 

областей. Оцінку свиноматок за показниками відтворювальних якостей 

проводили з урахуванням наступних кількісних ознак: одержано опоросів 

усього, одержано всіх поросят за період експлуатації свиноматки у стаді, гол, 

одержано всіх живих поросят за період експлуатації свиноматки у стаді, гол, 

одержано живих поросят з розрахунку на один опорос (багатоплідність 

свиноматки), гол; маса гнізда на час відлучення у віці 28-35 діб, кг, 

збереженість поросят до відлучення, %, тривалість міжопоросного періоду, діб.  

Експлуатаційну цінність свиноматки визначали за методикою Є.В. 

Коряжнова [1]. Економічну ефективність використання свиноматок різного 

рівня експлуатаційної цінності [2] та біометричну обробку одержаних даних [3] 

розраховували за загальноприйнятими методиками. 

Результати досліджень. Аналіз одержаних даних свідчить, що 

свиноматки категорії «висока експлуатаційна цінність» суттєво переважали 

ровесниць інших категорій  за основними показниками рівня адаптації та 

відтворювальних якостей (табл.).  
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Таблиця 1. Показники відтворювальної здатності свиноматок різної 

експлуатаційної цінності 

 

Показник  

Б
іо

м
ет

р
и

ч
н

і 

п
о
к
аз

н
и

к
и

 Експлуатаційна цінність 

висока середня  низька 

Група 

І ІІ ІІІ 

Тривалість життя, міс. 

n 31 19 7 

xS  54,2±2,26*** 31,8±1,17 24,0±0,94 

σ 12,60 5,11 2,49 

Сv,% 23,23 16,07 10,36 

Тривалість племінного 

використання, міс. 

xS  42,7±2,21*** 20,3±0,92 13,5±0,70 

σ 12,33 4,02 1,86 

Сv,% 28,87 19,82 13,77 

Одержано опоросів усього 

xS  8,0±0,39*** 3,7±0,18 2,3±0,18 

σ 2,22 0,80 0,48 

Сv,% 27,76 21,56 21,35 

Одержано всіх поросят за 

період експлуатації 

свиноматки у стаді, гол.  

xS  90,1±4,99*** 39,0±1,55 17,7±2,73 

σ 27,79 6,79 7,22 

Сv,% 30,83 17,43 40,80 

Одержано всіх живих 

поросят за період 

експлуатації свиноматки у 

стаді, гол. 

xS  85,8±4,59*** 37,0±1,72 16,2±2,57 

σ 25,00 7,53 6,82 

Сv,% 29,83 20,33 41,90 

Одержано живих поросят з 

розрахунку на один опорос 

(багатоплідність 

свиноматки), гол. 

xS  10,9±0,15*** 10,0±0,21 7,1±0,99 

σ 0,87 0,94 2,62 

Сv,% 8,13 9,41 37,19 

Маса гнізда на час 

відлучення у віці 28-35 діб, 

кг. 

xS  80,1±1,22** 76,5±1,89 73,4±2,17 

σ 6,81 8,23 5,74 

Сv,% 8,31 10,76 7,82 

Збереженість поросят до 

відлучення, %  93,5 95,6 99,2 

Тривалість міжопоросного 

періоду, діб 

xS  166,4±3,30* 175,0±5,23 217,1±22,78 

σ 18,37 22,80 60,27 

Сv,% 11,04 13,09 27,76 

Примітка: * - Р<0,05, ** - Р<0,01, *** - Р<0,001 

 

Так, різниця за показниками «тривалість  життя, міс» склала 22,4 (td=8,81; 

Р<0,001) і 30,2 міс. (td=12,37; Р<0,001), «тривалість племінного використання, 

міс.» - 22,4 (td=9,37; Р<0,001) і 29,2 міс. (td=12,64; Р<0,001), «одержано 

опоросів усього» - 4,3 (td=10,23; Р<0,001) і 5,7 опоросів (td=13,28; Р<0,001). 

Вірогідну різницю з ймовірністю P<0,05 – P<0,001 одержано також за 

показниками відтворювальної здатності свиноматок різних категорій 

експлуатаційної цінності (І група, порівняно з ІІІ): одержано всіх поросят за 

період експлуатації свиноматки у стаді (51,1-72,4 гол), одержано всіх живих 
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поросят за період експлуатації свиноматки у стаді (48,8 – 69,6 гол), одержано 

живих поросят з розрахунку на один опорос (багатоплідність свиноматки) ( 0,9-

3,8 гол); маса гнізда на час відлучення у віці 28-35 діб (3,6-6,7 кг), тривалість 

міжопоросного періоду (8,6-50,7 діб). 

Вартість додаткової продукції, яку одержано від використання однієї 

свиноматок категорії «висока експлуатаційна цінність» становить 5,11 % або 

123,77 грн.  

Висновки: 1. Встановлено, що свиноматки категорії «висока 

експлуатаційна цінність» переважають ровесниць інших категорій за 

тривалістю життя на 41,32-55,71 %, тривалість племінного використання - на 

52,45-68,38 %, одержано опоросів усього – на 53,71-71,25 %, одержано всіх 

поросят за період експлуатації свиноматки у стаді – на 56,71-80,35 %, одержано 

всіх живих поросят за період експлуатації свиноматки у стаді – 56,87-81,11 %, 

одержано живих поросят з розрахунку на один опорос (багатоплідність 

свиноматки) – на 8,25-34,86 %, маса гнізда на час відлучення у віці 28-35 діб – 

4,49-8,36 %, тривалість міжопоросного періоду – на 4,91-23,35%.  

  2. В умовах виробництва пропонуємо відбір ремонтних свиноматок 

проводити від свиноматок провідної групи категорії «висока експлуатаційна 

цінність». Використання тварин зазначеної категорії забезпечує отримання 

додаткової продукції на рівні 5,11 %.    
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ПЕРЕТРАВНІСТЬ ОСНОВНИХ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ОРГАНІЗМІ СВИНЕЙ 

ПРИ РІЗНОМУ ВМІСТІ ПЕНТОЗАНІВ ЗЕРНА ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУР У ЇХ 

РАЦІОНАХ 

 

Хіміч О. В., кандидат с.-г. наук 

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН. 

 

Дослідженнями встановлено, що при згодовувані свиням вагою 50-70 кг 

зерна пшениці з різним вмістом пентозанів, у складі їх раціонів, 

спостерігається обернена залежність концентрації пентозанів до 

перетравності основних поживних речовин. Разом із цим також зменшуються 

середньодобові прирости дослідних тварин. 

Ключові слова: годівля, оцінка, пентозани, якість, поживність, 

коефіцієнти перетравності. 

 

Вступ. У складі комбікормів та раціонів для свиней велика частка до 80% 

складають зерно злакових культур та продукти їх переробки. Частина 

поживних речовин перебуває у важко доступних для організму тварин формах 

тому їх потенціал при годівлі тварин із однокамерним шлунком не повною 

мірою використовується організмом. Низька перетравність зернових зумовлена 

тим, що окрім клітковини в них у значних кількостях містяться інші 

антипоживні речовини. В основних компонентах комбікормів зерні злакових 

культур містяться антипоживні речовини До таких відносять некрохмалисті 

полісахариди, зокрема бета-глюкани і пентозани. Вони містяться у клітинних 

стінках ендосперму зерна і при обрушуванні залишаються, зменшують 

біологічну цінність комбікормів наносячи шкоду здоров’ю та знижують 

продуктивність тваринництва. Їх надлишок перешкоджає доступу власних 

ферментів тварин до корму, викликає неефективну витрату шлункового секрету 

і погіршує використання корму [1]. В результаті чого при вмісті в раціоні 

значної кількості пентозанів в травному тракті тварин утворюється в’язка маса, 

що зумовлює порушення процесу травлення і розрідження екскрементів. При 

високому вмісті розчинних фракцій β-глюканів і пентозанів в кормах 

спостерігається погіршення засвоювання білків, жиру, вітамінів і мінеральних 

речовин, а також відбувається зниження коефіцієнтів використання основних 

поживних речовин [2, 4]. Тому нами були проведенні дослідження по вивченню 

впливу зерна пшениці з різним вмістом пентозанів на перетравність основних 

поживних речовин та продуктивність свиней під час проведення балансових 

дослідів. 

Матеріали і методи досліджень Досліди проводилися на фізіологічному 

дворі у Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН. Зоохімічні 

дослідження проводились за загальноприйнятими методиками у відповідності з 

затвердженими нормативними документами. Балансові досліди на свинях 

вагою 50- 70 кг з визначення перетравності поживних речовин проводились за 

методикою описаною у О.І Овсяннікова (1976) [3]. Проведено підбор 
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піддослідних тварин в групи за принципом пар-аналогів (контрольну та. 

дослідну) з урахуванням походження, віку, статі, породи, живої маси. Умови 

утримання, годівлі всіх груп були однаковими і відповідали зоотехнічним 

нормам та вимогам для проведення обмінних дослідів.  

Раціони тварин були максимально збалансовані за вмістом основних 

поживних речовин та відповідали нормованій потребі. Різниця між 

піддослідними полягала у використанні в складі їх раціонів пшениці з різним 

вмістом пентозанів. Пшеницю, у складі якої кількість пентозанів становила 

3,8% в перерахунку на абсолютну суху речовину згодовували тваринам 

дослідної групи, а з 3,0% вмістом – контрольній. Тривалість досліду тринадцять 

днів з яких перші п’ять це підготовчий період і вісім обліковий. В обліковий 

період проводився облік спожитого корму, залишків корму, виділеного калу і 

сечі та здійснювали їх відбір. Потім були сформовані середні зразки і 

проаналізовані на вміст поживних речовин. На початку досліду та в кінці 

проводилось зважування тварин.  

Результати і обговорення: Аналізуючи данні по перетравності 

поживних речовин кормів раціонів було встановлено: у групі контрольних 

тварин,що споживали пшеницю з нижчим вмістом пентозанів перетравність 

сухої речовини та протеїну була вища на 1,27% і 1,7% порівняно до тварин 

дослідної групи і становила 87,3% та 82,43%; у тварин контрольної групи 

коефіцієнти перетравності органічної речовини становили 86,93%, що на 6,2% 

більше порівняно з тваринами дослідної групи; перетравність БЕР у 

контрольній групі була 92,95% проти 79,37% у дослідній, що на 11,8% більше; 

коефіцієнти перетравності сирої клітковини у контрольній групі були вищі на 

7,0% і становили 34% проти 27,08%; при підвищеному вмісті пентозанів у зерні 

пшениці відмічено зменшення середньодобових приростів у тварин дослідної 

групи на 15,8% які становили 785гр проти 932гр у контролі. 

Висновки. В результаті проведених досліджень встановлено, що при 

введенні у раціони свиней зерна пшениці з вищим вмістом пентозанів 

відмічається зниження коефіцієнтів перетравності органічної речовини, сирої 

клітковини та БЕР, та знижує середньодобові прирости тварин. 
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